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Çarı:aml..ıa • Cumartesi gönleri çıkar 

'- .Sayı : 25~- ...) 

İzmir ~nterrıasyonal Fuar1 
20 Ağustos - 20 Eylül 

B Uiodill Ozere ekonomik 
kaideler tabii kaounlarıa 
de~lşmeye kmTöt ve kat'l· 

Yetioden mabrumdur.lar. Bununlıt 
berısber insan mUnaıebetlerinhı 
het sıf hımoda şiddetle lAsir ve 
nıevcııdiyetloi göııtMen Elrnoo
ll:ılyi Ulm haline geUrmek lı;ıln 
bllhııssa 19 c:u aıır Alimleri çok 
Cahşmı~lar ve az çok muvaffak 
Olmuşhı rdır. Fttkıtl o ısrıo, hatt4 
Uı:ııunıi harbe kıııdar gelen kla
ııtıt esa11 ve kaideleri üzerinde 
fllrtıı:nek. ıılsbeteo kolaydı. 

Hıırp ıııooo dOuya medeı;l

)t!U husule gelea çehreslnd ~ 
11ettşikıik onun rÜhl bUDJCIİCdE> 
llı~vcut sar11otmıu uzviyelinde, 
llıııntıdit4'Blnde huAule gelen 
Y~oiliğin bir arazıdır. tum ve 
teunın ukıltığı milyoulatca lo
san kanıuan ber~·ketleodirdte1 
ClUnys toprakları Ustllnde yaşı
Y•bilnıiş olu artık ilisıolar lçirı 
tl.ındi HAY A'f telakkisi çok de
Qışınıştır. Yene Him ve fennin 
11hlrbaz dea}oeaınl kullanarak 
~ijrıe gökQ birieşdirmttk., deniz· 
&tin albludek.l bava tfyp,le dı 
hak.toı olmak, gUulerl saate 
tatıvu etmek ; • . . ~Uyttk ; çJk. 
bıı1nk fon bArlkıJan yaralmijk 
'~llll ve sevdııaıoa düşen iı:ı1an
lar1Q kullandı.ldarı vuıtalar gUD. 
l(ectıkce artta ırltıkca yeotleşli, 
J'enııeştikce sQrat, k.u net, ko
laylık, maharet ve ihtısa11 kesb
ettı. V~ bunlardır ki inaan OQ'lu, 
llıtlyonıarca insanın mUyonlıArca 
Çeştt isteklerini karşılayacak ve 
ctttşunuıecek olursa akla dur
~Unluk nren bu iUnkt eserini 
~arıttnıak Uim ve iktidarını 81 · 
~lp Oldu. 

11 
Dıınun klAsık ekonomi kal-

9lert de 1fı4s etti . .8UillD be· 
~en ber &evlet ihtiraa ve tı· 
~e'9vu1. iddi111nda buluoao, hR· 
~cıu hulclnd• puıu kurmuş 
b Prııktanoa alrm&k lçi.a tırsat 

11 
ikleyeo d1aer davletıer elW· 

l ~llllit tehacümUoü durdurmak 
: tı Pek çok tekayyOd.at Vd 

t:tta Pttk tlddetll tedbir ittihaz 
f llıe.k.tedir. Artılc ek.ou.om1de 
~et<tiyetcillk. Lalssez tılire devri 
l) enıea hemtuı metı ılkdur • •. 

1 'ier DevıeUtır arui ve lıı11an
'tıaı elrnnowi sah•ısıuaa fet 
~~bllnıtık lçiu buiCllD muUakı 
tınr uıııaemmel e.u ucuz ve eo 
llı es fupmttk ve yııpuauı bea .. ıı
lllr14t:-k ıçın gOelerctt dU d01'· 
il( kur yııpuıak iAzııııgehyor. 

htı .L\tuslllh111Un ber ıstodiQ'luı 
9

11 
Ş<tırılle tlevrl geçti, hıteuıien 

be~lQ .en 1yi:iiui yetı~dlrweıı 
•~ı l"~ıyor. Her b.angi bir m11h· 
ı\!~ 11 ihracatı arı tıdecek. bir 
lıQ 61tkthUu veya tQcııırıo, buou 
lelıl ltıuk.ew.wei bir şe1'1lae tel· 
b~ 11111, puı!ıiınası, sıısıemesi ve 
u1Q •ıırehe en ıu:tis bir ea~t' 
~) U~uaa ıuaudırııbUınea.i de 

.. ını 
ie11yor ... 

bit :Sı. lacı He ' alıcı arıısııu1a 
b14 llluta.vabeıl olan 1lırııcalcu11.r 
l11tl llt.ır ık.1 .ıı.utbu 1.ml~ştiı dJk

~11 t ~Un ftızla mU~kUpusunUiK 
\ıe ~teddUt iöslerın~tleu onlıuı 

~-~ Röz t tweye wtcburdarlar. Uut 1 beklemeaıl, ~ekietıiıneı.1, 
tı, ı.n,sı uıuhteınel gornlen ih· 
o~~cı karşılaması n bu suretle 
~ıı llQ azarul ıaudman elde 
ı-t Zlıt11i tarımda yapılan heıııp
l,tı •u1a da~to bıı ıpekülasyon
llıeri~apoıakta belki bu gOo A 
tn1,.,. illa rııarabeU bile garip gö-

"<telttedlr 
ı . 

1~11 ~te bu gQn ı ltışa arz edl 
1-tını atıı•ıarıa beliren ibtlrıısı 
~il c~ ed-:ıbtımeal lçln arttırı
letl1ıı 11 ~ Ve kalite çoktvıu. mDf· 

n liıllinası ve sıtıw iDÇllljQ 

ve ber bereketin tamamen he· 
saba mOıtenit olması iktisadı 
durumu fevlu lMe gnçleştirmlş
tlr. Bo ttlbırla bazı devletler 
mFcburen bir çok blmaıe usu\. 
leri teşvik çareleri dOşUnm~k.
tedlrler ... Boolarıo hepsl kııaca 
ma.şteri cdbctmek. de toplaııır. 

Aynı ınQştsriuln daimi mev 
cudiyetloden ı; Upbe edildi~l lı;ln, 
d11ima müşteri buimalt endişe. 

sile ber devlet keodl ekonomi 
varlığın• az çok el koymuştur 
ve bu ino yeul bir K0Uekthi
zh11 deni doğmaktıtdır ... Devltıt· 
leştirmek ve gGdQmlU iktisadın 
terdi teşebbüs ve meıullyetl 

kıybeltirdlgl rekabeti kıı.ldır· 
dıjlı ins•nlan bUrokrasl ve ten
belltie sevk.ettiği ve onları oto. 
mali-". Mr hclle g~tlıdiğl h~k. 

kında ruutaıea der rueyao edan 
1 Ltlsalc.lar Vllrdır: Klm ne de!'se 
desin milli bQnyew1ze bu gUn 
en uygun gelen bu sistemse 
yüks~k '°e cem'i bir irııde tez1. 
bürü vardır, mUsbet vtt fayyaz 
masıtlslnln başhoı1 vaıııtalarıortılll 
biri de t..19 fOplıtısiz pı opa~an· 
dadır, böylece faideoiu azamı 

hadde çılr.arılmısı memleket 
mesab.lnden en ynkaek. rand . 
mıın a.lJuması islihtat edllmek.
ttıdlr. 

Evet bu ıuıı yalnız en mn 
kemmel l>ir k.lllile vnoude g(;I· 
tıraıek kati değll •• 

Onun en .n.Uk.emmel o'du
auııu göıtermek.. Mukayeseye 
iıDk4ıı bıtbfatmek ve inundırmak 
itlzun • . • Hu maksadı eo lyt 
temin eden pazar, panayırlar 

ve sergller oluyor... lşte lzmjr 
.Fuarı du 'fürk.Qıı iktl&adl zeferiol 
k&ı!lnabilmeıd için bQtün mem
J~lr.et mabsul ve mımuıatıoın 
bir mewbeıl olarak tesls edil
miştir. O:srplı, Şukh bütüu 
dllayanın lıayranlıııuı ve gıvte
ıiol toplayacak olan bu 11ergl 
babsıbedeimevt ııruna mazhar 
oimuıp 'l'O.rk varhtınıo, dtlnya 
•nyUlderhıla eu bOyoan olan 
A 'rATÜRK çocıakiaruuu onun 
ıziade ve eseriade yUrUyerek 
oıa bef Cuaahuriyet yılında 
yaraltıkluı Oimeı yıkılmaz ve 
eşsiz. bir meşheri medeniyet, 
lliLD ldan Vi kabiliyet oiıcaktır. 

Diaer bir yazımda buna 
devamla Doğu vilılyatlerinin ve 
bilbasl!la '1'n bz:Jn un lştiıakiarı 
nın şekUui gösll:'rmeae çttlışa

csgım. 

s. Helvacıoğlu 

Maarif 
Vekilimiz 
Eıciş Tl(A.A) - Re/a 

lccıtinde U'tıtıml Müfettiş 
olduğa halde Vem tölü sa
hilltrinde tedlcilcatta bulun . 
malcta olan Matır•f Vekili 
bugün buraya g+:lmiştir. 

S af /et Ar ıkan haradt:ın Ka
ralt.öse yolu ile Karsa gide
cektir. 

Kudüste 
Arap - Yahudi 

mücadelesi 
Kudüs 12 ( A. A. ) 
Tallcerin civarında bir 

gcıhadi çiftliğine karşı bir 
arop çetesi tarafından yapılan 
baskında altmıı golıudi öl
dürülmüıtür. 

İz.mir 12 ( A. A ) -
Hamldigı ıemiıl huroga 

ıclmiftir. 

• 
1 

SİY ASI GAZETE - TRABZON 

Dost Yunan hükumeti 
hükumetimizi tebrik ediyor 

Ankara 12 ( A. A ) -
Yunan elçisi Türk - Fran

.szz anlaşması münasebetiyle 
Cumhuriyet hülciırmtine dost 
ve mıifttfk Yunan mille 
tinin tehrilcierir:i ve Ata
türkürt llÜKsl!k. ilham 'V" di. 

relc.tij.'eri sagesinde Cumhu
riyet hüldı. netinin ırta .'iıl ol
duğa bu neticelJi Yun ,,nis
tanın Ş.ırki A lc.den izd~ en 
kıymetli barış iirn illerindt!n 
biri ol-ırak saydıiznı Hcı. ri. 
ci rıe V eka 1etirıe bı U.rr m 'şt i r. 

- =~==-==~====-~==-==============-%~~==>===-=-=-

İskenderundo subaylanmız 
şerefine ziyafet verildi. 

lsltendt: ·u!J 11 ( A. A . ) - Dün Fransu kulübunda 
Türk subayları şerefine bir şarap ziyaf eti verilm ;ş Atn
türlcle Fransız Cumhurreisi ve ilc.i ordu şerefine kadı lı 
lc.aldırılmışt r. 

A.tatürk 
J~tanbul 11 ( A A . J -
Atıı türlc dün öğit'den son•a 

Ac·ır Motoru ile FılorqtJ ve 
Bojoz içind8 bir gezinti ycp 
mışlardır. 

lzmitte yeni 
fabrikalar 
kuruluyor 

/z,,,it 1 T ( A. A. J 
Eko"omi 82/cnnr dün K 

lor 'Oe Sudkostik fabrikaJr 
nın temelini atmıştır. Bu 
münasebet le sö.qlediği nu
tukta Ekonomi Bakanı te
meli atılan bu /abrika ilt 
lcimga endüstrüine girilmek
te oldağıınu ve buna talci
hen ita ·ulacalc diğer /abri
lcalarla ille beı gıllılc en
düstri programının tamam
lanacagını ~ö Jlemiş fJt! lcim.fla 

EndüJtrisinin ehemmiyetini 
tebaruı ettirmiıtir. 

Piyasa ve orman 
işleı ini tetkik 

Ankara 1 T { A. A ) 
Piyasa '{Je orman işlufoi 

tetkilc için buraya çağrılan 
/abrilc.alar mümessilleri hu 

gün Zirtıat Vekili iştirdlt.ile 
ilk toplııntılarını yapmışlar
dır. 

imaret . 
parkı .. 
lınııret mezısrlığı çok güzel 

bir park hlf lloe ifrtığ edllmek· 
t~di". Pıtriın Şimal ve Doğu 
kıyıları dıvarla çevrilmiştir. Be
ledlyenlD en gUzPl eserl-.rinden 
biri olan lınaret pukı o taraf 
halkının en lDQbim lbtlyi!cıoı 

ksrşılayıcak, şehrin o kısmına 

yeni bir hrtyat vert'cektlr. 

Yeni Ziraat 

Milşaviri 
Ziraat Vek4l('tl şube MQ 

dDrlUğüodeı:ı Üç. Uın . MUfettiş
lik. Ziraat MUşıtv!rll~lne tayin 
kılının b·1y Esat ge lerek Vl'I Z re 
sine başlamıştır. Ziraat MUşa virl 
Rabmi Ôlke Ztraat vakAlPti şu 
bi MlldürlU,Une tııyio edilmiş 

tir. Her Hd~ine de başarılar 
cUleriz. 

Suriye ile 

dostluk 
mukavelesi 

A11kııra 12 ( A . A. ) 
Türkiye ile Siiriye ara

s ınd ı dostluk ve eyi kdmşu 
luk mulcavdtsini müıolc.ue 
iç;n burada toplanmış olan 
Türk - Fransız hegtt ı'eri 
dört gün süren çalışmalar1 
neticesi hazırlamış oldu'< · 
farı lcarşılılclı proj!!eri ttıı 

di etti/eten sonra gö "Üşiilen 
meseleleri aaha esaslı bir 

tedlcika tabi tutmak için bir 
Eylülde toplanmak üzre me· 
saiıine nihayet fJermiştir. 

Trabzonun 
içme Alyu 

' eksiltmeye 
çıkcr1ldı .. 

neçen gno Üç. Umumi MU
tettl~lmizlo telgraflarına atfen 
bir hıtflııya kttdur eksiltmeye 
çıkarılisc:ığıuı mOj telediğlmlz 
517 blo liralık keşif bedelli T
rabzonuo içme suyu Nııfla Veka. 
leli t1Jrafındau eksiltmeye çıka. 

rılmaştır. lbalest ı Aiustosta 
yapılacı1k.br. 

Doğu kupası 
rnaçlar1 

Futbol Ajanlığından: 
17 7 938 Pc1zar gUoU 3. cU 

Um, MUfettış·lk Doau kupası 
maçları y11pılbCl\lmr. 

Saat 14 Necmlatl Trabzon
spor 

Sııat 16 da llmanocağı -
ldmao gllcU 

Fioul maçı dört kuHlbUn 
g ılf p!eri arasında milt t:ııık ip 
tıııfta Yıı pılacaktır. 

Dikkat 
Akşam oldumu fırıncılar 

1 müşterllere kUf ıeomiş ekrnf\k 
veriyorlar. Ve b 'l murlıı rı ı içi ·d n 
tuhaf tuhaf aletler çıkıvnr m. 
mekler pişlrilmly0r. Bunu hlr 
okuyucu aolııtayor Ekmı>ğin 
altında dı:ı etiket ulmadıgındo.:. 
şikAyet edemedik diyor. 

Rasim Arsan 

Dırektorıı. Ba~yazı,.?Sı 
RFKtR .::ı( Klh. I{ LAK" zo iLP 

Fiati 1 JÜ Para 

İlan satırı 5 kuruştu,. 

U zıınsokak ; 63 • '55 • 67 

T 5 imi gıl 
) 

~-.~~---------

Bu 1 gar Basını : 

( Dnes - Sofya ) Bulgar Mııtbu'lt Umum 
29 Haziran 19.'38 

MUdllrluğOnOn gazetesi. 

An ka a 
Y~ zan : Os. P. ( Dnes'in husıısf muhab·ri) 

Uzık Aaııdolu sttıplerindo nanlrırden biritirn. Atılış \0 

kain 'l'Urkiye merkfZi Ankara- yaratı~ haııılelerin"n sembıılU 
n ııı bi: gazeteci için nadir bu'u- lllan Ankarı:ıı, bucUnkU, TOr· 
nım tı tkik: mevzal ırındıırı nl- klvevi i farA rder ı rfn ir· de· 
madığ ııı işitmiştim lfatta kAn- l ri io, asil lhtirnsl rırıu VA 

cllıı d ~ böyle dtlşünilymdum. emsalsiz seb'ltları m bir tezn
Fakat itiraf ede}·lm ki, Ankıı· hlrUdUr. 
n u kOrdUk ten, geıaıktM ve 17 - 18 SPae evv l~i Tor. 
yakından ta nıdık ta n s •nrll hu- klyAyi tıımyvr mu UOlJ7.? o z _ 
nun : ·':sioi bOyUk hir cı:ısarPtle man TUrkivenln ne re klı bir 
ldd!n Pyle ınek zıtrureti karşı ınanzarn nrzPtllğlnl tıatırlıyor 
sanda bulunuyorum. musunul ? Bu ınemlı>ket 0 z:ı-

A 1kara bUyük bir şPıhlr c l- man ber tar ft n buda mı"; vu
mRdı ... 1 g ibi fevkalade tabii gll· rulmuş ve nılldhiş bir ııçuru
Zt'llik Etre malik bir ş~hir de nıun ta yum b. ı;t ıa yuvarlaodı
dıığllc:tr. Bu lllbarla sak.ınlnlvle rılmıştı... Ankara P z ıman 11rc~k 
ıivım tçllerlai eğleortirı cek Y' r 30 bin nnfu~ ıı Nı b t bir otel
leri d.3 yoktur. AnkBrRda µll'l den bile mııhrum ııfHk vo ipti· 
veva ı•g reace aramttytı ~idenler, f dai bir kas&b'l idi H lk iç cek 
derin b1r hayal suk.1..ıtiyle kıır~ı- su hu am Y•J dn. SO!)nh blı va
lıı ş ırlxr. Efıleomek gayesiyle tıındaş lçru bugnn · Şılmpırnya 
işsiz dolaşanlar için Anktıra ne ise o znmaııki Ankaralı ichı 
sıkıcı bir yer. blr menfa ve de su o idi. 
nakik i bir cebeanemdlr. Fakat BU Ok Türk liri rl ve '!l nl 
hUtun buolarıt sıukr.btl bugllnkn •rnrkiy nln baı:ıisi Must f K . 
Tilrk merkezinde ayakları Oze· ı mal 19 3 de A k r 11 d blik ıl
rinde doğrulan yenı TUrkly~nla met m1- rkc_zl yupııgı zaman 
a t ı'ış hamlele rlnio semlıulü o an Ankuru bu ı~e o t r < lvPriş· 
yepyrni bir hnyut vaı<h ı'. İ!;ile si~ ve o kacı r kUç k g ln iş 1, 
Hunu n içlaıiir ki ten ansdohı kı blr ç lklıı ı llnklı olar k: Es
steple l'inin ort11 s ıu dft kurıılıın klı;ıı tıır, Kony ı va hu sa glhi 
bu y ... pyeol atıantid'i görme- bu kad'lr gGlel yerlt\r durı.rkı·n 
yenleı in, son 15 yı ldırn brrl kom. Kemal P ışıt ~ed o bur ıiSIDI ter
şu m• mlekette olub bitenleri cii1 ettı '? uiye sorma~n başla· 
anlan: ıyaca~ına veya, hiç değl ' se dı ur. 
pek z >r ıınlıy -ı bilecrğtne 1 n· 

Okullar kampı •• munase etile 
Türk ger.clniı1 dsba okul- ı koauşurnrlar. Y nl ıon s )kul

larda iken tam disipllnU ve bil- dum. TecıezzOleo yer göster
t{ıli lı r aııker olarnk yellştiı il· diler Olilrduın Mevzub beni de 
meal utrafında alınan tedbirler t alakııdJr etmişti. KllçOk asker· 
meyırnında (Kamp), b ıştu bir lerl rah.ıt ettırıne-k ·çiıı yııpıl
alat l'kse rsizidlr. Kırnıp benim mnııı müınkiln işler birer birer 
Vl3 eı:ı~allmia yeti:;.diğlrnlz de- görllşllldU. Ka rur nr nhodı Karıı p. 
v·rde bizce ve herkeı::ce> bir h· ta tal~b~nln Lisede leyli tııle· 

Ulalı idi. Z'lmımıın ızd,ı kamp beve gıpte ve111c k. tam ve mt1-
s11t Pıli telfuz ediltın bir tip ol- kemnıeı bir istirnhat ve DP!;-'e 
muştur. Bununla bertıber reform içinde gnn ge:çirmeleıi için bu 
itiböJ He iç manasını tıenUz kav dört gUılde devıet ı damı bir
rııyac.ıamışur. Oğlumun Ltse birlerini adeltt müruknba ediyor 
arkı..d ışla;ile birlikte kamp sııodırn. Bu kı1dar kısKnrıçlık 
çıkHlll bani de .k~ndıshe weş- ve bu k dur h a asly tl..ı bil> Ok 
g ul c tmeye başladı. Yakından manll:u önllnde kendimi çok 
11hlka'aumak arzusile kuwpın kO.oUlm!lş adetu ut nm1ş bir 
kuru. luğu Çifteçnml•ğ-t ıvıktım. bubn ve bir ve l sır tite dU)'· 
Ş1bıt vlduğuın manzara gı:ılec k duğuın ,ururun bir men sı da 
nesiluan kUçUK. b r ordu k rrır- deıin n 1 oet ve şOkraıı bJJcu. 
~ahu ı bUtUcı ihtlşırnılı~ goın. Bu hakikııtı daha Ulvi ve 
müo unündc canlandırdı. Çıuiır- dııha erıte~esııa bir sltıl llo lr • 
lar, çamllğıu ye~i 1 , k11kulu gö1• de etmekt~n ın elt~es .. ur ncl· 
gesl altı :::. d il pupatya çiçekleri zlm. S:ıyı ı G zt. teaizin dm uu
gibi şu raye , Luı·tıya, serpilmiş, hın nı:ı iyi h .rcUmnn olmnk su
t>ir az ötede ınutbııtı kurulmu~ rclile mevıua U) gun Lıir veçbe 
11etıs yemeklerin koku:.u bnon Vtırecı>ğ'nden cının o duğum 
kadar geliyor. Ç tınlı~ırı Ü3~ kıs· balda n.llsterilı bu uauruw. 
mıoda TUr~ gencınin 11zım, irade z qa Güney 
ve yurt sevt-r lik bı.s'l-tlerl tım

sali gurup, gurup, ınaı gi, ruırngrı 
lr.UçUcük kııtırawttulıu, yı koesak 
h 'llinde ku ı.JJaada}a kulak vı::r· 

wiş dialeyorlsr. Yurdua eu 
feyizll emidi, en k uHetli Tilf.S· 

nedi bu s :ıt ve narin gençlik 
halitası kıu~ ısmdR duyduğum 
gurur, muzaffer 1:.ılr k uınacıdaoın 
gururundıın d ttba beyeconlı idi. 
Koltukl.ıı rım kuhaıırktın gözle 
ıtınden Lo~auın ık. i..;teyen yaş 

larımı durdurmak iç\u n€fesiınl 
cebir e5 le fün. 

Hayatıındn bu d ın <h hanı 
vl datıa manalı daha e~tfll ik tıi r 
mıınıara ile kHr~ı'aşmıımı.,ım 

Sovye !erin 

tebrikleri 
Ankara 11 ( A A. ) 
Sovq"t büyulc. el"ısi 1 ev 

fik R1iştü Ar<>sr ziyaret e
rek Türk - Fran ız arı/as 
masından dol 1111 hükiı. 7ltti 

nın tebriklennı bıldirmiştır. 

Yugo 'avya 

ile aramı da 
btanb1zl 12 ( A A ) -İnhisarlar 

Başmüdfir Muavini 
lohlsarlıır Başmüdür Mua-

vini Eşref Aydın lohlıarlar Mil· 
dOr Muıvıouaıne tıı1ııı edil~ 

nıtıttr. 

KOıtnr Bakanhı?t teftiş be- Yoklıım& bitti kuın11nd:ı hey'Pli 
yetinden DH murlıa mUdürll kıy. hususu Çitdırları öoUode biı 
metli bemşerlmiı Rasim Arsan masa etrbfıod ıı yer ald ı lcır. Ynz 
şehrlmi·.ıe gelmiştir. Rııelm Arsan h11şı Recep ayni rnthe arkarlR· 
bir ay kadır @ebrlınlzde kala· fll8 ve List'! ve Ttclm ok u ıJ, rı 
QJ~~ır. 

1 
dlc§kt\id eA·iyle hl!~ bı.p vcsJp 

Yu g o l ~' a r rı g 
mulı cil eı i mulı <' 'ı e 
muknvc 1Plır i 1 ı t f u 

r hhns 'ar; ' ' :scnd ;. ı /,. 

edil 11f tir. 
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