
1 - 44 
imtiyaz ıahibi: ŞEV KET BiLGiN 

Başmuharrir ve umum! neşriyat mUc:!ürU: 
HAKKI OCAKOCLU 

- - A B O N E Ş E R A 1 T l 
DEVAM MODDE'l1 Türkiye için Hariç için 

Senelik............ 1400 2900 
Altı aylık •.• ••••••. •.. .. 750 1650 

• Fener., Yunan muhtelitini 
2 - O yendi 

lstanbul 20 (Husus!) - Fenerbahçe, otuzuncu 
yıl dönümilnll dUn kendi stadında merasimle 
kutla-OL Bu müna,,ebetle Yunan muhteliti ile bir 
maç yapıldı. Fener, maçı O - 2 kazandı Oyun 
baştan nihayete kadar Fenerin hWıniyetl altın- , 
da cereyan etti ... L TELEFON: 2697 

FlA TI ( 5 ) KURUŞTUR Cılmhuriyetm 11• Ci!ınhurl11et eserinin bekçid, ıabahlcın çıJcar .q,~ Q4%etedw YENi ASIR Matbaasında buılmlfbr 

Ata türkün Huzurunda 
areşal 
zalpve 

akma , Başvekil, ene a 
raslaC Kaya içtima ettile 

Tehlikeler 
Karşısında 
Balkanlılar saflarını 
biroz daha 
•ıklaştıracaklardır 

BU MÜHiM TOPLANTIDA 
HATAY iŞi GÖRÜŞÜLDÜ 

Türk Ordusu Hataya girdi mi? 
Bir tayyare filomuz da 

ve lskenderun Türk 
girecek. Antakya Hataya 

Bayrakları ile donandı 

Hatay bayram yapıyor 

- SONU 7 iNCl SAHiFEDE -

Dün 40,000 işçi 

büyük miting yaptı 

içinde 20 kişi ile 
bir kayık battı 

--o-
Sekiz kişinin ölUmU ile 
neticelenen bu flclada 
zavalll bir memur iki 

yavrusu ile boğuldu 
- YAZISI 3 ONCU SAHtFEDE -
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SAYFA:"' 
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Dallardan sesler : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 

Hang'sı g 
") ZGl • •• 

Dünyada belki bir mılyon defa aorulmut ve ce_;abı da .alınını' olduğu holde 

(Temcit pilavı) gibi mtrp, mtıp ortaya koydu~'."uz bır ·~al var 
Kadın kekten. erkek mi kadmdan guzeD M 

-B bil ~ eekr vad Elbette erkek kadından güzeldi r. ln•anda da, 
unu mıyec ne 

haynnda da bu bö~· .. d k · · 1 . . kek lehine hallettiği bu mesele üzerinde hala urma ıstıyen er 
Tabıatm er d - .. ı · k >klen 

hlik
.. vererek kad1nlara yaranmak. ya ogruyu ~oy cy ıp ı!T c 

ya teı• um 
okpmak istiyorlar. 

Hay.anlan alalım : · d k d 
Sarlalr. karınlı keçi. dar belli, çevik bedenli (Teke) nm ya~ın .. a .. "" a ar 

. . - b L....ı kafası lazmıt boğanın yanında o kadar aonuktur. 
Çırkın.., bop a..,..ı. el d k 1 ibiği aldı. aldı kuyruğu kadar kısa tavuğun yanı batın a uran ıvı cım 

gözlü mercan ibikli boroza ne buyrulur) 

insanları alalım : k d 
d d 

d :<.:ı ·) B !dok kaşlı takma kirpikli kadının ar1ısın a 
Mal mey an a e~u mı u • d .. d .. h 

"lfetlerden tamamen azade duran erkeğin daha güzel ol ugun a ıup e 
~; ~:) Omuzları kalçasından dar. bacakları kütük kadar kalın mahluka er-

kekler arasında tesadüf ettiniz mi? K 1 . al 1 azımı •tan mağazalar ne giine duruyorlar} ı yo~ 
Makyaı ve tuv et ev . . d" . 1. 'k .. 

1 b d 
t ak parlatan cilaya kadar her ~ey tabıatın ışıye ayı gor· 

an cım ız an ırn kd d "'l 'd' 1 r) 
.•. .. el'''-' · •---- 1 telafiye çallf"n birer eme ar egı mı ır e 

medıgı guz wuerı &J.:W..1.en o sun 
Tabii güzellik, oun'I güzellik.. lıte kadınla erkeğin f~rkı .. 

• B"'tü bunlara rağmen sözün kısa.sı ve doğrusu ! 

• E;ke~ler için kadınlar. kadınlar için de erkekler ı;üzeldir 
MURAT ÇINAR 

· --------~~:::---=-==--HATA YLILA 

Trakyada 
Hayvan ihracat blrllAI 
Edirne (Hwıwıt muhabirimizden )

lktuıat veUletiııce T rakyacla kurulması 

düşünülmekte olan (hayvan ihracat bir

liği) için aalAlıiyetli bir heyet tarafından 
incelemeler yapdmakıadır. 

Bu incelemelere esas olmak üzere vi
layetlerde bulunan muayyen istaayon ve 

iskelelerden geçen aene yabancı mem· 

leketlere lstanbul ve diğer iç pazarlara 
çılcanlan hayvan mevaddına ait birer 
cetvel hazırlanmaktadır. 

. -

Orman yangını 
ödemişin Birgi nahiyesinin Maltepe 

mevkiinde 10,000 metre murabbalık bir 
sahada çıkan bir yangın, iki saat devam 
ettikten sonra söndürülmüştür. Bu saha
daki kuru otlar kısmen yanmış, zeytin 
ağaçları pek cilzt zarar görmüştür. 
Yangın, Yaşar isminde 12 yaşında bir 

çocuğun attığı yanık bir siğaradan çık
mıştır. 

Birinci Noterlik 
Bahçeliler hanında ikiı:ıci Noterin çık

tığı daireye naklederek faaliyete geç
miıtir. 

ŞEHi 

--=--
Focada • 
Yazlık evler 
kiralan maktadır 
Havasının, suyunun ve denizinin gü* 

zelliği ile lzmiıin en güzel bir oayfiye~ 
olan F oçaya rağbet çoğalmaktadır. Bu 
rağbeti gören Foçaldar lzmirli misafir
lerinin istirahat1erini temin etmek ıÇJn 

elden gelen gayreti esirgememektedir
ler. 

F oçaya göıterilen rağbet münasebe
tiyle kiralanacak ev kalınadığı hakkında 
lzmirde çıkardan pyia doğru değildir. 

Filhakika bir çok evler kiralartnllf ise 
de daha kiralanacak evlerin adedi de ih
tiyaca cevap verecek mik.dardadır. 

Mezun talebeler 
Şaşalda 

Dördüncü bölge ilk okullarını t~kil 

eden tnkılAp, Topaltı, Olti ve Misakı mil
li mektebi mezunlarından 150 kişilik bir 
grup, pazar günü muallirn1erile birlikte 
otobüslerle Şaşa! menhaı:na gitınişlerdir 
Talebeler orada öğretmenlerine bir veda 
ziyafeti vermişler ve al<şama kadar ne
şeli dakikalar geçirmişlerdir. 

H BERLERi 
Tehlikeler 
Karşısında 

iki kamyon kazası oldu Balkanlılar saflarını 
biraz daha 
sıklastıracaklardır , 

Yeni köyde i"§B eili[en göçmen evleri 
Ana vatana iltica eden göçmen kardeş- ev de Menemendedir. Bu ayın son bafta

lerimizin terfihlerl ve müstahsil hale ge- sında daha 319 ev müteahhide ihale edi
irilmelerl etrafında Sıhhat ve lçtımaı leccl<tir . 
nuavenet vekA!etince alınan tedbirlerin tskAn müdürü B. Ziya Fuat bu sabah 
) ir neticesi olarak, geçen senede Izmire Ankaraya gidecek ve yeniden İzmir vi-
1etirilen göçmenlerin hepsi yerleştiril- !Ayeti içinde inşa ettirilecek 900 göçmen 
niş, kendilerine ziraat illetleri, arazi, to- evi hakkında talimat alacaktır. Halen 
ıum, ev ve çift hayvanatı verilmiştir. tstanbulda bulunan iskan işleri umum 

Bu suretle cüınhuriyet hükümetinin müdürü B. Cevdet de bu akşam Ankara-

* 
Veremle mücadele cemiyetinin Y .. 

ınanlar kampı, u,mmuzun ilk gUnll aç~ 
ı acak temmuzun ikinci cumartesi gece-

' llk p ; i şehir gazınos=da cemiyetin Y1 t ga 
1en partisi verilecektir. 

Foçada ve Bozdağda açılacak çoculı 
kamplan hazırlıklan ilerlemiş ve mahal· 
tinde yer temin edilmiştir. Sıhhat rnil

:lürlüğii, kamplara çıkarılacak çocukla
rın sıhhi muayenelerini ikmal etmiştir· 
Şimdiye kadar 50 çocuk kamplara kabul 
edilmiştir. 

izam1 milzaberetine istinad eden göç- ya hareket edecektir. Hayvan sağlık zabıtası komisyonu dütı 
-nen kardeşlerimiz müstahsil hale gelmiş- --=-- mühim bir toplantı yaparak, orta anado-
'e!'dir. Hele bu sene elde edecekleri mah- \uda çrlaın bir hayvan hastalığı mUnase-
;ulden ellerine geçecek para ile, göç- Kız kaçırma betiyle, hmire getirilecek hayvanlar 

-nenliklerini büs bütün unutarak salim Seferihisann Ulucak kilyUnden Rafız hakkında icap eden tedbirleri almıştır 
'>ir köy hayatına kavuşacaklardır. kızı Bn. Fatmayı ayni köyden Mehmet Bu tedbirler derhal tatbik edilecektir. • 

Bu sene İzmirde yerleştirilen göçmen- isminde bir delikanlı kaçırmış ve yab
'ere tevzi edilmek Uzere satın alınan çift lanmıştır. 

\ayvanatı kendilerine verilmiştir. Bu iş 
çin vekAletten gelen 72000 liralık tahsi- --------------

·a tın a1ımış bin lirasiyıe her ıurıü lhti- Açık muhabere 
1açlar temin edilmiştir. Arta kalan 12 M d tü" d L_ A. veı· . lira t..tı:l eoemen e ccar an oay 1 

>ın ve=ete iade edilmiştir. . . . 

* 
Köylerde suç tezkereleri ve kıymetli 

wrak satan bayilerle muhtar bayilere 
':ıazı yerlerde yüzde beş, bazı yerlerde da 
yüzde altı beyiye halda verildiği görül

Bu mev · d .. nl tek ~:<+ Cenk.evere: fzmır Sahil park gazınoııuna 
sun e goçme ere ve ~· 

:atlı olarak 612 ev inşa ettirilerek anab- tediye ettiğiniz fazla ücret belediye ta- Maliye vekfileti, her yerde köy bayl-
'..a.rlan verilmiştir. Bunlardan 40 ev Çan- rafından istirdat edilerek idaremize gön- 'erine yüzde altı beyiye hakkı vcrilıne
hrlıda 11 ev Kemal paşada, 10 ev Çeş- derilmiştir. Parayı aldırmanız rica olu- ·i icap ettiğini bir tamimle şehrimizdeki 

'llüştür. 

oıede. 37 ev Foçada, 62 ev Taşkesiği nur. alakadarlara bildirmiştir. 
'cöyünde, 36 ev Havuzbaşı köyünde, 54.I-============================= 
•v Şehitlerde, 171 ev Torbalının K.ayas 
1<öyUnde, 100 ev Ahmetli köyünde, 91 

Valinin tavsiyesi .. 
uzerıne 

TAYYARE SiNEMASI kuruldu .. 
TELEFON' ''Bucayı güzelleştirme,, 

3 151 • ı· 
sözünde durdu cemıye ı Mevsimin • 

vıne 
• 

geçmesıne 
., 

ragmen • 
sınemamız 

1 

2 

Bu hafta yine 2 yeni film birden 

- ASRİ 1 ş ft .. DAMI 
Beynelmilel şöhreti haiz iki büyük Fransız artisti 

RAIMU ve LUCIEN BAROUX 
Tarafından müstesna bir zevkle yaratilan mevsimin en zarif komedisi 

Kahkaha,.... Zevk..... Neşe tufanına gark edecektir ... 

- ALTIN KELEBEK 
Beyaz Perdenin Zarif ve Şuh dilberi 

FRANCISKA G AL L 
Kendisine has rollerlle... hakikaten nefis bir komedi 

Seanslar: AL TIN 
Cumartesi, 

KELEBEK 
Pazar güıü 

3,30 - 7,15 ASRI IS ADAMI 
saat 1,30 da ASRI fŞ ADAMI 

5,15 ve 
ile başlar 

9 da 

. • . ·.· ·~'"',.- .. ' .. • .• , ...... ... • ... 1~/-... .. 'l ! - · .. : '' '' 

Bucada bir prevantoryum açılacak, şehrin 
hoparlör tesisatı geniş liyecek 

Buca belediye reisi B. Nazım Anık ev- sek nümunesi bulunduğunu söyliyere~ 
velki gece Bucada, Kültür lisesi bahçe- Bucalıların kendi aralarında bir <Buca 
sinde Vali B. Fazlı Güleç şerefine bir güzelleştirme> cemiyeti kurmalarını bir 
ziyafet vermiştir. Ziyafette belediye reisi arada çalışmalarını tavsiye etıniştir. 
Dr. Behçet Uz, Müstahkem mevki komu- Valimiz Bucada zayıf çocuklar için 
tanı general Rasim Aktoğu, Parti tlyön- Prevantoryum açılacağını da müjdele
kurul üyeleri ve Bucalılar hazır bulun- miştir. 
muşlardır. Bunun üzerine Bucalılar <Bucayı gü-

Ziyafet esnasında B. Nazım bir nutuk zelleştirme> cemiyeti kurmuşlardır. 
söyliyerek hükümetimizin, Bucanın su 
işlerine gösterdiği alakadan dolayı te- * 
şekkür etıniş, bu işin başarılması için Vali B. Fazlı Güleçin riyasetinde top
Buca halkının yardımını, vililyetin mü- !anan Parti tlyönkurul üyeleri belediye 
zaharetini istemiştir. reisinin de iştirakile bütün tzmiri çerçi-

Vali B. Fazlı Güleç verdiği cevapta, veliyen yerlerde hoparlör tesisatı mey
bu işlerin bir arada fedakhlık ve fera- dana getirilmesini kararlaştırmışlardır. 
ğatle çalışmak işi olduğunu, Şef Atatür- Parti Reisinin verdiği direktif dai
kün buyurdukları gibi Türk milletinin · resinde şirketle mukavele yapılarak 

1 damarında kaynıyan kanda heyecan, fe-1 hoparlör tesisatı tzmirin her yerinde 
, dakarlık ve çalışma kabiliyetinin en yük- meydana getirilecektir . 



Çek milliyetler 
safhaya girmiş 

bulunuyor 

meselesi 

Pans 20 (ÖRJ C k 1 
•nlaşı ldığına .ör - . ._e os ovakyadan gelen haberlerden 
re! k M g e mılliyetler meselesi üzerinde'·' .. k er atı safhasıı:ı . . tir "' muza e-
•ele ile m 1 1 a gı:.mış · Çekoslovak hükümeti bu me-
•tndan .:şgukk Oll'llak uzere dahiliye, maarif, adliye nazırla-
lıa mure ep bir komite t k.l · · 

zırlanacak metinleri h kikies ı e!rruştır. Adliye nazın 
r.ok nazik olan . k n a . safhalarına, maarif nazın 
••lelere dikkat mde !ekip mdc.selesıne. dahiliye nazırı idari me-
.~ e ece er ır. Bu ke>mı·te h""k·· .. ~•n b .. tü il . u umete ıstira •, 

u n parı erı temsil etm kt dir D h"I" , • "•idi B ..,. d e · e · a ı ıye nazırı baş ,., . no zanın çifte" r . 
.o, B ne~in miJJi ;. par ısı~~' maari~ nazırı reisi~ilmhur 
l>alist • D•mokra sosya .ısı partısıne, adliye nazırı Çek sos
da Çek katoTik t partısıne, kanunları birleştirme nazın 
d.ğ . partısıne mensupturlar. Pragda tah . d"I 1 •ne g·· h .. k.. . mın e ı -
tine da ore ~ ~met bu suretle bütün partilerin müzahere- . 
tin .. Y~~;na.-;: ıstemektedir. Resmi Ceteka aı·ansı h""k•· 

gıı-ıştigı harekett b .. t .. . . u ume-
Ccjjini hildlrmek . e ~ ~n partılcrin ittifakını temin ede
re h"·k., t_edır. Mıllıyetler statüsüne ait müzakerele-
1ıatıau ic~:d•: P~;ti!~ri ~ümessillerlni aeah kılmak için bu 
de B. liodz mn"" ere er devam edecektir. Ayni hafta için- . 
de görüşece~t!1•ş~r ~e Lkhdakal!~yetl~rinin mümessillerile 
"arıı ederse .. ·.. ı~ ye a ar gosterılen hüsnü niyet de-
liyetler si btun sıyasl. unsurlara dayanan hükümct mil- . 
aııu tem yase ıne yeni hır esas verecek olan kanun !Ayıha-
- muz ortasında meclise verebilecektir. · 

Anş1ustan sonra 
Ba ·· , .. şgosteren mali ve ekonomik güc-
rıkler etrafında görüşmeler başlajı 

1 iri anda 
intihabı neticesi \' a. 

lera partisinin 
lehinde oldu 

z 

Bir Deniz 
Facias 

içinde 20 kişi ile 
bir kayık battı 

-o-
Sekiz khJlnln ölUmU ile 
nelfcE lenen bu fc'iclada 
zavallı bir memur 1 1 

yavrusu ile boğuldu 
lıtanbul. 20 (Huı···i) D·· B ...... - un ey. 

koz önünde bir deniz faciası old B" b u. ır 
alıkçı kayığı ile gezintiye çıkan Yİrm. 

IU~i, kayık ıu alarak battığından deniz~ 
döküldüler. Bunlardan belediye İcra me
muru Tahir. iki çocuğu ve diğer bir ltız. 
cağızla beraber boğuldu. 

Kurtanlarak sahile çıkardanlar anunn
da mütekait tnaliye memuru Münir. Ar· 
tjn isminde bir Ermeni ve iki kadın \·ar 
dır. Fakat bu dört vatandaş çok su yut
tuklarından teda vİye rağmen kurtarıla
madılar. Sekiz kişinin ölümüne s~bebi. 
yet veren kayığııı ıu aldığı le!tbit edil· 
ıni.ştir. ___ , __ _ 

Mecliste 
Ruznameye alınan 

layihalar 

- SAHiFE 
!& 3 

3 

SON · l-IABER 

Kartalda 
nişanlısını 

bir gene 
' 

öldürdü 
lstanbul 20 (Telefonla) B • 

muştur. Yirmi sekiz ya·I • ud gebc.e saat 11 de Kartalda bir cinayet 0 ). 
0 arın a ır genç k · lid · 1 . 

ve nişanlısına kauı kısk~n lık .. .. . aın va esıy e geçunsizlik 
müştür. Kendisı· de taba ç yuzunden nışanlısını tabanca ile öldfü. 

ncasının ye- d ·· · d !arından yaralanmıstır re uşme"'n f'n patlıyan kurşun-
Yara.ı ı>ğırdır. • . 

Türk Ordusunun Hataya 
•• gun meselesidir 

gırmesi 

lstanbul, 20 (Telefonla) Antak, 1 

tayda tahrikat devam etmektedir. }adan gelen haberlere gör Ha-
Cenev'.e heyetinin aleyhimizdeki tahrik5tı • • . . 

mıştır. T urk ordusunun Hat . . b. .. garczkar ·hır §ekıl al· 
tedir. aya gırmesı ır gun mesel • addedilmek· 

B. M. Meclisinde müzakereler 
Kazanç vergisındeki tadilat 

kabul edildı 
Ankara, 20 (A.A) - Bugün Refet Can t • ba k 

lan Kamutay toplantısında ulu 1 b ı ezın ş arılığında yapı
ki kanuna bir fıkra ve bir dsda . 1~yra'.'1 ve ~ene! tatiller hakkında. 

k il ma e ı avesıne yuks k ··1ı d" k o u an mezunlarının mecb • h. 1 • ' e mu en ıs te nik 

• • 

Istanbul 20 (Telefon) _ Damga res
mine yeni ilAveler \'e değişiklikler yapan 
kanun !Ayıhası kamut0 .. 

·ı . 1 urı ızmet erıne pul v k ı· k'. yı erıy e bunlara verilecek be . .d h • e ıymet ı agıt ba. 
ile Çıldırın Çamdıra köy·· d yı~e aı ~tı akkındaki kanun layihaları 
Demirkayıt oğlunun ve Guanz.ent be?' oBıı-uhl~arından Haydar oğlu Garip 
•1 ıan e ın a ı h il · d M og u Şöhı tli Ahmet og"lu B t O ma a esm en uharrem -a_,- ru:r.namesine 

alınmıştır. · 

Istanbul elektrik 'irektfuiıı satın alın
ması hakkındaki mukaveleler ve b-"-

1 os ancı sman Eflatu ··ı·· I 
na carotırı malarına ait mazbat 1 t d"k . . nun o um ceza arı. 

B M M ı· · a arı as ı etmıstır 
. . ec ısı yine bugünkü toplantı•ınd T;. ,:. .. . 

Paris 20 (Ö.R) - B A • . 

;ı.ı;;:a bi· Alman d•le~ası::~~~:,~~ı:rı;:rı~a~~;;ı yekılnu i.'<> 40 milyon 
lon A1nanyaya ilhakından ller! ge- . 
:r ınaıı ve ekononıik bütün 

• Dublin, 20 (Ö.R) - Manda İntiha
'atının §İmdiye lcadar maJU.m olan n t• 1 • e ,_ 
·e en ıunlardır : De Valera partisi 65 

.. . . u~~e 

encumenının buna dair mütalaası m~cli• 
ruzruımesine alınmıştır. _ ___ , __ _ 

Sovyet Sosyalist cümhuriyetle . "tı•h d · a ur .ıye cumhurıyetiyle 
tilaflarının sureti tetkik ve 1ıafı'- ı ı a .. ı ~r~sında hudut hadise ve ih
kındaki kanun layihalarını tas .me ım';'te aıkar protokolun tasdiki hak· 

h vıp e mıs ve zanç • · ka . 
meş ut suçların muhakemr usulüne a :t k 1· ~e~gısı nunu ılo 
kere ve kabul etmistir. ı anun ay a arını da miiza· raıısız hükümetil Uz k meseleleri A VUSTURy ADA YERLESF.N 

oJaraı.: p i e m a ereye memur ALMAN S1STEMt 
delege! ~ 1 

ste bulunmaktadır. Fransız 
,1 erıııe Fransız menf ti ·nı 

Ue tnüd f aa en ener- Berlin 20 (ÖR) - A~-ı 
lııl <> aa ebneleri için talimat veril A . ·~.,, ustan sonrc 
bo Ştfr. Salahiyettar servisler Alman eka:: vusturya yerli nasyonal • sosyalistlerle 
lı llıilc nazın B. Funk tar f d Almanyadan gelenler hakkında bazı ih 
L.UtkUnda llort sürülen lddial::~ r= ls~n til!Mlarktaı Berlln mahfelleri endişesiz kar-
_,, hır h ı, çın şı ama dır Buradaki kıı 
~ltonomıJ< e Hı"b'l.'lllM'1'ifh~ ıfi~ı'Wuh A...,,....,~~ ... : ........... , ~ _ na:te göre 
Almanya lçln açık veren bir muamele ihtilMların sebebi şudur: Eski rejimd• 
-.!dutunu 96ylem!ştı. Fransızlar ımşlus Avusturya nıısyonalistleri gayri meşrı· 
11?asında Almanyanın Avusturyayı şu bir teşekkUI telakki edildiğinden baz· 
"lZlyette bulduğunu kaydetmektedirler. güçlükler çıkmıştır. Şahis mücadeleler 

Tediye muvazenesi aktif, bütçede va- bunu artırmıştır. ÇünkU eski rejimd· 
tidat masraflardan fazla, şlınendüerler nasyonalist - sosyalist partisi namına ha
•çığı tzalmakta, gümrilk varidatı art - reket eden bir çok teşekküller vardı ve 
llllalcta ldL Avusturya devlet bankasının bunların her biri partiye sadakat lnhi
'1tın me\'cudu 250 milyon §ilindi. Halbu- sarını kendinde bulundurmak istiyordu 
~ llayşbankm altın mevcudu 10 misil Binlerce Avusturyalı nasyonal • sosya
laııne tedavülüne mukabil iki misil da- !istin tevkifi hakkındaki haberleri tek
lııı aıdı. Eski Avusturya federal devleti- rlp edilmektedir. 

----------------------------Atat ürkün huzurunda 
BU ıVIÜHIM TOPLANTIDA 
HATAY IŞI GÖRÜŞÜLDÜ 

B.ASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE lmelerde, Antakyada genel ku"."a'.. "' 
lı.iı, R•neral Kazım Özalp, hariciye vekil- başkanı orgeneral Asım Gunduz V< 

Jetj genel sekreteri Numan Menemenci.. F ran!lız orgenerali Hudainger arasındak · 
·ı ' 0
R u. tchrimizd bulunan baıvekil bay müzakereler ve Pariste büyük elçimiz B. 

Celil Bayar. hariciye vekili Dr. Aras Suat Davazın Fransız hariciye nazın B. 
dahiliye \'ekili ve Parti genel sekreteri Bonnet ile mülakatı tetkik •dildiği talı· 
hay Şükrü Kaya ile birlikte Dolmabah- min ediliyor. 
:?e ııitmi~ler ve Büyük Şef AT ATOR- Diğer tarafta Hataydaki askeri müza-

E: ınüliıki olmu~lard•r. kerelerin son safhaya geldiği. Fransız. 
Şefin huzurunda yapılan toplantıda Türk iş birliği hakkında bir t~bliğ neşre

trıüh;ın gôrilşm•ler olmuştur. Bu görüş- dileceği bildiriliyor. 

.7.///,'/./L//.//// .///L//./7./JZ!. Z/) 

Deniz Gazino 
ve R_estoranı 
Konak iskelesiniıı 

üzerinde açıldı 
Güzel manzara, temiz hava 

temiz ve ucuz servıs 
Öğle yemekleri . için güneşten muhafaza 

tertibatı alınmıştır. 

Nefis zengin tabldut 60 kuruştur 

=· -••••e a 

nebuo, Kosgrev partioi 3 7. müstakil 7 
·'iÇİ 5, yeldin 114 mebus. B. De Valera~ 
ıın yeni mecliste mutlak ekseriyeti 1 . k e e 
'".ç''.""'e ümidi böylece talıaldı:uk et-
.,,,,tir. Çünkü bütün mebuslar 138 1 i .. o. 

ugundan daha 25 mebu•luk neti . 
L ·ıd· .1 ceaı 
~· '~ med.iii halde B. De Valera 
·ımdıden yandan fazla mebus çıkarımı 
ie'»!Ylt"'Dırre~eıe '.'uue e&.ıuuyc:llc .. ~ .. 
lae11kları anlaıılmaktadıY. 

Fransız Cümhurreisi· 
bir nutku • 

nın 

--0---

Paris 20 ( ö.R ) - Reisi cümhur B. 
",ebrun dün bir vilAyet merkezinde söy
" ediği bir nutukta demiştir ki: c ~er 
~eçirmekte olduğumuz güçlüklerden 
:urtulmak isterse bunun bir tek çaresi 
;ardır. Bu da her kesin kendi sahasında 
izerine düşen fedakArlık hissini kabul 
derek vazife>ini yapmasıdır. 

Romanya 
Kralı 

--0---

Istanbula Geldi 
]AST ARAFI 1 iNCi SAHtFEDE 
anb;,la kadar refakat etmişlerdiT. 

19 haziranda aaat 14 te kral Karo! 
"aravona yatında Türkiye reisicümhuru 

\tatürklc bir noktni nazar leati!linde hu· 
unmu1tur. 

Ayni günün ak,amı kral Karolun ak
~m yemeğinde Türkiye başvek.ili Celal 
Jayar ve hariciye vekili Rü~tü Aras ve 
~omanya general konsolosu Lucasiyevİ· 
ci daveıli olarak bulunmuşlardır. 

lstanLul, 20 (AA) - Havas ajansı 
)ildiriyor t 

Romanya kralının bayrağını ta§ıyan 

'_uceafarul yatı dün saat l 1 de Boğazi· 
·inde demirlemiştir. Kral Karo! müte
•ekk.iren karaya çıkarak yemek yemiş 

e ~ehrin muhtelif yerlerini gezmi~tir. 
Kral yine mütenekkiren reisicümbor 

\tatürklc kat"iyyen hususi mahiyette 
}lmak üzere ziyaret teatilerinde buJUl>. .. 
"'lUŞtur. 

Kral Karolun yah geçen pazar günü 
'e Boğaziçinde demirlemiş ve kral ka· 
>da üç aaat kaldıkton sonra lstanbul
'an ayni nıştı. 

lstanbul, 20 (AA) - D. N. B. ajan
bildiriyor : 
Hafta tatilini lstanbulda geçirmekte 

l:,n kral Karol geceleyin huıusl mahi· 
ette olmak üzere Saravona yatında ye· 

':1.Ck yemi~tir. 

Sabahleyin Dolmabahçe aarayına gİ

lerek orada uzun bir görüşmede bulun
nuıtur. öğleye doğnı Atatürk iadci ziya
et etmi~tir. 
~ bir tebllii neıri bekleniyor. 

Fuar 
Komitesi 

ba~hnlıiimda toplanan fuar komitcııl, 

fuar hazJrlıklarını gözden geçirmi~ ve 

bazı kararlar almıştır. 
Haber aldıiunıza göre, Sovyet Ruıya 

pavyonunda yapılacak tadilat hakkmda 
bir proje hazırlanmaktadır. Sovyetler 
birliği bu eene i,tirak edeceği İzmir fua. 
nnda bilhassa ziraat il&.t ve edevatı ile 
muhtelif %.İraat makina1an, yangın ıön· 

dürme i.1et1eri, traktörler, ıığır kamyon 
ve otobwler tcıhir edecektir. Sovyetle
rin yeni çehresini ve sınai ıahada elde 
ettiği baprıyı aöstcren grafikler hazır
lanmıştır. Sovyetlerin pavyonda teşhir 
edecekleri eşyalar iki hususi vapurla 
Odeaadan lzmire getirilecektir. 

SoVyet Rusya pavyonunda teşhir ecii· 
lecek bütün eşyalar ve ziraat makjnala~ 
rı bu sene fuarın devamınca satış edile· 
cektir. 

---*---
Amerika 
Filoları 

At: antikte ma -
nevra }·apacak mı 

Ar.ıerika hariciye M=ın Hull 
Vaşington 19 (A.A) - Hariciye nazır 

'3.Hull, Amerika birleşik d~vletleri filo-

•unun bu yaz Atlantik denizinde manev
ralarda bulunacağı hakkında hiç bir ha
bere malik olmadığını bildirmiştir. Di· 
ğer tarefdan bahriye neuıreti de Nev
york Taymis gazetesinin verdiği bu ya' 
manevrası haberini yalanlamaktadır. 

Bahriye nezaretinin pro,iramına göre 
Amerikan filosu Paruıma kanalını 1939 
Klııunu sanisl bidayetinde aeçecektlr. 

Kamutay çarşa~ba günü toplanacaktır. 

Danzig· Diyet meclisi 
• ,,. 9!!, a .. ~ .fv~!J a/ uru,§ıV§ı}{rl}.İ~f l~ur.,;ıfJl>i.ıtrdca'-ur. 

1933 haziranındaki nasyonal • sosyalist zaferi kutlanacağından Hit• 
!erci üniformasının geyilmesi mecburi kılınmıştır. Yalnız Leh mebuıı
ları bundan müstesnadır. Senato reisi beyanatla bulunacaksa da ai
yasi mahiyette tedbirler bildirip bildirmiyeceği meçhuldür. İrıtihap ka
nununun tadili muhtemel görülmektedir. Dantzig nasyonal • sosya
list mahfelleri hükümet makamlarının niyetleri hakkında ihtiyat m~ 
hafaza etmektedirler. Bazı Leh mahafilinde mebuslar mikdarının ya• 
rıya indirileceği tahmin ediliyor. Şu takdirde Lehlerin artık Diyet rnec• 
!isinde mebusları bulunarnıyacaktır Fakat bu şimdilik bir faraziyeden 
ibarettir. 

lngiliz - ita/yan itilafı 

Gazeteler bu hususta 
tavzihte bulun yorlaı· 

Londra, 20 (A.A) - Havas ajan&ı muhabirinden : 
lngiliz gazeteleri lngiliz-ltalyan itilafı hakkında bugün bir tavzihte 

bulunmaktadırlar. Gazeteler hükümetin bugün evvelce diploma•İ yo
lu ile söylemek mecburiyetinde kalmış oldı•ğunu tc-kraı etmekle haş• 
ka bir §ey yapamıyacağını beyan etmektedir 

Hükümetin evvelce dip!omasi yoln ile töylediei şud..ır : 
13 nisan tarihli vesikanın mer'iyet mevkiine girmesinin rtlarıru 

tadil mevzuubahis olamaz. Bundan ba•ka gazeteler lngiliz - ltalyan 
itilafının kuru laftan ibaret kalmamasına medar olacak memnuniyeto 
şayan bir itila(ın vücuda getirilmesi saatini ancak İtalyan gö.,üJliile
rinin geı i çekilmesinin tacil edeceğini temin etmektedirle1 

Türk Ordusu 
Hataya girdi mi? 

'IASTARAFl 1 iNCi SAHiFEDE diselerl tizerine Şimali Suriyecl iu Tiirl 
nın pazar günü (Bugün) r~smen Sanca- ~e<l~flerl lehinde açıktan açığa hareket 
:a gireceğini yazıyor. oden Türk prop aganda ajanları alcy'ıin-

Antakya 19 (A.A) - Anadolu ajan- de bir çok tedbirler alm•ştır 
ının hususi muhabiri bildiriyor; Ayni ajans bir Ankara telgrafmda hr.-
Şa:n.da çıkan Eddifa gazetesi Türk r:ı:iye vekili Dr. Arasın teşrini ewelda 

~rcppgandası yaptığından dolayı bir ay Suriyeyi resmen ziyaret eyliyerek Tür-o 
müddetle tatil edilmiştir. kiye Suriye muahedesinin musacldak su. 

retlerini teati edeceğini bildirmektedir. 
ARAP AJA..'llSININ 
VERDIC! HABER 

Antakya 19 (A.A - Anadolu ajansı-
1ın hususi muhabiri bildiriyor: 

Ampir sineması Gündüz adını aldık

I stanbul valisı 
Atinada 

·.an sonra Roksi sineması da Halk adını Aıina, 20 (AA) _ Burada bulun-
1lmıştır. lskenderun sinemalarının da makta olan lstanbul valisi Muhiddin o .. 
»u yolu takip edecekler! bildirilmekte- tündair dün Atina Stadyumunda ıeref 
fu-. 

( Anad 1 miaafiri 11fatiyle Yunanı.tan ve Mısır 
Antakya l9 A.A) - 0 u ajan- mi!ll takımlan atletizm maçlannda ıı:a. 

:ının husus! muhabiri bildiriyor: . • . 
Arap ajansı 16 tarihli bülteninde Haleb !ip ıı:elenlere kupalar tevdı etmııtır. 

nahrecile neşrediyor: Bu meruimde hükümet azalan da 
Suriıle lıülr.ümeti ton blı:enderun !ıA- bulunmuıtur. 
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NAKLEDEN: 
. 
• . . . 

Nahide Orbay ~ 

Müddeiumumi şahit olarak tabibi 
adli doktor Otisi çağırdı. 

Doktor Otis Ambersonun ccacdi
ni otopsi yapmıştı. ifadesinde, mak
tulün ciğerlerinde Eter izi bulduğu
nu, ölümün boğulmak suretiyle vu
kubulduğunu ve ölüm saatinin 8.30 
ile 10.30 arasında tahmin edilebile
ceğini söyledi. 

·································: . • 
doktor Jasonun mücrimiyetinin ar-
tık tahakkuk ettiğini yazıyorlardı. 

Her şey aleyhimde idi. 
Gazeteleri Nat ile beraber oku

duk. Nat gülüyor ve : 
- Göreceksin, diyordu. Gazete

ler kendi yanlı~ tahminlerinin acısını 
çıkarmak için bütün kuvvetleri il:
Vilsona yüklenecekler. Ve bu, Vil-

lngiliz basını 
Hatay vaziyeti hak
kında neler yazıyor? 

(' Hatay bir Tunus, bir Bosna Hersek, bir 
G_irit olamaz. O Türktür. Türk kalacaktır,, 

Ha a Casusları 

-35-
Vidal neUce.sU blr münakaşadan yo- - Ördekler buradan geçerken ben de 

rulmUJ gibiydi. Vücud yorgunluğuna avlarunak arzusundan kendimi mcnne. 
~mdi ondan daha azaplı olan bir sinir demedim. Tabancamdald kurşunlatm 
yorgunluğunu katmak istemiyordu. No- hepsini kullandım. 
vanın cevap vermeyişini fırsat telakki - B~ka merminiz yok mu? 

Londra (M.H) - Deyil telgraf gaze- yonunu kabul etmiş ve şik!yetlerlnl din- ederek muhavereyi keşti. - Yok. .• 
tesi yazıyor: !emiştir. Şimdi ne yapmak lhım geldiğin! dil- Vldal keneli tabancuını bofalttı. Y..,. 

Hatayın ve umumiyet itibariyle Sur- RESMt BtR MOŞAHIDtN TASVtRl şünüyordu? mileri saydı .• 
yenin vaziyeti Londrada resml mahfil- Nehrin her halde den1ze miintehl ol· - Hepsi bet mennl ... Ondan IODJ1ı 
1erde büyük bir alaka ile takip edilmek- Keskin görilşlü resmt bir mtlşahit ge- ması iyeap eden mecr.ınnı takip mi ede- da ümidi kesmek lhım. 
•edir. Haber aldığıma göre Lord Hali- çeıılerde Türkiyede Hatay işleri hakkın- ceklerdi? Ya günler geçliği halde ayni Uzun zaman sük11tu muhafaza ettiler. 
fax, B. Bonnet ile temas ederk Filistin- da hAkim ıltanaail şöyle tasvir etmiştir: steplerden çıkmazlarsa ne olacaktı? Bu- Heyecan ve e~elerlıı.i eizlemeie lÜZUD\ 
:ien kaçb.ktan sonra karargahını Berutta cTürkiye Adeta şüpheye dllşilyor: aca- na retmen bir sellmet yolu mevcudsa görmiyorlardı. 
kurmuş olan Kudüs müfüsünün faaliyeti ba 18 ay evvel doğrudan doğruya hareke- nehrin mecra.smda olması lhımdı. Mu· Vida) bu yeil d•kik.alArmı rntmamali 

Müddeiumumi asabiyetle yerin
den kalktı. 

hakkında Fransız başvekilinin naıarı te geçmemek hakkında ve~ olduğu hakemeslnl yaparken: için: 
son için tamir kabul etmez bir mağ- :Ukkatini celbet.miştir. O zamandanberi karar bugün bir zaaf mı telAkkl ediliyor? - Bu koca suyun aktı~ı yerlerde bir - Yemeği hazırlayalım, dedi. 
lubiyet olacak hele şu beyanatından Kudüs müftüsü tarafından neşredilen O zamandanberl yapılmış olan muhtelif köy, bir kasaba bulunmaması iınkiııstz- Nova takabttlığına rağmen ördeklcfll. 

- Doktor Otis.. diye haykırdı. 
Daha evvel vermİ§ olduğunuz ve im
zaladığınız ifadenizde ölüm ün tah
minen dokuz buçukta olduğunu söy
lemi tiniz. Şimdi neden bu ifadenizi 
değiş tiri yorsun uz? 

- ifademi değiştirmiyorum. Ben 
tahminen dokuz buçuk demiştim. 
Bu gibi vaziyetlerde ölümün tam sa
ati, dakikası tesbit edilemez. Bu ay
nı zamanda maktulün vücut ve bün
ye tahammülüne tabi bir keyfiyettir. 
Tekrar ediyorum, benim fikrime gö
re dohor Ambcrson dokuz buçuk
tan sonra ve on buçuktan evvel öl
dürülrnüstür. 

Müddeiumumi bu sözlerden 
memnun oldu. Avukat Nat ta dön

sonra .. 
Nat böyle söyliyerek elime bir ga

zete tutuşturdu. Gazetede müddeiu-
muminin beyanatı vardı. Vilson şöy
le diyordu: 

cMüdafoa vekili ağzını açmadı. 
Çünkü açamazdı. Müdafaa edecek 
bir nokta yoktu. Vaziyet o kadar a
çık ve ~arihti. Vekilin müdafaa için 
söyliyeceği sözler ancak güliinç ola
bilirdi. iddia makamı tahkikatını o 
kadar çabuk ve kat'i yapmıştı ki, 
onun karşısında en ufak bir itiraz 

':>üyük miktıırdıı prop:ı.~anda eserleri anlaşmalar, verilen kararlar,ha%ırlanan clır diyoı:du. tUylcrini yolmağa koyuldu. 
Garbi Asya ve şimali Afrikadaki Arap- miltahassıs raporları ve.saire esas me_,e- Ne yapmalı idiler? Vidal brikedc kalan bir kaç damla ilı 
1ara tevzi edilmiştir. Fransızlar bu hu- leyi karıştırmaktan b~ka bir işe yara- O kadar bitkin, o kadar yoı-guudular ateşi yakmağa çalıştı. Muvaffak olamadı. 
msta harekete geçmekten içtinap ediyor- maml§tır. Hatay, ismen Suryenin MJd. kf .• Cesaretleri kınltn.l§tı. Avları çiğ yemeleri iyup ediyordu. Ya 
'ar, çünkii gelecek sene Fransanın Sur- miyeü altında olmakla beraber, filiyat Vidal kumsalda arabayı bıraktı. Ka- yarın ne yapacaklardı? ördek1erl pişir
yedcki manda müddetinin hitamınöa sahasında Türkler tarafından idare edil- dm yere uzandı. Erkek hAlA ayakta du- mezlerse bir kaç saat sonra tefessüh ed 
"1"1Üstakil bir cümhuriyet şeklini alacak melidir. Bu hususta bir çok misaller gös- ruyordu. Sonsuz bir husumet ummanı ceği muhakkaktı. Bir tek çare kalıyor~ 
Surye ile münasebetlerini bozmak iste· terilebilir: Tunus, Bosnahersclt, Girid ve- içinde hareketsiz duran fec1 bir heykel Beş meı·miden birinin barutunu feda ~ 
miyor. !'iaire. Mamafi Hatay meselesinde ~ fark gibi... mek. .. Kısa bir tereddütten sonra buna 

TüRK!YE GÖZ YUMMIYACAKTIR vardır: bu mıntaka Türklerin zararına Evet ne yapmalı? karar verdi. Talisizliğe bakın ki yaktığı 
değil, Türklerin menfaatine uygun bir Yola devam etmek. .. Enerjilerinin aon ateş daha harlamaclan şiddetli bir sağnali 

Londrada çıkan cCatholic Herald• ga- şekilde idare edilecektir. Allkadar par- zerresini tükeUnceyı kadar devam et· ateşi söndürdü. ördekleri yarı pişmiş bil' 
zclesi Türkiye göz yummıyacaktır ser· tiler bunu ne kadar evvel idrak ederler- ınek ..• Muhakemesine hfiltlın olan man- halde yemeğe mecbur oldular. Arabaya 
'avhası altında şunları yazıyor: se iş o kadar ıkolayl~ış olacaktır. tığı bundan başka selamet yolu yoktur sığındılar. Hava serinlemişti. Rütubel 

Maznunun vekili İşte bunu görüp Fransa ile Türkiye Hatayda yeni bir SURYEDE NELER OLUYORMUŞ? diyordµ. Haftalardan beri en mlithif ı.s- iliklerine kadar tesir ediyordu. NovatıJ11
1 

anladığı içindir ki sükutu tercih et- çatışmaya hazırlanıyorlar. Hatay Fransız tıraplara katlandıktan sonra bu gayreti yeniden çeneleri birbirine vurmağa b~1 

bile varid olamazdı. 

mİ,Ştir.» ınandası altında bulunan Surye ile Tür- Bondra ~ Tinıes > gazetesine Beyrut neticelendinnemekten daha manasız bir Janıı,tı. ı 
Hakikaten Vilson çok ileri gidi- kiye arasında muhtar bir mıntakadır. muhabiri bildiriyor: şey olamaulı. - t.tşilyol'Unı .. üşüyorum diyordu. 

Şahide soracak sualiniz v;;ır yordu. Türkiye bu mıntakanın idaresini kendi Dün Suryenin ba§lıoa l}ehirlerinde Yarın ayni yolda devam edeceklerdi. Sıtma za\-allı kadına musallat olm~ttı. 
Ona ttdeta acıyordum. "'linc almak .b:Uyor. Milletler Cemiyeti muhtar ISk.endcrun sancağının müdafaa- ~imdilik gün guruba yaklaııyordu. tkw Vidal da il§üyordu. Novanın ateşteıl 

dü: 

mı? 
Hayır.. Gazetelerin yazılarını okumuş o- bu mıntaknda intihabat hazırlıklnrı ya· sı lehinde grevler :ve nümay~ler yapıl- de açtılar. yanan vücuduna sokulmak hoşuna git~ 

Jime baktım. Yüzü gergindi. Hiç lan halk, mahkeme celsesi açılınca '>ıyorsa da Türkiye Hat.ayda Türklere m1:Ştır. Umıııni ısrar ve talep üzerinı:: Dilndenberi biraz ottan, yabani mey- Onu kendine çekti. Genç kadın: l 
bir hareket yapmıyordu. Nat ise tam tamamen beniı:n aleyhime dönmiiş- kseriyet \'erilmesi temin edilmedikçe Suriye hükilmoil Hataym bir Türk ek- velerden b~ka birşey yememişlerdi. - Teşekkür ederim, beni ı.sıtın!H beni 
bir soğukkanlılık muhafaza ebnekte tü. Hatta jüri heyeti bile aleyhimde 1>u intihabatın yapılmasını istemiyor. seriyetin<ı malik olduğu bahanesiyle Su- İki gün evvel avladıklan geyik etini ısıtınız diyordu... ı 
idi. Tasarladığımız plan icabı son idi. Muhakeme daha bacılarken onla- Türkiyenin talebini is'af im.kanı gittikçe riyedcn ayrılmasl.Ql Fransızlar nezdinde tefessühe ba,şladığından atmağa mecbur Vida.l onun bu haline acıdı. Bir h:i 
ana kadar hiç bir müdafaada bulun-! rın nazarbrında bana k~rşı ufak bir 1aha az muhtemel görüldüğünden Türk- pr9teslo etmi,ş"ve bu ayırma hareketinin \ciı4nışlardı. ne kadar zt1yıflamışh. 
mıyacaktık. Müddeiumumi bütünf sempati okumuştum. Şimdi ise, bir lerin tavır ve hareketleri de o nishette Suriye-Fransa muahedesine :ınugayır ol- Vidal bir av bulurum Um.idile ırmak Bir aralık ona l.."llvvct vermek için s 
kozlarını oymyacak .. Onu sürükle- az sonra ölüm.e mahkum edecekler· ıtl ;mektodir. Bu m·ada İngiltere T\ir- duğunu bildirmiştir. kenarına indi. Kayalığa yaklaşırken ya- - Zahmetlınizin sonuna geldik.. MU' 
Jl!ek ~stediğimiz uçuruma doğru geri/bir ad~ını görmek isterrıiyorlaı:mış kiyeye silahlarını arttırmak. üzer~ kredi Kumandan CDllet ile asayişi temin hu- bant ördekler havalandılar. Nişan aldı. hakkak bir şehre irişeceğiz dedi. ,t 
zı~tı avnı şekilde, müddeiu~~ . ·• · 1 1 _ , ___ • ı..... ... ..1"\l, rıo.virivm·lar- "'çmış bulunuyor. su.sunda teşriki mesai etmek üzere yük- Bir, bir, daha. bir daha Uç yaban ördeği Nova irkildi : 1 
nin ~stediği şekilde izah ettiler. mı- Aın-b Adınız Jorj Rovlso ve doktor '.-teri ateşesi albay D co • -~ •• .1..ı.. --J.. -:H,.ftY~nl+ı •• 'ri.i2 • .?'l.2i~\run }(ljllıı.va düşürdü. Nova başı üstilnden ördeklerin - Bir şehre varacağız .. 1iısanlar ar64 

Vılson tekrar Nata do""ncreL - .... ~rsoı.ıun yanında uşaktınız de- . d urson u Hataya rilmc . f U.:> .~ M~ .. ou• •.=uu1:: "1U'.uıcasını XUllaiıd A+- • ..., 
du"! x: sor 1 g.I mı~ dıye sordu. , ·J~ .~rmesi ve Hatayda Türk m~nfaat- alın sı7e ı;_uva akat etmedikleri haber etti. 'Burada yalnız olduğunu d'" ~~ı? ~k. bulacat'lz ... Fakat hUZ:u n~~ bi14 

E 
.ı·nnın cm.niyet altuıa alınması ınaksa- d" ı~':1ış ır .. ntakyada bugün nüfus kay- den tabancasındaki son -e . 'ukşull e- dinız? . 

- Sual soracak m ') - vct.. ;uylc mahal!' F ı ~ınc yenıden başla · ... , rmıyı an Se 
- Hayır.. ısmız. - i 1-fazirnn akşamı da dokto- tatbik edile: iP:~u~::nları ~afın~an yet eski gerginliğini ~:a.1::: de ~nzf- :ı. Hiç bir §ey avlaınağa muv~ be:- bö:ıeza~:ı .. nasıl t~r edersen et, 

~t iki buçuğa geliyordu. '"'.'._?'f:'"da idiniz öyle mi 1 t<n geçirileceği hakkında •;,.~ır te~k- Tilr~ olnuyan bir çok mcmurları:d;.:: duğ.:;,"; ::;;.ç ka~ .tab~~"; b~ ol- Ve bu dakikado ';:~.tahmin ediyo~ 
uhakeın~ öğle tatili yaptı. :Vet. ... rilcn teminat Türkiycdeki heye~::~~ fe.~erıne nihayet verilmi§ ve yerlerine kapladı. yınca ıçmi muthiş bır korku rum. Seni polise ıcsı!U:u ~aad ~yo-

Salonda bır hareket oldu. Sıze ~oracagım sualfer o nk- ... iyatı, hiç değilse şimdilik Y t f ıs Turklcr tayin edilmiştir. Gayri Türk Bereket . . Yalmz bir şartım üniyecegun .• ...-
.. Herkes müdafaa vekilinin hiç bir §ş::e· 7kHazıran akşamına aittir. Dü- lunuyor. Son günlerde B:cn~e~~l§CS hl~~ bsurklardan yüzden fazla aile Suriye:: ördekle gö~~o4~ KaVıdal avladığı üç - Ne için' var .. Yemin et ki. .• 
ıtırazda bulun h re cevap verin O k J k Boya H t d >t • e ilJ as a _şehirle · · ,..u. clırun çehresind · mişf B . mamasına ayret et- tor Ambers . k a ş~n:1 c o .- r a ay an gelen bir Türk delegas- da~ c ı. l rınc gıtmek ilzere Hatay- bilyük bir buhran geçirdiğ' . an] d e - Ycınin et ki bu köW mesleği b" cbo 

': u, cınayet davalannda görül- . ona yeme eervısıni siz - ~IKmış nrdır. Nova. ını a ı. ha yapmıyacak.sın? 1r 

memış bir haldi. Avukatlar. mücrim mı!_a~~:~~? Tire Je ı'kı' Cı'nayet ol'Ju - t2iiiii • Mı ~Devam -..l---k - } ?J~nJ~. bile, cezalannı hafifletmek aj Uj ~"-"l: 
ıçın mudaf~ada bütün talakatlannı - Amberson ~·e-· "i ) l•m: m _BiR SAATiN DOGRULU,Jt.U 
sarfede~lerdı .. Halbuki böyle ve hele yedi? • d lSlr ÇiN a m~sumıyet ıddiasında bulunulurken - Evet. )f a am 0enç k t ı DEKi t7a PARÇA 
;;udafaanı.n.sakit kalması hakikaten - ~=~;ı,~~~k~~ndan kaçta çıktı~ ~ apa ma- Kabinesinde tadı·- ALETiN UMUMiYETLE 
d~yr~~.verıcı ve görülmemiş bir ha- y . .. b kJ MUKEMMELEN HARE .. 

b:z.:,i~barasında çıkan gazeteler sın~ mE,!~~7;en sonra çnlışma oda- SJDJ ıça a öldürdü Ka~~.tıoycaAAp>ı/aMcahak KETINE TABiDiR 
ı a "a u noktaya işaret ediyorlar, - mut REVUE SAA TINtN bütün ye-

-. -BITMEDI- Tire Ô-' • / kahineainin mevk.üni ta · · · pqa dek abamı bultDlcfuiu • • •--!..! 

1- -. ".~ emış yo u üzerin Je Je Ahmet makta olan .. k l rsıu .IÇln yapıl- nin kolay olma b- .. ıçuı ~llUI" 

1 
• ı ı • d ı • U~ a~ Kah. muza ere er netıcelenmiştir. I" sı ütun saatçılercc 

azı J a ıyes; ısmınde bir genci öldürdü/er ~e~o tadilıt yapılarak Mahir paıa m~=·ke 
A ~art~ın en de bazı kimader alınrnaa kina ile :L.!.._ ~di icadı olan bir ma-

D 
- T_irc.de m_üthiş. bir cinayet i~lendigvil t~hkı''-atı erpı.ı edilmdt.tedir. • • IDURJ olan saatlerin LL • • M h --eh d ! " .. K de•• d k nıy-- vi;-.ı_ L!_.ı _ • • Ulr..,. emJfCI f rnnız e'ı :ılnkadarlara b"ld" · ı , b. . yam e er en Tirede "k· . -=- ~ 3 ... .QK: uuıue birine L-.1--e met e e of J. • b tir. Evv ık· ~ T" . 1 ırı mış- ır cınayet dah t . • ı ıncı B ayarmı ö1çe1,·fu. -wıır. 

ı d 
e 1 nJn U T" e ı gun, ırenın Ş:ırk cihetinde b. d.. a o muştur. Tırenın gar- e ı · J 1 ı . f 

Q 0 U g'-U b j D 3 ya 0ak11• b ,. • ıren~ iki kilometre melıafcainde!ci Tir; ıne ! ~şen ve Tire merkezine üç saat r, tnae ft~ böyle fenni ilit "Ye miikem,.. 
aş a mı şt 1 r Ödemış yolu Üzerinde bir c~ecle ra~tlan- ~~ao"~ e h~J~nan Alacafı köyünde, Ka- B . h d. mel bır kontrol sayesinde, pr • 

h::~-=~::;~:::7-::-::-:-_------.:_-~ mıştır. Tire zabıtasının hüdise • d g.u Alının hizmetHrı Mehmet .. tr ya U l mağazası- derecesinde nadir geçilmif ~UEon 
Nazilli 19 (Hususi) Fevkalfıde ola 1 • • nınhnllind ~ h . anın a fu Ya§<lrın b h og- nrn r . . k SAAil.ERtNt ..;:,._da • • • 

rak :topl:ınan belediue Um"n1·1 meclisi . -, edılrruş olduğundan nakil Mnc baslan- d" e ynptıgı ta kihtta, bu cese- era er yaşadığı bir kap t- esmını ce en B" REVU .. -.... getirmİftir. 
J "" nın x ın ~a~esicilikten dört ay emniyefi ması vardır. 35 yaılannda olan Bn. Aa • ga t • • b• :.u~ . E SAA TI aJan her ._.., 

d
beld: sınırları içindeki ve haft.ı tatilin-ımıştırF.ABR!K • uınumıye nezaretinde bulundurula M" §e son zamanlarda sık sık erk ... y y ze ecının aıına c~. zikıymet bir -- ·-Lı"bi -~-~. 
en ı_st.ifade etmiyen bütün .. ~~f V"' •• A DlREKTö.RüNüN ı· B n ı· ı k • egı a,ar- -n-..,. uauı; l ~- "' 1:Ş c-_sın urgaz mahallesinden Caba Mus- a ·avga ediyor ve aralarında ağır l / 

ev :nnın on beş EylUJ 938 gününe kadar p lST1FASI t fa. oğlu Ahmcde ait olduv Jey geçiyordu. söz. ge en er 
magaza \"e dükkfinlarmı sabah s amuklu mensucat fabrikası müdü .. tır. gu anla§tlmış- A ı Berlin 20 (ö R . 
açarok on ikiden on dörde kn~~t '!.,de Fazlı Turgıı,nın istifa ettiği ve isti!asınru 25 ' la . . olan sen Çunkırının Sünkür köyünden zetesinin Ber .. ) - ~eylı ekspre.1 p-

~Uık öğle t:ıtilinden sonra akşam ;9~0"'d: !;lle mebrkb~ze bildirildiği haber alının~ met, ha~iae ~~:üh~ir:~il~nlJı olan Ah· iını Y:'r:; ~·I~Yoe TayJaru kıslcandı- Alman fotoğr~ı~~h~~~ Ybrahıudilsı bir 
r..apatmnJarı bakk d . "b ' up se n ı istifa hen·· n1 l A J e u unuyordu Y ıyor ve harele tI . . 1 hl d er 

. ın a ıtti az ettiği lm- tır Ke dil . . uz a aşı amam~- uı •Jılan, Tireden ayrılmak 'Üz T" .. tanzim etmesini . r d e erını a ey n e hakaret cürfunleri 1m 
nınn tatbıkine dünden itibnrcn başlan- kaİorın:an e~.n~~ Ad~a mensucat fabri- ödcmiı yolu üzerinde gidiyord:c~e- Dün saat d k ıa ıyor u. olan bir Yahudi mağatımnın d:~z: k 1§ 

mış ve ke~yet çar.ıı csnaf ı arasında tedir. ırısuıc gıdcceği söylenmek- ı:ında ve kafasında iki taban a· henüz nnl ıl o uz rad.delerinde tekrar, pı.sının resmini çektikleri • 1 in ~- T . . 
memnuniyeti mucip olmuştur. M1LL! Bt \."ardı. SuçlUlann veya ~çJunu:'ky~rnsı Yl bvga ~ azn:.~an hır aehepten dola- ' edihnişlerdir. O'ç &aat sonra a!tıest ı:ldf &nllUDlf saatçiler-de arayınız 

ASAYJŞ lŞLERt Aydın ilinde ~i~':!~~~NDb I :lıb'1 silah~ nevi, tabanca l:urıunı:n:: şopa ve bıça~~a. d::!n::y:ı T~~lanı :~lm!§b~llel~r de fotoğraf makineler! u-:~ po~;UE fabrikalarnun aat11 ·d~ 
g . c enın '4.jlan- :nuayeııcs.ıyle Brovning ld .. ce iç" d "Jd· e Ye 1f11;en- mo ı en iade edilmem· tir Al ı 

Ka~ıun asayiş ve inzibat işlerinin '.cı l~aretinln v~~ildiği 16 6/3:15 tarihi- :'l'U}tır. o ugU anlaşıl· hildi ııı e odl~rmüıtür. ~ti] yakalanm11, fotoğrafçı hala znevkuftur ış . man ~ ~tanbw Bahçekapı, Tat Han 2Zt 
~~mzy~ni~ıdi~te~ua~~ının un~~~n~üilk~~~n~ H~~m~~· . ~na ryedkey~ş~~ ~=~;~~::::·====:~~e~f~o~n~:~2;1~3;M;~~~----= 
dar makanı mevcut polis k d pıldığı ve ılıc kurşunun atıldığı Sult } . lınde T'ue Jandarma lo- = ~ZZ..r..~2:2z:2z:ırzıttE;"'Z:kZ>mmmİİEİE~~===== 
komise il ed a rostma bi sar civarındak· 1\tr l nn ıı- 'nUtanı ve müddeiumum·. • Jd l '" - Ri&ttx2421a&ria-... .-'7.'..imcımmm;r:iiiQi 

r e y i polis memuru daha ·ır. - ' ·ı ı :ıa gaç köprüsCi başınd .. ınfıHk t fı~ d. . . . ~sının yaptı arı ngİ/ • h r N ç --.. , 
ve ine lüzum görmüş olup ta . a·ıı,a-,torenle kutluJan:nıştır. Avdın U-Jk ~ :1 ,· Q. il ısenın brr ıkı saat İçinde ay. lZ mu OTazakar Pi A ·ı 
] yırı c ı miş 1 b d • ı:w C\'l ın anmasına 'J 1 eşme a d ~~ me~~rlardirm bugün yaruı g Imcbri üi~:no~~~~ça~ığdı istiklal.~arşı ile baş. ıeti, Tirenin ı::~eo :~~~r .. 8; ci~a- partisinin yeni " - * J arın a nnıe e . c y ın, Nazıllı ve Sfun .... ran N . p 1 . esın e o.u- k •llililılı•m-:-••·~~~-;;~:=~.::~~:! 

NAZILU HüKüMET KQı'lACI halk~vleri adına Naz.illi halkcvi başka;: ı.endis~~akiu atın. ı~Iediği anln~ılmış ve leş i/afı ~ 
Snmı Kutluğ tarafından bir söylev verll Katil . P. cdılerek tevkif edilmiJtir. Londra "O ö R as. p 1 ı 

Kazamız hükumet konağı olmaınas miı:tir. Törene vaJi özdemir Gunday ko- berabe:ın~e~· ~~led~ğini itiraf etmekle zakar parfuf t~~kil·t~ ~o;dra muhafa- W :ıı•. W n• m.,.. a as ote ı· 
yüzünden dağınık bir hald b J ı mutruı ve Nazilli kaymakam,.,, b 1 d" h 

1 
c mı ay ınlatacak beyanat- k . a ı O ı:ıda tetkikat _ &&~ 

vaJrôen adliye dniresi . e u unan de- reisi ile Aydın, NaziJJi, Sümer c e ıy~ ta u ur.ınaml!ltır. Cürüm iıleti olan ta- y~pma üzere geçen kAnunda t~kil edil- ~:=::-~::a:~:ı:-~---~~ICil•m~~t~:~:.::: 
oturmuş olduğu istasy°:ı <ı:a evvele:' ve Sultanhisarhlar iştirak etm~lkevl:.:ı bar.ca .tı. e~de edılmi,..tir. Katil, adliye- ~:7 "~Ia~,:ongren.in ilk raporu şimdi sir o b 
Demird Mehmctcfe otoline .:·::~ :;nden sonra Su!Uınhisar parti V:\ö: ye Ve" m'fli<. cek':'ir~~u =~ bu-!Jktc lıunu tetkik cdo- !:i n eş Haziran 19 38 Tarı· hı·n den 
kında verilen karar vckfüetce d ta ,. t urulları tarafmclan hazıruna soğuk g&· lKINCl CINA YET klilünün uf' da Lon:irada parti teşeJ·-

e Sllp 'ZOZ Ve şerbetler ikram ediJ-· ~:- d 1." m fıır olması ve doğrudan ı•tı•baren 1 ... ..,........ Yakanda l--L- O&Uy4 t-~~-ftt..:T tab' açı a kt KAmltı verilen cinayetin altı.Qda b 7v~e 1 bir reisin idaresi ca ır 
u ımml1Sl teklJ! ed.ilmeldedir. I Dı•mwm@:ZFıaMUili9!1"!Wl!l••tr.,;arm~:-rz:ıl'iZ!lm::ımımmm•m111mammmacm~or.:ıJ 

maniayı çevirmek için aeneral Alonso. Ç(:Vrun11:1u, ''""" ···-·-·-



.. 
-= TI-:Nt ASIR 

~-'-'=~~~-; ....... -::::::::..~---~---......==~~ •• Do 

_n_b_in_.l_er_c_e_· -=işçi · •AfllFE• • 

•• •• Djni bütün bir hıristiyan 
M·ı· c;; 

ı an .,.apatina hukuk tahsili için raları k d" . , 

Pazar 
bir 

gunu muazzam 
· iti 2' yaptılar 

Moravyadan Praga Peld .. · ı ~n ısıne ngırlık vermeıneleri 
d" · b"" .. .gı zaınan ıve ona ısled ... b"" ""l .. 
ını utun bir hıristiyandı B /la I 1~1 uyu : gunalu hatır-ba lı beb" . unun tınama arı ıçin s f • • k 

. .ş ca se ı amcasının papas oluşu v a· \! b • ar etm.:ge arar 
ıdı. Aıncası istasyond ke d. . . i ~r,.ı. e u maksatla bıra ıaneye 

. n ısını t~- gırcı Bu h · b d k 
Y• ederken eline yüz kron sıkıs• 1 : . aın, u zın ı paraları bir 
Ve: <Ben dini b""t'" b" h -:ır.mışl santımıne kadar harcadı. 

IJASTtı.R..4.F/ 1 iNCi SAHiFE 
zaman ıçınde fa)'dalanan . ·ı b Dl . .. ışçJ er, u sa-

niyetin.in hanisi olan asil milJetı' . . t . mızın e .. 
mız çocuğu bulunan biz Türk . . • . 

, u un ır ırıstıya- Sonra Ü .. .. dd • 
rum !:o demesini rica etmişti Şpat' k d ' ç .gun ınu etle, ay başı-

mımı ve ailece toplantılarına icı: ve .. l ~ ren 
mues~rse erin mümesc;-illerini d k 

b.. ""ki . . . l§çısının, 
uyu ermın çızdiği yolda h el 

YÜz kronun sevincile. · ına ~a a. ar .evınden hiç çıkmadı .. Aç 1 d l . "' e atmış-
. , erıeyen 

emın olarak kendisine has b. h . 
- Ben dini b""t"." b" h . . usuz ımtıhanlarına hazırlandı. 

ar 1• şçı ve İş verenler arasında!~· ~ L · b .. .., o.men-
gı te aruz ettiren bu güzel ve ·ı, ki" 

1 •• .. .. ır ususıyet-
~ yurumuş olmasından haıka şey değil. ' u un ır ırıstıya- A b d 

nım 1 diye bağırmış ve kendini tuta- ınek{ aşılnd. a amcasından para ile 
mıyarak: .up ge 1• Amcası ınektubunda, 

- Dalalete sapan k · I I ŞpatınBadan, yatmadan Önce her ge-

b. ı·k h k " en ı ır ı er esi memnun t · · e mışb. 
Ellerinde milli ve Parti bayrak) b 

ı . . arı u-

dır. Bununla beraber kanunu tatbike :me
mur ellerin de hu oahada tam b" h"' ... 

1 
ırus-

nunıyet c çalışmış olmalann .t. f 
d" . I ımse ere ce· « en din " b""tü h .. 
ınsız erle hiç bir suretle m.. b ' d · . . . 1 u n ırıstıyanım ı~ 

unan ışçıler muayyen l!aatte Cu"" h . 
m uıryet mek vicdan borcudur.> 

ı ı ıra et-

te bulunmıyacağım ! unase et- e~esı'.'ı rıca ediyordu. 
meydanında toplanmı<brdı M"t" b l . . ımgaş-

Diye de ilave etmisti. ·a .,.patına der~a! amcasına cevap 
Amcası yeğenini k~caklamı _ ytt~d~ Paralar ıçın bol bol tesekkür 

dıği yüz krona yirmi kron dahşa v';; 1 ~ ~- t' e fırsalt buldukça «dini bütün 
!emişti. e • b~lrdıs •,ı:an» o duğunu tekrar ettiğini 

arken vah, belediye reisi, Parti il .. k 
1 .. 

1 
Yon u-

ru uye eri, j~ dairesi dördüncü b ""! ... . . . o ge 
amırı, cmnıyet müdürü muhtelif d . 
) .. d .. I ' aıre-
er mu ur eri Cümhuriyet meyda d 

iŞÇiLER MANZUMESi 
Bfo kızcağız, Bn. Fatma Merih Hi SÜ· 

ye çıkarak şu manzumeyi okudu : 

Ş . ı ırdı. 

h 
patına her ne kadar bir defa c!a- Ş t' I 

a: ~ ına, para arı alınca, her şey-
den once h h ·ı · I - Ben dini bütün b" h · . .. . emşe rı erme o an borcu-

ır ırıstıya- nu ödedı V 1 1 b" h 
nım 1 dediyse de amcası bu d f I k · e on ar a ıra anede bu-

'd e a ye- uştu ça gene e 1 · · "b· 
ııı en para vermeınisti. d" . ' . . s cısı gı ı şiddetle 

Milan Şpatina, P;aga geldikt Ah~ ve hı~ı.~tıyanlığı müdafaa etti. 
sonra, bir müddet am :~ ıret ve unyasını ve cehennemin 
8Özü tuttu D' 9 k caısı~a. verdıgı dehşetini onların gözünde büyütın 
f · ını anaat erını muha ye çalı•t V h' · . e
aza etti. Kiliselerin önünde k k d " 1

• e amısı olan amcasının 
geçti. Bu suretle dini borçla~:• ~1 

;: •• ~na y~min ederek bundan sonra 
rniş olacağına kanaat geti d" ı e- ı·u retmıyeceğini katiyetle ifade et-

Şeh . r ı. ı. 
rı tanımak vesilesiyle p F alc d . 

tehrini dolaştıkça . rag at, ev ekı pazar çarşıya uy-
v k . . · mıyordu. Ay başla b' ı ·· ı · · I - a ıa cısmim sokalclard d . . b"I . rı ır ur u ge me-

l f k a o- sını ı mıyor Şpat· d 
aşıyor, a at ruhum kiliseded" d" h h . . . • ına gene <Zın ık» 

Ye müteselli oluyordu ır, ı- hemşehr~ler~n~ ba~vuruyordu. Lakin 
Ş . · emşe rılerı •und" k" · k d patınanın Pragda tah "Jd b h y 

1 ona es ısı a ar 
lunan bir çok hemşehrı"] sı_ e du- le emmiybet vermiyorlar, hatta onun-
d Ş erı var ı a uzun oy! k ] 1• patina onlara birahanede h · H h .1 . u onuşmıyor ardı bile. 
retli din münakaşalarına . . . ara- 1 bem~e rı erınden yalnız bir tıp ta-

ba 
- Dinsiz adamlarla agyı~ıışırınve: şee ~,•.ona selamd vermiş ve fazla bir 

d asa Y ı ave etme en. 
şın a oturmam diye birahan · ı H . · 

b' d"" • enın ı - aydı baka! ş · k ır ıger masasına geçer otururdu : ret d . . r ım patına, üf-
F aJc t ş · h · 1 • emıştı .. 

b"" "'k ŞEFiN mn a uyu heykeli önünde idiler. 
Beyaz Prostelalariyle mitingd 

1 . . k 1 e Yer 
a an ışçı ız arı ve tütüncü kız! . . ar, en 
yenı elbıselerini geyinen işçi delikanlı# 
ları hep b~r arada idiler. 

Biz 4çiler giilcmezdilc 
Rahat nedir bilemezdi.t. 
Aramazd'ı kimse bizi ' 

' Soran yoktu derdimizi. 

* O acıdı halimize • 
Vekillere babrlatb 
İJ kanunu hazırlantl. • 
Çalıfınamız aaatlqC. 
Sıkıntı), günler geçti. 

* Taze hayat verdi bize .. 
Kan geldi yüzümüze, 
Kadın .erkek arkadllflar, 
Çoluk çocuk hep kardeıler. 

* Bağıralım bir ağızdan, 
yal varalım bir tanrımızdan, 
A)'U'masm başımızdan, 
Sevgilimiz Atatürkü 

' DÜnyalar durdukça dursun 
lt~i ona kurban olsun. ' 

iŞ VERENLER ADINA 
rnünalc: patına ~mşehrileriyl., din Şpatina artık nazlanmadan k .. fr 
b' ah şası ~apabılmek İçin sık sık diyordu. Ertesi gu·· k'I" . u .e- B 

hır aneye gıtmek zorunda kalıyor 1 de artık lüzu .~ ~ ıseye gıtmege . . ~ samimi ifadeli manzumeyi okuyan 
u suretle amcasının verdi". '1 ba 1 m gormıyordu. Yalnız ışçı ızdan sonra kürsüye gelen S . 

1arı habire eritiyordu. gı para-ı ~~ .ş arında amcasından para gel- birliği! umumi katibi bay Mehmet .:ı~.a~; 
Bir .. Jk' b ı çe. 1 veren er adına Lir nuıuk ... 1 • . . gun evve ı irahane ziyare- - Ben h • . . oy emışnr, 

tinden sonra, ayın yirmi d"" d"' b" h . . erşeye ragmen dını bütün B. ~eh'."et Ali, iş kanununun iş haya-
ffnö-n, ,.. .. h: ... .J_ -- __ 1 ' ' nor ,un,e, ır ı ırıstıyanım, demekle iktifa edi- ....,...,....,,. tunız uzerınde nasıl ileri bir hamle ld 
dtğını dehşet içinde gördü. ,--1-\:ma arKallc:t~lıcUJ Uhu,u uu """J ,y u.c. uJ vu • .. 11ııu .. ,.._.M&YJ1:1G JM\,51../N?l(..,~-,..ı., •":•·-- - 1 • 1 O U• 

. -. Eh, ne yapalım, gide.r hem~~h- ı lülüğünü yüzüne vurmaktan geri şekkülleri, tanzim edilen SJraya göre yeı- tır. 
rılerımden borç alırım, dıye mute- kalmıyorlar : !erini almışlardı. Bir ahda biiyük hey-
eelli oldu. - Bir dönek olduğunu sen de bi- kel, rengarenk ve kokulu büketlerle ör-

Ve hemşehrilerini bulmağa gitti. ! liyorsun ya 1.. diyorlardı . tülmüştü. Hele kırmızı-beyaz karanfil
Hemşerhileri onu dostça karşıla-: Şpatina Roma hukukundan im- !erle sarılı olan bir çelenk müstesna bir 

VJ\LI KORSODE 
Vali bay Fazlı Güleç, işçilerin güzel 

dılar: I tihana hazırlanıyordu. Bunun için sanat eseri idi. 
- Hiç üzülme Şpatina, dediler,! de en aşağı on beş gününü vermesi istiklal marşı, derin bir sükGt içinde 

sözlertnden mütehassis olarak kı..:r!l:ye 

gelmiş ve şu sözleri söylemiştir : 
- cSevgili yurdda§lar1n1, 

biz sana ayın birine kadar iki kron · lazımdı. Aksi gibi bu on beş gün a- dinlenmiş ve limandaki vasıtalarla fab
ödünç veririz. Fakat burada, hepi- / yın ortasından sonra~a rastlıyordu. rikalar düdük çalarak merasimin boşla
rnizin yanında bir küfür savurman 1 Yani imtihan tam ay başından bir dığını ş~hre ilan etmişlerdir. 
lazım .. 1 gün evvel olacaktı . Şpatina ise bir 

fş kanununun kabulü yıldönümünü 

kutlulnmak için j.,.çilerle İş verenlerin 
hep bir arada gösterdiği canlı tezahürat 

ve beraberliğe şükranla, takdirle muka
bele elmcği kendime borç bilirim. Zavallı Şpatina, kendisini bu kaç duble bira İçmeden imtihan oda

külfetten affetmelerini, çünkü ken- sından içeriye girmeğe katiyen cesa
disinin dini bütün bir hıristiyan ol-

1 
ret edemiyeceğini eyice biliyordu. 

duğunu, bu itibarla küfredemiyece- ·Halbuki Şpatinanın parası da yok-
ğini söyledi. tu . 

- Küfretmezsen para yok dedi- 1 ister istemez imtihandan bir gün 
ler. İ evvel. ~ene «zındık»_ hemşehrilerin
Küfredersen sana ayrıca bira da ik- den bırıne başvurmaga mecbur oldu. 
ram ederiz. ı içeri girer girmez bütün arkadaş-

Hiç bir çıkar yol olmadığını gö- lan hep bir ağızdan: 
ren Şpatina, hiç olmazsa içinden küf- 1 - Ulan hergele Şpatina, gene 
retmesine müsaade etmelerini rica mi geldin> diye bağrı tılar. Haydi 
etti. j bakalım, şöyle sunturlu bir küfür 

Falcat (dalalete) sapmış hemşeh- salla! 

iŞÇiLER KONUŞURKEN 

Kürsüde işçiler namına konuşan bir 
Türk kızı, Bn. Remziye Kıvanç yer al .. 
mıştı. Kısa, beyaz bir gömlek, siyah bi1 
eteklik geyen bu Türk kızı düzgün bir 
ifade ile sesini yükseltmeğe çalışarak 

«sayın büyüklerim, aziz kardeşlerim> 

diye nutkuna ba~lamı§hr. İş kanununun 
medeni insan sosyetesine yükselttiği 

Türk işçilerinin şükranlarını ifade ~den 
Bn. Remziye §unları söyledi: 

- cSenelerdenberi çektiğimiz ısta .. 
raplara nihayet veren bu kanunun n~· 

rinde ve mevkii tatbika girmesinde Amil 
olan başta ULU önderimiz ATA TORK 

Arkadaşlarım; Memleketimizde ne lı 

veren, ne de i~i aTasında ihtilaf var
dır. iş verenle İşçi ve bütün halk, tek bir 
kelime alımda, mukaddes, oihirli bir ke
lime altında yerlefmiştir: O da (Mukad· 
des Türk) kelime•idir. 

rileri Şpatinanın bu numarasını yut- ·ı' Şpatina başını ealladı: 
rnadılar. Ancak bağıra bağıra küfr- - Hayır arkadaşlar, dedi. Ben olduğu halde, büyük Millet Meclisimize, 
ettiği takdirde kendisine para verebi- artık küfürden vazgeçtim. Artık ha- onun sevgili ve kudretli hükümetini teş· 

Biz yalnız ve sadece Türküz ve Türk
lükle öğünürüz. İşçilerimizin sabahtan 
akoama kadar döktüğü chn teri, yalnız 

kendisi için değil, biitün Türk milleti için
dir. iş verenlerin yaptığı fedakarlıklar 
i, sahasını genişletmek ve fa2.la ışçıye 

menfaat temin etmek, gösterdiği kolay
lıklann yine vatan ve millet burada he
pinize teşekkür ederim. Arkadaılar. iı 

kanunuyle varmak istediğjmiz mukaddes 
gayeye vasıl olduğumuzu hen ıeevinçle 

görmekteyim.> 
leceklerini tekrar ettiler. inlikten, mürtedlikten vazgeçtim. 

Şpatina ister istemez bu teklifi Para mukabilinde kendi vicdanımı 
kabul etti. Fakat küfretmeden önce satamam. Falcat çocuklar, hem§Chri
cben dini bütün bir hıri•tiyanım> ler, siz de insaf edin! .. İmtihan üzeri 
demesine müsaade etmelerini rica beni parasız bırakmayın 1 .. Yarın im
etti. tihana giriyorum.. Halbuki bir kaç 

Ufak bir münaka§adan sonra (da- duble içmeden imtihan kapısından 
!Alet) te kalmış hem§Chrileri ona bu içeri girmeme imkan yok .. 
ınüeaadekarlıkta bulundular. Küfretmeden kendisine he§ para 

Şpatina bir sandalyeye oturdu. bile veremiyeceklerinl kısaca ona 
Alnında bakla gibi terler olduğu hal- anlattılar. Aynca, bu defa papazlara 
de katmerli bir küfür salladı. da küfretmesi icap edeceğini ilave 

Dinsiz hem,ehrileri, bu tek kü- olarak söylediler. 
fürle iktifa etmediler. Hiç durma- Şpatina arkada§lannın bu arzu
dan, yanın saat müddetle onu küf- sunu yapmaktan istinkaf etti. Arka
retmeğe icbar ettiler. Ve nihayet daşları masanın üstüne bet kron 
bundan aonra kolkola girerek bira- koydular .. Ve bütün güçleriyle onu 
haneye yollandılar. kandırmağa çalıştıla,. 

Şpatina ertesi aabah geç vakit u- Fakat Şpatina, inat etti: 
Yandığı zaman müthiş bir vicdanı - Yahu, dedi, ıiz de çok lnaaf
~bı, müthiş bir pişmanlık duymağa sı:uınız 1 Kükfredersem yann mu
haşiadı. Günahını çıkartmak için ki- ı hakkak imtihanda dönerim. Gelin 
lieeye gitti. Y anayakıla, ağlıyarak 

1 
bu sevdadan vazgeçin!. Etmeyin, ey

~tlerce ibadet etti: lem eyin 1. Ben, dini bütün bir hıristi-
- Allahım, diye söylendi. Ne

1
yan olmam itibariyle bunu yapma

kadar fena bir vaziyette kaldığıma,malıyım .. Ve yapmıyacağım da .. 
een şah itsin 1 Evet büyük bir günah Arkadaşları masanın üzerine beş 
ltlediğimi biliyorum. Ben onların kron daha koydular. Şayet papazla
gUnahkar parasına elimi bile sürmi-: ra küfreder ve sarhoş Diemaı'ı meth
Yecek, bilakis onların ağzını yırta- dene kendisine on kron verecekle
caktım. Şeytana uydum. Bundan rini söylediler. 
IOnra bu tekerrür etmiyecektir. Şpatina gene dayandı : 

Şpatina, dua ettiğine memnun bir - Madam ki öyle! ben de klli-
halde kiliseden cıktı. Günahkar pa- •eye gi~i~rum, dedi. Allah hepini-

kil eden vekiller heyetine şükranlarımı· 
zı ibliğ edeyim. Ya§asın sevgili önderi
miz, ya;ıaş.n Büyük Millet Meclisi, yaşa-
sın kudretli hükümetimiz .. > 

Sanayi itçileri adına oöz alan B. Saliiı
hiddin Korhan da ,öyle konuşmuştur: 

- clş kanunumuzun bütün mevaddı
run 1J hayabnda tatbiki dart senede mu· 
karrer olmakla beraber ilk oenetıinde 

kendisinden bekleni1en aemerelerl ümi
din fevkinde vermiı olduğunu garüyo
ruz. Bunun yegane Amili, dünya mede-

Valimiz hitabesine ıöyle aon vermiş· 
tir : 

- cBa9ta büyük önder ve hükümetl
mizin değerli erkanı olduklan halde he
pimiz var olalım.> 

Bunu milteakip İ§Çiler valinin önünde 
bir ııeçit ıeami yapaıak dağılmışlardır .. 
Mitingi mütealcip Bilyük Şef ve hükümet 
erk&nımıza tlzim ve tükran telgrafları 
gönderilmiştir. 

zin belasını versin. ve bütün gece imtihana hazırlandı. 
Arkadaşları onu kiliseye kadar Uykusunda da yüksek sesle: cBen 

götürmeyi teklif ettiler: Şpatina, bel- dini bütün bir hıristiyanım b diye 
ki arkadaşlarını yolda insafa getirir bağırdı. 
ümidiyle bu teklifi •eve seve kabul 1 Ertesi gün öğleye doğru kıpltırmi
etti. Fakat czmdıklan da inat ettiler. zı bir halde hemşehrilerinin yemek 
Küfürsüz para vermediler. Onu ki- yediği lokantaya girdi. «Zındık> ar
liseye kadar teşyi ederek, duasını kadaşlarına dönerek: 
bitirinceye kadar kapının önünde - Hey çocuklar, diye bağırdı, 
beklediler. ben şimdi artık istediğiniz kadar lr.üf-

Şpatinanın duası epey uzun sür- redebilirim. imtihanı veremedim: 
dü. Dışarı çıktığı zaman arkadaşlari, döndüm .. Bugünden itibaren ben de 
birahaneye gitmek istediklerini §il· «zındık> oldum. 
yet arzu ederse kendisinin onlarla Bu sözlerden sonra yııkaeı açılma. 
gelebileceğini fakat muhakak suret- dık küfürlere başladı. Mukaddee 
te hiç olmazaa bir defa olsun küfret· bildiği her ,eye küfretti. Sarhot Die
mesl lazım geldiğini, ona bildirdiler. mas'ı göklere çıkardı. Ayın birinden 

Fakat Şpatina sözünde sebat etti. eonra da papa• amcaeinın paralariy
Dini bütün bir hırlstiyan olarak kal- le din aleyhtarı bir mecmuaya, yani 
dı. Arkadaşlannı bir hayli kalayla- czindılı:lar>ın mecmuıuıına abone oı.. 
dıktan ıonra evine ııeldl. Bütün ııUn du. 

< 
' 

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

/tal yada başgösteren ekmek sıkın
tısı halkı hoşnutsuzluğa sevketti 

Paris, 20 ( ö .R)- Havas ajaneı tarafından bildirildiğine göre ltalya
(la ekmek meselesi güç bir safhada bulunmaktadır. Buğday fıkdanı hü
kümetin dikkatini üzerinde tutmaktadır. Ya hariçten buğday getirt
mek, şu takdirde de bunu altınla ödiyerek devlet bankasının altın 
mevcudunu azaltmak, yahut ta halkın fedakarlık ruhuna müracaat 
ederek karııık undan ekmek yemeğe mecbur etmek zarureti kendini 
göetermektedir. Halbuki son haftalarda yapılan tecrübeler bu bakım
dan memnuniyet verici bir netice vermemit ve ekmekçilerin kanıık 
undan yaptıkları elı.mekler halkı memnun edemem ittir. Bu unda yüz. 
de 25 mısır unu bulunması §llrttı. Şimdi daha iyi bir formül aranmak· 
tadır. 

Roma, 20 (A.A) - ltalya her aahada tam bir otarşi politikasını 
takip etmeğe mütemayil görünmektedir. Bu suretle yeni küçük para 
basmak için timdiye kadar hariçten ithal edilen nikel yerine Akmon
tital denen ve içinde bilhassa paslanmaz çelik bulunan yerli bir halita 
kullanacaktır. 

lngiliz • Alman ekonomik •• •• • 
goruşmesı 

Berlin, 20 ( ö.R) - D. N. B. ajansı bildiriyor : Bir kaç hafta ev
vel Berlinde başlıyarak Pantekot yortuları münasebetiyle kısa bir İn• 
ltıtaa uğramış olan lngiliz - Alınan ekonomik müzakerelerine Lond· 
rada devam edilecektir. Alman hariciye ve ekonomi nezaretlerinin 
mümessillerini ihtiva eden bir delegasyon bu münasebetle bu akşam 
Londraya hareket ediyor. 

J 
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Yolandın ateş 

Nostradamlisiin kaçmak hususundaki gayretlerine 
rağmen y olandın aşıkane bakışlan nihayet bulmıyordu 
maama mlni oluyordu. 

ye.. •• Daham da vardı .. Güzel Y o
land fazla cilvder de yapıyordu. Ba
zı göğsünü, kollarını fazla çıplak bı
rakıyor, bazı da yapmacık teklinde 
sü§\iyor, Nostradamüsü yardıma 
mecbur ediyordu. 
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ANKARA RADYOSU 

öğle neşriyatı: 

Bir Mayısta meriyete giren anlaşmanın 
başlıca hükümlerini neşrediyoruz 

Saat 12. 30 Karışık plak ncşri.yatL U. 
5 O Plak : Türk musikisi ve halk ıarkıla
n. t 3. 15 Dahili ve harici haberler. 

Ako!lm neoriyab : 

Dadı aranıyor 

Saat 16. 30 da plWa dan• m1Uikiıi. 
1 9. 15 te türle muaikiat n ha11c p.rkılan 
(Hibnet Riza Te arkadqlan), 20.00 de 
saat ayan ve arapça neşriyat. 20. 15 te 

türk musikisi ve halle ptblan (Nennin 
ye arltada,lan), 21.00 de aıbht konUfill& 
(Doktor Fahriye Şahenk, çocuk haıta-
1ıklan mütahassısı), 2 1. 15 te atüdyo aa· 
lon orkestrası. 22.00 de ajana haberleri. 
22.15 te yannki program ve istik1&1 mar-

tsTANBUL RADYOSU 

öğle neşriyah ı 

Saat t 2. 30 Plakla Türk musikisi. 

12.so Havadis. 13.05 Plakla Türle mu· 

ik. · 1 3 30 Muhtelif plak neşriy•tı. • ısı. . 

AVRUPA ISTASYONLAHI: 
SENFONiLER: 

20.45 Bükrq: Senfonik radyo orkes
trası. (Rogalskinin idaresinde) 21 U· 
ypzig: Şarkılı senfonik konseri. 

RESIT ALLER: 
9.45 Bcrlin kısa dalgaeı: Alman §ar· 

kılan (11.15 Şarkılar). 16.30 Berlin 
kısa dalgası: Zimbal musikisi. 17 Vnr
şova: Şarkılı konser, 18. 30 Bcrlin losa 
dalgası: Küçük Keman konseri. 18.40 
Prag: Viyolonsel aonatlan. 18.40 Bratis
lava: Keman konseri. 2 O Berlin kısa dal~1 
gası prkılı resitali. 20.45 Bükreo: Sopran 
ve tenor tarafından ıarkılar. 20.30 Bra-
tislava: Silezya baTalan. 23 Varıova: 
Şarkı resitali. 

Biri üç, diieri iki yafmda iki çocuia 
bakmak üzere bir Türk dadı aranıyor. 

DANS MUS!KtSlı 

Lölövan sazetcsine miinıcaat edilme- 18. Vargova 22.45 Pqte. 23.30 La-
lidir. 1 - 3 yıpzig. 

1 

Artık düşünmeyiniz ! 
Yazlık elbise kumaflannm nereden alabileceğinizi biliyor aamwım7 .... 

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
TiCARETHANESi 

Her cins ve en aon modaya muvafık kumaılarıle •izi 
müfkülden kurtarmıştır 

DORMOY, SA YN, VULEN ve FIŞER gibi dünyaca tanın
mıf fabrikaların kumatları kostümlük ketenler pardesülükler ve 
her türlü yerli ve Avrupa kuma.tlarının bütün çefİtleri rekabet 
kabul etmiyen fiatlerle burada sablmaktadır. 

Peftemalcılar: Esnaf Ahali Bankası cıvarında 
Eski Suraskl mağazasında bul ·ınan 

HACI ALİ ZADE ABDULLAH 
ticarethanesini bir kere ziyaret 

etmeden kumaş almayınız 
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Binlerce Türkü 
rum etmeyi 

haklarından mah
istihdaf ediyor 

Bizansın bu güzel kızları · toplandı Suriye gazeteleri Sancafın Türklere teslim edildiği kanaatindedir. 
ler. Arap dl emin oe bilhassa frakın Türkiye 

Bunlar, çıplak vücutlarını saran tül libaslarla sarayda 
nıerasim salonunda imparatorun gelmesini ve i.çlerin

den birini seçmesini bekliyorlardı 

lehinde olmasından şikayet ediyorlar 
Antakya 17 (A.A) - Hatay hudlldu ;1~ ~, 

dt§ında ve Suriyeye bailı Hamam ~- ~ 

Yasa bu karan \'erdiğinin ertesi dilerinc rakip görmekte, bu aeçme talili kimdir}. 

hi:yesi hududuna yakın bulunan Hatay 
köylerinden Türk yazılanlann celbedile
rek tevkif ve tazyik edildiği öğrenilmit-
tir. 

14 NUMARALl TEBLiö 
Antakya 17 (A.A) - Suriyeden ge-

aünü §U emri verdi. merasiminde kendilerini intihap et- Atinalı kız anlattı: 
• k be" d. k • • · _ Şimdi ayaklarırnızdnn terlik- len gazetelerin neşriyatı komisyonun gÜ-

- Bizansın en güzel kızlarını tırme ve gen ınne ıçın en ışvc- ya geri aldığı 14 numaralı tebliğin gayri 
tapia •ı ed' · B.. .. ·· l baz h k J • 1. l k ·d· lerimizi çıkaracağız. Kapının önüne Ytnız. ı an ınız. utün guze - are et erı ta ım ey eme te 1 ı- Türk partilerin şeflerine tebliğ ettiğini 
ler gelsinler. içlerinden en güzelleri- Ier. yan yana dizeceğiz. Sonra u7.ağa.. meyde.na çıkarmaktadır. 
ni •eçerek snrayımın merasinı sal;. içlerinde Atinalı bir dilber de var- Salonun ta köşesine çekilerek boylu Esasen l:omisyonun bu tebliği iptal 
nuna alınız ve sonra imparatoriçe ile dı. boyuna, yanyana ve sırt üstü yata- etmediği bundan sonra çıkan tebliğle-
bana haber veriniz. Mer·i olan usul Bu kız, diğer on bir kıza hitaben: cağız. lçimizdf'..n birimiz bir işaret rin numaralarından anlaşılıyor. Filhakika 
"eçhile biz onların arasından veli- - Beni dinleyin.. dedi. içimiz- verir vermez hepimiz yerimizden n~cdüen mütenkip tebliğin numarası 
~h~ Prens Leona zevce olacak kızı den hangimizin Veliahde zevce ola- fırlayıp terliklerimizin olduğu yere on be§tir. 
ntıhap edeceğiz. w dah 1 l ak • t • kapıya doğru koşacağız. Hangimiz 1 Suriye gazeteleri Suriye lıükümetinin 

Bu eınir ilan edilince bütün Bizans c:1~n; s· a evv: ı:~ ~· ıs ~r ~ı- daha evvel terlikleri geymeğe mu-ı artılc Fransa.ya değil kontrol komiayonu
rlk.andı. Asalet iddia eden her aile ~.ınız w. ıze 8'ye o ay w ır USH so~- vaffak olursa intihabı o kazanacak nun mevzuubılhs 14 numaralı tebliğine 

endi kızlannı süsleyip ve lcoltann- ı~ecegım. nu yapacagız. · ~~- demektir. dayanarak Cenevreye müracaat ebnesini 
dan tutup birer birer saraya sevke mız bunda muvaffak olursak ınti~ Bu fikir derhal kabul edildi. tavsiye ediyorlar. 
haııadılar. hapta o kazanacak demektir. 

On iki kız, ayaklarından terlikle- EKAU.lYET MOMESSlLLERlYLE 
Bizansta mevcut ve şöhreti dill~r- On bir kız, Atinah güzelin etrafını rini çıkanp kapının önüne dizdiler. CöROŞTO 

de deatan olan bütün giizeller böyle- halkaladılar ve sabırsızlıkla sordu- Ve geri çek.ilipyanyana sırt üstü yat- Süveydiye 17 (A.A) - Büro Yeisinin 
İ .İınparat~rluk ~ra~na doldu. iç- lar: tılar. bu nbah kayıt muamelesini tatil etıne-
:nnde rahıp Stilyenın kızı yoktu. _ O usul nedir, çabuk söyle de ş· d. '1 ek · ti bekliy _ den önce elc.alliyet mümc81illeriy1e on 
~ ·1· • · • fı ım ı vcrı ee ıtare or 
() • sevgı ısını:ı ımparator tara n- yapalım ve meraktan kurtulahm.Ba- 1 d beı dalt.ib mü.zakerede bulunduiu an-

an 1 d. ·ı .. . . b i . ar ı. d ev en ırı ecegını ve unun cın kalım içimizde veliahde zevce ve ya- la.tılmlfbr. 
r..~ ~izana güzellerinin davet edildi- nn da Bizansa İmparatoriçe olacak -BiTMEDi- ON BiNLERCE TORK HAKLARIN-
~•nı duyunca babasına bafvurmuf, DAN MAHRUM EDiLDi 
&aran s;tönderilme.ini istemişti. Fa· ~ Antakya 17 (AA) - Komiqonun 

Orgeneral Asım Gündüz Hataya girerken 

nctrettiği 16 numaralı tebliğde nüfu. { diği kanaatindedirler. Eko dö Siri gaze
de.irelerinde henüz işlerini bitirmemiı tesi bu vesile ile hiç olmazaa Türk.iyede 
olanlarla ecnebi memleketlerinden ge- bulunan Suriye emla.ki mcselctinin hal-
lenlerin muamele kağıtlarını 18 tarihine ledilmesini tavsiye ediyor. 
kadar tevdi etmeleri bildirilmektedir. lRAKlN TA VSlYEL.ERI 

Binlerce kimsenin müracaati için veri- Antakya 17 (A.A) - Suriye gazete. 
len mühletin hu kadar az tutulmuı Tür.. leri arap memleketlerinin Sancak mae
kün hakkına yeni fakat ağır bir darbedir, 
Çünkü bu tebliğde istihdaf dilenler yal
nız TiiTklerdir. 

leainde Suriye tarafnıı iltizam etmedikl .. 
rinden şikayet ediyorlar. Arap ajana 
Irak hükümetinin bu me.clede açıktan •· 
çığa Türkiyeyi tuttuğunu ve Suriyqe 

SUR1YENlN KAN AA Tl Sancağı Türk.iyeye teslim ederek kencil-
Antakya 17 ( A.A) - Bütün Suriye I aiyle anlllfmatını tavsiye ettiğini bilcfiri. 

gazetclcrl Sancağın Türklere teslim edil- yor. 
kat Vasilin çok yakın dostu olan Sh1-
Yen kızının bu teklifini reddetmişti. 

Toplanan kızlar hep bir araya ge
tirildi. 

lçlerinden en güzel on iki kız se
çildi. 

26 Aydan sonra Atatürk kızı Bükreşte 
Ciğerleri çelikten adam hayatını 

makinadan çıktı kurtaran 
Bu on iki kız, sarayın merasim ea

lonuna götürüldü. Bu aalon, impa
ratorlara, veliahdlara, hanedan men
ıuplanna zevce olarak intihap edile-

cek kızların toplanmasına mahsus Fr d Snlte imdi hergUn bir serbest :teneflUs 
olan sa ondu. 

tecrDbesl yapıyor. Aiti ytlda serbestçe 

Bn. Sabiha Gökçen dün akşam ya
pılan hava Mitingine iştirak etti 

Arkalarına hafif ve tülden bir el- teneffUs kablllyetlnl kazanacak 
bise geymis birbirinden güzel ve yan BAST ARAFI ı iNCi SAHiFEDE BOKRE..ŞTEKl TEZAHORAT ı yeti tafsilat ile kaydetmekte. Bayan S... 
çıplak bu Bizans dilberleri, duvarlan cCiğerlerl çelikten adam> fennin bir rarıahını selBmladıktan ıonra Bükrct yo- biha Gökçeni yeni Türk kadınlığının tim-
Şehvani resimlerle, tablolarla kaplı hhikasıdır. Amerika milyarderlerinden lunu almı§br. Bükrct 19 (AA) - Ana.dolu ajanaı-1 sali diye göstermektedir. 
bu salonda yalnız bırakılmışlar. im- birinin oğlu olan Fred Snit Saygunda bir Dün ak§am elçimizle refikası Bayan nın hususi muhabiri bildiriyor: Bayan Sabiha Gölı:~cn çok genç yaşına 
I>aratoru · t · · t 'f seyahat esnasında mUthiş bir mikropla HaydaT Aktny tarafından bir aqam ye-ı Be.yan Sabiha Gökçen bur;ün eaat 1 3. rağmen gayet kuvvetli istidatlarla tayya-
1 n ve ımpara orıçenın e§rı - w. • • • • •w· 
erini bekliyorlardı. umuml paralizeye t~tu.Im_uştu. Doktor- megı veril~iıı .. ve onu takı~ ~-den .euvare 1 O d~ Bel~ra.ttan gelerek ~iıkreşe mu- j rec'.lıkte mu~affakıyet ~ide etbgı ve hu-

B' . V .
1 

k - lar hayatından kat'ı iımıt et~lcrdi. •, sabahın dordune kadar buyük hır ne§e vase.le.t etmıştır. Bclgrat - Rukreş yolunu 

1 

susıyle Dersım hnreketı sırasında askeri 
im ıraz s?nr~ ma~e~te ası ' ansı Mikrobun tesirile teneffüs cıhazı kötü- içinde geçmiştir. bir saat 15 dakikada kateylemiştiT. te.yye.reler ile kahramanca vazifesini gör• 
lec:katorı~ ıle bır1ıkte b~raya ge- rümleşmişti. Fred yavaş ynvaş boğulu- Bayım Gökçen dün terefine verilen Bükreı hava istasyonunda elçimiz ve düğünü tebarüz e!firmektedir. 
tan ve Bızans tahtına, ~ızans sal- yordu. Hastayı kurtarmak için sun'i te-

1 
öğle yemeği esnasında Yugoslav askeri elçilik memurlan, mihmandarlar, pren- Bütün cnzeteler Bayan Sabiha Gök -

leoannb namzet olan velıah~ Prens neffüse baş vurmak lfızımdı. Pekindeki hava kuvvetleri kumandanı general Yan- ses Stirben, hava ve deniz nezareti ka- ni bu Balkan turnası ile elde ettiği mu-
intiha unların ar?sından hır zevce Amerikan hastanesi direktörü Forkvcr ı' koviç tarafından Yugoslav hava nişanı ve tibi umumisi, istasyon komutanı, enler- vaffakıy~tten dolayı tebrik etmektedir. 

ap edeceklerdı. · lik ·ğ 1 ıh b 1·- ı n·k ·ı · f d 1 h feci kA ·b· B k R t ·1·"· B . . . . ,. hastanenın çe ten cı er er c azını u a~nm e ç ı te verı en zıya et canasın a nasyona ave. emsyonu ab ı umu- u a şam umen ayyarecı ıgı namı-

kada~ ıntıhap keyfıyetınde asıl. ?la- işe tahsis etti: Hasta cihaz i?ine kondu. 1 da krnl namına nai~ tare.fınd~n verilmiş m'.~i, ha~ ı:11itingini terti~ ede~ c~mi~~t j na bir. ~iyafet ~er~lecektir: Yar~n ~kşam 
hakkı olan Prens Leonun ne ıt!ra.z Milyarder Srute oğlunun hıç olmazsa olan beyaz karte.l nışnnı harbıye ve be.h- mumcssülerı, matbuat mumessıllerı, sıvil de. clçılıkte mısafır şerefıne bır zıyafet 
Yeti ne de kab~l veya r~ sal~hı- kendi yanında olmasını istiyordu. Bu cı- ı riy~ ~azın general Mariç eliyle tevdi tayyarecilik dairesi reisi, erkek ve kadın vardır. Bayan Gökçen bugün enat 16 de 
ffl~droktu. Hatta salo~a bıle gı~e- hazın .bir tekini y~pt~rarak Fred onunl~ ~, , . , edılmıştir. . .. ~~eri. sivil. ta~recileri, bü:.ük .bir halk vuk~bulac~k ole.n hava mitingine i§tira.k 
kimi be!m~arator ve ımparatorı~e Amerıkaya nakledıldı. Tam 26 aydanben :~,~. :ıs®·ı;._x-;-. , ;: j Bayan Sabıha Gokçen gerek general kutlesı samımı dostluk teuıhurabyle ke.r- etmıyecektır. 
trı b genırse onu kabul etmege çelikten ciğerlerle yaşıyan delikanlının :İl ·ş-~{'.~-q~:6~W:I. ., • 

1
Yankoviç ve gerek harbiye nazın gene- şıle.mıştır. 

ec urdu •' - · ·"-''0· N .. ,. al ... a· . .. .. . vücudu inhilal tehlikesine maruzdur. . . ;. , .~. ~ . ~ y: .}·~·;: • T .nı~riçe bu nişanla~.dan dolayı hara- Roma~~~ gazeteleri bug~n dahi Türk Bükrcş .20 (A.A_).-: .ı:n:ıdolu ajansı-
ttf ~ns usul ve teamulu bunu ıcap Kemikler yumuşamağa başlamıştır. Bu ~~ '· ... ~ , · ., "-•'.i'., ~ 1 retlı bır surette teşekkurde bulunmu§ ve tayyarccılıgı hakkında neşrıyatlarına de- , nın hususı muhabırı bıldırıyor: 

ltıyordu. vııziyette doktorlar son bir teşebbUse lü- ;! ~~ -~-•• :' ··'· bunları kıymetli birer hatna olarak dai- vnm ediyorlar. Gazeteler ve mecmualar Bayan Sabiha Gökçen dün enternas-
i \t eliahde zevce olmak ve bir gün zum gördüler. Fred Sniti serbest teneffü- ";/A . ,_;.., , , ~:f?i. •, , ~oto!- , , ~ me. muhafaza edeceğini ilave etmiştir. bu bahise uzun makaleler tahsis eyle- ! yonal hava mitingine iştirak etmiş ve 
~Paratoriçelik makamına kadar se alıştırmağa karar verdiler. llk gün ma- · ' ~ "' ı-:: Bayan Gökçen güler yüzü ile metane- mektedirler. Ezcümle bugünkü Lo Mo- bütiln halkın samim1 alakası ile saat 
Y-ukaelınek ümitleri genç kızlan, Bi- kinadan üç dakika çıkardılar. Sonra ted-ı «Ciğerleri çelikten adam> 

1 
tini gösteren sevimli nazarlar ile Belgrat man gazetesi cSabiha Gökçen> serlev- 17.30 da bir uçuş yapmıştır. 

~na dilberlerini çok ateşlendirmit- ricen bunu günde 26 dakikaya kadar Fred Snit muhitinde bilhassa tayyarecilik ve ha-ı he.sı altında. neşrettiği çok güzel bir me.- Uçu~tan evvel radyo vasıtasiyle tay-
ı. li 1 yükselttiler. Doktorlar Frcdin reeleri 

1 
bu ıstiraba katlanması iycap ettiğine ka- vacılık alem.inde fevkalade eyi bir tesir kalede milli hükümet kurulduğundanberi yareci~iz hakk~da çok sitayişkar cüm-

~n hepsi de birbirlerini ken- teneffüse alışabilmek için daha altı sene nidirlcr. bırnkmışbr. Türkiyede tayyareciliğe verilen ehemmi- ' leler soylenmiştır. Ve bilhassa: 

H 
---------· . _,,.,.,. c Bize dost ve müttefik Tilrkiyenln 

ık il w• - ~en, dedi. Yemen~. gide~e- manda sarayın önüne geldiler. ye seslendim. Bir cariye satın aldım. ve tayyareciliğinin selamını getiren bu a masa af} gım. Bırkaç ay s?nr~ gelırım. Gelır- Şahzade saraya girip, hanıma iste- ~•ıriyeyi odada bırakıp sarayı gezm«: ı genç ve cesur ve tercümei hall muvaf-
•, ken sana ne getıreyım} Fettan kız diği elmas buru şu teslim etti. ge çıkmıştım. ölü yatan şah zade dı- fak tl ı d 1 ta cinin hs d 

1\1r"'••••u••••d••••••••••••••••••••••••••:·ı•••••••ı••• d•lb da: Akşam olmuştu. Herkes yatak o- rilmiş cariyeyi ~örünce nikah etti. : bizı~: ::r:eş ;':ırki;:;;:e TUrr ta~a~ lYIUra ına naı o an ı er - Ben, elmas bir buruş İsterim dasına çekilmişlerdi. Şahzade merak Beraber ynşamaga başladılar. Ben reciliğini selamlıyoruz.> denmiştir. 
dedi. Şahzade cariye zannettiği kıza etti. sabrettim. Sen olsan ne yapardın, Halk avdette Sabiha Gökçene dostluk 
da sordu: - Bizim hizmetçi ~caba bana ya sabır taşı}.. tezahürleri yapmıştır. 

Ya sen ne isersin} ısmarladığı sabır taşını ne yapacak? Taş, daha fazla şişti, kabardı: 
- 2 - Ben sabır taşı isterim. Diye merak etti. Yatağından kalk- Kız: 

H o nasıl ·şey? tı, kimseye duyurmadan usulcacık - Hepsi bu kadar değil. Üstelik Ha va kuvvetimiz 
d -b amdolsun kendime bir arka- 1 ce nikahla alırım, diye ahdetmişmiş.. Mercimek kadar küçük bir ve aya darının ucuna basa basa oda-
aşD· uldum. Şahzade hemen cariyeyi kendine d k ben benim yerime geçen cariyenin V b / f kd • 

k taştJr. Ama unutmayın. Eğer unu- an çı tı. Cariyesinin odasının önü- halayıkı, hizmetçisi de oldum. Sen .ı a ancı arın a ır-
ı-'Yere sevindi. nikahladı ve sordu: tursanız ve almadan gelirseniz Ge- ne geldi. Anahtar deliğinden içerisi- olsan ne yapardın) [ k 

tiy arnnm kırkıncı gün oldukta ca- - Burada senden başka kimse minizin önünü kara dumanlar bürü· ni gözetlemeğe başladı. /erini mucip O ma ta 
eye: var mı? sün. Kız, küçük sabır taşını önüne al- Sabır taşı, poh poh ederek çat di- Londra (M.H) - cDaily Telgraf> 

ıa - Sen bu odada biraz dur. Ben Kız: Şahzade peki deyip yola koyul- mış, onunla şöyle dertleşiyordu. ye çatladı. gazetesi havacılığımız hakkında ıunlan 
raYı bir dolasayım.. - Bir cariyem var. Sarayı do- du. Bir gemiye binerek yemene git- - Ey sabır taşı .. Ben bir zaman- - Sen sabredemedin çatladın. yazıyor: 

diPİ.~erek kırk gün başında bekle- laşmağa gönderdim. Şimdi nerede ti. Orada bir ay kadar kaldı. Hanı- lar bir annenin çok kıymetli kızı Y_a h. en nasıl sabrederim ... Bar~ ken- Türkiyeyi yakın ıarkta en kuvvetli 
gı olu'· ·· d ld · ı· d B d t 1 d do} nun yanın an ayn ı, sarayı ıse ge ır. mının istediği elmas buru~u aldı. Fa- i im. ir gün bir kuş geldi. Pençe- ımı şu nvana asayım, 0 eyım e hava filosuna sahip kılmak için bütün 

bır ~tnağa gitti. Cariyeyi de yalnız Dedi. Ve sonra kalkıp hanımını kat cariyenin istediği sabır taşını u- reye kondu. Bana: kurtulayım. memleket hnlkı iı birliğine giriımi, bu-
~ tı: aradı. Ona : nuttu. . - Sen kırk gün ölü bekliyecek- Diye~~k k.e~di~ini t~vana asacağı 1 lunuyor. Son yedi yıl içinde tayyare cc-

8on r~~ yalnız kaldıktan pek az - Şimdiden sonra hanım ben ol- Yolda gelirken geminin önünü bir sın, sonra muradına nail olacaksın. sırada sozlerını dınlemış olan Şahza- miyeti tarafından satın alınm11 olan tay-
'Yavra oşedeki döşekte yatan mevta dum, cariye de sen oldun. kara duman kapladı. Gemi gidemez Dedi. Annemle ben kustan kaça- de hemen odaya girdi onu kucakla- yarclerin adedi en aşağı 25 O yi bulmut-
ktndş Yavaş canlandı. Etrafına ha- Dedi. Zavallı kız, baktı ki işin oldu. hm diye yollara düştük. -Kuş beni dı. tur. 

ı .. Cariyeyi gördü. rengi değişmiş. kime ve nasıl me- Kaptan yolculara sordu: dağ başında uyurken yakaladı. Bu - Böyle imiş te şimdiye kadar Memleketin her tnrafında her şehir bu 
RÜ~ E.y güzel 'kız, dedi. Beni kırk ram anlatsın .. Başa gelen çekilir, bu - içinizde bir adağı falan olan saraya getirdi. Ben sarayda, odada ne diye söylemedin diyerek onu hususta uhdesine düşen yardımı esirgo-

Çq ~rada bekliyen sen misin? da Allahtan .. Diyerek sabretti. İşin var mı .. Gemimiz yürüyemez oldu. bir ölüyü bekledim. Sen olsan ne ya- k~~dine nikahlad~: Cari~eyi de gel-,1 memiı ve bir çok yerlerden her köyken· 
rıye de: kötü tarafı kendi cariyesinin hala- Şahzade hemen sabır taşını ha- pardın. dıgı memlekete gonderdı. di başına bir tayyare satın alacak kadar 

~ Evet, benim. yıkı oldu. tırladı. Geri döndüler. Sabır taşını Sabır taşı poh poh edip şişti. Kırk gün kırk gece düğün ile mu- para toplamıştır. Milli he.va kuvvetlerine 
bir ahabını verdi. Meğer bu yatan Şahzade, cariye ile beraber yaşar- alarak gemiye bindi. Önde duman Kız devam etti: ratlarına erdiler. bu suretle ilave edilen her tayyare, ian~ 

,he'kf zade imiş. Beni kırk gün kim ken o da onlara hizmet ederdi. falan kalmadı. Güzel bir de rüzgar - Otuz dokuzuncu gün sarayin nin temin edildiği şehrin veya köyün 
erse kalkt .. k ·· ·· B. ·· Ş h d h k Y Ik l · · · · · ·· ·· d b' d G d - '- d ıgım va ıt onu gorun- ır gun a 7,a e anıma: çı tı. e en en şışıre §ışıre az za- onun en ır gemi geçiyor u. emi· _ BtTMEDt _ a ını taııım~ta ır. 

- - ·-·---



Çocuklar için C UçUlı komedya 

HIRSIZ 
EŞHAS: Hırsız, Bay izzet, Doktor, Polis 

Bir kapı açılır ve hırsız yavaşça içeriye 
girer. 

Hırsız - Kimseler yok.. Zaten bun· 
dnn emindim. Bu apartımnnın sahibi bay 
izzet, bu saatlerde daima işinde bulunur! 
l ~imi rahat rahat görebileceğim. Ben hır· 
sızım.. Eh 1 Ne ynpalım) hırsızım, işte 1 .. 
Ama diyeceksiniz ki. bu şerefli bir mes
lek değil .. Aksini iddia edecek değilim .. 
Fakat ne yapayım). Hoşuma giden baş
ka bir meslek bulamadım. Esasen İnsa· 
nın müstait olduğu mesleği intihap etme-

Doktor - Demek ki nezfeye tutul
ınuş. Fakat onu bırakıp size bakalım .. 
Durun nabzınıza bakayım.. (Nabzına 

bakar. Bu sırada hırsız karyolanın altın· 
dnn çıkarak yavaşça kapıya do~ru yürü
meğe çalışır. Bay izzetin nabzını dinle
mekle rncıı:ul l>ulunan doktor onu gör
miyor. Faknt Bay İzzet hırsızı farkdi
yor.) 

Bay izzet (Hırsızı gö::tcrerek bağırır). 
-işte 1 Jşte 1 Burada 1 

Doktor - Nedir burada olan) 

si 15.zımdır .. Ehi madam ki hırsızım, hır· Bay izzet - Bir adam! .• 
s·zlık edelim.. {Dolnba doğru yürür ve Doktor - Bir adam mı) (Geriye dö-
birdenbire durur.) gürültü .. Gürültü.. ner. Fakat bu sırada hırsız dolabın ar
duyuyorum. Enselenmem lazım .. Ense· kasına gizlendiği için bir §ey göremez.) 
lenmekten cidden korkarım .. (Kapıya Doktor - Hiç bir §ey göremiyorum. 
doğru yürüyerek anahtar deliğinden ha- Yoksa sayıklıyor musunuz)Şu halde has
kar) aman yarabbim! .. Olur §ey değili.. talığınız ağır olsa gerek .. Durun sizi mua
Bay izzet geliyor .. Halbuki bu saatlerde yene ecleyim. (Başını bay izzetin göğsü
ketiyyen evine dönmezdi .. Ne.reye kaç- 1 ne dayar.) Kalbiniz ne kadar da çarpı
malı) Nereye saklanmalı) geliyor. A- yor .. O kadar çarpıyor ki, ba§ımı bile 
man 1 yatağa girelim 1 (Yorganın altına sallıyor. (Başını, kalbin çarpıntıları ta· 
ıı:irer) Bay izzet (içeriye girerek) - rafından itiliyonnu§ gibi, sallar.) 
kendimi hiç te eyi hissetmiyorum. Ba- Bay izzet (onu görerek) - Gene ay-
ıım dönüyor, midemde de sancdar var, ni adam 1 
bacaklarım tutmıyor. lıe gidince fena· Doktor - l§te 1 işte sayık.lamalarına 
la~tım. Bunun üzerine evime dönmek 
için mezuniyet istedim, doktora, evime 

gelmesi İçin telefon ettim ve iote geldim. 
Şimdi hemen yatacağım. 

(Sırtını yatağa çevirerek soyunmağa 
haşlar.) 

Hırsız (hll§lnı usulcacık çıkarıp tekrar 
ıiHatle çarpfın albna •okar) - Eyvah 1 
timdi ne yapacağım) 

Bay izzet - Bu ne, Birisi konuştu. 
galiba! Hayır, yalnızım .• Kafamın içinde, 
insan sesine benziyen uğultular var. An
laşılan eyice hastayım. (Arkası hep yata
ğa dönmüo olduğu halde, gerinerek es· 
ner. Hırsız bundan istifade ederek, Bay 
izzet sol taraftan yatağa çıkarken, o da 
eağ taraftan iner ve karyolanın altına gi
rer.) 

Bay izzet (yatağın içinde) - Oh 1 
Biraz rahat ettim. 

(Hırsız) karyolanın altından kaçmak 
llter. Fakat baoını çarpar.) 

Bay izzet (Doğrularak) - Bu da ne) 
ne oluyor) Karyolanın altında gürültü 
d uyuyorum. Galiba birisi var. Dur ha-

Sol taraftan iner, hırsız karyolanın 

altından ve sağ taraftan çıkarak tekrar 

yorganlann altına girerken Bay izzet 
te karyolanın altına bakar). Kimseler 
yok ... Garip §ey.. Her halde ateşten 

fazla. (Deminki oyun tekrar edilir. Bay 
izzet sol taraftan yatağa girerken hırsız 

Cla aağ taraf tan iner ve karyolanın altına 
girer. r .ıy izzet yatağında yatmaktadır. 
Aradan kısa bir zaman geçer. Sonra). 

Hırsız (karyolanın altında) - vay 
altei ,eytan vay 1 Aksıracağım geliyor. 
Aksıracağım galiba.. Dayanamıyorum .. 
Aman ( aksınr). 

Bay izzet (doğrularak) - Aman ya
rabbim f karyola aksırıyor.. Her halde 
çıldınyorum, korkunç rüyalar goruyo
rum. Bu çok tehlikeli bir şey, karyola ak
sırıyor .. (Kapı vurulur.) işte!.. Bu defa 
da cinler kapıyı vuruyorlar 1 •• 

Doktor {içeriye girerek) - Hiç kimse 
bana girmemi söylemediği için, giriyo
rum .. 

Bay izzet - Doktor, karyola aksın· 
)Or. 

baıladı. Hastalığınız pek ağır. istirahat 
etmelisiniz .. Rahat durun. 

. Bay izzet - Fakat bu sayıklama de
ğil, hırsızdır. 

(Yatağından fırlıyarak hırsızın arka
sından koşar. Odada koşmaca bq)ar. 
Yakalanmak üzere olan hırsız, dolabın 
içine girer. 

Bay izzet - Ha ıöyle; madam ki do
laba girdi. Orada kalır. (Dolabın kapısı· 
nı kilitler ve anahtarını cebine kor. Sonra 
çabucak geyinir.) Şimdi gidip bir polis 
çağırayım. 

( DJJ8rıya çıkar. Hırsız odada kova
lanırken doktor da c:Ah 1 Oh l> ıeklinde 
nidalar kopararak büyük bir heyecan 
eseri göstermişti. Bay izzet odadan çık
tıktan ıonra.) 

Doktor - Demek hakikaten bu sa
yıklama değil hırsızdı.. Hırsız l Ben bu 
odada bir hırsızla haşhaşa bulunuyorum. 
Vakıa bu hırsız dolabın içindedir. Fakat 
pekiJa kapıyı kırabilir. Her halde silahı 
da var beni görecek 1 •• Aman yarabbim 
ne korkunç bir feY 1 Kendimi hiç te eyi 
hiasetmİf~l'UITI. A,rhk ba~anm tutmı
yoP. l:SaYiJacağım. Eyisi mi yatayım .. (Ya-
tağa girer). 

(Bay izzet bir polisle beraber gelir.) 
Bay izzet - işte burada, bay po)ia. 
(Polis dolabın kapısına vurur) 
Hırsız (dolabın içinden bağırır) 

Girmeyin. 

Polis - Kanun namına dolaptan çı
kın .. 

Hırsız - Anahtarım yok. 
Polis - Doğru. (Bay lzetten anahtarı 

alır, dolabı açar. Hırsızı yakasından tu· 
tar.) Bu daracık dolaba nasıl girebildi
niz) 

Hırsız - Şey.. can korkusu bay po
lis, çekmeceye bile sığdım. 

Polis - Hapishanede size daha ge

nişçe bir yer bulunur elbet. 
Bay izzet - öf! Çok şükür meseleyi 

hallettik ve galiba eyilcşir gibi oldum. 
Evet ama) Doktor nerede) (Yatalttan 
hafif bir inilti duyulur. Bay İzzet başını 
çevirir ve doktoru yatakta görür.) Al. 
Yatak taymış bizim doktor 1 Hem de has
ta 1 Bakın ıu felakete.. Bu defa da be
nim doktoru tedavi etmem lazım .. 

Dünya Kupası 
İtalya Macarları 2-4 sayı ile yendi 

BAŞTARAFI 1 NCI SAHIFEDE,Piola yakaladığı bir topu kuvvetli bir 
işte takımlar dizildi : Her ik.i ekip fUtla gole tahvil ediyor. Şimdi halya 

en kuvvetli kadrolannı muhafaza ediyor· ı 2 • 1 galip vaziyete geçmişti. Piolanın 
lar. ltalyan takımında Brezilya maçında golü çok alkıolandı. 
yaralanan Piola var. Bunu Speaker ıöyle izah ediyor 

Sahada tam 6S bin aeyirci bulunduğu 1 Piolanın bu ıutu o kadar Ani oldu ki 
ki,::lerden söyleniyor. Sabo ( Macar kalecisi) kaleye girdikten 

llk akını ltalyanlar yaptdar. Daha ilk sonra görebiliyor, dedi. 
dakikalarda ltalyanların Meazze vasıta- Bu golden sonra ltalyan hücumları 

ıiyle büyük bir sür'atle hücuma kalktık· aık.laııyor. Macar müdafaaaı canla baıla 
ları görülüyor. lıte meşhur Meazze ar- çalı,ıyorsa da hücumları önlemekte güç
kadan aldığı bir topu Macar kalesi önü- lük çekiyor. 
ne kadar getiriyor. Geride Piollaya veri- Dakika 32 : ltalyan takımının kaptanı 
yor. O da çok sılu bir ıutla yedinci da- Meazze kendisine hu bir ııyrılııla hal
kikada ltalyan takımına ilk golü kazan- yan gollerini üçe çıkarıyor. 

dırıyor. Speakerin mütalaası yine işitiliyor. 
Bu gol Macarlara beklenen lcamçılayı- Kupa maçlarında l • 3 lik bir avan· 

cı tesiri yaptı. taj adeta maçın kimin lehine biteceği 

Derhal hiicuma geçen Macar akıncı· hakkında kafi bir kanaat verir. 
lan Şaraşinin ayağiyle beraberliği temi- llk devre bu şekilde bitiyor. ftalya 3 
ne muvaffak oldular. Macar 1. 

Bu hareketleri Speaker geçici bir fır
bna ,eklinde tefsir ediyor. Bu hareketler 
her zaman yapılamaz demek istiyor. 

ltalya yavaı yavaş hakimiyeti ele alı
yor. Mcazze sağ iç oynamasına rağmen 

ltalyan hücum hattının idarecisi va:ıiye
tlndedir. Sağdan eola billıaııaa Piolaya 

ikinci devre başladığı ıırada Macar· 
ların takımlarında tadilat yaptıkları gÖ· 
rülüyor. Bu tadilat oyun üzerinde mües
sir olmuş olacak ki daha beoinci dakika
da Macarlar gol fırsatını bire indiriyor· 
lar. 3 • 2 nazik bir durumdur. Mağlup 
olan taraf beraberliği temin için çalııır. 

paslar veriyor. 
Dakika 16 ... 

l Karşı taraf hem gol yememek için bir 
ftalya merkeıE muhacimi taraftan çalışır, diğer taraftan da hreat 

Karışmazlık komitesi 
Bugün yapacağı içtimada nihayet 

kat'i bi1 neticeye varacak mı? 
Roma, 20 ( ö.R) - ltalyan mahafilinin fikrince karışmazlık ko

mitesinin yarınki içtimaı kat'i br mahiyette olacaktır. Gönüllülerin 
kısmen geri alınması hakkında bir anlaşma ile lngilterenin memnun 
edileceği ümit edilmektedir. 

Paris, 20 (Ö.R) - Londradan Havas ajansına bildirildiğine göre 
gönüllülerin geri alınması plfmına mani olan deniz kontrolü planını 
komitenin yarın it'tifakla kabul edeceği ümit edilmektedir. Bunun 
üzerine planın tatbiki kararı Bnrselon ve Burgosa bildirilerek derhal 
cevap vermeleri istenecektir. ispanyadan ilk gönüllü kafilesinin ha
reketi İngiliz - İtalyan anlaşmasının tatbik mevkiine girmesi için kafi 
görülecek ve lngiltcrenin Roma sefiri hemen ltalya kralı ve Habeşis
tan imparatoru nezdinde salahiyetli kılınacaktır. ·İngiliz mahafilinin 
fikrince İspanyada karışmazlık böylece kat'iyyet kesbedeceğinden 
dahili harbin nihayet bulması için bir tavassut yapmak üzere İngilte
re bundan istifade edebilecektir. İspanyol cümhuriyet başvekili bay 
Negrinin beyanatı Londrada iyi tesir yapmıştır. 

Almanyada 3 kadın bir 
erkek idam edildi 

Berlin, 20 (A.A) - Alman istihbarat biirosu bildiriyor : 
Vatani hiyanetten dolayı idama mahkum edilmiş olan dört ki;:i 

balta ile kafaları kesilmek suretiyle idam edilmişlerdir. ldnm edilenler 
üç kadın ile bir erkek olup askeri esrarı teslim etmekte oldukları ec
nebi memleketlerde komünist memurların yardımı ile cenubi Alma•~ 
yada bir komünist teşkilatı vücuda getirmeğe t~ebbüs etmişlerdir. 

Mahkumların hüviyetleri, faaliyetleri ve idam edilmiş oldukları 
mahal hakkında bir guna malumat verilmemiştir. 

Bir Ekspres köprüden 
uçtu 50 ölii65yaralı var 

Şikago, 20 ( ö.R) - Sovgast civarında şar!< ekspresi yıkılmış bir 
köprüden geçerken dereye yuvarlanmıştır. Köprü şjddetli bir fırtına
dan hasara uğramışken ~iddetli yağmur sebebiyle makinist bunun 
farkına varamamıştır. Tufanı andıran yağmur altında kurtarma ame
liyesi güçleşmiştir. Yağmurlardan kabaran derenin köprünün esas 
ayağını sarsması felakete sebep olmuştur. Jki imdat treni gönderil
miştir. 

Şikago, 20 ( ö.R) - Kazaya uğrıyan trendeki 160 yolcudan ellisi 
ölü veya kayıp, 65 i yaralıdır. Kırk yolcu k~dan salimen kurtulmuş
lardır. 

Allah Aşkına benli Sarışın 
buradan kurtarın! C 

asus 

--~ - ----· 

ve 

Uzun tepeli şapkalar nasıl moda oldu 
biliyor musunuz) Danyel Daryö Ameri· 
kaya geldiği zaman Amerikahlar onu 

yeni bir kılıkla tanımak İstemişler ve ba
şına sivri bir şapka kondurmak suretiyle 
çıkardıkları resmini basmışlardı. 

Bunu gören Fransız oapka modistre
leri derhal bu modayı yaptılar. Bu moda 
güzel mn Cazip mi) Bunun hakkında 
bir şey söylenemez. Yalnız muhakkak 

olan bir şey var ki o da kadının hakika· 
ten simasını değiotirdiğidir. Dekolte ak· 
şam elbisesi ile geyildiği zaman bu pp· 

kalar zarif olmaktadır. 
Maamafih şapkanın böyle çe,it çeşit 

§ekle bürünen modası yanında saç mo• 
dası ve açık baş modası da rekabet et~ 

mektedir. 
Rl'.smimiz aaç modalarından yeni te• 

killeri de gösteriyor. 

Eğer şişmansaııız Be yaz giymeyin 
Zayif iseniz be yazı tercih ediniz 

Beyaz, elbisedeki diğer renkle ve şe- llzım. çünkü, yine birinci kaide icabı, 

kille !birleşerek en gfu.el tezadı teşkil elbisede bir ilçüncU rengin bulunmaması 
~ e<len bir unsurdur. Yalnız, elbisenizde lazımdır. 

( Brcmen) \'apurunun Amerika eefe
rinde adı geçen esrarengiz ve aarışın ca
euıı kadının hfü·iycti nihayet anla~ılml§-

1 

hr. Bu kadın Bedin üniverııitesinden me
zun Eleanor Boehmedir. Resmi trvkif 

H 1 ld l d b
. . e<ıildikten fOnra alınmıştır. 

arp sonu par ıyan yı ız ar an ın 1 
olan Jermen Sombray 1924 te Parİ1ıin 

en yüksek barlarında damlan, numara· ı 
lan ile ,öhret bulmuş ve sonra da tiyat· 
roya intisap ederek bilhasııa dramda 
:nuvaff ak olmu,tu. 

Layık değil! 
Hahamın, her nedcru,e ölüleri dirilt-

ve giyinişinizde beyaz. kullanırken bil- Beyazın, elbisenin ya~acak kısmına 
hassa Uç nolrtayn dikkat etmek !Azım- 1 gelmesi meselesi de mühimdir. Meseli, 
dır: bir elbisenin üzerinde, beyaz kemer ek~ 

1 - Beyau.n tezad teşkil edeceği renk- seriya iyi durmaz. Fakat bu beyaz kol
ten başka bir renk bulunmamalı ve be- larda veya ayakta iyi durur. Niçin? 
yaz ktsım az mikdarda olmalı. ÇünkU kol ve yaka elbisenin bir bitim 

2 - Beyaz parça elbisenin vt'ya tuva- noktasıdır. Yani ondan ııonra d~ muhil 
}etin ya:loşacak ıkısmına gelmeli. başlıyor. Halbuki kemer elbbenin orta-

S - Beyaz in.sanı §işman gösterir. sındadır. 
Onun için, eğer şi§mansanız beyaz giy

mekten ve elbisenizde beyaz bulunma
sından çekinmelisiniz. 

Bunlara göre, size beyaz süs veya be-

yaz bir kısım kullanabileceğiniz elbise
lerden ibirer nümunc verelim. 

Siyah veya koyu renk bir ropta yaka 
ve kol nğızlarına beyaz krep döşin koya
bilirsin.iz. Elbisenin önüne beyaz tente
neli kravat gibi parça da ilave ederseniz 
güzel olur. 

Yalnız, bu elbisede fazla beyaz bulun
duğu için şapkanızı beyaz intihap etmez
seniz iyi edersiniz. Çünkü, beyaz ancak 
~lbisede az bulunduğu takdirde tezad 
teşkil eder ve güzel görünür. Şapkayı da 
muhakkak elbisenin renginde giymeniz 

Beyaz ayakkabı da, elbiseden, çorap
larla ayrıldığı için iyi durmaz. Yalnız 

kırda ve deniz kenarında beyaz ayakkabı 
daha iyi yakışır. 
Beyazın vücudu şişman gösterm~lne 

gelince, bunun da sebebi vardır ve bu 
hakikaten, çok göz önünde tutulacak bir 
noktadır. 

Beyaz ışık etrafa yayılır ve olduğun
dan fazla yer kapladığı his.slıı1 verir. 
(Bilhassa gözleri biraz zayıf kimseler 
beyaz bir şeyi, olduğundan bUyilk gö
rürler.) 

Onun için, şişman iseniz beyaz giy
mekten kaçinın, zayıf iseniz ve biraz şl§
man görUnınek istiyorııanız billk!a be
yazı tercih ediniz. .• 

Kendisini morfine veren bu güzel yıl- t•W• ., d b" "h . f 1 =---=-== 
ıgı yoıun a ır şo reti etra a yavı mıştı. K k 

dız bir çok defalar mahkemeye ıevke- B"" J b" w .. ill : . u"cu•• Dertler 
Çareleri 

d·ı · 'h hk A 1 ı· oy e ır şey yaptıgı gor memıştı ama. 
ı mış ve nı ayet ma um o muş.. · • 
Hapiı1haneden çıktıktan sonra tekrarı herkes - tnbii köydeki dindaşları - bu t 

h. d d 1 B . .. 1 k d t k mucizeye inanıyordu. Bir gün Koht'n ai- K l ze ıre e anmış ı. u guze a ın c • • 
rar hapishaneye ve oradan da timarha- lesinin Se\'gili küçük çocuğu öliince Ko- . o ay 
neye ıevkedilmiştir. hen hemnn hahama koştu: 

Epey zamandan beri yaşadığı bu ce- - Kuzum lıahamcığım, ne olur evla-

hennem hayatından adliye nazırına bir dımı1.1 dirilt! 

feryatname göndermi~tir. (Beni Allah J Halının si.ihretini mnhvetmemr.k için 
,__ . ' ~ 

aşıuna buradan kurtarın .. Ben rahıbe teklifi kabul etmek mecburiyetinde kal-
olmak, manast11a girmek istiyorum .• Bu
rada çektiğim azap yeter artık) demek-
tedir. 

dı. öliinün başı 11cunn gid:::-r"k knla~mR 
seslendi: 

- Moiz, kalk! 

Tırnaklarınız kırılıyor veya çatlıyorsa b, yedi defa tekrar etmelid ir. Bir kııt 
tedavisi kolaydır : Ak§amları yatarken gÜn bu tekilde devam ederseniz fayda- • 
parmalclarınıza •Ardiç katranı> denilen sını görününüz. 

ilaçtan sürün. Bu tedaviye bir müddet fr 
devam ettikten ııonrn tırnnklarınız nrtık j Yüzdeki çilleri gidermek için en iyi 

kırılmn7. çare, yabani Hindiba banyoeudur. Bu-* nun için, bir bardak ııcak ıuya bir av~ 
bulursa a:,ol adedini fazlalaştırmağa ha- ölüde. tabii, ses sada yok. Belki ı.alat .. lık seversiniz ve sık 11k Hindiba atarsınız.. Bir saat kaynattık-
kar. - Moiz. baban emrediyor, kalk! yersiniz. Fakat hepsini yemeyin ve bir tan sonra, ıoğutur ve hu su ile yüzünü· 

işte oyun bu şekilde devam ederken Tekrar bir emir: iki dilim ııaklayın. Bunlarla geceleyin zii, ovarak yıkarsınız. 
ltalyan ıol içi F errari yakaladığı bir fır• yüzünüzü ovarsınıı:. Yalnız, bundan ev-- Moiz, annen emrediyor, kalk! 
satı heba etmedi. Kısa bir sürüşten ıonra ve) yüzünüzdeki krem, pudra gibi şeyle-

Bir mi.iddet sonra bir emir daha: 
hafif bir vuruşla topu Macarların kale· ri iyice yıkayıp gidermek lazımdır. Kendinizi sebepsiz yere nqeeİz v• 
sine soktu. Bu dördüncü İtalyan golü - Moiz sana hahamın emrediyor, Bunun, deriye çok faydası vardır. durgun buluyorsunuz. Bunun eebebi, ııh-
ltalyanlara galibiyetini ıigortaladı. ıkalk! * hatinizdedir. Tecrübesi kolay : 

Oyunun bundan ıonraki kısmı iki ta· . ölü, bu emri -~e ~inlemeyince haham, Yanaklarınızın sertliği kaybolmağa Burnunuzun ıağ deliğini parmaiınıı:-
rafın netice vermiyen hücumlariyle geç. ,aıle erkanına dondu: ba~ladı ise, tekrar c ki olgunluğunu te- la bastırın ve yalnız ıol tarafı ile nefel 
ti ve bu tarihi maç dört sene evvel ol- - Anasına, babasına, hahamına itaai min etmek kolaydır : Evvela miimkün alıp alamadığınızı kontrol edin. Nef~ 
duğu gibi ltalyanların galibiyetiyle ni• I etmiyen bir çocuk nankördür, diriltme- olduğu kadar ~işirin. Sonra iki tnrafın-I alamıyorsanız, nezlelisiniz demektir v• 
hayet buldu. ite liyık değildir.'.. dan açıp nefesinizi dışarı verin. Bunu al-, ne~esizliğinizin eebebi budur. 



1 Halkevi köşesi 
u:zzzzzz:nra:a; 

1 - Büyük Türk Hekimi lbnl Sinanm 

DO 1 inci yıldönümünc müsadif 2 l / 6 / 38 
talı günü evimiz salonunda bir tören 

tertip edilmi~. Bu törene bütün yurd
daılar davetlidir. 

2 -
0

ETimizin Ar komitesine mensup 
ccsaamlıır Manisa Halke'Yinde 21 / 6/ 938 
salı günü ay sonuna kadar devam ctmdc 
üzere bir resim 11ergisi nçacaldarchr. 

l - Hallanuzın havaya karşı koruo
JDalan hUIUSWlcla bilgi edinmeleri için 

ft'İmizde 11/6/938 tarihinden itibaren 

bir kurs açdnuş ve derslere başlan~. 
Her hafta cumartesi günleri ısaat 18 de 

~erilmekte olan bu derslere bütün )'llrd
dallar celmelidir. 

4 - Halkcvimizin sosyal yardım ko
luıuııı tetebbüaüyf e açılacağı evvdce bil-

dirilen k1maaiz kadınlar tarafından ya
PılM:alı: Türk el emekleri aabş maiua

tl pek ,.akında açılacaktır. Bu maiazada 
el i§Jerini atmak istiyenler 25 hazirana 

kadar Halkevi 9ekreterliğine müıacaat
le qlcrin.i makbuz mukabilinde te5lim 

etmelidirler. 

5 - Evimü: salonunda her hafta per· 
tembe güDleri saat 21 de Karagöz oyun-

lan gösterilmektedir. Bütün yurdda~lar 
davetlidir. 

-------

Japonya 
Çinde müthif zayia

ta uğramış 
--0-

Hankov 19 (AA) - Çin a.slı:erl ma .. 
~mab tarafından ytıpılan istatistiklere 

1töre muhasamatın bidayetindenberi Ja .. 
ponların askere aldığı kuvvet, yapbğs 

rnaaraf ve uğradığı zayiat tudur: 

Çinde harp eden Japon kuvvetleri 
600.000, seferber edilen kuvvet bir mil· 
)'on 67S,OOO, zayiat 410.000 (bunun 
fÜz bini maktüldür) harp masrafı ~ 
milrar 300 milyon, b~tnn harp gemisi 

SS, tnbrip cclilcn tayynre 629, istihsal 
tenakusu yüzde 22, Japonyanın Çinde 
uğradığı ekonomik zıırnr 500,000,000 
ren. 

~ ınliddet zarfında Çin 1..-uvvctleri 
Japon)ardıın n,868 ısilah ve saire iğti
nam ctrni§ler ve Japonların 1051 harp 
makineııini tahrip etmişlerdir. 

AŞÇIBAŞI MAllKA 
Makarnalar 

Selanilı urgimıin Birincilik 
madalyasını lıazamrrlflır ••• 

• 
Han okulları talimatının 86 ıncı maddesinde yazılı artları haiz 

isteklı1er : 
Dilek kijıdı ve vesikaları ile Temmuz başlangıcından ajustos so

nuna kadar bat vururlar. Okulun bulunduğu yerin dıtında bulwı n
lar dilek kağıtları ile vesikalarını posta ile okula ıönderirler ve ala
aldan lmrplığa göre hareket ederler. 

Madde 86 - Hava okulu Gedikli kısmma &İ."lne f8rl.lan flllllardır: 
A - Türk olacak. 
B - Orta mektep cLise sekizinci sınıf tnhıilini bitirmit en az 17 

ve en çok yirmi yCl§lnda olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve UÇUi iflerinde kullam1mağa eJ. 

veri§li olduğuna dair mütahassıs!arı tamam olan bir hastanede sıhhat 
heyeti raporu olmak. Boy 1.65 ten aşağı olmıyacaktır. 

DISARIDA OLANLAR : 
Buİundukları yerin askerlik şubesine müracaatle muayeneye gön

derilirler. Tam te§kiJitb sıhhi heyet bulunan yerlerde o yerin büyük 
kumandanına müracaatle muayeneye gönderilirler. 

D - Alhakı sağlam olduğuna ve hiç bir surette suçlu ve mahlruın 
olmadığına dair bulmıduğu yerin Emniyet müdürlüğünden veya po
lis imirliğinden tasdikli vesika göstermek. 

E - Mektebe alınacak okuyucular, Gedikli Erbaflar halclandaki 
2505 sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini, mektebi bitir. 
diklerinde 12 yıl müddetle hava Gedikli Erbat olarak vazife görecek
lerini taahhüt etmek,. 

F - Mektepçe yapılacak seçme imtihanda k•nnmak. . 
H - istekli adedi çok veya imtihanım kazananlar alın•cak mik

dardan fazla oluna bunların içinden Riyaziye bilgileri daha iyi Ye 

yabancı dil bilenler yenlenir. Hava mektepleri okuyucuları askeri li~ 
sefer okuyucuları gibi yedirilir ve geydirilir. Kitap ve diier ders İçin 
lizım olaıllar parasız verilir. 

V - Hava okullarına bbul edilenlerden birinci •mıfı muvaffaki
yetle bitirenler arasından, kabiliyetlerine göre, uÇucu, makinist, tel
siz, fotoğrafçı atıf ve bOmbardımancılığa aynlırlar. «3587» 

19 - 25 - 30 2140 (2270) 

MüjDE 
:s 0 P A P L 1, S Ü P A P S 1 Z 
TORNAX VE 

STANDARD 
Motosikletleri geldi 
·uiKl(A T: T ornaks 

mutlaka görünüz. 
motorlarının her 

parçası mevcuttur 
• 

• ı 
Bs turak Kemeraltı c ad. 

ŞE 

Mide guddelerinin 
ifrazabnı tahrik et
mek, iştahı açmak ve 
iyi bir hazım hamla .. 
mak için en mü.kem· 
mel bir kuvvet ve 
sıhhat eksiri olan 

QUINA 
LARt)CllE 

- ~ 

~ . BAYANLARIN"'~· · ~ 
YARDIMCIS 1 DIR 

Müjde 
Türkiyenin en tifah Ye ~iye 

kadar binlerce vatandafın bayah-
m kurtaraıı • • • . . . • • • . . • • . . • •• 

' 

Urganlı 
Ilıcaları 

Eski müateclri Rüstem idaresinde 
açılmıtbr 
ROMA TtMA ve üap ifetleri, 

adale ağrıları ve her türlü kırık, 
çılok irızaları, kum, böbrek, mi
de ve kalp hastabklan ancak en 

kat'i devayı burada bulacaklardır. 
Her odanın hususi ve son sis

tem banyosu mevcuttur. Müıte
rilerimizin her türlü ihti~çlan te
min edilmiftir. 
Şimendiferle gelecek mÜ§terile-. . . 

rımızın ................. .. 

Urganlı istasyonunda 
hususi arabalarımızla nakilleri t~ 
min edilmiştir. Fınab kaçınnayıp 
istifadeye ko§unuz. 

1-15 H.3 

IZMtR MEMLEKET HASTA
NESi DAHlU HASTALIK

LAR MOTAHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
Muayenehanesi : ikinci Beyler 

sokağında Fırın karfısmda (25) 
numaradadır. 

TELE.FON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. t018 TELEFON 2545 

2153 (2263)' 

Müteahhitlere; inşaat yaptıranla 
•• 

MUJDE: 

Soğukdem~ lşyurdu 
HASAN AK AY 

Yeni Tuhafiyeciler 1343 üncü sokak No. 21 
Bilômum infaatın her nevi demir i§leri, boru, tel ve bilhaua sureti ' 
mahıueada getirilen pancur preaesiyle yapılan pancur qleri ve tamir 

leri, oluklu lamarina işleri ve tamirleri.. 

Gayet temiz ve muntazam İf, sür'at ve kolaylık .. Müessesemiz 
her in emre amadedir 

Fiatler ı Rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur •. 
ı -13 (2164) 

FOSFARSOL 
Kan, Kuvvet, iştah Şurubu 

Sıhhat vekiletimizin resmi nıhsatını haiz olan 

FOSFARSOL 
Doktorlann büyük kıymet verip beğendikleri bir ,1uruptur. Kansiz. 

tık, iıtabsızlık, kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mide 
ve bağırsak tenbelliğinden doğan hazımsızlık ve kabızlarda en birind 
devadır. 

Tifo, Grip, Zatürree, Sıtma nekahatlerinde ıayanı hayret tesir gös
terir. Vücuda dinçlik, cilde pembelik, saçlara. gözlere parlakhk ve
ren bu KUVVET ll..ACI her eczanede bulunur. 

lstanbul Sıhhi müesseseler Ar-
tırma ve Eksiltme komisyonundan: 

Karaman eti 100800 - 120500 40 ) 
Dağlıç 75000 - 75000 47 ) 
Kuzu 23800 • 31800 47 ) 9049 
Sığır 53000 - 63600 35 ) 
Kapalı zarfla yapılan eksiltmede istekli çıkmıyan Sıhhi müeaaesdo

rin 938 mali yıh umum Et ihtiyacı yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmU§tur. 

Eksiltme Çağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü bi~ 
nasır.da kurulu komisyonda 6 - 7 - 938 çarıamha günü aat 16 da 
yapılacaktır. 

Muhammen fiat, muvakkat garanti yukariya yazılmi!tır. Şartııa~ 
mesi 603 kunıı mukabilinde her gün komisyondan alınabilir. 

tatekliler cari eneye ait Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı ka· 
nunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflan ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona ve!'meleri. 3689 ' 

21 - 26 - 1 - 5 2187 (2266) 

en·zba kan: 
Uplc vapuru teraneye alındığından Karaburun seferleri 2 temmtQ 

cumartesi gününe kadar tatil ediJnıittir. 
2194 (2267) 



tZMIR BELEDtYEStNDEN: 
1 - Senelik kirası 136 lira be

deli muhammenli eski Hasan Ho
ca yeni 928 inci sokakta 14 sayılı 
arsa Baş k3.tiplikteki şartnamesi 
veçhile açık arttırmaija çıkarılmış
tır. ihalesi 1 /7 /938 Cuma günü 
saat 16 dadır. iştirak etmek iste
yenler l O lira 25 kuruşluk muvak
kat teminat makbuzu veya Banka 
teminat mektubu ile söylenen gÜn 

öKSORENLERE VE 
CöCOS NEZLELERiNE KATRAN HAKKI EKREM 

ve saatte encümene gelirler. 
2 - Senelik icarı 30 lira bedeli 

muhammenli Sehitler caddesinde 
9 sayılı eski duhuliye barakası Baş 
katiplikteki sartnamesi veçhile 
açık arttırmağa çıkarılmıştır. iha
lesi 1/7 /938 Cuma günü saat 16 
dadır. iştirak etmek isteyenler 2 
lira,.._ kuruşluk muvakkat teminat 
mak_ :ızu ile söylenen gün ve saat
te encümene gelirler. 

3 - 350 lira bedeli keşifli Ata
türk caddesinde Devlet Demiryol
ları istimlak hududu dahilindeki 
eski etf aiye binasının enkazı mü
teahhide ait olmak üzere yıkılma
sı Baş katiplikteki şartnamesi veç
hile açık arttırma~a konulmuştur. 
ihalesi 28/6/938 Salı günü saat 16 
dadır. iştirak etmek isteyenler 26 
lira 25 kuruşluk muvakkat temi
nat makbuzu veya Banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve saat
te encümene gelirler. 

4 - Basmahane civ~rmd~ !ap- 'nü saat 16 da açık artırma ile ihale 
brılacak hal santral bınası ıçın 3 . . . . . lzmir defterdarlığından: 
ad t t "b k ~ 2 k edılecektır. htirak etmek ıstıyen-e ecru e azuu ve açı son- 1 1. k 
daj yapılması açık eksiltmeğe ko- er ?O ıra 55 urutluk muvakkat Muhammen keıif bedeli 

1 tu K "f b d ı· 1 050 ı· temınat makbuzu veya banka te-nu muş r. eşı e e ı . ıra • k b .1 .. l ı tzm• li d · ele la l 
olup ,artnamesi Bat Mühendislik- mınat me tu u ı e soy enen gün - ır ma ye airesm yaoı cak olan tadi at 

Lira Kr. 
1179 31 

d "k 1 lh l . 28161 ve saatte encümene gelirler. 2 - Kaymakam Nihat bey caddesinde tapu ve kadastro 
ten te an .• ~-unur. a esı . ı 10 14 21 24 2017(2155) binası ittihaz edilecek olan eaki Ziraat bankası binası-
938 Salı gunu saat 16 dadır. htı-
rak etmek isteyenler 78 lira 75 ku- Beher metr~ murabbaı 300 ku: nan tamiri işi 1571 72 
rutluk muvakkat teminat makbu- ruştan 1748 lıra 25 kunıf bedelı - Jzmir Milli emlak müdürlüğünde mevcut keşifnamesi mucibince 
zu veya Banka teminat mektubu mubammenli 57 inci adanın 582, yukarıda muhammen keşif bedelleri yazılı yapıbcak olan tamiratın 
ile söylenen gÜn ve saatte encü- 75 metre murabbaındaki 6 sayılı . 11 /6/938 tarihinden itibaren on beş gün müddetle eksiltmeye konul-
mene gelirler. ıaraasının ~atıtı . baş katiplikteki muttur. ihalesi 25/6/938 tarihine müsadif cumartesi günü sabah aa-

S _ Beher metre murabbaı 300 f~~~amesı veçhıle 1 /7 /938 cu~a at onda Milli Emlak müdürlüğünde yapılacaldır. Taliplerin yüzde ye-

kuru t 1 3081
. b d 

1
. h l gunu saat 16 da acık artırma ıle ,di buçuk teminat yabrmaJan ve kqifnameyi görmek istiyenlerin her 

ş an . ıra e e ı mu am- "h 1 d"l . M"ll E ı~'-
1
. 

63 
.. .. d 

436 
t 1 ı a e e ı ecektır. gün ı i m İIK müdürlüğüne müracaatleri. 11 /6/938. 

men ı uncu a anın me reı l • . . . H 'k" · d ı b"l murabbaındaki 12 sayılı arsanın ştırak etmek ıstıyenler 131 lıra er ı ısı ayn, ayrı ihale e i e ~ ir. 
satısı baş katiplikteki şartnamesi 15 kurusluk muvakkat teminat ·••r'IALm!"•~ıa"ıllw1Pır.-.---..,.www.,...,....,.1;~ ~,..,...,..' iılf!l' ........- ....... -

veçhile 28/6/938 ıalı günü saat 16 makkbubzu ·ı v~yal bank~ teminat 1·'JCi>'Wii&WM+-IJil ___________ İlllm&1---.-.. 
2045 (2171) 

d k t ·ı "h l d"I k me tu u ı e soy enen gun ve saat- ., 
a açı ar ırma ı e ı a e e ı ece - t .. ı· 1 M f • k J t A) k Ç k k ' 

tir. ı,tirak etmek istiyenler 9~ li-ı ;;n;;~:n;sge ır2~G7(21 ) o osı e nıa o Olay 
ra 10 kurutluk muvakkat temınat K k 1 

87 
938 ~.A.K.A.T 

makb b k t · t artıya a tramvay arının ~- . 
uzu veya an a emına 1• I "h · · · 1 

ktub ·ı .. 1 •. t ma l yı ı 1 tıyacı ıçm satın a ına- vedek Parcaları llAevcut Olan me u ı e ıoy enen gun ve saa • _,_ 25 000 k"l b h k"l J ı lYJı 
t ·· ı· l j Caat • ı o saman e er ı o- , 
e encumene ge ır er. b" ku . . 111 t •k/ t B / k Ç k Z 

6 o_1 d" b ta l su ır ruş 25 .-ntımden 312 lıra, lYJO OSl e U ma O or 
84 

.ucd e ıyel kza. 1k memurla- :SO kurut muhammeıı bedelle ve rına a et yazı ce et, panta on b k"t" J!ı_ k" . h" YEUEK PAKÇALARI OLMIYAN BtR MOT05lKLETl ALMAK 
beher ceket 6 lira ve beher panta- J -. akıp kJ.A~e 1 !artnamesı veç 1• DOKTORU VE ECZANESi OLMIY AN BI R MEMLEKETIE 
lon 7 lira ki takımı 13 liradan bin leh .alçı. e aıltmege kon~~~ftur. YAŞAMAK DEMEKTJR 
doksan iki lira muhammen bedel- a esı t 5/7 ~938 cuma ~u~u saat MOTOSlKLETI..ERtNlZlN AYLARCA MUA IT AL KALMASINI 
le ve bat katiplikteki 4artnamesi 16 l~adır. htırak etmek ıatıyenler tsTEMIYORSANIZ VE VERECEOtNIZ PARAYI ACIYORSANIZ 
veçhile açık eksiltmeğe konulmuş-~ :ra sokbkurutluk muvakkat t~- EN UFAK TEFERRUATINA KADAR YEDEK 
t th le · 28/6/938 1 .. .. mınat ma uzu veya banka temı-
~r j 6; ;ıı ı fak = 1k~~~ sa- nat mektubu ile söylenen gün ve PARÇALARI ~1EVCUT OLAN 

'

' 82 )~ rt.k' ır -'~k e 1
' ı~en- saatte encümene gelirler. ALMANYANIN EN MEŞHUR 

er ıra ı muvaa: at tem!natl 21 28 1 5 2209 (2264) 
makbuzu veya banka temınat ' ' ' 
mektubu ile söylenen gün ve saat- Beher metre murabbaı 300 ku· 
te encümene gelirler. ı ruşdan 1396 lira 50 kurut bedeli 
12 17 21 24 2049(2174) muhammenli 63 üncü adanın 465 

Beher metre murabbaı 800 kuru§- 50 metre mure.bbaındaki 10 &ayılı ! 
tan 2496 lira bedeli muhammenli arsanın sahfı ba!}katiplikteki ~a.rt-
48 inci adanın 312 metre murabba- namesi veçhile 817 /938 cuma $!Ü· 

mdaki 10 sayılı arsasının satışı ba§- nü saat 16 da açık artırma ile iha
katiplikeki §&11namesi veçhile 5-7- le edilecektir. l!<.tirak etmek isti-ı 
938 salı günü saat 16 da açık artbr-1 yenler 104 l~ra 75 kuruşluk mu
ma ile ihale edilecektir. 1§tirak et- vakkat temınat makbuzu veya 
mek istiyenler 188 liralık muvakkat banka teminat mektubu ile söyle
teminat makbuzu veya banka lemi- nen gün ve saatte encümene gelir· 'ı 
nat nıektubu ile söylenen gün ve aa- ler · 
atte encümene gelirler. Beher metre murabbaı 300 ku- 1 
18-21-24-28 2353 (2243) rufdan 1230 lira bedeli muham-1 

Senelik kirası yüz elli liradan menli 63 üncü adanın 410 metre 
·· ı•w• d'"rt ·· 11" l" '--d ı· murabbaındaki 9 sayılı arsanın sa-

""'~ ~ .. ~~ 
~~~''if t>' 

~~~~B~~~ 
~ ~ ., 
Jın~ 

"'' 1 K T O R Y A,, 
MARKA SUPAPLI VE SUPAPSIZ MOTOStKLETLERlNl 

uç sene ıgı o yuz e ı ıra ıı:.e e ı ı 

muhaınmenli Tilkililcte belediye- tı•ı bac:kath>likteki şartnamesi 1 ...,.. 
TERCiH EDiNiZ 

ye ait altın parkta ve Hasan F eh- vechile 817 /938 cu~a. ?iinü s~at I PHANOMEN Marka Bisikletleri AVUSTURYA MALI 
FEVKALADE UCUZ minin tahtı tasarrufunda bulunan 16 da acık artırma 1le ıhale edıle- PREStDENT çok ehven fiatlerle 

kahYe önündeki 189 metre murab- cektir. iştirak etmek İ!t°yenlcr 92 PJKTATOR satılmaktadır. 
balık yer başkatiplikteki şartna- lira 25 kuru Juk mnval.kattem"nat A 1iofti B;raderler "VEM~· marka 
mesi veçhile acık artırmaya konul- makbuzu veya banka teminat E • K • Ş. K,.czım Dı·rık •-•m1111mll!_C11_.r:ızııE• 
mustur. mehtubu ile söyJenen gün ve saat- ' u 

ihalesi 1/7 /938 cuma günü sa- te encümene gelirler. j Caddesi Elektrik ampulleri toptan 
at 16 dadır. lstirak etmek istiyen- Karşıyaka tra..Ttlvayları hayv n- Telefon: 2801/3709 ve perakende satılır. 
ler 33 lira 75 kuruşluk muvakkat larının 93S yılı ; : e-:ı ;çjn satın = 'N.1 ar# 
~min~ mnkbuzu veyabankat~ ahnacek3~000 k"lo ka!n kenck ~s~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~·~~~~~ 
1 :nat mektubu ile söylenen gün beher kilosu 3 lnırustan 1000 lira 
V'! saatte encümene gelirler. 50 lrurus muhammen bedelle ve 
14 71 .24 ?B 2~ô6 (2~ŞS) baş kati"l;kteki şMtnanıesi vP,. i-

Fe edıyenın 938 malı yılı ıçınde Je acık d~"Htmeye konmu~tur lbe
~ı~şredece~. ta~min.i yirmi bin. satır lesi 15 /7 /938 cumA. r,ünü 1,,.~t J 6 
ıl~n bat katı~liktel:ı ~artnnmem ve~- dadır. btirak etmek i!'itiyenler 78 
inle açık eksıltmeye konulmuştur.. lira 75 kuru"luk mıtvak <at tem;nat 
Bedeli muhammeni beher satırı do- makbuzu veya banka teminat 
kuz buçuk kuru, hesabiyle bin do- mektubu ile söv'enen gün ve saat
kuz yüz doksan bq liradır. !halesi te rnciimene gelirler. 
1 /7 /938 cuma günü aaat on altıda- Beledive me'7hl'lha idar si ic·n 
~ır. İştirak etmek isti~enler yüz elli !llınacak b:risi 150 beygir di~eri25 
liralık muvakka~ temınnt mal:bu~u bey~ir. kuvvetinde ve dizel siste
~.~ya ban~. temınat mektub.~ ile minde 2 adet motör kap1t.lt zarfla 
ao':lenen gun ve saatte encumene ... kailtmeğe konmu,;tur. Mali ve 
gelirler f • • ak" 1 k l5-

2
i 

2 
cnnı fartnamesı m me ve e e -

- 4-28 2093 (2203) trik mühendisliij-inden ücrtılsiz 
Beher metre murabbaı 300 ku· r.>larak tedarik o!unur. Tasradan 

ruştan 940 lira 50 kuruo bedeli mu- =stiyenler posta ücreti gönderme
hammenli 63 üncü adanın 313-50 \idirler. Her iki motörfut muham· 
metre murabbaındaki 26 sayılı ra- men bedeli 13966 lira olun mu
ıanın satıtı ba~ kitipliktelci ıart- vakket teminat miktarı 1047 lira
mmeai veçhile 28/6/938 aah eü- dll'. ihalesi 8/7 /938 cuma Kiinü 

lZMi a 
Pamuk Mensucatı Türk . 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 

Yerll Pan uğundan At, Tayyare, Köpekbaf, 
De§lrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malJarı Avıupanm ayni fp 
mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

. 
saat 16 da belediye encümenindel~rını ihale tarihi olan 8/7 /938 
yapılacakhr. lttirak edeceklercuma günii izami saat 15 e kadar 
2490 sayılı kanunun tarifi daire-encümen reisliğine vermelidirler. 
ıinde hazırlanmıı teklif "mektup. zı, 28, 1, s 2210 (2265) 
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lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 
?& 

/· 
Juvantin saç boya arı 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju
vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bah,eder. 

Juvantin aaç boyaları kumral ve ıiyah olarak iki tabii renk 
fü~erine tertip cdilmi~tir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi· 
len renk yıkanmnk, terlemek hatta denize girmek ıuretiyle de 
çıkmaz. Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 
~~~~~--~~~~~~ 

isterseniz 
Dünyanın her tarafından seve seve kl llanılan ve 

ci di trattan sonra pamuk gibi yumuıtı\lan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

b# >' ı rftroxF 5 f ..;--:dllia 

T. C. Ziraat Bankası lzmir Şu-
besinden: 
Bankamız için bir daktilo almacaktu. 
Fransızcaya da qina olmaaı matluptur. Taliplerin ıeraiti anlamak 

lzero ıubemize müracaatleri. 
18 - 21 - 23 2149 (2242) 



GRIPIN 
Kaşelerinin tesjrini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATiZMA, GRiP VE EMSALi HAS
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

Terkibi ve tesirindeki ıür'at itibariyle emsalıiz olan GRIPIN'in 
10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağnlara kartı ihtiyatlı bulunmut olununu. 
icabında günde (3) kaşe alınabilir 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde urcula Gripin isteyiniz 

• Fenni gözlük için ••IQ. 

KEl AL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZA ESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çefİtleri yakından 

ve uzaktan gören parfe siferik, silenderik, dubl fuvayye 
tatlarla alhn, nikel, pilatin, has baga ve sellüloid çerçeve
ler, foför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok· 

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

lzmir iskan müdürlüğünden: 
1 - Çeıme kazaauıın Ovacık köyünde göçmenler için kerestesi is

lcindan verilmek ve diğer bilfunum malzeme ve ifçilik müteahhide 
ait olmak üzere alb adet köy tipi kargir evin İofuı 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuıhır. Eksiltme 28 haziran 938 günü saat on
da lzmir iaki.n müdürlüğü dairesinde mütqekkil komisyon huzunm
da Yapılacaktır. 

2 - Muhammen ~:leli kqif beher ev için 542 lira 26 kurU§tur ... 
Cenıan 3253 lira 26 kWU§tur. 

3 - isteklilerin yüzde yedi buçuktan tutan olan 244 lira iki ku
l'llf teminat akçesinin yatınldığına dair vesaikin eksiltmeden bir saat 
evvel makbuz mukabili komisyon reiıliğine tevdi edilmit bulunmalı
dır. 

4 - Plin, kqif, f!Ubıame vesair evrak ber gün iskan dairesinde 
iÖrülehilir. 

5 - isteklilerin birinci maddede yazılı gün ve saatte iskan müdür
liiğü dairesindeki komisyona müraca:ıtleri ilan olunur. 

12 - 15 - 18 - 21 2047 (2172) 

lzmir iskan Müdürliiğünden: 
1 - Menemen kazasının Maltepe köyünde müddeti zarfında mü
:~ tarafından ikmal edilmiyen 91 tek köy tipi göçmen evi pıızar
- yaptınlacaktır. 

2 - Mevcut kqif mucibince in§&atm mecmu bedeli 21264 lira 
ot~ kuru,hır. 

3 - Pazarlığa gireceklerin 1594 lira 83 kurut muvakkat teminat 
becıelioin maliye veznesine yabrıldığına dair makbuz ibraz etmeleri. 
• 4 - Pazarlık l/7 /938 tarihinde ve aaat on birde iski.n müdürlü
~~e mütetekkil komisyonda yapılacaktır. Taliplerin ve fazla izahat 
~ İstiyenlerin her gün iskan müdürlüğüne müracaatleri. 

.... ıs - 18 - 21 - 24 2os:, (2207) ..__ 

DAIMOM 

/( No. 4611 
cdern feneri ve dört kö,e küçük cep feneri No. 1908 

'9' DAIMON markalı bu fenerler yirminci asrın en çok beğenilmit 
1 e en çok takdir edilmittir. Kalem feneri raptiyeli adeta bir ka· 
eırı ıribi cepte t~ınır ve kalem kadar küçüktür. Bayanların el 
~talarında tatınır, dört köte ampullu fenerlerde küçük cep 
e~rlerinin en iyisidir, tavsiye ederiz. 

ili; MUM DEPOLARI : Izmirde : Sulu han civan No. 28/9 Hüa
Öz demitli .. Istanbulda Tahtakalede Jak Dekalo ve Şsı. 

------------~ DEUTSCHE LEVAN ,. F ratelli Sperco 
Vapur acentası 

TÜRKiYE 
CUMHU RİYETf 

BIRAAllB 

TE-LlNIE 
G. m. b. H. 

DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 
HAMBURG, A. G. 

ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

VULCANUS vapuru 14/ 6/938 tari 
binde limanımıza gelip Amsterdam, Rot· 

!. S. ANDROS npuru balen liman• terdam ve Hamburg limanlan için yülc 
da olup Rotterdıım, Hamburg ve Bre- alaeakbr. 
men liın•nlan için yük alacalı:br. TRAJANUS vapuru 23/6/938 do 

S. S. HERAKL!A vapuru 23 haziran· beklenmel: te olup Burga• Vanıa ve Kö .. 
da beldenİJ"or. Roıterdam, Hamburır YC tence limanlan için yük alacakbr. 
Bremen limanları için yült alacaktır. SVENSKA OIUENTE UNIEN 

AA SN E motörü 30/6/1938 ta-SER.VtCE MARlTIME ROUMAJNE 
BUCAREST rihinde beklerunekte olup Rotterdam, 

S. S. PELES balen limanıı:ruz· Harnburg, Cdynia. Dantzig, Daoimark 
'npunl ve Balblt limanları için yülc alacakbr. 

da olup Tripoli, Be,.routlı, Hayfa. Port 
c_, ı· nla · · .. ,_ 1 --'-b SERVtCE MARITIME ROUMAIN 
Jıa1t ıma n ıçın yu5: a acax. r. 

S. S. DUROSTOR 28 haziranda bek· ALBA JULIA vapuru 2/7/936 de 
l~or. Köstence, Galatz, Danup ve beldenmelr.te olup Malta. Maroilya ve 

Gala _,_ • • -''Lal --'-t Cenova limanları için yük ve yolcu alır. tz -..;tarmaa ıçm 71.&&. aau. il'. 
ilandaki hareket taribleriyle navlun

DEN NORSKE MIDDD.HA VSLtNJE !ardaki d~ilderden acenta mesuli· 
OSLO yet kabul etmez. Daha fazla ta&ili.t için 

S. S. SAN ANDRES vapuru 2N6 hazi- ikinci Kordonda FRA TElLI SPERCO 
randa bekleniyor. Diyep ve orveç tal • - _ H • rl 

vapur acen tgrna muracaat co.umesı · umum limanlan için yük alacaktır. 

l ea olunur. 
JOHNSTON V ARREN LINES L TD. Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4221 

LIVERPOOL i 
S. S. AVIEMO E 3 temmuzda bek-

!eniyor. Burgas, Vama, Köstenee. Suli
na, Calatz ve Braile limanlan için yük 

alacakbr. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

M. S. SZECED vapuru halen liman· 
da olup Port Sait ve lskenderiye liman· 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HEI I ENtC UNES LTD. 

'. ıan için yük alaeakbr. HOLLAND!A vapuru 18 haziranda 

llU"l':;;.: .... :":w~·~-~--~-----:-:ı::~:=:======== M. S. TISZA npuru balen limanda beldeniyor. Rotterdam, Hambura: va 
.JI olup Danup umum limanlan için yük Anven limanlan için yülı: alacakbr._ 

~de ... 
--- "PERLOOENT • cilt macunun~ 
\erclh edeceksiniz. 

lzlra eDızın bllcDmıe- teraltl sıhhlyesı111 
tıalz olan bu macun dı,ıerl çOrDmelıten 

'korur, dif etlerini kuvvetlendirir, nefesi 
llerlnfetlr, vlı insanın gar!lnDt efesini 
'artıMr. 

-·-~~ w~ :~.tJ,,.,t.4 ,,., ... -ası.~., 
..,. _,.. ""~a.. "'-<At..r-~ -:t..:..ol-'l ., 

TURAN rabrilı:aları mamulibdır. Aynı zaman a Turan 
tuvalet sabunlarını, traı sabunu ve kremi ile gllzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa• 
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telık Nef'i Akyazılı •e J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Fosla Kul. 22• Teefon 34&5 

Ağız bütün mikroblara daima 
unutmayınız bir kapıdır. Ve 

Bakımsızlıktan çürüyen di,lerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandİ· 
ait, nevrasteni, sıtma ve romatiz· 
ma ya:,.'ığı fennen anlatılmı,tır .. 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu
mi vücut sağlığının en birinci far· 
h olmuştur. Binaenaleyh di,leri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) diş macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi· 
niz. Bu suretle mikropları imha 
ederek di,lerinizi korumut olur· 
&unuz. 

RADYOLIN 

açık 
ki: 

ile di,lerinizi sabah ve aktam her yemekten sonra fırçalaymız .••• 

alacalr.tır. TURKIA vapuru 26 baziranda bek· 
DAndald hareket tarihleriyle nav· leniyor. Rotterdam, Hamburg Ye Anve11 

lunlardakl değişikliklerden acenta me- limanlan için yülı: alacalctır. 

sullyet kabul etme.:. LINEA SUD AMERiKANA 
Daha fazla tafsillt almak için Birin- ELiN K. motörü IS/20 baziran~ 

cl Kordonda V. F. Benry Van Der Zee belr.leniyor. Nnyork limanlan için yü• 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mllra· 
caat edilmesi rica olunur. 

Tel No. 2007 ve 2008. 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BİR iNCi KORDON REES 

BiNASI TEL 2443 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRA BATrI 

alacaktır. 

UNITEDSTATE~LEVANT 
LINESLTD. 

HEL VIC motörü temmuz iptidıunnd ı 

beldenümekte olup Nevyork için yülı 
alacakbr. 

DANIO motörü ağuato• lptiduında 

beklenilmekte olup Nevyork için yük 
alacak hr. 

BALKANLAR ARASI HATTI 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor 

Balkan ittifakı iktisat konferansının 

..,,.,.ah, yolcu ve yük için teaüı ettiği lıat• 
ta menaup Y ugoıılaY bandıralı 

DESTRO vapunı 7 haziranda L O V C EN 
Liverpool ve Svanaeadan gelip Lüks vapuru pazartesi 20 haziran saat 
yük çıkaracak. 12 de lzmirden hareket edecek Pire. 

CAV ALLO vapunı 7 haziranda Korlu, Adriyatik limanları, Venedik. 
gelip Londra ve Hull için yük ala- Trieııte ve ş~ Iimanlan için yolcu va 
caktır. yülc alacaktır. 

FLAMINIAN vapuru 22 bazİ· Gerek vapurların muvasa!At taırhlerl, 
randa Liverpool ve Svanaeadan gerek vapur isimleri ve navlunları hak· 
gelip yük cıkaracak. , kında acenta bir taahhüt altına girmez. 

DRAGO vapunı 25 bazıran~a Daha faı.la tafsil.lt almalı: için Birind 
Londra, HuU ve Anverıten gelıp 
yük çıkaracak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük alacaktır 

Tarih ve navlunlardakl değişikliltler· 
den acenta mesuliyel kabul etmez. 

Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
wnumt deniz acentalığı Ltd. mllraeaat 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 3171- 4072 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMAN i YE· 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
HMER LOTFO'dür. 43 ıene1ik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini ıevdirınittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu· 
lurlar. 

Birçok huıuıiyetlerine ilaveten fiatler müthiş ucuzdur. 
latanbulda bütün Eıre ve lzmirliler bu otellerde bulu, urlar. 

TAZE TEMiZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü. tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 



~ ..... 
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Romada mühim görüşmeler oluyor 
K. Ciano, Mussolini sonra ile görüştükten lngiliz sefirini • 

ettı 

ltalyanın tutacağı fol ı Asiler Valansiya yolunda 
Ron:.ada yapılmakta olan müzakere- Şimdi hedefleri mühim sevkülceyş 

&agontenin zaptıdır nin vereceği neticeye bağlı görünüyor noktası olan 

Parıs, 20 ( ö.R) - Günün en mü-
)ıiın hadiscai Romada cereyan etmiftir. 
Jngiliz sefiri dün akfam kont Ciano nez
"dinde lııpanyol meselesi hakkında bir te• 
eebbüste bulunmuotur. İtalyan hariciye 
nazın Roka del Kaminada B. Mussolini 
le görüştükten sonra habersizce Roma-
1• dönmilftü. Saat 19 da Kigi earayın
(ta lngiliz aefiri Lord Perth'i kabul etti. 
Bu görüpne kırk dakika sürdil ve umu· 
mi olarak 16 nisan tarihli İngiliz - ltal
yan anl~maeını lıpanyol meselesinden 
ayırmak imkanı üzerinde cereyan etti. 
Romadaki fngiliz mahalillerinden öğre• 
nildiğine göre orta bir hal sureti bula
rak bunun tatbikiyle ispanyadan gönül
lülerin geri alınması meselesinin de halli· 
Jllİ tacil etmek arzuıu talı:ip edilmiştir .. 
J\yni Jngiliz mahafilinde ıöylendiğine 

söre bu teıehbüse hükümet te ya
bancı değildir. Zira tiındiki güçlük
lerin halli Roma - Parie arasında muha-
vcrelerin yeniden ba§lamasına imkan 
verecektir. Ciano - Perth gÖrü§mesi ay
ni zamanda ispanyada iki tarafa muha
riplik hakkı verilmesi meselesine de ta· 
mil olmU§tur. Bu arada anlı günü topla· 
nacak olan karışmazlık komitesinin faa· 
liyetinden bahsedilmi,tir. İtalyan maha· 
fili bu içtimaa büyük bir ehemmiyet ve· 
riyorlar. Çünkü İtalyan diplomasisinin 
bütün faaliyeti bunun alacağı neticeye 
bağlı bulunmaktadır. 

1 
B. Çemberlaynın en yüksek hedefinin 

ispanya işlerine ademi müdahale mese· 
lesinde ltalyan ve F raneız noktai nazar
larını yekdiğerine yakJaştırmak olduğu 

söylenmektedir • 
Bizzat Mussolininin söylediği gibi bu 

noktai nazarlann birbirine hemen he
men taban tabana zıt olduğu malumdur. 
Maamafih İngiliz başvekili bir hal Bure
ti bulmaktan ümidini le.esmiş değildir ..• 
Bundan dolayı dün ak.Şam faşist hükü
metine ispanyada harp etmekte olan 
ltalyan lejiyonerlerini cephe gensıne 

çekmeği teklif etmiş olduğu söylenmek· 
te ve buna mukabil lngilterenin İngiliz 

ltalyan itilaflannın lspanyol meseles.inin 
hallinden evvel meriyet mevkiine girme· 
sini kabul edeceği rivayet edilmekte.dir. 
Bu teklifin . b:ıy Musaoliniyi alakadar 
edeceği muhakkaktır. Düçeye göre Cia· 
no : Perth protokolu bir takım menafi 
bilhaıuıa İtalyan imparatorluğunun tanın: 
muı gıÔİ büyük bir menfaat arzetmek
tedir. 

Maamafih Düc;enin Fransanın da Pi· 
rene hududunda ciddi bir kontTol tesis 
etmesini ıart olarak ileri süreceği zanno
lunmaktadır. 

Maten gazetesi Londradan istihbar 
ediyor.: 

lngiliz diplomasi mahafilinde kabine· 
nin Kont Ciano tarafından Lord Peth' e 
yapılmı' olan son teklifi dikkatle tetkik 
etmiş olduğu teyit edilmektedir, Kon· 
tun yapmış olduğu teklife nazaran hal
ya ispanyada itilafın uzayıp gitmekte 
olmasına rağmen İngiliz - ltalyan itilaf. 
namesini derhal tatbik mevkiinc koyma• 
~ı tlddetle arzu etmc:ktc<lir. lnglliz nn· 

Ingiltcrcnin Roma sefiri Perth 

bpan.yacla siperlerde askerleT' 

Patis 20 (Ö.R) - lspanyol nasyonallst rlliyor: Pazar sabahı Barselon bir çok Madrid 20 (A.A) - Estramadure ce~ 
kaynağından bildiriliyor: Biten hafta defa bombardıman edilmiştir. 42 ölü ve besinde Frankistler cümhuriyetçilerin 

• Kastellonun zaptı ile Teruel deniz cep- 72 yaralı varoır. Valansiya beş defa bom- mukavemeti karşısında Penarroya mm• 
hesinde giri.silen taarruz hareketinin .ı;o- bardımana maruz ka1mıştır. takasındaki ileri hareketlerini tevkife 
nunu ve yeni bir taarruz hareketinin baş- Kastellon cenubunda harp hareketleri mecbur olmuşlardır. Frankistler Pena:r
langicini göstermiştir. Son sekiz gün için- müessir bir şekilde devam ediyor. Nııs- royanm 40 kilometre cenubi şarki.sinde 
de nasyonallsUer 3000 kilometre karelik yonalistler Kac;tellonun 10 kilometre ce- tevakkuf etmişlerdir. 

lerinin tam bir eekilde ve sür.atle geri arazi zaptetmişlerdir ve şimdi Akdenizde nubuna kadar indiklerini iddia ediyorlar- Barselon 20 (Ö.R) - Bu sabah saa• 
alınmasını istememekle beraber Düçe 1,.. büyük bir limana .ı;ahip bulunuyorlar. sa da cUmhuriyetçiler bunu tekzip edi- dörtte asi tayyareler Barselonu bombar• 
panyol i:inden §Crefli bir çıkı§ çaresi bul- Ayni uımmıda sahile muvazi olan demir· yorJar. Muhakkak olan şudur ki hükil- dımana başlamışlardır. Bir saatten fazla 
mak ve lngiltereyi bir derece tatmin yolu da 130 kilometrelik bir sahnda elle- metçiler nasyonalistlerin ileri hareketle- müddetle bombaların ta.rakalan defi tay
ederek anlaımanın tatbik mevkiine gir- rinde bulunmaktadır. Bu vaziyet bu cep- rine son derece şiddetli mukavemet gös- yare bataryalarının infi1aklarma karış· 
mesini temin etmek arz .• mındadır. belere nasyonalistlerin artık erzak ve termekte ve hatt..'\ bir çok noktalarda Us· makta idi. Hatti bazen asi tayyare mo· 

lngilterenin vaziyetine gelince bu dn rnalz.e.me nakliyabnı denlı.den yapmala- tunlükle mukabll taarruz.da bulunmakta- törlerinin sesi açıkça duyuluyor ve bunu 
zırlannın ispanyada muhasamatın tıılı:ip h • . Ü b B l · A 

arıcrye m st*rı ay utt enn vam rına imkan vermekte ve Kadik! - Sevil dir. Bilhassa Villarreal ve Onda arasında bombaların patlamasından ileri gelen 
etmekte olduğu mecraya binaen Lond· k d 1 11 d'"' · 

nmarasın a eoru an sua ere ver ıgı ıtU yolile şimdlye kadar merkez ve şark nasyonalhtlerin yeni bir taarruz hazır- korkunç gümbürtüler takip ediyordu. 
ra hükümeti İçin halihazırda muahede- l ] k d 

cevaptan an a~ı ma ta ır : cephelerine yapılmakta olan nakliyatta la<lıklan anla~ılrnaktadır. Ekser bombalar liınan mıntakasına atıl-
namenin esuını bilha,sa timdi İspanya· . . .. .. • 
d h t kt l b .. tii.. 1 1 .. 

1 

- Jngılız ve İtalyan hukumetlerı an- bilyük bir kolaylık teşkil etmektedir. mıştır. Sabahın pek erken olması sebe-a arp e me e o an u n ta yan go-
.. 11 .. 1 . • . k·ı .. d . d la,manın bir lın evvel tatbik mevkiine Valansiyaya <loi,rru ileri hareketine de- Faris 20 (ö.R) - ispanyada açık şe- bile kurbanlar pek azdır. Hasar da ehem· nu u enrun gen c;e ı mcsını erpış e en 

dd • t d"I t k • k" I girmesini arzu ediyorlar. Bu husustaki vam için şimdi sôn derecede mühim bir hirlerin bombardımanı hakkındaki mUş- miyetsizdir. ma eyı a ı e me ım anı mevcut o • 
td kı "artlar ba•vekil tarafından bir çok defa· sevkülceyş merketlnin zaptı kalmakta- terek Ingiliz - Fransız deklarasyonu bu Barselon 20 (ö.R) - General Franko 

madığı neticesine vı:ı•ıl c mu.. o u arı ... v 
lar tekrar edildiği için bunlar üzerinde dır. Bu da Sagontedir. Bu şehre hftkimi- gUn Paris ve Londrada ayni zamanda kuvvetlerinin E.'itramador c..,..,hcsinde söylenmektedir. ~r 
yeniden durmağa liizum görmiyorum.. yet Teruel - Sagonte yolunu tamamile neşredilmiştir. Bu suretle bazı açık şe- giriştikleri hiicum Pozopllınka Uzerine 

GöNOLLOLER MESELE.SiNiN 
KATİ HALLI ZARURET! 

(Yani ispanyadan gönüllülerin çekil· nasyonalistlcrin eline geçirecektir. Ayni hirlerin bombardımanı hadisesinin as- evvelce asiler tarafından yapılan taarru
meai lazım geldiği ihsas edilmektedir.) zamanda nasyonalistler böylece Akde- keri bakımdan bir mıızeret kabul edip zun akameti ve Andaluzya - Estramador 

Jtalyan mahafili bu bakımdan karış.. nizde yeni bir liman ve külliyetli harp etmediğini tayine memur beynelmilel cephelerinin istikrarı neticesi olarak Uı-

L T ma:zlık kom·ıtesı·nin .v"nnki celsesine en malzemesi imal eden mlihim bir demir bir komisyonun teşekkülü bildirilmekte- şekkül eden cUmhuriyetçi çıkıntısını ondra, 20 ( ö.R) - imes gazete- .. 
bu··yu"·k bı·r ehemmı·ynt vermektedı·r. z,·ra sanayi merkezine el koymll§ olacaklar- dir. Her bombardıman hadisesi karşısın- izale hedefini 1akip etmektedir. Asiler sinin Roma muhabiri Jngiliz - halynn .. 
burada varılacak netice yalnız ispanya- dır. da bu komisyon mahalline giderek tah- tayyarelerin kuvvetli himayesinde ola-

anlaşmasının tacili için Italyan hU-
kümetinin teşebbüsleri hakkında ıu ma- dan gönüllülerin seri alınması meselesi· ki.kat yapacaktır. İsveç ve Norveç bu ko-i rak bu iki cenahın birleştiği sahaya doğ· 
lumatı vermektedir : nin değil, ayni zamanda ltalyan • İngiliz BARSELONUN TEKRAH misyona birer delege göndermeği kabul İ ru şiddetli bil' hareket yapmışlar ve şu-

4 haziran tarihinde Kont Ciano Lord anlaşmasının da fı.kibetini gösterecektir. BOMBARDIMANI ettiklerinden komisyon bir Ingiliz ve iki bat ayı zarfında cümhuriyetçilerin ka-
Perth"i davet ederek İngiliz_ ltalyan an· Diğer taraftan yine Avam kamamnın- Iskandinav delegeden mürekkep olacak- 7.anmış oldukları mevkileri alabilmişlcr4 

laımasının tatbikinin gecikmemesini fa- da hariciye müsteşan tarafından bildiri!- Paris 20 (Ö.R) - Bnrselondun bildi- tır. dir. 

şist hükümetinin arzu ettiğini ve ltalyan diğine göre lngiliz • İsveç - Norveç de- -------------------------

umumt efk!rının da İngiltere ve İtalya legelerindcn mürekkep bir komisyon Is· ç. d k e t ._, f A e 
arasında kat'i bir yatışmayı İngiliz hü- panyada hava bombardımanları hak- 1 n e 1 ugy an acıa Si 

INCILIZ - ff AL YAN ANLAŞMASI- kümetinin hala eskisi kadar isteyip iste· kında tahkikatta bulunmak üzere ya· 
NIN TATBiKi. mediğini soruşturmakta olduğunu söyle- kında Franaanın Tuluz şehrinde yerleşe· 
Londra, 20 ( ö.R) - Pazar gazete- miştir. İngiliz sefiri anla~manın tatbiki cek ve iki tarnftnn her hangi biri tarafın· 

leri Romadan aden bnz.ı haberleri tefsir için esas ıart olan J9panyadaki gönüllü- dan istenince hava bombardımanlarının 
etmişlerdir. Buna göre lngiliz - İtalyan !erin geri alınması hadisesinin lngiliz hü- askeri bakımdan bir 8ebebi olup olmadı· 
anlaşmasının tatbikini lspanyol mesele- kümetinin hüsnü niyetine tabi olmadığı- ğını tayin için bombardıman edilen yer· 

Harbı durdurdu 100,000 l<işi açıkta 
sinden müstakil bir hale sokmak için B. nı cevap olarak bildirmiştir. Bunun üze· lere derhal gidecektir. 
Mussolini namına kont Ciano lngiliz se• 
firi Lord Perth• e bir teklifte bulunmuş .• 
Jtalya ispanyada bulunan kuvvetlerini 

rine Kont Ciano itirazda bulunarak Is-
panyl'\ harbinin o zaman tahmin edildi- iT AL YANIN YENi TEKLiFLERi 

kaldı nehrin taşması devam 
!atmış ve anlaşmanın derhal tatbikiyle sa arasındaki müzakereler hakkında fU vahim tuğyanı eebebiyle timdiye kadar f ,.. (,~ 

ediyor 
cepheden çekmeği ve ancak cümhuriyet
çiler lehinde açık bir müdahale olduğu 

tııkdirde bunları yeniden ateş hattına 

ıokmağı teahhüt ediyor ve mukabilinde 
lnv.iliz • h:ıl}·an anlaşmasının derhal tat· 
bikini teklif ediyormu§. Londra hültü
met mahafilinde bunun hakkında büyük 

ğinden daha çok fazla sürdüğünü hatır- Paris, 20 (ö.R) - İngiltere ve Frnn· Şanghay, 20 (ö.R) - San nehrin r,·,> l;.f, :,,"°.. ~ 

Ingiliz hükümetinin karışmazlık komite- malumat veriliyor : 16 nisanda akdedi· ~~ ~~~iiiı;;;~= 
ölen \'eya kaybolan ıivillerin mikdarı 1 ,iiia;l;;;:=ır: sinde gönüllillerin geri alınması hakkın- len Italyan - lngiliz anlaşmasının Ispan- i 

d h b b. ı otuz bin ve ynlnız Hunan vil!yetinde da bir anlaşma hlsıl olur olmaz Italyanın ya a mu asamatın uzaması se e ıy e 
İspanyadan kuvvetlerini gui alacaiı va- tatbik mevkiine girmediğini gören hal· yersiz kalanların eayısı 1 00 bin tahmin 
diyle yahut ta timdiden bu gönüllülerin yan hükümeti 4 haziranda anla~mıının edilmektedir. 
artık ispanyada harbe iştirak etmiyecek- derhal tatbik mevkiine girmesi için bazı 

bir ihtiyat kaydı muhafaza edilmektedir. leri vadiyle iktifa etmesini teklif etmiş· tekliflerde bulunmuştu. Lord Halifak8 
Fakat şu kanaat vardır ki İngiliz ba§ve· tir. Bu te§ebbüs lngiliz kabinesinin geçen ltalyanın Londra sefiri B. Grandiye ka-

Pari•, 20 (ö.R) - Çinden bildiri!-

diğine göre su ba~kını a!keri hareketleri 
kili de lngiliz • ltalyan anlaşmasının tat· çar~amba günkü celsesinde tetkik edil- rışmazlık komitesinde hasıl olan yeni 
bik mevkiine girmesini bay Mussolini kn- miş ve diğer taraftan hariciye nazın lord anlaşmanın Jngiltereye yeni müzakere- felce uğratmı' gihidir. Yangçe nehrinin 
dar arzu ettiğinden ispanyadan ecnebi Halifaks ile ltalya sefiri kont Grandi ara- ye girişmek ı;alahiyetini verdiğini bildir· ta§ması yüzünden Kio - Ç:ıng şehrinin 
muhariplerin geri alınması hakkındaki sında da müzakere mevzuu olmuştur. B. di. Belli idi ki lspnnyadıı harb\n devamı üçte biri suların altındadır. Nehrin ta,. 
prensip anlı: masının hakikat olmasına Crandinin raporu üzerine kont Ciano ve Fransız - halyan müzakerelerinin ke· ması mütemadiyen artmaktadır. Bura· 
bir iı.n e\•vel çalısacağı ve yakın günlerde dün akpm lngiliz sefirini yeniden kn· silmiş durması lngiliz • ltalyan müna .. e· dan iki yüz kilometre mesafede olan 
bir netice eldr. edileceği muhakkak gÖ• bul etmiş ve bunu bu sabah ta bir bu- betlerinde yeni bir gerginliğe sebep ola· 
rülmektedir. Ayni mahafil şunu da koy- çuk saat ~üren bir muhavere takip et· bilirdi. Her iki taraf bir neticeye erişme· Hankeu da tehlikeden masun değildir. 
dediyor ki bay Çemberlayn tarafından miştir. ği arzu etmekle beraber İspanya harbi- Şimalde sarı nehrin kabarması tevakkuf 
21 şubatta A~am kamarasında yapılan Şimdi ortada iki mesele vardır : Bi- nin uzaması Roma mahafilinin sinirlen· devresindedir. Hava vaziyeti değişmezse 
beyanat ayniyle bakidir. Bu beyanata gÖ· rincisi ltalyan teşebbüsünün hedefinin mesinin sebebini göstermektedir. Bun- daha vahim tuğyanlar beklenmektedir. 
re Jngiliz - ltalynn anlaşmasının tatbik ne olduğudur. ikincisi de lngiltercnin bu- lar çoktan beri unutulmuş gibi olan im
mevkiine girmesi ecnebi gönüllülerin İs· nu nasıl karşılıyncnğıdır. paratorluğun tasdiki meselesinden bu se· 
panyndan hareketine bağlıdır. Birinci nokta üzerinde iki faraziye heple yeniden bahse başlamışlardır . . 

Paris, 20 (ö.R) - Hankeudan bil-

diriliyor : Çin hava kurmayı tarafından 

BAY ÇEMBERLA YNIN HE.DEFi 
NEDiR > 

vardır : Bazılarına göre İtalyan hüküme• Dün Romnda yapılan görüşmeler bnzı 
ti general Frnnkoya daha esaslı bir yar· yeni ümitlere imkun vermekte i .. e de bildirildiğine göre Çin tayyarelerinin at-

dımdn bulunabilmek için l 6 nisan anlaş· bunlar da oldukçn müphemdir. Bu En· 

Pari~. 20 (AA) - Lö Jurnal Roma- masından caymak niyetindedir. Diğerle· bnh lngiliz sefiri lord Perth hariciye na
dan istihbar ediyor : rine göre ise ltalya İspanyadaki kuvvet· zm kont Ciano ile yeniden s.?Örüamüstür. 

lıkJarı bombalarla Ynngçe nehrinde dört 
Japon harp gemisi daha batmıştır. 

Pt:kiode bir Bar kaoısL •• 


