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Ticaret Vekilimizle Belediye Reisimiz çok güzel birer nutuk söylediler 

• Cezmi Erçin D iki: B. Dr. Behçet Uz Dedi ki: 
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~ '/zmir Enternasyonal Fuarı, yalnız, gün geçtikçe daha kuvvetle 
~ artan memleketimizin ikhsadi inkifaf larının her sene bize 
.. lOpla ekilde izahını yapmakla kalmamakta, ayni zamanda 

'ıı<ırlu ve heyecanlı bir inşa ve imar kudretinin nümiJne
lerini de göatermek suretiyle Ciimhuriyetin yapıcı ve yarahcı 
hamlelerine örnekler ildve etmektedir.,, 

''Yapılan işlerle 1939 aeneaincle dokuz •enede ikmal edilmek 
üzere hazırladığımı:a ve tatbikine baıladıfımız pilin nihayet 
bulmuıtur. Bu planın bu kadar kısa bir zamanda tehakkuk 
ettirilmeai bir az da Fuar meozuunun. ihtiyaçlarından ve her 
ene bu mev.zu etrafında yenilikler ue cazibeler yaratılmaaı 

zaruretinden dofmuıtur · 

: • • • • • : • 
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Ticaret Vekili 
l\fikdarı ve bilhassa kalitesi her se· 

ile yükselen ve cemiyetimizin geniş 
halk kitlelerinin hayat ve maişet im· 
kanlarının istinatg~hı olan büyük 
lhrac maddelerimiz, müstshs·ı kitle 
lltiziİt maliyet ~iati ve maişet ı~~tla· 
ı-ını koruyacak bir tr at ~eviye.~i da· 
hllinde satıs arllll eırınii~let al a al· 
lltak hususundak· !'jaosasiye~z 
'".;'" l'iikttir •• 

Ticaret vekili kürsüde 
'J'icaret vekili nutkunu söylerken 

Ticaret vekili a~tlış resminde 

Diin açılmazdiın evvel Fuar antresi 

lzmir dün 
Fuarı gece 

Fuara akın etti 
50,516 kişi gezdi 

Dokuzuncu lzmir Enternasyonal Fu- Ve Fuar ıahası tahliye olundu. 

an, dün akşam saat on sekizde hükümeti-
miz adına Ticaret Vekili B. Cezmi Erçi- FUAR AÇILIYOR: 
nin uğurlu elile açılmıt bulunuyor. Sayın 
Ticaret Vekilinin de nutuklarında teba- Dokuz EylUl antresindeyiz. Muvaf-

refakatlerinde Belediye Reisi olduğu hal
de Dokuz Eylul antresine gelmiı ve ora
da biriken halkımız tarafından selam-
lanmıştır. 

rüz ettirdikleri gibi dokuzuncu Fuanmız fak bir eser önünde duyulan hazı katre AÇILMA TöRENI: 
muvaffak bir eserdir, beğenilmiş ve tak.- katre içiyoruz. Bu antre önünde alınan 
dir edilmiştir. Bu vesile ile Fuarın mu· tertibat çok yerinde idi. Törene, meydanda yer alan askeri 
vaffak hazırlayıcısı değerli Belediye Rei- Dokuz EylUl antresinin sol methalin- bandonun çaldığı istiklal Marıı ile bat
simizi tebrik etmeği bir borç ve vazife de Mebuslar, Sovyetler Birliği, Yunaniı- lanmıı ve aaygı içinde dinlenmiftir. 
biliriz. tan, Polonya, Fransa ve ltalya sefirleri, Bunu müteakıp kürsüye gelen Beledf-

Dün, sabahtan ihÔaren her kesde bü- Vali, Kumandan, Parti Müfetti§i, Parti ye ve Fuar komitesi Reisi Dr. Behçet 

yük bir sabırsızlık vardı. Davetlilere bile Başkanı, yer almııtı. Uz, muhtelif yerleri alkışlarla keai]en aıa-
tekaddüm etmek i.stiyen lzmir halkı bir Sağ tarafta ecnebi devletlerin lzmir ğıdaki nutku irad etmiştir: 
an önce Fuarın yeni çehresini görmek Konııoloslan, Gazete Mümessilleri, Ajans 
· • K"'lt"" k tr f d t lanmı .. tı Mümessil ve Muhabirleri, orta methalde 
ıçın u urpar e a ın a op " . 

Şehir, sabahtan itibaren bayYaklan- ise Hükümet erkanı, Şehir Meclisi ve Vi-

1 d B 1 d . · ı · k. · layet Meclı"slen· erknnı, Bankalar mü-
mız a onanmıştı. e e ıye temız ı ış-

leri ameleleri sokak.lan sulayor, parklar dürleri, Tüccarlar, diğer davetliler yer· 

ve bulvarlar cazip bir ıekil alıyordu. lerini almış bulunuyorlardı. 
Saat tam on sekizde Ticaret Vekili, 

Fuar sahasındaki son hazırlıklar göz-
leri ok,ayordu. Henüz hazırlanan vitrin
ler, son defa gözden geçiriliyor, ourada, 
burada görülen noksanlar ikmal edili

yordu. 
Saat on ikide Fuarda tamam borusu 

İ§itildi. 

öğleden sonra saat 16 ya doğru Fu
ara giden yoJlar gayet kalabalıkh. Lozan 
meydanının önü, bilhassa dokuz Eylul 
meydanına civar bulvar ve sokaklarda 

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

Gazetemiz 

Bugün 
kalabalık halk yığıntan toplanmıştı. Mutat hilafına f ev-

Nihayet muayyen saat geldi. Fuar ho· 

parlörleri çalıımağa başlamıştı. Son pa- kalade olarak F u-
rolaı f. 'k 

- FuMın hazırlıklan tamamdır. Fu- .ar fere ıne çı mıştır: 
ar dahilinde tek ioçi bile kalmıyacak, her i ........................................ : 
kes dıpn ..... . 

BELEDiYE REiSiNiN 
NUTKU 

Muhterem Ticaret vekilimiz; 
Fuarımızı hükümetimlz nnınma aç.

mak üzere teşrifinizden dolayı Izrnirli
ler namına size derin teşekkUrlerlmizl 
arzederim. 

Muhterem sefirler, kıymetli davet]j... 
!erimiz; 

DavetimW liltfen kabul ederek 1939 
Izmir enternasyonal fuannın açılış tö
reninde bulunmanızdan duyduğumuz se
vinci ve tcşekkürlcrlml.zi sizlere arzet
meklc bahtiyarım. 

Reisicümhurumuz bUyUk Milli Şefi
mizin yüksek himnyelerine mazhar ol
makla mUbahi ve Türkiye Cümhuriyeti 
hilklimctinin yardım1arlyle kuvvetlenen 
Izmir f'..nternasyonal fuarının vaziyeti
ni ve kazandığı hızlı tekamülü biraz 
sonra tetkik buyuracaksıruz. 
yet devrlndcnbcri TilrkiyeınWn iktısa

- SONU 8 iNCi SAHİFEDE -

Belediye Reisi 
Ticaret v<ekilinden Milli Şelinüz 

ısmet inönüne İzmirlilerin derin ta• 
zimat ve bağlılıklarının bildirilme· 
sini rica et"'..J. Fuara alaka gösteren 
~netlere, Türk ve ecnebi müesse
se ere teşellürlerini bildirdi .. Kül· 
tür ark pE"'mmdan bahsetti .. 
izınirin b~ güzel eserinin nasıl mey• 
dana gettr:ldiğmi ve bu eserin içti• 
m i ve t?$ııdi ~ayda rmı anlattı. 

Belediye reisi nutkunu söylerken 
Vekil, reisin nutkunu dinliyor 

Vali açılış resminde 



Istanbuldan Ameri~ayai 
eroin sevkeden şebeke! ŞEHiR H ERLE • 

1 
Gazi bulvarında 

-.Q.-

8 i r yaralanma 

Zehir kaçdkçılarının korkunç 1irketleri vardır 
Bunlar adam öldürmek üzere 

aylıklı katiller kullanırlar 

icaret Vekili lzmirde 
hadisesi 

ral da Gıı.ıi 
Dün gece saat 12 sı ann 

h Y du ha1ta· 
bulvarında hususi Sıh at ur . . 

' h"dısCSI 
nesi kal'§ISlnda bir yara1anma a • 

Milletler Cemiyetinin yeni sarayı göze len memurlar daha evvel davranmak is
hOJ görünen bir binadır. Buranın çok İ1

1 

tediler. Nihayet csr rm bir kısmını K hi
gören lbir yer olduğu iddia edilemez. F · rede gümrük dairesinde yakaladilar. Es
.kat he.r gÜn içerisine giren çıkan binler- rar büroda sandıklara konmuş ve bir ec· 

ce insan vardır. nebi devletin sefaretine ait kuriyenin ba-

Vekil dün bazı temaslar yaptı. Bu2ün 
ihracatçılarla bir görüşme yapacaktır 

olmaştur. Y nılı Ahmet, baclisedcn ,on 

ra Memleket hastanesine kaldırılınıştıı'h · •• 
Bize verilen malumata göre yarası 

fih~ • w 
Ahmedi yaralıyan suçlu kaçrnaJl'~-

şebbüs ettiği ve zabıtayı korkutmak kıı.· 
sadile havaya atq etmi ve suçlu fil 

lanmıstır. 

Bu binanın dördüncü katında uyu§· ğajı olmu§tu. Sivil polisler sandığı açmak 
turucu zehirlerle mücadele eden merkez istedikleri vakit sandığın yanındaki me• 
bulunur. Burası geniş bir odadır. Oıvar- mur: 

Ticaret Vekili 
•• •• 

öğleden sonra 
bayramını uzum 

M -·-ani saya giderek Merhum Ömer Sey-
açacaktır feddinin kemikleri 

lara klasör istif edilmi~. Amerikan po- - lmlciınsız. dedi. E.ncebi kuriyenin 
lis dairelerine hiç benzemez. cşy ına bakılamaz. Ticaret Vekili B. Cezmi Erçin·i ve di- mır mıntakası parti müfetti:ıi ve lstanbul essese 

Bir Fransız gazetecisi geçenlerde bu- Polis: ğer davetlileri hamil bulunan Ege vapuru mebusu B. Calip Bahtiyar, Maliye ve· miştir. 

haline geldiğini beyan eyle- Merhum Edip Ömer Scyfiddinin k~ 
.ki . . K d k" .. d k·ldırılıır 

raya haf vurmus ve uyuşturucu maddeler _ Şu halde, dedi, sefarete haber ve- dün sabah sant on bir sıralarında lstan- kaleit müfetti§lerinden B. Abdülkadir 
imaline kar11 ne uretle mücadele edil- ririz. Zannederim sefir sandıkların açıl- buldan limanımıza gelmiş; Vekil hara- BZlfman da lzmire gelmŞerdir. Ayni 
diğini öğrenmek istemiştir. Gazeteciyi m sına ran olur. retle istikbal olurunUJtur. Vapurun saat vapurla ltalyanın Ankara bilyük elçisi 

ŞEHiR GAZiNOSUNDA: 

mı · erının a ı oyun en .. . cl'letı 

şehir mezarlığında mcşahirc tahsıs e •
1 

• 

köşeye defnedilmesine karar vcrilınıf:"' 
ın u,. 

Merhumun kemikleri ve mezann si 
karoılıyan memur: Sandıklarla beraber bulunan memur, onda limanımızdıı bulunııcağı evvelce B. Di Polo da şehrimize gelmiştir. Ticaret Vekili, saat birde Şehir gazino· 

suna gelerek öğle yemeğini Belediye 
Reisi ve diğer bazı zevatla birlikte ye
miştir. Yemekten •onra kooperatifler 
1-irliği müdürü B. Muhip ve bazı tücenr
lu vekille hususi surette temas eyle-

tündeki yazılı taş, 21 Eylul Paza~:y 
günü mezarından kaldırılarak Kndı k 
Halkevine getirilecek. orada yapılaca 

- Biz mütevazi insanlarız, yaptığımız ucu sivri §İşlerle sandıkların muayenesine bildirildiği için kesif bir halk tabaka.ı ve Vekil vapurdan inince askeri müzika 
işlerle övünmekten hoılanmayızl. rıızı oluyordu. Fakat sandıkların kenar· karşdayıcılar muayyen saatte pasaport selfım marşını çalmıı. bir askeri ihtiram 
D~e de hu özlerle gazeteciyi at· lannda hususi surette yapll~ kauçuk iskdesinde toplanmışlardır. Vapur bir kıtası, bir polis kıtası resmi selamı ifa 

ki ce· 
merasimi müteakip Zincirlikuyuda • 0• 

latamaın1Jbr. Bunun üzerine memur şu toparlaklarla kaçınlan esnınn ucu sivri saat teehhürle gelmiş ve limana yanaş- etmiştir. hir mezarlığına nakledilerek orada g 

mülecektir. izahatı vermiştir: §i~lerle kcşfediJemiyeceğini bilen memur- mı~tır. 

- Biz beynelmilel bir polis teşkilatı lar bu teklifi kabul etmiyerek konsolosu Vali B. Etem Aykut. Belediye Reisi 
değiliz. Milletler cemiyetinin hiç bir sa- beklediler. Sandıklar konsolosun önün- Dr. Behçet Uz, lzmir komutanı tümgene· 
hada silahlı kuvveti yoktur. Fakat biz de açıldı. Ve içerisinden iki kilo esrar ral Rasim Aktoğu, bütün lzmir mebus· 
uyu tunıcu m ddelerle lakası olan !her çıktı. Bu yakalanış kaçakçıya su içerisin- lan, Parti vı1ayet idare heyeti reisi B. 
memleketle · birli i kurmtJ! bulunuyo- de 600,000 Er nkhk (bizim pııramızla Atıf inan, ~ri ve ilttısadi daireler mü-
ruz. 30 bin lira) bir ziyan idi. dür ve mümessilleri, banl"'nlar müdürleri, 

Giili zehir ticareti meselesini iyice an- ihracat tacirleri, matbuat mümessilleri 
Istıraplı ve feci bir ölüm mukadderdir 

lam.ak için meseleyi her iki cephesinden Vdciü vapurda istikbal eylemişlerdir. 
Uyuqturucu maddeler bazılarının id· T. V k'l' B C · E · k.1 tetkik etmek lazımdır. Bu işin evvela biı " ıcaret e ı ı · czmı :.rçıne ve a et 

dia ettikleri gibi insanı tatlı ve ezıy· etaiz d · d · · · kil. B C l nakil ve ıatış safhası vardır. Bu safhayı lŞ tıcnret aıresı ıreıs ve ı ı · eına 
bir ölüme sürüklemez. ölüme varmadan z· ArdaJ L-f . _L "d' ... idare eden muazzam fİrketler mevcuttur. '..IJ'& ve lli:ft emı mıınsus mu uru 
evvel ıstıra .. 1-r ve iqkencderle dolu bir B F dJ A l f k d. d y· Bu şirltetler kaçakç rı muntazam bir paa " • a sa re n at e ıyor u. ıne 

teşkilatla idare ederler. Hatta ihbar ede-- iklimde geçmek lazımdır. Uyufturucu vekille birlikte Manisa mebusu ve sablk 
ni öldürmek üz.ere aylıklı katilleri vardır. mııddderle kendilerini yA'Vaf )'a'nlf ze- ziraat vekili B. Faik Kurdoğlu, mcbuaa 
Diğer aafbuı da yap1.1 tafhasıdır. Bu :zc· hirleyenlerin ölümü pelc fecidir. Can ve- lardan B. Hüsnü Yaman, B. Asım. lz-

VEKiL FUARDA: mişlerdir. Belediye diğer l5cmtlerdeki meı.•rl~: 
lnrda bulunan meşabirin ve tarihi ~ 

Ticaret Vekili, Pasaport iskelesi önün- BUCUNKU TOPLANTI: yetlerin kemiklerini de tehir mezarlı~= 
de karşılayıcılara veda ederek refakatin· Bu sabah Tıcaret odasında vekilin ri- DJJ<letmeğe karar vermiş bulunıııa • 

·hi ıne 
de Belediye Reisi bulunduğu halde Fu- yaset edeceği bir toplantı yapılacakbr. dır. Bunlnr, mezarlıkların ve tarı it 
ar sahasına gitmiıtir. Vekil Fuarı otomo· Bu toplantıda bilumum üzüm ve incir zar taŞJanıun teshiti ile birlikte te!;ll 
bille baştan başa gezerek Dr. Behçet ihrııcatçılzı.rı toplanarak .vekilden bazı edilmektedir. Şimdiy kadar bunlar 'h 
Uz'un Fuar müesseseleri hakkında ver- maruzatta bulu.oacaklardır. birçoğu tesbit edilmi,tir. YalnıL fştJ. 
diği izahatı dinlemiıtir. Tıcaret Vekiü dün üzüm ve incir mev- kazasındaki mezarlıklar kalmıştır. SU:u 

B. Cezmi Erçin dönü~te açık hava ti- zulan hakkında da bazı ıizahat almı,tır. da mqgul olan bir heyet bugüııleıdc . 
YtıtT'OSUna uğramq ve burada bir müd· Ticaret vekili bugün öğleden eonra mezarlıkta taşları da tespit ederek "ıı-:1. . . . . . ... -'-=- bütull 
det meşgul olmuştur. Ticaret Vekilimiz Manisa mebuslariyle birlikte Man· ya fesini bıtırecektır. Bunu mu~ j}t· 

~uan çok ~yendiğinj ve Dr. Behçet gidecek ve üzüm bayranuııı açac&ltbr. mqahirin ve tarÜıi phsiyederin 1'~ e 
Uz"un himmet ve çalşnalariyle hüikn- lacarct Ve.kili alcltlm lzmire avdet lerinin ~ebir mezadtğına naldediJrnestll 

te n Avrupa Fuarlan ayıınnda bir mü- edecektir... başlanacaktır. -------mkcn müthiı bir korku içerisindedir. 
birleri imal eden ve hazırlıyanlar, nakle- ------------------------·------------------------

dip atanlard n t mamen aynldırlar. ~~.~i1::a1:::::ne1:1;:· :0::~ Bütün lzmir Meb'usları B. Faik Kurtog-Ju Japonlar Mı11etler cemiyetinin yaptığa istatistik- olur. 
lcre göre yer yüzünde istihsal edilen Dün fdırimize gelen sabık Ziraat vc-

Afyon aleybtarlan cemiyeti tarafınd n k •• d •ı k küi ve Manisa mebusu B. Faik Kurdo~u uyuşturucu zdıir miktan, tıbbi ve ilmi ih- • • • .. . ı;• bJ k k f1 tiyaç1arı için lllzım olan miktıınn 2500 bııstırılan bır ıla?dıı fU aozlen okuyor: aza ve oy er e ı e - bugün Mnnisayıı. giderek Manisa vilaye- A o ayı ısmeı• 
._1 • f I d D k l ._, b. cUyu§tunıcu zchır s:ıtan tüceann elinde ti kazalannda tetkikat yapacaktır. B. 

mum az a ır. ~e o uyor tu ır gram . . . • k ld J / 
fin b . L__ b hır oyuncak. hır csır olmayın.> Haluka- 1 . -t d. 1 Faik Kurdoğlunun tcmıı.a Ye tetkikleri a ır ı ar mor ıT rwatanın ısbra ını uyufturma- t 

ğa aarfolunurken diğer taraftan 2499 ten uy~rucu ~~deler kullanmak mu- erı esp e ıy or ar bir hafta kadar devam edecektir. ~,, 
rf

. 
2499

. . vııkkat bır zevk u;m esarete katlanmak D m Tiyenç.in 20 (AA) - Fey 
gntm mo ın ınsaıu garıp ve mana- . . · • k ı tıllf• 

b
• _ _L! k • . -ı- d w demektir. Uyuşturucu maddelen kulla- • C Vrl m 0 U U 0 U 0 dolayısile tarlalardaki çiftçilerin ve 

u: ır Zcvıu tatma ıçın o ume ogrıı . . . . dıan 
.... ki k d' nanlar daıma hır sınır buhranı, mütemııdi K •• } •• b J t • 1. A .., vanlannın henüz suların hücuınutı 
su~ e;:: ı~ b. hükiimetm . bir korku içerisindediT. Kalp bir loko- Oy 11 OrÇ arı, po 3S Ve Sergi !Kagt• ley)İ kadrOSU kısmen masun bulwıaıı imtiyailı ~:~ 

0 ır u.ru:a motif piatorıa gıôi hızlı çarpar, boğaz. kalara girmdcrini tanin i:çin japo~ 

ettiği CtJy1qturucu maddelerin istihsalini kurur, sinirler bozulur. Ve bu maddelen dt fiatlarl şikayeti mUCİp Olmuştur Devrim okulu bu ıcne leyli b.droau- ablukayı kumcn kalcLmıqlardır. Sofa' 
tal.dit Te teTZİİ.n.İ tanzim, ·mukuclesinin gizli gizli aatanlar da milyonlar lcazanır. nu eebene çıkarmıştır. A~ 100 KÜD- dalıa ziyade yübcline ve hını.- ~~: 
ncı kadar ehemmiyetli olduğmuı cösterir. . .. . • . . düz talebeai kabul olunacabır. ponlamı mmtaka etrafmda tetıil ettıS' 

Bu muk.aYelename zehir satanlarla CİaaJ'd bJ'll8iıl Bır ka~ gu.ndenbcn oehnmızde ve k~ Çeşme kazasında yapıla~ tetkikler bil- Devrim okula için Almanyad.an 270 tel örgüleri i.sti1i edene ahlaka 1ı_.-ı· 
laubanlan arasına konan ilk seddir. Mu- Kokain Avrupnya Cenubi Amerika- zalarla ltoylerde tetkiklerde bulunan bu- hassa pyan.ı kayıttır. lzm.ir mebusu Bn. fizik ve kim d • ,,. ti • ._ d d•w edbirl . d '--'d __ -'-' ı,eİ'' 

d -''- Ar... r... d -'--nl - 1 • '-- _, b L- 1.. .. h <::.-L. y L L • d -·'---' parça ya em ıue en geti a ıger t en e uu ıTIJUl&.lan 
bYde hükümlerine göre, mUkavelede an gcur. .,.on ve &ı.JOn an ~ n tün mur meou~an. azı &.oy unun mu - ~ıme unua, &.aza mer&.ezın e tca.JL1- rilmiJtir. lenebi:ir. 
inu:mr bulunan devletlerden bCT biri zehirler Balkanlardan ve Çindcn Avru- telif mevzulıırda dilek ve oikayetlerini kata ~lamaı:dan önce Çqme kazasının 
uyuıturucu maddeler istih5a:I ve imalini paya gönderilir. Balkanlardan Avrupa- dinlcmi§lerdir. lzmir rnebuslannın tet- çiftlik köyüne gitmiı ve köylülerle ince
merkcz bmosanun göaterccc:ği miktara ya gelen kaçak afyon miktan günden kiklerine parti vilayet idare heyeti reisi den inceye temaslar yapmıı. dileklerini 
indirecek ve uyuşturucu maddelerin atım güne azaldığı halde Çinden gelen ıı.fyo- B. Atif inan da iftirak etmiıtir. diolemiı. kazançlarile ıdakadar olmuş-
ve aabmmı, geldiği ve gönderil~ yeri nun miktan artmakta.dır. Foça, Menemen, Kemalpqa ve Ur- tur. 

ab bir kontrol albnda bUlu:admacakm. F..ranıı çaktığı Hind keneviri en çok lada yapdan halk ve köylü tcmulannda Çeşmeliler bu sene anason satıflann-
EğCT bu mUkavelcname imzalarımam11 Biri~ Amerika devletleri topraklannda köylünün ve hAllun üzerinde durduğu dan memnuniyet izhu etmekte iseler de 

_Lili Am~-"L 1. · · · tütünden gikayetçidirler. 
olaydı bugün ycıyüzGnde zdıirli mad- ~ T ve cn&an po ısının ccınayet dilekler şu noktalarda hülasa edilebilir: 
d elerle .........,,müm ed--'e..: .. -"-~- L:- kaynağı> adını verdiği bu zehir Ameri· Çqme kan merkezinde bazı müstah-

cuı ·-~ """" 1 - Milli emlak tabitlerinin daha 
olmazsa bir misli daha fazla olacakb. kan dclilı:anlılan ile genç kızlanndan siller, geçen sene inhiaar idareainin kilo-

uzun vadelere tefrik edilerek kolayca b k 
yüzlercesini ya timarhaneye yahut hapi- su et uruştan tütün aldığım ıöylem.iı-

w.....__'\,. _.,._ b l ~- ödenmesinin temini. 
uumı.~ 1'9 

_,, ~: saneye götürür. Vaktile Balkan yarım· lcrdir. 
Milletler cemiyetinin uyuşturucu mad- adasında bilhassa Bulgaristan gizli esrar 2 - Ozüm fiyatlnnnın dii§mesi sebe- Köylünün ziraat, baytar ve sıhhat da-

delede mücadele bürosu dünyanın he:r ticaretinin merkezi idi. Mısır da Avrupa- bile maklısen mütenasip olarak potas, irelerinden bazı dilekleri mevcuttur ki 
tarafiyle muhabere halindedir. M~li ya toptan esrar gönderirdi. kükürd ve sergi kağıdı fiyatlan yübel- mebuslar bunlar üzerinde ehemmiyetle 
29 M yu 1939 günü: Ozerlerinde IO miııtir. Köylüye bu gibi maddelerin ucu- durmuşlardır. Alakadar daireler, bu di-
kil • ı · -'- b·~• ·ki Çinli • Fakat Milletler Cemiyetinin çalışması 

o q entn1J a.a,.on wurum ı nın za temini. leklerle alakadar olacaklardır. 
Lo d d -·•-atn d .. Lo d I!-' toptan eımır ticaretini ortadan kaldırdı. 

n ra a yıuı;; n ıgt. n ra poıışı ta- . . 3 - Kooperatifler birliğile inhiııarlar Menemen kazasının mektep i~i halle-
rafmdan: Sot-.ada ş·unal"ı Am--"L- a Şundı ha merkezler aoealc az miktarda 

,,. ~y d f k bb idaresinin Yllfl üzüm mübayaatının: mü- dilmiştir. 
- d - 'L - __ 1 -:-t: b" '"-b • esrar üzerin e ve müte erri te§e üsler 

gon ermcs; uzere ..,....ı n tpu.aı u lll n• te5aviyen her kazaya teşmili yahut is- Haber aldığımıza göre, bu hafta eo· 
kan cud. eti. Bul 1!-• fı halinde İ§ yapmaktadır. Yalnız jopon 

ın DlC'V' ıy gar po1131 tanı n- tihsalde randımnm en az olan yerlerden nunda Halkevinde lzmir mebuslan, lıalk-
dan Jstanbulda eroin çlkararak Amerika- idaresine geçen Çin topraklarında çeıit 

...ı..:....... A- b· ..._ _,_ • -'--' -- çefit uyuşturucu madde kaçakçılığı mü- alınması.. la umumi bir konuşma yapacaklardır. 
ya llCv ... 7111. yap.... il' ICOCJLenm Taıı.auAU• ----------------· _______________ ..,_ 

.:ı.x.. Türk polisi tarafmdan hitdiril • hlın bir surette artmııtır. Bu hususta mil-
~ mlf" 1 ti · · · · d b' 
t
• e er c:enuyeti arıııvın e mevcut ır ve-
~. _,L_ 

Bu suretle bütün devletler elhid~yle .üada aynen fU cümleler vardır: 
UYUfturucu zehirlere brp mücadele cdi- «Mançariaİn japonlar idareaiade bo
yarlar. Bu daire bu bilgileri biribiıne rap. lanan lıwı b günde 50 kilo eroin is-

tihsal djl -lıd .ı• u_·ıL-t.! bü' •• d .. 
tediyor. allkadar büJdimetlere haber ve- ~ ll ettll'. n&WWU tün un-
riyor. Bu suretle takip daha müsmir olu- ya doldodaia cünde ancak 3 kilo eroin 

sarfeder. yor. 
Zamanımızda en fazla moda olan ı:e- cÇin cL. afyonun hem ekilmesi, hem 

hir eroindir. Eroin kimyada ismi diaıetil sarfa artml§br. Çinin bünyesinde asırdan· 
morfindir. Bcı mevcut uyU§luruıca zehir.. beri lrmByan b. yara, bugün japon alln
lerin en tehlikelisidir. Ondan eonra h&- güsiy{e bir kat daha genişliyor ve de

len Mısırda pek çok bıtlandmakta olan rinleıiJOI'.• 
esrar gelir. UyuJtu,rucu zehirlerin en pahalı satıl-

Mmra gönderilen u.YUJturueu madde- dığı memleltet Şimalt Amerikadır. Ame
lerin Bulgaristanda lıazırlandıiuu millet- rihlılar ölüm satın almalc için dolarlarını 
ler cemiyeti bürosu vuıtuiyle öpenen aarfetindtten çelcinme:der. Amerikaya 
Rmel pqa n albay A~ beyin pol»- UJ'U§turucu zehir adeta akar. Bunun önü
lcri Akdeııizi qarak Bulgaristan& gitti- nü aimalt çok zordur. Birlerce kilomet· 
ler. Esrar hazırlıyan yer olarak kendileri- relik Amerika sahillerinin heT noktasına 
ne ihbar edilmif olan Sofyo c:iTamıda hir bekçi dikilemez ya. Posta vapurlannın 
evi ğözetlemeğe ba ladllar. Bir Upm maayenesi belki mümkündür. Fakat yük 
evin kapısı önünde bir kamyon durdu. gemileri, bilbaııs korkmadan açık deniz
Bckliyenler eevindilcr. Kamyon biribiri- lcri 8§811 japon ycllccnlileriyle nasıl baıın 
ne benziyen paketlerle doluyda. Bunu çık.m lı) 
gören polisler: Amerika bununla başa çıkmak için 

- Bu palcatler ~r r olamaz. dediler. keyif verici zehirlerin ı.{ım satımından 
Bu kııdar esrar biriktirmek için milyon- bııfka kullanılnıesmı suç anyltll§tır. Bu 
lar lô.zımdır. hususta da kanunda çok ağır cez:nlor var. 

Bu fikir yanl11tr. Buradaki prıketler T ekenüründe iki misline çıkan bu cczu
bütün esrar değil. Fakat hepsinin içeri- lara rağmen bu işin önüne geçüemiyor. 
sinde bir miktar esrar gizlidir. Otomobil Pol Viliyer j .. m ·nele 48 yn ınd mahkum 

Toprak mahsulleri Ofisinin 

·Piyasaya buğday çıkar
ması muvafık görüldü 

Kararname mucibince Ofis piyasa
ya kafi derecede buğday çıkaracak 
Izmir, Konya, Afyonkarahisar, Kay

seri, KUtahya, Denizli ve Çankırı şehir
lerinde piyasaya gelen buğdayların is
tihlike kifayet etmediği anlaşılmıJtır. 
Bu şehirlerle bundan sonra ihtiyaç ha
stl olacak yerlerde toprak mahsulleri 
ofisince ofisin satış yapması hükUmeti
mizce takarrür etmiş ve kararname res
mi gazetede çıkm~tır. 

Satışlar aşağıdaki csaslnr dahilinde 
yapılacaktır: 

1 - Orta Anadolu mıntakasmdaki şe
hir ve kasabaların ekmek ihtiyaçlarının 
temini için mahallinde ofis mübayaa teş
kilatı olan yerlerde oc ·n mahalli mü
bayaa. füıti ile ve müC-. yaa teşkilatı ol
mıyan yerlerde de teslim mahalline ka-

nın ila'r""e.Si suretiyle elde edilecek fiatle. 
2 - Izınirde halen mer'i ekmek nar

hına esas te~kil eden piyua fiati Uzerin
den ywnuşak buğdayların kilosunun 
5,875 kuruş, sert buğdaylann kilosunun 
5,625 kurll§ üzerinden ofis depolarında 
teslim ~yle, 

3 - lzmlr hinterlandına dahil yerler
den yegine milbayaa merkezi bulwınn 
Denizlide mahalll mübayaa fiatinden 
aşağ1 düşmemek kaydiyle Denizli - lz
nıir sevk masrafının Iz.ınlr için tesbit 
olunacak bedelden tenzili suretiyle bu
lunacak fiatle ve Hinterlandın diğer 

yerlerinde ise Izmirdcn tanzim satışı 

yapılacak mahalle kadar olan sevk mas
raflarının Have5i suretiyle elde edilece' 

Manisan.ın 
................................ __ .... 

Uzüm 
-------------------
Bayramı 
------------------------------8 u gün Ticaret Vekilimi-

elile açılacaktır • 
zın 

Bugün Manisada üzüm bayramı tö
renle açılacakbr. 

Ticaret V ckilimiz üzüm bayramını lu-
8& bir nutukla açacaktır. 

Bayram programı aynen §Ö>'lcclirı 

k.a hürmet ve tazim için sükut edileCeı.· 
tir. Alay yukandaki tertip sıraaile bdf•; 
dan Lütfü Kırdar caddesine çıkacak ftıı 
önünden gCÇCTek ve sinema caddeı..indell 
dolapra.k inhisar önüne gelecektir· sıı· 

.. [irı' 
radan uzun ÇMJJYa aaparak borsa on 
gidecek oradan da hlikümet önfinderı 
tekrar Halkevi çamlığına dönecektir· . 

retler•· 
mı kutluJaoa.caktır. Bugün bütün müea.- 5 - Saat 16 da pehliTan gü e 
aeM ve teşekküller gündüz bayraklar1a Voleybol müsabakalan baoJ.ıyacak ~ı-

1 - Üzümün ekonomi d.urumundılki 
önemini belirtmek için pazartesi cünü 
Marma bölgesinin Üçüncü Ozilm Bayra-

gcce elektriklerle eüsleneccktir. kazanan pehlivanlarla ,voleybol tttkıf1" 
2 - Bayranı, güniln saat l S inde bat- na miiUfaılar nrilcccktir. d lı.İ 

lıyacak, 2-4 ünde hitecektir. 6 - Saat t 1 de Halkevi önün ~11 · 
Ozüm serg" inin çılma töreni yaP' 

3 - Bayrama iştirak edecek yardda,- eaktır. 
lar o gün saat 14 haçuk.ta Halkm çam· r~ . llba --'- .. ··m1e ~rı1• 

ore.nı y açacıu. ve um • 
l ığında toplanacaktır. ··1·· ~.. .. · h '-'--- d b' .. ..ae.- .,.e cu ugun onemı a&.gın a ır soy• 

4 -Törene §Öyle b8flanacakbr. Çam- reccktir. ~· 
lıkta toplanan halkı önde, 7 - Bundan sonra ecfl'İ açılacak '~. 

A - Bayrak: hir edilen kuru Ü%Ümlcr tetckkül ed · 
!..:ncJ• 

B - Bando: cek bir jüri heyeti tarafından bu--
~ıf· 

C - Bayraklı gurup: ikinci. üçüncü derecelere ayrıla ıı.t· 
D - Ozüm sembolü; O aJ •• - --L' J • rnük'.lf crece an uzum -.up erıne 
E - Halk. lar flbay elile verilecektir. ı·rı 

do 1 

Olmak üzere Vali konağı önünde lci 8 - Bundan aonra Halkevi rnan d ıı 
caddeye çıkacak ve çocuk balıçesindeki orkestrası ve koro heyeti tarafın .. ıı,. 
Ebedi Şefimiz Atatürk'ür büstüne gidi- üzüm prkısı ve diğer milli türküler ~~r 
lecektir. lenecek, bayram için hazırlanan oyılfl çıı• 

Burada önce istiklal mar§J çalınacak oynanacaktır. Aynca çamlıkta bando fllP 

sonra üzümden yapıl~ çelenk Manisa lacak milli oyunlar oynanııcak akfll 
bölgesi halkının Atatürk' e saygı ve ta· kadar eğlenilecektir. rtİ 

zim ni~nesi olmak üzere ilbay Faik Tü- 9 - Akşam çamlıkta ga-rden P,
8 rtı 

.. , CC'lc 
1 tarafından büste konacaktır. verilecek ve sııat 24 e kadar egen 

ola koY,uldlı...J:.s.rı:ın.rl_gu;Lc~ü...ıo:.cal&LJ~L.aLı:lu...Jı....--------~~--1.11:U:....i.b.tı~ı:....c~~~wı.Jdilw...ma.sı:.ııllla.Iklli.ı11.tt?-_~~-~~~~----~..ll...._...-~-J--...J;;L.-~s...ı..._w-...ı...ı.:...ı...:ı....-.-.--ı.a...-ıd.O.ı:..._~~~------... 



YENi ASJR 
------~~------------------~~ ..... --------~~ 

Manevranın son günü 
Milli Şef Edirnede... Mısır askeri 
heyeti de Edirneye hareket etti 
Bugünkü harp tatbikatile 

erecek ve resmi geçit 
manevralar sona 
yapılacaktır 

Edirne 20 (Hususi) - Birinci ordu 

llıanevraları bugün kat'i neticeye ulaş
lnı§ bulunacaktır. Ordu, yapılncak son 

~ .kat't harekata intizaren öğleye kadar 
istirahat etmiştir. 
Mareşal Fevzi Çakmak, Orgeneral 

i'aJıreddin Altay, mancvralnr baş hn-

~~rni general Salih ve kurmay heyetleri 

llıanevra sahasına öğle vakti hareket et
ttıişlerdir. 

müdafaa vekilleri öğleden sonra Kırk
larelinden harekAt sahasına gelmi§ler
dir. 

Milli Şef, manevraların yeni safhasiy
le yakından alakadar olmuşlardır. Ya
rın manevraların son günüdür. 

Istanbu1 20 (Hususi) - Manevranın 

Edime yakınlarında cereyan edecek son 
ve en mühim harp tatbikatı yarın sa
bah Edirnede bulunacak olan askeri he-

m.izde bulunan Mısır askeri heyeti ve 
ataşemilitcrler bu akşam Edirneye ha
reket etmişlerdir. Bu tatbikatı yerli ve 
yabancı gazeteler muhabirleri takip 
edeceklerdir. 

Milli Şef bu akşam saat 5,50 de Edir
ncyc gelmiş, belediye dairesine giderek 
Edirnenin imar programı hakkında iza
hat almıştır. 

Rcisiclimhur, başvekil, Nafıa ve milli yetlerin huzurunda yapılacaktır. Şehri-

Milli Şef, yarınki harp tatbikatını Mı
sır askeri heyeti ve ecnebi ataşemiliter
lerle birlikte takip edeceklerdir. 

lngiliz Kabinesi 
. 

Beynelmilel havadaki vahamet 
dolayısiyle yarın toplanıyor 

Londra, 20 (Ö.R) - Bcrlin ve Roma- neşredilmiştir : hiyetinde değildir .. Bütün kabine topla-
da gazetelerin şiddetli neşriyatı beynel- «İskoçyaya hareketinden evvel nlın- nacaktır.. Acele kararlara lüzum yok-

ı:nUel havayı açacak mahiyette değildir. 

lıu sebeple salı günü mühim bir kabine 

içtimaı yapılacaktır. Lord Halifaks ya

tın Londraya dönecektir. Başvekil bay 

~berlayn da yarın Londrada buluna-

mış karara tevfikan başvekil yarın sa- tur .. İngiltere ne noktada olduğunu bi

bah erkenden Lonclrnya gelecektir.. 10 liyor .. Vaziyeti sarih, taahhütleri müs-
ağustostan beri Akdeniz sahilinde bulu- bet . E f k b" hlik ı.. 1" d 

h b
. s· H B 1. d tır.. n u a ır te e un m e, en 

nan ar ıye nazın ır or e ışa a 
bugün Kandan Londraya hareket et- hurda teferrüatına kadar tesbit edilmiş 
miştir. • olan garanti sistemi derhal harekete ge-

-ırtır. . Bu içtima, artık geçen senekiler gibi çecektir .• Bu garantinin tatbiki için as
Bu münasebetle Londrada şu tebliğ kabine mahdut komitesi içtiınaları ma- keıi kuvvetler de tamamiyle haz.ı.rdır. 

Polonyaya ka~şı hücum 
Alman gazetelerinin ~istemli menfi 

neşriyatı devam ediyor 
Berlin 20 ( ö.R) - Alman gazetele

ıinin Lehistana k.arıı hücümlan devam 
ettnektediT. Bütün bulduklan vesileler 
lbndiye kadar reddedildiğinden ıimdi 

lıatk.a deliller arıyorlar. Güç bir vaziyet
te kaldıkları göze çarpmaktadır. Polon
Ja gazeteleri sormuşlardı: Altı sene mü-

teınadiyen sustuktan sonra, Polonyada
Ü Almanlann tazyika maruz kaldığını 
Almanlar bugün neden iddia ediyorlar) 

cFolkişe Beobahten ounu bu suretle 
baha çalışıyorı 

Akıl ve idrakin hakim olacağını sani
Jorduk. Halbuki Bilsudskiye ihanet edil
miştir. 

Alman gaz.eteleri, lngiltere ve Fran
ıayı da menfaatlerinin Lehistana bağlı 
olmadığını iknaa çalışıyor ve hayasız 
hazı mütalaalar yürütüyor: •Nesyonal 

Sosyalist muhaberatı> gazetesi diyor ki: 
Fübrer Avusturya, Südet ve Çekoslovak· 
)'a meselelerini tasfiye ederek Avrupa 
devlet adamlarını bir kabusdan kurtar· 
hlıştır. Dünkü Çekoslovakya ile bugün· 

kü Lehistan arasında ne fark "ardır. Po
lonya meselesinin tasfiyesi de bir kabu
sun tasfiyesi olmaz mı) "Eğer demokrasi
ler bu meselede Almanyayı tatmin et
mezlerse bir müsellah ihtilaf tahrik et
miş olacaklardır. 

ltalyan gazeteleri ayni nakaratı tek
rar ediyorlar. Bunlar bilhassa Lehistana 
hitap ederek beynelmilel vaziyetin va· 
hametini göstermekte ve en ziyade Var
şovaya karşı bir harp pntajı yapmakta· 
dırlar. Bu gazetelerin neşriyatına göre 
gerginlik saatten saate daha dramatik 

kaqı minnettarlık hiaaile hareket mev
zuu bahis olamaz. Siyasette minnettarlık 

yoktur. Yalnız· hodbin menfaatler var
dır. Lehistan anlayışlı bir siyaset yap• 
mak istiyorsa Paris ve Londranm nüfu-

zundan kendini kurtararak kudretli garp 
komııusuna teveccüh etmeli ve Bilsuds
kinin tavsiye ettiği gibi onunla doğrudan 

doğruya anlaıımalıdır. Berline karşı böy
le bir siyaset takibiPolonyaya müsellah 
bir ihtilafın müthiş mechulatından sa
kınmak imkanını verecektir. 

B. Gayda da cCurnala d' ltalya> da bir şeki1 almaktadır. 
cPopolo di Romu şunları yazıyor: ayni tavsiyeyi veriyor. Lehistanın hakiki 
c Harp, nereden çıkarsa çıksın, Le- dostları, bu memleketin mevcudiyetile 

histanın mii~takil devlet olarak ortadan kumar oynamıyanlar ona biricik yolu 
kalkması neticesini verecektir.> gösteriyorlar. lngiltere ve Fransayı bı

Gazete varşova hükümetini, son da- raksın ve son dakikada bile olsa, Füh-
kikada olsun, kendi menfaatlerini ve Av- rerin 28 Nisanda Rayştagda bildirdiği 

rupanın hakiki menfaatlerini anlamağa 
davet ediyor. 

cPopolo di Roma> şunları ilave edi· 
yor: 

« Lehistan için lngiltere \"e Fransaya 

esaslar üzerinde Danzig ve Koridor me· 
selelerinin halli için Almanya ile müza
kereye giri§Sin. Bu şekil tesviye Alman 
menfaatlerini olduğu kadar Polonyanın 
istiklalini de koruyacaktır. 

Tokyo müzakereleri 
Japonyanın Avrupa vaziyetinn karşı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bazı diişünceler: 

Kadınlarımızın 
Sokaklarda huzurla 
dolaşmağa hakları 
yok mudur? .. 

Son günlerde •okaklardan 
geçen kadınlara lôkudı at
mak, •arkıntılık etmek vaha
ları hayli çoğalmlflır. 
Şehire hayli yabancı gelmiş 

bulunduğundan belki brı va
haları yapanların onlar olma
" ihtimali vardır. 

Bir zamanlar cinayetlerin 
vukuuna bile •ebebiyet veren 
harlendtulık hadiıeleri, hükü
metin de nazarı dikkatini cel
betmif, çok ciddi tedbirler 

• alınmaıını iıtilzam eylemiıti. • 
M eıhud cürümler kanunu 

ve harlendazlığa karşı tayin 
edilen cezalar tesirlerini gös
termiş, sokaklarda kadınları
mız için huzurla dolaşmak 
mümkün olmuştu. 

Bugünlerde yine vaziyetin 
değişmi1 olduğunu görüyoruz. 
Beyler ıokağında bir kaç de
fa bizzat müşahede eyledim. 
Kadınlara çok çirkin bir şe
kilde lakırdı atdıyorda. Odun 
pazarındaki mağazalar satıcı-

• larının münasebetsizliklerini 
gözlerimle gördüm. 

Yoldan geçen kadınları ne
rede iae kollarından tutup ma
ğazalarının içine sürükliye
ceklerdi • 

Alışverif etmek niyetinde 
olan insanlar mağazaları gör
mektedirler. Diledikleri dük
kana girmekte de 11erbesttir
ler. 

Yolun üstüne çıkarak bağı
rıp çağırmakta, lakırdı atmak
ta ne mana vardır? 

Denilecektir ki, harlendaz
lığa maruz kalan bayanlar 
derhal karakola müracaatle 
cürmü meşhud yaptırımlar. 
Evet ileri bir tecavüze ağrı
yanlar elbette kanunun icap
larını yerine getirirler. Lôkin 
lafla huzurları ıelbedilen ba
yanların karakola müracaatle
ri, orada mütecaviz, terbiye
ıiz, içtimai ıeviyeıi düşkün 
bir adamla yanyana ifade ver
meleri, müddeiumumiliğe ve 
mahkemeye çıkmaları her hal
de kolay bir iş değildir. 

Nelıimizden mukayese ede
lim. Karılarımuın, kızlarımı
zın böyle bir vaziyete düşme
lerini iıter miyiz? Şüphesiz 
ki hayır. 

Bize kalırsa bunan daha 
ameli ve daha kıaa yola vm
dır. Umumi ve kalabalık cad
de ve •okaklarda bir kaç tr;
harri memuru dolaftırmak, 
hatta bütün •İvil ve reımi em
niyet memurlarına umumiyet
le bu mevzu ile aliıkadar ol
malarını ehemmiyetle bildir
mek lazımdır. 

Sivil ve reımi memurlar, 
nöbette, yolda, vazifeye gider
ken, her ne suretle olur iıe ol
ıun, lal atma hadiıelerine mü
teyakku bulunurlar, bu gibi 
terbiyeıizler hakkında derhal 
bir zabıt varakcuı tutarak mii
tecaıirleri adaletin eline teı
lim ederlerse mesele daha 
ameli ve daha kestirme yol
dan halledilmif olur. 

Zabıtanın bir vazileıi de 
vahalara mani olmak, vahala
rı önleyici tedbirler almak de
ğil midir? 

Zabıtamt%dan dikkat ve te
yakkuz iıtiyoruz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Fuar 
Ziyaretçilerine lıaçı· 
rılnaıyacalı fırsat 

Konak vapur iskelesi üstünde 

alacağı tavıra intizaren mi durdu? 
kuvvetleri başkumandanı general Fuzl- tıi 
yama Ingiliz - Japon müzakerelerinin 
inkıtaından doğan vaziyeti karşılamak 
için müessir tedbirlere ihtynç olduğunu 
söylemiştir. General Tiyençin meselesi
nin muayyen bir müddet zarfında halli 
için bir nota verecekmiş. 

Roma 20 (Ö.R) - Ingilterenin Tok-
• Yoda Tiyençin meselesine ait müzakere

lerde para ve gümüş madeni meselesini 
:müzakere etmeği reddetmesi sebebiyle 
llıilzakrcler durmuştur. Tokyoda mev
cut intihan göre Jnponyanın Avrupa 
:ın.eselclerine karşı nasıl vaziyet alacağı
nı öğreninceye kadar Ingiltcrc müzake
l'eJcri uzatmak maksadını takip etmek
tedir. 

ederek lngiliz müstemlekesini Çinin iç 
kısımlarından tecrid etmişlerdir. lngiliz, 
Fransız ve A vusturalyanın uzak şark 
filoları Singapurda toplanmışlardır. Ay 
sonunda bir geçid resmi yapacaklardır. 

Tokyo 20 (Ö.R) - Ingiliz sefiriyle 
B. Kato arasında yapılan son bir müln
kat neticesinde müzakerelerin şimdilik 

Deniz 
GAZiNO 

Ve 
Lokantası 

İzmirin emsalsiz inbatı ve gurubu 
karşısında zevkle yemek ve neşe N 

Çinde Ingiliz aleyhtarı çalkantılar de
"aın edecek olursa Ingiltere 1911 senc
•lnde Japonya ile imza ettiği ticaret mu
-1ıedesini feshetmek arzusunda imiş. 
~~ğer taraftan Ingilterc Çankayşek hü
~uınetine bir istikraz vermiştir. Japon-

"'~ .... ----

kat'ına karar verilmiştir. lngiliz hükü
meti bu müddet zarfında Japonların Ti
yençin meselesiyle alakadar olarak tah
rik ettikleri Çin parasını ve gümüş ihti
yat akçaları meselesi hakkında diğer 

alakadar hükümetlerle temasa geçecek
ür. . 

-*-Orgeneral Galip ve 
'J'ümgeneral Avninin 
cenaze töreni •• 
lstanbul 20 (Hususi) - Mütekait 

Orgeneral Galip ile Tümgeneral Dok
tor Avninin cenazeleri bugün merasimle 
kaldırıldılar. Merasimde Mısır askeri he-

ile içmek istiyenlere : N 
:-.; 
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Mısır askeri heyeti 
dün Edirneye gitti 

Istanbul 20 (Hususi) - Şehrimize gelen Mısır askeri heyeti ougün 
binicilik okulunu gezdi. Saat on altıda Taksimdeki Cümhuriyet abi
desine çelenk koydu. Mısır heyeti akşam trenle Edirneye hareket 
etti. 

Istanbulda yağmur 
Beyoğlunun bazı yerlerini seller 

bastı. Tramvaylar bir müddet durdu 
lstanbul 20 (Hususi) - Bu sabah yağmağa başlıyan çok şiddetli 

yağmurlardan Beyoğlunda bazı yerleri su bastı. Sillerin getirdiği 
kumlardan Şişhane yokuşunda tramvay hattı kapandı. Arabalar bir 
müddet işleyemediler. 

ltalyanın Hitlere gönderdiği 
neler var'? mesajda 

Paris 20 (A.A) - Bavyera Alpleri hala büyük bir diplomatik fa
aliyetinin merkezidir, ltalyanın Berlin sefiri, hükümetinden B. Hitle~ 
re gönderilen bir mesaji hamilen Münihe hareket etmiştir. Münihte 
kalarak Salzburgda Fon Ribbentropla veya Berştesgadende B. Hit
lerle mülakatta hazır bulunacaktır. Roma hükümetile de daimi temas 
halindedir. Düşünce saatinin geldiği intibaı vardır. 

Alman polisi 

5 

Dün Slezyadaki Polonya 
bankalarını kapattı 

Varşova, 20 (A.A) - Geçen pcrşcm-ıTelgraf njansı, şimdi siltıh altında bulun
bc ve cuma gün]eri Danzig Ayan reisi makta olan askerlerin hizmet müddeti 
Greiser Polonya komiseri Chodaki ara- gayri muayyen bir müddetle uzatılaca
sında yapılan müzakerelerin Polonya ğına dair yabancı memleketlerde çıkan 
gilmrük kontrolünün yeniden tesisin- haberleri tekzip etmektedir. 
den başka diğer meselelere ve bilhassa Hollanda ajansı şunu tasrih ediyor ki, 
Danzig statüsüne de taalluk ettiği ha- sene başında parlamento tarafından ka
berleri Polonya mahafili tekzjp eyle- bul edilen kanun mucibince askerlik 
mektedir. müddeti 11 aydan 21 aya çıkarılmıştır .. 

Varşova, 20 (A.A) - Alınan polisi Bu ahkfun şimdi bittabi silfilı altında bu
dün Silezyadaki bütün Polonya banka- lunan sınıfa da tatbik edilebilir. Ancak 
larını kapatmıştır .. Polis diğer taraftan henüz hiç bir karar verilmiş değildir ... 
Polonya ticarethanelerinde ve hususi Ve verilse bile tahdit keyfiyeti gayri 
eşhasta bulunan bütün kitapları da mü- muayyen olamaz. 
sadere eylemiştir. Berlin, 20 (A.A) - Alınan gazetele-
Varşova~ 20 (A.A) - Polonya polisi ri tamamiyle motörlü olarak yapılacak 

bir çok Alınan bankalarında araştırma- sonbahar manevraları dolayısiyle Bruks, 
]ar yapmış ve mühim mikdarda gümüş Freiberg, Chemmitz, Zvickan ile Bo
para satın alınmış olduğunu ve Alman- hemya ve Moravya hudutları da dahil 
yaya para kaçakçılığı yapıldığını tesbit olmak üzere bütün bu mıntakadaki yol-
etmiştir. Jardan 10 eylfıldcn 18 eylUJe kadar yal-

Polis bazı tevkifat yapmıştır. nız askeri vesaitin seyrüseferine açık 

Amsterdam, 20 (A.A) - Hollandanın bulundurulacağını yazmaktadır. 

Kat'i an yaklaşıyor 
.... 

Danzig işi bir harp 
doğurabilecektir 

Roma 20 (AA) - Italyan matbuatı 
vaziyetin çok ciddi olduğunu yazmakta 

ve tehlikeli siyasi mesuliyctini tamamiy

le demokrasilere atfeylediği Polonyanın 
hattı hareketini takbih eylemektedir. 

Voce D'Italia diyor ki: 

Kat'i an yaklaşmaktadır. Danzig ve 
koridordan doğan bu gerginlik artık de

vam edemez. Bu mesele derhal halledil
melidir. Bu mesele izanla mı yoksa kuv-

vetle mi ha1ledilecektir? Bu Polonyanın 
elindedir. Polonya Danzigi muhafaza 

edcmiyeceğini ötedcnbcri biliyordu. Ve 
Elnscn Gydinia'yı da bunun için kurdu. 
Danzig Polonya için ne bir hayati me
sele ne de istikltıl meselesidir. Sade bir 
izzetinefs işidir. Demokrasiler Polonya
nın tam ve mutlak istiklaline mnl ola
cak bir ihtilaf çıkarmak için bundan is
tifade ediyorlar. Polonyanın düşünmek 
için daha bir kaç günü kalmıştır. Polon
ya sulh ile istiklalini daha eyi kurtara
bilir .. Yeter ki Fransa ve lngiltereyi bir 
tnrafa bırakarak Almanya ile doğrudan 
doğruya müzakerelere girişsin. 

Danzig görüşmeleri 
Vaziyetteki gerginlik bu müzakerelerin 

üzerinde de tesirini gÖ$ferdi 

Varşova, 20 (Ö.R) - Perşembe ve cu- fından haberleri tavzih etmektedir. Bu 
ma günü senato reisi Graysler ile Po- haberlerde Katoviç Alımın konsolosu
lonya umumi komiseri Şudaki arasında nun 1e\•kif edildiği, Leh polısinin katili
muhaverelerin Polonya gümrük kontro- nin hapse atıldığı ve şarki Sılezyada bir 
lünün iadesinden başka diğer :ıneselele- casusluk şebekesının kesfiyle alakadar 
re, ezcümle serbest şehir senatosuna da olarak 1000 kişinin tekvifi bildirilmekte 
şamil olduğu tekzip ediliyor.. Danzigde idi.. Tranfontincntal ajansının istihbarı
kaydedildiğine göre, Varşova ve Berlin na göre ilk iki haber esassızdır. Üçüncü
arasındaki havanın gerginlıği sebebiyle süne gelince, şarki Silez)'ada casusluk 
bu mahiyette muhavereler önceden meseles inden doln~ ı bazı tevkifler ya
akamete mahkumdu.. Esasen Polonya pılmıssa da sayısı 76 dır .. 42 kişi de, ser
hilkilmeti B. Şodakiyi bu hususta hiç best bulunmakla beraber, zabı~mın her 
bir teşebbüse memur etmemiştir. 

T ...h hfildimeti 
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Umumi Harpte ve Cephede 

Mevlevi Taburu 
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Habcrdef\ 
Naklen -8- Yazan 

Rahmi Yağız 

Osmanlı imparatorluğunda tek otori
te taht, tek otoriter de Pamuk baba idi 

Aiay, tnôünün önünden geçti, harbiye 
nezuctinin dev ağzını andıran kapısın· 
dan kaydı, içerde kayboldu. 

Enver paşa sözü açtı: 
- Neticeyi nasıl buldunuz, paşalar, 

efendi hazretleri? 
Cemal paşa karşılığı yapıştırdı: 

c 

Tü 
'rENIASIR 

AZ! g 

iye sulh cephesine 
iltihak ediyor 
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cı.Bil' Amerilıan gazetesinden •• » 
YAZAN: Dr. G. A. 

sındaki geçitte hlkim bulunan Türkiye-- lerl ruıgariye iıuniştir. Suriye ve Filistin- uln' an· 
nin uhdesinde bulunan mesuliyetler bu- de demokrasi. aleyhindeki propaganda- Bu mevairnde rucaklıiın derce 1 

. . .• bakarll• gün Akdcnizin iki bilytik deniz k.uvvetl· lar Türklyenin garbi Akdenizdeki hedef lamak ıçın, tabu termometreye d ...ı 
d c;ıeer ne sahip olan devletler tarafından pay- ve gaye birliği a.rzusw:ı.a aykırı düşen nız.. Pençerenin kenarın a. g g ki ğa 

!aşılmış bulunuyor. Bu vwfet Tilrkl- bir elemandır. Bunun içindir Jd i'ürki- kadara çıkmış: Aman, insan bu sıca b~ 
yenin 70 milyon dolarlık milll müdafaa ye ile Mısırın demokrasilere yaklaşma- nasıl dayanır? Puflamıya, sıkılınıya 
tahsisatının mühim bir kısmını kara tah- !arının sebebi olarak .gösterilen Suriye !arsınız.. Halbuki .. 
kimatına sarfetnıesine imkiıı veriyor. ve Filistin mandalarının muvakkaten e· . h' t:tiğinıix ac8.klık termoınet• 

Italyanların Türk topraklan üzerinde kendilerine devredilecegıw· şayiası bura· mm ı.-e d ğildir· 
renin gösterdiği sıcaklıkla bir e Son mcvlevt 11ah da önlerinden geç

tikten aonra selim vaziyetinl bozan, eli
ol vanına indiren Talat paşa başını çe
vkdl. göileriyle yanında bulunması li.
ıungelen harbiye nazırını aradı. Enver 
papya sokuldu. Göz.lerinin içi sevinçle 
ıflldanarak arkadaıma fısıldadı ı 

- Güzel, fevkalade.. Zaten cihadı 

mukaddesi başarmak için şurada topla
nıp da karar verdiğimiz gün bu netice
nin doğacağını kestirmiştik değil mn 

Bostonda mUntcşir The Chrbtian Scl· 
ence Monitor gazetesi tarafından çıka· 
rılan ~2 T~mmox tarihll ilftvede Harold 
Loycock ismindeki muharrir, Türkiye-o 
nin garp demokrasilerine iltihakiyle ya
kın şarktaki vnüyetin tamamiyle değiş
tiği gibi komşuları nazarında da Türki
yenin mevkiinin çok yükseldiğini kayde
derek büyük harptenberi Türkiyenin 
başarılan hakkında gilrültülü propagan
dalar olmamakla beraber 1918 de parça 
parça olmuş Türkiycnin bugün vakarlı 
yeni bir Türkiye haline geldiğini söyli
yor ve diyor ki: 

genicleme tehdidi cimdiye kadar ı.ı- bir da.ki muhtelif mahfillerde ciddiyetle te- I • • . ._ _ ed' . El" 'ızde terıncr 
ll' ll' MA:'i ateraenu: tecnıoe mız: ın .. 

zaman Ankarada ciddi bir tehlike cek- lakld edilmektedir. Umumiyetle söylen- d b · · ·ne si11. 
'"' metre, 2 O derece e ir 8U ıçeıısı 

linde karşılanmamıştır. Mihverin aske- eliğine göre bJr çalışma vuku bulduğu niz. Havada sıcaklık derecesi 20 olunca 
rl ittifakının kurulduğu sıralarda bir Is- takdirde Türkiye derhal Suriyeyi birna- bayağı sıcnk demektir. Halbuki 0 ~~r~ 
tanbul gazetesi şöyle demiştir: cAdol, yekar bir işgal altına almayı teklif ede- .. k 1ır 11"' 

- Enver, muvaffak olduk 1 Yol boy
lamıa dizilen, avuç patlatırcasına alkış

lada nlnyı uğurlıyan IU kalabalık halk 
kütlesi muvaffnk.ıyetimizin delilit 

Enver paşa dn bebeklerinde sert §İm· 
tekler uçuşan gözlerini arkada~ın ba
kışlanna knrıştırdıı 

- Eveti.. Sonu dn böyle olacak İnşnl
lıllaf. 

- lnıallılhl 
Bu kar,ıiıltlı kısa ve özlü temenniden 

sonca. kendilerinin ilerlemesini bekliyen 
diğer nazırlnnn önünden geçtiler. Birlik
te tribünden indiler. Talat pal8 otomo
biline doğru yürürken harbiye nazırı 

a<>t'du: 
- Pa§&, aedarete mi) 
Talat paşa ho nutlu1ı:t.an acelelcaen ve 

IDcelen sesiyle cevap verdi: 
- Evet .. 
- Bir az görüpeydilc 1 
- Ne hakkında, 
- Bir çok görüşülecek şeyler var. 

Hazır Cemal paşa da burada. istersen 
gel bir az bizim dairede istirahat ede
lim, Çelebiyi de dinleyelim. Ne dersin> 

T aliit paşa otomobiline gitmekten vaz
aoc;ti. Döndü. 

- Peki.. Cidelim: 
Dedi, harbiye nazın Cemal paşayı da 

çevirdi, arabasına doğru ilerliyen şey· 

ltlllislam Hayri efendiyi yaver Mümtaz 
beye işaret etti: 

- Mümtaz, koş! Efendi hazretlerine 
aöyfe yanımıza teşrif etsinler 1 

Emrini verdi. 
Şeyhülislimın da iltihakiyle 4 kişilix 

bir heyet te§kil eden ittihat ve Terakki 
aa.çayağı, önlerinde yasakçılık. eden, yol 
açan kanun neferlerinin ardı sıra harbi· 
ye nezareti avlusuna yürüdüler. Boş 
meydandan, parmaldı.klann yanına otur
muı mevlevilerin uzağından geçerek har· 
biye nazırının oturduğu kapının solunda
ki kö~ke girdiler. 

Veled Çelebi, nazınn odasına giden 
koridorun ba.şında, sofanın kö,esinde du
ruyordu. Enver paıa ile Sadrazam ve 
atltadaşları odaya girerken baıkuman· 
Clan vekilinin gözü Çelebiye ili§ti. işaret 

etti: 
- ÇClebi efendi, siz de buyrun t 
Veled Çelebi onlara iltihak etti. ilk 

· defa Cemal, Talat ve Enver pa,aların 

(Cihadı mukaddes) i takviye etmek 
fikriyle m~vlevt taburunu kurmağı ka
rarlaştırdıkları salona geçtiler. 

Harbiye nazırı muasına yerleşti. Cc· 
mal pap her zaman oturduiu koltuğa 
kuruldu. Bacak bacak üstüne attı. Saka
lını avuçlarına aldı. 

Talat paşayla geyhülislim Hayri efn
di de odanın dıvar boyunu kaplıyan kır
mw kadife kaplı yaldız ayaklı divana 
i" tiler. Çelebi ayakta bekledi. 

WE!SI--

,_ Evet .. Görülüyor ki halk bunları, 
bu bwuşu çok alkışlıyor. Demek ki be
yeniyor. Maneviyatı üstün milletimiz 
için bu bir şey değil, fakat, dışardan, 

Müslüman ülkelerden umduğumuz, değil 
de beklediğimiz fiili yardımı temin için 
bunun büyük tesiri olacak. 

Odadakiler bir ağızdan tasdik ettiler. 
- Oo.. Şüphesiz 1 
Harbiye nazın devam etti: 
- Şimdi hazır Dede Efendi de bura

da iken bu taburun te~kı1atını bir karara 
bağlasak! 

- Jyi olur! 
V eled Çelebi söze karıştı: 
- Padişah Hazretleri, mevlevilerin 

nerede barındırılacakları hakkında zatı 

devletlerince her hangi bir karar veril
miı midir? 

Enver pap bu sözü, bir el İl8rctile 

kesti: 
- Onu bir tarafa bırakın Çelebi efen

di. icap edenlere bu hususta talimat ve
rümiıtir. Onlann konaklıyacağı mahalli. 
iaşelerini, her türlü ihtiyaçlarını karşı

lıyacak tedbirler alınmıştır. Şimdi benim 
düıündüğüm nokta bu taburu nerede ve 
nasıl istihdam etmemizdir. 

Talat paşa atıldı: 
- Hangi hususta pap? 
- Yani bunlar da bilfiil harbe İ!!tirak 

edecelder mi? 
- ................. . 
- Silahlandıracak mıyız? Talim ve 

terbiyeye lüzum var mı"> Bunlan müza
kere edelim diyorum! .. 

- Evet.. Bana kalırsa bu taburu ls
tanbulda bulunduralım. Sık sık yürüyüt
ler yaptırarak caddelerde boy göstertti
relim. Matbuatla da bunu geniş ölçüde 
propaganda ettirelim 1 

Enver paıın bifdenbire mühim bir §CY 

hatırlamış gibi :ini alnına vurdu, aöy
lendi: 

- Az kalsın unutuyorduk.. Bugünkü 
merasimin matbuata nud ak.ettirileceği
ni gazetelere bildirmedik 1 

Sonra arkadaşlarmm söze karqmala
nna meydan bırakmadan haykırdıı 

- Mümtaz .. Mümtaz Beyi 
Kapının dışında beldiyen yaver Müm

taz Bey içeriye girdi, harbiye naz.mm ae
lamladı, seslendi: 

- Emriniz paf&Ol t 
- Hemen bir tezkere hazırlat .. Bunda 

mevlevi taburunun bugün payıtahta vÜ· 
sulüne, yapılan merasime dair geniı ve 
resimli neşriyat yaprnalan lüzumunu 
matbuata bildir. Getir tezkereyi imzalıya
yım. Sonra bizzat aen guete eahiplerine 
tebliğ et 1 Haydi .. 

Mümtaz bey kopr gibi odadan çıktı, 
pa~nın büyük emrini yerine getirrneğe 
gitti. 

•• Bi'J'MEDI -

EHRAZAD 
Büyük HALK Hikayeleri 
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- Nasılsınız. yahu, başının ne geldi, aman çocuklar! .. > diye ağlıya ağlıya gel· 

ev ne oldu~ di, ve dıvar yıkılarak sizin dıvar altında 
Onlar da: kaldığınızı anlattı. 

- Allaha çok şükür ki sizi diri bul- O zaman efendim, 
duk, geçmiş olsun 1... diyerek üzerine - O habis nerede? diye sağına solu-

Hakikat halde Ankaranın son muahe
deler ile takviye edilmiş olan kudreti ve 
imknnlan kendisini dokuz milddeiye bir 
irtibat müşaviri vnziyetine koymak isti
dadındadır. Bunlar Atina, Bükreş, Sof
ya, Belgrad, Moskova, Kahire, Bağdad, 
Tahran ve Kabildir. 

Yugoslavya gibi mihverden korkusu 
olmıyan ve Yunanlılarla Rumenler gibi 
de Bulgarislanın arazi iddialarına mu
hatap olmıyan Ankara, Balkan antantı
nın en az tesir altında bwunan ve en sa
lfıhiycttar bir zahiridir, Irak, Iran yahut 
ta Efganistana nisbetle Avrupa siynsctile 
daha yakından alakadar olan Türkiye 
Saadahat paktını imza eden1ere önayak 
olmuştur. Tıpkı Bulgaristanı Balkan an· 
tantına bağlamak hususunda göstermiş 
olduğu gayrete mümasil bir hareketle 
şimdi de bu pakta Mısırın bağlılığını te
min etmek istiyor. Hali hazırdaki mev
cut olanlardan başka türlü bir yenisini 
temin etmek ilzcre hal".lciye vekili Şük
ril Saraçoğlu Şimdi de bir cKaradeniz> 
antantı plşniyle meşgul olmaktadır ki 
bunun Rusya, Romanya ve Bulgarlsta
nın rizaları alınmak lözınıdır. BütUn 
bu faaliyet, Fransa ile yeni rabıtalar yü
zUndcn Lchistanla tesis edilmiş olan 
mlinascbetle teshil edilmiş bulunmakta
dır. 
Ankaranın nokta! nazarına göre dün-

ya emniyetini en çok alakadar eden üç 
mesele vardır: Birincisi Rumenlerle 
Bulgarların Dobrlca üzeripdeki . milna
zanlannı hallederek evvela Sofyanın 
Balkan antantına iowısını temin ~tmek 
sonra da Karadeniz paktına sempatisini 
cclbeylemek; ikincisi de Mısırın Saad· 

1 

abad paktına iltihakı totaliter devletle-
rin Arap çıkmazına müdahale eyleme
lerine mfıni ola~ı hakkında Kahircyi 

ikna etmek; ve ü,güncüsü de bütün şü
muliyle Balkan antantının mütecaviz 
mihverden daha ziyade koruyucu bir 
kuvvet olduğu hakkında Belgradı ikna 

etmek. 
I~ Fransız - Türk muahedesi bu 

noktalarda TUrkiyenin mütalialarını 
mukni kılmaya yardım eden bir unsur
dur. Bu muhteris diplomaside muvaffak 

olup olmıyacağı ancak bir ümittir. IA· 
kin demokrasilerin dostluğu ve Wtdirle
rl ile manevi bir surcıte kuvvet buldu
ğu için şimdi daha parlak bir ümit halin
dedir. 

Vaktinde hida olan askeri faydaları 
bakımından Fransız - Türk işbirliği ya
kın prkta derin bir intiba hasıl etmiş· 
tir. 

Dk olarak Tilrkiyenin yegane arazi 
iddiasını bertaraf etmiştir. Zira Hataym 
iadesiyle Türkiye ile milttefilderi ara
sındaki bütün ihtilaf sebepleri ortadan 
kalkmıştır. Fakat Iskend.erun Sancağı 
sevkulceyş bakımından Çanakkale ve 
Boğaziçlne kıyasen çok daha az bir 
ehemmiyet taşır. Avrupa ile şark ara-

tamamını görürsünüz. 
Ben söyledikçe efendimin çıldıracağı 

geliyor, hiddetinden ditlerini e.ı.lc.ıyor, 

gözlerini fıldır fıldır döndürüyordu. 
- Yediği halta bak) Melunun bu aöy· 

lediği ve yaptığı daha yarım yalanmıı. 
Sen ne yaptığının farkında değilsin gali· 
ba, defol git karıımdan, seni bu dakika
dan itibaren az.ad ettim. 

de su size serin, adeta sogu ge • " Benitoyu Berlin mihrabının önilne sil· cektir • ttn,_. 
· mevsimde O derecede hava temın e . ı. 

rükliyor.> Bu ifade mihverin ikinci şe- Bu hususta lazımgelecek harekat için yolunu bulabilirseniz bir ele 
0 

ıcle~euv 
rikini teşkil eden Italyaya ne derece az şimdiden zemin hazırlanınl§tır. Türki· c1..,.a· 
ehemmiyet verildiğini veciz bir surette ye, Fransa ile akdettiği anlaşmadan iktı· hava içinde - tabii çıplak olarak - O de
hUltısa etmiştir. Fakat Italyanın Türkl- sad1 bakımdan da bir dereceye kadar is. nrz. Aynı tesiri hissedersiniz. Han ecJ41 
yeye tecavUzil bir zamanlar tehlikeli bir tifade temin etmiştir. lld memleket ara- recede :ne tesir yapıyorsa, eu 20 d~~iııİ' 
avantür olmakla beraber mümkün gö- sındaki ticaret imkfinlarının genişlemiş aynı te "ri yapar. Demclc ki ıhiaset~ 
rünüyor idiyse de bugün Ingiliz - Türk olmasından maada Almanyada, Avustur-- hararet bir kerre muhitin tesirin\. bıı 
ve Fransız - Türk donanmalarının bir- yada ve Çek.yada nazi tazyikine maruz dcği ir. Zaten bundan dolayıdır ı • 
!eşmesi Uzerinc her türlü tehlike berta- kalmadan evvel Türkiyeden ithalat ya- mevsimde sıcaktan pek sıkılanlar, denilt 
raf edilmiş bulunuyor. pan yahudiler bundan sonra Türk mal- yahut havuza girerler. Oralardaki .. su~ 
Diğer taraftan Alman em.elleri daha lannı Parise çekeceklerdir. Ingiliz - 81Caldık derecesi hiç düşük olmadıgı h 

büyük bir ciddiyetle tetkik edilmekte- Tilrk anlıışmasının da aynı neticeyi ver- de inaan 11caklığı daha az hiueder. .. e 
dir. Fakat sulh cephesinin temin ettiği mesine mııhakbk nazariyle bakılabilir. Bulunduğumuz yerüa yübckli.iine gor 
nhenk dolayısiyle denizdeki mükellefi- Bu itibarla Tilrkiye, sulh cephesine il- ele sıcaklığın tesiri baııka başka olur· 
yctleri hafiflemiş olan Türkiyenin Av- tihak ile .siyasi, as.kert ve iktısadi ha- Yükeck bir yerde , mesela 2000 ıne~e 
rupa hudutları büyük bir ihtimam ile kımlardan çok daha istifadeli bir mevkie yükseklikteki bir tepede, ~ulıitin ııc• • 
tahkim edildiği için Türklerin endişe- erlşmi§ bulunuyor. lığı, vadidekinin aynı dereceainde bulun· 

duğu lıatde yüzde 30 daha eı teeir eder· 

Türk ordusu 
Dünyanın en kuvvetli 
ordularından biridir 

Bil' lngllfz melJusanun sözfePL. 
Istanbul - lki hafta kadar evvel bUyük ehenuniyetinl daha oyi takdir 

memleketimize gelen Ingiliz mebusların- ediyor ve icabında sulhu korumak için 
dan Oohn Parkerin riyasetindeki tetkik ne kndnr müessir olacağını taır..amiyle 
heyeti An"karada temaslannı tamamla- anlamış oluyoruz. 
dıktan sonra Trakyaya gltıilişti. Her halde düşmanlarımızın haıp ~ı-

Heyct, Türkiyede son uğrağı olan karmağa cesaret edemiyeceklerinl zan. 
Edimedcn şehrimize dönmüş ve ÖZipek- nediyorum. Tilrk ordusuna biiyük gU-
palas oteline inmiştir. venlmiz vardır. 

Heyet reisi M.Parker gazetecilere şu Burada muhtelif veSilelerle görilştü-
beyanatta bulunmuştur: • ğUmüz Türkleri çok mlsafirperver bul-

- Türkiyede siyasi, mpU askeri, içtl· duk. Bize karşı unutulmaz bir sempati 
mai mevzular üzerinde yapmakta oldu- ve dostluk tezahürleri yapıldı. Türk 
ğumuz tetkikleri bitirdik. Artık Ingil- kadınlarını, Ingillz kadınlarından fnrk

sız görmekle memnunuz. Hulasa Türkiterenin büyUk dostu ve mlittefiki Tür-
ye her hususta asrile~ bir memleket 

kiyeıtln vaziyetini IngilWere tanıtmak manz.arasındadır. Bunu eserimizde 'te-

maksadiyle yazacağımız e3eI' için lhıın barü.z ettirrneğe çal.ı~acağız. Kitabımızı 
gelen bütün malumatı toplamış bulunu- bir an evvel hazırlamak üzere bu akşam 
yoruz. tayyare ile Lond.raya hareket ediyoruz. 

TUrklyede bir çok yenilikler yapıldı. Şahsımızda lngiliz milletine gösterilen 

ğııu işitmiştik. Fakat kendi tetkikler!- fev'kalude dostluğu ve eyi kabulU yal
mWe bu gilz.el ve çalışkan memleketi ruz parlamentodaki arkadaşlarımıza de. 
ümidlmizin fevkinde bulduk. Her taraf- ğll, bUtUn efklrı umumlyeye anlataca
ta bilyllk faaliyetlere ve terakki eserle- ğızl. E.serlmlz Blrlndteşrine kadar çıka-
rlne §ahit olduk. racağımızı umuyorum. 

Gerek Maarif, gerek 11anayi bakımın- Lond.raya varınca ilk lşlmlz parlamen-
clan çok mükemmel müesseseler gördük. toda blr TUrk - Inglliz dostluk grubu 
Bilhassa son defa Trakyada, ve daha ev· kurmak olacaktır. 
vel memleketinizin muhtelif yerlerinde Jllc frr.!latta Türkiyeyi tekrar ziyarete 
gördüğümüz Türk askerlerinin fevkal· gelece!iz Ye lııglliderln buraya ılk sık 
Adcliğl Uzcrinde durmak isterim. Türk seyahatler 'tertip etmeleri için uğrqaca
ordusu, dilnyanın en kuvvetli, modern ğız. Bundan bqka iki memleketin lkb
teşkilatlı ve yüksek kabiliyetli ask.erle-- sadt toma8lannı d8 daha ziyade ikuvvet
rinden milrekkep bulunuyor. Şimdi lendirmeRe ve artırmağa çalışacağıı. 
kendi mUşahedelerimfale, ş01ıreUni gel- Bu gayretlerlnllzin muvaffakıyetle ne
meden işittiğimiz bu yenllinez ordunun ticeleneceğine şüphe etmiyoruz. 

- Neyse lafı uzatmayalım, eve dön
dük. Efendim evin ne hale 1rirdiğini gö
rünce az kaldı bayılacaktı halbuki evin 
yıkılmasına herkesten ziyade benim biz-

metim dokunmuştu. Kabahati üzerinden 
atmak için bizim hanım her ıeyi nasıl kı
rıp geçirdiğimi bire bin katarak, ve he· 

beyi kebe yaparak anlatıverince kaba
hat büsbütün benim oldu. öfkesi kabar· 

dı. Beni kulağımdan tuttuiu gibi doğru 
valiye götürdü. Orada beni yere yatır· 
dı. Tabanlanma vurdular, vurdular, vur
dular! Sopalar kırıldıkça yeni 'lopalar 
getiriyorlar, tabanlarımda kınyorlardı. 
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AŞKIN DALGIN ESiRi GANIMtN 
HiKAYESt 

Bu hikayeyi dinleyen öteki zenciler, 
hiklye bitince tıUlmüıler: 

- Yalancı olduiunu ispat ettin bu 
anlattıkların baştan ağaşı yalan.. diye 
K&fur ile eğlenmişler. 

Hikaye anlatmak sırası üçüncll ve eo
nuncu köleye gelmiş. o itet 

· · en· Bundan dolayı yazın serinlemek ıstı)' 
d h•· fer dağlara. tepelere gidecler. Ora a 

vanın Aea.\lık deTCCOai daha aşağı oldu• 
ğu için değil, aynı derecede sıcaklık d•· 
lha az hissedildiği için. Kışın da dağlar• 
çıkanlar aşağıdayken giydiklerinden d~· 
ha hafif giyinirler. Bunun sebebini kendi· 
[erine sorarsanız. daha ~Tik olmak içioo 
derler. Oqdaki aoiuk bava daha a% bir 
sedildiği için öyle ~iyinirler. Yüksek yer
de soğuğun, ııcağın da hisaedilmeıi da· 
ha azalır. 

Rutubetin, sıcaklık ve soğukluk nıe· 
rine tesirini bilirsiniz. Stcaltlığı 25 dero
cede fakat içindeki rutubet işba halin4 

gelmiş olan bir han, 33 derecede, fak•t 
rutubet derecesi ancak yüzde 20 bd.ı' 
olan bir hava gibi tf'.sir eder, rutubet eı· 
caklık hissini arttınr. 

Fakat soğukta aksine, o vakit his a~
lır. Onun için kıpn bulutlu ve yaimurl; 
günler, aynı derece 51ealtlıkta, !fakat açı 
ve bulutsuz günlerden daha az soğuk ge

lir. 
Ha=~ rüzglrlı olması da farklıdır· 

Mesela 2 5 derecede hem de rutubetle 
dolmuş bir hava, saniyede 3 metre sÜf" 
atinde rüzgarlı olunca20 deıecede ve rtl"' 
tubetle dolmuı bir hava gibi hissedilir. 

içinde bulunduğunuz odanın haV'91' 
ile dıvarları aynı derecede ııcakllkta br 
lunmaz. Bu farkın da hiaaettiiimİz ~ 
lık üzerine teşiri vardır. Meaell ha•.,. 
'40 derece aıcak fakat dıvarları 13 de,.. 
cede bir odanın içinde hiç hareket etıne
den otururııanız adeta üfiinünüz. Bun.
akaine havaaı nakıa 3 derecede b~ aibl 
soğuk: Fakat dıvarları 28 derecede ıllll .. 
m11 bir odada rahatlık hiaaedeniniz. Bun
dan dolayıdır ki. dıvarların yanına konu
lan ve dıvarları ısıtan kalöriferler daha 

az aı.caldık çıkardıkları halde, insanı or• 
tadan yanan sobalardan daha iyi ısıbt .. 
lr. En yeni teshin uıulünde, eene bundao 
dolayı, doğrudan doJruya dıvarlan, ıtıl .. 
mıya çall§ırlar. Fakat d.ıvarları kıtııııl 
bir oda İçinde hareket edilinen atcaldık 
hissi daha az olur. Bunların hepsi de fY 
ziyoloji sebeplerden. 

Demek oluyor ki insanın yazın sıcak
tan, ve kışın soiuktan rahatsız olup ol
mıyacağını anlamak için bayağı terınO

metreye bakmanın pek te manası yok' 
tur. Havanın afırlıiını, rutubetin <ierec:e
sini, rüzgarın hızını g8sterecek aletleri
niz yokaa kendi duygunuza emniyet eder· 
ainiz. 

Istanbulda 
Yeılllıöy yolunda IJlr 
lıamyon Jıazası oldu atıldılar. Çocuklar cbabal Babai> diye na bakındı. Elan ağlamakta devam edi· 

bağırarak, babalarının cüppesine. ötesine yor, v= üstüme başıma toz toprak atıyor. 
berisine tkıldılar. Babalan şnıkın şaş- Efendim yanı başında beni görünce ça· 
km: ğırdı. Yanına gittim. Efendim: 

- Sizi kurtaran Allaha çok şükür! - Ey Allahın belası, ey habis şeytan, 
Nasıl kurtuldunuz yahu) diye soruyor, yaptığın iııi beyendin mi~ Fakat ahtım 
karısı da: olsun, eve verır varmaz senin derini yü-

- HR,a, siz beni isteseniz de azad 
edemezsiniz, çünkü benim sizde daha 
yanm ynlan hakkım var, siz beni azad 
etseniz bile bakalım ben sizi az.ad eder• 
mi yim} Sizinle bir pazarlık edelim. Beni 
çarşıya götürünüz, ve beni nasıl kabaha
timle satın nldınızııa, öylece kabahatim· 
le satınız! Bu meşru bir muamele olur. 

Efendimle aramızda geçen sözleri bG· 
tün halk duyuyordu. Hele vali, kulak· 
lanna, gözlerine inannmıyacak kadar ga· 
şırmıştı. Nihayet orada bulunanlann hep
si öyle bir CO§tuJar ki, deme gitsin. Yum
dular gözlerini, açtılar ağızlannı, bastı· 

lar bana kantıırlıyı .. Ama ben hiç oralık 
olmadım, onlar sövüp saydıkça, içim 
gıcıklanıyor, makaraları salıvererek, 
kahkaha koparıyordum. 

Vallahi kardeşlerim ~u gördüğünüz ta· 
banlnnmın altında bir ormanlık sopa 
kınlmı§tır. Maamafih bu kadar küfüre, 
bu kadar dayağa rağmen herkes yalan 

- Ey amcam oğullan, sizlerin anlat
tıklarınız hep saçma şeyler. Bir de benim 
başıma gelenleri dinlemeliainlz de fele• 
ğin insanı kaç çemberden geçirebileceği
ni anlıyasınız.. Lakin Artık sabah olmak 
üzeredir. Burada göreceğtm:Z iı de epİy• 
ce uzun sürecelc. Ahali bizi burada ııö· 
rilrıe işimiz fena olur, geliniz de evvela 
iıimizi bitirelim rahat rahat anlatırım, 

demiş. Bu sözleri iki zenci doğru bul
muılar. Hemen sepetin içindeki kazmayı, 
küreği çıkararak dört mezar arasında de
rince bir çukur açmışlar. Sandığı kaldı
rıp çukura yatırmışlar, üzerini güzelce 
toprakla örttükten sonra feneri, sepeti 
toparlıyarak savu muşlar. 

lstanbul 20 (Hususi) - Kefilköy 1~· 
lunda göför Hakkının idareaindeki bit 
kamyon devrildL Kamyonda bulunaıı 
dört amele yaralandı, 

- Ne den nnsıl kurtulduk? Hiç bir zeceğim. diye haykırdı. 
kazaya, tehlikeye uğramadık ki kurtul- Ben hiç istifimi bozmadım: 
muş olalım, Sapasağlam kemali safa ile - Hiç bir şey yap:ımazsınl dedim. 
evde oturuyorduk. Kafur caman, vah, - Neden? 
of efendim öldü> diye bağıra bağıra İçe- - Çünkü beni aldığını:ı: zaman size 
ri girdi. Aklımızı ba~ımız.dan aldL Bura- bir kusurum olduğunu ve bu kusurumun 
da dıvar yıkılmış, sen de altında kalmış· da her aene bir tane yalan uydurmak ol· 
sın, dedi. Ne İse sapasağlam kurtuldun duğunu söylediler. Siz bu kusurumu bile 
yal bile beni satın aldınız. Halbu ki ben bir 

- Vallahi burada ne dıvar yıkıldı ne sene zarfında söyliycbileceğim yalanı 
muvar arkadaşlarımla rahat rahat ve- aöyj,:mis dei.ilirn llunın ~""'•'- ... ı.. 

- Ne isteseniz, ne söyleseniz nafile 
efendim beni öldüremez çünkü beni bi· 
lerek bu suçumla satın aldı, diyordum. 
"-' • 1 n 

uydurmaktaki marifetime gizli gizli hay
ran oluyordu. Efendim beni satılığa çı· 

karınca, fiatım sanki , dünyanın en yü
rekler yakıcı cariyesi imişim gibi arttı. 

Beni bir emir aldı. Ondan başka bir emİ• 
rin e1ine geçtim. Bir emirden bir vezire, 
bir vezirden bir emire geçe geçe, nihayet 
halifenin sarayına girdim. Ama oraya gi
rinceye kadar ihtiyarladım. Yalan söy
lemekte eskisi kadar marifetim lc:almadı. 
Yalanın iyisini uyduramıyacak olduktan 

Zenciler karanlıklar içine dalıp kay• 
bolurken fefak henüz aökmemişmi§. 

Ağacın tepesinde bekliyen Eyüp oğlu 

Ganim gerek mezarlıkta, gerek etrafta 

DOKTOR 

Behçet Uz 
Çoculı hastaıı1ııar• 

Mütahassı5ı 

Hastalannı her giln saat 11.30 daıt 
ı e kadar Beyler sokağında A)ıeılk 
matbaası yanındaki hususi kılbıilbt 
de kabul eder .. 
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Kukuleteliler • 
çetesı 

Çuvalı açtıkları zaman kendimi 
kukuleteli adamlar karşısında 

kafaları 

buldum 

Bu vaziyette bir merdivenden çıka.ı-ıl- lıyan mu1ıafızların da ellerinden kurtul
dığımı, bir mUddet götürüldükten sonra mak istiyordum .. Eğer bunlar bana : 
başka bir merdivenden indirildiğimi his - Haydi git ... 
ettim.. İndirildiğim merdiven, çıkarıldı- Diyecek olurlarsa nereye gidecektim? 
ğım merdivenden daha uzunca idi. Yi- İşte bunları düşünerek kurnarzca bir 
ne bir mUddet götürUldükten sonra ye- harekette bulundum .• 
re bırakıldım . . - Ocağınıza düştüm, dedim, ister be-
Etrafımda kalabalık fısıltılar duydwn. ni öldürün .. İster sağ bırakın .. Fakat şe-
Bir ses : hir muhafızlarına teslim etmeyin_ On-
- Açın çu\ ı, .. !arın ellerinde kazığa vurulmaktansa si-
Ernrinl verdi.. Çuvalı uçtılar.. Şam- zin elinizde kolayca ölmcği cana minnet 

danların aydınlattığı genişçe bir odada bilirim .. 
ve kafalarına yalnız gözleri gözilken ku-ı Kukuletalılar aralarmda fis kos etti
kulctalar geçirilıniş yedi kişinin karşı- ler •. Sonra reisleri olduğunu tahmin et-
8Ulda bulunduğumu gördilm.. tiğim kalın sesli adam bana : 

Kendi kendime : - Senin adın ne? ... Diye sordu .. 
- Eğer, dedim, bu adamlar yeni baş- - Dimitriyos ..•. Dedim .. 

vekilin adamları olsalardı yüzlerini böy- - Seni, dedi, yanımıza uşak alacağız. 
le gizlemeğe !Uzum görmezlerdi .. Ve Fakat bir şartla ... Burada gördüklerini 
eğer bunlar bizlerden olsalardı beni ta- dışarıda kimseye söylemiyeceksin.. Ak
nırlardı .• Beni tanım.adıklanna ve yeni si halde hiç haberin olmadan öte dünya
başvekilin adnmlan da olmadıklarına yı boylarsm .. 
nazarını hem bizden değil, hem de baş- Ben sevinç.le cevap verdim : 
vekile dUşman bir grup.. - Allah sizlerden razi olsun... Hem 

Bunu böyle dUşUnUrken kendimin de merak etmeyin ... Ben dışarı zaten çık
artık bUyUk bir tehlikeye maruz bulun- ınam ki gördüklerimi ve duyduklarımı 
madığımı anladım ve işi ona göre idare söyliyeyim.. Bana bir lokma ekmek ve 
edeyim, dedim.. Kukuletalılardan biri, bir çanaıt şarnp verirseniz kapınızda bir 
muhakkak reisleri olacak, kalın bir ses- köpek gibi bekçilik ederim .. 
le bana ilk önce şu suali sordu : Yine aralarında fiskos geçtiler .... 

- Sen kimsin? .. Burasını sana kim Ve sonra yine b~lan olan adamın ka-
haber verdi!.. lın sesi bana hitap etti : 

Tereddütsüz cevap verdim : - Pek illa ... Burndruı dışarı çıkmıya-
- Ben, bir lokma ekıneğ ve bir yu- caksın.... Kapının arkasında yalnız gc

dum şarabını namusiyle knzanan ve ka- celeri sabaha kadar bekçilik edeceksin. 
zan.amadığı zamanda bunları yine na- İçeriye bizim pnrolnmızı vermiyceck 
musiyle b~~ ceplerinden temin her kim girmcğe teşebbüs edecek olur
eden bir adamım .. Yegfuıe suçum ben- sa bize danışmadan oldiireceksin.. Bu, 
de olınıyan parayı yolda rastladığım in- işine gelir mi! 
sanlardan gönül riznsiyle istemek, ver- Tabü kabul ettim .. Ve iste haşmctpc
medikleri takdirde de günah benden nah, bu suretle ornya kapı1andım .. Bun
gitti diyerek silaha sarılmaktır.. lar, demin nrzettiğim komplocularnıış ... 

Eskiden merhametli insanlar vardı,_ Aylarca yanlarında kaldım.. Hiç dış.'\n 

Fakat yeni başvekil bunları ortadan kal- çılunadım .. Beni çok tecrübe ettiler. 
dırdı.. Bizim gibi zavallıların peşlerine Kendime apdal, fakat .sadık bir uşak 

düştU •. Onların ellerinden kaçarken bu hüviyeti verdim .. İtimatlarını kazandım. 
kapıyı açık buldum ve hemen içeri dal- Bununla beraber kafaları kukuletnlı 
dun .. Kapının arkasında gördüğüm çc- olanların hiç birinin yüzlerini gönneğc 
limsiz adama işi anlatmak uzundu .. Onu muvaffak olamadım .. Saclcce diğer uşak
l&fla susturmağa vaktim olmadığı için lardan öğrendiklerimden anladım ki he
yumrukln susturup kapıyı kapattım. Şe- rüçi oğulları Bizansta si7.c karşı bir sui
hlr muhafızları benim buraya girdiğimi kast hazırlıyorlar. 
görmemişlerdi .. Kapının önünden geçip Eğer hunu derhal gelip ~ize haber ver
gittilcr. Ben de tam c1ı~ı fırlıyacağım seydim ayni zamanda kendimi de başvc
ı;ırada adamlarınız şeytanlar gibi üzeri- kilin eline teslim elmiş olacaktım.. Hem 
me çullandılar ve işte buraya getirdiler. sizi görmek inik.anı olmıyacakb. Bu se-

Kukuletalı adamlardan biri : bcple heriflerin hareketlerini daha ya
- Doğru söyliyor, dedi, o içeri girin- kından tetkike ve tam işe başlıyaealdan 

ce arkasından kovalıyan yirmi muhafı- sırada kendim de harekete geçmcğc ka
zın stlratle bizim evin önünden geçtik- rar verdim. 
!erini gerdüın.. Nihayet bu zaman geldi.. 

Ben, yalnız bunların ellerinden kur- Tali· de bana yaroım etti .. 
tulmağı değil, ayni zamanda beni kova- •• BirMEDİ •• 

F Örsterin ileri 
sürdüğü 4 nokta 

-------------
Danzigde Fönter pazar yerinde di- - Bizin1 Hitlerin istenilen zamanda en 

vetliler huzurunda resmi bir lisanla le.o- doğruyu yapacağına kamil kannatimiz 
nuttu. Företer Polonyaya karşı ccvapla
nnı dört noktada toplamaktadır: 

1 - cPolonya Oanzige karşı harbet
mck iatiyorl> diyor. 

Halbuki Polonya ıtatükonun devamını 
istiyor. Statüko harp değildir. 

2 - cDaoz:ic ahalisi asabını bozma
malıdır.> diyor. 

Ala. o halde kimse onun asabını boz
mamalıdır. 

3 - cDanzig her türlü taarruza karşı 
hazırdır.> diyor. 

Oanz:ig eğer paktlarına sadık kalırsa, 
taarruzdan korlcmamalıdır. 

4 - cOanzi.gin arkasında büyük Al
ınanya vardır.> diyor. 

Polonyanın arkasında da Avrupa da 
her türlü viddet hareketini menetmeğe 
umetmif. logiltere, Fransa ve onlann 
müttefikleri vardır. 

Herkeae verir telkini 
Bütün bu delilleri kat' i olmadığından 

Förster nihayet diyor ki: cMilletlerin 
kendi muk.adderatlannı kendileri tayin 
etmeleri prenaibine dayan.arak, danzİg

liler, Almanyaya iltihak etmek istiyor
lar.:> 

Fak.at 1 S Marttan beri Avrupada bir 
tek devlet vardır ki bu hakkı iddia ede
rnez. Bu devlet. o gün Bohe.myayı İşgal 
eden devlettir. 

Mitler tehlikeleri hesap ediyor. 
yi ol-

vardır.» Yalnız bu cistenilen> Lamanın 
ne zaman olduğunu söylemiyor. Şüphe
siz bunu mösyö Hitler de bilmiyor. 

Tereddüt ediyor. Sinir harbına gelin
ce, evet bunu yaptı. 

Sadece harbe gelince:, Londranın ve 
Parain ailahlanmaaı karoa:smda onun bü
tün tehlikelerini tartıyor. 

ltalya ve Damig. 
Şimdi iki adam daha Salzburgda bu 

tehlikeleri tartmak tadır: Mösyö fon Rih
bentrop ve k.ont Ciyano. 

Öyle geliyor ki, çıkarılan tebliğlere 

rağmen duçeyi, büyük manevralardan 
sonra yapJan geçit resmine İft.irakten 

meneden şey Oanzig vaziyetidir. O Ro· 
mada vaziyeti dinlemek için hlmışttr. 

Ciornale d' ltalya vusıtaaiyle cltalya 
Danzig için harbedeccJdt demiştir. Fa
kat bizzat kendi eon defa cAvrupada 
bugün hiç bi.r me.cle hr.arbe değmez!> di
ye ilin etmiftir. 

Çorap aölriiğü. 
Sade Danzig bütün Avrupanın can 

alacak noktaıı değildir. Führer Macaris
tan üzerine ağır baaıyor ve Macaristan 
da tamamiyJe inkiyat etrnif değildir. 

Naip Horty. Hitleri kabuJden imtina 
etmiştir. Çünkü Hitler 10,000 Alman 
polisinin refakatinde gelmek istemiştir. 

Horty doktor Lajosun cAlınanya harbi 
kazanamaz> ismindeki ldtabının neorini 
menetmenıittir. Ve bu kitap, kapalı zarf 

••::ıt : ••· "lfl 

YElll ASlR AUlii., l 

Ankara Radyosu 

Termos şişeleri 
-tr-

•Ya.:4n: ECZACI KEMı'C... K.AKTAŞ 

Hiç unutmam cezacı mektebinin ilk 
sınıfında fizik imtihanında bana garip 
bir sual sormuılardı. Kimyager rncşhuT 
Vasil Naum demişti ki fiı:ik ile şimi far
kı nedir, deulerde böyle biT sual yoktu. 
kendimi toparlamıı demiştim ki: 

Tabiatta ~isimlerin ebedi tahavvülle
rini ve bu değişmelerin icap ve kanunla
rını ~imi, muvakkat tebeddül ve miha
nikiyyetlerini de fizik izah eder, mese
la bir sigara yanınca kül ve duman olur 
bir daha bu duman ile kül toplanıp sigara 
olamaz bu iş şimi i~idir. Su soğuktan buz 
olur ve sıcak tesiriyle eriyerek tekrar su 
olur, bu da muvakkat deyişmedir ve fi
ziki bir hudisedir. Vasil Naum zurnanın 
me~hur profesörü idi, ondan aferin al
mak pek zor bir şeydi, bana Arnp şive
siyle aferin çocuk demişti. T erıno §~e
leri. fizik ilminin yakın zamanlarda orta
ya attığı bir şeydir, bu şişeler iki cidar
lıdır, cidarlar arasındaki hava hususi ma

kine vasıtasiyle emme suretiyle alınır, şi
şenin içine buz gibi suyu koyar ve kıı:gın 
ftnna sokarsanıı: suyun hareketinde bir 
değişiklik olmaz. çünkü dışardaki sı

caklığı şi~nin içine naklederek vasıta 

yani hava yoktur, keza kaynat suyu ter• 
rnos şişesine koyup bu:r içine yatırsanız 
sıcak su Luz içinde kaynar kaynar kalır. 

Termos şişeleri balkan harbi sıraların
da görünmeğe başlamıştı. Umumi hnrp
de kayboldu, istiklal harbinde tek tük 
vardı, istirdadı müteakip lzmire ilk geti
ren ben oldum. Termosun yaptığı iş pek 
büyüktür, hani yerinde parasını helal 
ettirir. Fizik bugün medeniyeti elinde tu-
tan bir ilimdir. Bugün dünyada dönen 

Mu anın Hayatı 
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Musa .. Katil olmuştu 
cesedini yol üstünde Öldürdüğü kıptinin 

bırakarak Mısırdan kaçtı 

MutıA bunu haber alınca atını sürdü. 
M1t1ırdan çıktı (Zif) yolunu tuttu. Kasa
baya geldiği zaman vııkit öğle olmuotu. 

- lıte loptiyi öldüren adam 1. dedi. 
Onu bu öldürdü. Ben öldürmedim. 

Herif. can korkuBile, böyle söylem it-
Şiddetli bir güneş etrafı kasıp kavuru- ti. 

yordu. Halk pazardan alacalclarını almış- Musa ise, hakikati bu suretle anlayın-
lardı. ca, kıpti muhafızlara: 

Sokaklar tenha idi. - Evet 1 dedi. Ben öldürdüm. 
Musa atını bu tenha sokaklardan sü- Muhafıilar MU5ayı tutmağa cesaret 

rerken yolu üzerinde iki lci~iye rastladı. edemediler. Çünkü onun Firavunun nez· 
Bu iki kioiden biri diğerinin boynuna bir dindeki mevkiini bilivorlardı. Sadece. 
İp bağlamış, mütemadiyen çekiyordu. işi Firavuna haber verdller. 
Öteki ise gitmek istemiyor: Firavun, etrafını saran kahinlerin yüz:-

- Çok yorgunum!. Çalışacak halim, lerine baktı. Bunlar firaat bu fırsattır, 

kolumu kımıldatacak takatim yok!. diyerek, hepsi bir ağızdan: 
Diye yalvanyordu. -Ya firavun! dediler. Sen bizim na-
Zavallı adam Musayı at üzerinde gö- sihatlcrimizi din1emedin. Beni lsrailden 

rünce niyazkar göz.lerini ona kaldırdı: 
- Bana yardım ediniz dedi. Ben Be

ni Israilden zavallı bir insanım. Bu hafta 
gözüme uyku girmeden tarlasında çalış
tun. Şimdi, beni yine zorla çalı~mağn 

götürmek istiyor 1. 
Musa atından indi Kıptiye: 

- Bu zavallıyı bırak! Gömüyor mu· 
sun ki takati kalmamı~tıı. dedi. 

olan bu çocuğa yüz verdin. Onu, kendi 
saltanatının içinde büyüttün. Dü!Jmanını 
kendi elinle besledin. işte. bak, o, kendi
ni göstcrmeğe boşladı. Bu, bir işarettir. 
Bugün, bir kıptiyi öldürdü. Yarın, bütün 
kıptileri ve seni öldürecektir. 

Hazır Asiye de burada yok ki ona sa

habet etsin. Ne duruyorsun! Musayı öl
dür. 

Firavun bu sözlerin tesiri altında kal-

2IE 
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1639 m. 183 Kca./120 Ww 

'I. A. P. 31.70 ·m. 9465 Kn./ ZO w., . 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

12,30 Program. 
12,3 5 Türk müziği (Pi.) 
13,00 Memleket saat ayan, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
13, I 5, 14,00 Müzik (Ovorakın Violon-

19,00 
19,05 
19.30 

20,15 
20,30 

20,SO 

sel konser tosu - Pi.) 
Program. 
Müzik (danı müziği - Pi.) 
Türk müziği: lnceaaz fuh (Sa· 
fiye Tok ayın iştir akile) 
Konuıma. 
Memleket saat ayan, ajans Ye 

meteoroloji baberleri. 
Türk müziği. 
Okuyan: Müzeyyen Senar. 
Çalanlar: Vecihe Daryal, Cev
det Ko7.an, Kemal Niyazi Se1· 
hun. 
1 - Hüseyni peşrevi. 
2 - Lemi • hüseyni şaTkı (Za
man olur iti.) 
3 - lsak Varan • hüseyni şarkı 
(Baygın suların) 

4 - Sadeddin Kaynak - hüse1· 
ni şarkı (Aynlık yıldönümü) 
5 - Ut taksimi. 
6 - Neşet Halil - karaciğar tar· 
kı (Aşkınla yandım) 

7 - Lemi 1tnracığar şarkı ( ~r 
gölge ol) 

8 - Udi Ahmet - karacığar p.r
kı (Zahmı hicranım gibi) 
9 - Halk türküsü (ikide tur
nam) 

Kıpti Mu.sanın bu sözlerine içerledi: 
- Sen, dedi, bir tayfanı koruyorsun!. 

Eğer Firavunun evlatlığı olmasaydın, BC· 

ni de bunun gibi boynuna İp takıp sii

dı ve muhafızlarına emir verdi: l I 
30 

1 O - Karacığ-ar saz semaisi. 
Konuşma. 

rükli>•e sürükliye işe götürürdüm!. 

N~li plaklar - R. 
Müzik (melodiler - Pi.) 

bütün çarklar fizik emirlerile dönüyor. Bu söz.ler Musayı büsbütün tahrik et
T ermos şişesi onun en basit eserlerinden ti: 

- Musa.ya gidiniz! Oııu çağırdığımı 
21

•
45 

söyleyiniz. Sakın olmaya ki, hakkında 
2 1 

'S O 
beslediğim niyetlerden haber veresiniz. 

22
:
00 

Onu, yine, izzet ve ikramla huzuruma 
getiriniz ve sonra burada, bana danışma-

Müzik {Küçük orkeıtra - Şef 

Necip Atkın) 
1 - Paul Lineke Darılma (fan
tezi) 

biridir 19 33 de Viyaan Fuarında kırıl- dedi. 

maz çelik termoslar teşhir edilmişti, der- hiç bir §ey düşünnıiyerck Musanın üze
hal lzmire getirdim, pahalı şeyler olu- rine yürüdü.. Musa ise kendini müdafaa 
yor, bazıları dn az bir zaman içinde kasdile kıptiye bir yumruk vurdu. 
hassasiyetini kaybediyor, bugünkü eko- Musa, çok kuvvetliydi. Yumrusu de
nomi fikirleri on lim verip bir termos mir gibi kıptinin kalbine indi ve herif 
alocağıma, on tane nlıp kıra kıra dnima .derhal sırt üstü diiıterek can verdi. 
yeni termos kullanmııkda isabet vardır Musn, katil olmu~tu. 

dan boğazlayınız. 
Muhafızlar, atlarına binip sayfiyeden 

çıktılar. Musayı aramağa gittiler. 
Aynı zannında. sayfiyenin arka kapı

sındıın başka bir adam da çıkmış, yan 

sokaklardan, soluk soluğa koşıı.rak, ka
saba haricini boylamıştı. 

Bu, Musanın daha doğduğu zaman 

2 - Franz Lehar Cöttergatte 
operetinden potpurri. 
3 - Niemann Çarlcston - dans. 
4 -J. StraUS5 Cenup Çiçekleri. 
5 - Eduard Künneke dana llUİ· 
tinden Blus. 

zehabını veriyor, maaınafih yan kınl

maz cinsleri sağlam oluyor, dediğim gibi 
Musa, bir adam öldürmüştü. anasının müracaatı üzerine tabutunu ya-

6 - Paul Lincke Olur - Olur 
Olur (Şen parta) 

yerinde parasını heall ettirir. -------
Fraı.sada 

---..tz.·---
At eti yiyenler 

-~--

Vakıa bu adamı kasten öldürmemiştir pan, bunu Firavunun muhafızlarına haber 2 J,OO 
ve yine bu adnm Tanrıya değil, kula ve vermdı: için lı:oıtuğu ınrada dili tutulan 
Firavuna tapanlardandı. Bununla bera- marangoz Nacardı. O, bu çocuğun bü-

Son ajana haberleri, ziraat, 1!9-

ham ve taJıyiJlt. karnhiyo - nu· 
kut borsası (fiat) 

ber bir ndamın kanına girmek onu çok yük bir adam olacağını, daha o zaman

üzdü. 
23,20 Müzik (cazbant - Pl.) 
23,55,24,00 Yannki program. 

---:=---Kıptinin ölüsünü yol üstünde bıraka
rak atına bindi ve yoluna devam etti. 
Firavunun sayfi}·caine gelince ona ken
disini ne maksatla ziyarete geldiğini söy
lemedi. Hep öldürdüğü Kıptiyi Clü ünü-F ransada ilk defa at eti satan kasap 

dükkanı 9 Temmuz 1866 da Pariste, yordu. 

dan anlamıştı. Firavunun verdiği emri 
duydu. Musayı bir az evvel atına binmiş 
kırlarda dolaşmağa giderken görmü9tü.. 
T ehlilceyi haber vermek üzere arkasından 
seğirtti. Onu, kırda, tabiatın yeşilliği 

üzerine uzanmış yatar buldu. 
- Ya Musa! dedi Firavun seni ya

kalatmağa, muhafızlarını yolladı. Bu se
fer kurtuhıt imkanı yok. Hemen, bura
dan uzaklaş!. Tanrı. yardımcın olsun. 

LAlurclılarmızı 
hesapladınız mı?
Gevezeler için : 
- Amma çok lakırdı söylüyor ha! "e-

riz ... 
ltalya meydanında açıldı. Alman - fran-
sız harbi sırasında ise at eti satan kasap
ların sayısı on beşi buldu. 

Rusya bozgununda Napolyon ordulan 
başbaytarı yarala atları kestirip askerle

0

re 
yedirm~ti. Kırım muhareb~inde de 
Fransız askerlerini at etiyle beslediler. 

1861 de hayvanat sosyetesi reisi at 
eti lehinde neşriyata başladı Fransada 
milyonlarca kişi et yemezken, her sene 
milyonlarca kilo at etinin ziyan edilmesi 
)'azıktır dedi. 

1865 de Pariste cat eti cemiyeti> adi
le bir cemiyet kuruldu. Her hafta fakir
lere at eti tevzi etmeğe başladı. 

6 Haziran 1866 da hükümet kesilecek 
atları muayeneye tabi tuttu. 9 Temmuz 
1866 da ilk. at kasabı açıldı. 

Bugün Pariade at eti hem nadir, hem 
de pahalidır. 1 865 de bedava fakirlere 
dağıtılan at etini bugün F ransada ancak 
zengin halk. yiyor ve F ranaız atları da 
ihtiyaca kafi gelmiyor. Hariçten at mez:· 
behaaına hayvan getiriyorlar. 

1866 da 902 at kesil mi,, 186 7 de 
2069 at kesilmiştir. 

En fazla at eti sarfiyatı 19 3 7 de oldu. 
7 4. 000 at keaildi. 19 38 de bu sayı 62 
bin 357, 1939 da ise 28,000 e düotü. 

derilmiştir. 

Eskiden Polonyanın dostu olduğu ka· 
dar Macuistanın hamisi olan ltalya, Füh
rere hoı görünmek için biribiri arkasın
dan bütün rabıtalarını bozacak mı~ 

Jifil teıebbü.Jeri. 
Alman i~çileri, Alman nazırları ve ge• 

neralleri tarafından mütemadiyen gök
lere çıkarılmakta ve methedilmektcdir. 
Maretal Göringin harp 11anayü fabrika
larında yaptığı turnede:n sonra general 
fonBrauchitsch Düaseldorfda cAlm~nya 
kuvvetinin demircilerine Hitlerin sela
mını Böyledi. Fakat amelelere selam ve 
kelamdan daha iyi oeyler ikram edilmek
tedir. Maden amelesinin askeri hizmet
lerden muaf tutulması düşünülmekte

dir. 
Ö>•le anlaşılıyor ki işçilerin kafası ve 

haleti ruhiyeleri onlıırdnn bekleneni ve
recek gibi değildir. Onlara vadedilen bu 
kadar fayda, onların iyi niyetlerinden ve 

edilmewe klfidir. 

Ertc.>Ji gün oldu. 
Kıptinin öliisünü sokakta bulmu~lar 

ve Beni Jsrailden olan o adamı da katil 
diye yakalamışlar, Firavunun huzuruna 
ketiriyorlardı. 

Musa onu görünce, sebebini evvela 
anlamadı. Zavallı adamı yine kıptiler 

alıp i~ sürüklüyorlar zannetti. T ekraT 
müdahale edecekti. Falcat, Beni lıırail

clen olan adam Musayı görünce: 

Danzig şehri 
•ilô:hlanıyor 

Haftalık Taymi.a gazetesinin Danzİg 
muhabiri bildiriyor: 

Serbest mıntakada silah altında bu
lunan askerlerin miktarı bundan üç haf
ta öncesine nisbetle pek fazla artmış 

değildir. Bugün burada mevcut askerle
rin sayısı 12,000 tahmin olunabilir. Bü
yük çaptaki toplardan maada buraya ge· 
tirilen silahlann miktan pek fazla de
ğildır. 

Oanziıde seferberlik Üç ıekilde yapıl
mıştır: 1) Polis kuvveti arttırlJmıı; 2) 
S. S. ve S. A. kuvvetleri getirilmiı: 3) 
Danzig askerlerine Rayh zabitlerinin ku
mandasında tallın ve terbiye gösterilme
ğe ba~lanmıştu. Bu üç gurubun bir tek 
ordu haline getirilip tensik. edilmesi d~ 
o kadar kolay bir şey olmasa gerektir. 
Danzig kuvvetleri arasında uzunca bir 
müddet intizamt11zlık hüküm sürmiiftür. 

Bu kuvvetlerin tevhit ve tensiki işi 

sekiz hnftadanberi burada bulunmakta 
olan general Ebharda tevdi olunmuştur. 

Bu İf bittikten sonra buradaki kuv
vetlerin daimi kumanduı meselea.i orta
ya çıkacaktır. Her ne kadar kendiainin 
bu kumandayı ele alıp alınıyacağını söy
lemek için vakit pek erken ise de gene
ral Bodentatzın son ziyareti bu meiele 
ile ilgili olmak ihtimali vardır. 

Bu askerlerin bilahare piyade, süvari 
ve topçu olmak Üzere üç sınıfa ayrılma
ları muhtemeldir. 

Danzig serbest mıntakası, muhakkak 
ki, bir ask.eri işgal altındadır. Fakat he
nüz bu işgal, siyasi bir mana iktisap et
memiştir. 

Polonya hükümetinin 
zeta Polaıka Danzigde 

neşrettiği Ca
buJunan polis 

Musa, bunu duyunca, h~merı kalktL 
Abna bile binmeden. yaya olarak, yola 
revan oldu. 

O, artık, Mısırdan da, Firavundan da 

•• BirMEDİ -

Hitler Danzig'e 
terlikle gidecek! 

Geçen ilkbaharda, Hitlerin, yakın 
dostlarından birine, Prag üzerine yürür
ken çizmelerini giydiğini, halbuki Dan

zige terlikle gireceğini söylediği rivayet 
edilir. Bir çok anekdotlar gibi bu sözle
rin de ne derec~ye kadar mevsuk oldu-

ğu malum olmamakla beraber, Lehistan
la çıkan anlaşmazlıkta Alman taktiğini 

gösterm~i itibariyle çok manalıdır. 

Ayakları ucuna basarak yürüyen Hitler, 

Fakat, bu •çok• lAkırdının mikdaruıı 
tam olarak tayin edebilir miyiz? 
Konuşurken kullandığımız kelimelel:'. 

pek zannettiğimiz kadar çok değildif, 

yani ayni kelimeleri tekrar eder duru
ruz. 

Yapılan bir hesaba göre, ne çok hızlı. 
ne çok yavaş olmamak üzere insan ~
kikada 150 kelime söylermiş.. Çabuk 
çabuk konu.,.c;anlarda adet 175 e kadar 
çıkıyor .. 

Ayni istatistiğe göre erkekler arala
nnda e.n :fazla işten, kadınlar da erkek
lerden 'bahsederlcnniş.. Sonra erkekler
de spor ve eğlence, kadınlarda elbise ba
hislcı1i geliyor .. Üçüncü mevzu erkekler
de diğer erkeklere, kadınlarda da diğer 
kadınlara ait bahislerdir. 

----·---
Radyo dalgalariyle 
yemek pişirllecek!-
Nevyorkta yapılan bir lAboratuvar 

tecrübesi yakında bunun da mUmldln 
olacağını göstermiştir. Fennin bu hari-

Oanzig yolunu tutmuıtur. kast tahakkuk etUkten sonra artık ev-

Ancak, bu sefer vaziyet bam haıka- terde hizmetçilere yol vennek lhtmg~ 
dır. Fransa, Almanlar Bohemyaya gir- lecek ve kocalar artık kanlarının ye

dikten sonra Oaladiyeye verilen aalahi- mek pişirmesini bilmediklerinden şikl
yet neticesinde alınan tedbirler dolayı- yet etmiyecekler.. Bir radyo istasyonu, 
siyle hazırol vaziyetinde beklemekte; bize bugün musiki dinlettiği gibi, ya

lngilt.ere gerek. teçhizatını gerek donan- nn, ayni elektrik dalgalan ile, hararet 
masını harbe amade bir hale sokmuş gönde~ ve •radyo• nun Urerine 
bulunmaktadır. önüne geçileceğe benze- koyduğunu:r. yemek radyo dalgalatiyle 
miyen müstakbel kuvvet ve kudret öl- pişecek .. 
çüşmesinde. Almanya da, bir harp tak- Nevyorkta yapılan tecrübede görül

dirinde ilk anların muhatarasını hesaba mUştilr ki, uzaktan gönderilen 1asa dal
katmak mecburiyetinde kalacak ve ha- ga radyo şualar:iylc bir yemeği çabuk 
sım tarafın, ilk darbenin tesirine kapıla- pişirmek kabil oluyor .. 
rak mukavemet etmek için cesaretini Mesela, bugilnkU usullerle beş, altı 
lcaybetmiyeceğini gözönünde tutacak- saatte pişen bir yemek, losa dalga rad-

yo şuaı ile yirmi dakikada plşiyor. br. 

Noye Zühter Saytuna fiilRüiii:·"Ew·aDYff i: .. t 
ve S. S. kuvvetlerinin askeri bir mahiyet .. VİCDAN ZEVKİDİR.. : 
almakta olduğunu bildirmi~tir. : 

YURD YA \'RULARI • 
Topçular Hamburg ve Stettinden ge- : 

milerle gönderilmekte ve bunlar, gece- Okuduğunuz mektep kitaplannı :: 
leyin karaya çıkmaktadırlar. Bunların Çocuk Esirgeme kurumuna verirse-E" 
içinde zırhlı otomobil kıtaları. tayyareler • niz yeni yılda kitap alamıyacak ar- E. 
defi topları da vardır Bunlar, sahilde E kadaşlarmıza yardım etmi ve kll-E 
evvelce Prusya tarafından yapılmı~ olan Eçüklüktc bu zevki tatmış olursunuz. E· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
beton istihlcamlara yerlettirilmelctedir. 
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Jzmir enternasyonal fuarı, Cümhuri-
di, ve kültürel sahada elde ettiği netice
leri, her sene toplu bir halde ifade et
mek gayesiyle, tarihi Ege denizinin en 
büyük bir ticaret limanında kurulmak
tadır. Fuarın gayelerinden biri de, Türk 
:milletiyle iktısadi ve kültürel münase
bata girişmek ve bu bakımdan kendile
rini tanıtmak istiyen milletlere bir vası
ta olmaktır. 

Burada kemali memnuniyetle söyle-
meliyim ki, Izmir enternasyonal fuarı
na bu sene, her bakımdan en ileride ve 
müterakki on bir devlet iştirak etmek
.tedir ki , bunu fuarımız için büyük bir 
!kazanç ve memleketimiz için tatlı bir 
sempati telakki ediyoruz. 

Sulha, medeniyete ve insanlığa dai
mi hizmeti bir vazife bilen Türkiye cüm
huriyeti hilkümeti topraklarında, iktı

sadi, kültürel bir gaye etrafında. böyle 
bir çok Avrup::ı devletlerinin temsil edil
miş bulunmasını biz Izmirliler, dünya 
sulhu ve insanlık aleminin istikbali, em
niyet ve refahı için bir falıhayır telakki 
ediyoruz. 

müesseselerin çoğalması, umumi deko
rasyon, bahçe ve ziya tanzimi, eğlence 
yerlerinin tenevvüü ve organize edilen 
sportif ve içtimai hareketler itibariyle 
de geçen senelerden daha zengin bir ma
hiyettedir. Bilhassa bu sene ihzar edilen 
ziraat müzesi ile Kültür pavyonu fuar 
ve Kültürparkın en kıymetli iki mües
sesesini teskil etmektedir. 

ları inki§af cttirıneğe yarıyan Izmir en
renasyonal fuarını açmanızı istirham 
ederim. 

TlCARET VEKtLtNtN 
NUTKU 

Belediye Reisinden sonra kürsüye ge-
len Ticaret Vekilimiz Sayın B. Cezmi 
Erçin, Başvekil adına aşağıdaki nutku 
irad eylemiştir: 

• 

mizi, bunların, mahalli heves ve arzula
ra göre yekdiğeriyle irtibatı olmıyan da
ğınık ve mevzii t ezahürler halinde bı

rakılmıyarnk, muayyen bir ikhsadi po- • 
litikanın icnbntı dairesinde tanzim edil- ! 
ıneleri suretiyle ifade cdcbüıriın. ı 

Bu suretle, anladığımız mana ile, is
teklerimizi kendi hududunu aşacak de
recede b ir gayretle başarmağa çalışan 

İzmir enternasyonal fuarını, muvaffak 
olmuş bu yegane müessesemizi, ahnına-

sı lazım gelen tedbirlerin ve yardımların 
tal:viyesiyle ve daha sistemli ve şümullü 
bir çalışmn saye inde gayesine daha faz
la yaklaştırmak emelindeyiz. 
Arkadaşlarım ; 

Sinesinde, çeşitli tnrihi servetleri ta
!': ıyan bu güzel topraklarla, bu g i.izel gök 
ve deniz, bizatihi iç ve dış turi7.m hare
ketlerine faal bir merkez olabilir. İzmi
re, bir halk bayramı manzarasını veren 
Fuar, işaret ettiğim turizm hareketlerini 
ta'cviyc eden en mühim fımildir. 

İzmir için ayn bir refah ve inkişaf un
suru telukki ettiğimiz bu hareketlerin 
çok titiz bir şeki1de istediği konforu te
min edecek vesaiti, bilhassa ikamet ve 
istirahat şartlarını en mütekamil şekil-

Jzmir fuarının enternasyonal mahiyet 
aldığı 1934 scnesindenberi Sovyet Rus
ya muntazaman ve her sene daha zengin Tcaret vekilimiz fuarda de derhal ve süratle hazırlamak ta bir 
bir şekilde fuarımıza iştirak ederek bizi Izmire bu güzel müesseseleri kazandı
müteşekkir bırakmaktadır. Sovyet pav- ran muhterem Ziraat ve Maarif vekille
yonu bu sene de itina ve muvaffakı
yetle hazırlanmıştır. 

rimize ve bu sene de fuar sırasında spor 

hareketleri tertip eden Beden terbiyesi 
Ecnebi devletlerin fuarımıza iştirikle- genel direktörlüğüne teşekkürler ede

rinin başlangıcına nazaran ifade etmek rim. 
lhııngelirse, Elen dostlarımız da 1935 

Külttirpark ve luar sahasında bu se
senesinden itibaren fuarımıza iştirak et-

ne yapılan işlerle, 1936 senesinde Do
mekte ve her yıl daha güzel ve kuvvetli 
bir teşhir yapmaktadırlar. kuz senede ikmal edilmek Uzere hazır-

B ;;,.:·1. Britarva Hi1-·· •1 fuarımızın ladığımız ve tatbikatına ba.şladı~ımız 

Ticaret vekilimizın karşılanmasından bir intiba 

enternasoynal mahiyet aldığı 1934 sene- plan nihayet bulmuştur. Bu planın bu 
i dahil olmak üzere bu sene ile dört kadar kısa bir zamanda tahakkuk etti
defadır ve sembolik bir tarzda iştirak rilmesi, biraz da bir fuar mevzuunun 
ederek fuarımıza şeref vermektedir. ihtiyaçlarından ve her sene bu mevzu 

Iran devleti 1935, 1938 seneleriyle bu etrafında yenilikler ve cazibeler yaratıl
sene, değerli mallarını fuarımızda teş- ması zaruretinden doğmuştur. Bugün 
hir ettirmektedirler. nsıl olduğumuz neticeyi elde etmek hu-

1935 de nim resmi şekilde fuarımıza susunda beraberce çalıştığımız arkadaş
iştirfik eden It.alya hükümeti geçen se- larla kıymetli mlihendisleriınize, mimar, 
ne yaptırdığı binadan bu sene daha bü- mütehassıs, dekoratör ve işçileri..rıUze 
yük ve gliz.cl bir bina inşa ettirerek fua- huzurunuzda da teşekkürü bir borç bU-
rımızı zenginleştirmiştir. mekteyim. 

Geçen sene kuvvetli bir sanayi mües- Şimdi burada 1939 lzmir entemasyo-
sesesini göndermek suretiyle fuarımız- nal fuarının çaılış töreninde bu kadar 1 

da ilk defa temsil edilen Almanya hü- muhterem ve kıymetli zevatın ve bir 
kümeti de bu sene sergi sarayının bü- çok yurttaşlarımızın toplanmış bulun -
yük bir kısmında geniş bir alaka toplı- ması, bir ay müddetle devam edecek 
yarak bir teşhir yaptırmaktadır. olan fuarımızın bu sene daha çok alaka 

Belçika hükümeti iki senedenbcri iş- toplıyacağını göstermektedir. Bunu te
tirak ederek fuarımızı kıymetlcndir- min etmek Uzere, münakala vekaletimi
mektedir. zin fuar mi.ınasebetiyle devlet demir ve 

Filistin geçen seneki pavyonunu da- denizyo11arı t.arüelerinde tatbik ettirdi
ha güzel bir şekilde tanzim ettirmiştir. ği büyük ucuzluklardan dolayı memnu-

Bu seneki iştirakler içinde Fransanın niyetimizi ve şükranlarımızı tekrarla
yaptırd ığı bina ve te~hir ettirdiği eşya mak isterim. 
zarafet ve güzellikleriyle dikkati celb- lzınir enternasyonal fuarını memle-
etmektedir. ket içinde ve dl§ında tanıtmak ve fuarı-

Yeni iştirakler arasında Romanya mıuı iştiraki artırmak hususunda gör
pnvyonu alaka toplıyacak bir kıymet düğümüz yüksek yardımlardan dolayı 
göstermektedir. siz kıymetli Ticaret vekilimize ve lktı

Polonya pavyonu da zarif şekliyle fu- sat ve hariciye vekillerimize bilhassa te-
arımızı süslemektedir. teşekkür ederim. 

1939 Izmir enternasyonal fuarına va- Matbuatımızın, Anadolu ajansının ve 
ki bu iştiraklerden dolayı ismini zikret- Ankara radyosunun bu bakımdan kıy
üğlın hüktimetlere ve bu sene iştirakleri metli hizmetlcrınt de te§ekkUrle anmak 
temin hususunda kıymetli mesaileri ge- benim için bir borçtur. 
çen Türkiye sefirlerine ve Izmir kon.so- lzmir için ve bUttin memleket için her 
losfarına bu münasebetle de teşekkilr et- suretle faidelcr getiren bu enternasyo
meği zevkli bir vazife addederim. nal fuarın yıldan yıla daha cazip, daha 

Izmir enternasyonal fuarı bu sene hu- verimli olmasını yüksek himaye ve yar
ırusi mahiyetteki ecnebi firmalar iştirak- dımlariyle milmkün kılan Cümhuriyet 
lerinin çokluğu ile de şayanı memnuni- hükümetimize ve onun muhterem haş
yet bir varlık kazarunıştır. Milli ve yerli vekili Dr. Refik Saydama kalbi minnet
iştiraklere gelince, başta bir kısım vekfi- lerimizi tekrarlarım. 
Jetler ve büyük devlet müesseselerimiz, Muhterem vekilimiz; 
bankalarımız olmak üzere, Trakya umu- . Tetkik buyuracağınız 1939 Izmir en
mi müfettişliği, vilayetler, Ticaret oda- · ternasyonnl fuarı hakkında bUyük cüm
larımız, hususi sanayi ve ticaret erbabı hur reisimiz sevgili Milli Şefimize iza
bu sene de değerli mallarını, minnet ve hat verirken, aziz şahsiyetlerine daima 
§likranımızı celbeden bir tarzda teşhir en büyük sevgiyle bağlanmış olan biz 
ve satışa arzetmişlerdir. Izmirlilerin derin tazimat ve bağlılıkları-

Muhterem vekilimiz ve aziz misafirle- mızı da IUtf en arzetmcnizi bilhassa rica 
rimiz; ederim. 

Biraz sonra göreceğiniz gibi 1939 Iz- Iç ve dışa S<'Vgi, sulh, saadet, refah, 

Büyük bir gayretin ve yaratıcı bir in- zarurettir. İzmir Belediyesi ve fuarı için 
şa kudretinin eseri olan .9. uncu İzmir bu ihtiyacın bir an evvel hal1edi1mesi la
Enternasyonal fuarını açmak vazüesini zım gelen bir mesele olarak telakki ve 
pek muhterem başvekilim bana tevdi bu- mukteznsına da tevessül edildiğini öğ-
yurdular.. renmekle memnun olduk. 

Bu şerefli vaiifeyi sevinçle ifa eder- Vatandaşlarım, 
ken, Fuarın bugünkü mütekamil hale Cümhuriyetin büyük eseri olan sana-
gelmesinde bliyük hiı::sesi olan gayretli yiimiz, gerek Devlet sermayesinin ve 
ve çalışkan arkadaşımız Belediye reisi gerek hususi sermayenin elinde inkişaf 
doktor Behçet Uza ve kendisine yardım- ve tekamülünü günden güne arttırmak
larını esirgemiyen mesai arkadaşlarına tadır .. Bu tadil ve ilaveleriyle birinci 
hassaten teşekkür ve takdirlerimi arze- beş yıllık sanayi planının tahakkuku ik-
derim.. mal edilmek üzeredir. 

Fuara resmen iştirak eden, İngiltere, Sanayide, yalnız istihsali çoğaltmağı 
Fransa, Sovyct Rusya, Almanya, İtalya. değil, en iyi kalite ve en ucuz. fint esa

kard"5 İran, Romanya, Yunanistan , Po- sının tahakkuk ettirilmesini de istihdaf 
lonyn, Belçika ve F ilistin hükümetleri ~ylcınektcyiz. Bu suretle memleket sa
mümcs illerini hUrmetle selamlar ve nayii bir taraftan inkişaf ve tekamül 
gösterdikleri nezaket ve alakadan do::ı.- ı:;cyrini takip ederken, diğe:r taraftan sı
yı kendilerine te~ekkür ederken, mem- rıni muamelCıtımızın hükümetin umumi 
leketlcrinin iktısat ve kültür kuvvetleri- hayat ucuiluğu dcvnsını kolaylaştıracak 
ni bizlere zevkle tem~.şa eylemek fırsa- şekilde yüks~k evsafta ve ucuz olması
tını verdiklerinden dolayı da ayrıca hnz nın da teminine çalışılmaktadır. 

ve bahtiyarlık duyduğumuzu da söyle- Uzun rakknmlarla sabrınızı suiistimal 
mek isterim.. etmemek için şuna işaret etmek isterim; 

Fuara iştirak eden ve eserin güzelleş- teşviki sanayiden istifade eden endüstri 
mesine çalışan yerli ve yabancı firmalar- şubelerinin -1928• deki imalat kıymeti, 
la, resmi ve yarı resmi bütün teşekkül- 155• milyon lira iken, on sene sonra bu 
!erimizin gayretleri takdirlere layıktır .. mikdar, 1266• milyon lira gibi büyük 
Bu münasebetle hepsini, ve burada ha- bir kıymet seviye.sine varmıştır. 
zır bulunmak zahmetini ihtiyar eden Büyük mikyac;taki bu endüstri istih-
vatandaş1arı, muhabbetle selamJarım. saHitı, memleket ihtiyaçlarını tatmin 

Aziz vatandaşlarım; eder ve daima yükselirken, memleketin 
Esere inanmak, onu yaratmak kadar ithallib da mütemadiyen artarak, niha

mühimdir. İzmir enternasyonal fuarı, ~et 1938 de, büyük cihan buhranının 
yalnız gün geçtikçe daha kuvvetle artan memleketimizde tesirini göstermeğe baş
memlcketimizin iktısadi inkişafının her la<lığı seneden evvelki ithal seviyesini, 
sene, bize toplu şekilde izahını yapmak- yani 11930• seviyesini geçmiş bulunu
la kalmamakta ayni zamanda, şuurlu ve yor .. 
heyecanlı bir ~a ve imar hareketinin ı Bu hadise, istihsal, ithal ve istihlak 
nümunelerini de göstermek suretiyle, bakımlarından şayanı dikkattir : Halkı-
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cüırihuriyetin yapıcı ve yaratıcı hamle
lerine örnekler ilave etmektedir. 

Daha Uç sene evvel, ruhları kasvetle 
saran, yangın harnbelcriyle dolu bu mu
azzam sa.ha, bugUn, renk, ışık ve yeşil
likler ortasında yükselen çeşitli tesisa
tiyle kurtuluş hamlelerimizin sembolü 
olan aziz İzınirin ciğerlerini taze bir ha
va ile şişirmektedir. 

Her gün daha güzeli, daha mütekamili 
istemekteki arzularımıza hudut olmadığı 
için, İzmir enternasyonal fuarını, este
tik ve mimari bakımından, kültür bakı
mından, iktısadi bakımından, her sene, 
bir sene evvelkinden çok daha üstün 
görmek temennisi samimiyetle içimizde 
yaşamaktadır. 

Mevzun verdiğimiz kıymet büyüktür. 
Fuar ve sergi teşebbüsatını, memleketin 
heyeti umumiyesine şamil bir memleket 
davası şeklinde ve bir umumi müessese 
halinde tclukki ediyoruz .. Sergi ve fuar-

mızın istihlak kabiliyetine ve memleke
tin cihazlaruna hareketinin kuvvetine 
dclfılet ettiği kadar, ithal kabiliyetinin 
inkişaf eylemcsinin ihraç mallarınuzın 
dış pazarlarda sürümü ve satışı imkan
larının artmasına yardım noktasından 

da ehemmiyeti büyüktür. Filhakika, ih
raç mevsimine girıneğe hazırlandığımız 
şu günlerde umumiyetle stoksuz bir hal
de yeni mahsul senesine girişimizin bir 
manası da budur ... 

Muhterem vatandaşlarım, 
Bütün bir senenin büyük yorgunluk

larla geçen çalışmalarından sonra elde 
edilmeğe başlıynn büyük ihraç madde
lerimizin mevsimine artık bugünlerde 
girmiş bulunacağız.. Evvelemirde şunu 
söylemek isterim ki, büyük ihraç mal
larımızın mühim bir kısmı, mikdar iti
bariyle, ya geçen sene seviyesinde, - ki 
yüksek bir mikdar senesi idi - veyahut 
geçen senenin çok üstilndcdir.. Bütün 

Kemanın bir teli kopmuftu. 
Ve ben bu kopuk telli kemanla 

o gece anneme öyle havalar çal
dım ki .. Zavallı annem içini derin 
derin çektikten aonra: 

- Nari .. dedi. Afk olmayınca 
me,k olmaz .. derler .. Muhakkak 
•en a,ık oldun .. 

Artık annemden •aklıyama-
dım. 

Ona her feyi anlattım. 
Annem derin derin düşündü .. 
- Yavrum, dedi. Ben senin 

mesut olmanı elbette isterim. Fa
kat d ikkat et, simdiki zamane kı:::. 
larına güven olmaz. Onların hep. i 
de lin"{irdck ... Gözü sende iken 
mı.dıal.hak gönülleri başkasında 
oluyorlar. Bizim zamanımızd<', 
içinde yaşadığımız kapalı hayc'
ta biz de aevda çekmedik değil.. 
Ben rahmetli babanı elinde ba•to
nu, boynunda lastik yaka&ının ar
kcurna ceketinin yaka•ının teri 
kirletme•in diye koyduğu kar gi
bi beyaz mendili, daima kalıplı 
fes ile evimizin önünden •abah 
ahşam geçtiğini gördükçe içimin 
yağı erirdi. Bütün kandillerde Al
lahıma bana onu kumet etmeaini 
ve ondan bafka yüz gö.termeme
•İni yalvarırdım. Tanrı daamı ka
bul etti ve baban bana kumet ol
du. Ondan ıonra da artık dünya 
güzeli bana yalnız baban oldu. 
Şimdikiler hiç te öyle değil, bu
gün aeni görür •eni ıever. Yarın 
bir baıkaaı ho,una gider, •enden 
ayrılır ona koşar .. 

Ben: 

rülen üstünlük ise, umumiyetle bu se
neki mahsul vaziyetimizin bariz vasfını 
te~kil etmekte ve istihsalatunızın daha 
mükemmel olması jçin, her sene halle \'e 
hükümetin sarfettiği gayretin ve mem
leket'in bu sahada kuvvetlenen hamlele
ı inin bir ifadesini zatında taşımaktadır .. 

Mikdan ve bilhassa kalitesi her sene 

m ır 
Üc Yıldı~ 

• 

Annecigw im ah bir görıen .• 
' . d dedim .• lclal.. hiç te o senın • 

diklerine benzemiyor. O bafka .• 
Bambaşka bir kız. Hem bir yolu· 
nu bulup sana da getirecek '"' 
göatereceğim .. 

Böyle söyleı·ken de gayri ihli· 
yari, bilmem hangi şairin genç kıs 
aşkı için yazdığı bir 1iirin aklun
da kalan aon parçcuı dudaklarını· 
dan döküldü. 

Dudak sizde iken 
Göz ona vaadeder 
Her yeminin mancuı 
Bir unut demek .. 

* 
Ertesi ve daha ertesi günler ve 

bu •eler üzüntüden değil, ıevinç· 
ten iştahım kesildi. 
Karnım aanki ziyafet aolra1ın· 

dan kalkmı~ gibi her an tokta. 
Kahvaltı etmediğim zaman öğ

leyi iple çeken ben şimdi bütün 
gün ağzıma bir lokma bile koyma· 
dığım halde erteai gün bir açlık 
hia•etmiyordum. 

Annemi üzmemek için birer ba· 
hane uyduruyor: 

- Bugün lokantada mkadaf· 
imla beraber öyle hkaba«ı ye
dim ki... Sanki bir halta yemelı 
yeme•em karnım acıkmıyacak .• 
diyor ve bazan da: 

- Şimdi canım utemiyor ama •• 
gece muhakkak yerim.. Benim 
yemeği ayır ... 

Diyor ve gece annem yattıhtan 
ıonra yemeği pençereden yanda
ki ar•aya boşaltıyordum. 

Kendime fımarık bir Qfıh •Ü.Ü 
vermemek için lcltilin mektebinin 
etrafında dolaşmadım. Fakat ak
lım fikrim hep onda, onun geçti· 
ği, geçeceği yollarda idi. 

Sabahları öğle posta&ını bekli· 
yor, postacı bizim aokağın köşe• 
sini döner dönmez derhal evin ka
pısına iniyor, aanki hava almak 
için çıkmışım gibi bir vaziyet alı
yor ve önümden geçerken müvez-. 
zıe: 

- Bize birşey yok mu lımail 
elendi .. 

Diye aoruyordum. Emektm mii· 
vezzi gülerek: 
-Hayır Nuri bey .. Bir fey çık

madı bagün .. 
Cevabını verdiği zaman içim· 

den bir feyler koptuğunu hissedi .. 
yordam. 

Postanın tevzi zamanlmını ade
ta ezberlemi,tim. ôğleden ıonrtı 
po.tahanenin kmfısında mütema• 
diyen dola,ıyor, müvezziin çıkar: 
ken bizim l•mail efendiyi göra
yor ve ıanki te•adülen ona rastla· 
mıfrm gibi: 

- Bana bir feY var mı? 
Diye •oruyor ve ondan yine ay

nı menli cevabı alıyordum. 

•• Bi'J'MEDİ •• 
Aziz yurddaşlarım, 
Dünyanın her halde huzur ve siiku· 

nun hasretini çektiği şu sırada, milletle
ri sulh içinde i~ birliği yaparken göste
ren fuann manzarasında derin bir inşi
rah mcnbaı buluyorum.. Fuar, yurdda 
sulh, cihanda sulh düsturumuzun trun 
bir tezahürüdür .. 

yükselen, ve cemiyetimiz.in geniş halk Biz fuarın, küçük mikyasta ta olsa, 
kitlelerinin hayat ve mai~ct imkanları- tebarüz ettirdiği sulh içinde, iş birliği 

nın istinatgahı olan bu büyük ihraç idealine, samimiyetle inananlardan ve 
maddelerimizin, milstahsil kitlemizin bu ihtiyacı, hakikaten duyanlardanız. 
maliyet finti ve maişet şartlarını koru- Ümit ve temenni ederiz ki, kaybedeıı
yacak bir liat seviyesi dahilinde satışla- ler kadar kazananların da ayni derecede 
nnı emniyet altına almak hususundaki zararlı olduklarını acı bir şekilde gös
hassasiyetimiz bliyüktür.. teren harbiumumi tecrübesini tekrar 

Mallarımızın, bazı memleketlere ihra- insanlığa yaşatmamak için, milletlerin 
cında maruz kaldığı müşkülatı toplu bir aklı ::;elimi kifayet edecek ve sulh ideaU 
halde bertaraf etmek için, giriştiğimiz galebe çalacaktır .. 
teşebbüslerin teferrüatı üzerinde dur- Aziz vatandaşlarım, 
mağa hal ve mevkün müsaadesizliğini Ruhlarımıza inşirah vereeegıne şüp-

takdir buyurursunuz.. Kısacaarzedeyim he etmediğim bu güzel eseri açarken, 
ki : Mübade1elerimizin mühim bir kıs- milli birlik ve milli kudretimizin aziz 
mının dayandığı takac; usulünün daha timsali olan rcisicümhurumuz, Milli Şef 
müsait şerait altında cereyanını temin İsmet İnönüne, içimizin bütün muhab
etmek, ithalatı zorlaştıran prim yüksek- betiyle en yüksek bağlılık hislerimizi, 
liğine mfıni olacak şekilde ihracatla it- tnzimlerimizle birlikte huzurunuzda tek
halat arasındaki fıhenksizliğin önüne rar etmek benim için hususi bir bahH
geçmek, iç fiatlerimizle, dış pazar fint- yarlıktır .. 
!eri arasındaki müvazenesiz1iği bertaraf Cümhuriyet hükümetinin başında bu
edecek tedbirlerin müessiriyetini temin lunan muhterem başvekilimiz B. Refik 
etmek ve nihayet muhtelif memleketler Saydamın fuara gösterdiği çok değerli 
ile olan ticart mübade1elerimizin daha alakadan dolayı kendilerine şlikranlnrı
geniş prensiplerden mülhem olacak tarz- mı arzetmeği bir vazife bilirim .. 
da, süratle harekete geçmesi imkanla- Atatürkün muazzez hatırası önünde 
rıru hazırlamak, bugün üzerinde ehem- eğilerek. az.iz milletimize refah ve. saa
miyetle durduğumuz başlıca mevzular- det temennileri içinde, •9° uncu Izınir 
dır .. Memleketimiz için, hayati bir ma-

1 
Enternasyonal fuarını açıyorum .. 

hiyet arzeden bu mevzular üzerindeki I Vekilin sürekli nlkı~larla karşılanan 
claka ve dikkatimizin ehemmiyetini bu- nutkundan l!lonrn B. Cezmi Erçin f uonn 
rada bir kcrrc dnha te>krar ctmeCıi h r 
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Avrupa dahili bir 
harp • 

geçırıyor 
• 

BASKIN 
YAZAN : Kenan Hulusi 

Yazan: Pierre Dominique 
1921 yılı. Şehir sokaklannda her cins baıılamıştı. Sanki ömerin bulunduğu yer- lsviçreliler. Umumi harpte, Eransızla- olarak kullanacaklan yerde, tam wlh 

lllilletten insanlar görüldüiü mqhur yıl. de büyük çinko dryan vardı. Kurşunlar rın Akdeniz üzerinde bulunan Set limanı- ve sükun içinde bir gün bir Alman tehri 
li.rp bitmifti. ömer yazı geçirmek üze- birer birer, adeta sayı ile atılır gibi bu dı- nı erzak ve mühimmat ithal etmek İçin haline getiriverirler, diye ltalya korktu. 
'- dayaaının aayfiyedeki evine geldi. vara çarpıyor, her ikisi arasında dakika- kullandılar. Fakat hiç bir zaman bu li- Yoksa Almanlar da, Lehistanın Dan-

Önıer yedi yaşındaydı. Bahçede bir lar bir uçurum gibi boş kalıyordu. manı lsviçreye ilhak etmeğe kalkmadı· zigi öyle yapacaklarından mı korkuyor• 
lllıii kanatlı böcekler ötüyor; evde harp- Ömer alelacele kalktı. Ayağına bir lar. fsviçre, bu şehid kullanırken, hem lar? Fakat Lehistan iktısadi vaziyeti Al
'- h.fka hiç bir ,ey konQflllmuyordu. pantolon geçirdi. Dışarda bu dakikalar kendisinin, hem de setlilerin istifade et- manyaya korkutacak derecede değildir. 

Harpl... kuşlann yem aradığı zamanlnrdı. Teyze- mesini düıündü. Olsa bile, Lehlilerin Gdyrıia 1imanlan 
Sayfiyeyi böcekler ve askerler iıgal si, gece yemekten sonra dış kapının he- Fakat dil, kültür ve zevk itibariyle Al- var. 

ltrniıti. Uzun boylu, zayıf, esmer ve ya- men önüne sofra kırıntılarını silker, kü- man şehri olan Danzig, nasıl oluyor da Hülasa Almanya Lehistana hiç zarar 
Qak yüzlU bir takım askerler.. Bunlar çük ıerçeler, yahut bir iki kırlangıç, gü- Lehistanın servetini çektiği, onun iki Ji- vermeden. Danzigi bir leh limanı yap
liintli askerlerdi. Ömer kulaklarını bö- nün tepelerde henüz b<ış gösterdiği sıra- manından ve akciğerinden birisi olduğu maktansa onu söndürmeyi tercih ede
ce« seslerinden ayırabilirse charp> ke- lıır ince gagalarile toprağı tertemiz yapar- halde Lehi,tanın bir limanı olarak kabul cektir. Keza ltalya da, Triyesteyi bir Al
lirnesinin manasını anlamaya ç.alııır; bir lar, sonra tam pençcrenin üstüne gelen edilmiyor) Danzig şehri bunu iyi bilmeli- man ticari ve iktısadi hayatını söndiirme
ağaçkakan gibi ağaç gövdelerini çakılar- bir dalda teyzesine bir ~arkıdan bazı par- dir. Yİ tercih etti. Ve bunda Almanyayı sı
la oyduğu bir sıra İle bundan vazgeçer, çalar söylemeğe kalkarlardı. Halbuki, Danzig bütün gün Lehistan kıntıya sokup sokmadığını dü,ünmedi 
Yahut bir kuıun peıinden yuvasına doğru Bu şarkılan arasıra Ömer de işitiyor- aleyhdarlığı yapıyor. Sebep de malum: bile. Almanya, Ilahık deniziyle alakası-
lotuyorsa onu serbest bırakırdı. du. Fakat bu sabah ne şarkılar, ne de Danzig şekri Baltık üzerinde Lehistanın nın kesildiğini görünce kendisine laZlm 

Harp!.. ekmek kırıntıları vardı. Onların yerine bir tek şehri iken Lehliler bir az ötede olan limanları aşağı Tunada aramak 
Çolı: kerreler aayfiyedeki evin kapısı sayfiyenin yukarı mahallelerinde baılı- Cdynia limıınını tesis ettiler. Bu aleyh- mecburiyetinde kaldı. 

finünde bir öküz arabaaının durduğu yan bir fişenk vızıltı ı yaprakları ddip tarlık ta o zamanlardan ba§lar. Bu yeni * 
olurdu. Kalın bir sea işitilirdiı geçiyor; sanki kanatları tüyden yapılmış liman bugün Danzige rakip olmuştur. Avrupalılar, Triyestede olmasını İste-

- ömerl Çiftliğe hazır mmn? bir arı ordusu gibi bütün sayfiyeyi istila Ne de olsa Danzigin gikfıyet etmekte dikleri şeyin Danzigde olmasını istcmi-
Ömer bu sesleri nereden olu. duyardı. etmeğe çalıııyordu. hakkı yoktur. 34 milyonluk bir kütleye yorlar. Bu delilik değil de nedid Sonra, 

Araba 18keleye meyve götürmekten dö- Ömer, kapıya doğru ) ürüdü. Oradaki bu iki liman çok değildir. Danzigliler Sel5.nik limanının vaziyetini her'kes bili
llÜyordu. Oat ü.te yığılmIJ boı küfelerle dıvar alçalı:tı. Dııarda neler geçtiği gö- istemiyorlar? Danziglilere bu hakikati yor. Herkes biliyor ki Selanik, Yugoslav
doluydu. ömer arabaya atlar; öküzlerin görülebilecekti. Fakat hiç bir şey gözük- anlatması için Berlin niçin zorlamıyor? ya için hakiki bir mahreçtir. Halbuki Yu
luyıuğu Ömerin bumuna vurur, ve say- müyordu. Yalnız ilerde, tepelerden in- Burnsı hir Alman şehri fakat bir Leh goslavya, Selanikte modem büyük birli-
fiyeyi bpb bahçede bıraltbiı böcek ses- miı büyük bir kuş gibi Hintli askerlerin limanı olamaz mı? man yaratmak i.temİyor. 
lerine benziyen baıka bir gıcırtı kaplar, ç.adırlan var~ı. Sonra birdenbire beş on Danzig için söylediklerim, Baltık de- Sonra bir mesele daha var. Tuna ile 
•raba y{irürdü. askerin bir kovandan fırlar gibi ilerye nizi üzerinde Litvanyanın tabii limanı Ren nehri Karadenizi ,imal denizine bağ-

Bununla beraber Ömerin çok kerreler atıldığına dikkat etti. Fakat aynı dakika olan Memel için de varittir .. Bu liman lıyacak bir kanalla birle~miı vaziyette
ÇİftJiğe yaya gittiği de oluyordu. Bu sı- biri vurulup düştü. Çadırlar arasında yük- sönmek mi istiyor> Litvanyalılar Memel- dir. Bu su yolu Almanyanın mıdır? De
~a!arda araba ile giderken hiç de tesadüf 11ek bir boru sesi duyuldu. GünCf iyice den bir kerre istih~ ve yuha ile kovul- ğildir. Evet bir parça Almanyanın, fakat 
CUnediği halde birdenbire önüne bir ta- yükselmiıti. Bir kurşun kapıya yakın duktan sonra istihsallerini getirip de tek· bir parça da Romanya, Macaristan, 
ltım ukerler çıkardL Bunlar yedi yaıın- lı:aplamalardan birini deldi. Ömer içeri rnr bu §ehirde satabilecek mi? Bunun Fransa. lsviçre ve Holnndanındır. Hatta 
C:ta Ömere gülerler: ve ellerinde karava· kaçtı. için Litnnyalılar da yeni bir liman kura- v~ Esko nehirleriyle birleşmiştir. Tuna 
llalar yokaa, ömeri top gıÔİ havaya fır- Bütün bu dakikalarda Ömer teyzesini cakladır. Anvers ve Roterdam limanları Ren su yolu bir az da kanal bir parça da 
latarak eilenirlerdi. habrlamaml§tı. Bellı:i arasıra onun sesini hem fransaya hem Almanyaya karşı Türk ve Rusundur: Karadenize döküldü-

Ömer, aplletleri ve düğmeleri sevi- duyuyordu: düıman muamelesi yaptıkları için, bugün ğüne göre.. lngilizlerin de bu yolla ala-
>'Ot"du. Hele güneş albnda aan düğmele- - Ömer!.. Ömer içeri gel!... bu limanların Holanda ve Belçikadaki kalan vardır, yani bu kanalın her iki 
rin parıltısına bayılırdı. Fakat her neden- Ömer, bu kelimeleri i,:itiyordu. Fakat hinterlandları çok azalmııtır. ucunda Ingilizler ticaret yapıyorlar. Hal-
le çiftliğe giderken raatgeldiği aakerlerin teyzesinin seslerinden daha ziyade onu buki Almanya ne istiyor biliyor musu-

Güzel yıldız 
Zarah Leander 
l~i büyük film birden 

• • 
çevırıyor 

"Macar güzeli,, ve "Magda,, mev
simin en çok muvaffak 

olacak filmleri 

Güzel yıldız : ZARAH LEANDER 

Ben öyle anlıyorum ki, nasyonalist si-
tan düğmelerini beyenmiyordu. Aaker- merak ve tecessüsü ellerinden yakalamış- nuz) Tunayı, daha iyi söyliyelim. Tuna Rejiaör ve 9e11arist Turjan.kinin güul Magda (lı:i şöhreti dünyayı tutmu§ bir 

yaset Danzige ve Memcle zorla kabul ICI' civar çiftliklerde tavuk bınızlıiından ta. Nitekim içeri girdiği zaman da bulun- Ren kanalını bir Alman nehri yapmak bir filmi var: cMacar gÜzeli, bu filmde hafiyedir) rolünü Zarah oynuyor. Genç 
ettirilmiştir. Bu şiddetli ve ezici siyasetin ha B 

clöndnkleri vakit birdenbire önüne çıkın- duğu yeri tayin edemediği aynı ses ya- istiyor! Köle olmak istemiyen on mille- bat rolü Zarah Lcander oynuyor, ve gü- fiyenin bir tek arzusu var: aşı üzerin-
manası şudur: Almanya koridorla bera-ca lıemen seğirtiyor, onlann esmer renk- nına aokulmaaını tavsiye ediyordu. Ömer, tin elinden bu uzun kanalı nasıl koparıp zel, neşeli, içten seven, falı:alc hercai gö- de bir şeref halesi olduğu halde doi· 
her Cdynia limanını da ilhak edecektir; .. h .. '- .... b _ı_ d " h d'"---'L "h · b b bul-leri ömerl korkutuyordu. etrafına baktı; sesin bir karyola altından alabilir) runen, er lanışbgı er~egı attan ç"'aran ugu fC re o~ ı tıyar a asını 
maksadı da Lehistana ve Litvanyaya Al- ik b' k d 1 k 1 l d ak 1'" · d l d b '- -Sayfiye, ömerin geldiği sene çok 81Cak geldiğini işitti . Kadın kirli çamo.şırlann Avrupalılar, bir nevi aşın mitliyetçil" ır a ın TO ünü ço güze cana ırıyor. m ve genç ıgın e işe iği ir suçu oa-
man limanlarından ba".· ka ticaret yapbr- z rah L d •1 ı fil b ff · lı: •- ld "' b b oldu. Geceleri bahçede yabyorlardı. sokulduğu yere doğru girmişti. Eğer kur- hastalığına tutulmuş, nerede ise ölüyor- a ean erin <n acar güze İ> · • asına a ettirme KOVU ugu a a e-ri-

Ömer kulaklarına çarpan böcek ıesleri, tunlar kaplamalan delecek olursa Alla- mamaktır: - Ya bize ticaret eşyası ve- lar. mindeki adı Donadır. Alim bir adamın ne tekrar girmek. 
't'e ilerde, dere kenannda, HintJi aıker- hın orada kendilerini koruyacağını aöy- rirsiniz, yahut ölürsünüz!... insaniyet hissine yakın olan Avrupa kansıdır. Kocası ıöhretini temin eden Magdarun gençlik hatası bir çok kız.
lerin yaktığı ateo yalaz.lan arasında bir lüyordu. Bu usul hir faraziyedir; on sekizinci yarım adası hissinden uzaklaşıyorlar. biyolojik tetkiklerle uğraşıyor. Evlmeli lann baf1?1dan geçen bir maceradır. Ken

ta1.ım parça parça kelimeler iıitiyordu. Ömer, dayısını sordu: - Çok erken asırda lngilizlerin ve İspanyolların tatbik Düşünmüyorlar ki milli bir liman ecnebi henüz bir sene olduğu halde genç kadın diaini b8ftan çalr.aran sonra bırakıp kaçan 
Sadece bunları bir araya getirip bir mana gitmiş olacak! dedi. ettikleri bir usuldür. O zaman zengin ka- ticareti ile daha çok zenginleşir. Halbu- kocası tarafından terk~dilmiş gibidir. Ko- bir adama teslim olmuştu. Altın kalpli 
ç&armıya vakit bulamadan hepsini avuç- Kurşunlar dışarda nynı vızıltıyla de- labalık ve oldukça medenileşmiş müs- iti yabancı bir liman milli ticaretle daha cası güzel kansından ziyade üzerinde ilmi fılkat itikat e~ği PT~iplerden aynlma
lanndan kaçmıı birer serçe gibi kaybedi- vam ediyordu. Teyzesi karyolanın altına temlekelere lngilizler ve ~spanyonlar az refah bulur. Avrupalılar orta çağda tetkikler yaptığı balıklanna vurgundur. yan ihtiyar bır subay olan babası bu va

Yor, kelimeler adeta kanatlanıp uçuyor- bir köstebek gibi kıvrılmıştı. Ne baı11 ve metropolden başka bir yerle ticaret yap- milletler arasında daha iyi ticaret yapıl- işte bu sıralarda Hona, Tibor Vari ismin- kadan sonra bir daha kızını görmek 
lardı. ne kollan gözükmüyordu. mağa müsaade etmezlerdi. Fakat bu usul dığını, pazarların serbest olduğunu unu- de bir genç tayyareci ile tampr ve ona istememişti. Fakat ihtiyar baba da köy• 

Ömer de uyuyordu. Fakat bütün bu garip uzuv yığını ara- Yeni • lngilterenin ziyaı ve İspanyol im- tuyorlar. aşık olur. Kocasından ıeTbcat kalmak de çok muztariptir. Kızını çok seviyor. 

Bütün bu dakikalarda ÖmeT dayısı- sında Ömer baş parmağının dudaklanna paratorluğunun harabisiyle beraber niha- Ticaret eşyası Ye sermaye mübadelesi, müsaadesini almadan evvel ona Tril is- Filmde bir çok maceralardan sonra 
tıın ne yapbfını farkeder, ve dü§iinürdü: doğru gittiğini gördü; dayısını bir daha yete ermiştir. insanların serbest serbest muhaceretler, minde bir beateltirı sevdiği hissini verir. genç hafiye babasına kavuşacaktır. 

Bellü de çiftlikte çalışıyordu. Çünkü sormadı. ltalya, bir zaman İçin Triyestede, Al- fikirlerin hür olarak müdavelesi gibi ta- Kadın talaktan sonra asıl sevdiği erkek Zarah Leander cMacar güzeli filmift.. 
eriten gidiyor ve daima geç geliyordu. ömer, ne düıünüyordu) 921 yılıydı. manyanın Danzig ve Memelde tatbik et· bii mübadelelere karşı korkunç bir mü- ile evlenmek ve mesut olmak tasavvurun- de zarif ve hercai bir kadın olarak ga-

Ömerin bundan b.,.ka merak ettiği Yedi yafında idi. Harp bitmiıti. Bir ge- mek iıtediği siyaseti takip etti. T riyesteyi cadele açan Almanyadır. Almanya kay- dadır. ründüğü halde Magda filminde hayama 
l>ir teY daha Yardıı Mavi renk badana ce evvel kapının dıtında iıittiği kelime- bir ltalyan -hri, fakat aynı zamanda bettiklerinin farkında deg"il. öteki Av- bütün acılarına tahammül eden, büyük 

v- Zarah Lean (er bu yeni filminde es-
aeçıru, odalardan birinde bir çiviye ualı leri tekrar yan yana getirmek istedi: ve Avwturyanm ve Macariatanın bir limanı rupa devletleri de bunu farketmiyorlar. k bir artist rolünü de ba•arabiliyor. Bu . iden çevirdiği cllk kadın> ve cKadın- " 
Cl.uran mevzerl .. Dıvarlarda baıka hiç bir bunu ilk sillh sealeriyle gözlerini açbiı haline koymak iatedi. Vaktaki Almanya Avrupa milletleri, Almanya başta ol- lar h meziyetlerine rolı: güzel sesi de ilave edi· ce ennemi> filmlerinden çok farklı- ... 
ley yoktu. dakikada mavi badanala bir dıvar üzerin- Avusturyayı İfgal etti, ltalya artık Triyea- malt üzere, biribirine tutunarak yürüyen d line l.veçli yı)dızın çok yakın zamanda 

H 
~ 

ldiaeden bir gece evvel, Ömer yine de senelerdenberi görmeğe aldığı bir teyi Almanyaya liman olarak kullansın ve nihayet hepsi birden aynı çukura yu- Zarah Leanderin sesi çok tatlıdır. Gü· birinci eınıf bir sinema yıldızı olacağına 
l>3cek seslerini dinlerken kulaldanna mavzerin yokluğuna bağladı: Harp! dıy" e bırakmadı. Triyeste tabii bir Alman varlanan am~ıar gibı', bı"ribı'rm· e t tu l l b f l h inanmalı: lazımdır. ıu u na- ze yı daz u i minde de çok in1 melo-
Çarpan kelimeleri hu .efer de biribiri ya- örner teyzesine bir daha sokuldu. Yukan limanıdır. Fakat Almanlar buruını liman rak körü körüne ilerliyorlar. dit terennüm edecektir. filmin fransızca ----o----
nına getiremedi. Y aınız kapı vuruımuıtu. mahallelerde 1turfW1 vızııtı1an kanlan Kuş mezarlığı dublaja yapılırken güzel Zarah sesini ver. _ 
Oç kiti dtf&rda konutuyordu, ama, bir camların tealerine karıfl)'ordu. Bu ara-

miyecek iae de şarkıları fraMtZca olarak ---&--
ciimlenin içindeki kelimeler} her üçü de da ba,ka bir eea ifitildi mi> Kadın kar- nmda ve ayuta esmer yüzlü, •İyah ba- kapalı fakat daima uyanıktı. Çiftliie 

okuyacaktır. 
-..ki ayn ayn yerlerinden söylüyorlardı. yolanın altında hail iki katb. ömer İfİtİr ylklı bafka birisi duruyordu. Diğer zayıf ömerle beraber gitmezdi. Cündilzleri 

İsveçli yıldız bir taraftan cMacar gü
Önıer, sonra kapının kapandığını iıitti. ıribi oluyordu. Yahut birdenbire iıitti. adamı tanımadı. Fakat ayakta duranı evde olursa silahını temizliyor; ıllcp.m 
ı:-__.. • zeli> filmini çevirirken diğer taraftan da 
~ gUn bir silah sesi ile uyandığın- Teyze ve Ömer, ikisi de kapıya doiru hatırlıyordu. Ve çiftliğe aiderken önüne geç vakitler bir kısrakla dönliyordu. 

Amerikalı hayvanat alimleri Kumber
land civanndaki büyük bir mağarada 
yüz binlerce koıı iskeleti buldular. 

cMagdu isimli baıka bir film çevirmek-
lcit mavzerin uılı olduğu mavi badanalı yürüdüler. Kapı, aanki bir silahla vuru- çıkan Hintli aıkerlerden biri. Ömer baı- Ömer daha uzun dü•ünemedi: Yine 

.. tedir. 
iki bin senedenberi ölümlerinin yaklaş

tığını hisseden kuşlar bu mağaraya ge
lip can vermişler. 

davan bomboı buldu. luyordu. örner mandala doiru ellerini ka bir tanıdığa rastgelmit gibi tekrar gü- bileklerinden yakalamıılardı. B--'-a bir 
...,.. Yıldız bu filmde Bah ve Glukun hes-

ömerin yazı geçirmek için sayfiyeye uzattı; ve bir az ferahlar gibi oldu. Da- leceJcti. Gülmedi. Yüzünü utı. 

aelifine iki sebep vardı. Biri b&ek ~... yısını aörmek için çiftliğe gittiği dakika- Çadırda örnere bir çok ,ey sordular. 
lerini dinlemekti. Daha doğrueu bütün lar yoluna çıkanlardan biriydi bul Hint· Mesela nerede oturduğunu! 
8Ün, böceklerin dut yapraklan arasında li bir aalterdi.. Halbuki oturduğu yeri biliyorlardı. 

lilnetten bir ai içine kurduklan yuvala- Ömer hafif güldü. Demek ki. Yalnız Bir katlı tavanı ve yarı çinko, yan kı· 
l'lnt keşfetmeie çal11ırdı. fakat iki yaz.. olduklarını bilerek kendilerini bir düşü- rılmış kiremitlerile şu küçük kulübe .. 
'ilanberi bir türlü buna muvaffak olama· nen vardı. Fakat tebessümü dudaklarının Ömer ıstırapla bunları söyledi. Sonra tey• 
""ııtı. Çünkü böcekler birer kuş deiildi; etrafına henüz yayılmaya vak.it kalma- zesini sordular. Ne iı yaptığını Ömer du
•e Ömer onlara tuzak kuramıyordu. Hal· dan sert bir kanat gibi orada birdenbire dak büktü. Teyzesini de görüyorlardı. 
buki Ömer bunlardan herhanp birini da· gerildi .. Karpındaki gülmüyordu. Hal- Her gün evdeydi. Kart11ti çeşmeden ıu 
Una eline geçirmeği düşünüyor ve hay- buki tavuk hırsızlığından döndüğü 111ra- ta§ıyor; tavuklan İçeri alıp dı'6n çıkarı
•anın nasıl öttüğünü anlamak için de bir lar eğer Ömere rastgelirse onu sevmelı: yor; arasıra da kabak kayasi yapıyor
iiletle kanatlanrun altında mllıim bir için arkasından koşardı. Ömer, kendi du. 
Otopsi ameliyesi yapmayı tasarlıyordu. kendine: - Eh, Ömer, dediler. Ya dayın! .. 

ikinci sebep dayısıydı. - Belki de benzettim! dedi. Çünlı:ü Dün gece evde yokmuş!.. 
Ömerin dayısı elli yatında kadardı. çiftliğe giderken önüne çıkan bütün Hint- Ömer başına bir tuğla düşmüş gibi 

Ceniı omuzları, kemikli elleri, ve kırçıl li askerler biribirine benzerdi. Ve bütün birdenbire sersemledi. Zayıf adam is
bir sakalı vardı. Ömer dayısının gözle- bunların geçtiği bir iki saniye sonunda lcemlesinde oturuyordu. Hintli askerin 
tini böceklere benzetir; ağaç yapraklan bileklerinden yakalandığını duydu. Kur· gözleri Ömere bakıyordu. Ömer dayısı
llrasında günlerce ko~uğu halde dura• tulup kaçmak istedi. Belki de dayısını nr düşünüyordu: 
lnadığı bu küçiı'lC hayvanlan orada yaka- yardıma çağıracaktı. Fakat teyzesinin Kapı arasındaki iki adam mavi bada
larnıı gibi dayısının gözlerine uzun uzun dudaklarına giden baş parmağını batır- nalı dıvar üzerindeki mavzeri Silnh ses
bakardı. Fakat böcekler orada suıuyor· ladı. Sustu. leri; ve teyzesinin dudaklarına giden baş 
lar ve ötüyorlardı. Nitekim daygı da ko- Ömer kendi evleriyle ybancı çadır4an parmağıl 
tıuşınuyordu. Daha doğrusu Ömerle ko- arasında bu sefer dayısını değil teyzesini Ömer: - Bilmiyorum, dedi. 
rıuşuyor: ve cier etrnfında bir kaç kişi dÜ§ÜnÜyordu. Kadın yalnız kalmııb. Ayakta duran aslı:cr ömere doğru yü-
Varsa onlara bir §eyler anlatırken Ömeri Kurşun sesleri birer ikişer hala devam rüdü; elinde bir kamçı vardı. Silah ses· 
kucafına oturtuyor; ve parmaklarile ediyordu. Ömeri bir çadıra soktular. leri çadırın içine kadar geliyor: Ömer, 
Örnerin kulaklarını tıkıyordu. Hintli asker omuzlarından bir erzak yü- yine dayıamı düıünüyordu: 

Ömer, silah ıeslerinin manasını ilk künü bırakır gibi onu yere attı. iki ak,amdanberi yoktu o. Son defa 
dllltikalar anlıyamadı. Evde teyzesiyle Burası adet. bir ev içi gibiydi. Küçük konuttuiu 

çadıra götürüyorlardı. 

Akşama kadar Ömere hep dayısına 

sordular. Gözlerinin önünde iki silah bi-

lediler. Kulaklarının etrafında bir kam· 
çı pkladı. F.akat hep ömerin gözleri 
önüne teyzesinin dudaklanna giden bq 
parmağı geldi, Ömer hep sustu. 

ikindiye doğru Ömeri bıraltblc.lan za• 
man silah sesleri kesilmi,ti. Bir asker yol 
göstermek ıçın önünden yürüyordu. 

Yerde sedyeler gözüküyordu. Üzerlerin
de baı yahut ayakları beyaz sargılarla 
bağlı, gözleri kapalı insanlar yahyordu. 
Ömer içer1erinden bazılarını yine tanır 

gibi oldu: Çilfliğe giderken kendisine 
yolda hep gülenler.. Sonra birdenbire 

baıka bu çadırın önünde durdular. Yer· 
de tuhaf bir yığın vardı. Ostü bir kaput
la Örtülü bir yığın .. Ömeri getiren asker 
eğildi; kaputun bir tarafını kaldırdı. 

Ömer balı: ta mı~ Belki.. Yerde, yığının 
hemen baııucunda mavi badanalı dıvar
daki mavzer duruyordu! 

Ömer kendi kendine: 
- Dayım, dedi .. 
Dayım!.. 

Eve gelinceye kadar yolda bqka bir 
hadise olmadı. Ömeri kucakladı, ve Öp· 

tü. 

telerinden alınmıı güzel parçalar teren
nüm edecektir. Magda, Südermanın bir 
romanından alınmıı güzel bir filmdir. 

Bulunan iskeletler arasında, bu güne 
kadar kimsenin görmediği taı devrine 
ait kuı iskeletleri vardır. 

Nazilli Halkevinde 
Sun'i çiçekcilik kursunu bitirenler 

Nazilli Halkevinde açdan Sun'i Çiçekçilik kursuna, menimin yaz olmasına 
rajmen biiyük küçük 212 bayan ittinık etmİt Ye kursu muvaffakıyetle bitir

....... bü..aeri ............. 



Bahar çiçeği Kolonyası 
Eczacı Kemal K. Aktaşın büyük eserlerinden 

Avrupa parlümeri alemlerinin ü&tüne çıkan Türkiye ve Balkanlarla bütün Şarkta 

munaz,ara ve rekabete sığmıyan bir &an'at harikası 

lzmiri konlonyasiyle meşhur eden, memleketimizin 
zevk ve san'at sembolü, çiçekler müstahzarı 

..... . . . . 

DOYÇE_ORYENTBANK 
IZMIR 

latanbul Galata - Istanbul Bahçekapı 

DRESDNER BANK 
ŞUBELERİ 

MERKEZİ: 

BERLIN 
Almanyanın ı75 şehrinde 

VE 

lskenderiye, Kahire, Danzig 
TE ŞUBELERİ VARDI& 

DRESDNER BANK la 
BIKJ JŞ BIRLİGİNDE BULUNAN BANKALAR : 

LANDERBANK WİEN AIC'l'İENGESELLSCHAF'l', VİYANA 

BÖHMİSCHE ESCOMPTE BANK, PRAG 

SOC!ETATEA BANCARA ROMANA, Bü_KREŞ 

DEUTSCB • SUl>AMERİKANİSCHE BANKA. G. 

CEHUBI AMERİKA 
VEBUNLARIN 
ŞUBELERİ 

MEVDUAI' AJANSLARI 

MUHABİR VE MtJESSESELERi 

SERMAYE VE DITiYAT AKÇESİ: BM. 173.500.000 

_ ' 1 · I ·' · -.;. . ,•·-~ · :,\ "'-.~+ 1 

BRISTOL Kestelli caddesi No. 82 

Diş Tabibi 
C" 

f 

.. ~ •. . . . . .,.,;. . . -_ ....... m 

'' 8 25 
lira AK" 

"BRAUNİ" JUNIOR 620 
Hatta yeni başlayanlar 

bile çok net ve parlak 

resımler çekebilirler. 

MAKBUL BİR HEDİYE 

B ü tün K O O AK satıcılarından araymız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK $1rketi - Beyoilu, lstanbul 

" K O O AK VER i K R O M " filmi ile 

.-

hiç bir poz zayi olmaz 

8 pozdan 

daima 

8 resim 

Det F orenede f Dampskibs - Selskab 
::ı --tr-
~ COPEHHAGEN 
!.ı ON BEŞ GÜNDE BİR MUNTAZJ\)l 
~ 
j3" SERVİSLER 

~ ANVERS - RO'ITERDAM - DAN1· 
~ 1\-fARKA - BALTIK • SKANDİNA Vjj 

~ S/ s. ALGAR°\1E Ağustosun f!O.ll 

(:: haftasında yük alacakbr. 
~ TUNİS motörü Eylfilün birinci bah'" 

Be yoğlunda 
·················••&•••······· • 

OSMANIY! Mat~ule Süren i. 
~ 

[ sında yük aJac:ıktır. · 
(!> SİCİLİEN motöıii Eylfiliin uçuncU 
~ haftasında yilk afocaktır . 
§' BROHOLM motörü ilkteşrinin lJjr1Jı" 
~ ci haftasında yük alacakhr. 

Sırkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 44 Sene.lik . t~crübeli idaresile bütün mü~terilerine kendisini 

aevdırm14tır .•.• 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .. lstanbulda 

bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu,urlar .•. 
Huıuaiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmi

yecek derecede ucuzdur ..... 

lzmir Yün Mensucatı 

Salı günleri fakir kimselerin 
dişlerini meccanen çeker. 

H-3 (1---V) 

•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarım saat Uçten son
ra Atatürk caddesi •&ki Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON: 2987 ~ 
r7..7iT..L7.T.LZ~~~ 

T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası ~Olllllll!Plllllll!E!lllllRAlllllllllTllll!IO!llR•,,,o.,..o•K•T~O-R•r.::1 
Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumatlar Ahmet Cemil 

SAGLAM ZARiF Oral 
V E U C U Z D U R Fransız hastanesi 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

trlJiSATIŞ YERLERilll 
Birinci Kordon da 186 numarada 

T. A. • 

Operatörü 
Her gün öğleye kndnr Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .• 
No. 42 TELEFON 2310 

:::. 
(!> 

::ı. 
~: Fazla tafsilat ic>in Fevzi paşa bulvarın· 
;. da No. 7 (Osmr.nh Bankası ittisalinde~ 
~ l J. NAHUM acenteliğine müracBıı 

Genel Acentası: Necip Sadık Damlapinar 
BALCJLAR CAD. NO. 2JO TELEFON : 3045 
ŞUBE : SAMAN İSKELE KARDİÇALI HAN NO. 12 
FUAR: SERGİ SARAYI. .. 

IZMIR 

Kok kömürü ithalatçılarının 
nazarı dikkatine 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
müessesesi müdürlüğünden: 

Fabrikalarımızda istihsal edilen yüksek vasıflı kok kömürü mem-. 
leketimizin kömür ihtiyacının büyük bir kısmını temin etmektedir. 

Kok kömürü ithalitçılannın harice ıiparİ§ vermeden evvel Türkiye 
Demir ve Çelik Fabrikaları müessesesi müdürlüğüne müracaat etme
lerinin menfaatlan iktizasından olduğu ilin olunur. 

21-23 (1737) 

edilmesi .. 
TELEFON : 330-i 

ll!ıımı .. nwwww ... ~i ......... .-~ 

Doktor 

Ca~it Tuner 
Sini~ hastaJılılar• 

mütaha.ssısı 
Her gün saat üçten sonra şanıb 

sokak No. 19 da Hasta knbuliiJle 
ba§lamıştır. 

•a 
TEL. 3559 # 

DOKTOR 

Celal Yar~m 

1 

IZMİR MEMLEJCE'l' S 
HAS!' ANESJ DAHİLn 

MÜl'AHASSJSI 
Muayenehane : ikinci Beyler ~ 
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Sperco ı Umdal 90 Derece Limon Çiçekleri 
vante Linie HASAN KOLONYASI Vapu!_~Centası ı ~ DEIOZ 

- / - ADRİA2'1CA S. A. D! ACEMTA.LICI LTD. 
TABÜ LİMON, PORTAKAL VE TURUNÇ ÇIÇEKLEIÜNDEN MUSTAHZAR BİR SANAT HA&İKASIDIR.. 

C. il. 8. R. RAJIBVRG j İ REIJ.ENtc LtNEs L'm. 
1'İLLY L M RUSS 17 ğ HAV GAZ OHE ANGHYRA vapuru 20/22 ağu.ftoa 

tosta hekI . . • vapuru a us- VESTA (İhtiyari) vapuru 20/8/939 arasında beklenilmekte olup Rotterdam 

Nesrin Limon Çiçekleri Kolonyası enıyor.. Rotterdam. Bremeıı t ·hinde t 8 d 1 k · ·· 9e ilam . . arı saa e ge ere aynı gun sa- Hamburg ve Anversa limanlan için 
tır.. burg limanları ıçm mal alacak- at 23 te Midilli, Sel~ik, Dedeağaç, İs- yük alacaktır. 
~~ALİA tanbul, Burgaz, Varna ve Köstenceye BA w _. a _. an ARA.Si 
.. ~ vapuru 28 ağustostan 3 hareket edecekür. ~~ 

~ bdar Rotterdam, Bremen ve LERO motörü 21/8 de saat 8 de ge- BAPLOTTI ~ .. a 

Basanın ycnmuadur- Dalla hafif ve dalla ucuzdur .. 
HASAN KOLONYA ~burg Jimanlan için mal aJacaktır. lerek 2218 saat on yedide Pire, ZETSKA .. .., .... 

AllcTuRus vapuru 11 eytruden 17 Korfo, Porto F.dda, Brindizi, Valooa, A. D. KOTOR ve LOS y o N LA R 1 
erlG1e bdar Rotterdam. Bremea ve Ora G Spalato Zara, F. uLOVCENn . 
~burg Umanlan için mal alacaktır. Trl ç, rav";', ediııı.... ~k t ed=· Vapuru 12 Ağustos 939 cumartesi gü- Limon çiçeg" İ Lavant 

.....,. ,,.. ı yeste ve en ~ e · ·· K .. t d li 13 ğustos 1939 ' . uc.&.AiRAD motöril 25 ey diden 2 CİTT A Dİ BARİ törU 24/ 8 d t nu os ence en ge P a • .. • L l k Y • 
il tepine kadar Rotterdam, Bremen ve . ~o e saa pazar günü saat 12 de : çıçegı, ey a . asemın, 
lf..nburg . . mal 8 de gelerek aynı gun saat 17 de İstan- Pire _ Arnavutluk limanlan - Kotor- M k R d B h 

LEy lımanlan içm alacaktır. bul, Pire, Napoli, Marsilya ve Cenovaya Dubrovnik - Spli.t Vencdik ve Triesteye ene şe, ev Of t a ar 
ilk ANTE vapuru 

9 
ilktepinden 

15 
hareket edecektir. hareket edecektir. çiçekleri Fu1·er Şipr 

lfaın teşrine kadar Rotterdam, Bremen ve ZARA motöril 24/ 8 de saat 13 te ge- ANGLO EGYPTıAN ' ' 
'~~lan için mal alacaktır. lerek. ayni gün saat 19 da Patmo, Lero, ~tL LiNE , HASA.H ESAHSLAJU 

• Kalimnos, İstanköy ve Rodosa hareket PİRE MARSILYA ve Pİ~E BEYRUT Ş' M k L l"k 
ACHfA. vapuru 25 agusto.sta beldeni- edecektir HAYFA - İSKENDERIYEYE hat ıpr, ene şe, ey a t 

Yor .. Hamburg Bremen ve Anversten · .. cAlRO CİTY• ı .. OKs VAPURU ile R d y · S 
tnaı çıkaracak B V K.. ZARA motörü 28/8 saat 8 de gelerek Marsilya için Beyrut-Hayfa-fsken- ev or asemın, uar 
~ i . mal:~~· ama ve ~ 29~8 ~t 17 de Pire, Korfo, Porto Edda, hareket tarihleri deriye için. har~ket dö Pari Senkflör Fu1· er 

çın Bnndizi, V alona, Draç, Gravoza, Spala- tanhlerı ' t 

Dl:H lfORSKE HIDDEL- to, Zara, Fiyume, Triycste ve Venediğe 24/ 8/ 1939 18/8/1939 Früi ver Skandal 
... VSı.J1f .JE, OSLO hareket edecektir. 1/9/1939 1/9/1939 

l30SPHORUS motörü 30 ağustostan JrALİA s. A. Dl 2119/939 15/9/939 Bilumum Hasan müstah-
1 eylöle kadar Diyep ve Norveç liman- NAVIGAZJONE GOULANDRİS BROTHERS LTD. zeratı Avrupa ve yerli 
ları için mal alacaktır.. VULCANİA motörU Tı·iycsteden 14/ PİRE • •• 

Cl3u vapur Norveç limanları için ancak 9/ 939 tarihinde hareket edip 2819/939 uNEA ~LLASı~ . fırmalarının mustesna çe-
31 ağustosa kadar tahmil edecektir.) tarihinde Ncvyorkta bulunacaldır. Lüks transatlantık vapuru ıle Pıre itleri ve her türlü tuva-

BALKts vapuru 25 eyHUden 28 eylQ- OCEANİA motöril Triyesteden 7/ 9/ Nevyork hattı... Ş • 
le .kadar Dleppe DUnkek ve Norveç li- 939 tarihinde hareketle 25/ 9/ 939 tari- Pire - Nevyork seyahat müddeti ız gün let levazımını ŞUbemız-
ıı.. .. _,_ i . 1' la ktır 1 kt Nevyork - fuan için husus! fiatler.. d b ) b"l• • • -·oeuuan çın ma a ca . hinde Boenos Ayreste bu unaca ır. . tarih e U a 1 lf SlnJZ 

BOSPHORUS motöril 25 ilk teş- ROY ALE HEERLA N Pireci:' hareket l • • 

~ 28 ilk~ kadar Diyep Dün- DAISE KUMPAHYASI Gerek vapur~.=ru ~=:asal&t tarihleri, Hasan L eposu lzmır Şu besı: Kemeraltı Htilı:tlmet caddesi No. 69 TL. 3180 
~ ve Norveç lımanlan için yük ala- MALİO · • 
~ PYG N vapuru 21/ 8/939 tarı- gerek vapur isimleri 99 navlunlan bak- • • • • Toptan 18tq ,.en Yeni Kavaflar ÇarflSI No. !4 TL. 28&Z 

b · hinde gelerek Rotterdam, Amsterdam ve kında aeenta bir tf>AhhGt altına giremft. • • • • Kaqlfab ..eq yeri Ferah Eaanesi TL. 50!3 
· T. a. ~· .. Hamburg Uman lan için yUk alarak ha- ·Daha fuJa tafsllAt a!maJc için Birlııd 

ltAssA motoru . 17 ağustosa doğru reket edecektir. Kordonda ısz numarada cUMDAL· H W 
~yOl'. Tuna liman1an için mU ala- ULYSSES vapuru 4/9 tarihinde umumt deniz ACft?tablı Ltd. mQracaat • hittall ve Messageries Olivier ve 
s . .. gelerek Rotterdam, Amsterdam, Ham- edilmesi rica olunur. şürekası M . . ş·· k"' 
~EGED motoril Ağustos~ burg limanlan için yUk alar~ hareket Telefon: 4072 MUdUriyet . arJttmeS Ufe ası 

bekleniyor. Tuna limanları içın edecektir. Telefon : 3171 Acenta TELEFON : 3120 

ırı.ı alacaktır. HERMES vapuru 18/9 tarihinde ge- 'J'ffE MOSS-HU'l'CHİSON -*- -
J)UNA motörü 7 eyltı.le doğru bekle- lerek Rottcrdaın, Amstcrdam ve Ham- gelerek Anvcı-s Danzig ve Gdynla li- LİHE LİMİTED BfRfNCf KORDON REES 

"iJor. Tuna limanlan için mal alacaktır. burg limanlan için yük alarak hareket manlan için y~k alarak hareket ede- LİVERPOOL _ GLASGOV VE K UM p AHTA S 1 BDfASI 2'EL 244J 
•ERVf CE MA.RfTİME edcccl-..-tir. cektir BRISTOL hattı THEOPHİLE GAUTİER 26 LONDRA - BULL HATTI 

ROUMAJu _.. h O • .. • i ' ·· J İ J E vapuru ESTRELLANO vapuru 27 ağustosta 
A .-.11ens a rıenı ~•n en SERV CE MAR r M ETRİB vapuru 4 eylı'.'ilde gelip Liver- Ağustos tarihinde gelerek ayni giln İs- 1' 2 ltil k d Lo d H 1 için 

. bUROSTOR vapuru 2 eyhllde belde- VİKİNGLAND motöril 22/ 8/939 tari- Roamafn Kumpanyası pul ve Glasgovdan yük çıkaracak ve tanbul, Pire, Napoli ve Marsilyaya ha- ge ıp ey e a ar n ra ve u 
:or .. Köstence, Kalas ve Tuna liman- hinde ~elerek ~otterda~ •. Ha~burg ve PELEŞ vapuru 1 EylOl 939 tarihinde nyni zamanda Liverpul ve Glasgov için reket edecektir. yUk alacaktır .. 

lçm mal alacaktır. Skandınavya limanlan ıçın yuk alarak beklenmekte olup Malta, Cenova ve mal alacaktır. Her tarlü bahat ve ınalW...t için 81- LIVERPOOL BA!'rl 
1 ~UROSTOR vapuru 30 eylQlde bek- hareket edecektir. Marsilya limanlarına yUk ve yolcu ala- tsbrandtsen • Moller rinci Kordonda 151 numarada LAU· 
elliyor. Köstence, Kalas ve Tuna liman- BARDALAND motöril 31/8/939 tari- rak hareket edecektir. Lifte:. HeVyof'lı RENT BEBOUL ve ŞERİKİ vapur acen- OPORTO vapuru 30 ağustosa kadar 
ı.rı için mal alacaktır. hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ve Hollanda Avırstaralya HA.iFA lsKENDERlYE. NEV-YORK tasına müracaat edilmesi rica olunur. Liverpool ve Glnsgov i~.in yük alacaktır. 
IORNSTON V ARREN Skandinavya limanlan için yük alarak Battı ~HİLADELPolA HATrl TELEFON : z 3 7 5 DEUTSCHE LEV ANTE • LiNiK 

IJNES LTD. hareket edecektir. . SPRİNGFONTEfN vapuru 30/91939 GBRTRUD vapuru aJustoıs nihayetin- DBLOS ftpanl ZS ........ lllm-
t?.fCEMORE vapuru 21 alustosta . BORELAND motöril 1319/939 tart- tarihinde •Avusturalya ve Yeni Zelan- de gelerek. Hayfa, İskenderiye, Nevyork T 8 R burg, Bremen ve Anversten gelip yak 
~ Varna, Köstence, Sulina ve Ka- hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ve da limanları için yUk alarak hareket ve Phlladelphia iÇln mal alacaktır. • OV\'en ees çıkaracak ..• 
'- tpı hareket edecektir. Skandinavya ve Norveç limanlan için edecektir. GUDRUN MAERSK vapuru 10, 12 • k 

Vapur1ann hareket tarlhlertyle nav- yUk alarak hareket edecektir. N O T : eylOlde gelerek Hayfa, İskenderiye 'Nev- Ve ŞU re 8SI gelip Ltverpool ve Glasgov için mal ala-
~ dellfik.llklerd acenta uw- . SAGOLAND motörU 28/9/939 tari- fıAndakl hareket tarihleri ile navlun- york ve Philadelphla için mal alacaktır. -•-- caktır .. 
lt\tUnt kabul etmez. hinde gelerek Rotterdam, Hamburg ve lardakl değişikliklerden dolayı acenta· Gerek vapurlann muvasalAt tarihleri, CUlfARJJ ı.DıfE Gerek vapurJann muvuallt tarlblerl. 

l4ba fada tafsll&t için ATATtJ'RK Skandinavya limanlan için yUk alarak mız mesuliyet kabul etmez. Daha fazla isimleri ve navlunlan hakkında acenta LİVERPOOL VB GLASGOV HATrı isimleri ve navlunları baldnnda acenta 
~ddesi 148 No.da W. F. Henıy Van Der hareket edecektir. talcıitılt için İKİNCİ KORDONDA FRA- bir taahhüt altına giremez. Daha fazla BACTRİA vapunı eylQI bidayetinde bir teahbOt altına 1iremeL Daha fallı 
...._ve Ş... Vapur acentahlıu mllnıee- ZEQl.UQA. POLSKA TELLİ SPERCO vapur acentasına mil- tafsilAt almak için H. VH1TrAL ve Şsı. gelip Glaagov, Svansea ve Llverpooldan ta&llAt almak için T. 8oftll - ve Şr. 
't ecWm.i ra olunur. JıanlpallyCl.ll racaat edilmesi ri<'a olunur. 3120 No.lu telefona milracaat edilmesi mal çıkaracaktır. ıun ZS53 telefon Dumaruml m0nıcMt 

TELEFON ı 1117/1111 LEV ANT vapuru 25/8/939 tarihinde TEI~EFON : 2004/2005 BOTHNİA vapuru 20 eylQI tarihinde edıım.t rica olunur. 

Fuarda OJIEGA. ve TISSOT 
Pavyonunu Zlyeret ediniz 
Nevyork 

•• uz ere 

Dünya Sergisindeki 

O MEGANIN 
Teşhir Edilmek 

im il 

(Cihan Cep Saatin ) i 
eylediği 

Görünüz 
N O T: Bu Saatin Kutru Bir Metre, Sikleti 370 Kilodur . 

Antimagnetik, Cereyan ve ru-

tubetten müteessiro'mıyan bi

ricik saat, zarif modeller. 

ı: • • • • • 

••••• 

Ayar ve sağlamlık Cihan 

rekoru ••• 

Fuar dolayısiyle tenzilatlı satış. 

Türkiye umumi depozitörü Fazlı Balkan Samaniske
esi iş bankası karşısında sergi sarayı -paviyon 161 
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YKNIASI 
!E'. 

Yabancı Devlet· Pavyonları 
Dün yeni dostluk tezahürlerine bir vesile oldu 

Ticaret vekıt fuarı gezerken 
Sayın Ticaret vekili B. Cezmi Erçin masnuatını, Yunan sanayi maddeleri, 

fuarın açılma törenini yaptıktan sonra turizm köşesini tetkik ederek pek be
ecnebi devletler sefirleri ve konsoloslar- ğenmiş ve pavyondan ilerlerken takdir
la birlikte bir otobUSle fuar dahilinde lerini ve teşekkürlerini beyan eylemiş-

POLONYA 
bir gezinti yapmıştır. F\ıarın umumJ tir. 
manzarası ve hatları bu suretle umumi 
fe'kilde gözden geçirildikten sonra sıra, 
ecnebi devletler pavyonlarının ziyareti

Polonya pavyonu önünde Vekili se
l!mlıyan Polonya sefiri Vekile ezcümle 
demiştir ki: ne gelmiştir. 

FRANSA 
Vekili, Fransa pavyonu önünde kar

§ıhyan Fransanın Ankara büyük elçisi 
B. Massigli kısa bir nutukla selfünlamış, 
Türk - Fransız dostluğunun son teza
hilrleri üzerine Fransanın Izmir fuarına 
iştirake karar verdiğini söyliyerek ve
kilden Fransız pavyonunu açmasını ri
ca etmiştir. 

Frnnsa pavyonunda B. Munye vekile 
izahat vermiştir. Pastör ilim enstitüsün
de Milli Şef Inönü ile Fransa cümhur 
reisi B. Lebrünün karşılıklı fotografları 
büyük bir sempati ile seyredilmiştir. 

Esteti ve incelik bakımından büyiik 
bir kıymet ifade eden Fransa pavyonu 
çok beğenilmiştir. 

ITALYA 
Akdeniz komşumuz Italyanın gt:zel 

pavvonu önünde vc.-kili knrşılıyan Ital-

- cPolonya Cümhuriyeti pavyonunu 
şereflendirdiğinizden dolayı samimi te
şekkürlerimi naçizane ifade ederim. Bu 
pavyonun aramızdaki dostluğu takviye 
eder mahiyette bir eser ve bir vesile ol
masını temenni ederim.> 

Romanya, Pazarı bizim için yepyeni 
bir yer olduğu için uyandırdığı altıka 

cidden büyüktür. Polonyanın yerli halkı 
tarafından dokunan gayet sağlam kilim
ler makine sanayii, otomobil sanayii, 
radyo sanayii nümuneleri takdir edil
miştir .. 

BELÇIKA 

Srıyın Vekili Belçika pavyonu onun
de karşılıyan Belçika konsolosu Vekile 
hitaben cbu küçük bir kart dö vizittir. 
Türkiyeye-karşı duyulan sempatinin ifa
drsi için tesis edilmiştir> diyerek pek 

Fuarda §ıiirane bir görünü§ 
yanın Ankara sefiri Vekile hoş amedil mütevazi bir jest yapmıştır. Vekil, Bel
eylcıniştir. Vekil Italya pavyonunda sika pavyonunda bir milddet meşgul ol
uzun müddet meşgul olarak verilen iza- muştur. 

batı dinlemiş, Italyan sanayiinin terakld INGILTERE 
hamlelerini gözden geçirmiştir. Ingiltere pavyonu dekorasyonu ikmal 

SOVYET eidlmediğinden bir kaç gün sonra açıla-
Dost Sovyet Rusya pavyonunu vekl- caktır. 

lin ziyareti, güzel bir ihtisasla başlamış- ROMANYA 
tır. Rusyanın Ankara büyük elçisi B. 
'frentiyef pavyonun kapısında vekili 
karşılamış ve Türkçe olarak: 

- Hoş geldiniz Bay vekil, demiştir. 
B. Tretiyef vekille bir müddet görüş

müştür. Sovyet sefarethanesi baş sekre
terinin bayanı Bn.Olga Vekile fuann 
her köşesi hakkında Türkçe izahat ver
miştir. Rusyada spor hareketleri, bedil 
hareketler, sinema sanayii, sanat hare
ketleri, ağır ve hafif sanayii, dokuma 
endüstrisi hakkında hazırlanan köşeler 
büyük bir sempati ile seyredilmiştir. 

Stalin illkesinde üçüncü beş senelik 
planın tatbikatı ve clınan neticelerle 
alakadar olan vekile B. Tretiyef izahat 
vermiştir. 

Sovyetlerin meydana getirdiği oto
mobil ve otobüsleri tetkik eden vekil, 
otomobil sarfiyatını sormuştur. B. Tre
tiyef. günde 250 otomobil imal edildiği
ni, stok mevcut olmadığını beyan eyle
miştir. 

Kızıl ordunun resmi geçidine nid fo
tograflar pek beğenilmiştir. 

YUNAN 
Dost ve müttefik Elen hükümetinin 

bu sene fuarımızda meydana getirdiği 
pavyon tam m"nasiyle güzeldir. 

B. Cezmi Erçini pavyon önünde kar
şılıyan Yunan elçisi, Yunanistanın Iz
mir ceneral konsolosunu takdim eyle
miştir. Cidden sanatkarane bir şekilde 
hazırlanmış olan Yunan pavyonu, her 
ziyaret eden üzerinde muvaffak bir 
eser tesiri bırakmıştır. Vekil Yunan 

Müttefik Romanya kraliyetinin bu se
ne tew eylediği güzel pavyon, cidden 
bUyük bir .mek mahsulüdilr. Rumenler 
bu sene fu...rımı:za iştirak ederlerken 
çok çalışmışlar ve muvaffak ta olmuş-
1 ırdır. 

Vekil, Romanya pavyonunda, çok 
sempatik Rumen sefiri tarafından istik-

bal olunmuştur. B. Sefir Vekil B. Cezmi 
Erçine hitaben bir hitabe irad ederek 
Romanyanır. bu pavyonda memleket ih-
racat madd~lerini teşhir eylediğini, Ro
manyanm Türkiyeye karşı dostluğunu 
ispat için Izmir fuarına iştirak ettiğini 
söylemiştir. 

Rwnen pavyonunda bilhassa kereste 
ticareti, Romanyadn turizm hareketleri, 
maden endüstrisi, makine sanayii gibi 
eşyalar teşhir olunmuştur. 

Romanya pavyonunu pek beğendiğini 
söyliyen ticaret Vekili B. Cezmi Erçine 
karşı B. sefir: 

- Biz burada lüks eşyalarımızı teş
hirden ictinap ettik. Yalnız ihracat mad-

' Filistin 
Pavyonunda, bu mem
leketin bize satabile· 
ceği maddelerin en 
güzelleri teşhir 
ediliyor .. 

•.•••..........•.........••........••......•.................••••..••••.•.••••..••• , . 

a ıııa 

Yabancı iştirakler geçen sene erin 
Çok üstündedir. Bu pavyonlar, 
Türkiye i e iktısadi münasebetleri 
artırma bakımından ta zim edil
miştir . 

. . . . 
• . .. . 

................................................................. , ..................•. 

Fuarın açılışma ait bir intiba 

delerimizi size gösteriyoruz, çünkü bu tiren Filistin paviyonu, bu sene Fuardaki 
lazımdır, demiştir. devlet paviyonlnn arasında en çok na

KARDEŞ IRAN zarı dikkati celp edenlerinden biridir. 
Irandan bahsederken dilimiz başka Geçen sene olduğu gibi bu sene de fu. 

türlii konuşuyor. Iranı kendimizden bir nnmıza iştirak eden Filistinliler Türkiye· 
parça gibi telakki ederek daha samimi Filistin ticaretinin daha ziyade inkişafı 
olmak istiyoruz. için bazı tedbirler düşünmüşlerdir. 

Sergi sarayı içinde güzel bir pavyon- Bu itibarladır ki Ticaret vekili B. Cez· 
da teşhir yapan kardeş Iranlılar, bu se
ne bize güzel şeyler getirmişlerdir. Bil
hassa halıları ve gümüş takımları ga
yet nadide eşyalardı. Vekil, Iran pavyo
nunda Iran konsolosunun verdiği izahatı 
diıilemiş ve teşekkilrlerle ayrılmıştır. 

ALMANYA 

mi Erçin Filistin paviyonunda uzun müd
det meşgul olmuş ve verilen izahatı 

ehemmiyetle dinlemiştir. B. Cezmi Er-
çini Filistin pnviyonunda Telaviv tİcnTet 
odası umumi katibi B. lsac Ketz ile, ya
hudi ajanı yüksek delegesi B. Eliahu 
Eostein karşılamıştır. 

Sergi sarayında başlı başına bir par-
Geçen sene bu pnviyonda 30 siyonist 

sel işgal eden Alınanynnın bu sene fua-
rımızlı gösterdiği nltiko, Türk _ Alman firma teşhir yapmışken bu sene 5 1 firma 
iktısadi münasebetlerinin gittikçe geniş- iştirak etmiştir. Kimya endüstrisi, ecza
liyen bir tezahürü olarak mütalaa edile- cılığa ait snnnyi pek ilerdedir. Filistinin 
bilir. Ticaret vekili D. Cezmi Erçini Al- Türkiyedeki müstehliklere ~atabilecekleri 
manya pavyonunda ceneral konsolos ce- bütün maddeler burada takdirle seyre
naplan ikarşılamıştır. dilmiştir. Çelikten yapılmış mamulat, su 

Ba§lı başına bir fılcm olan Alman pav- ve hela sifonları, kaplama İiler mükem
yonu bize Alınan sanayiinin bütün in- meldir. 
celiklerini getirmiştir. Gayet eyi bir şe- Şunu da hatırlamalıdır ki, Siyonist tet
kilde tanzim olunan bu pavyonda ma- kilatının Filistinde son senelerde elde et• 
kine sanayii gayet geniş ölçüde teşhir tikleri imal tefevvuku gayet büyüktür. 
olunmuştur. Bütün yakın şark alemi, bu mamul mad· 

Fuann açılışında bir güvercin bayrağımızın yanına konmu§tur 

hında ıunlar yazılı idi. nu da il~ve etmektedir.• 
c Yahudi milletinin kalkınması ve Fi- VEKİLİN BEYANATI 

Ticaret vekili B. Cezmi Erçin dün ,,
ce fuar müesseselerini ziyaretinden f/11111'" 

ra bir muharririmiz.i kabul edeıek .,r 
ğıdaki beyanatta bulunmuştur : lıa· 

listinin umumi in~aat ve terakkisi husu· 
aunda Siyonist teıebbüııünün bapnlan.> 

Yakında Filistinden kalabalık bir ka-
file memleketimizi ziyaret edecektir. Bu 
kafile içinde doktorlar, profesörler, tüc
carlar da bulunacutır. 

DICER PAVYO NLAR 
Ticaret vekilinin dün fuarda yapb~ 

tetkikler gayet geniştir. Devlet pavyon
larını müteakip diğer pavyonları da ay
n ayrı ziyarette bulunmuştur. Bilhassa 
vakıflar pavyonunda bir saat kadar is
tirahat eden vekil fuardaki movmanı 
buradan tetkik etmiştir. 
Yarın diğer pavyonlara ait ihtisasları

mızı sırasiyle neşre devam edeceğiz. 
IUİLLI ŞEFE TAZIM 
Sayın ticaret vekili dün gece Milli Şef 

İnönüne bir telgraf göndererek İzmir 
fuarının açıldığını, güzel bir eser oldu
ğunu bildirmiştir. Ticaret vekili başve
kile de bir telgraf çekmiştir. 
MAREŞAL VOROŞİLOFUN 
TELGRAFI 
Sovyet sosyalist cümhuriyetleri birli

ği MUdafani :Milliye komiseri mareşal 

•İzmir enternasyonal fuan her . 
kımdan kuvvetli bir hamlenin~ 
olarak telakki edilebilir. Gö . p 
eserlerin güzelliği, teşhirdeki ince 
kadar halkın umumt görgüsüne yarı1•· 
cak şekildedir. . te 

Estetik tarafa verilen ehemmıyet 
aynca ileri bir zevkin ihtiyaçlarına ce
vap vermektedir. 

Fuar, turizm hareketlerine ve buıı:: 
sa iç turizm hareketlerine merkez 0 

cak bir cazibeyi haiz bulunmaktadır·· 
Her köşesini gezdim.. Büyük bir }ı9J 
duydum .. 

Bugün'J..."ii hamle ve gayret ayni JcU''· 
vette devam ederse - ki edeccğindell 
şüphemiz yoktur - İzmir fuarı Y~ 
şarkın olduğu kadar orta Avrupa 111eıi'· 
leketleri fuarlarına da faik bir w1ıi.;e' 
tc gelecektir. 
ZİYAFET ~ 
Dün gece saat 21 de fuar sahasında 

Fuarda sergi sarayının gi)riinii§ii 

Kimya aleminde akıllara hayret veren deleri istihlak etmektedir. Teşhir edilen 
neticcler elde eden Alman mühendis- 300 kadar madde arasında, kumaş sa· 
leri bize son keşfiyattan bir çok şeyler nayiine ait kısım oldukça zengindir. Öy
getirmişlerdir. Sun'i kauçuk, sun'i ma- le ümid edilir ki, bu komşu ülke bizimle Voroşiloftan Türkiye Büyük elçisi bay ada ga?.inosunda davetliler şerefine ~ 
deni eşya, sun'! cam mamulleri hayretle daha yakın ticart münasebetler tesisi ça· Trentiyefe şu telgraf gelmiştir : ziyafet verilmiştir. Ziyafet geç "~ 
seyredilecek şeylerdir. relerine tevessül etsin. ıMareşal Voroşilof İzmir beynelmilel kadar neşe içinde devam etmiştir· 

Gayet güzel bir şekilde tanzim edilen Ticaret vekaletimiz Filistinle ticareti- fuarının açılması münasebetiyle lütfen KAZALAR 
bu pavyon daha açıl~mda umuıcl alaka- mizin inkiıafı çareleri üzerinde etüd yap- gönderilmiş olan davetiye dolayısiyle B. 
yı uyandırmıştır. tığı için bu paviyonda uzun müddet Behçet Uza samimi teşekkürlerini bil- Dün akşam fuar açıldıktan sonr9 ıs· 

FILISTIN PA VIYONU meşgul olmuıtur. dirmektedir .. Mareşal bazı sebepler do- diham yüzünden bazı vak'alar 0)Jnllfı 
Filistinin iktısadi ve kültürel kalkın· Filistinliler vekile gayet kıymettar bir layısiyle güzel İzmiri bu defa ziyaret blr kişi ağırca yaralanmıştır. Dört 1'ifİ 

masını çok cazip bir şekilde tebarüz et· albüm hediye etmiolerdir. Bu albüm ita- edemediğinden büyük teessür duyduğu- de hafif surette yaralanmıştır. 
I!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Macaristan ve Almanya 
Fransız gazeteleri, Macaristanın bir 

lokma olacağından bahsediyorlar 
Paris, 20 (A.A) - Figaro gazetesi en- elçisi Attolico ve Macar hariciye nazırı 

ternasyonal gerginlikten bahsederek di- Ksakinin mütemadi gidip gelişleri hak-
yor ki : kında şöyle yazıyor : 
· Macarlar mağrur ve ananelerine kıs- Bütün bu gidiş gelişler ve Romadan 
kançlıkla bağlı ve ne olduğunu ve hala ve Budapeşteden sızan bazı haberler 
Avrupadakl mevcudiyetini müdrik bir gösteriyor ki Almanya uğrunda İtalya 
millettir .. Macaristanın kanun olarak silôhlı bir ihtilafa girmekten ve Macaıis
yalnız doymak bilmez iştihasını tanıyan tan da fazla hayrıhahnne bir bitaraflıkla 
komşusunun tazyiki altında düşmüş ol- Polonyaya karşı Alınan taarruzunu ko
duğu feci vaziyeti anlamak ve dikkatle laylaştırmakta tereddüt etmektedir. Al
takip etmek lllzımdır. Macaristanın Hit- manyanın PÖlonynya karşı aldığı taar
ler Almanyası içinde kaybolması ihtima- ruz vaziyeti Berlin hükümetinin pek ya
li fikrini Avrupalılık hisleriyle yıışıynn kında bir şeyler yapmağa hazırlandığı
hiç bir ferd yüreğinde acı duymadan ;na delildir. Bu vaziyet önünde teyakkuz 
kabul edemez .. Eğer Alman diğer pen- ve itidal her zamandan ziyade zaruridir. 
çcsini Saint Etienne krallığına kat'i ola- Ordre gazetesi, Hitler ile Mussolini
rak atmağa muvaffak olursa zevahiri nin bir haftalık faaliyetinden sonra blfın~ 
kurtarmak için her ne yapılırsa yapılsın çonun onlar için menfi olduğu kanaa
varacağı muhakkak orasıdır.. tindcdir. Ne Pariste, ne de Londrada 

Jour gazetesi İtalyanın Berlin büyük hiç bir sarsıntı olmamışbr .. Binaenaleyh 

Almanya ile İtalyanın iki şıktan birini 
ihtiyar etmekten başka çareleri kalma
dığı söylenebilir ki, bu da onlar için hiç 
tc emniyet verici veya tatmin edici bir 
şey değildir. Bu iki şık şudur : 

Ya en karanlık sergüzeşte ablmnk, ya
hut ta hakiki bir sulh müzakeresine gi
rişmek ... 

Populaire de şöyle ynzıyor : 
Almanya bu sene ümitsiz bir oyun 

oyruyor .. Demokrasilerin verdiği kara· 
rın sarsılmaz olduğunu aşağı yukarı an
lamağa başlamıştır. Onu sarsmak için en 
son bir gayret sarfcdcrek en cüretkfu
tedbirlere kadar gidecektir. 
Mncaristanın istiklaline tecavüz belki 

de umumi seferberlik, fakat biz de pek 
aıa biliyoruz ki, eğer geri gidersek bu 
yalnız Polonya için Danz.igin gitmesine 
değil, bizzat Avrupa için Polonyanın or-

Polonya 
Alman yayı harbe 

sürükle yormuş! 
b~t1 

Berlin 20 (AA) - Alman ınat ~ 
Polonya ile demokrasiler aleyhind~jı 
hücumlarına gitgide .,iddetini arttıran tıtf' 
lisanla devam etmekte ve Polonyayı dd" 
kınlıklariyle vaziyeti zehirlemekle ye cı;J• 
mokrasileri de Polonyayı bu tec"VİZ e f11' 
mez hattı hareketinde teşvik ve bu it' 
retle de dünyayı harbe sürükleıneltle 
tiham etmektedir. 

Basvekil Cembef" 
' 9 

la yn Londrada 
k"l çeııı· 

Londra 20 (A.A) - Başv~ 1 l k09" 
berlayn istirahat etmekte oldugu 

9 ut· 
d b .. .. ~ 1 d ayrılf1l'ş ya an ugun oı,: e en sonra 

b 1 aktır. 
Yarın ~abah Londradıı u unac (l:ıvel 

Kabine salı günü tc;,plantıya toP' 
olunmuştur. Başvekil kabinenin bu 
lantısına riyaset edecektir. 

e frnnS" 
tadan kalkmasına mal olacak v ytıJlıJI 
da kendisini pek yakında Aln

180
)cuttB. 

müstemlekesi haline gelmekten 0Jıa• 
racak bütün vasıtaları knybctrniŞ 
caktır. 


