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FlA Ti { 5 ) KURUŞTUR 

Tahrikdt Şiddetlidir 

Türk ekSeriyetini baltalamak 

Hatayda 

yapıyorlar • ... 
ıçııı her şeyi 

Sözde bitaraf komisyon güya asayiş mevcut değildir diye kayıt 
tatil etti. Orgeneral rnümessillere ziyafet verdi 

Soruyoruz 
Cenevrede 
Ne işimiz 
Kaldı? 

--0-. 

Türk köylüsü, Türk işçisi ve 
T urk münevveri haklı bir infialle so
ıuyor: 

- Cenevrede artık ne işimiz kal
dı) Sulhu korumak, milletler ara
•ında vifak ve tesanüd mefkUıesini 
>'~§atmak için kurulan beynelmilel 
b~r ınüessesenin Hataya gönderdi
iı mümessiller kendilerine tevdi 
l,?ilen Va7.ifeyi unutarak mandater 
~r devletin U§Sğı gibi hareket eder-

i
. rac o Cf'miyete itimadımız kalabi
ır ıni) 

b Türk milleti bu sua1lerin cevabını 
ulmak istiyor. 

Umumiyetle verilen hüküm, An
~"1cya~a milletler cemiyeti intihap 
eyetı reisinin sözleri bir iskandal 

teşkil ettiği merkezindedir. 
b Aklı yerinde olan hiç bir adam 

Undan şüphe edemez. 
d Vckarımızı ne kadar muhafaza d ersek edelim, bu derece kaba, bu 

lceJC<:e iz'ansızca tarafgirliklerin milU' cemiyetinin hayatına karşı bir 

r 

Antakyadan iki göriiniiş 

1 
Antakya 17 (A.A) - Anadolu ajan- toplantı yapılmakta ve müzakereler bil

sının husll5i muhabiri bildiriyor: yilk bir veknr ve samimilik içinde ce~ 
Orgeneral Asım Gündüz başkanlığın- yan eylemektedir. 

daki heyetimiz general Huntı.ingerin baş- Heyet boş zaınanlarınd; tarihi yerleri 
kanlığındnki Fransız askeri heyetile mü- ziyaret ediyor. Orgeneral Asım Gilndüz 
zakerelerine devam etmektedir. Her tarafından dün akşam Huntzinger şere
gün öğleden evvel ,.e öğleden sonra iki -SONU OCONCO SAHiFEDE-

Amerika nskCTleri bir manct.trada 

Amerika deniz manevraları 

Yüzlerce gemi Amerika ... 
yı muhasara edecektir 

Bir harp halinde Amerikanın nasıl 
hareket edeceği incelenecektir 

-
1Miting 
35000 işçi 

---o-

Bugün Cümhuriyet 
meydanında iş ka

nununun yıldönümü
nü katlı yacak 

iş kanununun yürütülmeğe geçme· 
einin yıldönümu münasebetiyle bu 
sabah saat onda bütün fabrika ve 
iş müesseselerinde çalışan işçilerin 

iotirakiyle miting yapılacaktır. Mem
leketimizde İş hayatını tanzim eden 
ilk kanunun iıçilere bahıettiği hak
ların bir ıevinç ifadesi demek olan 
bu miting, çok parlak olacak ve 35 
bin işçi İştirak edecektir. 
işçiler saat tam onda, birinci kor

donu takiben ellerinde Pa'rti ve mil· 
1i bayrağımız olduiu halde Cümhu
riyet meydanında yer alacakludır. 
Törene, aüel bandonun ç.ılacağ. is
tildal marıımızJa batlanacak, bunu 
talciben işçiler tarafından Atatürk 
heykeline bir çelenk konulacaktır .. 
Çelenk konulurken limanda bulu;
nan vasıtalar ve fabn1ca1ar düdük 
öttürecelderd ir. 
Atatürk hr.ykeli önünde işçiler 

adına iki, ış ve nler adına da bir 
zat söz ııöyliyerek f ş kanununun İş 

hayatı üzerindeki besleyici te-.sirlcrin
den bnh edilecektir. 

işçilere ve is vericilere ı:alımiz mu· ı 
knbele cdecekt"r. 

Federasyon 
Üç Şehir arasına 

---o-

Kupa koydu, maclar 
• • 

lzmirde yapılacak 
• 

Futbol federasyonu, Jzrııir fuarı mü
nasebetiyle cy)ul ayının ikinci haftası 
içinde lzmirde temsili bazı temaslar yap
tırmağa karar vermiıtir. Bu cümleden 
olmak üzere İstanbul - lzmir - Ankara 
muhtelitleri lznıirde karşılaşacaklardır. 

Federasyon kupası adı altında yapıla
cak olan maçların ilki İstanbul - lzmir, 
ikincisi lııtanbul - Ankara, üçüncüsü de 
lzmir - Ankara maçı olacaktır. Bu maç
larda en fazla puvan alan takım kupa· 
yı alacağı gibi Türkiye tehirleri pmpi· 
yonu olac&.kbr. 

- SONU 4 UNCU SAHiFEDE -

GÜNÜN 

Parle, 1a (ö.R) - Hariciye 
nazırı B. Bonnel bu sabah 
TUrklye sefiri B. Sual Davaeı 
kabul elmlfllr. 

--------' YENi ASIR Matbaumda baı•lm•ftu' 

·™ 

&pekil bir yat gezintisinde 

EN MÜHiM HADiSESi 

Vekiller Heyeti Hatay 
meselesini görüştü 

Istanbul 18 (Te1graf) - HUSUi! Muha- kAtlan A.nbrada ve §elırlınlzde deıill 
birimizden: te~le karşılanrnl§tır. Bitaraf ohnala. 

Hatayda cereyan eden bAd.iselerln n 1hım gelen bu kimselerin tarafgirane 
Türkiyenin her yerinde uyandırdığı hak- hareketleri milletler cemiyeti mUessese
lı infial bütün milletimlzl sarını§ ve Ha- sine olan bağlılığımızı belki de darbell
taydaki milletler cemlyeU milmessilleri- yecek mahiyette sayılmı§tır. 
nin Türk ekseriyeti aleyhindeki tabri- -SONU OCONCO SAHiFEDE-

Çek kadm tipleri 

Çek Başvekili B. Hodza 

Südet muhtırasının tet
kik edileceğini beyan etti 
Çekoslovakyanın iç işlerine Alman. 
yanın müdahalesine ihtimalyoktur 

--~-----~~----~~~~-------~---..:_~------:-

: taj teşkil ettiğini kabul etmeğe 
t" ~.buruz. Bazı hadiseler mahiyetle
~tıbarile rnukndder bir infisahı ön-
~k en haber verirler. Maalesef An- Nevyork 18 (Ö.R)- cNevyork Tımes> 

. Ya hadisesinde biz bu müsahede- gazete.sine göre bahriye nezareti c20 nu-
~ . 

Yapmaktayız. maralı tema> adı altında tanınmış olan 

1 Kahraman Türk kadını Sabiha 
be Düryöl11rın, Garoların yetiştirdiği büyük manevraları tasavvur edildiği gi
lı:. ldırı çıplaklar Antakya hükümet bi 1939 senesinde değil, bu sene içinde 
)l'lağına tecavüz ederken bitaraf yaptırmak niyetindedir. Atlanük okya-

Gökcen 
t 

dün Belgrada vardı .. 
o ~ası lazım gelen bir heyetin reisi nusunda yapılacak bu bUyilk manevra 
~·· urkler haksızdın diyecek kadar için filo Brezilya sahilleri açıklanndan 
k uırnanca bir tarafgirliğe kendini hareket ederek şark istikametinde Ame. 
lt?~tırırsa Cezvit papaslarımn tel- - SONU 4 ONCO SAHiFEDE -
d ını altında hareket edenlerin vic
ıı:k~mı~a isyan uyandırmamaları 

Atina ve Sofya ziyaretle

Roma 18 (ö.R) - Pragdan bUdirll~ 
ğiııe göre başvekil B. Hodı.a ile SUde\ 
Macar ve Leh ak.alliyetlerinin mUmessili 
leri arasında müzakereler devam etmek
tedir. Başvekil bu görüşmelerde gerelıı 
hilkümetçe haurlanan milliyetler atatU
aünün, gerekse Südet muhtırasının mU. 
t.akere esası olacağını teyid etmiştir. Bil· 
mukabele Südetlerin reisi Henlayn da 
- SONU 4 ONCO SAHiFEDE -

anaızdır. 

lto~ir zamanlar bu kabil hareketlerin 
cJia!'ca hedefini bulması kabildi. 
ıu ;a adam> cEhli Salip manto
ıı ~ 8 .~ında islenen haksızlıklara kar
dcği)ds~lamelde bulunmağa muktedir 

ı. 

ına~'k.y~. c~ zinde varlığı olan Ke
lrıak18~ . urkıyeyc hala bu gözle bak

T·_ıstıyenler var mı? 
urkiye y .. .. d 1.. . . 

lrıi h k .k,. er yuzun e ayıssız-
falt 8 1 ı manasiye tatbike muvaf
~"alaolan biricik devlettir. Biz 
btıy rımıza dini asla karıştır
)~ 0Bz. Sadece koyu milliyetçi
bt~ u. vasfımızın layıkile anlasıl-

•nı ısteriz. Hatay isini bir milli 

-SONU 2 iNCi SAYFADA
ŞEVKET BiLGiN 

Fransız 
Akdeniz filosu 
Komutanı şeref ine 

Yunan kralının 
:ziyafeti 

Atina 18 (Ö.R) - Faler limanında 
dernirliyen Fransız Akdeniz filosuna 
mensup bahri fırka kumandanı erkam 
harbiyesile ve Fransanm Atina aefirile 
birlikte meçhul asker Abidesi önUne gi
derek çelenk ıkoymuştur. Bu sırada bir 
Fransız bahriye müfrezeıi Ye filo 

mü.zikası ihtiram vazi.feslnl gönnekte 
idi. Öğleden sonra Kral amiral şerefine 
bir garden parti ve.mılftir. 

intibaı parlaktır • 
rının 

• 
Atina, 17 (AA) - Atina ajan·~ 

ıı bildiriyor : ., 
Gazeteler tayyareci Sabiha Gök

çene uzun ıütunlar tahsis etmekte 
ve Balkanların en cesur kadın tay· 
yarecwni hararet ve heyecanla ıe
limlamalctadırlar. 

Elen efkarı umumiyesi reiaklim· 
hur Atatürkiln telefonla bayan Sa
biha Gökçen vasıtasiyle Elen mille
tine yolladığı ıelamdan derin wret• 
te mütahauis o1muıtur. 

Gazeteler genç tayyareclye eai
lam olduiu kadar zarif bir rabıta 
tesis ederek Balkan LUklimet mer
kezlerine yapacafı MY& -'erinde 

!.-:;~~:::~>:·· 

muvaffakıyet temennilerinde bulun· 
makta ve ayni zamanda bayan Gök
çenin verdiği beyanat ile bayab 

hakkında yazılar neıreylemektedir. 

Sofya. 1 7 (AA) - Anadolu 
h f muhabiri bildiri-

! 
;::n:ının uwa 

Bayan Gökçen Selinikten saat 
1 7. 1 5 te Sofyaya muvasalat et-

l 
mittir. Muvua1atlannda Bulgar hü
kümeti namına protokol umum mil· 
diirü ve tehir namına da belediye 

relı muavini: tayyare zabitleri, Tihk 
elçisi Şev1ti Berker ve elçilik me

- SONU 7 iNCi SAHIFF.DE -

Giresun 
Ceza Evinde bir 

arbede oldu 
iki mahkum öldürüldü, 
bir kişi ağır yaralandı 

Gireson 18 (Telgraf) - Şehrimiz ha
plsanesinde kanlı bir hAdise cereyan e~ 
miş, alAkadarlar işe el koyarak ailk!inet 
iade edilml§tir. 

Azılı mahldUnlar arasında, hem de ha
plsane içinde çıkan kavga bir arbede 
pkJini alınış ve Yunus adında bir mah
k6m, mevkuflardan lbrahim tarafın

- SONU 4 ONCO SAHiFEDE -



Fıkra: 
••••••••••••••• 

Dişçi koltuğunda rahatca Oturan 
kaç babayiğit var 

Fikirlere dehfet saçan bir rahatsızhk 
cThe American Mercury> adlı Amerikan mecmuasında ,öyle bir fıkra 

ıördüm : 
cBelynelaülel polis hafiyelerinin en methuılan arıwnda yer alan bir zat 

geceleıc.e uyltmana kaçıran bre dq ağnsmdan sonra dit dok.toruna bat vura• 
~ rande-na almaf.. V • derhal içini tah•mmüJ edilmez bir panik ~ 

d)itçi korkusu insanlığın en şuursuz zaaflanndan birisidir. 
Azdı canil.mı. h..,.dutlatua hakkından selen poli. hafiyesi iıtırabırun tid

Jetl altmU. rancleVeMaDcla Mm bulunnwe. dw koltuğuna oturti'l\\f ... 
Di;inm .._,...... lyeap ttt111ni tnlqMÇa ahıırallça euau.,.. l>aılamaı. 

d.AllON ~ bolmak: ~ nJhayet .. mi oehine atarak hır .. tikqao 
bir jestle : 

- Çolt tee..Uf ederim dolttor. Dişimi buıün çdt.attanuyacağun. Yan.unda 
oa para yolc.. Bath bir RÜD gelirim diJ-erck cmu:laa azak1atrnll i.ternq.. 
Oolctonm cö.termek iRediği kolaybiı : 

- Hayır, bayır bugün olmaz diye reddetmif.. 
Bu deY gibi adam daha bir kaç gece çektiii ıstıraptan ak1w.ı kaybedecek. 

hale gelince çocuk gibi ailıyara.lc doktora kopnUJ..• 
Pol.i. bafiyt:Iİnin bu korkusuna hayret etmeyiniz.. Difçiniıı koltuğunda ra• 

hatça oturabilecek kaç baba yiğit Tarda. 
Dişçinin keıı>edea.inclen korkuyu ecd.attaa tevarüs edilmq ruhi biT tesire 

atfetmek kabildir. 
Filhakika eski zaman imanlan bir dit çektirmek için ölüm azabı çekerler

di. Vak.tile ağrıyan d~n sinirini öldürmek. lizun gelince dişin oyuklanna ucu 
eivrilmif tahta çubuklar sokulurdu. Ya dit çıkaran beTberleri düJÜnÜn. 

Bugünkü insan nesilden nesile intikal eden bir korkuyu yqatıyor. Prehis· 
torik insanlann kafa taslnn bunun en güzel delilidir. 

Eski Mwra ait mumyalar o zaman da dolgulann, briçlerin yapıldığını. n· 
cak sinirlerin Ö}Üm İstıraplan vcri\eTek çıkanldığını gôaterİyor. 

Dişçiden korkunun bir ıebebi de diş köklerinin çene kemiklerine dayan
mıı olmandır. 0İ1çinin kerpedeniyle yapılan her tazyik derhal kafada tesiri· 
ni yapıyor. Hatta dq hastaa biç bir ıstırap duymasa bile vehmi korkuyu tel
kine kafi geliyor. 

Dit}erin eağlığımız üzerinde hayatt bir tesiri vardır. Şu halde bu korkuyu 
yerunek lbnndrr, Fennin bugünkü terakkiyata eayesinde diş hastalannm ıstı· 
rabı aagari hadde indirilmiştir. Bir diı çıkartmanm veya tedaTi ettirmenin hiç 
utrrapıız olabileceği kafalarda yerletmCli, ecdattan kalan korku yıblrnalı
CLr. 

*** 
Kemalpaşa • Be/kahve yolunda 

Bir araba devrildi 
Beş ağır yaralı var 

Yaralılar jandarmanın yardımiyle 
diin hastaneye nakledıldiler 

Dnn Kemalpap yola Uzerinde Bet- Arabada bulunanlar bir müddet düz 
Uhvecle mGe.il bir araba bzua olmUf yol Gzerinde kolayca gitmiflerdir. Ara· 
ve \>et kiti aiır 'H lıafif 8Ul'ette yara• ba Belkahveye yaklqbİJ bir sırada ara
lannutlardar. Y araldar derlıal imdadı banın Layvanı bir tümsekten kaçuımak 
edıhi otomobiliyle memleket ha.atan• istemit Ye araba eola meylederek dev· 
ne setirilnüttir. rilmiftir. Arabaom içinde fazlaca yolcu 

Samsunlu Ahmet Tqketin idare etti. bulundufundan devrilmeeiyle hemen 
ii dört tekerlekli ve tek beyıirli bir yük hepsi üat üste denilmqler "t'e birbirleri
arahua fzmire gelmek üzere Ulucak kö- ni ezmiflerdir. 
,.&.den hareket etmitti. Arabanın için- Arabada bulunanlann feryatlanna. ci
de ödemqin Yan mahallesinden Ah- vardaki jandarma karakolundan yetişil
met oilu Yusuf Oltkan. on bir :rqlann- nüş, kendileri haetaneye kalJınlmışlar
Cla Muetafa Ok.kan. Ahmet kızı 35 ya· dır. Arabayı idare eden Ahmedin kafa. 
f1nda Zeynep, Zeynep km on yapnda aı yarı)mıı ve kolu kmlmıthr. lli Zey· 
Hanife, Recep kazı 30 yaıında Zeynep neplerle Hanife ve Halide de vücutları· 
ve Hasan kızı 25 Yllfl!lda Halide bulu- nın muhtelif yeTlerinden yara almışlar-
nuyordu. dır. Hanifenin yarası ayağındandır. 

D..-nizciler Bayramı 
1 temmuz 9 38 cuma aünü derri:zcile· 

rin büyük bayramı münasebetiyle Karşı· 

Orta okul 
Öğretmenlerinin 

• yaka Halkevi, lzmir mıntaknsı denizcile- sınavları 

rinc motör, yelkenli, kürek. yüzme •esa- Orta olrul öğretmeni olmak üzere 

ire eğlenceli spor müsabakalan tertip Kültür bakanlığına müracaat ederek 
etmiştir. namzetlikleri kabul edilen ilk okul öğ-

lftiralc etmek iatiyen her amatör ve retmenlerinin imtihanlan dün neticelen· 
profesyonel vatandaı kendi vesaiti ile miştir. imtihanlar Yusuf Riza okulunda 

,bu müsabakalara eirebilir. 29 baziran bir heyet huzurunda yapılmıttır. Dünkü 
ıınavlar fen bilgiai ve biyoloji grubun
dandı. 

akşamına kadar her gün saat 1 7 ile 19 
'arasında Ka"1Yili Halkni müsabaka 
komitesine mürac:aatle kabul ve kayıtlar 
\yapdacaktır. 

Kazananlardan birinci "t'e ikincilere 
çek kıymetli mükıfatlar verilccelr.tir. 

··Teşekkür 
Kayseride ebedi bayata kavu
'811 ve nift tzmire nakledilen 
kıymetli babamızın tedfin 
töreninde bulunmak ıuretiy
le derin acımm pay)afmak 
lütfunda bulunan b&§ta vali 
aaym bay F azh Güleç ve be
lediye reisi bay Dr. Behçet 
Uza, törende bulunan yakın 
dost ve akraba1anmızla ge
rek yazı gerek tifahen taziyet
te bulunanlara ayn ayn 
,ekküre büyük acımız mini 
olduğundan aonsm minnet ve 
tükranlanmızm ibliğma muh
terem gazetenizin tavassutu
nu rica ederiz. 

Oiullan : 
ADLI BAYMAN 

HAKKI BAYMAN 
ABDOLKADIR BAYMAN 

' 

imtihan evrakı mühürlenmiş ve An
k.araya gönderilmi,tir. imtihanlara dahil 
olan öğretmenlerden muvaffak olanlar, 
6 ağustosta Ankarada Gazi terbiye ens
titüsünde açıfaeak sözlü ınnavlara da da
hil olacaklardır. 

ve 
töreni 

General Karaferyell Sarni'nln ha
!idesi Söke hllkUmet Doktoru B. 
Ali Riza yeğeni Bayan Saliha özbaş 
ile Nedim Harraççmın nikAh töreni 
dün sabah saat 10 da evlenme daire
sinde ve evlenme töreni dUıı akp.m 
İzmir Palas salonlarında her iki ai
lenin akraba ve samimt dosttan ara
sında icra kılınmıştır. Ayni toplan
tıda Tayyare zabitlerinden B . Ke
nıın Göksu'nun yeğeni Bayan Refia 
lle A Lafont ve mahdumları Limi
ted Şirketi MUdllrler:lnden Kemal 
Harawmm Nişan tarent icra kılın
mıştır. 

Her iki çifte saadetler tememıt 
ederiz. 

2253 (2168) 
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ŞEHiR HABERLERi Soruyoruz 
Cenevrede 

Mübadillerin iskin işleri Ne işimiz 

Ad" . k.. ff . l . . f . Kaldı? · ı ıs an ve te ız ış erının tas ıyesı BASTARAF....,..;;;c;SAHIFED• 

b • • • ı k 14ref ve miUi varı.it d.wMI NJiae en kısa bir zamanda ıtırı ece koyttJUMm hüyilk ıııillt davattrl'.%claa 
bit~ teŞ il ettiii IGindit. Milli
yet ccrcyanlanmn kaynaşma asnl\4 

lskdn olanların işgallerindeki gayri menkuller hakları 
kendilerine 

da TG-rk milletinin atabiyetiııi tahtill 
edecek haksızlıklar ihdasına kalkış· 
mak cinnettir. Eier bu deliliği aulhu 
korumak mevkiinde olan bir cemi· 

temlik suretiyle verilecektir 
yetin mümessilleri yaparsa cemiye

T •ffu ve adi iskan 5uretiyle mübadil iskan muamelelerini ikmal edemiyecek ne borçlanma euretiyle mal verilen mil· 

1 1 
tin mesncdlerini birer birer kaybet· 

ve muhacirl«e verilen emlake ait mua-; vaziyete dütmi.i' bulunmalarından veya bada ve muhacirlerden mezkur kanunun 
le · d at '- · - ·1cm ı· · b ·d ı · ih al ı:.L-·-dil . " d" dM - dd . .ı • til d d L mekte olduğuna hükmetmek lazım· me rı o~ ann oır an once a a mı u ı are enn m veya __, en yu· ı or uncu nıa eaınacn ıs a e e ne& d 

derpİf eden tedbirler alınmııtır. Dün lzünden kendilerine bir gayri menkul iidi iskan hadlerine kadar olan borçlan ır. 
Maliye vekaletinden vilayete gelen bir irae edilmeksizin kendiliklerinden birer l •ffedilmiş olanların, aldakları bu mallar- M·ıı l . . b .. k .. h 1.1 • d · ı_.. 1 1 . . 1 . . k 1 . . 1 . 1 d b" k __ ı__..__ ka ı et er cemıyetı ugun u a ı e tamam e as~an muame e erının nası ın• gnyn men u temın ve ı~ga auretiy e ve an ıt ısını veya tamam1. mc:zxur • l "k b' l k C . b' k 

dil Y• - 1 · h d 'l _,_ d. r·ı· . al 1 1 . k 1 d" . 1 . • k. d 1 p atom ır var ı tır. emıyet ırço 
tnç c ccegı fOY e ıza e ı me&tc ır: ı ı ı~g yo uy e gayrı men u e ınmı, nunun neşrını ta ıp e en zaman ann d f l .. k k ht•k . . d'Y• 

1 t ·Lk '-1 .. b d "ll rr· d' f k . k" 1 . • 1 1 .. h"kk. k k. 11 • d 1 e a ar ço me te ı esı geçır ıga - stın ar. ı mu a ı ere tc ız e ı- ve a at ıs ·an arına aıt resmı muame e· muste ı ı çı ara e enn en a ınmış h ld 'd lJ • b" .. hak'k 1a 
len mallar ne gibi bir sebeple ellerinden ler her hangi bir sebeple ikmal edilme- i~. istirdat olunan mala mukabil verile- ' 

8
• e .. ı :ad. ebrm .. k1r .. gu~ 1 

.. at. 
0 

1• cagı umı ı u ço untuye manı o -
çıkmış bulunursa bulunsun, bu mübadil- mi:ı olanlardan irac veya işgal sırasında cek malların adi iskiin derecesinde olan t 

mu! u Bilhassa inkar edilemez ki 
!erde 177 l 9ayılı kal'unundan sonra tek· kanunen i kfın hnkları bulunanların el- kısımları da borçlandınlmaksızın affe · 
rar mal tefliz edilemez. j terin<leki gayri menkuller, udi isk&n hak- tAbi tutulacaktır. ı Türkiyen!.n .. beynelmilel eh:mmiy~t 

Bu mnllnr 17 71 sayılı kanunun nesrin· lan mcc .. •nen ve üst tarafı horçlnndanl- 5 M"I 885 ı k. yt taşıyan buyuk davalarını dogru dog~ .. ""' - u ga sayı ı anunun ta n h JJ k d' Jd • h Jd 
den önce çıkmış olquğu takdirde kanu· mak suretiyle uhdelerinde ipka ve tnpu• ettiği müddet zarfında müracaatle iskn- 1 ruy~ ~ e m~ te ır t 0 ugu rak a e 
nun 9 uncu maddesinde tayin · edilen ya te...~I muameleleri ifa edilecektir. nım istemiıı ve iskan haklarını haiz bu· ı cn:ırı~a k dyo unu .• udtmıya ) cc· 
müddet 7arfında müracaat etmiş iseler, 3 - 1771 ıınyılı kanunun neşrinden mıye a rosu ıçm e an aşma-

lunduklan anlaşılarak 1 771 .ayılt Jta.. )ara kıymet vermesi cemiyetin 
kendilerine tasfiye vesikalım verilecektir. önc:e gelmiş ve mülga 685 ayılt kanu• d ~d ,_.. b l ı_ 1 nun an önce u i İ.ss;.ana ta i tutu up "-en- .. k··ı 1 d ··· · 
Malları t 771 n)'llı kanunun neşrinden nun tayin ettiği müddet zarfında iskanı- . . . nk 1 i1 • .ı_ b en muş u zaman ar a prestı1ını it• 

ve 9 uncu maddesinde gösterilen müd· nı istememi~ veya ikinci maddede mev· 
det geçtikten eonra. kendi aun'u tabir- zuubnhia edildiği tekilde hazineye ait 
leri olmaksızın ellerinden çakmış bulu- bir meskeni işgal ederek iskiın görme
nanlara da istihkakları derecesinde ve mif olan mübadil ve muhacirler iakfın 
kanunun on 'birinci maddesinin tarifleri haklannı iskat etmi, olacalı:lanndan bun-
daiTesinde tMfiye veaikıuı verilecektir. lara bir ıey verilmemesi lbım gelirse de 

2 - fstihkaksız ve ldi isUna tahi 25 1 O .. yılı kanunun on be,inci madde
mübadil ve muhacirleTden mülga 885 sinin uçuncu fıkrası, alelitlak mu· 
sayılı kanunun tayin ettiği müdet :zar- hacirlere imkan olan yerlerde ev 
fında iıık&nını istemi, olup ta kendilerine yeri, toprak. bağ ve meyvalık ye· 
1 771 sayılı kanunun neşrinden evvel ha- ri verilmesini amir bulunmakta ol
zineye nit bir me.'ıken irae cdilmi, bulu· masına göre bu gibi muhncirlerin de 
nanlardan, ve yahut Surnyidevlet dt-.avi mezkur on be 'nci maddenin üçUm:ü 
dairesinin müteaddit lı:arar]ariyle icti- fıkrası dairesinde iskunlan yoluna gidil· 
hat olundU~U Veçhile, muhacirlerin ekın diğİ takdirde manİ olunmamaAI lazım
hlllinde geldikleri ve i~kan dairelerinin dır. 

çok fazla m~gul olduktan smılnrda. bu 1 4 - 1771 sayılı kanunun neşrinden 
idarelerin vaki müracaatleri teabit ve evvel adi isk.&.na tabi tutulup kendileri• 

dılenne eayn me u ver mıt ıKen u E d'" kt 1. M"ll 
• • 1 ıra uşme en ~orumuştur. ı et-

gayrı menku!lerde~ hır kı~~ı, veya ta- ler cemiyeti yaşatmalt istediği tulh 
mamı, kendı sunı taksin olmahtztn. I ve insanlık mefkureainc hiç bir za• 
müatehikkinin :zuhuru ile ve yine 1771 l man bizden daha aamiıni, daha inan
•ayılı kanunun newrinden .önce eHerin- lı bir müdafi bulmamıştır. Bafta bü
den çıkmış bulunan mübadil ve muha'" lyük §efimiz olduğu halde devlet 
cirlerc, eski tahtitlere istinaden veril&- adamlarımız her (ıraatta milletler ~ 
cek ~ayri men1cullerin de iskanı ldi de· : miyetine sadakatimizden bahsetmiş
recesıne kadar olan kısımlanrtın borçlan· ! Jerdir. Öyle anlayoruz ki bizim inkı-

dırd~a~sız~~· .:neccanen temliki muva-, ~~pç~ kafamı~da ~u .. s~dak?te verdi· 
fık gorulm ştıır. gımız m&na ıle çurumüı bir taassup 

Yukarıdaki beş maddede izah otu-
1 
zihniyeti yaşatanların verdikleri ma .. 

nan hususattan dolayı iskanla maliye na başka başkadır. 

arasında tereddüdü mucip görülerek 1 itiraf etmeliyiz ki milletler cemi· 
merketden alınacak direktife taliken tes· yeti bizi daima sukutu hayallerle 
cile ıevkolunam•yan iskan dosyalannın karşılaşhrmıştır. Bu sukutu hayaUer 
tetkik edilerek derhal tescile sevki rica 

1 
temiz bir mefkureyi ihtiraslanna alet 

olunur. etmek istiyenlerin iki yiizlü politika

Sağf ıh zabıta 

komisyonu 
Zeytinyağı da Standardize edili yor 

larından doğmu~tur. Ve şimdi . pek 
haklı olarak soruyoı-uz: 

Milletler cemiyetinde kalmamıza 
hala sebep" var mıdır) 

Hayvan sağlık zabıta komisyonu ya· 
nn vilAyet makamında bir toplantı ya· 

parak hayvan sağlığına ait acele bir iti 
gözden geçirecelc ve İcap eden tedbir
leri alacaktır. 

-ı::-

Bir cürmümeşhut 
ödemişin hnsttıne caddesinde oturan 

B. Arif Şerbetçi ile bayan Hayriye ara-

sındl\ gayri tabii bir yakınlı1' görülerek 
cürmü me~hut yapılm~. ikisi de adliye-
ye verilmiştir. 

Evlenme 
Sehrimizde maruf tUtUn taclTlertn
den İsveç !ahrl konsolosu B. Ahmet 
Borovah'nın yeğeni Bayan Nahide 
Borovah ile muharrirlerimizden ve 
değerli romancımız B. Kemalettin 
Sükrü Orbaym evlenme töreni diln 

lhracatcılar Ticaret oda
sında . toplandılar 

Parti başkan/ılı, k6ylerdt:? toplantılar yapı
larak ihtiyacının tesbitini bildirdi 

Zeytinyağı mııhsulünün de diğer ih· 1 ıecektir. Haber aldığımıza göre :ı:eytin
rac; maddeleri gibi standardize edilmesi yağı ihracatçılannı temsilen hir mümea• 
etrafında hazırlıklara b:ışlanmııtır. Zey· sil de Ankaraya giderek ihracatçıların 
tinyağı mahsulü atandardize edilirken bazı temennilerini vek.nlete arzedecek
hem dıı hem de iç piyualarda revaç te· tir. 
min edecek ve devlet aarantiai albnda 
satı,a çıkanlabilecek.tir. 

lktıaat vekaletinin ~·an üzerine şeh· 
rimizdeki zeytinyağı ihracatçıları dün 
öğleden evvel Ticaret oduı salonunda 
mühim bir toplantı yapmışlardır. Top· 
lantıda zeytinyağlarımızın ihracında ka
litettinin muhafaza edilmesine dair muh· 

ZiRAAT KONCRESl 
Ukbaharda toplanmuı mukarrer bu

lunan hüyük Ziraat kongresinin aonba-

Madam ki cemiyet yerden göğe 
kadar haklı olduğumuz hayati bir 
davada bile bizi hayalin alamıyacağı 

garibeler karşısında bulunduruyo
ruz; mıı.dam ki bir sulh eterine sa-

botaj hareketi cemiyetin kendi mü
messilleri tarafından yapılıyor. Türk 
efkarı umumiyeşinin : 

- Bu haksızlık, bu re%81ct ye
ter .. 

diye haykırmaması nasıl mümkün 
olur.? 

Milletler cemiyeti eğer rnÜAtem· 
lekeci F ransanın veya Cezvit papas
larının emirleri altında hareket eden 

bir kukla varlıksa bizim ona bağlan
tımızı temin eden ideal tamamen hiı 
hayal olmuş demektir. 

İdealle realite arasındaki uçurum· 
ların derinliğini ~österen bir hayal.. 

ŞE:VKEi BILCIN 
-=--telif firmaların mütalaaları dinlenmi~ ve 

not editmiıtir. ihraç ediloeek :r:eytinyaiı 
teneke ve varillerinin Üzerine zeytinyağ
larının asit den~ceai yaa:ılacaktır. 

hara tehiri üzerine vilayetin hazırladığı 
rapor tekrar gözden geçirilecektir. C. 
H. Parti başkanlığı alakadarlara gönder· 
diği bir tamimde, ziraat kongreeine da
ha esaslı bir şekilde dileklerin hazırlan-
ması İçin köylerde toplantılar yapılarak Teftiş 
köylünün hakiki ihtiyaç ve dileklerinin Bergama ve Dikili kaülatı Jandatma 

' K&rJıyaka Belediyesinde iki tarafın 
dostlan arasında icra edilmiştir. 
Arkadaşımı.ıa ve hayat yoldaşına · 
sonsuz saadetler dileriz. 

,._mmımr.ı!2'B11aa~~~ 
Ticaret odası bu hafta içinde raporu

nu hazırlıyarak lktısat vek.8.letine aönde-

teıhiti bildirilmiştir. T oplanblata yakın- 1 teıkilAtını teftlı eden vilaye& Jandarma 
da başlanacak. bu suretle rapor tevıi komutanı binbaşı bat Hi.ıl&ii GUr diln 
edilmiı olacaktır. 'avdet etmiıtif, , • 

TAYYARE S 1NEM·AS1 TELEFON 
3151 

Mevsimin sözünde durdu • 
geçmesıne 

., . 
ragmen sınemamız )lıne 

1 

2 

Bu halta yine 2 yeni film birden 

ASRI 
Beynelmilel 

RAIMU 
şöhreti 

ve 

1 ş ADAM 1 
haiz iki büyak 

LUCIEN 
Fransız artisti 

BAROUX 
Tarafından müstesna 

Kahkaha, .••• 
bir zevkle yaratilan mevsimin en zarif komedisi 

Zevk..... Neşe tufanına gark edecektir ••. 

- ALTIN KELEBEK 
Beyaz Perdenin Zarif ve Şulı dilberi 

FRANCISKA GALL 
Kendisine has rollerlıe... hakikaten neft• bir ltomedr 

Seanslar: AL TIN 
Cumartesi, 

KELEBEK 3,30 - 7,15 ASRI JS A.tli\Mf. 5,15 ve 9 
Pazar günü saat 1.30 da .. 4SRI fŞ ADAMI ile başlar 

. ~ .. . 
, . ..M- ' • • , , f ... .. . ~ .... !.. r 
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Günün . . 

.SON HABER . - - . . 
En mühim hadisei 

Amerika hukümeti -0--

lrAST ARAFI 1 iNCi SAHIFF.Dl Halayda Tahrikat Şiddetlidir 

Türk ekseriyetini baltalamak 
Gazeteler şiddetli neşriyatta buluna

rak Türkün tabii haklarının iptaline !in· 
'ıar müsaade edilınlyeceğinl yazmakta 
ve: 

Vadesi gelen Avusturya borçla
rını ödemediği için Almanyayı 

protesto etti • 
ıçııı her şeyi yapıyorlar 

Sözde bitaraf komisyon guya asayiş mevcut değildir diye kayıt 
muar.<elesini tatil etti. Orgeneral rnümessillere zi_yafet verdi 

c Eğer Cenevre, Milli Türk davasımn 
'ııtali gayesine doğru giden bu bulanık 
?Olunda devam ederse bizim milletler 
""emiyeti siyasetimiz.in, hatta bu cemiyet
~e Aza olmaklığımızın hlç bir m5.nası kal
-naz, denilmektedir. 

Londra, 17 (ö.R) - Almanyanın kendi üzerine almağı reddetti 
ği Avusturyaya verilmiş lngiliz ve diğer memleketler istikrazları hak
kında Londraya bazı tekliflerde bulunduğu haber verilmektedir. Da· 
vas istikrazı faizlerinin yüzde 7 den yüzde 5 buçuğa ve bunu takip 
eden Y oung istikrazı için de yüzde 5 buçuktan yüzde dörde indir:l-

8AŞT ARAFI 1 NCI SAHIF EDE. KOMiSYONUN KEPAZEL1Ct 1 komiwonun g(lya geri aldıi!ı :6 numa;a-
fine verilen dine güzel ve samimi ol. Antakya 17 (A.A) - Dün tahrik ve lı tebHainin gayri türk parti 5'fl•nne 
ıııu,tur. tehdide nihayet verilmek üzere hükümet bi!dirildi~ini meydana ~ıkarmaktadır. 

1 
Org_eneral bu ak•am da Türk ileri ge- bazı tedbirler almıştır. Bu arada şi~detli Kol"T'isyon•m nesretwn 1~ numara

1
• 

eıılerı şerefino 81 ki•ilik bir ziyafet ver- tahrik&! yapan bir muhtarı d• tevkıf et- t,..bli~de. nüfvs d'ir•lerinde h•nüz i•le
l!ılş, ziyafette diğer ~emaatlerden de da-, miştir. Bu tedbirler bu sabah Türk listesi rini bitirmoTI'i• o1on1arla ecn•'>t m•TI'

1
e

~etliler bulunmuştur. üzerinde milsaid tesirlerini gösterince ketlerden gelenlerin tnuamel•li k3üıtla-
tahrikçiler hiç yoktan dükkfuıları kapa-: rını PV"\ rn s·kH"e kadar tevdi etme-

IIATA YDAN G1DECEKLER mağa başlamışlar ve büro reisi esasen !eri bildirilm•ktedir. 
mürettep olan bu vesileden istifade ede- Binlerce k:i•inln müracaati i-;in veri-

. rek asayiş mevcut olmadığı beyanile ka. len bu m\\t,]etin bu kadar az tutulma•ı 
Antakya 17 (A.A) - J\nadolu ajan- yıt muamelesini tatil etmistir. Halbuki 1 tilrlcün hakkına yl'DI. f•lcat ~'hr Mr clar-

_tının hususi muhabiri bildiriyor: !büronun yarın mesaiı;ine nihayet verme-
1 
be~ir. C'''"ı.ıı -.,., tebliğde istihdaf edilen 

13,, tercüman Jazejin Halaydan alına- si kararlaştırılmış bulunuyordu. Bu va- yalnız türklerdir. 
Jak l3erut matbuat dairesine tayin edil- 1 !iyet karşısında korrusyonun Türk ekse-j Suriye gazeteleri arap memleketlerl
~ği haber verilmektedir. Bu tayin istih-'. riyetini baltalamak için akla gelebilecek j ntn Smcak meselesinde ~uriye ta':'fıru 

arat dairelerinin Uiğvedileceği hakkın- her çareye başvurduğuna hükmetmemek iltizam etmediklerinden şildlyet ediyor-

ıda bazı ıayialara yol açmıştır. imk&nsızdır. 1 !ar. 
Antakya 17 (A.A) - Anadolu ajan- Istanbul 18 (Hususi) - Antakyadan J Aran aiansı. Eko dö Siri ~azetesi ve 

lllnın hususi muhabiri bildiriyor: Anadolu ajansının hususi muhabiri bil- diğer biltün Suriye ııazetelen Sancallın 
· Ordu ve Kuseyir nahiyelerinde kayıt diriyor: \ türklere teslim edildiği kanaatinde-
llıuaıneleleri bu gün başlamıştır. 1 Suriyeden gelen gazetelerin neşriyatı dirler .• 
....._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ----

Müzakerat buğdaya dairdi.r 
Stoyadinoviç - Ciano mülakatında 

görüşüldü? ltalyanın ekmek • 
ışı mı 
.. • 

Paris, 17 (ö.R) - lıalya hariciye 
b121n Kont Ciano 1\e Yugoslavya ba.tve· : 

lt;ı Ve hariciye nazırı B. Stoyadinoviç ' 
dun Venedilcte görüşmütlerdir. Müza- ! 
lttreler buğday rekolteai ihtiyacını kar• 1 
"'•ınıyacak halde olan ltalyenıa v-1 
~Oalavyadan buğday tedarik etmesi im- ' 
~ IU üzerinde cereyan etmiıtir. Çünkü l 
d 0 ma hükümeti ekmek imalinde huğ- 1 

•Ydan baıka hububatın kullanılma!! · 
l>roiesinden vaz geçmiştir. Sebebi de bu f 
kesile il~ hububat ve bilha .. a mısır fiat-1 

ri Üzerinde ıpekülasyon yoluyle yüksel· 
bıe RÖrülmesidir. 

Ilı Buğday temini meselesi faşist hükü
bı~tirıi <.~nlı bir tekilde kaygılandırmak-, 
_ ır. Hububat merkezi komitesi 2 tem .. 
"''

11•da V d"- d · · d · td. . ene ut ıarayın a ıçtımaa a vet 1 
ti ılınııtir. lçtimaa bizznt B. Mus•olini 
Ya.~t edecektir. 

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

Yugoslavya 
B aşcekili /tal yan 
diplomatile uzun 
müzakerelerde bu. 
lunduktan 
lokantada 

ve bir 
hususi· 

surette yemek .Ye

dikten sonra Da
nonçiyonun köşkü
nü ziyarete gitmiş
tir. Kont Ciano da 
Romaya döndü. 

ink:ş!tf ettirmek olduğunu tasavvur et
. meğe imkan vermiştir. Bunu dü~ürtmek 

I Almanyanın ölçü ile hareket ettiğine 
inanmak olur. Halbuki AJm,.nyada en 

'I eksik olan ,ey ölçüdür. 
Roma, 18 (ö.R) - Venedikte gö

rüşen BB . .Stoyadinovic; ve Ciano ltalya 
1 ve Yugoslavya arasındaki ekonomik ve 
t ticari münasebetlerden bahsetmişlerdir .. 
\ lngiliz ve Fransız gazeteleri bu müli.ka
; ta büyüle bir ehemmiyet vererek orta 
I Avrupada cAnşluS> ve Çek meselesiyle 
çıkan vaziyetin müzakere mevzuu oldu-

{ ğunu tahmin ediyorlar. 

1 Venedilc, 18 (ö.R) - Kont Ciano 

1 
ve B. Stoyadinoviç bu sabah tekrar gÖ· 

, rü,mü~lerdir. Müzakere iki saat sürmüş· 
tür. Yugoslavva başvekili ve ltalya ha· 
riciye nazırı iki memleketi alakadar eden 

! meseleler üzerinde tam görüş mutabaka-
Pa · c· rı•. 18 (A.A) - Gazeteler Kont •••••••••••••••••••••••••••••••••••,••• tini bir daha mü,ahede etmişlerdir. 

ıano il S d" . d pılan Alman tazyikine kaııı müşterek 1 ö"I . . . . ~d e toya ınovıç arasın a cereyan g eyın ıkı devlet adamı ve maıyet· 
, 

1
•n ınüzake-ler h·'-'--nda 1 f · 1 d bir sed teıkil etmelerinde biz ancak fa. 1 . I . I k . B ~ . b' 

0 
... = ..... ıuu e sır er e crıy e parti gene ae reterı ...... taracı ır 

u Unınokıadırlar. : ide gö~ebiliriz. . 
1 
lokantada yemek yedikten sonra B. Sto· 

d· EPok gazetesinde James Donad:eu Aksıyon Fransez gazetesınde Lcbuse yadinoviç kont Cia.noya veda etmiş ve 
'Yor ki · I yazıyor : . 1 bir otomobille refikasiylc birlikte Dor· 
lıalya

0 

b ki d la Avrupanın cenubunda Yugos• A1manyanın Avusturyada ce ır u.. oneye hareket etmiştir. Burada Danon· 

d."Yanın ehemmivetini tamamiyle t3k· ]anarak cenuba doğru bir köprü ba,1 çiyonun kö ·k.ü olan Vittoryaleyi ziyaret 
ır t · 

lü • mektcdir. Roma ve Behrad hü· temin etmi, olmasından maksat bu ha- edecektir. Kont Ciano da tayyare ile B. 
rn.,tlerinin cenubi tarkiye doğru ya .. valide ltalyan ve Yugoslav nüfuzunu MussoHnini nezdinc hareket etmiştir. 

--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sarı nehrin taşması 
Japon ordusu kadar Çin milleti 

için de büyük bir felakettir 
Elli mllyon 
kalan Japon 

Cinli mahvolma~a namzettir Muhasarada 
kuvvetlerine tayyarelt>r erzak yetiştiriyor 

ıa~,.,~~a. lfl (Ö.R) - San nohrin tu~-'j su ba•'un•run önün o geçmek i~in bütün j çalışan japon istihkamcılarından 10 kişi 
al<luk;uz!ın~n japonlar n u,'lramakta gayretler boştur. Son günlerde nehrin Çinliler tarafından öldürülmüştür. Ja
lıa a ·•rı büyük fela':et ç;nliler için da-J seviyesi 1 metre 20 santim yükseldiği ponlaruı Çeng - Çeu üzerine ileri hare-

z •h·ın . r •ır zarfın~a mıye.l ı o!mıya:a~tır. lki ~ç 1 halde yağmurlar da devam etmektedir. k_eti deva'." etmc.ktedir. Çinliler Sarı neh-
ket YU,.. cllı mılyon rınlı bu fela- Bu tuğyan sarı nehrin dokuzunou defa ruı sufarıle denız arasında m•nialar ya-
1\\caktır~nd~n yersiz, yurdsuz ve aç ka-ı olarak mecrasını değiştirerek önüne ge- pnrak suların denize doğru değii, cenu-

len her şeyi silip süpürdüğü 1855 tuğ- ba doğru inmesini temine çalışıyorlar. 
. Şanghay 18 (Ö . I yanından daha müthi~ bir h•l almıştır. Bunda muvaffak olurlarsa Lung'hay ile 
~n ~ınası ·a .R) - Ç."'.de ~~". no~- Bütün kurtarma ümidleri zail olmuştur. Hankeunun şimal mıntakası arasında 
eli.ket l pon ordusu ıçın muthış bır . .. geçilmez bir mania kurulmu olacaktır. 

I~•- . şeklıru almaktadır Hatta bu fe- Japonlar sularla nevmıdane mucadele ş 
~•tın 18 . -:---

lından 12 de Moskovanın Ruslar tara- etmekte ve muh8'arad~ kalan kuvvetle- • • • 
ladığı /•kılmasının Napolyon için hazır- rini tayyarelerle iaşeye çalışmaktadırbr. Gundelık ışler 
leniYor llıketten daha büyük olduğu söy- Düne kadar sivil ahaliyi bombardımanda Paris 18 (Ö.R) - ispanyada bombar-
'aııt n~v N~hrın sedlerini tamir için 48 I kullanılan Japon tayyareleri şimdi asker- dımanlar devam ediyor. Gandiada 8 ölü 
~l'ıııa mıdane gayretten sonra japon !erine "rzak yetiştirmekte kullanılıyor. 24 yaralı. Alikantede 12 ölü 27 yaralı, 
tııeı.tc.r:. ınu~affak olamadığını itiraf et- 1 Sular Kay • Fengin CO kilometre cenu- Valansiyada 26 ölü ve 15 yaralı olmu~-

. Bıtar-.J ""aiıfellerin fik:rince 1 buna kadar ilerl~tir. Sedleri tamire tur. 

VEKtLLER HEYET1NDE 

Günün en mühim Mdisetj v?kil!er he
yetinin başvekilimiz B. Celal Bayarın 
'laşkanlıi~mda şehrimizde toplantılar 
yapmasıdır. 

Büyük ehemmiyeti hfilz olan bu top
'.ntılarda Hatay davamız h21<.kın:la razı 
':ararlar alınmıştır. Ba~vekil ve diğer 
•ıekillerin ak.-m (Bu akşam) An1<araya 
'ıareket etmelerin• intizar edilmektedir. 

Ankaradm verilen bir h?bere pöre 
"'-fpt"lv me~"toc-f tavazzuh etmeden bitvük 
-ııill~t mo<-"1;eo;nt.,, f-.4i.1 kararı vermesi 
...,ov-.nn b~l.is d ... ~ildir. 

• V •l,-iller h•vetl T'azart••I günü • .<\nka
-ada bir toplantı ya"acaktır. 

-=--
Er:zvrı1rn,l11 iplik 

fabrikası 
F ... urıım 17 IA.A) - Erzurumd• p•1-

1·ı;11•p1c tnli'tc f .. l..,..;ı..~..:ı v~ e1°~trik ]"="ini frıs

'-ıit ll'"h\ su, pJ~ı..tl"ik VP. rnıd0n TPi1herı~;c

.1~nn..ı.,~ rnHre1r'tcen bir f.,.n J-. 0,,~ti P'01mic: 
ve eti5d.lerine bpc:lllmn:t1r. ]\1'[iiho"-llc;;}er 

,,0 vcut mad~n kö"Tlürü kayna\.l~rını, 

~~hir rivar1n~~1d_ aK~r suları t~tkilc et
-nM•rdir. Büyüle sel~le il• Olti kömiir 
ıoaklarını görmek i•ht mühendisler ~eh
-imizden aynlmı~lardır. 

Kacakcı yakalandı . - . 
Ankara 17 (A.A) - Geçen bir hafta 

'çtnde ~mrük muhafaza t•şkil5tı 81 ka
•akçı, 500 kilo Pümrük kacağı, 224q def
'er sigara kağıdı, 66 altın lira, 211 Türk 
·ırası, 24 kesim hayvanı ile W kaçakçı 
'\ayvanı ele geçirmiştir. 

-=-
Trabzon lisesi 

Trabzon 17 (A.A) - Yeni Trab1on 
lisesinin temel atma merasimi bu giln 
binlerce halkın i•tirakile yapılmış ve u
mumi müfettiş Tahsin U1er ilk malayı 
vurmuştur. 

mesi teklif edilmektedir. · 
Va1ington, 17 (Ö.R) - Amerika hükümet 9 haziranda vadesi ge

len Avusturya borç taksitinin tediye edilmemesini Berlin hükümeti 
nezdinde proteeto etmiştir. Bu münasebetle Amerikanın Berlin sefiri 
tarafından hariciye nezaretine verilen bir nota Avusturyanın kabd 
etmiş olduğu taahhütlerin yerine getirilmesinden adaletre ve beynel-
milel hukukça Almanyayı mesul tutmaktadır. ' 

B~rlin, 17 (A.A) - Havas ajansı muhabiri bildiriyor : 
Dün Almanyanın eski Avusturya devletinin borçlarını tanımama

ğa resmen karar vermesi üzerine bu sabahki Alman matbuatı lngil
terenin Almanya ile yapılan mübadelede mecburi bir klering tatbik 
etmeğe mecbur kalacağına dair yaptığı tehdidi bir nebze endişe ile 
karşılamakta ve bu kleringden lngiliz iktısadiyatının mutazarrır ola· 
cağını ispat etmeğe uğraşmaktadır. 

Anlaşma tatbik edilirse 
ltalyan kuvvetleri derhal 

gerı gelecek 
Londra, 18 ( ö.R) - «D~yli Ekspres» gazetesine aöre B. Mus•o

lini lngiliz • ltdyan anlaşmasının derhal tatbik mevkii7.e geçmesi şar
tiyle ispanyadaki ltalyan kuvvetlerine harbe istirak etmemek emrini 
vermeği lngiltereye teklif edecektir. Malüm olduğu üzere lngiliz-ltal
yan anlaşmasının tatbiki ispanyanın ecnebi kuvvetleri tarafından tah
liyesinden sonra başlıyacaktı. B. Mussolini bir taraftan lngiltere ile 
anlaşmanın bir an evvel tatbikini isterken diğer taraftan ispanyada 
general F rankonun zaferinden evvel kuvvetlerini geri almamak mec
buriyetine düşmüştür. lngiliz - ltalyan anlaşması imza edildiği sıra· 
da Düc;e cümhuriyetçilerin yakında büsbütün yıkılacaklarını ümit 
ediyordu. Halbuki bilakis hükümetçifor beklenmiyen bir mukavemet 
göst~rmektedir.ler. Bu da. B. Mussoliniyi böyle mutavassıt bir tesviye 
şekl~ne sevkedıyormuş. Bu teklifin nazarı itibara alınıp alınmıyacağı 
mal~~- oln:ıamakla beraber ltalyan başvekilinin düşüncelerini göster· 
mesı ıtıbarıyle buna ehemmiyet verilmektedir. 

Ma.:aristanla konsolosluk ve adli 
müzaheret muahedesi imzalandı 
Ankara, 18 (A.A) - Türkiye ile Macaristan arasında konsolos

luk ve adli müzaheret muhadesi bugün öğle üzeri hariciye nezaretin· 
de genel sekreter büyük elçi Numan Menemeltcioğlu ile Macar elçisi 
tarafından imzalanmıştır. 

Avusturya yaşıyor(!) 
Bir gazeteye göre f~azi rejimi aley .. 

hinde kaynaşma başlamıştır bile 
-Se~ss lnguard ise şöyle konuşuyor:'' Kendıni Führerin 

elınde hissetmek zalerden emın olmaktır,, 
Londra, 17 ( ö.R) - cNevs Chro

niclc> ga::etesi Avusturyada nasyonal .. 
;osyalh:t aleyhtan cereyanın kuvvetlen .. 
diğini kaydetmelaedir. Eyi haber alan 
~imselcrin hildirdi!derine e-öre Avustur~ 
yada şimdi ş:ın~ö!ye Oolfu3 ve Şuşni~in 

yaratma~a muvaffak olamadıkh:ırı de· 
recede bir milli hi:J vücut bulmuştur. 

Avu!turyadı:.ti nasyonı:.l .. co!:yalistlcr 
:ırasın3. kP-dar yayıl::ın ha,lıca şikaey ve 
!ıoşnutJuzluk sebeplerinden biri de en 
"llilhim vazifelerin Almanlara, yahut ta 
Almanyadan gelmiş Avu.turyalılara ve
·ilmesidir. 

General Cöringin ıon nutkunda Al· 
-nanlann Avusturyaya, Avusturyalılara 
:alışmağı öğretmek için geldiklerini söy
!tmeJi de Avu~turynlı i~çÜeri çok kız
:lırmışhr. Avu~turya ordu.su zo.bitlf"rİn

den pek azı Rayşvehr kadrolanna alın
-nııtır. H:tyat paha!Jığı çok artmıştır .. 
Eski Avusturya şilini ile mark arasında· A~:ıstımJadiıki Alman askerleri bir maneı:ra es-ııasu da 
1ti kambiyo f k d 1 · 1 · · ·ı · mışl rı ! ı. l lalk Alman idaresini 1 vergi ı re verildiğini görmekte ve hoşnL·tsuzh~ .. ar ·ı o ayısıy e t5C ışçı enn . 
ıldıkları gündelikler filen azalmı~tır. yük? erini azalta.cafını ve hayatın .~a~a 

1 
larını gızlememektedirler. 

Tabii Avusturyadaki bu hayal kırık- hc~-;a geçece~ini üm~t e~::o~du. B.u u~ıt: 
'ı:tının nasyo 1 ı· 1 h" d lcr tahakkuk ıetmedı. Bılilkıs nazı re1ımı _ na • ıosya ızm a ey ın e I 
bir ayaklanma şeklini alabileceğini dü- fertten camia menfaatine olarak nzami 
ıünmek abes~ir. Fakat öyle anlaınlıyor randmon istemf"ktedir. Mareşal Göring 
'·i parti •eOerl A tu b"'. 1 Avusturya iıçi •ınıfından daha büyük ... •. vus ryanın oy ece 
b)·r muhalefet le • h ı· . · Lir gayret beklediğini açıkça söylemiştir. mer ezı a ıne gırmeşın-

Jen dolayı endi•e etmektedirler. 
Zürih, 18 ( ö.R) - cNeu Zürcher 

Zeitung> Avusturyadald düşünüş tarzını 
,öylece tasvir etmektedjr : Coşkun b!r 
")fopagandanın teı:iri altında Avusturya-
1ılar nasyonıtl .. sosyalizmin mahiyeti Vt' 

tesirleri hakkında yanllf hislere kapıl-

Bu rejime Avusturyaldar öteden beri 
co.mia fikrine ve dlsipline al~şmış olan 
şimali Almanyalılardan daha güç ta
hammül etmekt<dirler. Diğer taraftan 

yeni rejimde mühim mevkilere gcçecek
lcrjni ümit etmiı olan bir çok Avusturya .. 
lılar bu va:ı.i.felerin Almanyadan ııelenle-

Berlin, 18 (ö.R) - Avusturyanıı 
eski federal şansölyesi ve şimdi de Stat• 
halteri olan bay Seiss lnguard Stugard· 
da hariçte yaşıyan Almanlar enstitüsil' 
nün •~nelik içtimaında ıöz almıı ve 
Avusturya nflıyonal - ıos_, listlerinin h .. 
reketini methettiktcn eonra demiştir kiı 

- Kendini Führcrin elinde hissetmek 
zaferden emin olmalrtır. 

Hatip hariçteki ,\!manian yapdıklan 
muhitlere daima kültür getir<'.ikleri için 

metbetmiıtir. 
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HAk:im Morgan: daşınız mıdır? 
- tddia makamının gösterdiği şahit- - Evet. Hem de çok eskiden beri. 

lerl dinleyebiliriz. - Şu halde iddia makamının sualine 
Dedi. ce\•ap vermekten çekinmeniz, bu ceva-
Vilson seslendi: hın arkadaşınızı fena bir m!!vkie koya-
- Doktor Jim Lark. cc.ğı cnd.işesinclendir. 
B~ınu çevirdim. Hakim morgan müdahale etti: 
.Tim ayağa kalktı. Ve şahitlerin husu- - Bay Vilson .. Suallerinizi usule mu-

sl mevkiine doğnı yürUdU. ğayir görüyorum, $ahide evet veya ha. 
YUzU hakime doğru dönliktU. yır detirtecek telkinlerde bulunmağa 

Müddeiumumt sordu: salahiyetiniz yoktur. Dn.lıa sonra şahit. 
- Adınız Jim Lar-k değil mi! sizin gösterdiğinlı şahittir ve görüyorum 
- Evet.. ki bu sahidin üadeleri stzi memnun edi-
- Doktor mu.c;unuz? ci değil. 
- Evet.. Vilson, hiddetini zapta çal~arnk ce-
- 7 Haziran akşamı doktor A.ınber<;0- vap verdi: 

nun evine gittiniz mi1 - Bay hakim, maksadım ~ahit ile 
- Evet.. maznun arasındaki rabıtayı tebarüz et-
- Bu ziyaretinizin hangi ~rtlar altın- tirmekU. 

da yapıldığını anlatır mınsınız? - Sorguya devam edecek misiniz? 
- Saat gece yarısına geliyordu. Yat- - Müsaade buyurursanız evet .. 

mak ilzere idim. Bu srrada telefon çal- - De\'am ediniz .. 
dı. Telefon eden doktor Ambersonun u. - Cesedi muayeneden sonra polis ko
şağı Jorjdu. Beni çağırıyordu. Doktorun miseri Mnstersc, Ambersomm. ölümUnün 
çok fec1 bir vaziyette olduğunu haber ve- iki saat evveli olduğunu söylemcdimz 
rlyordu. Derhal gittim ve gece yarısını mi? 
on dakika geçe Ambersonun evine git- - Cesedi muayene ettiğim _,;ırada ... 
tim. - Suale cevnp veriniı~. Evet mL.. 

- Ambersonu gördünUz mU? Hayır mı? 

- Evet.. - Bu kadar kati cevap imkansızdır .. 
- Ne vaziyette gördünüz? Ben ... 
- ölmilştU. Ccsed yazı masnsının ar- Hfıkiın Morgan mUclahale etti: 

kasında ve yerde idi. Boynuna bir perde - Şahit sorulan su:ıllere cEveb veya 
kordonu dolanmıştı. •Hayır> diye cevap venneğe mecbur-

- ölümiln nasıl olduğunu anlrunak dur. 
için cesedi muayene ettiniz mi? Jim bir hakime bir Vılsona baktık<lan 

- Sathi bir muayene yaptım. ÇünkU sonra cevap ver<li: 
ölüm fisikardı. - Evet.. 

- Maktul b1mezdcn evvel bayıltılmış Müddeiumuminin dudnklarmda hafü 
mfydı? bir tcbessilm knrrımı hUsıl oldu. 

- Zannederim. Çünkü üzerinde ve - Siz, dedi, bunu komiser Masterse 
odanın içinde hafi! bir eter kakusu var- söylediğiniz zaman vakit gece yarısını 
dı. pek az geçiyordu. Yruıi ölüm saat do

- Muayene ettiğiıilz vakit doktorun kuz buçuk ile dokuzu kırk beş geçe ara
nc kadar zaman evvel öldüğünü tahmin sında olmuştu değil mi? 
ettiniz? Jim istemiyc istemiye cevap verdi: 

- Bunu söliyemem. - Evet .. 
:_ Söyllyemez misiniz? Vilson Avukat Nat'a hitap etti: 
.:_ Hayır. - Şahit şimdi sizin emriniz.dedir. Ona 
- Bu cevabınız, suali red mahiyetin- soracak sualleriniz Y:ır mı? 

de midir? Nnt cevap verdi: 
- Red mahiyetinde filtm de~il. Cese• - Hayır .. 

di o bakımdan muayene etmediğim için Jim ~ahit mevkiinden kalktı. Avuka-
ölümün ne zaman olduğunu bilemem de- tın kendisine sual sornınmasına hayret 
mek istiyorum. etmişti. .. 

Vilsonun sesi sertleşti: 
- Doktor Lark, dedi. Maznun arka- - BtTMEDt -

Alman Piyasasında 
önemli ihracat ürünlerimizin 

haftalık vaziyeti son altı 

Hayalı ıre eserleri hak
kında küçük bir tetkik 
Kırkbir sene evvel, ölümüyle Türk 1\1anerıdi asld gelmez eihane 

'llusiki alemini büyük bir öksüzlük için- ağır ı:ı.k.sak seınaiyi me~k eder. 
1e bırakan Zek5.l Elendi, Eyipde Cedit Zekat efendi Hamamı zade İsmail de
Ali Pac:a mahallesinde dünyaya gelmiş- ieden meşke baş1adığı zaman kendisin
tir; (1822) le ayrıca Mevlevi tarikatine karşı da bir 

Zekai iptidai tahsilini (La'li zade Ap- :ncizııp duymuştu. Vakit buldukçıı Yen: 
'ülkadir efendi) ınekt~binde ikmal etti 'tapı Mevlevihanesine devam ederken 
"3ı.:bası, Hafız Süleyman Hikmeti efendi ':endisini Mevlananın meclubu olmaktar 
-nahatlesinin imamı, ayni zamanda mek- 'mrlaramayarak postnişin Osman Sal~
+ebin de hüsnli hat hocası idi. Zekai 'ıettim Dedeye <Diyazmendane arzı ira. 
:ımucasl (Pepe hoca) denilen tbrahhr ieb euru., ve başına tekbir ile sikke gey
?;ilhtü efendiden hıfza ~ah~mı~. ve halıa- -ni,c:fi. 
c;ından da hüsnil hat öğrenerek mükem· Zekt\i efendi Dede merhumdan ayrı
'llel bir hafız oldu~u kadar d:ı Ustat bir .. n istifade edeli henüz bir sene kadar ol· 
hattat olmuştu. Arabt muallimi de vakti· uuştu. O zamanlar Eyipte (Bahariye' 
'lin meşhur hocası Balçıklı Hoca Ali ·ahilinde oturan zenginlerden birisi d,. 
~endi idi. 'll'.ısırlı sabık Hidiv Sait Paşanın oğlı.• 

Zekai efendi hıfzını tamamladıktan \fustafa adıl bey idi Bu zat ~ :zaman
sonra küçük yaştan beri sevdii:ri rnusi- 'qrmı Mısırda ve yazlarını da lstanbuJ
'«iyc intisan ~tıniş, ve ilk hocası Hamamç a Bahariyede gecirirdl Mustafa Fadı' 
~ade İsmail dedenin gUzide yetiştirmele- • ey bir gece mevlit okutmak istemişti 
'"İnden Eyyubt Mehmet bey olmuştu. z~ ') su-· 'arda musiki mehafilince şöhre1 

~Ui efendi şimdi bir taraftan meşhur hat- ')lllmaga başlayan Zekat efendi, Mustafa 
•at ve mTJSikitj.ııas (ReisUlulema Musta- "adıl beye tavsiye edilmiş ve bu tavsiye 
en İzzet efendi) ye devamla sUlüs ve ne- ·\zerine Zekai efendi refikleri ile bir 
<;ih hatlarının inceliklerine calışıyor ve 'ikte sahilhaneye dAvet edi.lm.işlerdi. O 
Jii:tN· taraftan dn Eyyubt ,Mehmet bey- "'ece ZekAtnln terbiyeli tavırları., dirayeti 
en I'Jl\lSiki meşk ediyordu. Mehmet be~ ·re musikideki kudreti Mustafa Fadıl be

'·ıymetli musiki eserlerinin hiç birini e- vin nazarı dikkatini cclbetmiş ve Zeka· 
irgemeyerek bu güzide şakirdine kars· "ıakkında yaptırdrığı tahkikat neticesin
~yi bir gayret sarf ediyor, ve emekleri- len memnun kalarak onu dairesinin mu
nin bo~!l g"tmcdiğini gördükçe de pek iki hocalığı vazifesiyle yanına almıştı. 
memnun oluyoıdu. Aradan bir müddet geçtikten sonr2 

O tarihte Ahır kapı dvarıJlda oturan \!ustaia Fadıl bey Mısıra giderken Ze
Hnmarni uıclc İsmail dede her neredens€ 'tru efendiyi de beraberinde götürmek is
H:ıfız Zekainin musikid-ki fevkalade ka· •er. Zckfıt bu suretle ho~aları Eyyub~ 
hilıyetinden haberdar olmuştu. Bir gün 'A:ehmet ve İsmail Dededen ayrılat'ağın
vaııına nelen çıraklarından Eyyübi Meh· fan çok mütees.c;ir olur. Nihayet haz.in bir 
met beye : 'evhni veda teskil eden bir iftiraktan son-

- Çok methinl işitüğinı yeni çırakla· ·a Hafız Zck5.1, Mustnfa Fadıl beyle bir· 
rm varmış. Haftaya getirsen bir elinle- 1iktc :Mısıra gider. (1843) 
sek .. der.. Mustafa Fadıl bey Mısırda Zeklli efcn-

Eyyubi Mehmet bey bir hafüı sonrcı liyi musiki ho .. :ıhğı uhdesinde kalmak
talcbelcrinden Hafız Z~i ile Hafız ~ beraber, dairesinin müdüclüğünü de 
'Hamdiyi yanına atarak ilst:ıdın konağın2 -ır.a 'Veril', Mu tafa Fadıl bey (1856) se
~ider ve tnkdim eder. Birnz gi.ir~üldük- -ıeşindc paş3 unvanını .nlmış, g rck !s
ten sonra iki talebeye öğrendiklerinden anbul ve gerek Mısırda bulundu~u 

birer eser okumaları emrolumır. Ş~kirt- "Tiilddetce vefalı olan (187'!) tarihine ka
ler utanarak birer beste okurlar. D edr lar Zekaiyi yanından ayırmamıştır. 
her ikisini de alkışlar. Bilhassa Zek6.i- Zekru Mısıra muvnsalatını müteakir 
nin dana ilk adımda gösterdiği liyakat• 1ranın musikişinaslarıncl::ın Şeyh Şalıar 

t:ıkdirle karşılar. le tanı~ış ve bu kıynıetli Mısırlı musi-
Bir aralık Zckfü ile odada yalnız ka- ':işinastan Arap musikisindeki usulleri 

lınca: ıe lıu usCıllcıfo darp, ika ve kaidelerini 
- F.vlad, der .. Badema her haft.:ı hoJ ·ahta muvaffak olmuştu. 

çanla birlikte yanıma me~ke gel. Ve vak· Zekai efendi otuz seneden fazla bir 
ün müsait olursa haftada bir de nyrıc< ~nm:ın Mustafa Fadılın nimetiyle yaşa
gelirsin. Zira hocan Mehmet bey daha nış ve sonsuz lüt:ıf ve atıfetine mazhar 
.nusikinin ince yollarını öğrenemedi. )lduğu için \•elii nimetinin vefatı onu 

Bu kıymetli tebşirden çok sevinen Zc- ">ek müteessir etmişti. 
kat, o tarihten itibaren haf tada iki gün Zekai efendi (1384) de İstanbul (Da
Mehmet beyle birlikte ve bir gün de ay- "Üşşefeka) mektebinin musiki muallimli
rıca giderek D ede merhumdan müstefid 1ine tnyin edildi. Burada vefatına kndar 
olmağa başl~r. Dede )'llerhum Zekaiye. 1eçen on dört sene zadında bir çok kıy-
evvela Zahary;ının: 'J'letli musikişinaslar yetiştirdi. 

Çe§mi meygunen ki be.:mi meıJde ca- lfo!ız Zekai efendi çok kuvvetli bir ha-
ndn döndifrür "ızaya malikti. 80 kadar faslı ezber bilir-

Sakii gfllçchTe !]ily4 cçmı rahşan lL Her fasıldan dini ve gayri dini eserler 

' ..... 

Hava Casusları 
Yazan: A. Maşar 

-uzzzz2zzzx32zaızataa22z:zz1gzzz?:72n2%2&1-.~ZZZ4LdiJ 

34-
XVI 

Karanlıklarda Diyalog 
Daha üç ııün ayni utıraplar ve tereJ

dütler içinde geçti. Vidal tabiatle. yor• 
ıunlukla ve vahşi hayvanlarla ardı arka
~ı kesilmiyen bir mücadelede bulunma· 
ia mecbur kaldL Hele bir gece aç kal
;nıı akbabalan arabasının bulunduğu 

yerden kovmak için bir çok mermi ear
'ına mecbur kalmııb. Sabah arabadan 
Jışan çıkbğı zaman bu vah~ kt11lardan 
hir kaç taneain.i öldürdüğünü görmiif tü. 
Noyaya gelince artık tamamen sıtmanın 
tesirinden kurtulmt11 aayJabüirdi. 

Dünden beri biraz gıda alması aaye
ıinde yÜZÜne kan gelmiı, ayağa kalkabi
lecek kadar kendinde kudret görmüştü. 
\faamafilı arabanın çcltilmesine 7ardım 
'decek halde değildi. Sadece Vidalin yü
':ünü hafifletmek için arabanın arkuın
:lan sürüklenircesine ilerliyordu. Bazım 
:ievrilmemek için arabaya dayanıyordu, 

O zaman Vidal fazla kuvvet sarfetmek 
mecburiyetinde kalıyordu. Bazan da asa· 
bilqiyor. bu müthif akibete kendisini 
mahkUın eden kadına yumruklarına gös
termek istiyordu. 

Böyle ıstırap içinde ilerledilderi bir 
ıünde geniı bir nehre rast geldiler. Bu 
mü,ahede içlerinde büyük bir sevinç 
uyandırdı. Ru nehrin sahillerinde veya 
ilerisinde elbette insanların oturdukları 

hir yer bulacaklardL Kilometrelerce yol 
katettiler. Fakat sukutu hayal gecikme
di. 

de ayni ıstıraba çekmedim mi) Ben Clt 
harpte babamı, kardeşlerimi kaybetm" 
dim mi} Jç.inde büyüdüğüm köyün ın" 
aut yuvalan diifmnn toplarının arnall' 

sız ate~iyle yıkılmadı mı} Fakat bet 
hınç beslemeyi düşünmedim. Sonra iııtft 
kam almanın da bir oekti var. Sen I>" 
nirn yanunda itimadımı kazanarak çalr 
,an bir insandın.. Sana havayı, havacılr 
ğ-ı ben öğrettim. O haTacılığı ki rüyalart' 
na girmiş. bir aşk olrnt11 .ende.. Bak i9' 
ni nasıl bi1iyorum.. Ah safdil kadın.. 8' 
işi yapmasan ne olurdu} Vicdanın lıİ' 
raz inliyor mu) 

Kadın cevap vermiyordu. 
- Peki eöyle kimsin l 
- ..... . 
- Ondan da vaz geçtim, kalbind• 

bana k~ hala kin beşli.yor muau.nl Ba
ri bunu söyle .• 

- Kinleri ısbraplar yıkadı.. Şimdi 
ben bir ruhsuz külçeden ibaret hldırıto 
Rica ederim auallerinizle beni ~ 
etmeyin., Günalıkir mJY11Do auçlu ınl!' 

yum, bırakınız bunlan zaman To taliis' 
tayin etsin .. Ben de az mı 1stırap ~ 
yordum. 

- Ektiğini biçiyorsun .• 
- İnsafsız hükümleriniz var .. 
- Hükümlerim belki iıuafau:dır •• Fr 

kat efalim değil. insafsız olmak btO' 
dim. Muvaffak olamadım. Aç kaluad 
vahşi hayvanlar gibi parçalaJığım gr 
yik etlerini çiğ çiğ yedim. Hayvan kr 
nını hayat cksiri gibi içtim. Anlryorsdl 

Uerledikleri yerlerde ne köy, ne de İn• ya bir panter kadar vah~ü~tim .. Faka' 
san ayağının buralara uğradıiını göste- niçin sana l:aqı insafsız olamadım. NY 
ren i§aret vardı. Arkalarında bmıktılda- çin seni daima yaruında bulmak istO' 
rı kesif ormanın ağaçlarından başka bir dim .. Bu çok kötü bir zfmfım değil mH 
.ey görünmiyordu. - insanlığınızın fidyesini zılmadınd 

intizar içinde tatlı bir hayale dnlmış· mı'? 

lardı. Vidnl bu tarizde müthiş bir hakarel 
O güne kadar ağzını bıçak açmıyan sillesi bulur gibi oldu. Fakat bugün on• 

Nova bile bir SC\'İnç aayhaat çıkararak cidden acıyordu. Gözleri batan, yanalc• 
- Nihayet demi~ti. ları çukurlaşan, rengini kaybeden b1' 
işte bir koskoca gün yürüdükleri hal· kadın tnkııtsiz haliyle daha bir kaç gÜJI 

-:le hiç b ir netice alamayınca Vidal ona evvel kendisini çileden çıkartan ka~ 
döndü : mıydı> Sıtma onu ne hale koymu~tu),. 

- Bak. dedi. Bu defa da ümitlerimiz Ona djkkıııle baktıktnn sonra : 
·uya düştü. Bana haksız yere çektirdiğin - Bir sadakadan bahsetmek istiyof'I 
~u ıstırabı blr düşün .. Niçin bu işi raptın. sanız aldnnıyorsunuz. Ben hak.im, aiti 
Bilirim memleketine hizmet etmek. ölü- sahip bir erkek sıfotiyle .hareket etmes~ 
'erinizin intikamını almak için diyecek- rıi bilirdim. Öyle hareket etmeyişim bil• 
in değil mi) sizin için bir lütuf değil mi) 

Fak at büyük harbin milyonlarca ölü- - ...... 
,ünden benim ne sun'ı taksirim var. Ben 

Antikite 
Sevenler sosyetesi 

Yeni idare heyeti 
seci idi • 

Evvelki hafta ekseriyet temin edilme-
diğinden tehir edildiğini haber verdi· 
iimiz antikite severler ıoeyetesinin aene• 
lik kongresi dün Halkcvi ealonlannda, 
Sosyete axaaının iştirakiyle toplanmı:ıtır. 
Kongreye üyelerden Evkaf müdürü B. 
E.sat Serezli riyaset etmi2tir. Geçen se
neki zabıt kabul edildikten sonra bir ıe· 
nelik mesai raporu ve bütçesi okunmu,t 
ve idare heyeti tarafından izah edilerek 

- DEVAM EDECEK-

Federasyon -Uç şehir arasına 
kupa koydu 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHIFEDS 
Ankara muhteliti fuar zamanında fS" 

mire gelmcği kabul ettiğini bildirmiştir• 
Anl.:aranın genç ve dinç takımı lzınir• 

gelirken Eskişehir, Afyon, Uı;ak. Mani
sa ve diğer bir merkezde maçlar yap_. 
caktır. Bu hususta Ankar: mıntakası tr 
maslara başlamıştır. 

---=-
Çek Başvekili 

B. Hodza Son raporumuzun tarihi olan 2 3 Ni- ı dolayısiyle Mayıs bn,ınc!.nl:i fiatler ve 
san tarihinden beri geçen nltı hafta için· 19 3 7 yılının Haziran başındaki fiatleri 
de gerek i~ler, gerekse fiatlm bakımın- cif Hıımburg hesabiyle aşağ1ya yazıyo
dan oldukça elıemmiyetli hadiseler kay- ruz: 

döndiirür tfünilen hafızasında nakşedilmişti. Hoca
murabbaını ve ~onra kendi bestelediği: 'tın bizzat bestelediği iki yüzü mütecaviz 

Ey çe~i lilıu hiCT ile tenhalara saldın "Serleriyle ve yine o kadar şarlosı ve 
beni )tuz kadar muhtelif makamdan kD.r'karı umumi heyet tarafından tasvip edilmi;ı-

1at11', nakiş, yörük ve ağır semat gibi tir. Çiin rıcife bağrım hun edip sahralara. 
saldın beni 

hicaz şarkısile nühüft makamın<la olan: 

BASTARAFI 1 iNCI SAHIFED8 
şu beyanatta bulunmuştur: Çek mesele
si münhasıran bu millete aittir. Her ııe 
kadar müzakereleri Almanya en ciddi 
bir dikkatle takip etmekte ise de mese" 
lenin halli için Almanyarun müdahale-" 
ihtimal haricindedir. 

dedilmi:ıtir. Muhtelif ürünlerimizin bu- 7 Numaranın J 9 36 Haziranı ba§ında
günkü piyruı:ılan hakkında elde eyledi-! ki fiat 21,00, Mayıs 19 36 başındaki fiat 
ğimiz malumatı a:ıağıya yazıyoruz: l ı 7, 75. Haziran 19 3 7 baıındaki fiat 

nazbut 90 kadar klasik besteleri mevcut- Türk tarih kurumunun lzmir hafriya-

tur. tına ve so!lyeteye gösterdiği alakanın 
1897 de vefat eden Zekai e!eAdi yetmi~ şükranla kar~ılandığının kurum başkan• 

Almanya kuru meyva piyaaalannda 20.00, 8 numara Haziran 1938 başında
eyi bir talep mevcuttur. Eski yıllarda iş· ki fi~t 2 1. S O, Mayıs 19 38 ba:ıındaki fiat 
ler Mayıs ayında taze meyva mevsimi·f 18.25, Haziran 1937 başındaki fiat 
nin ba~laması üzerine biraz hafiflerken 121,00, 9 numara Haziran 19 36 başında. 
bu hnl bu defa pclc te hissedilmemi§-

1 
ki fait 22.00, Mayıs 1938 ba~ındaki fiat 

tir. Bunun sebebi, bu yıl ~n hayli uzun f 19.25, Haz.i;an 1937 ba~ındaki fint 
sürmesi ve piyasaya C!ki yıllardaki nis- 122.00, 1 O numara Hnz.iran 19 38 başın
hçtte taze rneyva getirilmemesidir. Bun- 1 daki fiat 24.00, Mayıs 19 38 başındaki 
dan başka Almanyanın ve hatta civa-:fiat 21.25, Haziran 1937 ba§lJldaki fiat 
rındaki bazı memleketlerin bu yılki taze 125.00, 11 numara Haziran 1938 ba~ın
meyve rekoJtclerinin donlar ve kırağılar j dalti fiat 26.00, Mayıs 1938 ba,ındaki 

Bcndoldıı gönül bit şuhi cihanc 
Gelmez naziri; gayet yegane 
Tavnı edası pelc na;ikane 

\>eş yaşında bulunuyordu. lığına telgrafla bildirilmesi ve .sosyeteyi 
HAYRI YEN1GVN bundan on iki sene evvel tesiı etmiş 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~an~akyaumummü~~~gen~aJK~ 

Amerika deniz manevraları nm Diriğin hürmetle anıldığının kendi-

Budapeşte 18 (A.A) - General Ka1"' 
tel maiyeti ile birlikte refakatinde hat" 
biye nazırı Ratz bulunduğu halde bit 
gezinti yapmış ve bir geyik avına iştir~ 

Yüzlerce gemi Amerika
yı muhasara edecektir 

"31Üz.ilnden küçük olacağı zannedilmek-,fiat 23.00, Haziran 1937 başındaki fiat BASTARAFI 1 iNCi SAHIFEDE,reing Policy BuJletiıu yazıyor: Eğer re-
tedir. 28.00 kuru:ıtur. rika kıtasııu örtecek ve Avrupanın yarı isicümhur Ruzvelt uınuml efkarın müza-

Bu itibarla kuru meyvalara ihtiyaç Son zamanlarda fob üzerinden, yani yoluna, Asor sdalarına kadar ilerliye- haretine dayandığını lıissederse son ka. 
bu yıl daha foz1a bulunmaktadır. Buna Türkiye limanlarında gemide teslim sar- cektir. nunda toplanncak olan kongreden bita
muknbil Almnn piyasalarında söze değer 1 

ti) le dahi üzüm eatı~ları olmuştur. Bu cNevyork Times> iLlve eaiyor: lVl'..anev- raflık kanununun tadil veya ilgasını el
miktarda stoklar da mevcut değildir. ! aatı~larda istenen ve ödenen fiatler cif ralar bu suretle harp halinde Amerika- de etmeğ~ çnlışacaktır. 
Türkiye, ltalya ve sair memleketlerden 1 cntış!ard ak i fiatlerdcn 100 kilo bn!lına nın ne yapabileceğini bilmekte nillkaları c Hariciye nazırı B. Cordell Ilull ta
yapılan kuru meyve ithalctı ise pek fa:ila I 5 O kuru, kadar noksan bulunmaktadır. olabilecek diktatörlerin liclcta gözü al- rafından yapılan teşebbilsiln pratik ne-
değildir 1 Küçük taneli iizümlerin fiatlerine ge- tında cereyıın cd:?cektir. Gerçi resmen ticcsl bombardıman tayyarelerinin bazı 

KURU OZOM lince: Bunlar, gert-k cif satışta, gerekse manevraların takibcdeceği maksnd bu memleketlere ihracının men'i olacaktır. 
Kuru ürünlerimiz üzerindt"n, ceçen fob satısta diğer üzümlerden 100 kilo et:•ilse de hlç şüphesizkJ bu tesir ha,,,ıl Fakat bu da umumt efkarın göstereceği 

İne bildirilmesi kararla1tınlmı~tır. 

Sosyetenin on iki ıenedenberi muha
sipliğini yorulmaz bir aayile yapmlf olan 
merhum B.Tahsin Haldaşın hatırası hür-
met '\'e rahmetle anılmı~tu. 

Bundan ıonra yeni mesai Uzerinde 
~unm fikir ve tavsiyeleri dinlenmif, 
hesaplar tetkik ve kabul edilmiştir. 

etmi~Ur. ' 
Ratz, akşam misafirler şerefine bir ~ 

yaf et vermiş ve ziyafeti bir kabul resoıl 
takip etmiştir. 

Giresun Cezaevinde 
b;r arbede oldu 

Müddeti biten idare heyetinin noksan BAST ARAF/ 1 iNCi SAHIFED6 
azası gizli reyle ikmal cdilmi~tir. Yeni dan öldürülmüştür. Yunusun yakın ar
idare heyetine Bn. Nedime Mutlutürk, kndaşlan işe müdahale ederek lb~ 
Esat Screzli, Salahittin Kantar, Alber biçakla, feci şartlar altında öldlirıııilt 
Feridun, Kemal Sağdıça. Şevki Erduru, lcrdir. 
Mazhar Valay ıeç.ilmi~lerdir. Bu kavga esnasında Esad isminde bit 

Antik.iteseverler cemiyetinin yeni he- mahkUın da biçak darbeleri altında ~ıt 
yetine muvaffakıyetler dileriz. surette yar.ılanmış!ır. Hudisenin n1ab1"' 

-=- yeti tahkik edilmektedir. 
Giresun, 18 (A.A) - B:.ııün ..-' 

Müezzinler kursa 6 hnftn içinde hemen devamlı olarak az ba;ıına umumiyetle 50 kuru' noksanına olacak ve Avrupa propagruıdasının tesI- aksülamele tabidir. Eğer sivil nh~linin 
veya çok ni!bette i ler yapılmıştır. Ozüm 

1 
muamele görmektedirler. rine kapılabilecek Amerikan d emokrn- bomhardım:uıına ka~ı Amerikan umu- Şehrimizde müezzinler için açılan ikin

piyaıınsında kaydedilen t'n mühim ha-j lzmircle mevcut kalmadığından do- silerinc de emniyet gelecektir. 3COO su- mi cfkfu-ının iğbiraı·ı ambargo lehinde ~ i devre kursu bu hafta ikmal edilecek, 
.di,e, fiııtlerin mühim denecek ni.,bette layı incir üzerinden yapılnn cüz'i işler bay ve 53000 erat ile ylizlcrcc gemi ma- bir hareket ynratırsa tecaviiz mah.:."U!U bunu miiteakip kureun ilçüncil d evresi 
yül:selmeleridir. Bu yükseli, 7 ve 8 nu- Hambureta bulunan küçük bazı parti· ncYralara iştirak edeceklerdir. Pasifik snyılan memleketlere hnrp gemisi ve tay- :ı;ı.lacaLtır. l' ursa 36 müezzin i~tirıık et
marnlı tiplerin her biri i!:in he:nen 100 lere münhasır kalmı~tır. Dozrudan doğ- filosu da Atlantik filosu ile birleşmek yare .satılması ve ihr~cı mcnedilecektir. mi~tir. Kursun ilk devresini bitirir> diplo
kilo ba ına 3 lira nisbetindedir. { ruya Türk ve Alman tacirleri a.ratında için Panama kanalından geçecektir. Şu takdirde hUkUmet bitaraflık knnunu- ma alan müezzinler, •~rf ses ahenklerini 

yedi buçukta hapishanede 23 sene~ 
mahkUın Yunusu 2 O ter seneye rn~ 
kum kürt Esathı Bwsalı Jbrahim bıç,ıılc~ 
la öldürülmüştür. Be~ aaat sonra 1catiliıt 
konuldu;!u çifte kilitli kopıyı diğer clörC 
mahkGm hrarnk katillerin vücutlatıJ" 
yine bıçakla delik d~ik ctmi.§lerdir. yr 
r l:ırı çqk ağır olan katillerin hayatla~ Kuru üzümlerimiz bir kaç haftadanberi yalnız hurda incir üzerinden bazı mun- Vaşington 18 (Ö.R) - Amerikan hn- nun tadili teşebbilsilne de girişebile-ltemin için kursun ikincl devresine kendi 

mer't bulunan fiatler ile Nisan sonu ve melelcr yapı.lm~ır. ~i sil•aset cemiyetinin o:r.JUlnı olu cF~ cektlr. 'stekleriyle lotira~ etmialercllr. dan Omit yoktur. 
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Barbara 
Stanvik 
Bu resimde, büyük bi" c••m ve feL:

ket karşısın<la kalmış da saç'arını mı yo

luyor diyeceksiniz? 
Hayır .. O bunu hatırından bile geçir

nıeınektedir. 

Eğer dikkatle bakacak o!ursanız gü-
1el yüzünü çerçiveliyen tatlı tebessüm. 
Yarı kapalı gözlerinin arasında görünen 
8ehhar bakışı onun hayatın felaketi de
ğil, saadeti karşısında olduğunu isbata 
kafi gelir. 
Amerikanın bu güzel olduğu kadar da 

1eki komedyeni bu resimde bir rol de 
Yapmamakta, sadece fotoğraf objektifi 
karşısında alelacele aklına gelen bir poz
da durmaktadır. 

• 

' 

' , 
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Sesli filimin ilime f aydasıı 
Yeni icat edilen ''Rezomoskop,, saye
sinde sesinizi billurlaştırabilirsiniz 

.-ter gün sinemanın fenni sahasın
da yeni adımlar atılıyor ve inanılmı
yacak keşifler yapılıyor. 

insan şarkı söylerken ve yahut 
konuşurken hançeresindeki ses telle
rinin ihtizazı da geçenlerde filime a
lındı. Amerikalı mühendisler bu işi 
başarabilmek için saniyede 4000 şe
kil çeken bir makine yapmışlardır. 
Bu suretle yapılan filim, saniyede 
24 şekil gösteren normal bir sinema 
Jn~kinesile beyaz perdeye aksettiril
Uış ve bu suretle filim seyreden a-

fakat sesi matlup sesten bir oktav 1 tor aramaya koyulmuşlardır. Yalnız 
aşağıda olduğu için muvaffakıyet 1 tıbbın bu yeni şubesiyle meşgul olan 
elde edememişti. Rezonoskopla ya- doktorların sayısı ihtiyacı karşılıya
pılan ölçmeler hançeresinin İsteni- cak kadar çok olmadığından doktor 
len irtifada ses verebileceğini mey
dana çıkardığı için mütehassıs bir 
doktorun ve bir şan öğretmeninin 
el birliği sayesinde yıldızın sesi dü
zeltilıniş ve filim çevirmesine mani 
kalmamıştır. 

Amerikadaki bütün sesli musiki 
dersi veren müesseseler, derhal bir 
Rezonoskop tedarik etmişler ve ders
hanelerine ses mütehassısı birer dok-

öğretmenlerin ietedikleri ücret he
nüz çok yüksektir. Fakat yakın za
manda bunların sayısı artacak, her 
memlekete yayılacaktır. Bütün mu
siki dıırshaneleri doktor ve birer Re
zonoskop edineceklerdir. Ve bun-

dan sonra, bir çok şehirlerde yeni 

yeni reklamlar görünecektir: cSesi
nizi billurlaştırınız bayan I > 

s. 
i. 

N. 
E. 

M. 
A 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
: Kücük sinema : . , . . . 
: haberleri : 
• • ......................................... 

* Ogüst Baron ölmüştür. Sine
ma seyircisi bu ismi hatırlamaz bi
le. Fakat sesli sinemanın icadında 
bu zatın payı çok büyüktür. Jlk ufak 
•esli filim makinesini kırk sene ev
vel yapmıştı. Bugünkü makineler, 
o vakıt kullanılmıyan bu aletin te
kamül etmiş şeklidir. Kaşif 82 yaşın
da, unutulmuş, kör ve inmeli yaşı
yordu. ölümü bir kurtulu• olarak te-
lakki ediliyor. • 

*Con Kravford on gün kalmak 
üzere Nevyorka gitmiş ve bu kısa 
seyahat için kuyruklu piyanosunu ve 
şan öğretmenini de beraber götür
meği unutmamıştır. Holivutta, Nel
son Edi ile bir filim çevirmekte olan 
Janet Mak Donaldın bundan vazgeç
tiğine ve yarım kalan filimi Con 
Kravfordun çevireceğine dair bir şa
yia dolaşıyor. ınler ve mütehassıslar sesin insan 

~ğazından nasıl çıktığını eyice tet-
ık edebilmeye imkan bulmuşlardır. 

l .Bu tetkikler, iki santimetre uzun
Ugunda ince bir telin ihtizazından 
çıkan İnsan sesinin koskoca bir salo
ku nasıl doldurduğunu meydana çı-

Bol yağmurlu bir gecede ... 

Onların da kusurları var! 
Yıldızların film cevirirken bile bir • 

türlü terk edemedikleri kücük • 
büyük, ıyı, kötü huyları 

Bilmem dikkat ettiniz mi, yıldız- Annabellanın da ufak bir kusuru 
!arın ekserisi sinirlidirler ve sinirlen- vardır. Filim çevrilirken h~ aahnede 
meleri sun'i değil, içten gelmedir. üç dört defa elini ağzına götürür: 
Halbuki meslek icabı yıldızların he- J"l Be · · k k k"t"d" 

h k 
. . u rının usuru pe o u ur, 

men er hare etı de mütemadıyen F'l' · "h' h ) · d b' 
k 1 1 d d O h ld 

ı ımın en mu ım sa ne erın e ıı 

ontro atın a ır. a e sanat-
karların küçük kusurları alınası ta- parmağiyle sümüğünü siler. Elöonor 

Povel dans ederken elini midesi üze. 
biidir. Çünkü insan yapma dedikleri 
şeyi yapmak ister. rine koyar. Vallas Beri burnunu &-

Gabi Marleyin hiddet ve heyecan vuçlar. Remi boğuluyormuş gibi bir 
sahnelerinde mendilini ne kadar parmağını gömleğinin yakasına so· 
hırsla sıktığına tabii dikkat etmişsi- kar. Fernandel mütemadiyen bir e
nizdir. O daima mendilini sıkar, çe- !ini sallar. Lui Juve çenesini eğer ve 
ker, yırtar. Göz yaşları fışkırmaya sanki hayali bir gözlük altından ba
hazırmış gibi mendilini ikide bir de kıyormuş gibi daima aşağıya bakar. 
gözlerine götürür. Ona rejisörler kaç Greta Garbo kaşlarını oynatır ve 
defalar bu hareketleri yapmamasını alnını kınştırır. Mişel Simon ağzıni 
söylediler. Fakat mümkün mü} açar. Simon Simon söz söylerken 

Heyecan sahnelerinde ].P. Omen dişlerini sıkar. Şirley T ampel yürür
tükrüğünü çok yutar, saçları diken ken bir asker gibi kollarını sallar. 
diken olur, bu manzara filim cep- Sa 0 a Gitri metinde olsun olmasm 
heden alınırsa çok çirkin oluyor. cA ilahım 1 Allahım» kelimelerini 
Fakat bunları yapmamak artistin e- mütemadiyen tekrar eder. Lorel en· 
!inde değil ki.. sesini kaşır. 

Mıırlen Ditıihinin •on pozlarından biri 

DOROTI LAMUR 
AZ KALSIN BOGULUYORDU 

arınıştır. 

Bu buluşlar ilim alemini alakadar s· f ·ı . v· 1 ld A ettiği kadar sinemacılığın da işine )f ) ID ÇeVIren ıyana 1 Yl iZ me- «Dünyanın en güzel kadını» ün-
:varıyor. Neden mi~ vanı verilen, geçenlerde bir Cavalı 

Motör, o anda, hem uzaklaşmir 
bulunuyor, hem de gürültü arasında 

Bir defa sesleri ayar etmek imka- • k b • d • """ • • ı t sultanın kendisine aşık olarak evlen-
nı elde edilmiş oluyor. Bu keşfe da- rı ayı enımseme ıgını an a ıyor •• mek istediği Doroti Lamur büyük 
janaralt Rezonoskop isminde bir a- bir tehlike geçirmiştir. 
et Yapılmıştır. Bu alet sanatkann Vak'ası, vahşi ormanlarda geçen 

i.j•ini'.1 bütün teferrüatını ölçüyor. Holivudu nasıl buldum? memlekette bir filim çevirmeği hatırım- nı mütalfia ettim. Bu benim için güzel filimlerde rol almış artist, en tehlike-
! angı perdedeki şarkıları aöyliyebi- Böyle bir suale tereddütsüz olarak ce- dan geçiremezdim. Ben orta derecede bir deneme devresi oldu. li aahneleri gayet muvaffakıyetle 
eceğini tesbit ediyor, çok beğenilen vap vermem için Amerikadan ayrıldı- bir artistfun. Hiç bir anla<rna yapmadan Sonra Holivuda gittim. En tanınmış çevirdiği halde nisbeten daha az teh
•eıler de bu aletle ölçülerek makbul ğım zaman neden intihap ettiğimi, dü- memleketimden ayrılarak Aınerikaya artistlerin masalarında yer almak şere- likeli görülen bu kazada az kalsın 
sese ait rakamlar elde ediliyor. Bu şüncelerimi okuyanlar pek kolay anlı- geliyordum. Beni tanımıyorlardı. Adım finl elde ettim. Orada öğrendiğim şeyler boğulacakmı . 
'~retle yeni mealeke başlıyacak bir yacaklardır. ve hüviyetim onlar içln tam bir karanlık beni pek te tatınin ebnemişti. Anlryor- Kaza §Öyle oluyor: 
117ına heveskarının istidadı ve mu- Bundan üç yıl önce Viyanadan ayrı- ifade ederdi. duın ki, bu giizellik ülkesinde hakikat- Doroti Lam ur, cŞimal Çocukları> 
"~ fakıyet derecesi evvelden kat'i Jarak Amerikaya geldiğim zaman yeni Evveli Vaş.lngtonda bir ayunı barca- ten riyade renkler geçiyordu. Güzel ve isminde bir filim çevirmektedir. Bir 
0 rak kestirilebilioyr. bir lisan, yeni çehreler, yeni bir Alem ve dnn. Muhtelif Amerikan salonlarına gir- sanatlı:Arane filimden ziyade orijinal sah- sahne bitiyor, diğer bir aahneye baş. 
Do B~ aletten ilk istifade eden Kler yeni bir dünyanın değişik dekoruyle mlye muvaffak oldum. Amerikanın yük- neler, bol renkli ve dolgun dekorlu süje- lamak için biraz istirahat devreai 
t t ısıninde bir operet artisti olmuş- karşıl.aşnu§tım. Lisanlarını bilmiyor, A- sek sosyetesine mensup zevatının nasıl !er k1ymet l!ade ediyordu. var .. Artist bunu, bulunduğu yerde 

artistin sesini işitmek imkanı yok
tur. Rejisör ve operatörler de Doro
ti Lamurun sesini işitmiyorlar. 

Artist, bütün cesaretini toplıyor 
ve yüzmiye çalışıyor. Fakat, su dol

muş olan elbiseleri kendisini daima 
denizin dibine çekmek tehlikesini 

göstermektedir. Doroti Lmur tekrar 
bağırmağa başlıyor. 

Bu sırada, ikinci aahneye baş)a.. 
mak zamanı gelmiştir. Rejisör, etra
fına bakınca, salın boş olduğunu, ar
tistin ortada bulunmadığını farke
diyor. Sonra, zavallı kadının uzak._ 
çırpındığını görüyor. Ur. Bu artist bir filim için çalışmış, dellerinl bilınlyordum. Hele böyle bir düşündüklerini, nelerden hoşlandıkları- Artistler arasında büyük bir çekeme- geçirmek istiyor. 

----------------------·----------------------- mezlik vardı. Her kes kendi Alemi içinde Bulunduğu yer, deniz 
bir Alem yaratmıya çalrşıyordu. Ve ar- cereyan etmektedir. 

üzerinde Derhal denize atlıyor ve artisti, 

tistler sanat düşüncesinden riyade pat- Fakat, sal, suların akıntısı ile, bir 
ronları için çalışıyorlard1. az uzaklaşıyor. Filim çekenler ve 

Böyle ilıir muhitte muvaffak olmak çok rejisörler arkada kalıyorlar. 
müşküldü. Kendi eserim olan c Bol yağ- Doroti Lamur, salın üzerine sırt 
murlu bir gece > yi kabııl ettirm .. k be- üstü yatmıştır. Sal, dalgaların şidde
nim için çok müşkül olmaclı. Halkın ne- tinden devriliyor. Artist te denize 
lerden hoşlandığını mütalaa ettiğim için düşüyor .. 
mevzuda biraz değişiklik yapmlya ka- Doroti Lamıır eyi bir yüzücüdür. 
rar verıniştim. (Dişi T arzan) gibi macera filimle-

Bu filimde sanattan riyatle gösterişe, rinde bu maharetini çok eyi göster
harekete ve dekora yer verdiğim için miştir. Fakat, o sırada, elbiseleri ile 
her halde tutulacaktı. Bu filınl altı ay bulunmaktadır. Sonra, birdenbire te
gibi kısa bir zaman içlnde tamamladım. !aşa kapılmıştır. Onun için, boğul-

boğulmak üzere iken kurtarıyorlar. 
Doroti Lamur bayılmıştır. Bir da. 
kika daha kurtarılmamış olsaydı, 
dalgalar arasında kaybolacağı mu• 
hak kaktı. 

Holivutta herkes artiste geçmiı 
olsuna gelmiş, dünyanın her tara
fından telgraflar gönderilmiştir. 

*---
Silviye Sidne y 

anlatıyor 
tlk provasında büyük bir sükse uyandır- mak üzere olduğunu hissediyor. Ba- *Aşağıdaki vakayı bizzat Silviya 
dı. Benim eşsiz bir artist olduğuma hük- ğırmıya başlıyor. Sidney anlatıyor: cGeçen gün Nev-
m~ttiler. Fakat, Aınerikada uzun bir yorkta bir sinemaya girdim. (Çık-
müddet kalamıyacağınu daha evvelld uzun müddet kalamaclıklarını şimdi an- maz sokak) filimi oynıyordu. Otur
muhaverelcrimde söylediğim için, adı- lıyonmı. Onlara hiç bir hiddet besleme- dum. Perdede yüzümü gördüm. 

!"!:~ı;..;.;:1aın;;._...,.....;::..ı~...__;:::._...:..,~Z,._~:__:L...::-.L!..L .... i..·.ı."·:!..m[;3~i:~L;.1,ı~,:..,..,S;.,;._;..... mın tutulmasına mümanaat ettiler ve den Amôrikadan ayrılırken bütün tees- Yanımda oturan kadın canı sıkıl-
Aınerik bu filmi ikinci sınıf sinemalarda göster- sllrüm. bu ileri memlekette fikre pek az mı~ gibi bana döndü ve: 

ltazana :da. az ~anda ç~k şöhreti Holivudda bütün yıldl7lar onu sevmek-ı Nelson Eddiyl böyle bir gezinU esnasın- diler. kıymet verilişi oldu. _ Bu yıldızın daima ağlar gibi 
"'anda~ guzel seslı Nelson Eddi ayni za-

1 
tedir. Gezmeğe gittiği zaman bir çok gii-fda ve hakikaten !Atif bir malyyelle gös- Holivuda gidip te muvaffak. olmıyan duran suratı hiç te hoşuma gitmi-

em ressam hem de ııazetecidir. ,zeller de ona refakat ederler. Resmimizltermektedir. "11lslerln neden bu ııi!zel memlekette Sara Hamiltoa yor, dedi. 

I 
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Bize istikbalden haber ver! hakkında neler yazıyor? 
Öğle ne§Tiyab: 

Saat 12.30 Karı~ plak ncıriyatı. 12. 
50 Plak : Türk musikisi ve halk prkılıı· 
rı. 13. 15 Dahili ve harici haberler. 

Söyle, söyle ben hakikaten Portekiz kraliçesi olacak Al t 1 . ' ·ıı . 8 lk 1 ·ı " • • man gaze e erı ıngı erenın a an ara aı 
mıyım. Kaç çocugum olacak bunları anlamak 1stıyorum politikasını yeni bir hücum vesilesi yapıyorlar 

Akısm neşriyatı : 
Saat 18.30 da kanşık plak neşriyatı. 

Hükümdar: 
· - Y oland, söylendiğine göre, 
Nostradamüs, kansının ruhunu fCY
tana aatmı§ bir adamdır. Bundan 
başka Katerin dö Midiçi de. oğlunun 
ölümünü evvelden haber verdiği i· 
çin bu adamdan hiç hoşlanmamıştır 1 
dedi. 

-18-
Yoland, hükümdara: 
- Fakat, dedi. Bu adam bana 

çok hoşa gidecek şeyler haber veri
yor. Ve bana diyor ki ben Portekiz 
kraliçesi olacağım 1 Bununla beraber 
biz kendisinden şahıslanmıza dair 
birşey sormıyalım. Bizden birkaç a
sır sonraki halleri soralım 1 

- Haydi canım sende.. Size bir 
sürü masal söyliyor. Ben bu adamın 
bir şarlatan olmasından şüphe edi
yorum. Ben şimdiye kadar hiç bir 
sihirbaz veya istikbali haber veren-
den bu kadar cüretli sözler duyma- Napoli hükümdarı Nostradamü- dine düşünmeğe daldı. 
dım ! Diğer ihtiyar sihirbaz da böyle- sa: Y oland da: 
dir. Sen ne düı!ünüyorsan düşün; - Ho§ geldin .• Şöylece otur. Se- - Heyhat! dedi. Biz o tarihlerde 
bence bunlar birer prlatandan bat- nin cihan hadiseleri üzerindeki aöz- tamamen yok olacağız. Belki de top
ka birşey değldirler. )erin bizim çok hoşumuza gidiyor .. rağımız, kemiklerimizin tozları bile 

Hükümdar bunlan ıöyledikten Şimdi. ağzından yer yüzünün, 20 kalmıyacak t dedi. 
ıonra, bir müddet austu; Yol::.nd asır sonra ne hal alacağını anlamak Hükümdar, bu sözler üzerine gü-

. güzel kollanm ihtiyar hükümdann iatiyoruzl dedi. zel Yolanda baktı, evet, bu güzel 
boynuna doladı. Bu hareket. Yolan- _ Lütuf ve teveccühünüze te- vücut ta yok olacakh ! Yolandı ya-
dın hedefe varmak için en ziyade §ellür ederim. Fakat bunları söyle- nına çekti ve onu öptükten sonra: 
İşine yanyan bir hareket idi. Ve: mek ve bildirmek kudretine her za- - Yoland, böyle kara diişünce-

- Benim saygılı ve kudretli hü- man malik değilim. Bazı beni garip leri aklımızdan çıkaralım. Bunlan 
kümdanm, sana yalvannrn. Nostra- ''lir his kaplar, bende çok acaip bir düsünmek, er veya geç çıldırmak de
damüsü saraya davet et. Eğer ka· \al peyda olur: ben, bir çok harikul- mektirl Yasadığımıza, hayatta ve 
1abalıkt:an çekiniyorsan sade ikimİ2 ;de §eyler görür ve bunlara göre saadette olduğumuza §Ükredelim, 
bulunuruz. Doğrusu, bu adam be· -belki de saçmasapan- bir çok şey- yüz veya onlarca vüz sene sonrası 
nim merakımı cidden ayaklandırdı . ler söylerim. Fakat bunlann bir vakti biz~ ne gerek? dedi. 
Bize verece~ haberler hence çok var, 0 vakıt gelmeden ben gözlerimi Fnkat Yoland eımank bir çocuk 
mühimdir. Şeytanla alasveriı etmiş- 1capatara.k istediğim acaip şeyleri gö- gibi, 1940 senesinde arzın ne halde 
se, bundan bize ne sanki?. remem. oldu~unu sihirbaz ağzından dinle-

Y oland bu ıuretle Napoli hüküm- Nostrnclamüsün bu sözleri, yolan- meği aklına koymu~. bunun için de 
Clannın gönlünü yaptı, Nostradamü· Iın canını aıkmadıktan başka, aza- çok sabırsızlanıyordu! ve: 
sün bir gece için saraya davetini te- "ll.İ derecede sevindirdi. Ve hüküm- - Nostradamüs cezbe haline ne 
min etti. dara: zaman dü§ecek} diye neticeyi bek-* - Gördünüz mü? dedi, ben bu- liyordu 1 

Müneccim ve tabip Nostradamüs ,un için Nostradamüsün sarayda Nostradamüs, Napoli sarayında 
hala Trivulk..iyosun nezdinde idi. tı:: \iç olmazsa, bir ay kalması lazımdır! j epeyce bir zaman kaldı. Bu sayede 
zaman alimin ara!l'lnda mütemadi- dedim. de sarayın kütüohaneaindcki kıy
ycn münakapılar oluyordu. Bunun üzerine hükümdar, sarayın metli ve eski eserleri gözden geçir-

- Senin makinelerin beni o ka- :ıir tarafında Nostradamüsa bir daire mek fırsatını da kazanmış okiu. 
dar alakadar etmez. Ben gizli ilim- verilmesini ve kendisine eyi bakıl- Y oland, Nostradamiisü yalnız ve 
feri çok severim. Ben, çok uzaklar- masmı emretti. rahat bırakmıyordu. Yanına sık, sık 
da bulunan veya ölen bir İnsanın ae- Hükümdar, genç kadına: gidiyor ve: 
sini duyacak bir makine yapmak is- - Bundan t 500 sene sonra yer - Bize istikbalden ne zaman ha-
tjyorum, dedi. vüzü acaba ne halde olacak? Şimdi ber vereceksin? ben hakikaten Por-

- Ben de uçmaktan çok büyük lsa doğumunun 1538 inci yılında tekiz kraliçesi olacak mıyım? Kaç 
zevk alıyorum. Nostradamüs, hem 1:>ulunuyoruzl çocuğum olacak? diye soruyordu. 
insan, hem kuş olmak ne kadar zevk Mesela 1940 ta insanlar nasıl ya- Bu mütemadi ziyaret ve sorgular 
vericidir, bilseniz! 11yacaklar, neler bulmuş, neler yap- Nostradamüsün daha evi tetkik yap-

* iki sihirbazın böylece konuştukla
n sırada, evin kapısı vuruldu, vakıt 
çok geçti 1 O kadar ki ihtiyar sihirba
zın mahut kapıcı kuşu bile uyumuş
tu. 
He~ iki alim de merak içinde kal

dılnr, böylece, gece vakti kapıya kim 
gelebilirdi, acaba? T rivulkiyos ka
pıyı açtı. Kapıda saray adamları var
dı. İçlerinden birisi: 

- Beni Napoli hükümdarı gön
derdi. Gayet mühim bir iş için. Nos 
tradamüsü saraya götüreceğim, de
di. 

ihtiyar sihirbazın yüzü buruştu 
ve: 

- Yoksa, dedi. Zavallıyı idam 
mı edeceklerdir? Kusuru nedir aca· 
ba~ 

- Hayır, hayır .. Kötü hiç biı 
maksat yoktur. Hükümdar kendisin
den birşeyler danışacaktır 1 

Nostradamüs, saray adamlarınır 
yanma katılmağa mecbur kaldı. f j. 

rar ve kurtulu!_! imkanı yoktu, belk · 
de ortada korkulu bir şey de bulun· 
mıyordu. Mukadderata tabi olmak
tan ·başka çare bulamadı. 

Saraya vardıkları vakıt, saray a
damları Nostradamüsün gözlerin· 
bir mendille bağladılar. Ve bir müd· 
det yürüdükten, bir kaç daire geç 
tikten sonra, bu mendili sihirbazır 
gözlerinden yine çözdüler. Bu esrar· 
lı kısım, Yolandın hus~i daireler· 
idi. Bu daireyi hükümdardan ba~h 
gören yoktu. Hükümdar bu dairey: 
cihandan kıskanmakta idi. 

Gözleri açılan Nostradamüs, Na· 
poli hükümdarının hususi dairesinde 
olduğunu anladı. Hükümdar kıymet
li ve çok süslü, geniş bir sedire otur
muf, güzel Y oland da yanında yarı 
yan yatmış bulunuyordu. 

·nış olacaklardır! dedi ve kendi ken- -BiTMEDi-

Almanyanın Prag sefiri 

Bir Çek tayyaresinin 
Alman arazisinde uçtuğunu bildirdi 

Çekoslovakyada 20 Mayısta sılah altına 
alınan ihti_yatlar terhis edildi 

Prag, 18 ( ö.R) - Çekoslovak res- len talepler vardır. 
mi ajansı 20 may1Bta silah altına alın- Hazırlanacak kat'i proje 80 faslı ih
mıt olan ve bir kısmı önceden terhis-edi- tiva edecektir. Ayni zamanda bir esbabı 
' en bütün ihtiyat kuvvetlerinin timdi ter- mucibe layihası da hazulanacakbr. Südet 
\is edildiklerini ve Çek hükümetinin hüs- partisinin muhtırasına gelince bu da ilci 
ıü niyeti hakkında yeni bir delil vermq 

1 

kısımdır. Birincisi Südetlerin kabul et
:ılduğunu yazıyor. tikleri nazi prensiplerine göre devlet 

Prag, 18 ( ö . R) - Hazırlanmakta 1 hakkındaki nazariyeleri, ikincisi pratik 
'>lan milliyetler statüsü mahdut nazırlar 

1 

bazı teklifleri ihtiva etmektedir. Hük.ü
·~omitesi tarafından tetkik edilmektedir. met birinci nazari kısmı demokrat bir 

tl. 1 lodza bu projeye bütün hükümet l devlet için müzakere ihtimali bırakma
?artilerinin muvofnkotini istihsale çalışı- yan bir bahis telakki ediyor. Fakat Sü
ıor. Radyo ajan ı vaziyeti töyle göste- detlerin pratik tekliflerinin azami kıs

iyor : Hükümetin hazırladığı proje mını projesine koymak istiyecektir. 
:nemlcket dahilinde bütün ırk grup1arı• Hükümet önümüzdeki 15 gün içinde 
ıa mensup ekalliyetlere tam hukuk mü- milliyetler statüsü hakkında bütün ekal
·avatı ve idare muhtariyeti verecektir.. liyetlerin bütün gruplariyle görüşecektir. 

Mah.dut komite. ~~kilme~ iştirak eden sıTemmuzun ilk haftasında Sokol bayraın
-,artıdcn her bınnı temsil eden 6 nazır- lan mUzakercleri bir müddet için inkitaa 
1an mürekkepti. Bu komite umumiyetle uğratacaktır. Bayram bitince müzakere
.)Üt:.in siyasi meseleler hakkında karar ler devam edecek ve statü temmuz or
ıerir ve kararlımnın parlamento tarafın- talannda parlamentoya verilecektir. Bu
lan kabul edilmemesi vaki değildir. Zi- rada da müzakereler 15 gün kadar ıüre
·a hükümet ekseriyetini teşlcil eden bü- ceğinden ekalliyetler etatüsil ağustoa ip~ 
' Ün partileri temsil etmektedir. Bu ko- tidasında kanun hülcmünü alabilecektir. 
nitenin elinde kat'i milliyetler ıtatüsünü Prag. 18 (ö.R) - Alman sefiri bir 
' anzim için üç esas vardır : Birincisi hü- Çek tayyaresinin Alman arazisi üzerinde 

":ümet tarafından §imdiye 1'.adar birbiri uçtuğu lddia.c;iyle hUkUmete bir nota 
• rdınca hazırlanan üç projedir. tlcincisi vermi~tir. Sefirle haridye nazır vekili 
·kalliyet1erin şimdiki kanunlar dahilinde arasında müzakere pel ~vstane olmuş
ıaziyetine dnir hazırlanan dokümanlar- tur. Nazır tayyarenin numarası ve hl
lıf'. Nihayet Südet nuhtırasında ve Sü- dise mahalli hakhnda tahilat 'Verilmeai

detlerle yapılan müzakerelerde b.ilcli.Q,, -.i -.. ctmiıtir. 

Bükret 16 (M.H)- Mülga mUlt köy· ı tôyle diyordu: 
lü fukaaa organı cDreptatea> gazetesi cHarpten iki eene evvel bir cün zev
Almanya • Çekoslovakya ihtilafı halt- ı cime fU suali sormU§tuın: Bir çok dev

~dıı ~Cfl'ettiği bir makalede ezcümle ı (etlerin günden güne AJmanyadan u:zak. 
§Oyle dıyor: ı laşmalannın sebebi nedir} 

~Almanyanın. Avrupa aulhunu karga- - Her hangi bir sebep dolayısiyle 

şalığa düşürmek üzere Çekoslovak.yada! bu düşmanlığa liyakat keabediyoruz. Zi-
çcvirdiği son mnnevra kınlmıştır. Müt• I b. • h · • · ..: · al ·dd 1 ra ızım arıcı sıyasc ... mız, y nız tı ete 
tcfik Cümhuriyetin akıllılığı vo takati, d ktad d. _,_ b·· . .::ı. 1 · ayanmn ır, ıyer~ uywı. e çı ce-
bu defa lngilterenin enerjik ve kat'i mÜ• • • ..: 1 vap vermış .... 
dııhnl~i. 6lllhu yeniden temine saik ol· ı a· Al t fı d l k t' • ır mn ara n an mem e e ının 
muştur. Almanyanın, muuhedeleri par• , h · • · t' h •-'- d ·1 b h·'k 

1 
arıcı ı;ıyase ı aıc&ın a ven en u u -

çalamıık ve arzu ettiğini zorla znptetmek .1.. d'I k h. b. k 
1.. · k b • l · . d b' me, ı avo e ı ece ıç ır vey yo tur. 

p unına aıt c a a JCSl en> zencır en ır 1 , k.k b d l_ı .. Al 1 b 
h ık k 

,j nn ı at te, u ur. -ıatta man ar, azı 
a a opmuştur. t 

8 b .. ük - d 1 k d b l'-' ahvnl dolayısiyle onların tarafına geçen u uy muca e e arşısın a e ıu • • • . • 

b. h ı t k'l d ,_ l Ç k hakka karşı bıle, hıddet ve şıddetle ıtı-son ır mer a e eş ı e ece"" o an e 1 
halkası, mazinin zafer zencirini, yani, ı rnzlarda bulunanı.le iltihak yerine muha-

s A hl • • • . d'l . 1 lefette karar kılmışlardır. 
arre- nse uss zencınnı, ıtmam e ı mı· ı . 

yen, fakat ımırla takip edilen r üyalar 1 Fakat muahedclen zorlamalanna, Ce-

zencirinc bağlamamıştır. nevreye hücumlanna, münasebetleri ze-

hirlemelerine vo Anupa havasını boz-

ÇEKOSLOV AKY ANIIN AZMi malarına ne dersiniz> 

Çekoslovakya etapi, müstakbel kıtal 

1c;;in, hudutsuz emel ve anulannı tamam• 
lamak kaygıaiyle bunun bqmda bulunan 

Almanyanın eabılc Amerika elçisinin 

tahminleri, bugüne kadar muteber olarak 

kalmııtır. Şiddet, daima dü~manhk kaza-

18. 5 O de çocuklara masal ( masaldede), 
19. 15 türk musikisi ve halk p.rkılara 

(Makbule Çakar ve arkadaşları). 20.0I> 
de 83at ayan ve arapça neıriyat, 20. IS 
te türle musikisi ve halk tarkılan (Sala· 
hidin ve arkadaşları), 21.00 de Edebt 
konuşma (Behçet Kemal Çağlar), 21. 
15 ıtüdyo ealon orkestrası. 22.00 de 
ajans haberleri. 22.15 te yannki pros· 
ram ve istiklal marşı. 

IST ANBUL RADYOSU 

Öğle neşriyatı : 

Saat 12.30 Plakla Tüı1' musikisi. 
1230 Havadi~. 13.05 Plakla Türk mu· 
sikisi. 13.30 Muhtelif plak neşriyutı. 

Akşam neşriyatı : 

Saat 18.30 da plakla dans musikisi, 
18.50 de konferans: Profesör Salih Mu; 
rot (Radyo dersleri), 19.20 de Nihal 
ve arkadaıları tarafından türk musikisi 
ve halk şarkıları, 19.5 7 de saat ayarı 

Grenviç rasathanesinden naklen. 20.02 
do konservatuvar profesörlerinden Vi· 
yolonist Liko Amar, Piyanoda bayan 
Sabo, 20.45 te hava raporu. 20.48 de 

mua.nnit ta.hrikatçı!ara bir köp .• rü teş. kil 
1 
nır. Ömer Riza tarafından Arapça söylev, 

'- Ç k 1 '- C h 1 21.00 de klasik türle musikisi: Nuri Halil etmıyeceıdır. e os ova.._,.a um urıye· INCILIZ SiY ASETI VE ALMANLAR 
ti, Berlin tarafından hazırlanan bu son ı vo arltadaıları tarafından. 21 .45 te or .. 
darbeler kaqmnda, müstesna tavır ve C tul _.J • t • mal .. kestra. 22.15 te ajana haberleri, 22.30 
L k · 1 ·ıı~ al ··ıkl · · uren gazete:. eıyas ıc eutu- da plakla sololar, opera Ye operet par• nare etıy e mı ı m ve mu ennı ve d Al I 1 ·ı · B )'-

nun a, man ann, ngı terenın a ~an- çal 22 50 d h b l şeref ve haysiyetlerini muahafazaya kati· an, . e son a er er ve ertesi 
yen azmettiğini pek güzel ispat etti.Hüs- larda talcip ettiği eiyueti. tiddetle ten- günün programı. 

·· · t · · t h. b' _ '- t k kit ettiklerini tebarüz ettirmek üzere Al-nu nıye ve samımıye ıç ır vwtı e -
sik olmamı,tır. Haklı taleplerle müıkü· man matbuatından ap.ğıdaki fıkralan 
!atsız kabul edilmiştir. T ahrikatçıların 

1 
nakletmektedir: 

görülen şıkancı ruhlar, enerji ve şeref ve 
1 

National Sociali.stiche Corpespondanes 
haysiyetle reddedilmiştir. 1 g&ıZCtesi, lngilterenin, Türkiyeye yapbğı 

Bütün Avrupa, Çekosloval~yanın ya- · ikrazda politika kokusu var diyerek şid
mnda mevki almı,tır. Ve tahrikat-

1 
detle tenkit etmektedir. Alman mehafili 

çıların jestleri de, bugün de, eskm gibi bunu, Almanyanın Cenubuşarki Avrupa

bir ~o~ ~roteatoları davet etmiştir. • 1 daki siyasetine karşı lngilterenin bir ma-
Berlının muvaHak olan veyahut yenı- ncvrası olduğunu zannetmektedirler. 

den hazırlayıp bugünlerde tatbik saha- Cermanie gazetesi de, nasyonal aosya-
sına koyduğu bütün bu darbelerinde, on 1. Al B lı__ -1 d T . ıst manyanın a lt.ılil ar a ve una 
senedenberı Rayhın beynelmilel vesai- h d k' ''- di fa tl • ı 
'-' · · d h ---L d dil 1 avzasın a ı udısa men a erıne n-
ıunı temın e en aynı nı mui?<' .. e e e -
mektedir. 1 gilterenin karışmasını tenkit etmektedir. 

lndustri organı Deutcho Bergverko-

FRANSIZ POLlTIKASI zutung gazetesi de, lngilterenin, Boğaz-

1 lardan Balkanlara kadar olan yolunu ve 
Raymond Recouly, F ransamn, f 8 70· Romanya halckındaki planını tahlil et

ten 19 30 a kadar olan lıarici ıiyaseti miyo çalışmaktadır. tngilterenin. Kara-
hakkında yazdığı bir kitapta. Berlinde d . d R 1 b l k • .. enız en umen petro mem a erına a· 
19 19 senesınde yaptıgı fevkalade mil· j 
h. b' ··1·k t h kk d · h t •dar olan demiryolunun çifte hat olma-
ım ır mu a a a ın a şu ıza a ı ver• 

mektedir: ı sını ist~diği ve bu ~-~usta icap eden ı~r-
c Versay muahedeşinin imzasından mayeyı de vereccgmı kaydebnelctedır. 

bir kaç ay sonra Berline muvasalatimde Bu gazete. lngilterenin Rumen petrolleri 

o zamanlar yegane açık otel olan Ad- ile yakından alakadar olduğunu da zile. 
lonun salonlarındaki masalardan birin- 1 retmektedir. 

de yol arkada,ım Amerikalı Jamea Hy-1 Yine aynı gazetenin verdiği malumata 
de'i, Almanyanın sabık Amerika büyük ' nazaran, Argetoianunun Mayıs ayı niha

clçisinden dul kalan vatandaşı Baronea yetinde Londradan avdetinden sonra biz 

(S) ile müsahabe halinde buldum. Har- 1 de çıkan bir iradei kraliye ile Rumen 

bın devamı müddetince Berlinde ve eya- ı altın madenlerinin yüzde ondan yüzde 
!etlerde vaktini geçiren mumaileyh, bü-

1 
30 a kadar ecnebi memleketlerde eer-

tün dünya ile alakası katedilen Alman 
1 
b t d'. . t h a dil b·ı w. d il . i es ovıze a v e e ı ecegıne e 

mi etinin, 52 ay devam eden harp cana- • t t kt d ' K d · d · tihsal 

1 
ışare e me e ır. ara enız e ıs 

sında maruz kaldığı felaketleri ve fe· 
dak"rl ki h kk d f --~' 1.. edilen fazla mahsullerin muhafazası için 

ı:ı ı an a · ın a mu assa.ı ma umat 
• ti' i !!il olar inşa edileceğine dair ınalUınat 

vermış r. f 

ALMANY ADAN UZAKLAŞMA 
~EBEPLERl 

Baronea, hikayesine devam ederek 

veren bu gazete, A1manyanm Cenubu 
şarki Avrupadaki mevkiini elde edecek 

olan bu plan, Ziraat nezaretinden değil. 

belki hrı.va ve bahriye nezaretinden çık
mıştır, diyor. 

Miizayede ile Fevka· 
iade Büyük Satış 
19 Haziran Pazar günü sabahle

vin s:ıat 1 O buçukta Bumovada 
Cümhuriyet meydanı karsısında 
lımet lnönü caddesinde 2 No. lu 
büyiik bahceli evde lzmirln tanın
Mlf ve eski ailelerinden B. Edvar 
Vitel' e ait emsalsiz mobil yeteri 
açık arthrma suretile sablacaktır. 

DiKKAT : Pazar günü ıabah-
1eyin Burnovaya hareket edecek 
'ren saatleri, 8,7 ve 10,15 geçedir. 
A.yni zamanda muntazam otobüı 
;eferleri vardır. 

Satdacak eıyalar arasında : em· 
;alıiz iki aynalı maundan mamul 
·ifünyeralı avnalı dolan, aynalı tu
·ıalet, maundan mamul müteaddit 
':>oyda beı adet kıymetli kütüpba· 
:ıe, ve 300 kadar kitap, yazıhane, 
1trRırlı dosya dolabı, deri yazıha
ne koltuğu, madeni aynalı temfİ· 
yelik, emsalı;z yağlı ve sulu boya 
~ablolar, çok kıymetli lükı kabart· 
711a büyük salon aynası, büyÜk ta· 
'>an hahları, dört adet antika ete
ier, yeni bir halde büyük vantila-
tör, gümüf kaplama famdanlar, 
eski antika seccadeler, emsali gö
TÜlmemİş eski ltalyan ve Çin ja .. 
"l)()n vazo lan, ve çini tabaklar, ga-
vet lüks ve nadide üç diyaframb 
~dison markalı salon gramofonu 
100 plikiyle, Şam iti paravan, em· 
;alsiz ceviz ve maundan mamul 
·ömine aynalan, senede bir defa 
kurulur ıaat, döner etejer, temıi
velik, perdeler komezlerile, tabu· 
;oe, heykeller, muhtelif etcjerler, 

------------- -=======""=,_,_--=---...... --- Avrupa mamôlah kristal camlı vit· 
vro.,u.g;zzzr~~Al'AT~~·lii!ZU:)1~~~ 

~ 

Artık düşünme~ iniz ! 
YazJık elbise kumaf1annw nereden alabileceğinizi biliyOI' musunuz? .... 

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
TiCARETHANESi 

Her cİIU oe en •on modaya mııvalılı kııma.rlarıle sizi 
miifkülJen lnntOTmıflır 

DORMOY, SA YN, VULEN ve FIŞER gibi dünyaca tanın
~mıt f abrikalann kumatlan kostümlük ketenler pardeaülükler ve 

her türlü yerli ve Avrupa kumatlannın bütün çqitleri rekabet~ 
kabul etmiyen fiatlerle burada satılmaktadır. t-

.Pe,ıemalcdar: Esnaf Ahall Bankası cıvarmda 
Eski Sura ski majlazaaında bul ·•nan 

HACI ALI ZADE ABDULLAH 
ticarethanesini bir kere ziyaret 

. etmeden kumaş almayınız 

rin, müdevver ve mustatil orta ma· 
'laları. saksı ve kolonalar, aynalar, 
'i muhtelif büyük odanın taban 
mutambaları, hava gazı ıobası, 
·çeri den çekmeceli emsalsiz aynalı 
dolap tuvaleti ve komodjnosu, ça· 
matır dolabı, müteaddit birer bu· 
:;uk ve ikiıer ki§ilik direkli kary~ 

lalar yataklarile, aynalı lavoman· 
'ar, pe,kirlik, kargı resim ıehoaaı, 
fotoğraf makinuı, Şam İ§i tabureJ 
"Ooker maaaıı, kristal tite takımı, 
~eykelli ıaat, aynaıı:ı elbise dolap-
1arı, ve 500 kadar muhtelif boyda 
huzlu ve düz cam bahçeler için, ve 
ıaire bir çok lüzumlu eıyalar bil· 
müzayede sahlacaktır. 
HAMiŞ: Yukarıda yazılı etya· 

lar acele ıahlacağından taliplerin 
iıtif ade ebneleri için bu fınab ka• 
çırmamalarını tavsiye eylerim. 

Fırıatı kaçırmayınız. 
Fırsat arttırma salonu 

AZIZ ŞiNiK 
TELEFON : 2056 

1--4 (2215) 



Kahraman Türk kadını 
Gökcen 

' 
dün Belgrada 

Sabiha 
vardı .. 

219 Yazan: Kemalettin Şükrü. 

Atina ve Sofya ziyaretle•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BiZANS SARAYININ /C YUZU 
9 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

intibaı parlaktır • 
rının 

• Hele şunun yediği halta bak!. 
Sen kim oluyorsun da kendine karı olacak kızı kendin 
İntihap edebiliyorsun? Bu hak şenin değil, bizimdir .• 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE dın pilotu olduğunu, haremin karanlık rütbeli ıubaylan, Belgrad tayyare al1t7t 
murlan tarafından istikbal edilmif- muhitinden göklere yükselen TUrk ka- subayları. Yugoalav hava teJki)atlanıu. 
tir. dınlığınm Bn. Gökçenin şahıslarında bir reisleri ile Türkiye orta elçisi ve bayam. 

Tayyare meydanından tehre gel- sembol teşkil ettiğin! yazmakta ve tay- Türkiye elçilik erkanı, Yunan ve Rumen 
diklerinde saraya giderek defteri yarecilik mesleğinde kıymettar bir şah- elçileri ve baıvekil ve hariciye nazın na
mahsusa yazılml§lar ve ondan eon- siyet olduğunu tebarüz ettirmektedir. mına dn protokol tef muavini Frangee Lt:on zındandan çtkarılmıştL 1 olaeak, onu seçmek ha1do senin değil, Leon, bu iradesiz genç, Vasilin boyun

Mnarna!ih, zındandan çıkmış olmakla bizimdir. duruğundan kendini kurtaramıyacak ka-
beraber yine saray içinde bir mUddet Ben ve imparatoriçe kimi intihap eder- dar Aciz olan delikanlı mahzun bir te-

re. elçiliği te§fİf etmişlerdir. Elçilik- Oelgrad, 18 (A.A) - Anadolu ajan- hazır b,4 unuyordu. 
te şereflerine tertip edilen çay ziya- sının hl18USi muh6biri bildiriyor : Saat 1 O da Yugoslav avcı tayyare!&> 
fetinde nazırlar, a!lrny nazın, birçolt Bayan Sabiha Gökçen bugün saat 1 O. rinden mürekkep bir filo bayan Gökçeni 
meb~lar ecnebi sefirler ve ataşa- 30 da Belgrad askeri tayyare meydanı- istikbale çıkmıştır. Saat 10.45 te bayan 
militerleri, erkanı harbiye rei.si, ko- ne. dinç ve zinde bir halde indi. Ve Yu- Gökçen tehir üzerinde bir devir yapıp 
mutanlar, tayyare zabitleri matbu- goslav hariciye nazm namına teşrifat şehri selamladıktan sonra tayyare mey
nt mümessilleri ve memleket ricali müdür muavini ile askeri ve sivil hava danına inmi§ ve askeri muzikanın çaldı
bulunmuşlnrdır. teşkilatları mümessilleri, elçimiz ve ha- ğı i .. tiklal marşı i)e 'karplımmışbr. Kendi

göz hapsinde tutuldu. sek onu zevceli~e kabule mecbursun ... vekkill ile boynunu büktil. 
Vasilin vahşeti ve tabiatının şiddeti et- Usul ve anananın icaplarına boyun eğe- Hayalinde sevgilisi belirdi. 

rafına o kadar dehşet salmıştı ki, her kes ccksin. Hem merak etme .. Sana zevceli. Gözlerinden akan jki damla yaşı im-
gibi Leon da onun bütün emirlerine bo- ğe intihap edeceğimiz kadını bl7.ansın paratora göstermemcğe çalışarak aşkı-
Yun eğiyordu. en asil ve en gilzel kızları arasından se- nn veda etti. 

- BlTMEDl -Artık genç bir delikanlı olan veliahd çcceğiz. 
lrnparator Vasilden çok korkuyor ve o ;;_..;;:;. ___ ==-- --=--= ...... --""*"'-----·---=~-'===-== Davetliler kendileriyle konuşmucı- yanı, ataşemiliter ve elçilik erkanı ile sine bir ~ok buketler verilmiotir. Mutat 

lrr ve h:ıklarında büyük bir tnkdir bayanlan, Yıpıan ve Rumen 8efirleri, sclfunlaşmıılardan sonra general Yan· 
ve hayranlık hisleri izhar etmişler- Yugoslav ilk kadın tayyarecisi, vatan- koviç buyan Gökçene Bclgrad tayyare 
dir. Ziyafet pek neşeli ve 6llmİmi daşlımmız ve güzide bir halk tabakası alayı subaylarını takdim etmiştir. Bayan 
geçmiştir. tarafından alkış tufanlariyle ve büyük Gökçen tayyare meydanından doğruca 

ne derse bila iUraz derhal cPekb di- Ingiltere tahkikat yapnracak 
YDrdu. 

Bir mUddet saray içinde kaldı. Soka
ğa korkusundan çıkamaz oldu. 

Sonra Vasil müsaade etti. 
Gezmeğe çıkar ve eğlenirdi. 
Bu gezmelerden biri esnasında gilzel 

bir kız gördil. 
Prensin genç ve sevgiye mUştak kalbi 

bu gilzel kız karşısında şiddetle çarptL 
Bu kı'T., Vac;ilin pek sevdi(:i ve hllrmet 

l ettiği rahip Sitilyenln kızı ldL 
Hakikaten ço' gUzel, çok C8%ibell bir 

bizans dilberi ldt 
Delikanlı ile len arasında blr münase

bet tcesstis ettL 
Sık sık buluşmağa ve şehrin uzak bah

çelerinde dört ba~ mamur blr aşk hayatı 
Ytlşamağa başladılar. 

Kız, Leonu ne kadar seviyorsa Leon 
da kız için o derece çıldınyordu. 

Ve burada, hizamın kenar bahçelerin
de. ~imen tarhlan Cizerlne uzAnarak ge
çirdiği tatlı aşk saatleri arasında söz ver
diler. 

Ebediyen birbirlerinin olacaklardL 

e Bitaı·af he ye e Isveç 
Norveç de dahil oluyor 

Sayın bnyan Cökc;en bu geceyi el- bir samimiyetle istikbal olunmuştur. Türkiye elçiliğine gitmiş ve saat 1 l .4S 
çiliğimizde geçirecekler ve yarın sa- Selam resmini müteakip askeri bando te saraya gelerek defteri imzalamıştır. 
bah Bclgrada hareket edeceklerdir. Türk ve Yugoslav milli marşlarını çal- Sofya ile Belgrad arasında şiddetli 

fstanbul 18 (Telgraf) - Sofyadan bil- mış ve bayan Sabiha Gökçene Yugoslav bir rüzgarla karşılanan bayan Gökçen 
diriliyor: başvekili ve hariciye nazın namına teş-11 Bclcrada hafif bir teahhürle gclmiftir. 

BUyUk hava kahramanı AtatUrk kızı rifat müdür muavini, askeri hava kuv- =---
Londra. 18 (ö.R) - Hava bombar- ğı nefrr-ti kaydettikten sonra tasavvur :sn. Sabiha Gökcene Sofyada gösterilen vetleri n~ına Yugos~av:anın ilk kadı~ Kamutay yarın müza

dunanlan üzerinde tahkikat için lspan- ettiği komisyonun gönderileceği~i bil- 'ıhUsnil kabul ve Bulgar kadınlannm ~ös- tayyarcc.ısı bayan Polıs sıvil hava teşkı-
yaya bitaraf bir komisyon göndermek direcektir. Her ne kadar bu komısyonun 1terdiklerl alaka biltUn tahrninerin fev- tatlan namına Yugoslav Aero kulüp re- kerelerine devam 
fikrini B. Chamberlain'in asla terl:ctme- zecri bir kudreti olrn.ıy~cak~a da bom- jkindod.ir. Atatürk kın, şehrin üzerinde isi elçimizin eşi bayan Haydar ve vatan• J k 
diğini cTmıes> gazctcai yıu:ıyor. Hava barıihmanlarda aıkerı hıç hır hedef ol-,·kısa bir cevelan yaptıktan ve Bulgar haL daşlanm1Z namına bayan Ta.şyürekli ta- eaece tir 
bombardımanlanrun aslteri hedeflerin madığı takdirde bunların eırf, barbarca kını selAmladıktan ~nra hava meydanı- rafından birer bul:ct verilmiştir. Ankara 17 (A.A) - B. M. Meclisi bu 
mevcudiyetiyle mazur gösterilip göste- bir hareket o\masını ilan etme~i .dünya lna lnml'j ve hususi bir merasimle kar- Bayan Sabiha Gökçen burada bulun- gUn Hilmi Uranın başkanlığında yaptı
rilemiyeceğini tahkike memur edilecek umumi efkarının ~aha ~uvv~tlı hır şe- 1 şılan:nıştır. Bn. Gökçen tezahlirat ara- duğu müddetçe refakatine memur edil- ğı toplantıda fabrika mesleki kurstan. 
komisyona İştiraki istenmiş olan Ameri-ı kild~ seferber edılme ıne hızmet ede-ısında Sofyadan BeJgrada milteveccihen miş ol:m ön yüzba,ı Kosta Hosiç ile tay- mühendis ve mimarlık sermayesinin ta-
kanın vaziyeti hakkında bazı emareler cektır. hareket etmiş, ayrılırken kendisine bu- yare meydıınından elçiliğe gitmiştir. mamı devlet tarafından verilmek sure-
elde edilmiştir. Bu komisyona delege ketler verilmiştir. Bugün saat 1 3 te Yuı;oslav hava kuv- tile kurulmuş teşekküJlerin idare ve mO· 
göndermeleri teklif edil mit olan lsvcç l.ondra. 18 ( Ö. R) - Şimdiye ka- vetleri namınaw gener~l Yankiv.iç .~~rafın- ı raknbesi hakkındaki kanunlar Ue ve ra--
ve Norveç teklifi kabul etmi§lcrdir. dnr hep hayal kırıklığı bırakmış olnn ka- BELGRADDA dan Avnln dagındakı otelde hır ogle ye- ı sathane teşkilatı kanununun 10 uneu 

Amerika ise ,imdilik ne evet ne ha- rışmazlık komitesinin bu salı celsesinde meği ve akşam elçimiz ınrafından sayın il maddesinin ikinci fıkrasının kaldırılma. 
yır cevabı vermemiştir. Çünkü vaziyeti daha büyük bir terakki kaydedeceği} Belgrad 18 (Hususi Muhabirjınizden) bayan Sabiha Gökçen şerefine elçilikte sı, Yugoslavyaya verilen yüz ve 400 ton· 
pek karışık ~örmektedir. ümit edilmektedir. Komisyon lspanya- jDünyanın ilk nskert kadın tayyareci!lİ bir akşam yemeği Ye onu müetakip bü- Juk munzam kontenjanların Tilrkiy::? • 

Fakat Vaşington hükümeti Londranm dan cönüllülerin geri alınması için oraya Bn. Sabiha Gökçenin Be!grada geleceği yük bir euvnre verilecektir. Yugoslavya anlaşmasına ilavesine, Türle 
teklifi kabul etmiş olan hükümetlerle beynelmilel bir komieyonun gönderil-

1 
haberi daha evvelden şehirde şayi olduğu Yemekte harbiye ve bahriye nazın tsveç ticaret anlaşmasına bağlı protokol-

• birlikte teşebbüsüne devam edeceğini mcsini ve ayni zamanda ispanya udut- 1 için burada kendisine gösterilen hUsnü general Mariç, Hariciye nazır muavini, da yapılacak değişiklikler ve Türkiye 
ümit etmekte ve hunu, sempati ile karşı- lannda kontrol tesisini kararlaştırmış, kabul cidden şayanı dikkatti. Bir marti Yugoslav hava kuvvetleri komutanı ve Sovyet ticaret muahedesinin 15 inci mad· 

Leon, genç ktta söz verirken kendi ha-
lamaktadır. Faht Amerikanın kom.is- fakat bu tedbirin tatbiki büyüle bir güç- gibi Bclgradın ilzerinde süzülen Gökçen muavini, Yunan, Rumen, Bulgar eefir· desine mUtedaır' teatı' olunan notal ....... 

* 
rekAtını ve arzularını idare eden Vasi- ,.. .... 

yona delege göndermesi hakkındaki İn· lükle karşılaşmıştı. Filhakika Sovyet de- tayyaresi saat on biri kırk dakika geçe !eri ve auvarecle de bir çok Yugoslav meriyete konulması için icra vek.illeriıı-
lin mevcudiyetin\ unutmuştu. 

O Vasil ki, Leon ondan lzinsl'T. değil 
evlenmek hatta maruf tabir ile abdesha-

tiba müsait değildir. Bununla berabf'!r legesi bu kontrolle birlikte ispanyanın I Belgradın Uzerinde görülmüş, mahir hava, kam, deniz yüksek erkaniyle ata- ce alman kararın tasdikine ait kanunlar 
bu vaziyet lsveç ve Norvcçin iştir:ıkiyle her limanına bir bahri mü~ahit gönderil- Türk kızı kısa bir cevelfından sonra hava 'emiliter1er. hava ataşeleri, Balkan sefa- ikinci müzakereleri yapılarak kabul edil-
komisyonun faaliyete geçmesine manı mesini iııtemi~. Alman ve t alyanlar bu- meydanına inmiştir. retleri erkanı ve Belgrad kibar mahafifi miştir. 

neye bile gidemezdi. 

İmparator Vasil ise imparatoriçe Et
karina ile beraber Leonu evlendirmeğe 
karar venniştL 

o1mıyncaktır. Hükümetin pazartesi gü- nu kat'i olarak reddetmişlerdir. Lord Belgrad şehri hava komutanı general mensupları bulunaCllklardır. Yine bu gilnkü toplantıda vakıflar me
nü Avnm kamımısmda bu hususta be- Plymouth 15 günden beri bu f'ngclin Ynnkoviç ve diğer zevat Türk kızını say- Türkkuşu baş pilotunun tek başma murlı:ıriyle tııhsHdarlara ve fen memur
yanatta bulunması beklenmektedir. izalesine çalışmış ve knt'i bir red cevahi-lgıyla sclamlnmışlardır. Öğle Uzeri Del- vaptığı bu Balkan hava turnesi burada iarına verilecek aidat, Ucret ve yevmiye-

! Iükümet Kantonun Japon tayyarele- le karşılaşm1'mıştır. Bu sebeple salı gü-
1
grad hava komu lanı general Yankoviçin büyük bir alaka ve samimi bir sempati 1 lere, inşaat ve tamirat mezuniyet dereee

ri tarafından ve İspanyol sivil ahalisinin I nü göm.illülerin geri alınması yolunda j verdiği ziyafette hazır bulunan Bn. Gök- u:nndırmıştır. Y erl~ matbuat bayan Sa-1 lerine ait kanun IAyıhası mfistaeeliyet 
de nasyonalist veya ecnebi tayyareleri tatbikata geçmek imkanı verecek olan I çen karşılaştığı samimi muhit i~inde bıhanın bu seyahatı etrafında çok doa- karariyle kabul edilmiş ve gUmrUk tarl-

Bir giin yanına çağırdı. 
- Oğlum, dedi, seni artık evlendire

ceğiz. tnrafından bombardımanının uyandırdı- bir terakki beklenmektedir. 1 kendisini hiçte yabancı görmediğini söy- tane maknlcler neşretmektedir. fesi kanununa bir pozisyon ilavesine 

Fakat biz kimi intihap edersek, kimi 
ıevce olarak gösterirsek onu alacaksın. 

------------------- ! emiştir. Belgrad, 18 (A.A) - Avala Ajansı ve Türkiye - Sovyet ticaret ve tediye 
Roma - Berlin mihveri tarihi bir Akşam üzeri Belgrad Tiirk elçiliğinde bildiriyor : cnlaşmasına bağlı listedeki ve 754 tarüe 

verilen ziyafette de bir çok zevat hazır Yugoslav A\•İasionu Türk tayyarecisi !pozisyonu karşısındaki harfler arasında 
zaruretten mi dog., mUŞiUT? bulunm~, ziyafeti bir suvare takip et- bayan Sabiha Gökçene bu sabah çok 1 değişiklik yapılmasına ait kanun llyıha-

Bu haber, daha doğrusu bu emir Le-
onu şaşırttL 

Genç prens, kalbinde taşıdıih bUyUk 
aşkının verdiği kuvvetle ufak bir itiraz
da bulunmak istedi. 

• miştir. hararetli ve eamimi bir kabul ynpmıştır. j larınm da birinci müzakereleri yapıtm.ı,. 
• Bn. Gökçen geceyi Belgradın misafi- Tayyare meydanında askeri hava kuv- tır. 

Roma, 18 (ö.R) - Alman sefiri von Makenzenin hazır bulundu· 
ğu bir törende kültür nazın B. Alfieri Roma - Berlin mihveri siyase
tinden ve Almanya ile İtalya arasındaki siyasi iştrakin neticelerinden 
bahsetmiştir. B. Alfieriye göre mihver bir diplomasi kombinezonu de
ğil. tarihi zaruretlerden doğmuş bir eserdir. 

1 ri olarak geçirmiştir. Sabahleyin Bük- vetleri kumandan muavini general Yan-1 Kamutay pazartesi günil toplanacak· 
1 reşe hareket edecektir. koviç, hava kurmayının bütün yüksek tır. - Fakat babacığım, dedi, benim daha 

evlenmek vaktim değil, hem intihap ede
ceğiniz kız benim hoşuma gidecek mi? i N'EŞRJYAT Baltık merkezleri arasında 

1 BUtUn Yugoslav gazeteleri kızınuz Sa
!biha Gökçen hakkında Tilrk. Yugoslav 
1 dos~luğuna yakışır tnrzda, bize övünç 
ı verıci neşriyat yapıyorlar. Belgradın en 

Vasilin kaşları çatıldı. 
- Hele şunun yediği halta bak .. diye 

bağırdı. 
Sen nasıl oluyor da bana itiraz ede

biliyorsun. Bizans tahtının veliahdı ol
duğunu unutuyor musun? Sana karı 
olacak kadın yarın Bizansa imparatoriçe 

Nazır bundan sonra ltalyan - Alman tesanüdünün mahiyeti hak· 
kında hariciye nazırı kont Cianonun sözlerini hatırlatmış ve bu tesa
nüdün ilk tatbik sahası olarak Avrupayı bolşevik hakimiyetinden 
kurtardıij1nı söylemiştir. 

Von Makenzene B. Hitlerin İtalya ziyareti hatıralarını ihtiva eden 
bir fotoğraf albümü verilmiştir. 

büyük gazetelerinden biri olan Vrcme, 
Bn. Gökçenin dünyanın ilk askeri ka-

Halk masalları 
lediklerini bildirmis. Annesi ertesi - Eyvah.. ciğerpare evladımı 
gün kızın odasınd~ bir yere saklan- kuştan kaçırayım derken onu kendi 
mış. Kuş tekrar gelip te yine o söz- elimle kaybettim. 

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

Safa ile Cefa 
]eri söyleyince kadıncağız çok üzül- Diye feryat ve figan içinde geri dö
m Jş. ner, evine gelir. Kızının yasını çek-

- Ah kızım, demiş gel seninle 

1 

meğe başlar. Kız ise, gece gündüz 
buradan, bu kuşun elinden kaça- uyumayıp iki gözü iki çC§me ağlı-
lım, baska diyara gidelim. ya nğlıya günlerini geçirdi. 

_ J 2 Kız da, nasıl olursa olsun kaça- Nihayet otuz dokuzuncu gün ge-
• hm. lir. 

Bahtiyar böyle söyledikten sonra 1 Murad 1 na na i 1 Diyerek yiikte hafif bahada ağır Saray, deniz kenarında imiş, kız-
!ahuıdenin bulunduğu odaya girdi. eşya alarak yola çıkmışlar. cağız, p~nçerenin önünde oturmuş 
Biraz sonra da kız içeri girdi. Doğ- 0 (an d İ 1 be r Az gittiler, uz gıttiler, dere tepe 

1 

denizi seyredermiş. Uzaktan bir ge-
r-uca h d . 'd k düz gittiler, nihayet bir aksam bir minin geçtiğini görünce mendili ile 
turdu §a za enın yanına gı ere o- .. Evvel. zaman içi~de kalbur s~m~n dağ basında uykuya daldıl~r. Ku~ işaret verir. Gemi yaklaşır. Kız kap-

. _ ıçınde bır varmış hır yo~~ş ~ır ih- yine gelip u•mlca kızı kaptı ve doğ- tana: 
ka Bahtiyar bunu görünce ayaga · tiyarca k~dın.~n g~yet ~evgılı hır kı_z~ ı ruca bir büyük sarayın l:::r odasına - Satılık cariyen var mı) 

lkh. var~ış. kı guzellıkte alemde nazırı götiirüp bıraktı. .. Diye sorar. Çünkü otuz dokuz 
d - Allah mübarek etsin şahza- yok ımış. . .. . Kız gözünü açınca kendisini bu 1 ~un yapayalnız ve ölü ba~ında bek-

ern. Ilu .kız ~ır gun hır o~a~.a .?turu? saray odasında gördü. Od.anın orta-, lı~e bekliye çıldıracak gibi olmuştu. 
Diyerek odadan cıktı. nakış ışlerKen pençerenm onune hır sında bir dö~ek serili.. Döşekte de· Hıç değilse yanında bir can yoldaşı 
Şahzade ve karıs: o geceyi orada kuş gelip konmuş: bir mevta .. Bir ölii yatıyor. Zavallı olsa idi. Gemiye işte bunun için ses-

Reçirdiler. - Sultanım, sen kırk gün ölü bunu görünce aklı başından gideyaz- lenmişti. 
Sabah olunca yola koyuldular. bekliyeceksin. Kırk günden sonra dı. Kaptana: 

Doğru memleketlerine döndüler. muradına nail olacaksın.. - Eyvah, bu kuşun dediği yalan - Sana on bin kuruş vereyım 
S Diyerek uçup gitmiş. değilmiş. Bu da haktandır. Alnıma bana bir cariye ver, dedi. 

ld arayda yeni baştan nikahları kı- Kız akşam yatıp uyumu~. Ertesi yazılanı çekerim. Sonu hayırdır in- Kaptan, gemide satılığa götürülen 
Yı ı. Kırk gün kırk gece tekrar dü-
.. •· giinü akşamı yine 'PCnçerenin önüne şanaallah.. cariyelerden birini kıza sattı. 
:u~ et~iler ve kırk birinci gece ger- oturup nakış işlerken aynı kuş tek- Diyerek kendi kendini teselli etti. Kız, pençereden a~ğı bir ip uzatıp 
ı:_e gırerek muratlarına nail oldu- rar gelmiş ve yine böyle söyleyip Biz gelelim validesine.. cariyeyi yukan çekti. Boynuna bir-

gitmiş. Sabah oldukta uykudan uyanıp dizi altın taktı. 
z.avallı kız annesine kuşun 8Öy• bir bakar ki kızı yok. -BlTMEDt-

Lehistan hariciye nazırı 
mekik dokumağa başladı 
r 

\ 

Varıovadan bir görünÜ§ 
~ari.s. 18 ~ ?.R) .- H'lv~s. ajansının 1 dimize sorduk. Mazide Baltık denizi bi 

Talın muhabırı Lehıstan harıcıye nazırı çok ihtilafların aahnesi olmuştur. Biz bu 
B. Bekin Estonya seyahati hakkında şu rad;l. artık rekabet değil, fakat açık q 
malUmatı vermektedir : 

Varıovnya gitmek üzere tayyareye 
binmezden evvel albay Bek •matbuat 
mümessillerini kabul etmi§ ve §U beya
natta bulunmuştur : 

clehistan bağlı olduğu Baltılt deni
zine yine yaklaflllıştır. Buradaki f aaliye
timizin ne tekil alabileceğini kendi kcn-

birliği istiyoruz. Talinde bu istikamette 

tnm bir anlayış bulduk. Bu da çok ehem· 
miyetlidir. Çünkü devletler arasındakJ 
münasebetlerde emniyet en mühim un· 
surdur. Beynelmilel hayatın esasıdır.:. 

Varşova, 18 (ö.R) - Diyet meclisi 
reisi B. Stanislas Kar bir üremi buhranı 
neticesinde vefat etmiştir. 



Bende bu tali varken! 
Meşhur otomobil fabrikatörü Hanri Ford. geçenlerde oto

mobiliyle bir gezintiye çıkmıştı. Şehir dışında tenha bir 
yolda giderken otomobilin motörü bozuluverdi. Bereket 
o sırada tesadüfen oradan geçmekte olan serseri kılıklı biri 
yardıma koştu ve motörü süratle tamir etti. Ford .sordu: 

- Sen motörden anlar mısın? 
- Bu işde çalışırdım, sonra boşta kaldım. 
Ford kendisini tanıttıktan sonra teklif etti: 
- Ne istersin? Şimdi toptan olarak üç bin franl: • yok

la ö1ünceye kadar her ay yüz elli dolar mı? Sana bir mü
kafat vermek istiyorum. 

Serseri kılıklı adam üç bin doları tercih etti. 
Ford: 
- İntihabınızı fena yaptınız. Dedi. Bu parayı az uı.ınand:ı 

harcayıp bitireceksiniz. Halbuki ayda yüz elli dolar alırsa
nız ömrünüzün sonuna kadar rahatçe yaşayabilirdiniz. 
Muhatabı cevap verdi: 
- Öyle amma, bende bu talihsizlik, sizde de o meşhur tali 

oldukça gene zararlı çıkar, gelecek ay ölüveririm! 
- Demek siz.i valnız ve sade benim param alakadar ediyor? 

Selanih •ergiıinin Birincilik 
maJalycumı lıazanmııtu.~ 

HIRSIZLI 

Yerlimalı 
ÇAT AL, BICAK, KAŞIK 

Dadı aranıyor 



Muayenehaneai : ikinci Beyler 
sokağında Fırın karıı.aında (25) 
cumaradadır. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 10!8 TELEFON 2S45 

IZMIR SiCiLi TiCARET ME
MURLU GUNDAN: 

(Sabri Fetvacı Ve Şeriki) tica 
ret unvaniyle lzmirde Mimar Ke· 
malettin caddesinde Satvet soka· 
iında 4 numarada Tütün ve saire 
ticaretiyle uğraşmak üzere teşek· 
kül eden işbu §İrketin ticaret un
vanı ve tirket mukavelenamesi ti· 
:aret kanunu hükümlerine gön 
ıidlin 2324 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir Sicili Ticaret Memurluit· 
Resmi mühür ve F. Tenik imzası 

1: ŞiRK.ET MUKA VELENA
MESI : 

tzMlR AHKAMI ŞAllSlYE B~n dokuz yüz ~~•:"iz yılı 
SULH HUKUK MAHKEMESiN- Ha.zır~n-ayının on .. uçuncu P~zar-
DEN • tesı gunu saat on uç raddelermde 

1 : d Ba . d 489 tzmir Hükümet civarında Güzel 

1 
zmır e yram yenn e ~: lzmir Hanında 5 numaralı hususi 

yı ı evde oturan 12 yasında Neıla d · d • .. ı · B' · · N 
N d · ak' .. a•r~ e ıt gol'~n zmır ınnc' O· 

ve 9 yqında ec et adınd ı kü- teri Mehmet Rifat Bayraktaroğlu'na 
çükler kiıme.iz olduldanndan kü- · b vuku b ı ı 
çükler umur ve hususuna bakmak ~~ya te.!en ~e b u ... an ~ ep ve 

--L- 1 t ka "'d J""L' t aave uzenne en aşagıya ımzası· 
Ye ~s annı e yyu e se anıye - k ki" d · b k" 'b' tar lmak ·· · ah il nı oya" mez ır aıre af at1 

o uzere aynı m a e ve Ahmet Refik Geçtan lzmirde Ali 
ayni evde oturan Murat Küçübe- ,.. 'nk dd · d 'k" · d 
1. .. ta · . k \ ,etı aya ca esın e awn oktor 
ın vuı nasp ve yınıne arar ve- );" ik' · k d 
·ı-=-·tr K yf' t .1.. I ~sat apartmanının ıncı ahn a 

hUAU.tı • e ıye ı an o unur. • · .... d d h ı ı 
2248 (2lG4) ~ıttigım e ora a azı: ar o uo ya-

nıma gelen ve mezkur mahalde 
-:>turan Mehmet kuı Saime F etvac1 

SAUHU iCRA MEMURLU- bir taraftan ve Hüsevin oğlu Sab-
~UNDAN : '!'İ Fetvacı diğer taraftan ve kendi-

Dosyaaı : 938/55 1erinden davetimin sebebini sor-
Tarakcı Talata borçlu ölü 

0

Ratit doğumda anl&~c~:lan gibi tara
k.arısı <:emilenin yetil kavak kö- f!11~an resen hır ~ırke~ mukavel~ 
yij hududu dahilinde 3/333 tarih ;ın~n. yazılma~ını 1~tedıle~. K~ndı
Ye 2. 3. 4. S. 6. 7. 13. 15. 16. ve erının kanunı ehlıyetl~rı haız .. o!: 
4/931 tarih 58. 59• 60 61 G2. :lukle.r~nı anladım. lzmırde lnomı 

ILA i~ . 
•• Devlet demiryolları umum mu-

dürlüğünden: 
1 - Devlet demiryolJan istasyon sınıfında istihda.m edilmek üzero 

müsabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 
A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmit olmak. 
B) Türk olmak. 
C) Yaşı 18 den a~ğı ve otuzdan (dahil) yukarı olmamak. 
B) Asgari bir sene için askerlilden muaf olmak. 
E) idaremiz hekimleri tarafından yapılacak aıhhi muayenelerinde 

fail serviste çahımağa mini bir inza ve hastalığı olmamak. 
2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. 
Ecnebi lisanlardan birine vakıf olanlar 67 lira ücretle almacaklar· 

dır. 
3 - Müsabaka imtihanı 9 temmuz 938 cumartesi günü ~at 14 te 

Haydarpaıa, Sirkeci, Ankara. Balıkesir, Malatya, Adana, Afyon, tz. 
mir ve Erzurum İ!letme merkezlerinde yapılacaktır. 

4 - En son müracaat 8 temmuz 938 cuma 2'Ününe kadardır. 
S - Talipler iıletmeiere ve istasyonlara istida ile müracaat ede

ceklerdir. 
6 - Kabul §erait ve evsafı hakkmda daha fazla malfunat almak 

iıtiyenler i§letme merkezlerine ve istuyonlara müracaat edebilirler. 
19-24-29 2167 (2258) 

lzmir defterdarlığından: 
icar No. Lira 
355 Mir Ali mahallesi T opa.n hoca So. 63 numaralı ev 36 
356 Karsıyan Soğuld«iyu Medeniyet sokak 48 numaralı ev 33 
357 Gaziler Kemer Cd. 208 den müfrez 22 No.lu eraa 10 
358 Kızılçullu günetdere §İmendifer cad. 15 taj No.lu ev 24 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 .. 6 • 938 tarihinden iti .. 
haren lS gün müddetle tnÜ7.ayedeye konulmuştur. ihalesi 30-6-938 
tarihinde persembe v.ünü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak mü
dürlüğüne müracaat1eri. 

19-25 2114 (2257) 
ve • • ::addesmde 557 numaralı evde o-

~. K A~~~an5~31~ranM~daKurıa~ ı~~~ ~a~ıMm•~~-~a•me~w•a•w~·~smm~~~--mı~=~-$42•~-~-~L~-~~-
\arih ve91. 103. 105. tapulara mer- Süvari mahaUesinin Bardakçı so- Başdurak malı.ye şubesı· yenı· hı· -
but (24) kıta tarladaki hissei fa- kağında 6/3 numaralı evde oturan 
Jialan Salihli icra dairesince sah- Riza Önerler. ' d 
lığa çıkanlmıttır. Satıt 18/7/938 Şahit ve muarrif sıfatiyle hazır naya taŞlil 1. 
tarihinde Pazartesi günü saat 17 bulunuyorlardı. Bu sah itlerin şe· J • d f 1 d J d 
<le Salihli icra dairesinde yapıla- hadete mani bir halleri olmadığı Zffi119 e er ar lğlll an: 
caktır. Arhrma şartnamesi 15/6/ sorularak anla ıldı. Bunun üzeri- Şimdiye lraaar Ahmet ağa mahallesinde Şamlı sol:ağmda 2 numa-
938 tarihinden itibaren herkes ta- ne her iki&i müttefikan söze haçlı- r lı binada bulunmakta olan Baştura.1< Me.liye ubesi tahakkuk ve tah· 
raf• d .. ··ı b'l" T · d"I yarak meva.d ve teraiti atiye daire- sil f:'.efHkleriyle Mezar.lıkbar.mda istiklal mahallesinde Dikı·ı·ı·ta· •oka .. • n an goru e ı ır. ayın e ı en . d b. . , · · k l d'kl · · :r -,, :r ... 
zamanda artırma bedeli gayri 5~~ 

1
e ,. 1ır şışr~~eltık~ t eye ı erm ğınci:ı 13 numaı·ah bmada bulunan veraset ve intikal vergisi tahak-

kul"' b k · · sov em er. ·oy e ı: ltuk memudueu i'e köyler ~"..besi tahal:kuk ve tahsil memurlukbn 
~~n un ~u am~e~ ıymetın~ ·M. 1 - işbu ~irketin mukavele Ahmet aea mahallesinde Numan zade sokağı da 8 numarada kiin 
JUzd.e yetmıt be~ını bulmadıg .. ı 3°1 13 Haziran l938 Pazartesi Nünü t kd d hh 0 eski lrultür lisesinin bulunduğu binaya nakledilmiştir. · 
, ~. ır ~ en son ~rtıranın tea u- tanzim edilmi1>tir. Alakadarlara malfun olmck üzere ilan olunur. 
C:lu bakı kalmak uzerc artırma on M. 2 - Sirketin unvanı: (Sah.. 

2250 beş gün daha temdit edilmif ola- ri Fetvacı v~ Seriki) olup merkez: (2177) 

cak ve on beıinci gün ayni saatte lzmirde Mid~ Kemalettin cadde· 

en çok arhrana ihale edilecektir. sinde Satvet sok\llğında 4 numara- T. c. Ziraat bankası Çeşme a1· an
lı>otek ıahibi alacaklılarla diğer dadır ve şürekanın kanuni ikamet-
alikadarların ve irtifak hakkı ıa- '{ahları yukarda yazılinıstır. sından: 
hipleriııin haklarım huausile faiz M. 3 - Şirketin nev'i: Kollek-
ve masrafa dair olan iddalarını tiftir. Senet No. M.Mmabbai T. Mevkii Borç ismi Muhammen K. 
evrakı müıbiteleriyle yirmi gün M. 4 - Şirketi alakadar eden 12 4 365 Çiftlik yolu Urlanın yeni cami mnhallesin-

den Ayşe Pembe Fitnat ve İsmail içinde icra daireaine bildirmeleri bil'umum muamelat. ukudat, taah
lizımdır. Aksi halde tapu sicille- hüdat ve sairede nnvanı şirketi is-
rile ıabit olmadıkca s~tıf bedeli- timal etmek kaydiyle fürekadan 
ilin paylqma.sından hariç kalırlar valnız Sabri Fetvacı münferiden 
Sabt tutan gayri ınenkuluün mu: \mzaya ve firketi .temı~le aalahi
lıammen kıymetinin 3 75 tini tut- ettar oluo mumaıleyhın vaz ede· 
madığı takd~de 22&0 No. lu ka- :eği münferid imza firketi ilzam 
aun mucibince taht geri kalacak- edecektr. 
hr. M. 5 - Şirketin mevzuu: Tütün 

2256 ve caire ticaretiyle iştigal etmek· 
tir. 

------------- M. 6 - Sirketin ıermayesi : 
tZMIR BELEDiYF.StNDEN: (50.000) el1i bin Türk lirasından 

6 203 Zincirli Kuyu « « « « 
2 757 Zincirli kuyu « « « « 
1 689 Zincirli kuyu « « « « 
5 284 Zincirli kuyu « « « « 
2 777 Zincirli kuyu « « « « 

T. C. Zh-aat bankası Çe§me ajanslığma borçlu yukarıda isimleri ya· 
zılı şaluslann hizalarında gösterilen gayri menkulleri satılığa çıkarıl· 
dığı ve ilk ihalesi 30 - 6 • 938 perşembe günü saat on beJte yapılaca· · 
ğından isteklilerin mezkUr günde yüule yedi buçuk depozito akçeslylo 
birlikte bankaya müracaatleri ilin olunur. 

2252 (2175) 

• = '"N&Zlii Karııyaka tramvayları hayvan- :baret olup bunun (25.000) yirmi 
!arının 938 mali yılı ihtiyacı için beş bin lirası Saime Fetvacı ve Kazanç vergisi mükelleflerinin na
aatın alınacak 35 bin kilo arpa be- (25.000) yirmi bet bin lirası do 
her kilosu 4 kuru,tan 1400 ika Sabri Fetvacı tarafından konul- zarı dikkatine: 
11ıuhammen bedelle ve Bat katip- ~u~tur. Şüreka lüzum gördü~ 
lilcteki ıartna::neii "v~hile açık ek- takdirde sermayeyi tezyid edebı- lzmir defterdarlığından: 
ıiltmeye kohmtif4U'. ihalesi 15/7 / lir. • 
~38 Cuma günü ıaat 16 dadır. I~ M. 1.-. He_r 0bi~ şerjk ~ar ve za- Kazanç vergisiyle buna munzam buhran vergisinin birinci taksit 
tırak etmek istiyenler lOS liralık rardakı hısaeı ı~tırakıyesı yarı ya- zamanı hulül etmİJti:-. Mükellefler haziran sonuna kadar birinci tak· 
bıuvakat teminat niakbuzu veya rıyadır. . . .. . ait borçlannı ödememiı 9lduklan takdirde borçlan yüzde on zam ile 

M 8 S k t dd + Be• tahsil olunacaktır. Yeni sene borçlarım baknv.ya bırakmamak ı·çın' ' bank t • t ektub ·ı .. l . - ır e ın mu e~ı: <t ,, ~ 
~ emına m .. u 1 e ıoy .e- seneden ibaret olup on bes Hazi- lizım gelen tertibat alınm1t olduğundan mükelleflerin hiç bir ümide 

ilen gun ve saatte encumene gelır- d ku .. tu k" t. 'h' ve ihtimale kapılmıyarak bor-1arını muayyen taksit devreai içeri.sın' • fer ran o z yuz o z se ız an ın- ~ 

• d b l V b H · d de ödemeleri kendi menfaatleri icabındandır. 
2403 lira 92 kurut bedelı' ke•ifli ken ~şark· k ~-on ~h'· dazır~hn o-t C b L_ '"" • • "' z yu t ye e ri tanai.ıat tazyikine ve aynı zamanda ceza :zamlarına maruz 

Ciiınhuriyet caddesinin konak bul Mz .. ıdrd u~ a:hı ı~ : r.d.ı ab. ı -•--- k efl k yf ine d d b 
1 

--•- F . u ur. u etın nı eyetin en ır (twııaWa için sayın mükell ere e iyet ehemmiyetle bildirilir. Pa: :n;n an kfdyarax ekı ay evvel tarafeyn yekdiğerine mu- 2249 (2176) 
llal!" 0 uvarına2 a arduzanlan a- kaveleyi feah veya tecdit hususun- '' · 

ızaayonun yan uvar arının d .. k'ld ihb k f 
~ir ve Yükseltilmesi ve üzerinin a read~~ fekıd' ed barı ukey ıyelt liğinden münfesih olacaktir. IZMIR SULH HUKUK MAH-

• • .. " .......... ... . ... - ılı• ' ... - · ' 11 ... • ·- · ··-- - ·~~. _._..,. 

._ etme ıgı ta ır e u m ave e T fi b k b' d' ki • KEMES!NDEN ueton anne kapaklarla kapatılma- .. b' . ... . • • . ara ar a, a ır ıyece er! : 
ıı haş mühendislikten tedarik edi- n!d'amı . ıhttik~ı tarihten. ıdtibh~rl~n olmadığını söylediler ve ıözlerinı lzmir Posta ve Telgraf idareıi 
l vıne aynı a am ve şeraıt a ı ın· b' · d'I V ·1 b taıa• · b n kil' k M C f ecek keşif ve tartnameıi vechile d k dT"'' d b n b' ıtır ı er. erı en u ın e ve ı avu at urat ınar tara ın· 
e.ı;ık eksiltmeye konmuftur. ihale- ~.d~n ı. •:ın e~ ve ~ş &fne ~ < ır yeminli Noter naibi bir nusha ola· dan Bucada Dutlu sokağında 16 
•i 5/7 /938 Salı günü saat 16 dadır mu et ıçın yen e~ış 0 aca. tır: rak tenzim ettim ve muhteviyatını No. lu evde mukim eski Posta tel· 
İftirak etmek iıtiyenler 180 lira 50 M. 9 -.Her ıenenın °~.z hırka- kendilerine yükaek sesle okudum graf muhasebe memurlanndan 11-
kuruRluk kk t t . t k nun evvelmde o seneye aıt hesa- ve mealini anlattım. Arzularının yu ale h. ik ltt'"'. 39 1· 13 h ,,. muva a emına ma - b t bil"' 1 ak k" y ıne ame ıgı ıra 
Uı.u veya banka teminat mektu- a ın ançosu yapı ac . ' ar ve· tamamen iıtedikleri gibi yazıldı· kurut alacak davasından dolayı 

bu ile ,.. 1 .. tt .. ya zarar yarı yanya taksım oluna- ~ını tasdik etmeleri üzerine bu mu- namın t ti' b • t bl'.. . al oy enen gun ve aaa e encu- ~ a aı r ve erayı e ıg ıra 

inene gelirler. cektır. kavele aıağııını hepimiz mahal· kılınan da"vet'y d ik m tg""'-
19-; M 10 M k 1 ""dd f r d • 'k üh" 1 d'k ı e e a e anının 

24-28-1 2251 (2178) f d. -f uda ve b' ~u. e ı far- ınNe ımza e~ vüh~ m urNe. ı : meçhuliyetine binaen bili tebliğ 

DOKTOR 
Faik lbrahim Ökte 

Operatör 

ın a tara eyn en ırınm ve atı oter reamı m ru ve aıp ım· iade ed'l . ''dd • k"l" . 
halinde hayatta kalan ıerik ya zası ı mıt ve mu eı ve ı ının 
kendisi veyahut tayin edeceği ve· Akitlerin imzalari. ~':_Pkeden t~!ebi .üzerine gazete ile 
'.dli marifetiyle tirketin mevcul Şahitler imzalan. ı~anen teblıgat ıcr~ına karar v~ 
bütün emleasını şirketin menfaati Genel ıayı: 5612 rılerck bu baptakı muhakemenın 
hususunda münnsip gördüğü za· işbu mukavele suretinin daire- 1?,l?./938 ~arihine müsdit .. Cuma 
manda ve tensip edeceği fiatle sa· de sakla 13/6/938 tarih ve 5612 gunu~e talık ... kılınmıf oldugundan 
hncaya kadar firketi yalnız olarak ~enel sayılı aslına uygun olduğu yevmı mezkUrdc ıaot 10 da mnh· 

t1uayenehaneml ikinci Beyler idarede devam edecek ve emtea- tasdik kılındı. Bin dokuz yÜz otuz kemeye bizzat gelmeniz veya bir 
~ afiında Ha~ hrk~.ı a~rasınde nın ıatı11ı tamamen bittiğinde çir· sekiz yılı haziran ayının on üçün- vekil göndermediği takdirde hak
llalcİ~aralı evın bırıncı katına ketin harice borcu varıa borçları cü pazartesi günü. kında gıyap lmran tastir kılınaca· 
le ettım. Fransız hastanesile ali.- tesviye ettikten sonra kalacak lzmir birinci noteri resmi mührü ğına dair davetiye makamına ka· 1c::i Yoktur. Sabahdan akfaJDa mevcuttan diğer ıerikin hiıaeaini ve i.."llza. im olmak üzere ilan olunur. 

ar ıııüra~at k(Lbul ol\Qtur._ g.az:iılcrİD4t verecek ve tikti kendi· '163 12254,) 216l (2255). _ 

SITMA 
Verem ve frengi kadar korkwıç bir hastalıktır. Sıtmalı mintakalar

da bu afetten korunmak ve butalann derhal tedaviye koımalan fart• 
tır. Sıtma nedir? Sıcakların bqlangıcmdan nihayetine kadar yqıyan 
ve (Anofel) denilen sivri sineklerin kanımıza bıraktıkları mülhit 
mikropların tahribabdır. Bu ıinelder, göl, bataklık ve durgun sular 
~zerinde yetifir ve parazitlerini kanımıza qılayıp karqbnrlar. Bu za,. 
lım parazitler kımunmn en hayati cevheri olan lmmm kürecikleri 
daima yiyerek ve kanımızın içinde çiftlqerek çoğalırlar. Sıtma nöbeti 
dediğimiz titreme, ürperme, alet hep bu parazitlerin kanımızla olan 
mücadelesidir ki netice : Kamızbk, dermansızlık, sarılık, dalak §İt
mesi ve nihayet ölümdür. 

Vatandaı : Sağlığını bu afetten koru. 
Kinin, anenilc, çelik ve bir çok acı nebatat hülisalariyle hususi bir 

ıekilde hazırlanan ve ııhhat vekiletinin reami ruhsatmı hiiz 

BiOGENiN 
drajeleri sıbna parazitlerinin en imansız bir düpnanıdır. Sıtmadan 
korunmak ve kurtulmak için en birinci deva Bio~. 

Biojenin, kanı tazeleyin ço~altır, kırmızı kürecikleri arttırir. Ade
le ve sinirleri k-Jvvetlendirir. f§tihaYl 4lÇU. dermansı~ giderir, ..t• 
ma ~azitlerini ve mikroplarını öldürür. Tali olarak bel gevşekliği ve 
ademi iktidarda büyük faideler temin eder. 

Sıtmanın bütün ıekiUerinde &İfa temin eden bu yülaek tesirli ili~ 
her eczanede bulunur. Fiati 90 kunqtur. 

iYE ACf HfAU'I 
..................... --~ Jfat;deçfet 
lifi!/ /l(/06f U 11/Q /l.J fi m.f /JD!I;, JlllTR!fHRlt!IH /JT/l/!//1/L 

1 

Is+)~- • 2$•#tH:.ı&: Wib ________ .. _;DM&illl-maqı 

~g;#zı~ 
Ditleri içinden dıtından temizliyen her kesin beğendiii ve 

doktorların tavaiye ettikleri en sert, sıhhi ve sağlam ...... 

BRONZ 
Dis Fırçasıdır ...... 

Her eczane ve tuhafiye mağazalarında arayınız. 

-
Devlet demiryollarından: 

ltletmemiz Ortaklar istasyon deposuna bir senede gelecek takriben 
: (7SOO) ton maden kömürünün vagonlardan kömür mahalline kürek 
ile boıaltalmıuı ve istif edilmesi ve istif yerinden kömür kovası ile 
azami ( 15) metre meaafede bulunan mahalle nakli ve el vinci va.sı
tasiyle lokomotif tenderlerine boplhhıiuı ifinin ihaleai 5 temmua 
938 salı günü saat IS te Alsancak 8 inci ifletme binasında açık eksilt· 
me suretiyle yapılacaktır. 

Beher ton kömürün vagondan yere boıaltılmaıı ve istif edilmesi 
. için tahmin eeilen bedel (10) kurut ve istif yerinden (15) metre me
safeye nakil ve lokomotif tenderine bop.lbna i§i için tahmin edilen 
bedel de beher ton için (15) kurU§lur. 

Bu iıe girmek iatiyeıılerin (14063) kuruşluk muvakkat eminat ver4 
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü mad.. 
deai mucibince ite gİrmeğe minii kanuni bulunmadığına dair beyan4 
name ile ayni gün saat (15) te komisyona müracaatleri 18.zımdır. 

Şartruuneler lzmirde Alıancakta Sekizinci işletme binasında şeki· 
zinci iıletme komiayoııundan parasız alınır • 

19 - 23 2165 (2259) 
1 - Bandırma • lzmir • Bandırma arasında evvelce hafroda üç 

gün iılemekte olan 1201, 1202 numaralı sür'at trenleri 21 - 6 - 938 
tarihinden itibaren her gün itliyecektir. Eakitchir istikameti müna~ 
bab Bahkesirden aktarma ıuretiyle ve her gün işliyecck olan 309-2~ 
ve 210 • 310 numaralı trenlerle temin olunacaktır. 

1201, 1202 numaralı renler!e yalnız bagaj ve gazete paketleri nak .. 
ledilecektir. 

2 - Manisa - Soma· Manisa nrMmda pazar, pazartesi, aab günle
ri İ}liyen 1209 - 1210 numaralı muh~elit trenler bu tarihten itibaren 
liğvedilmiıtir. 

3 - 21 • 6 - 938 tarihinden itibaren Alaşehir • lzmiY - Ala§ehİY vq 

Soma - lzmir • Soma araamda her giin işlemek üzere birer otoray ser
visi ihdas olunmuştur. Saatleri a§ağıd~dır. 

4 - lzmir • Ala§chir • lzm1r ara ın a her gün i~liyen 1109-1110 
numaralı muhtelit trenler eskisi gibi fali:reccMer<lir. 

Alqeh.ir - İzmir otorayının Alaıehirden hareketi 6.30 lzmire mu. 
vasal&b 10.30 

Soma• lzmir otorayÜÜn Somadan hareketi 4.18 lzmire muvasaıati 
8.30. 

lzmir - Alqehir otoreyÜÜn lzmaden hareketi lG.25 Ala§Chire m1.1· 
vasalab 20.40. 

lzmir - Soma otorayİnin tzmirden ha.:-ekcti 17 .2.5 Somaya muvcsa· 
litı 21.19 dur. 
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TRHTR
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kurtulunuz 

Karahisar Maden Suyu 
• 

riı Türkiye 
Jı ızılav Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa İ<arşı en jyi ve 

şif alı maden sÜy du 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Ti'ki'ik 

listina 
ya arı 

Elbiselerinizin rengi kaçmasından ve kirlenmesınden korkma· 
yınız. Dünyaca tanınmı~ yünlü ipekli elbise boyasıdır. Rengi kat
İyyen solmaz her eve lazımdır. 

Bir kerre tecrübesini tavs:ye ederiz. Deposu Suluhan civan 
No. 28/9 HOSNO öZöDEMJŞLt •.• 

e 
Türkiyenin en şifalı ve şimdiye 

r:-dar binlerce vatanda§ın hayatı-
fl ktırtaran •••••..•••.•.••••• 

E.l(i müsteciri Rüstem idaresinde 
"cılmıstır 

ROMA TIMA ve asao afetlc•i, 
t!dale ağnları ve her türlü kırık, 
çıkık Brızalan, kum, böbrek, mi
de ve knlp hastalıkları ancak en 

kat'i devayı buı·ada bulacaklardır. 
Her odanın hususi ve son sis

tem banyosu mevcuttur. Mü§te
rilerim1zin her türlü ihliyaçlan te
min edilmiştir. 
Şimendiferle gelecek mÜ§terile-. . . 

nm.ızın •••••••••••••••••• 

Urganlı istas}'onunda 
busuai arabalarımızla nakilleri te
min edilm~tir. Fırsatı l:açırmnyıp 
btifadeye koşunuz. 

1- 15 H.3 

YENIASIK 
es - . ' Ul\1UM SANA YI ERBABININ 

Nazarı Dikkatine 
A-1 enmcat malıinaları oe te%t?alılan bilıimam •anayl makina
ları, Tornalar, Makkaplar, Frezeler ve.air~ .• 
cPLA 1T> markalı pamuk çıkrıklan ve yedek parçalan. 
Pamuk presel~ri. 
BABCOCK VE WJLCOX her kuvvette buhar kazanlan. 
Her nev1 demirler ve borular. 
Her sistem komoresörler. 
Dekovil v~ maden ocıılcJan demiryolları ;n1aat ma1zemeferi •• 
MARA THON markalı her cinı torna, imalat. kalıplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitah halitaıız çelikler ve •• 
TiT ANIT Aerl maden takımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı aşağıdaki adresten temin edebilirsiniz : 

G. D. GjR AS Pestemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıha~e /\la. 3 - Jzmir 

Telefon :2413 Posta Kutusu 234 
1 - 13 (&41) 

Turgutlu Belediyesinden: 
1 - Bede1i keşfi 1304 lira 36 l:urU§tan ibaret 116 mcı adada yeni

den yapılacak heli in~aatı. 
2 - Bedeli kesfi 1268 lira 4 kuruJtan ibaret 112 inci adada yeni

den yapılacak pa;ar yerinin inşaatı yirmi gün müddetle açık eksilt
meve konulmu~tur. 

ihale 21/6/938 tarihine rıüsadif salı günü saat 15 te Turgutlu be
lediye dairesinde icra edilecektir. 

Taliplerin me:ıklır gün ve saatte b~lediyede bulunmaları. 

\ . 
1 

10 - 14 - 16 - 19 2010 (2157) 

Saçlar1 dökülenlere Kom ojen Kanzuk 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mAni olur. Komojen aaç

lann köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen sa~lnnn gıdasıdır .. 
Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk 
sa~ eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında bulunur. 

z:::m: • 

Motosiklet Alm&k Çok kolay 
F .A.:K:.A. T 

Yedek Parçaları Mevcut Olan 
Motosiklet Bulmak Çok Zor 

YEDEK PARÇALARI OLMIY AN BlR MOTOSiKLETi ALMAK 
DOKTORU VE ECZANESl OLMIY AN BiR MEMLEKETIE 

YAŞAMAK DEMEKTiR 
MOTOSIKLETI..ERINIZIN AYLARCA MUA TI AL KALMASINI 
iSTEMiYORSANIZ VE VERECEötNtZ PARAYI ACIYORSANIZ 

EN UFAK TFFFRRIJATINA KADAR YEDEK 
PARÇALARI MEVCUT OLAN 

ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

"V 1 K T O R Y A,, 
MARKA SUP APU VE SUPAPSIZ MOTOSlKLETLERINl 

TERCtH EDiNiZ 

PHANOMEN 
' PRESfDENT 
P1KTATOR 

..... 
Marka Bisikletleri AVUSTURYA MALI 
çok ehven fiatlerle FEVKALADE UCUZ 
ıatılmaktadır. 

A'io*ti B;raJ,,rlP.r "VEM •. marka 
E. K. Ş. Kôzım Dirık ------· 

Caddesi 
Telefon: 2801/3709 

Elektrik ampulleri toptan 
ve pel"akende satılır. 

RISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Siı·kecide 

fZr/OZZ7, 

Bu her ;tri f'te':n mi;steciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
HMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Eıe 
ha •kın~ kendisini ıevclirmil'tir. 

Otellerinde misafir kalanlar. kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok husmıivetlerine ilaveten fiatler müthiı ucuzdur. 
htanbulda bütün Esre ve lzmirliter bu otellerde bulusurlar. 
~ ~i('fJii7'W& '.("'fttCMIO'Nii!ilO.~ . -~ , • • • • ' • 1 ' : • f;: .: :~ ~ • \ • .,., ' t 'i· . t : • 

Kula Mensucat 
F ABRIK ASININ 

Yeni gelen mevsimlik sağlam 
UCUZ en yeni renklerdeki 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

L ·· ks Isparta halıları 
BIRlt 1CI KORflONI>A 

A 
Halı Ltd. Şirketi 

Vitrini: rinde teşhir edHmektedir. LUtfen ziyaret 
ı:dlnlz, S~hş toptan va perakende 

DAIMON CEP VANTILATiJRLERI 
En son icat edilen hu vantilitö:ler bir küçük pille i,ler. Bir aa· 

atte bir kuru~luk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram olup zarif 
bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında, baylar cebinde tatır .. 

Herkesin yanında bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır. 
Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 öDEMIŞU 

. HOSEYiN HOSNO ticarethanesi •• 



Yazın insan kendini daha 
kolaylık a ~· şütür! 

ezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

, 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün Hhraplıın da dindirir. 

icabında günde 3 kafe alınabiliT 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeğ · 
Kolonyası 

Merkezi Kemenltı caddesi 
Be1ler Sobiı köteai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
nıakbul hediyeniz ec-
zaa Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacaktır. lzmirıle Hilal eczaneai 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
hir müessese olmuı. kokuculul 
&lemini pşırtmıı bulunmaktadır 
Hilal eczanesini. eczaca Kemal 

Kamili i~indt:ki ciddiyeu, kolon
yalanm lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için tifdtt üzerinde Kemal 
Kamil adına ızörmelisiniz. 

= 
Fethiye kazası Kaya nahiyesi 

Kaya muhtarlığından: 
Eksitlme ilanı 

1 - Kaya Nahiye merkezinde yapılacak ilk okul İll§aah ketif f>e. 
deli 11491 lira 79 kunlfhn'. 

2 - Eksiltmeye 9 haziran 938 pertembe gününde konmQ!tur .. 
ihale 8 temmuz 938 gününe raathyan cuma günü saat on dörtte F ct
lıiye hususi muhasebe idaresinde köy bürosunda yapılacaktır. 

3 - lsteldiler eksiltme fal'lnamesi proje fenni prtnameyi bU11Ui 
nıUhuebede köy bürosundan istiyebilirler. 

4 - EbiJtmeye iştirak edecek taliplerin kanuni §ttaİtİ biiz olduk
lanm Ye bu İ§İ yapabileceklerine dair vesika.lamun ibrazı lizımdır. 

5 - Ebilbneye qtirak edecek talipler 2490 sayıh kanun mucibin· 
ce yüzde yedi buçuk depozito tutan ola."' 861 lira 81 kunıf yatırma· 
ları veya Banka mektuba ibraz ebneleri prttır. Bu yüzde 7.S iha· 
leden sonra yii%.de 15 e iblağ olunacalctır. 

6 - Taliplerin teklif me~lannı ihaleden bir saat evvel ltomisy~ 
na ibıaz ebniı olma1an lizrmdır. 

Postada vuku bulacak ~ecikmeler aslft kabul edilmez. 
1 ı - 15 - 19 - 23 2028 (2162) 

lzmir Emrazı Sariye Hastanesi 
Baş Hekimliğinden: 
Hastanenin 938 m&ü senesi ihtiyacı olan aşağıdaki cinsi mikdari ve 

!ahmini fiatleri ile muvakkat teminatlan yazılı bq lmlem erzak vesa
lre 15 haziran 938 tarihinden 30 hu.İran 938 tarilıine kadar 15 gün 
~üd~etle ekSiltmeye konulmuıtur. Şartname,eri hastanede bat he
~?'1ikte her gün görülebilir. Eksiltme 30 haziran 938 perfembe gü
nu aut 11 de Tepecikte Emrazı sariye hastanesinde t~ekkül eden 
L"t>nıisyon huzurunda yapılacaktır. Muvakkat teminat olarak para 

l
.en para mahiyetindeki evrak komisyonca ahnmıyacağından istek· 
ıler ihale gününden evvel teminatlarını lzmir mal sandığına yatıra
caldardır. 

Cinsi Muvalr.kat teminab 
Kurut 

Birinci elanek 9225 
S::a. .... 5400 
Yoğurt 4500 
ICoYUn eti 20250 
ICo\ kömürü eve Sömi kob 12600 

ıs - ıs - 24 - 29 2095 

Mikdan Tutan 
-~ilo Lira 
12000 1230 
6000 720 
4000 GOO 
6000 2700 

70000 1680 
(2202) 

, t~ 

Devlet Demir Yollarından: 
Alaancakta Birinci kordonda 582 1'apu ve 37 harita uumaralı der38 •çık a.rtbrma suretiyle üç ıene için kiraya verilecektir. !hale 39/6 

ı>erıembe günü ıaat 15 te Alaancak aekizinci İ.§letme komisy~ ::.da yapılacaktır. Muhammen üç senelik kira bedeli 180 lira mu
:at teminat 1350 lwnqtur. 

lateklilerin İ§e girmeğe manü kanuni bir halleri olmadığına dair 
~l1an •esikatariyle muayyen gün ve ıaatte komisyona müracaat 
-uıe!eri 1L ___ d 

UlZUD ır. 

~ameler komisyondan parasız verilir. 
2056 (22.?.0) 16 - ı 9 

, DEUTSCHE LEVAN 1 
TE- LINIE · 
G. m.b. H. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

DEUTSCHE LEVANTE • LINIE 
HAMRURG A. G. VULCANUS vapuru 14/6/936 tari 

' hinde limanımıza gelip Amsterdam. Rot-
S. S. ANDROS vapuru halen liman- terdam ve Hamburs limanlan için yük 

da olup Rotterdam, Hamburg ve Bre- alacaktır. 
mea limanlan için yük alacaktır. TRAJANUS vapuru 23/6/938 de 

S. S. HERAKLIA vapuru 23 b.aziran- beklenmekte olup Burgaı Yama ve Köe
da büleni7or. Rotterdam, Hamburs •• tence Jimanlan için yük alacaktır. 
Bremen limanları için yük alacaktır. SVENSKA ORIENTE LINIEM 

AA SN E motörü 30/6/1938 ~ SERViCE MAR1T1ME ROUMAINE 
BUCAREST rihinde beklenmekte olup Rotterdam. 

S. S. PELfS yap~ halen lim•ınm· Hamburc. Cdynia. Dantzie. Danimark 

d '- T · il. B th H -1.- p ve Balblc limanlan için ,nk alacaltbr. a orup npo eyrou , a7 .... ort 
Sait limanlan için yük alacakbr. SERViCE MARrnME ROUMAIN 

s. s. DUROSTOR 26 haziranda bek- ALBA JULIA vapan 217/938 de 
)eniyor. Köstence, Calatz. Danup ve beklenmekte olup Malta. Mareilya ve 
Calatz aktarmaaa için ~k a1acakbr. Cenova limanlan için yük •• yolcu alır. 

ilandaki hareket tarihleriyle navluo-
DEN NORSKE MtDDELHAVSLtNJE t d ,_. d ... ·•-1·'-r d ta l't-ar axı ecıtı" '" er en acen mesu 

S S SAN 
OSLO yet kabul etmez. Daha fazla tafıillt için 

. . ANDRES vapuru 26 hazi. 
d b '-1 · o· N ikinci Kordonda FRA TELLI SPERCO ran a eıı; enıyor. ıyep ve orveç 

1• 1 • • •• ._ 1 ,_ vapur acentalığına müracaat edilmesi ri-umum ıman an ıçın yuıı; a acaıdrr. 
JOHNSTON VARREN UNES L TD. ca olunur. 

LtVERPOOL Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4?21 

S. S. A V1E.MORE 3 temmuzda bek· 
leniyor. Burgas, Vama. Köstence. Suli-

na, Galntz ve Bmile limanlan için yük 
alacaktır. 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

M. S. SZEGED vapuru halen liman· 

"UmdaJ,, umumi 
cleniz acenteliği 

Ltd. 
da olup Port Sait ve lskendeeye liman- HELLENIC LINF.S L TD. 

ı~~~-~~--~~~~---------~~-~ ·bni~~k~a~k~ HOL~NDIA~~ru t6hu~M& 
CZE~li:miliiıZllıM:ztl-SlBl••UA il • M. S. TJSZA vapuru halen limanda bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 

iRi olup f) nup umum limanlan için yük Anven lirnanlan için ~le alacaktır. 

TURAN rabrikalın mamulAtıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabanlarını, ba7 sabunu ve kremi ile gUıeJlik krem
lerini & ullanınıı. Her yerde s:atı!maktadır. Yalmz toptan sa• 
lat'nr için bmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 
telık Nef'i Akyazılı •e J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Teefon 34&11 

Ağız bütün mikroblara daima 
bir kapıdır. Ve unutmayınız 
Bakım ızbktan çürüyen ditlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zntürreeye yol açtık
lar:ı, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, ııtma ve romatiz· 
ma ya·~·:1ğı fennen anl~ılmıştır •• 
Temiz ğız ve sağlam difler umu
mi vücut sağlığının en birinci ,ar. 
b olmu~tur. Binaenaleyh di~leri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmeliıi· 
niz. Bu auretle mikropları imha 
ederek ditlerinizi konımuf olur· 
ıunuz. 

RADYOLIN 

açık 
ki: 

ile ditlerinizi ıabab ve akpm her. Jemekten SODra fırcalaymız._ 

alacakbr. TURKIA vapuru 26 haziranda bek· 
nAndakl hareket tarihleriyle nav- leniyor. Rotterdam. Hamburg ve Anven 

lunlardakl de~~ıktıklerden acenta me- limanlan için yük alacakbr. 

suliyet kabul etmez. LINEA SUD AMERiKANA 
Daha fazla tafsilAt almak lçtn Birin- ELlN K. mot8ril IS/20 J..ziranda 

el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee bekleniyor. N~ linumlan için yük 

ve Co. n. v. Vapur acentaıığına mUra- alacaktır. 
caat ednmesl rica olunur. UNITED STATES LEVANT 

Tel. No. 2007 ve 2008. LINES L1D. 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BlRINCl KORDON REES 

B'NASI TEL 2443 
EUerman Liaeı Ltd. 

LONDRA HATrI 

HELVIG motörü temmuz. lptidasındı 

beklenilmekte olup Nevyork için yü• 
alacaktır. 

DANlO motörü ağustos iptidaauıda 

beklenilmekte olup NeyYol'k için yük 
alacakbr. 

BALKANLAR ARASI HA Tn 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor 

Balkan ittifab iktisat kooferanamıa 

ıeyyah, yolcu •e yük için tesis ettiği b.a~ 
ta meneup Yugoslav bandindı 

DESTRO Yanura 7 haziranda L O V C E N 
Liverpool ve Svameadan gelip Lüks vapuru pazartesi 20 haziran saat 

yük çıkaracak. 12 de lzmirden hareket edecek Pire. 

CAV ALLO Yaouru 7 haziranda Korfu, Adriyatik limanlan. Venedik. 
gelip Londra ve Hull için yük ala- Trieate ve Şuoak limaolan için yolcu Tt 

caktır. yük alacaktır. 
FLA~INtAN vapuru 22 hazİ· Gerek vapurların muvasalA.t talrhle!'lı 

randa Lıverpool ve SYanseadan gerek vapur isimleri ve navlunlan hak· 
gelin yük <:ıkaracak. . . 

DRAGO 25 h . d kında acenta bir taahhilt altına gırmez. 

Lo d H 
v
11
apuruAn azıran1. 

8 Daha fazla tafsilAt almak için Birinci 
n ra, u ve venten ge ıp 

yük çıkaracak ve ayni zamanda Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
Londra ve Hull için yük alacaktır umumi deniz acentalığı Ltd. milracaat 

Tarih ve navlunlardakl de~işiklikler-
edilmesi rica olunur. 

den acenta mesuliyet kabul etmn. TELEFON : 3171 - 4072 

Taksitle 
Her Marka 

Gramofon, Radyo, Motoralklet, Blslklet ve a ... 

En ucuz f iatle mafazamızda satılmaktadır 

TORNAX Motorsikletlerini 
MUTLAKA GÖRÜNÜZ. 

Yedek parçalar mevcuttur 

Adres: M. Alim Şenocak 
Kemerallı caddesi EmlrJer çar,ısı kartısında No. e, 

TAZE 
ucuz 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeıitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 
Kar11sında 



S? 
__ s: ... Si 

Cüinhuriyet ordusu hAIA nikbindir 
Referandum anketi yüzde doksan itibariyle hükümetçiler 

E 

Masumlara ateş ediyorlar1 

Asi tayyarelerin tercih ettikleri 
çocuklardır hedef kadınlar ve 

Pnris, 18 ( ö.R) - Pirene dağların
d:m çekilen 43 Üncü tümen milisleriyle 
'dolu dört tren ispanya hududuna gel· 
ıniştir. Şimdiye kadar nakledilen kuvvet· 
)er 5000 ki~idir. iki binden lazla bir 
katar da Serber istıısyonunda ikiye ay• 
rılmıştır. Birinci Kotar ispanyaya geç• 
miştir. Diğeri de alınmak üzere Jokomo• 
tif gönderilmesini beklemektedir. Her 
ıey hadisesiz cereyan etmiştir. Beşinci 
ve ıson bir katar daha beklenmektedir. 
Bütün muharipler karmakanşık kostüm· 
ler taşımakta ve bazıları yırtık ayakkap· 
larile bulunmaktadır. Bunlar düşmanın 

sayı yüksekliği ve Üzerlerine atbğı mer
mi ve demir yağmuru albnda çekilmeğe 
mecbur kaldıklarını ıöylemektedirler. 
Bazı kıf alar 2900 metre irtiEaında kar 
altında müdafaası, pek güç mevziler 
tutmakta idiler. Mühimmat noksanlığı 
ric'atin başlıca ıebeplerinden biri olmuş
tur. Fra~saya g~çen kuvvetle; aruın~a 
cümhuriyetçi ispanyaya mı, yok.sa nas· 
yonalistler tarafına mı geçmek istedik· 
]eri hakkında referandum yapılmış. ıe· 

kiz bin qiden ancak dört yiize yı.tkın 

küçük bir kısmı nasyonalistler tarafına 
gönderilmelerini istemiıılerdir. 

Paris, 18 (ö.R) - İspanyol nasyo· 
nalist kaynağından bildiriliyor ~ Kastel· 
lon • Pozano cephesinde general Aran
da kuvvetleri ileri hareketine devam et
mişlerdir. Cümhuriyet kuvvetleri ric'at 
etmekle beraber tiddetli muharebeler 
Japmaktadırlar. Pedrilla nasyonalistler 
tarafından İşgal edilmiştir. 

Lcrida mıntakasınclan kaçan kadınlar ve çocuklar bir köprüden geçiyorlar 
kumandasındaki Calis ordusu Viharrea· ı taarruz1arda bulunarak bazı mevkileri 
lin ~r.kında ~arekete geçerek M.ijares geri almışlar ve esirler almışlardır. 
nehrını gec;mı' ve garpten gelen hır kol ı Kordu cephesinde Benaroya mıntaka
da Siera de l..askerdisayı işgal etmiştir. tanda nasyonalist ileri hareketi devam 
Bu kol da nehri geçerek Onda üzerine mektedir. Nasyonalistler bu mıntakada· 
ilerlemeğe çalışmaktadır. ki demir yolu hattını kesmişlerdir. Bo· 

Nasyonalistler 545 esir almı,lardır. nesoda hükiimctçiler şiddetli bir asi hü
Hükümetc;iler Siera Espadara üzerinde cumunu püskürtmüşlerdir. 
mukavemet arzusu gösteriyorlar. Yalçın Oç nasyonalist tayyaresi Villarrcnl 
kayalıklar ile Sagonte yoluna hakim olan mıntako.sıncla düşürülmü,t\ir. Valansiya 
bu dağ Sagonte §ehrinden yirmi kilo- defi tayyare bataryaları da bir Yunkers 
metl'e şimaldedir. Teruel cephesinin mü- tayyaresini alevler ~çinde düşürmüşler

tebaki kısmında hükümetçiler mukabil dir 

Sarı Nehirdeki Ficia 
3500 köy tamamen sular altında 700 
bin insan da yersiz yurdsuz kalmıştır 

Paris ıs (ö.R) - Tokyodan bildiriliyor; Japon askeri 
otoritelerinin bildirdiğine göre Sarı Nehrin yıkılan scdlcr
<len ovayı kaplamasilc su altında kalan saha 2500 kilometre 
murabb.,ını bulmuştur. Sirndiye 'kadar 3500 köy tamamile 
sular altında kalın~ ve 700000 köylü yersiz yurdsuz kalmış
tır. Bu vaziyet 1855 senesindenberi kaydedilen en büyük fe
lakettir. 1855 de San Nehir mecrasını değiştirmis ve df!nize 
do;,nı kendine yeni bir yol acmı~tı. Ayni hadi~enin şimdi de 
t.Pkerrür etmesind n korkulmaktadır. 

Ecnebi mlişahitlerin fikrince suların ortaya çıkardığı ma
nin o kadar asılmaz mahiyettedir ki bu Met karşısında ja
ponlarm c nubi çindeki harp hareketlerini kat'i olarak ter
ketrnc.lı!ri ihtimal dahilindedir. Ve böyle bir hareket hiç 
h:ıyret uyandırmıyacaktır. 

Hankov 17 (A.A) - Çin orduları başkumandanı Mareşal 
Can Kay ~ek Çinin japonyaya karşı yapmakta olduğu mü
dafaa harbi hakkında kendisini ziyaret eden ecnebt gazete
cilere aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

- Muhasematın başladığı geçen yazdan beri Çin ordu
sunun harp kabiliyeti bir: mislinden fazla artmıştır. Bu hAdi
satın <la ispat ettiği her kesçe mal6m bir hakikattır. Teçhi
z.atı da gerek keyfiyet ve gerek kemiyet itibarile bidayette
kiyle Jtıya.c; etmiyecek dere~e çoğalmıştır. Çin ordusunun 
ve Çin milletinin mt\neviyatı o kadar artmıştll' ki, Çin yUk
sek kumanda heyeti en yüksek sevkülceyş prensipl~ne 
göre hareket pli\niarmı kararlaştırabilmektedir. Artık taar
ruz ve rücatlcri asgart zayiat ile temin etmek ve fırsatını bu~ 
lup düşmana ağır zayiat verdirmek müınkUn olabilmekte
dir. Muhasematm ilk devresinde Çin milhlm sevkülceyş 
noktalarını mUdafoa için :kahramanca fedakArlıkarda bu
lunmuştur. Elde edilen tecrübeler çin kıtaatına kendi ken-
dilerine olan iümadlarmı artırmak. ve ayni zamanda sebat Harikiri yapan bir Japon 
etmek imkfuılannı vermiştir. Çin orousunun Şanghayda 
ve Şantung C{!nubunda gösterdiği mukavemet ve yaptığı sa- 2kır5 Mk kilom

1
etre ce~ubuna kadar ilerlemişleroir. Japonlar 

h b J--b'l' tini itir k b ı ebnez bir Ş""- ayıs i e 1 Hazıran arasında bu cephede 25 tayyare kay-
vaş onun mu are e ~ ı ıye az a u ... - b 1 dir 
kilde ispat eylemiştir. Askeri harekAt esnasında bir şehri etmiş er · . 
zaptetmek veya tahliye eylemk veyahut da her hangi bir Hankov 17 (A.A) - Japon ku~etlerı esasen kısmen 
noktaya ilerlemek veya gerilemek ehemmiyeti haiz değil- elde bul~ndurdu~an Sungsov şe!11'me k~ı bu sa~ah. yap
dir. Asıl mühim olan cihet ordunun kendisi için elverişli tıkları hır mukabıl taarruzla şehrı tamamıle ele geçırmışler-
mevzileri istediği zaman ve paniğe tutulmaksızın işgal ede- d.ir. Burada mahdut miktarda olan çin kuvveti düşmana ağır 
bilmektedir. Çin ordusu ve Çin milleti bu gibi tAbiye ve zayiat verdirmeğe muvaffak olmuştur. Her iki farafın za· 
sevlcükeyş hareketlerine artık alı~ bulunuyor. Jleride yiah çok ağırdır. Ve on bine baliğ olmaktadır. 
müdafaa hattımızın son defa geri alınmasiyle dUşmana mu- Hongkong 17 (A.A) - Yirmi japon tayyaresi bu sabah 
kavemet hususunda çok daha iyi bir mevzi elde etmiş bulu- Kantonu bombardımana teşebbUs etmişse de çin müdafaa 
nuyqruz. Gerek milletimiz gerek ordınnuz nihat ?..aferin bizde toplarının ateşi karşısında bombalarını koyuvermeğc mu
olacağma. iman etmi§tir. vaffak olmamışlardır. Dönüşte japon tayyareleri çin avcı 

Han.kov 17 (A.A) - Şark cephesinde Çin kıtaatı süratle tayyarelerinin hücumuna uğramış ve japon tayyarelerinden 
Nankin Uzerine ilerlemektedir. Çin ileri karakolları şehrin altısı d~UştUr. 

A 

Paris, 18 (ö.R) -Valansiyadan bil
~iriliyor 1 Bu sabah saat 9.S te üç mo· 
törlü altı asi tayyaresi Alikante etrafına 
60 bomba abnııılardır. 12 ölü ve 2 7 ya
rnlı sayılmıştır. Bazı evler harap olmu§
tur. Saat 16 dn şiddetli men'i tayyare 
bnraj at~ine rağmen yeni bir taarruz 
olmuş, şehrin şarkına yüzden fnzla bom
ba ntılmıştır. Bir bomba teftiş komitesi
nin bulunduğu binaya düşmüş, burada 
beş kişi ölmüştür. l l kişi yaralıdır. 

manası lf ransa huna yanaşmadı 
DOŞMAN KiM? 

Salamanka, 18 (A.A) - Umumi ka· 
rargnhtnn bildirildiğine göre Kastellon 
cephesinde F rankistler düşmanın bütün 
mukabil taarruzlannı geri püskürtmüş
lerdir. Sahil mıntakıuımda düşman Vil· 
arenlda Frankist hattının merkezine ta· 
nmız etmcğe devam etmektedir. Buna 
rağmen Frankistler Almazorada Mijara· 
es nehrini geçmeğe muvaffak olmuıılar 
ve düşmana bir baskın yaparak dağıt· 
mağa muvaffak olmuşlardır. Bu mınta
kadn binden fazla esir alınmıştır. 

Cordone cephesinde Penarroya mın
takasında ileri harekata devam edilmek
tedir. Muhasara edilen bir çıkıntıda 600 
ceset bwunmu~ ve 480 esir alınmıştır. 

CALEBE HOKOMETJN OLACAK 
Barıselon, 18 (A.A) - Ne~redilen 

bir tebliğde cümhuriyetçilerin mezarlık 
ve bazı münferit evler müstesna olmak 
üzere Villaerali istirdat ettikleri bildiril
mektedir. 

Frnnkist hava kuvvetleri dün Nules, 
Valans, Tarragone ve Bareelonu bom· 
bardıman ederek ahaliden bazı kim
ıelerin ölmesine ve yaralanmasına 
hep olmuşlardır. 

Roma, 18 ( ö.R) - Mijareıı nehri
nin cenubunda nasyonalistlerin ileri ha
rt>keti devam etmektedir. Kastellonun 
işgaliyle nasyonalistler Akdeniz ıahili
nin 150 kilometrelik bir kısmını kontrol
leri altına nlmış oluyorlar. Şimdi Fran
ko orduları cümhuriyet hükümetinin 
merkezi vazifesini görmüş olan Valansi
yadan ancak seksen · • ~metre mesafe
dedirler. 

Roma. 18 (ö.R) - Burgostan bil
Cliriliyor : Nasyonalist hükümet! İspan
yol nasyonalist arazisine Fransız tayya
relerinin tecavüzünü protesto etmiştir. 
Fransız tayyarelerinin dört defa hudu

ilyon istikraz istedi, Hükümet 500 
milletleri derha 7 50 milyon verdi 

dun ispanya tarafında uçtukları tcsbit 9 IIa:::iranda Lcmdrada Ma;este Britaııya Kralının doyumunun yıl clöniimii miinascbetiyle bir geçit resmi yapılmt§tır. 
edilmiştir. Fotoğrafda Vinclsor rnııhafızlannı göriitıorstınu z... • 

Paris, 18 (ö.R) _ ispanyada hükü- Londra, 17 (ö.R) - İngiliz münaka- limanlar arasında tevzii ve bütün bahri edilmemişse de tahmin edildiğine göre 
met kaynağından bildirildiğine göre dün !at nezareti harp halinde memleketin seyrü5eferin umumi kontrolü gibi fev- hükümetin İstediği 80 milyona mukabil 
Kastellon istikametinde muharebe de- müdafaasını ve iaşesini temin için yapı- knlade tedbirler vardır. Bu kararlar mü- 120 milyon ıterlin lirası mikdarında ka

vam dmiştir. Villarreal hükümetc;iler ta· lacak nakliyat hakkında bir plan hazır- nakalat nazırı tarafından Avam Kama- yıl yapılmıştır. Yani Türk parasiyle 500 
rafından zaptedilmiştir. Fakat kasaba- lamıştır. Hnrp halinde tatbik edilecek rasına hildirilmi~ bulunmaktadır. milyon lira yerine 750 milyon lira. Bu 
nın dış mahallelerinde nasyonalistler fevkalade tedbirler arasında münakala- Londrn, 18 ( ö .R) - !kinci lngiliz sebeple hükümet bütün kaydedilen mik
mevkilerini muhafaza etmektedirler. Bu tın şark linıanlnnndan garp limanlarına milli müdnfaa İstikrazı parlak bir zafer darları azaltarak ihtiyacı nisbette istik
muniayı çevirmek için steneral Alonso çevrilmesi, iaşe malzemesinin muhtelif olmu,tur. Henüz resmi .rakamlar tebliğ razla iktifa edecektir. 

lspanyol Cümhuriyet hükümetine harp 
malzemesi vermemeğe karar verdiler 

Kastellon cephesinde harp eden cümhtıriyet siivarileri 

Paris ı8 (ö.R) - Mebusan meclisi ~ olan kanşnazlık komitesinde ı 1,ı;ı1' 
hariciye komisyonu Ispanya hududunda şehirlerin bombardımanı mesele!ll de 
beynelmilel kontrolün iadesine muhale- müzakere mevzuu olacaktır. 
fet ebneğe ve lspanyol cürnhuriyet hil- Paris 18 (Ö.R) - Burgos şehrinde şe-
k:ümetinin Fransaqan harp malzemesi refine verilen bir ziyafette söz alan rei
tedarik hakkının tasdiki hakkındaki ta- sicümhur B. Albert Lebrun demiştir kl: 
lehine müsait cevap vermeğe hükümeti Önümüzde Amir bir zaruret vardır. B\l 
davet Nlen komünist takririni müzakere da çalışmak, muntazam bir şekilde, is
etmiştir. Eski başvekil B. Flandin ile es- ühsali artıracak surette çalışmak zaru· 
ki hariciye nazın B. Delbos ve mebus- retidir. Bu bedihi bir hakikattır. Fakat 
lardan Grumbeeh ve Perry müzakereye bütün beyinlerde yer bulması ve bütilJl 
müdahale etmişlerdir. Komisyon 4 mu- kolları harekete getirmesi için bunu yo
halif ve ıo müstenkif reye karşı ıs reyle rulmadan tekrar etmek icap eder. Sizitl 
bu teklifi reddetmiştir. işçi ahalinizin hissiyatını bilirim. Milli 

müdafaa uğrunda mütemmim bir gay• 
Faris ı8 (Ö.R) - ispanyada açık şc- ret kabul ettiniz. Fakat siz haftada 40 sıı· 

hirlerin bombardımanını takbih eden ka- atten fazla çalışırken eğer ilk maddeleri 
rarnameyi tamamlamak üzere Fransa ve ve mamul parçaları yetiştiren fabrikalı.ıt 
Ingiltcre arasında müzakereler devam da size yetecek kadaı· istihsal yapmazıar~ 
etmektedir. Hazırlanacak teklif ne olur- sa gayretiniz boş kalır. Bu çalışma dave
sa olsun bunun tt>sİı' derecesi hakkında timin her kes tarafından duyulnıasın1 

hayale kapı lınaınak lazım geleceği sala- isterim. Geçirdiğimiz saatin vahametini 
hiyetli dairelerce kaydedilmektedir. Dün anlamıyan yoktur. Harpçi milletleritl 
ak.Şum Cümhuriyet ispanya sefiri bari- harp aletlerini ne kadar faaliyetle yığıtl 
ciye nezaretine gelerek bu meseleyi bari- halinde topladıkları malumdur. Bizde dC 
ciye nazırı B. Bonnet ile müzakere et- herkes milli müdafaa için kuclretinit1 
mi§ ve Kastellon ile Valansiya arasında hududu dahilinde çalışmağı kabul et• 
ac;i tayyarelerin hflla bir çok köyleri j melidir. Zaferi kazandırmak için dtl,.t 
bombardımana devam etmelerinden şi-I sene insanlık üstü bir gayret sarfode~ 
kayet etmiştir. Eğer bu husustaki karar-

1 
en müthiş istıraplara göğüs gerenler~ 

name vaktinde hazır olursa salı günü fedakarlığı karşısında bu pek eheınf111 
.aat 11 de Londrada ictimaa davet edil- yet.siz kalır. 


