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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cumartesi - 26 Haziran 1937 

Alman donanması 
ispanya açıklarında 

toplanmakta devam 
ediyor . 

Fiati (100) Para 

Tunceli Sulh Ve Sül{ftne f(avustu ., 
Hükômetimizin isabetli harekatı, 
düyaca takdirlere layık görülüyor 

OteJ, lokanta, gazinolar 
için 40 saatlık hafta kabul 

-~r edildi ve grev geri kaldı 

l lngiltere hariciye nazırı bay Eden dün, Avam kamarasının 
diinkü toplantısında bizden sitayişle bahsetti 

lngiltere Hariciye Nazırı Lord Eden 
Londra 26 (Radyo) -Avam ı B. Eden, bundan sonra 

kamarasının dünkü toplantısı, Uluslar sosyetesinin kuvvet· 
gayet gürültülü olmuştur. Mu· lendirilmesi ve bütün devlet· 
halifler, hükumete şiddetli su· lerin, bu müesseseye bağlı 
tette hücum etmişlerdir. kalmaları lazımgeldiğini söy· 

Hariciye nazırı B. Eden, lemiş ve Türkiyeden bahsede-
hücumlara ceva b vererek, mu· 
haliflerin, mugalata yaptık- rek sitayişkarane bir lisan 
larını söylemiş ve demiştir ki: kullanmıştır. - -

B. Eden, sözüne devamla: 
-İngilterenin, müdafaa için 

lıazırlandığı bir zamanda vu· - Türkiye, bütün devlet· 

kabulan bu hücumlar, tama· lere iyi bir nümune olmuştur. 
ınen yersiz ve memleketin Bu hükumet, lüzum hasıl ol· 
Yüksek siyasetine aykırıdır. dukça, hakkını aramak için 
Biz, silahlanıyoruz, fakat, hiç 
bir zaman harbe taraftar ol· 
duğumuzu söylemedik. Bu· 
llunla beraber, tecavüzlere 
karşıda seyirci kalacak ve 
rücu sdecek değiliz. 
İspanyada hasıl olan vaz· 

iyet malumdur. Biz ve dost· 
larımız, bu hadiselere karşı 
biaayettenberi müdahale et· 

rnek istemedik. Bu hareketi

mizle, iyi yaptığımız kana&· 
r d · ın eyız.,, 

·Mr. Blomber g 
iki gün sonra Buda
peşteye gidecek 

Mareşal Blomberg 
Viyana 26 (Radyo) - Al

~anya Harbiye nazırı mareşal 
. on Blumberg, bu ayın 28 
111de Budapeşteye giderek, Ma· 
Ca' tıstan Harbiye nazın gene· 
ttl Rodore iadei ziyaret ede· 
tektir. 

daima uluslar sosyetesine mü

racaat etmiş ve başka birlYola 

sapmaktan her zaman sakın· 

mıştır. 

Bay Eden, Loid Corca ce· 

vap vererek demiştir ki: 

- Bitaraf kalmayıpta cum· 

huriyetçi ispanyaya silah ver· 

meğe kalkışmış olsaydın, ne 

yapmak lazım gelecekti? Biz, 

kendi müdafaamız için silah 

imalile m_eşguluz. Başkalarına 

silah verece:k halde değiliz. 

Halbuki Rusya • Almanya bu 

vaziyette değildir. O halde 

vaziyet ne olacaktı? ispanyada 

daha feci bir sahne göre·~ 

cektik. 
Şimdi burada konuştukları· 

mız, basit görünen birer me· 

seledir. Halbuki herşeyi derin 
düşiinmek iktiza eder. --········--Stander 
Teslim ediliyor mu? 

Londra, 26 (Radyo) - Roy· 
ter ajansının Standerden aldığı 
haberlere göre, Standerin tes· 
limi kararı verilmiştir. Bu 

karar üzerine şehrin halk 
tarafından tahliyesi eınredil· 
miştir. 

Bask nazırları bir içtimada 
Fransaya ilticaya karar ver· 
mişlerdir. Şehir halen mufrit 
solların elindedir. Şehirde ka· 
rışıklık ve açlık vardır. Sahil
ler asi sefinelerin ablokası 
altındadır. 

Almanya ve İtalya, kontrol· diğerine karşı istediğini yap· 
dan çekilmişlerdir. Şimdi, bun· tırmağa kadir olmadıkca bu 
dan sonraki vaziyeti tetkik vaziyet daima böyle devam 

etmek ve avakibi beklemek edecektir. 

lazımdır. 

Gönüllüler meselesi için di· 

ğer devletlere verdiğimiz nota 

meseleside vardır. Buna ne 

cevap verileceğini şimdiden 
kestiremeyiz. 

Son hadiseler bize göster· 
miştir ki, daima herhangi bir 
ihtimala karşı mutayakkız bu· 
lunmak lazımdır. Bir devlet, 

Şunu söylemek isterim ki, 
son hadiseJ~r, dört devlet ara· 
sında taazzuv etmek üzere 
bulunan iş birliğini, akamete 
sokmuş ve ruhsuz bir cesed 
haline koymuştur. 

Daha fazla söylemeğe lüzum 
görmiyorum. Yalnız şunu söy· 
liyeyim ki, bütün emelimiz, 
şimdilik olsun sulhu kurtar· 
maktır. ---------·----------

General ismet lnönü 
Bugün lstanbula ve Y alo. 

vaya geleceklerdir 
Ankaradan İstanbula hareket 
buyurmuşlardır. 

General ismet İnönü lstan· 

buldan doğruca Yalovaya gi· 

decekler ve büyük şefimiz Ata· 

türke mülaki olacaklardır. ........ __ 
B. Hitler 
Sayfiyesine 

döndü 

Paris'ten bir görünüş 
Paris, 26 (Radyo)- Mesai Nazırı bay Hanri Fevrin, 40 sa· 

atlık hafta usulünün kahve, gazino ve otellere de tatbiki ka· 
bul edildiğini bildirmiştir. Bu suretle otel ve lokanta müstah· 
diminin grevinin önüne geçilmiştir. Bu husustaki kararın neşri 
otel, gazino ve lokanta patronlarını müteessir etmiş ve hemen 
fiatlere yüzde 20 zam yapmışlardır. 

--------·----~·~· ..... ----~--------
Dersim hadiseleri 

nihayet buldu 
-----------------Asi ve harap Dersim yerine sulh

perver ve medeni Tunceli kaimdir 
ıstanbul, 25 (hususi)

Tunceli havalisinin, asilerle 
meskun olan kısmı, tama
men askerlerimizin işgali 

altma geçmiştir. 
Asilerin en çoiu, kendi-

kayıtsız ııe şartsız teslim 
olmasını bildirdi. 

Tayqarelerimiz, şegh Rıza 
ile avenelerini inlerinden 
çıkarmak için harekete geç
tiler. 

lstanbul, 26 ( Radyo ) -

Başvekilimiz general ismet 

f nönü Dahiliye ve içtimai 
muavenet vekillerile birlikte 

liklerinden teslim olmuş 
bulunugorlar. Yalnız şeyh 
Rıza, dermeyan etmiş ol

Son gelen haberlere göre, 
Şeyh Rızanın küçük oilu 
Hüseyin, alır surette yaralı 
olarak askerlerimizin el ine 
- Deı·mnı 4 nt'Iİ s<Jl11f P.de --.•. 

Berlin, 26 (Radyo) - Bay duiu şartların, hükiımeti
Hitler, dün buradan hareket mizce kabul edilmemesin
etmiş ve Prosyadaki sayfiye- den teslim olmak isteme-
sine gitmiştir. miştir. Fransa ve Ital-

B. Hitlerin bu seyahatı, Hükumetimiz, bu çapul-
iyiliğe delalet etmektedir. caya gönderdiji haberde, ya münaseba tı 

------~----~----.. ~-~ ...... ~ .. ----~---------~ 
A 1 · ı • 1 1 Fransız maslahatgü. man gemi eri, Spany SU a zar_ı !'on~ Ciyanoı:u 
rında toplanmaktadırlar nıçın zıyaret ettı 

-------------
Açık denizlerde dolaşan harp-gemileri, 

-- d-ün ötuz ~<ıörde-baliğ-olniuştur -~ 

Bir Alman harp gemisi 
Lizbon, 26 (Radyo) - Dün harp gemileri, iki filoya ayrıl· 

öğleden sonra Lagos körfe· mışlardır. Bu gemilerin, açık-
zinden hareket eden Alman larda birleştikleri ve 18 ıe-

ı den· ibaret diğer bir Alman 
fi!o,.unun da bunlara ilhak 

ı ettiği anlaşılmıştır. Bu vazi· 
yet, her tarafta endişe uyan

Alman harp gemilerinin 
mecmuu otuz dörde baliğ 
olmu~tur. --··· .. ---Ingiltere 
En büyük amiralle

rinden birini 
kaybetti 

Londra 26(Radyo) - lngiliz 
amirali Sir Vilyam Fişer, dün 
vefat etmiştir. Bu amiral, ln
gilterenin en büyük ricalin· 
dendir. Son zamanlarda, Ak· 
deniz filosu kumandanı idi. 

Ölüm haberi, lngilterede 
büyük bir teessür uyandır· 
mııtar. 

Kont Ciyano 
Roma, 26 (Radyo) - Fran· 

sanıd Roma maslahatgüzerı 
B. Blandeu, bugün Kont Ciya
noyu ziyaret etmiştir. Bu 
ziyaret, İspanya kontrolü mes' -
elsiylc alakadardır. 

Kont Ciyano, bugün Avus
tu.ıya sefiri Baron Bergel Val
den ile Avusturya - ltalyan 
ticaret mukavelesini de imzala· 
mııtır. 



.--~-S~a_h_if_e_~------------------------------------------------------~(U~l_us_a __ ı_B_ir_li~~~-------------;-~~~----------------------2~6--H_a_zi_ra_n~~-31_- .-ot: 

Hasan Cehbarenin heya· Kablettarih canavarlar ·n:as1n.ı Qö:r. __ 
___ riK:ızını ,Jlil na.tı ve Hatay davası 

_...€ _____ ....... - ......... ?' ... " r:~..;:;:s;~•;...;:· ~ ............ .. ....,..,,,,...- ............. - .. - ? ~ ?7 o-.... 30 ~ç- 'C '"''"'"C --. ,._,. 
·j!°~'!!!:~ı:rm~~a!!~ - x -~ ---- --~!!;0~~~-- , Sariye politikacıları efkarı umu-

Hafizenin can verdiği, bir vafı~ı. hemen hemen hiç arama· 11 evi nası/ afdafıvorfar? 
. zamaıdar anasına, şimdi de Bu ışı asıl yapan kadınlar. mıy ..,, 'iJ 

. zına tav.siye ettiği kağıt kavaf- Kasımpaşa, Mevlanekapısı, U- ve bu yoldaki hadiseleri yaz· 
l hğmın ne olduğunu, şimdi zunyusuf, Çınar, Karabaş, Tak- mıştım. Dün aldığım mal fi-
~etraflıca anlatwerelim.. keci mahallesi gibi ~kenar mata göre, Pariste bulunan 

0 zamanlar, kalburun üstü- semtlerin eli bayreklıları. Lübnan Cumhurreisi gönder-
ıne gelen, yukarıya tutuktun Klasik kağıt 1·kavafının şekli diği bir telgrafta demekte· 
we hatırı ileride olan kodaman bu; ikinci bir modeli de şu: dir ki: 

1paşalar ve bryler müstesna, Akça ·pakça, eli yüzü düz- "Sureti kat'iyede Lübnan 
bütün memurlar iki üç ayda giln, hoşur, yankamaralı ve topraklarından hiçbir parçanın 
bir maas olmadalar.. Müteka- : davlumbazh.. Kırıtışı, göz sü- tefrik edi!miyeceğini ve Lüb-
ıitlerin, (eytam ve eramil,) de· züşü, kendini dirhem dirhem nan topraklarının tamamiye-
ınilen dulların ve yetimlerin satışı da yerinde; yani erkek· tini dokunulmıyacağını sıze 
;aylıkları, - en kabadayısı 15, leri çileden çıkarma fenninde bildirir ve bu hususta efkarı 
:20 mecidiyl"nin içinde- üç, dört kaşarlanmış. 
;ayda bir ya çıkıyor, ya çık· Birinci modeldeki kağıt ka-
ınıyor. vafı, atlı hasaslığından dolayı 

O vakit müt.::kait demek, kazanıyor, ikincisi de aynalı
üç otuzunu bulmuş, rükiip ve lığından ve fen<linden. 
nüzüld<·n kalmış, tirit, müs- İşte hacı berberin kızı, Ha-
teski, tıknefes adamlar. fizenin klavuzluğile bu yolun 

Bö) bleri aylık almağa, vez- yolculuğuna kalkışıyor. 
nelere gelmt>ğe değil, odala- Eda, kulağı büküldüğii gü
rından çıkacak, minderlerin- nün hemen ertesi sabahı pa· 
deıı kalkacak ha de değiller çalan sıvıyor. Ustasının karşı
elbt>tte . Ka kacak, çıkacak ol· sıncfa, onun talimatı dairesin· 
:..aıcır bi 't d•1ha ıı ühirn mesele de çeki düzene başlıyor. 
vat. İk;s; de, ortalık ağarmadan 
Ay 1 ık v rıldıği gün, Maliye ka.k·yorlar. Cicianne mutfak

Evkaf, Şehis am kapıs gıbı ta'<i maltıza gaz tenekesini 
yt>rlt>rdrği veznedarların öoü, koyuyor. Eda, cV"ela bir temiz 
divanhanelerin boyu, pencere· yıkan yor. Yakarı çıkıyor. Ha· 
lerın içi mahşer allah .. Kıya· marn tasında sabunlu sıcak 
metten bir nümune. suyu lifle köpürtüp yüzünü, 

Bir kör dövüşüdür gidiyor. ensesini, boynunu, göğsünü, 
Altalta, üstüste, saldıran sal· koltuk altlarını, ayaklarını, 
dırana; gırtlak gırtlağa gelen tekrar, gıcır bir ala siiiyor .. 
gelene .. Çiğnenenler, ezilenler, Bir değirmi tülbende kral suyu 
ayağı buı kulanlar, kuyruk so· (yani kolonya) serpip sildiği 
kumu batanlar, kalbi tıkanan· yerleri bir devrediyor .. 
lar, şarkadak düşüp bayılanlar, Sırtında, Hafizenin sandık
ağzı köpükler içinde sar' ası tan çıkardığı gecelik gömlekle 
tutanlar. 

Bu hercümerç arasında eli· 
ne ayağına kuvvetli olanlar 
düdüğü çalmada. Etraftakileri 
itip kakıp, omuzlayıp göğüs
leyip, boş böğrüne dirsek, 
ayaklarına çelme, ileri atıla
rak veznenin önüne ulaşan, 
paraları koparabiliyor. Yoksa 
avucunu yala. Sona kalan, 
dona kalıyor, ağzını po~1nıza 
açıyor. Çünkü dağıtılacak pa· 
ra bitmiş ve tükenmiş. 

Böyle ye~lere yanaşmak, 
püf desen yıkılacak mütekait· 
lerin karı mı? 

Kağıt kavaflığı, ondalık mu
kabilinde, mesela yüzde sekiz 
on, on beşe ötekinin beriki
nin aylığını alan, gucu ve 
kuvveti, alnının terile : söküp 
koparan kimse. 

Kağıt kavafı en önce eline, 

ayağına pek, sırım gibi sağlam 

atik, tetik, çevik olacak. Y ıU· 

karıda dediğimiz gibi etrafın

dakileri omuzlıyacak, göğüsli· 

yecek, dirsekliyecek, çelmeli
yecek; üste gelip veznenin gi
şesine yapışacak . 

Saniyen, dilebesi, çaçaron, 
girgin olacak. Yaşlı memurlara 
(Vez!rim, Paşacığım!) orta yaş· 
lılara: (Beyim, arslanım!) genç· 
lere: (Yiğitim, Yusuf misaliml) 
diye yaltaklanacak. 

Gelgelelim sırası gelince, 
yüzü kasap süngerile silinmiş· 
leri gölgede bırakacak .. Edep· 
siz mi edepsiz, şirret mi şir
ret, yaygaracı mı yaygaracı; 

pek icap edince de saça ba-
. şa, yakaya paı;aya sarılı vere· 
cek. Surat, burun tırmalıyacak 
üste atılıp tırtıklıyacak; ya Set 
tarı da çekti mi, sille, muşta, 
tekme, ısırma .• 

Erkek kısmınd 
--~ 

aynanın önüne geçiyor. 
Kaşlarına sulu bir rastık; 

gözlerine az miktarda sürme; 
yüzüne belli belirsiz pudra; 
üstünde hafif allık... Bunlara 
hiç lüzum yok ya, o hak ya· 
pısı güzel fakat adet yerini 
bulsun .. 

Şakağında, yanağında, çe
nesindeki birkaç bene de, kib
rit çöpünu rastığa batırıp usul
cacık dokunma.. Her tarafına 

•bol bol yasemin, şebboy, ha
nımeli lava.ıtası. 

Fazlası, yani rastığın fazla
lığından kazan kulpuna dön
müş kapkara kaşlar, sürmenin 
çokluğundan kömürlük pence
resine benziyen gözler, un çu· 

valına girmiş yüz, zinhar ol

maz.. Kaş yapayım derken 

göz çıkarmak olur. Sultan Be· 

ya7ıt dudusu mu sansınlar? 
Hafize, gene sandığına mü· 

racaat ediyor. Gençliğinden 

arta kalma, bohçada saklan· 
mış, kalıptan çıkmış kadar . 
ütülü, kar gibi papazi yaş
mağile camgöbeği rengindeki 
feracesini, böcek kabuğu is
karpinlerini de çıkanyor. 

Eda bunları giyiyor. Ana
sının huriliği kaç para eder 
kızının yanında? 

O, ayna önünde tuvalette 
iken Hafize yerine sığama
mada; kalkıp k9lkıp oturarak 
boyuna atılmada: 

- Tuu tuu; aman nazarım 
değmesin, kafir beni bile çile
den çıkardın. Allah bir ağzı· 
mm suyu akıyor. Ey Rabhim, 
el kudret ve kuvvet sahibi 
Tanrım neler yaratıyorsun sen. 
Kız korkma, nazarım değmez; 
saçımdan kopardım, şimdi seni 
tütsülerim. 

f · d hir.dr. rf P- yanına rli-

umumiyeyi tenvir etmenizi rica 

ederim.,, 

Sekip Arslanıe son nutku 

etrafındaki dedikodular hala 

devam ediyor. Lübnanlılar: 

- Suriye, bir de akalliyet-
leri darıltırsa o zaman daha 

büyük bir çıkmaza yuvarlana· 
caktır. Diyor. 

Birkaç gün evvel Paristen 
dönen Hasan Cebbare dükü 
beyanatında Paristeki delege 
heyetinin Cenevre anlaşmasile 
alakadar Suriye-Fransa müşte
rek menfaatleri hududu dahi· 
linde iyi anlaşmalar elde edil-

Nümagişcifor bir gurup diğini bildirmiştir. 
Şam - Suriyedeki siyasi Deradan bildirildiğine göre 

cereyanlar tamamile birbirine geçen pazartesi fgünü Adliye 
zıd olarak büyümekte ve :kor- ve Maliye memurları arasında 
kulu şekiller almaktadır. bir müsademe vukubulmuş ve 

LazkiyejHristiyanları kendi- ve Dera Maliye reisinin evine 
lerini tehlikede görmektedir- bir el bombası atılmıştır. 
ler. Bu hususu Lö Jurnal Bu havadis Şama aksedince 
gazetesi açıkça yazmaktadır. inzibatı temin ve vak'ayı ten-

Cenevre anlaşmasının Suri· kil için Şamdan yirmi polis 
ye mahafilince takip edilme· Deraya ;gönderilmiştir. 
sine gelince: Vak'anın hudusu particilik 

Bilhassa Şam mahafilinde yüzünden olduğu zannedilmek-
dolaşan şayialara göre Paris- tedir. Muhafızlık tahkikata 
teki Vatani delege heyeti Ce- başlamıştır. 
nevre anlaşmasını ve üç taraf· • • • • • 

1ı muahedeyi imzalayıp imza- Altın madeni 
lamaması: hususunda Şamın 
fikrini sormuştur. Bunun üze- damarları 
rine toplanan parti kongresin- Bundan iki sene evvel,' Ural 
d~ mü~akaşalar cereyan. et-, ~dağlarında kain Sosva ırm~ğını 
mı~, hı~ ~ısı?1 mebus~a.r ımza tarayarak inen altın arayıcıları 
edılmesını, zıra --' meclısın an· Maslova köyü civarındaki kum 
!aşmayı peşinen reddetmiş larda ve çakıllarda altın par
~ul~nması karşı~ı~de hükiime- çaları bulmuşlardı. Bunun üze. 
tın ırnzaya salahıyettar ola- rine o civarda altın damarla-
mıyacağını ileri : sürmüşlerdir. n n mevcud' ı· h-k d'l , rı ı ıye ıne u me ı -

Bir kısım meb uslar ise an· miş ve filhakika biraz sonra 
laşmanın bir emrivaki oldu- · logla ın t tk'k t t ., . . . ıeo r e ı a ı, o mm a· 
gunu, Surıyenın tasdık veya kada zengin altın damarları 
reddinin bir kıymeti olmıya· b l t b•t l · t' u muş ve es ı ey emış ır. 
cağını, çünkü bu anlaşmanın U al ı t t ·· t·· · t b r zo o o ros u ış e u su-
mandater devlet sıfatile Suriye tl d ., t B .. b re e ogmuş ur. ugun, u 
namına Fransa tarafından ya- t ·· t b t k d · b' ld ros , u mm a a a, yenı ır 
pı ığını ve ·tasdik edildiğini · · 't · .. d t. kt .. ·· .. k ışçı sı esı vucu e ge ırme e-
gozonune oyarak kabul doğru d. B. 1 kt 'k t ] 1 ., •. • ır. ır e e rı san ra ı ve 
o acagını mudafaa etmışlerdir. lb k k . . h'd l'k 

Bu hususta henüz bir karar a .n çı arma ıçın ı !o ı A 

·ı · t' tesısat ta yapılmaktadır. Şımah 
verı memış ır. U l' b k k" . d h 

V Al . .. ra ın u uza oşesın e a· 
atanı erın son gunlerde l . b" .. k b" d-
bı . .. . . . en yenı ve uyu ır en us-

Tra usa epıyce goz dıkdığıni t . k . .. • 1 d 
rı mer ezı sur at e mey ana 

kilme: çıkmaktadır. 
- Bak bakayım bana. Sağ Uralzoloto, son seneler için-

gözündeki sürme azcana ga- de altın çıkarılması için vücut 
liba; ver hilali!.. Gamzecikle- bulan yegane merkez değildir. 
rinin üstünde pudra kalmış; Geçen sene, Kobakovsk mm 
serçe parmağımla dağıtayım!. takasında istrominski Log köyü 
Allığı şakaklarına doğru yay· civarında, Kutima havzasında 
sana ayol... Yaklaştır yüzünü. bir demir madeni civarında 
Hah, benler gözüküyor; uzat ve lvdel mmtakasında da yeni 
rastık çanağile kibrit çöpünü. yeni plaser'ler keşfedilmiştir. 

Saat sabahın alaturka iki Halen, bütün bu mıntaka-
buçuk, üç suları. Usta önde, ]arda, bir taraftan altın arayı· 
çırak arkada, evden çıkıyorlar. c1lar1 ve toplayıcıları çalışmak-
Koska yokuşunda taban tepip ta, diğer taraftan da inşaat 
toza toprağa bulunmanın, dil işçileri, bu uzak yerlerde yeni 
bir karış dışarıda, terden su· yeni işçi sito!eri, elektrik san
cuk kesilmenin lüzumu yok. tralleri, altın işleme fabrikala· 

Deı·amı 3 nrü .~ohi "ede -

••• 
Arzın bazı yerlerinde bunlar 

bala mevcut mudur? 
Eskiden Afrikaya, "Esrar• 1 varın boyunun ne kadar ofa., 

engiz kıta,, adı verilirken, bu cağını tahmin edebilirsiniz . 
ünvan şimdi cenubi Ameri· Bu bir insan mıdır, yoksa 
kaya veriliyor. Hakikatte, bü- bir maymun mudur? 
tün Afrika birkaç yeri müs· Yeni dünyada, maymunlar 
tesna olmak üzere keşfedil- vardır. Maya şehirlerini gezen 
miştir. Gram isimli bir Amerikah 

Fakat bugün cenubi Ame• seyyah Yukatan ormanları 
rikada öyle keşfedilmemiş içinde buna benzer bir cana
yerler vardır ki Britanya ada- varın bir insanı öldürdüğün" 
]arından büyüktür. Ve tama- den bcıhsediyor. 

Tesadüfi olarak, ayni za-
men meçhul yerlerdir. manda Hindistanın Bengale 

Bunlardan biri, Brezilyanın 1 d b d h hava isin e ir canavarın a a 
göbeğinde Goyaz mıntaka· görüldüğü havadisi de gel• 
sıdır. Goyaz, bütün Fransadan miştir. Bu mahluku ilk defa 
daha büyüktür. Ve bu yer bir inek çobanı görmüş ve 
hakkında inanılmıyacak dere- birkaç gün sonra korkudan 
cede garib bir canavar hika· ölmüştür. Canavar denen mah· 
yesi söylenmektedir: luk, orman içinde dere kena• 

Altın arayıcılar, Aragovaya rından muazzam bir kule 
nehri kenarında çalışırken, halinde yükseliyordu. 
bakir ormanların içerisinden Ondan sor.· l:. 15 santim 
gelen müthiş kükremeler kar· derinliğine girmı~, 50 santi
şısında ürkmüşlerdir . metre uzunluğunda ayak izle· 

Bundan sonra sığırların öl· rinden 70 tane o civarda 
düğü ve bütün hayvanların tesbit edilmiştir. 
dillerinin kökünden koparılmış Üç gün sonra, ayni cana· 
olduğu görülmüştür. var Kalkütaya yakın bir yerde 

Birgün iki altın arayıcı ne· demiryolu civarında adeta 
hir kenarındaki yumuşak kum dansedcr bir halde görül· 
içerisinde bir imanınkine ben· müştür. 
ziyen, fakat pek büyük ayak Ayni canavar üçüncü defa 
izleri görmüş ve öldüğü za- Bengaleli bir kadın tarafından 
man bunlarn her birinin 50 müşahede edilmiştir. Kadı~ 
santim boyunda olduğunu hasta olan kaynanasını tedavı 

bir hayretle müşahede etmiştir. etmekteyken gece yarısı 
Böyle bir insan veya cana· - nP1"ımı 3 ncü "ahifede .,,., 

Ylldız ·jaii-Harıo-
vun en son aşkı 

Bu büyük ve :nı'Uum aşkını ölii 
münden iki ay evvel yaşamıştı 

H 1 • ·ık de· Geçenlerde ölen meşhur 
sarışın sinema yıldızı Jan Har· 
lovun şimdiye kadar kimse 
tarafından bilinmiyen bir sırrı 
meydana çıkmıştır. 

Bu sır, sinema yıldızlarına 
mektup aşık olanlar.dan, niha
yet bir kişinin muvaffakiyetini 
gösteriyor. Bir delikanlı, Cin 
Harloya gelen yüzlerce mek· 
tup arasında kendi mektubu· 
nu ona okutmağa ve kendi 
gıyaben sevdirmeğe muvaffak 
olmuş ve onunla buluşmuşdur 
da. 

Dünkü posta ile gelen Da
ily Ekpress gazetesi Holivud 
muhabiri, son altı sene içinde 
Cin Harlonun, bir ilan mües· 
sesesinde katib olarak çalışan 

Stanley Bravn isimli bir deli

kanlı ile mektuplaşmış oldu
ğunu yazmaktadır. 

Bununla beraber, biri gelişi 
güzel bir katip, öteki, dün
yaca meşhur bir yıldız olan 
ve iki aşık, bütün muaşaka 
hayatları müddetince bir kere 
buluşmuşlardır. O da, bundan 
birkaç ay evvel vaki olmuştur. 

Bundan evvel Cin Harlov, 
ona iki defa daha randevü 
vermiş olduğu halde, çocuk 
fazla utangaçlığından ve hay
retinden bu randevülere gide-
memiştir. 

Haftada 10 sterlin maaş al
makta olan bu katibe, Cin 
Harlov, yü1lerce !11ektup yaz· 
mıştır. Onların aşk münasr· 
beti Holuvutta görülmüş olan 

hadise olarak telakki 

Bravn, Cin ar ov a ı O· 
fa 931 senesinde yazmıştı. , 
nun bir filmini gördükten so;ı, 
ra heyecana gelerek çok t~ti· 
satırlarla sinema yıldızını 1 e' 
fatlara boğmuştu. Fakat C}' 
dense onun sözlerinde bit 
Harlov'un hoşuna giden bir 
eda vardı. Cin Harlov 
mektupla cevap verdi. bit 

1
' Stan, sen fmükemmel rır 

·1· · h t da telS' sevgı ısın aya ım , te' 
fındaki sözler kadar, bana bg' 
sir etmiş olan hiçbir şe'I • 

tıdıyamıyorum.,, "Berı~ 
Bu mektubun altında 

imzası bulunuyordu. ttıP' 
Müteakiben yazdığı mel< ııı'' 

b taoı larda Cin Harlov, u . siY'' 
dığı delikanlıya karşı bı~8şl8' 
tımı açıkça dökmeğe 
mıştı, Jjk811' 

Şikagoda bulunan. ~e "s~'. 
lının yanına geleceğırı• disill'. 

d kefl . 1 ediyor ve ona ora a d111 
"erec gezdirmek fırsatını 

.. 1.. d _,.a51 soy uyor u. . . i 1'0""" 
Çin Harlovun ıkırıc 0119 

ölünce, Stanley Br3
"

0 

yazdığı telgraft~: .. eŞ gel1e 
"Küçük sevgıh, g_t1o . 
] ki d ıniştı. ce par ıyaca ,, e 0yle 

Cin Harlov buna ş 
vah vermişti: dostl:Jğ~ 

••Eğer bir kız, p itı9 

b·ı ki be ., Llıı' 
inanırsa işte 1

• JostlıJğ° dıl· 
nıyorum. Ben snan JcıJZ ol e 
inanıyorum. Saat d~ ıııe.1' ~, • 
Sarışm saçları top ~·rııeıı01 ıı 
bu yorgun vücud~ s~r k•~rı 
mek zamanı geld~·ıeceği 
hayatta elde ede 1 L:ı,Je 

.. 10'"'' - Devamı 4 ncu 

•tdi 



Sahıfe ' (Ulusal Blrllk) 

~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,GKr;-:_-a bı=-1.-:e::t:-=t a=r71i h canavar la rı 
~"'ı.·ka•A!fl~_. __ c_e_n_n_e.te~g-id·e~n~a~d~a~m~J 
Yüzbaşı, bölüğijne verilen birşey oldu: Hafız firar et· 
dı teftiş ediyor ve nefer· miıti. Bölük tabura, tabur 

e bazı •ualler soruyordu. a]aya yazdı. ŞtJbesine haber 
rber, sarAç, marengoz gibi gönderildi. Başçavuş: 
'lüğün işlerine yarayıacak - Bu adam kaçmamıştır, 
'atkar]an genç teğmen kü· mutlaka uçtu.. Diyorum. 
~ bir deftere kaydediyordu. Bayramın dördüncü günii 
l~ıbqı, kııa boylu, uzun ve kuvvetli bir Jodos eımeğebaş• 
"ti yüzlü bir neferin önünde başladı. Fırsat buldukça koşan 
rdu. Sualini ona da sordu: bulutların arasından güneşte 
- Necisin sen?.. kendini gösteriyordu. Dizlere 
Nefer bir çırpıda cevap kadar çıkan kar süratle eri· 

•tdi: yordu. 
- Hafızım, aşir okurum Uzun bir gece tatlı şırıltı· 
tndim. larla uyuyan kışla, ertesi gün 
Yüzbaşınıd yağız yüzünde kızgın bir güneşe gözlerim aç
giler belirdi. Yakışıklı teğ- tı. Bir haftAdanberi yemlerini 
nin dudakları birbirinden tavlalarmda yiyen, sularını tav
klaştı. Neferlerin ıert ba· lalannda içen hayvanlar büyük 
h gözlerinde ince bir te· bir neş' e ile yuvarlak havuzun 
süm dolaştı. Ve .. O gün- etrafını aldılar. Havuzda hala 

sonra lskilipli Hasan Ki- iri buz parçalan yüzüp duru· 
'lin adı hafız kaldı. yordu. Bu parçalar birer birer 
Ônceleri, ııvah kolları, açık dışan ahlırken bir tanesinin 
ı ve dudaklarındaki kü-
ve belirsiz hareketlerle, altından Hafızın uzun yüzünün 
}akların arasında ara sı- sırıthğı görüldü. Subaylara 

gözüken hafızın, az sonra haber verdiler. 
lanın yanındaki caminin Yüzbaşının yağız yüzünde 

· aresinde sesi işidilmeğe çizgiler belirdi. Genç teğme· 
ladı. Bilhassa cuma gün· nin dudaklan birbirinden ay· 

· öğle ezanını 0 okuyordu. nldı. Neferlerin sert bakışlı 
'lime çıkılmadığı zamanlar- gözl~rinde ince bir tebessüm 

rutubetli hasır üstünde, sc- dolaıtı. Ve o günden sonra 
kakmalı rahlenin önüne Hasan Kamil, Cennete giden 
aş kuruyor ve sesini 0 adam diye anıldı. 

dar uzatıyordu. Hafızı yedi Celal Alnıgeniş 
ındanberi bir vakti kaçır· 
dağını, yılda on kere hatim 
'rditini söylerdi. Arkadaş· 

- Sen doğru cennete gi
~inl 
biye takılırlardı. O zaman: 
~-- Orasını Allah bilir am
'· Der ve susardı. 
.._Soğuk poyrazla beraber ra· 
~n da geldi. Caminin mi· 
~inde yağ kandillerinin 
.""ık ışıklan görüldü. Kapı· 

~an gi~~ çıkanlar çoğaldı. 
1 ebensı altmışını geçkin 
~~lar arasında Hafızın mü
,~ii vardı. Çokluk teravi 
~IZmı onun kıldırdığı gö
.~ordu. imanın mihraba 
~iAi günlerde bizim Hafız 
~u zıinlik yapardı. Yedi ya
~nberi bir vaktı kaçırma· 

' yılda on kere hatim 
· diği iddiasına •bir gün 
~ tumu bozmadım.,, Cümle· 

de icattı. 

l(ıtla ile cami arasında kal· 

~ ağaçsız meydanın ortasın
~ bir havuz vardı. Bu yuvar
~ huvuzda bölüğün bayvan
\~ulanırdı. Ramazanın ar· 
w._ na doğru sabah nöbet· 
~ liafızın bu havuza girip, 
~ tını gördü. Ona dudak· 

lldaki geniş gülüşle : 
\' Yengemle beraber miy· 

bu gece? 
d· 

'- 'Ye sordu. Hafız arkıdaşı-

Altın madeni da. 
marları 

( Bt11 taralı 2 inci sahifede) 
rı vücude getirmektedir . 

Ayrıca, buralara yolJar da 
yapılmakta ve birkaç zaman 

sonra buralarda yükselecek 
endüstri şehirleri için lüzumlu 
her türlü inşaat plan mucibin
ce ve büyük bir faaliyetle ya
pılmaktadır. 

Olivier ve şü
rekisı Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
"OPORTOn vapuru 10 tem· 

muzda LIVERPOOL ve SWEN
SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"POLO" vapuru 10 tem
muzda LONDRA ve HULL ve 
ANVERSten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION LTD. 

"AD JUT ANT,, vapuru Ha
ziran sonunda gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

( Baştara/ı Z inci sahif 1Jde J 
~rültü işitmiş ve pencere~i 
açınca, muazı;am canavllrı go· 
rür görmez bayılmıştır. 

Erte&i sabah, köylüler ci
varda, bir ay önce görülen 
ayak izlerine benziyen ayak 
izlerini kesfetmiılerdir. 

1936 senesinde Himalaya 

eteklerinde bu neviden ayak 

iz]erine rast gelinmişti. 
Hollandanın elindeki şarki 

Hind adalarında 1926 sene· 

sinde - orangotan olmıyan -gö· 
rülmemiş bir maymuna rastla-

• 

mışlardır. 
Nihayet bundan birkaç sene 

evvel Skoçya gölünde görül· 
düğü ve yakalamak için ter~ 
tibat alındığı söylenen cana

varları ve arada bir Karade

nizden akıp gelen tarifi güç 
garip balıkları da hesaba ka-

tınca, "canavar" denen şeyin, 

ö1mek bilmiyen bir hikaye 

halinde nesilden nesile intikal 
ettiği görülüyor. Ve gayri ihti· 
yari insan kendine soruyor: 
"Canavarlar hala yaşıyorlar 

mı?,, 

lzmir Emrazı sariye hastaha-
nesi başhekimliğinden: 

Hastahanenin 937 mali senesi ihtiyacı olan aşağıda cins, 
miktar, tahmini fiat ve eksiltme şeklile muvakkat teminatları 
yazılı 21 kalem erzak vesaire 12 Haziran 937 tarihinden 28 
Haziran 937 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Şartnameler hastahanede başhekimlikte hergün görülebilir. 
Eksiltme 30 Haziran 937 Çarşamba günü saat 10 da Te· 

pecikte Emrazı sariye hastahanesinde teşekkül eden komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

DiKKAT: 
Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki evrak 

komisyonca alınamıyacağından bunları vermek istiyenler ihale 
gününden evvel teminatlarını lzmir mal sandığına yatıracak· 
lardır. 11 16 21 26 1840 
Tahmin edilen Muvakkat 

Fi at Miktar Teminatı 
Lira K. Kilo Lira K. Cinsi 

1127 50 11000 84 57 Birinci ekmek 
2400 6000 180 Koyun eti 
900 f 000 67 50 Koyun sütü 
700 3500 52 50 Koyun yoğurdu 
90 2000 5 75 Arpa 
40 400 3 Kuru fasulye 

140 4000 10 50 Kalın kepek 
1200 40000 80 Kok kömürü 

70 350 5 25 Makarna 
14 70 1 05 Şehriye 

15 1000 5 63 Patates 
400 2000 30 Pirinç 
87 50 3500 6 57 Saman 
30 600 2 25 Kuru soğan 

450 500 33 75 Sade yağı 
160 400 12 Sabun 
265 1000 19 88 Şeker 

20 800 1 50 Taze kabak 
60 600 4 50 ., Fasulye 

112 1200 8 40 Domates 
140 1400 10 50 Patlıcan -lzmir Yün Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oğlu 

26 Haziran 959 
------------------------~~~------~ N. V. 

W.F. H. Van 
Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G, M. B. H. 

Hamburg 
"ARKADIA. vapuru 12 Ha

ziranda beklenilmektedir. AN· 

VERS, ROTTERDAM, HAM· 

BURG ve BREMEN için ylik 
kabul eder. 

"CHIOS" vapuru Haziran 

nihayette beklenilmektedir • 

HAMBURG ve BREMENden 

yük getirecektir. 

AME.RICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
Pireden aktarmalı Seri seferler 

"EXETER .. vapuru 18 Ha
ziranda PIREden hareketle 
BOSTON ve NEVYORKa 

gidecektir. 
"EXCAMBION,, vapuru 2 

Temmuzda PIREden hareket 

ederek BOSTON ve NEV

YORK için yolcu ve yük ka
bul eder. 

"EXCHORDA" vapuru i6 

Temmuzda PIREden hareket 

ederek BOSTON ve NEV

YORK için yolcu ve yük ka

bul edecektir. 
Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gündür 

PIRE-NEVYORK 18 gündür 

AMERICAN EXPORT LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 

"EXIRIA. vapuru 14 Ha
ziranda limanımızda beklenil

mektedir. NEVYORK için yük 
kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

•DUROSTOR,, vapuru 27 
Haziranda beklenilmektedir. 

KÖSTENCE, SULINA, KA-

Fratelli Sperco 
vapur acentası 

ROY AL NEDERLAND 

KUMPANYASININ 

"JUNO,, vapuru 10 Haıi: 
rana doğru bekleniyor, yükünii 

tahliyeden sonra BURGAS, 

VARNA ve KôSTENCE içiq 

yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

KUMPANYASININ 

"SAIMAn vapuru 1 Haıi" 
randa 37 de gelip doğru AN. 

VERS, ROTTERDAM, HAM .. 

BURG ve SKANDINA VY A 
limanları için yük alacaktır. 

"AASNE,, vapuru 14 Hazi· 

randa bekleniyor. ROTTER· 

DAM, HAMBURG GDYNIA 

ve SKANDINA VIA limanları 

için yük alacaktır. 
SERViCE MARITIME ROU· 

MAiN KUMPANY ASiNiN 
"ALBA JUL YA,, vapuru 16 

Haziran 37 tarihine doğru bek
leniyor. MAL TA, MARSIL YA 
ve CENOVA için yolcu ve 
yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesuliyet kabul 

etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikin· 

ci kordonda Tahmil ve Ta~,Jiye 
binası arkasında FRA TELL1 
SPERCO vapur acenta!ı6 • \ 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4142/4221 /2663 • Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

Doktor 
Ali Agih 

LAS için yük kabul eder. Çocuk Hastalıklt'rı 
ve KALAStan aktarma şartile mütehassısı 
umum TUNA limanları için lkinciBeylerSolıcağı No. 68 
yük kabul eder. 1 Telefon 3452 .................... 

JOHNSTON WARREN LINES LJNZ ve VIY ANA için yük 
LiMiTED • LIVERPOOL kabul eder. 
•EVIMORE., vapuru 27 Ha· 

ziranda beklenilmektedir. LI
VERPOOL ve ANVERSten 
hamule getirecektir. BURGAS, 
VARNA, KôSTENCE, SU
LINA, KALAS ve IBRAIL 
için yük kabul eder. 

SOCIETE ROY ALE HONG
ROISE DANUBE MARITIME 

"DUNA,, vapuru 10 Tem· 

muza doğru bekJenilmektedir. 
BELGRAD, NOVISAD, BU· 
DAPEŞTE, BRATISLAVA, 

• 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE • OSLO 

"BOSPHORUS,, vapuru 22 
Haziranda beklenilmektedir. 
PIRE, SICIL YA, DIYEP ve 
NORVEÇin umum limanları 
için yük kabul eder. 

HVapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri· 

ı 
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

tİ)j Cevap vermedi. Çabucak 
·~ı ildi. Ellerile anlaşılmaz işa· 

.;: Yaparak uzaklaştı. 
~ Yr~.ma üç gün kala so· 
~~ rorülmemişi bir şekil 

'-~ l<ıılanın battal korido
' 

8 asılı termometre sıfır
'· ~ok aşağılan gösteriyor· 
~ er-yer._donmuştu. Talime 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

~ ~~ olmuştu. Günlerden 
'~ ır toz bulutu gibi de
~rırı eden kar, her tarafı dol· 
lçitıd Uftu. Bu karmakarışıklık 
~e herkesi hayrete düşüren 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catma faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzm • 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
1 bulunur 1 
-~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~~-

Tesiri tahii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahataız H tansı anlan ·kaek olanlara büe Doktorlar. bunu tavaiye ecler.ler 
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1 HELEN VE PARİS 

lngi tere, Frans ile uz aştı, fakat ltal
ya ve .Almanya ~bul etmiyorlar 

Truva har~ına sebep 
olan büyük aşk 

Yazan: F. Ş. Benli'!l!!.,,,;,. 
- -8 - __... 

Helen: (Menelas benim kocaJJ1 
Almanya ve İtalyadan boş kalan ;>erin, şimdilik lngiltere ve 

Fransa tarafından doldurulması düşünüldü. Fakat .. 
dır, velinimetimdir) dedi 

Paris 26 (Radyo)- İngiltere ile Fransa arasında bir uzlaşma hasıl olduğu söyleniyor. B•ı uzlaşmaya göre, İngiltere ve Fransa 
İtalya ile Almanya' dan boş kalan kontrol yerlerini şimdilik dolduracaklardır. 

İki devlet, aralarındaki uzlaşmayı, diğer devletlere bildireceklerdir. 
Romadan gelen haberlere göre, bu uzlaşmayı, ne İtalya ve ne de Almanya kabul edecektir. 
Londra 26 (Radyo)- Almanya ve İtalya yerine kontrola hangi devletlerin ikame edilebileceği mes' elesi, Fransa ile İngilte· 

reyi meşgul etmektedir. Bu iş için, gelecek hafta bir karar verileceği söyleniyor. 
Fransanın bura sefiri , ademi müdahale komitesi reisi Lord Plimotla bu mes' ele hakkında uzun müddet görüşmüştür. 

1 ............ . 

Romanya krall Var'Ispanyol ve ltalyan nak
vapu r]arı şovaya vasıl oldu liye 

--·-- ~~~--------.·~------~~~-
Kralı, Polonya reisicumhuru Çanakkalede çarpıştılar Ital-
ve bir çok rical karşıladı yan vapuru battı 
Bükreş, 26 (Radyo) - Ro· Kral, istasyonda Reisicüm· İstanbul, 25 {Husu~i] ~ Bu s~- temişse de vapur, birdenbire altüst 

manya Kralı Sa Majeste Ka· h B M . k. b k'l h . hah, Çanakkalede, fecı hır denız olarak, bir anda batmı~tır. 
d 1. hd G ur . uzıs ı, aşve 1 , a kazası olmuştur. Kaza şu suretle Batan İtalyan vapurunun hü-

rol, refakatı~ ~ ve ıa. ran riciye nazırı Kolonel Bek ve vukuagelmiştir: 
Voyvodo Mıhaıl, Harıye nazı- İstanbul'dan, buğday, yumurta tün mürettebatı kurtarılmış ve İs· 
rı B. Antunesko ve harbiye daha birçnk rical tarafından vesaire alarak Akdenize hareket panyol vapuru da, tabii yolundan 

nezareti kalemi mahsus müdü· karşılanmıştır. eden üç hin tonluk İtalyan handı- alıkonulmuştur. 
rü oldukları halde bugün Kral, Varşovada dört gün ralı Kapotina adındaki -vapur, Arı· Hadiseye, Çanakkale müddei-

h ki Id'ğ' d · umumisi el koymuş ve derhal tah-
Varşovaya muvasalat etmiştir. kalacakhr. urnu açı arına ge ı ın e, transıt 

_ ______ ._.. ...... ~._... suretile İstanbuldan geçen dokuz kikata başlamıştır. 

A 1 ı 
• d e • bin beş yüz tonluk İspanya handı· Kazanın, ya sis veyahud da İtal-m an arın yenJ JDJ ralı Magallanes adındaki vapurla ya ile cumhuriyetçi İspanya ara

çarpışmış ve İtalyan vapurunun sındaki gerginliktt>n dolayı vukua· 
kaptanı, gemiyi karaya oturtmak is- geldiği zannolunuyor. 

Resmi emirname ile menedildi ._.._ .... -.--- · 
Ciaz ve benzin Berlin 26 (Radyo)- Umumi Emniyet müdürlüğü neşrettiği 

bir tamim ile yeni tesis edilmiş olan Mecusi dininin kanunen 
menedildiğini bildirmiştir. 

Bu hadise Alman Katolik ve Protestan mahafilinde memnu · 
niyet uyandırmıştır. 

Not - Bu yeni din general Lüdondorf'un çok iltizam ettiği 
ve esası eski Cerman putprestliğine istinat eden bir din idi. 

' -------~~~~~-

Meşru lspanyol 
hiikUmeti 
~~~----~----~~~ 

ltalya ve Almanya hakkında U/u$lar 
sosyetesinden zecri tedbir istiyecektir 
Valansiya 26 (Radyo)- Hü- Romada bu habere ehem· 

kiimet mahafiline göre, Ha- mıyet vermemektedir. Ve ulus· 

rıcıye nazırı son İspanya laz sosyetesi bu talebi kabul 

hadiseleri hasebiyle ve Alman ederek toplanmış bile olsa, 
filosunun taarruzları dolayı- ancak talebi ruznameye koya· 
sile Uluslar sosyetesine mü- cak ve başka hiçbirşey yap· 
racaat edecektir. mıyacaktır. 

~~~.~~----.,__. ....... _. .. __ ~~--~~ 
15 üzüm, incir satış Elektrifikas-

kooperatifi işe yon kongresi 
başladı 

Mıntakamızda on beş Ta
rım Satış Kooperatifi tama
miyle teşekkül etmiş ve bun· 
lar yönetim kurullarını seçe· 
rek kamilen faaliyete geçmiş
tir. Bunlardan yedisi İncir, 
sekizi de Üzüm Tarım Satış 
Kooperatifidir. İncir Tarım Sa· 
tış Kooperatifleri (Ortaklar, 
Germenci, Erbeyli, Karapınar, 
Umurlu, Köşk, Ödemiş) mer-

800 murahhas ile 
toplandı 

Paris, 26 (Radyo) - Dün 

beynelmilel elektrifikasyon kon· 

gresi açılmıştır. Bu kongre 4 
Temmuza kadar devam ede· 

cektir. Bu kongreye 40 milleti 

temsilen 800 murahhası işti

rak etmiştir. 

Bay Ernst Mersiye bu kon
greyi dört lisanla bir nutuk 
irad ederek açmıştır. 

___ ........... -ti .. ---

fiatleri 
~~~---------~~~ 

Perakende benzin 14, petrol da 
12,5 kuruştan satılacak 

Belediye encümeni, dün da 11,5 kuruştan satılacaktır. 
toplanmış, benzin ve petrol Belediyenin tesbit ettiği 
fiatlerini tesbit eylemiştir. fiatlerden fazlaya satış yapan-

Verilen karara göre, ben· lardan elli liraya para cezası 
alınacak ve bu gibiler, üç 

zinin beher litresi 14 kuruştan 
günden on beş güne kadar 

beşer litrelik şişeler 70 ku· icrayı ticaretten menedilecek· 
ruştan satılacaktır. lerdir. 

Petrol fiatlerine gelince, pet- Belediye encümeninin bu 
rolun beher kilosu, perakende husustaki kararmı, aşağıda 
olarak 12,5 kuruştan, toptan ilan ediyoruz. 

~~~~~------·~·~·------~~~~~ Fransatla 1 Dersim hadiseleri 
nihayet buldu Yerı i bir grev daha 

ilan edildi 
Paris 26 (Radyo) - Garaj 

amelesi de grev ilan etmiş ve 
40 saatlık hafta mesaisi iste· 
mektedirler. ___ ._.. ,_.,...., ----
Yıldız Jan Harlov 
- Baştarafı 2 inci sahijede -

büyük dosta en büyük sevgi.,, 
Cin Harlo, bu meçhul de

likanlının bulunduğu Şikago 
şthrine filhakika gitmiştir. Fa
kat delikanlı, randevüye gele· 
miyecek kadr mahçuptu. 

Bunun Üzerine Cin Harlov 
şu mektubu yazdı: 

-Baştarafi birinci salıi/'ede-

geçmiştir. Büyük oğlu Ha
san da, kendiliğinden tes
lim olmuştur. 

Şeyh Rızanın, bugün ga
rın ele geçmesi mukarr er 
ve muhakkaktır. 

Halk, kendilerini iğfal 
eden sergerde/ere lanet et-
mekte ve onlara amansız 
bir düşman gibi kin besle
mektedir. 

Teslim ola.n asilerin elin
deki silahlar, tamamen top
lanmış bulunuyor. 

Tuncelide kurulan mah
keme, pek yakında asile
rin muhakemelerine başlı
gacaktır. 

Helen bu kısa düşünce üze
rine yeniden şiddetle mukave· 
mete karar verdi. Buna rağ

men Parise İspartayı terket
mesini teklif edemezdi. Yal
nız, Paristen sarayda kendi
sine hasredilmiş olan dr.ıireye 

çekilmesini ve hiç olmazsa bir 
gün düşünmek fusatını verme· 
sini yalvararak istedi. 

Ertesi gün Helen Parise: 
- Paris.. Menelas benim 

kocamdır, Velinimetimdir .. Se
ni Krallara mahsus merasimle 
karşıladı, Sarayının en güzel 
yerlerini sana tahsis etti, hiz· 
metine sarayın en güzel kadın 
ve erkek esirlerini tahsis etti. 
En nihayet sevdiği kansını 

sana emanet etti. Vicdanım 
harekete getir. Biraz düşün. 
Senin hareketinin ne emsalsiz 
bir nankörlük teşkil edecek· 
tir. dedi . 

Vakrn, Paris te yalnız kal
dığı vakit böyle bunlara yakın 
şeyler düşünmüştü. Fakat He
lenin güzel yüzünü, güzel vü· 
cudunu gördüğü zaman herşey 
untuyor, aşk yolunda her ne 
yapılırsa güzel olacağına ye
niden inamyordul 

Helenin de iradesi ve mu· 
kavemeti sarsılmakta idi. gös· 
terdiği sabura rağmen Helen 
de Parisin huzurunda kalbi
nin titrediğini hissediyor ve. 
Mabudların irade ve isteki 
hilafına hareket ettiği için 
vicdanında azap duyuyordu! 

Sonra.. Bu güzel delikan· 
lının aşkında kudret ve şid
det aşikar idi. Bu zavallı de· 
likanlının memleketine elleri 
boş, fakat kalbi kan ve ıztı

rap ile dolu olarak dönmt'· 
sinin ne kada feci olacağını 
da düşünmekten kendisini 
alamıyordu! 

Menelasa gelince .. O, bir 
kraldı, istediği kadar kadın 
bulabilirdi ve hele kendisi ol
madan, Helensiz de yaşayabi· 
lirdi! Buna emin idil 

* * * Böylece günler geçti; Mene· 
las uzaklarda, hala gelmiyor· 
du; ve unutuluyor gibi idi. 

Paris yakında ve bir türlü 
uzaklaşmıyor, gün geçtikçe kanı 
Helenin kanına kaynıyordu! 

-11-
Bir gün, güneşin batmak 

üzere olduğu bir anda, sarayın 

mermer ta rJ çasıuın mermer 

!>°'.tunlarından birinin yanında 
Helen ve Paris uzakları derin 
bir sükut içinde seyrediyor· 
]ardı. 

Paris çok dalgın ve çok 
mahzun idi. Helen uzun süren 
dakikalardanberi Parisin bu 
halini seyrediyordu! 

Menelasın gittikçe uzakla-

kezlerinde, Üzüm Tarım Satış 

Kooperatifleri de (Kemalpaşa, 
Armutlu, Menemen, Urla, Kı· 
nık, Turgutlu, Salihli, Alaşe
hir) merkezlerindedir. 

Hava istasyonu 

(Stamley: seninle konuşaca
ğımı ümid ediyordum. Fakat 
senin namına kaydedilmiş bir 
telefon yoktü.) 

Delikanlı gerçekten Con· 
ress Hotel binasında Cin 
Harlov ile buluştuğu vaki Cin 
Harlovun annesi ve üvey ba
bası da orada bulunuyordu. 
Delikanlının dili tutulmuş gi· 
biydi. Birşey konu~muyordu. 
Sonra Cin Harlovu trene ka· 
dar uğurladı. 

il daimi encümeninden: 
Bu ayın 28 inci Pazartesi 

günü saat 14 de bu on beş 
kooperatifin mümessilleri Üzüm 
Kurumunda toplanarak (Satış 
Kooperatifleri Birliği) nin Ana· 
mukavelenamesini imzahyacak· 
lardır. Temmuz ortalarına 

doğru (Ege Bölgesi Tarım Sa· 

Cumaovasında modern ha
va istasyonu ile hangarın in
şasına yakında başlanacaktır. 
Şimendifer istasyonu ile hava 
istasyonu arasında bir şose 
yaptırılacaktır. 

tış Kooperatifleri Birliği) de 
faaliyete geçmiş bulunacaktır. 

Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal yardım direktörlüklerinin ve 

makam oto ve kamyonlarının bir yıllık ihtiyacı olan 2700 te· 
neke benzin satın alınacağından isteklilerin Bayındırlık direk
törlüğünde mevcut şartnamesine göre alınacak benzinler 20 
gün müddetle açık · eksiltmeye konulmuştur. 2490 sayılı yasa 
hükümlerine göre hazırlıyacaklan teminatiarile birlikte 8 Tem
muz 937 perşembe günü saat 11 de İl daimi encümenine baş· 
vurmaları. 1982 

şan hatıraları, Parisi Helene 
iyice yaklaştırmış idi. 
· Helen, Parisin teessür ve 

ıstırabını böylece uzun bir 
zaman seyrettikten sonra da· 
yanamadı ve genç delikanlıyı 
ani bir hareketle öptü. 

Paris, yıldırımla sarsılmış 
gibi, en derin bir uykudan 
uyanır gibir bir hareket yapt•· 

Ve.. Mabudesine kavuşmuş 
bir fani gibi Heleni belindell 
kavradı; bu defa iki ateşli, 
günlerdenberi devam eden bir 
ihtiras ile iki çift kavrulınuŞ 
olarak biribirini buldu. 

Bu anndan itibaren iki aşı· 
kın birbirinden ayrılması artık 
imkansız hale gelmişti. 

Ve bir hafta sonra, ktı' 
ranhk, sessiz bir gecenin sa· 
yesinde Paris ile Helen ispat' 
tanın sarayını bırakıp gittile~· 
Sahilde bekli yen T ruva geIJ11' 

lerine bindiler. 
Gemi, bütün Truvalı geIJlİ' 

cilerin sürur ve şadimanisi jle 
Ege denizi enginlerine doğrıl 
açılırken, ne Paris, ne Helell 
ve nede bu iki aşk sarhoŞtl' 
nun bu hareketine yardııJl 
eden gemiciler o zamanın rııe· 
deni cihanını saracak bir yaı1' 
gını kundakladıklarından ha' 
bersiz idiler. 

* * * Uzaklarda, Giridin sahille' 
rinde seyahat etmekte ola~ 
Menelasın bu hadiseden haberı 
yoktu. İspartaya döndüğü gil• 
ne kadar da karısı güzel ı-te• 
1 · · f' · k.b ve enın ve mısa ın ı ar ~ 

yakışıklı Parisin bu müştere 
hayatından kaber alamadı! 

Bu haberi ilk aldığı sırsd~ 
çok meyus oldu. Fakat birtlı 
sonra, Helenle evlendiği ~U~ 
bütün Yunan şehirleri hükİJ~ 
darlarınm böyle bir hadise .1: 
kendisine bütün kuvvetier~~
yardım edeceklerini vaadett• .. ,, 
lerini aklına getirdi ve biit~e· 
Yunan hükümdar ve prelldf 
rini Truyaya karşı sefere 
vet etti! 

* 
• "" 'f. b9' 
işte tarihin en meşhur Jşf1 

ilesi, en amansız harbı 0

1 
et 

b .. " e 
"Truva muharebesi,, o, "t' 

5ı.I 
başladı. Ve tam on se~e 1''91 
dü; zengin ve şöhretlı 

5
;i, 

Priyamı bin bir maceraY8 

rükledil tJ' 

Truva şehri, on se~e ~rb 
kavemetten sonra, bır btİ 
hilesine kurban düş:ü; ş;ibİ 
zabtedenler her gahb pif 
hareket ettiler ve Ttr0"'

8toP' 
daha görülmemek üze~e e gô' 
raklar altına ve maııY 
müldü. 

'f. * '# • . edeıı 
Fakat... T ruvayı tahrıp biitii" 

hükümdar veya asker ı rce" 
Yunanlılar, bu harabe ef,rıill' 
yetişecek bi~ kahraına~ i yıJ' 
sın, Kartacaya geçec~~ 't1l1~1ıı 

b "turı ı nqnistanla beraber u. Rof119 

Şarkı istila edecek, bır 
1 

rıe 
"ırı . imparatorluğu kuracaS' ~şt 

d .. .. .. d hesab3 
uşunmuş, ne e 

mışlardıl 
Bitti 
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