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1 
~ubanir ve umum! neşriyat mUdilrU: 

Yeni bir Alman k ruvazörü 
Berlin 1 ( ö.R) - Brem fdırinde 1 O bin 

tonluk yeni bir Alman Kruvazörü denize 
indirilmiıtir. 32 Mil ıürat yapacaktu •.• 

HAKKI OCAKOt;LU 

ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MUDDrı1 Tiirkiye için Hariç iç:m 
.!....tik............ ıa aoo 
Alta ~ • ••••••••• ••• • . 750 1650 

1 
~ünü geçm.İf nüıhalar (25) kunqtur. 

• TELEFON: 2697 ______ ...J 
Hin münderecabndan gazetemiz meauliyet kabul etmez. Cüm1ıuriy~n we Cüm1ıuri11et esmııln bekçln, 1aba1ılıın ~kar ~yad gazetedir Yeni AMr Matbaasında Buıinut&'· 

Deniz Bayramı heyecanla kutlandı 
Milli Şef 
in önü 
lstanbulda 

Halkın cosku n teza. 
~ 

hüratı ile karştlandı 
---·---

lstanbul, 1 (Hususi) - Cümlıurre-
:isbniz l\lilli Şef :lııönünü himil bu
lanan Savarona yatı Y eşilköy açık· 
lannda MiUI Şefi istikbale koşan ve 
Tapudan dolduran halkın ~kun te
zahüratı ile i!'tikbal edildi. 
Halk: 
- Yaşa.. Varol.. diye haykırıyor, 
vapurların düdükleri çalıyor ve Ye
§İlköy açıklarında candan sevgi te
Eahürleri içinde çınlıyordu. 
Milli Şef, yatlarınuı güvertesinden 

halkın bu coşkun tezahiirüne muka
bele ettiler. 
Sanrona yatı, istikbale gelen va· 

purların ara!lında yava~ lav~ ~·olu
na de\•nm etti ve deniz yarışlnrırun 
yapılacağı Ortaköy kar ısında de· 
mirledi .• 
Saat ikiye teyrek knla \'ali, komu

tan, askeri ,.e mülki erkôn :rata ge
lerek l\lilli Şefe sayg1lannı arzetti
ler. 
IWi iciimhunımuz, Ortaköy önün

de yapılan deniz yarışlnnnı büyük 
bir alükn ile takip buyurdular. De
niz ba)Tamı miimısebctiyJc istanbuJ 
bnstan başa donanmıştır. 

Vaziyet an
laşılmıştır 

-----tr---
Barış cephesi 
ıörttşmeğe de dövüş· 
mete de hazırdır-

HAP'KI OCAKOOLU 

Yıllardanberi Alman ve İtalyan 
dik.tatörlerinin dünyayı tehdit eden 
nutuklarını dinleyoruz. Etrafa korku 
aalarak, emri vakiler yaparak istila 
politikası takip eden bu iki devletin 
istifade ettikleri en büyük nokta, 
dünya milletlerinin barı§ sevgisine 
samimiyetle bağlı bulunmaları idi. 

Bugünün prtları içinde vukua ge
lecek her hangi bir harbin doğuraca
kı felaketlerin azameti önünde, hiç 
bir devlet adamının bu mesuliyeti 
üzerine alabilmesine ihtimal "Verile· 
miyordu. 

T ota]iterlerin ateşli sözleri bir şan
taj mahiyetinde kabul ediliyordu. 
Li\kin hadiselerin jnkişaf tarzı umu· 
mi olan bu kanaatin yanlışlığını or
taya koydu. 

Barışı kurtarmak için yapılan fe
dakarlık ve ferağatkarlıklar Totali
tcrlcrin cürct ve cesaretini arttırdı. 
Almanya ve ltalyada İngiltere ve 
Fransanın her ne bahasına olursa ol
•un harbi göze aldıramıyacaklnrı yo
lunda umumi bir kanaat uyandırdı. 

Münihte verilen teminata rağmen 
Çek ve Arnavutluk topraklarına bas
lcınlar yapıldı. 

İ§te bu tarihten sonradır ki vaziyet 
çehresini değiştirmiş bulunuyor. 

İngiltere ve Fransa harbi göze al· 
dırmadıkça zorbalığı ve tecavüzkar
lığı önliyemiyeceklerine inandılar. 

Harp hazırlıklarına koyuldular. 
Romanyay , Yunanistana verdikleri 
garantilerle Polonya ve Türkiye ile 
yaptıkları karşılıklı yardım anlaşma
larile T otaliter1ere, zorbalığa son ver· 
melerini ihtar eylediler. 

Barış cephesinin kurulmasını mü· 
tcakıp Almanya ve Italyndnn, eski 
yüksek sesle konuşmalar işitilmez 
oldu. Yalnız bu iki memleket mat· 
buatı, sal:1hiyetli devlet adamları f n
gilterenin Almanyayı çenber içine 
elmağa uğraştığından bahse koyul
dular. Bu yolla umumi efkarlannı 
iğfal eylemek, ham hazırlıklarını ma-

- SONU 2 iNCİ SAHİFEDE -

HATAY ANLAŞMASI ESASLARI 
Fransa, üçüncü bir devlet lehine Suriyeyi terketmiyecek 
Müzakereler çetin oldu. Fak at hiçbır taraf diğer tarafın işini bozmağa çalışmadı 

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğ)u'nun mühim izahatı 
" Türk Fransız dostluğundan şüphe edenlere tek tavsiyem var: Kendi şüphelerini biz im dostlutumu~a 

mihenk taşına vurmağa kalkmasınlar. Çünkü bu takdirde kendilerini bekleyen yalnız hezimettir,, 
ANKARA 30 (A.A) - Meclisin bu- rillür ki Hatayı Türkiyeye iade keyfi

gilnkü topla:ıtısmda TUrklye - 'Fransa yeti, TUrkiye ile "Suriye arasındaki hu
arasında Jmzalanan ve TilrkJye ile Su- dutları tashih etmek yolu ile olmuştur,. 
riye arasındaki arazi meselelerinin kat'ı Türkiye ile Suriye arasındaki hudutlar 
surette halline mütedair kanun müzake- bundan sonra Suriye ve Hatay arnsJn
resi mUnasebetiyle hariciye vek:ill Bay daki hudutlar olmuştur. Hudut yolu ile 
ŞÜKRÜ SARACOÔLU §U iuıhatı ver- Hatayı Türkiyeye almak ciheti bizzat 
ll';~;r : bizim tercih ettiğimiz bir cihet olmuş-

- Foto muhabirimizden -

- Arkadaşlar, Hatayı Türkiycye iade tur. 
eden ve bu kanunla huzurunuza çıkan Çünkü 921 mukavelesini Fransızlarla 
vesikalar yedi tanedir. Bunlardan birin- yapnustli;, bu mukaveleyi de .Fransı~lar 
cisi, anla~madır. İkincisi zabıtnamedir •. ile ynpıyOrı.tL Ve böylece hukuknn 
Üçüncüsü protokoldur. Dördüncü ve be- Fransızlarla yapmış olduğumuz ımika· 
§İncisj iki lahikadır, altıncı ve yedincisi velelcrl tashih etmekten ıbnret bir hu· 
cevaplarla beraber iki mektuptur. kuki vaziyet hfısıl oluyor ki, böylece 

Hatay anlaşmasının bu yedi vesikası Hatay hukukan ara yerde geçmiş cemi
eğer yakından tetkik edilecek olursa gö- yeti akvam muahedeleri ve saireleri ta· 

Hariciye tıekili Hatay anlaşmasını mec

li.rin tasdiki için nutuk aöylerkcn 

l 

mamen bertaraf edilmi~ oluyor. hudut Türkiye ile Suriyenin yeni hud. 
Hatay için yapmış olduğumuz nnlnş- dunu teşkil ed cektir. 

malarm ikinci hükmU Hatayın hududu- Hatay devletinin hudutlan ~ 
nun tesbiti olmuştur. Dnha cemiyeti ak- yapılmış olan tadil:lt cenup hududunda 
vaındn mesele mevzuubahis olduğu zn- denize yakın yerde Hatay devletinin hu. 
man eski İskenderun sancnğının hudut- dudu içinde bulunan iiç Ermeni köyG.. 
lan esas olarak alınmış ve böylece Ha- ııil, tarlnlan ve topraklarla beraber Su. 
tay devletinin hudutları harita üzerinde riyCl'C bırakıp bllmuknbclc şarkta Kd.. 

B. Cavid Oral B. Muhiddin Baha 

- Foto muhabirimizden -

ve yazı ılc tcsbit edilmiş idi. Bilnhare iki mind köyU denilen bir köy vnrdır. 
tarafın nskeri heyetleri mnrifetiyle bir FEDAKAR TÜRK KÖYLÜLERİ 
buçuk sene kadar süren sıkı hir mesai Bu köy hududunun tesbiti csnnsında ha. 
ııeücesındc hu hudut kliğıtlar ti.zerinden Jdkaten akıllara .sıJnuyacak kadar fuda.t 
alınarak toprakL"lr üzerine nakledilmiş- kdilık göstennlş, bütün kay halkı gQn.. 
lir. düzJeri eksperlerin, askerlerin koymuı 

Elyevm toprak üzerine nakledilmiş olduğu hudut taşlannı ve işaretlerini 
olan hududun yalnız Uç noktasında ufak gece kaldırarak kendi köylerlnl Hataya 
bir tadilat yapıldıktan sonradır ki, bu - SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -

lzmirde denizciler bayramı FU_AR_D_A_ H_AZ_IR_L,_JK_LA_R 

.. . - inşaatın bu ay sonuna 
Dün _gu~~I hır P.rogramla kutlandı kadar ikmali muhakkak 
şarpı, kur~k, yuzm e yarış la rı o 1 d u Dokuzuncu lzmlr ontemasyonal fua- bir lhtipm lçb>de yUkselmektedir. Sa. 

Dünkü bauramda denizcilerimiz 

Ankarayı sel bastı 

Evvelki gün telefon haberinde Ankarcıda tufanaaa 21a6mur yağdığı bildi.
riliyordu. Yağmurun Şiddetinden ıehrin muhteUf ıemtleri "e bilhaua Yeni 
~ehir civannı ıeUer bann11, bir çok evlerin bahçeleri .u altında kalmıftır. 
Tayyare postaın ile gelen bu f'eaim Ankcırada, Yem .Şehırde bu "' bu1cı1'aM 

- *-- nnın hususiyetlerinden biri ve belki de gi aarayının cephe kısmındaki vitrin]~ 
GECE başlıcası olan sergi sarayı binası, bUyUk _SONU z İNCİ SAHİFEDE_ 

Karşıyakada 
güzel bir deniz 
balosu vet~ildi 

- *-'l'Urk ticaret gemiciliğinin istlklfıline 
kavuştuğu gUnün yıl dönümü dün şeh
rimizde denU:ciler bayramı şeklinde mu
tad törenle kutlulanmış ve denizde şen
likler yapılmıştır. Bilhassa dUn öğleden 
sonra Karşıyaka sahilinde yapılan şen
likler gayet parlak olmuş ve mUsabaka
Jar intizam jçind geçmiştir. 

Dün sabahtan itibaren bUtUn deniz 
vasıtaları, vapurlar donanma bayrılklan 

- SONU 6 JNCl SAHİFF.J>E -

Sa tiye 
Tahkikatı 

Istanbul 1 (Hu ttsi) - &atiye i,.i tah
klkntı ilerlemektedir. Yusuf Ziya öniş, 
Tahir Kcvkcp, Malik K.avkcbin evlerin~ 
de, avukat Ismail 1 a ile avukat Atlfın 
hem yazıhane hem evlerinde arll§Urma
ltır yapıldı. 

B. MM. 
Gelecek Cuma günü 
yaz tatili yapacak 

Istanbul 1 (Hususi) - BUyUk Millet 
Mecllsinln bu hafta Jçinde elindeki lA -
yıhaların mUza'keresini ikmal edeceği 
ve &ıUmUzdeki Cuma günü yaz tatili - Tabe14da1d Alinin noktaaı 11ok. B~ ıejerltk 3 lıra ceza vazıyorum .. 

-Atnmcı• gurban olan. D•f" 1ıe~ .. Bınız bekle .• Ş d' 'lleredt' ·sl' bir .!hıelt 



TARiHi ROMAN 

-

y ı( Z A N : Şahin AKDUMAN 

ll' r.nı A~Jll 
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ŞEHiR HABERLERi l Vaziyet an
laşılmiştır 

Ba ın birliği f.:vvelki akşamki hadise Barış ceph!sı 
Fevkalade kongresi görüşmeğe de dövüt-
haltaya toplanıyor Bu, bı·r depresyondan meğe de hazırdlr-
14 temmuz tarihli ve 3511 ısayılı basm --Y;r-ci •....-ıFED"I J 3 - birliği kanununun muvakkat maddesi- - BAŞTARAFI 1 iN Sanı ~ 

• • nln (A) fıkrası mucibince fevkalAde b k b • d .., • ld • zur göstermek istedikleri bal'izD:"· Kara Halil Hıristiyanlardan alınacak vergıyı basın birli~ k?n~resi temmuzun onun- aş a ır şey egı ır Belki Alınan ve ltalyan milleti ııd: 
• • • • cu pazartesı gUnU saat onda Ankarada detli bir aansör altında hakikatlerı ikiye ayırdı. Bırı para, bırı adam dahiliye vek~letinde toplan~caktır. ~on- görüp aıllamıyabilir. Fakat bu 111a-

---------... ---- . ~r:~as:ç~~~-yetlerıyle haysıyet Dün Uşak ve Nazilli istikametinde nevrayı cihan umumi efkarının an-
Genç Osman romanımızın şimdiye ka- den orıJınal ve pek şıktı· . Dahiliye vekaletinden vilayete gelen lamamasına imkan yoktur. 

dar buılan .kısımlarının htUAsası: Düımanlara kendi kuvvetlerıyle bir telgrafta izmirde çıkan ıuete ve .. k •• ••it•• •• fazla idi Bugünün vaziyeti oudur: Alına:° 
clkinci Osman devrinde ~8Jlhill~lam kendilerini kırdırmak.... meçmualarm murahhaslarının kongreye go gurU USU ve balyan askeri makamatı sıkı bıt 

olan Esad efendiııin kırı Akile ~k Kara HaJil keşfettiği basit bir dave~li bulundukları bUdlrilrulştir.. temas halindedirler. Hatti bu faal~· 
Mehmed isminde genç bir delikanlı ite usulle hiç bir gücün, hiç bir zorlu- İJtır~ e~ecek ınkaurabd hdashlarmtliy isı~~~ 1kı günden beri İzmir ve havali.sinde ınü~Ur. d yete ispanya -ve Macar:istam ela iştı-

. . G M h el y i • ctı ' w b pazart ı gününe ar a e ''e e.. i b dit b' f t devam etmek ı Sahilde oturanlar fırtına esnasın a k d 1 aevışıyor.. enç e me , en çen o - ğun düşmanlara yaptıramıyacagı u tine bildirilecektir n s eten şe ır ır ına - ! .. . tik tinde ziya akışları gü- rak ettirmeğe uğraıma ta ır ar. 
ğında katip yamağıdır... Ve Kanitrede işi onlara kendi istekleri ve muvaffa- _:,*_ ted1r. E~lki akpın, hava kar~ğı ~- ~:~i~:err:I: gümUş bir nehir gibi da- Bunun manası pdur: Artık şan· 
§ehid olan Gelibolu sancak beyi Mehme.d kt' etleriyle yaptırmıştı... S k 1 . rada şehrı allak bullak eden .ta ıat - ralıp ge~liyerek denize ~ğını san- tajla, tehditle ndım atmanın imkanı 
beyin oOlııdur .. Bozdo!7<ın Jcemerhıde bar YÇok baait sade bir usul... JC3 ar artti dl~nln :1:.an ~~'t_a 0;!/ey ol- ınışlardır. Bu hldi.tenln bir depresyon- kalmadığına bizzat Totaliterler de 
evde validesi E. ine hanım ve Kara- H ri· b k f tariht d v- ma ~mı a ar soy yar · dan baska bir şey olmadığı söylenmekte . I d 
pençenin fan TiiTk4• •• aiy•h "4lay•k Kara r .. "d. u eş ı' e • e Yamanlar kamp111a Bu hadL ... nin sıklet merkozl bnirdi ;,. de ~yakadald yağoşa nazaran bu- ına~mı? ı:..:i"ı . . beh eh 1 hıı« 
z fe:t u bfrllkte ohin&JIC?nar ... Tilrk&ı şinne uıu U> ıye anı ır... ve Çe1111eye \"C Gazi bulvaıiyle yangın snhası yediye nun ci?af olduiu da ~lenmektedir. enı e er ıçın em a . 01~r;e§ O: altı y4§lannda güzel bir genç 1:ür~ler Rbum~lbi kıt.a.sınkı 1 alddıklan akın ba,ladı on ~aln epeyce sarsıl~nletır. Bu~~!~ Kar§ıyakada düşenahtoluleesnasında1 so- bi göz~ a~dırı:ı~kdicap eylılaemektb~~~ 
k d 'B k b b K enç aslen vakıt, oteden erı u topra ar a ya- . . . b t· Gazı bulverından geçe r arn5Wlliilı kakta b,ulunanlar k ve re ve ev ere Sesaizlik ıçın e yap n -=--r( ız ır. u ızın a ası arap e I h . hal' h' ·ı· Havaların sıcak gıtmesı ınUnase e ıy- d·· .. ~1 yalon binalara 151ğın ilti le · lerdir b l b h b k b kaı ~-
Gelibolulu olup Sa"ACak belli fehfd l\f eh- §ıyan yer i mstiyan a ıye ıç ı ıt- 1 diln ötleden sonnı Yanınnlar kampı. yere uıl""""er v.e de kal la k f 1. ca ey ~ ~ 1 İcır şt öy e ir ar m ava ı mm ~ı 
med be1ıin arkada•ıdır.. Mchmed bey mediler ... Onların dinlerinde kalma- nea Mkan aUclcrln sayısı bl~ hayli art- mlmak meCburlKyetınl a~ tikr pe ti azd a TD~~u taUD~k rl Ncamazilll~tika:1e~de nıp 1carşı1anamıyacağı keyfiyetidir.1 

., . :r l d ki 1 d k' ~· d o u~tu_r ema paşa ıs amc n en un şa ve Ba ,_ . . . -.ld'' d maha Karı.itrede §ehid olduğu gibi Karapençe farına ve bu un u arı yer er e e& ı- mıştır. Çeşme p!Ajlanna da akın evam el b' .1 ı bulutu bir fincla şehri kap- şimsck ve go1t gürültüsü fazla idi. Bu- rıı cepnesı ıçın tercu u e 
de lala Mehmed ptl§(&Rtn Astrogcmu mu- den olduğu gibi toplu bir halde y~a- tbnektedir. .

1
• Tn~~ d~~d~ Kadifekalesl istikametin- glin~ İzmil' ve havalisinde rüzgtr fhtima- kalmaJIUf!ır. Barıf cephcsinin tah.aJll• 

' z hid l •. Jd Yamanlar k.ttmpına bu sene bazı ı ave- ' .'...1__ Uk nl.:ı:~: .. w· ll ttur .. ,.. • ti' y · b' t _.:-_.. haııara etti6i tarada. t>UJ'U 1l~U§ .1Ja §C • ma ~rın~ •gO'l. r~mU ~": ler a ılın biJha<;sa ~:eıt\ek servisi de hcleu>nİ ~Ul y S~ gor - JTleVCU • muıU :tK>na e~~~~ r . .. ent tr ec&"VP• 

dürmü.§tilr ... Türkanın ııalidesı Şcrıfc Dıllerını, eskı adetlerı~ı muhafaza dört d~fay~çıkarılmıstır. karşısında dovu~mege hazırdır. 
Jı«""" da Tüncctnı doğurmaıını miitea- edecekler ... Hükümct zahmlere, hak- Mevcut al~ ça~ı· ihtiyaca cevap A t • k •t ı Fransız parlamentosunu kaparkeJl 
kip htutalanarak ölmüffflr. Tilr~n kim.. sızlara karşı onları koruyacaktı ... vermedlti takdirde daha ylnnl çadır n } l e sever er başvekil Daladiyenin irad ettiğin~· 
•em bir kızdır .. Kaffık Mehmedin cına- Buna karşılık olarak da Türk devle- ilave edilecektir. kun ifade ey:lediği mana her türlil 
sı EmiM hanımın yanında evt4dlık ola- tine vergi verecekler, padişahın emir- ** öğl den nra1arı ) k J ı şüphelen izaleye klfi gelecek derece 
r4k bulunu11or .. Padi§ah genç ~.mıan lerine, devletin yasalarına mutlak bir d!eı~~~~ ~bir ha. Dün umumi ve sene i " top antı a- enerjiktir. Fransa büyük bir azim~ 
bir gün ,Seyhülul4m Eaad efcndtnm kı- itaatta bulunacaklardı... le getırmı, ve bazı tfklyetler yapılnuf- • ) irade kuvvetile her türlü tecavüilet• 
a A~ ıarcs11da görii.11or .. Ve pek.~ Kara Halil, bulduğu yepyeni bir tır. Yaz mesai saatlerinln tadill lçln vi- lllll halkevtnde Y aptt ar önlemek için harbe. ainneie hat# 
11adc beğenerek nik4hl4 onu almak •'1n formülle hıriıtiyanlardan alınacak l~yet makamı tetkikat yaptırmakta~ı.r. bulunuyor. 

Es4d -1""1i11e müracaat edill~·M· h vergiyi iki parçaya ayudı: _ __,._ Anlatlldte aedUnver~~eteatrun ~.lkeumt b1k ~~~-raporu okunarak mu~ Ev:velki gün lngiliz hariciye nazirt 
Btı ua.d11.Ue Akile fle ~~ e me- • • DENtZJIAMK top ntıa ~en sonra .ı;ıa • va oun•-•u.n..,...u. L H l'f k . d 1ed'... k . nden lmala Ltzımgel- 1 -Para vergun... . lonlannda Esat Sereı.Un1n başkan- Ni:ıamname mudblnce yeni idll1"8 b. ord a ı a sın ıra ey ıgı nutu ' :~'~ !!:''~~Ude :;;e1'U ,,~ meyuı bir 2 - Adam vergisi... . Dünden itibaren ~ğı':ıtmcta yapılmıftır. ~eti ~ geçilmlı ve ~lerln tamı- şimdiye ka~r hi_ç bir lngiliz d;vlot ğC bulunu OTlar • Hıriatiyanlar oturdukları rerın tarihe kal'lftl- İçtlmada Vall namına Emniyet mUdU- f~. netıceslnde Azadan Nedime Mutlu- adamının agzından çıkmamış bır fO" 

halde 
11 

• zenginliğine, topraklannın mahıul Denlzyollan ve Umanlan umwn mU- rü Salfilıettln Arslan Korkut bulunup ttll'.uzaffk, Esatu~aLSaWıettin ~-~Kotar, kilde bü~ük bir vuzuh ve sarahatle 
k · k b'l' dilrlUkl rl ...... t..:Ut kanunu dünden Jtl. M er ras, OAUUie ~ r- • . bal .. ··ze B .. I" k 'Ik olarak Hüda· yetiıtirmektc uvvetme ve 

8 ı ıye- b e '~ .... _, bu tle evvelA senelik heyeti idare raporu oku- kut ve Mazhar Yatay ve Ferldun ittifak tngılterenm zor ıga ve tecavu 
u un u oca , ı • . .. h d l aren mcrlycte ~ .... g ve sure daki ka h ha • .. h b 1 dıt" dik& S ita Murat zamanında tma gore, er sene ev ete muayyen Denlzbank tarihe~. nup sosyetenin bir &ene zarfın ça· ile idare heyetine seçilınif ve ~kamil- rşı ar gll".mege azır u un v(~n) k r l u ı.:: bir para vergisi vermeğc mecbur tu- lzmir denizyollan i§lctme müdUrJU. Iışmalan azaların tcıkdirlyle karşı]an- zakere olunacak bir §C~ olmadığından ğunu teyid mahiyetindedir. 

O u~u ~u?r b:· 'k b 1 ma- tuldular bu, nakdi vergi idi... ğünc B. Zekeriya, İzmir liman mildilrlil- mış ve aynen kabul edilip bundan sonra içtimaa nihayet verilmiştir. Halifaks, son bir senenin bilanço-k: ı: ı:: yır ~eaı. ~ k-ı~~ n Adam vergisine gelince, yine her ğUne de İstanbul denk. i~lctmesi servis ş aunu yapmış, f ngiliz politika.sınırı 
Oma t ra 'hr.· de~.ıç~rı .~ ıdn::~~ sene hıristiyanlardan, her ev ha ına şeflerinden B. Zihni tayin edilmiştir. Maarı·f UA r asına ana hatlarını anlatmış, hattu iş birli .. 

sman ı tarı ın e uçuncu sa k l k L> l d -•- . . . l ka k t .. (~~) olarak gösterilen Cendereli Ka- bir erkek çocu .. a ınacal ·,d unkar. eb~- B ., 1 ğı ya~l!!lk ıatıyenhere lpıyıdaçı ~i-
H l·ı f d • d d'ld"•'ni lete mahsus mue.<Jsese er e as erı ır agcı ar d ki muş, nıhayet mu atap arın a sau .. 

ra d.a ı ~~~ ın "nııca vecu'ıtuı~ı staj göreceklerdi ... Stajını bitirenler lzmı•rden gı• ece er miyet görürlerse iktıaadi zorluklar' 
sez ıren 01U1 emare er mc .. . . b 'f ır!Jııt •••• '-••----vwft•.._ k .. ~ .. . 1 • · bir 

. T- kl . h' b'r eh· Ycnıçerı sanatını ve u vazı eye vuz_,. -....uuunaJ- 1 yenme , somurge ış erme yenı ... 
Kara Halıl, ur erın bı~ .. 

1 
t .1 mahsus haklan kazanını~ olacak1ar- Bornova Ziraat -mücadele istasyonu, istikamet imkanları bulunabileceği .. 

like lSnünde yılmıyan ve utün mı • d havalann fazla sıcak gitmesi hasebiyle · ·ıA l · ti 
l 1 x... d n m t' ı... b dan .. ,_ bol "" dllş- D u·· n k 1 - . d nı • ave ey eml§ r. et erin 

8~'-ın a gezen n ccsare !- Stajyer gençlere acemi oğlan ve un sonra Y"6'-"-"ur veya . ~·Y kul me tep er muzesın e Bu ifadeler, barı, cephesinin bari" 
nl efliz atılganlığını muntazam hır . . . b. . . O w • mJyen yerlerde bağcılann görla~ • k l dak' . Ad y· 

' . . . • . l tahıilini, terhiyesını ıtmp caga gı- lanmamalarıru, klikilrtlemeye devam et. J 
1 

şı kurtarma yo un ı samımı u te,kılAtla ~.~1ba~. ve ın!~ a ~ı:~ renlere de Yeniçeri diye ad takıldı... melerini muvafık görmüştür. Keyfiyet ı ya pl 3 0 tO p a 0 tJ gularının her şeye rağmen hala Y'--
._tmasını duı~n~u ... Yenıçerı Oca_gı lştc bütün dünyayı telaşa veren vi!lyett~n ~~tUn haf: mıntnkn1arına ta- şadı~nı gösteren canlı delillerdir. 

meydana getirdı... w • Yeniçeri teşkilA.tının temel ta§lnı, Ka- mım edilmiştir. lzmirden Maarif şurasına lzmir maa- cek talimatı hazırlamışlardır. Pazartesi Bununla beraber Halifaks her han· 
Bu Ocak kuruJdugu. vakıt, parla- ra Halilin bulduğu bu eşsiz usul vü- -- Izmirden. Maarif şurasına Izmir maarif ı günü tekrar içtima edeceklerdir. gi bir tecavüz karşısında f ngilterenİfl 

ması ve kuvvetlenm~tı, .. ona ~a~ı cuda getirdi... B E LE D .~YE mUdilrii Ali ruza 07.kut, muallimlerden Yine Maarif veklleti mUfettiş1erln • girişmiı olduiu teahhütlerini yerine 
Bektaş Veli adında bır Turk ergını- Her sene, doğancı başı diye anılan Bulııılı muıavJrUf)I . sem mUdürU Maarif veltlleti müfettiş- den B. Besimin reiJliğinde toplanan. llle getirmek üzere kuvvetlerinin tarna-
nin dua ettiğini iddia ederler... yüksek bir memur Rumeliyi haftan ~elediye ~ukuk m~c:av~i ~· Nazü lerinden Necmeddin Onan murahhas ve orta okulları müdürleri gelecek ders mını kullanmağa azmetmiş bulundll' 

Ge L L- OcaL k • d b .. kö l .. Çagatny malıye vekfileti muşa vır avu- kul ih .. ih l ... 'h al • 
rçe1tten uu 1t pe. zıya e ha~ dolaşır, Utun Y er~ ~ı;ıruyor- katlığına tayin olunmuştur. B, Nazif ya· olarak iştirak edeceklerdir. Dün lzmir - yılında Izmir lise ve orta o · tiyacı ~unu truır ev emegı ı m etmemlf' 

puladı .... Ve lruvvetlendı... • du .. Ve ev ev gezerek hmatıyan ço- rın Ankaraya hareket edecektir. deki ilk tedrisat mUfettişleri ile baş mu- üzerinde g3rllşmüşlerdir. Taluniıılere tir. Polonya Danzi~de statiikoyu <Je-
Ban kanunlar ve nizamlarla kat i cuklarının en gürbüzlerini ve en isti- ,,,,_..,.,,.,,.,._ al!iınler oıekteJ)ler ınihesiııde bir top. göre gelecek sene lzmirde bir kaç orta ~i§tİrecek her hareketi silahla karf~ 

bir diaiplin albna alınml! olan Türk dadılarını seçiyor, bunları toparlıyı\- Bir ağıl yandı Jantı yaparak Maarif şurasına arzedile- mektep daha açilınası lhımgelecektir. lamak azim ve kararındadır. • 
gtıdi, Ttırk cesareti tarih yaprakla- rak ya lstanbula, yahut Edirneye Dün sabah Buca nahiyesine bağlı talı- cek meseleler üzerind~ 'mlizakerelerde Alınması lftzımgelen tedbirleri mlifet- İngiltere ve f ransanın teahhütlet1 
rını süsliyen bir çok harikalar yarat• getiriyordu... talı köyü clvar.ında Kangöl mevkilnde, bulunmuşlar ve murahhaalara verile - ti~ B. Besim not etnll§tlr. de, bu takdirde Polonyaya bütüD 
tr... Acemi oğlan kışlalarında gördük- R?ma:an Kahyarun kışlık ağılının bu- kuvvetlerile yardımı amirclir. • 

İfte Koeova ... 1,te Nikbolu ... tıte Ieri esaslı bir terbiye bu gençleri de- l~dug~k'ybe:dcknöky~d ç.ıkmıbe ş vale t8:f; FUARDA HAZJRLJKLAR Son haftanın siyasi hadiselerirıı ı ı b l h w. • • d ınınen ı ı ın ıw ar yaz ç ı ı . . t 
Varna... fte atan u ~u aaarası ... rin bir surette degıştırıyor u... Ramazan kahyanın ağılı yanmıştır. hülasa etmek lazım gelırse vazıye 
İfte Uzun Hasan seferı ... Çaldıran, Stajlarını biJİrenler, eski durum- Köy halkı yangının söndürülmesi için gayet açıktır. 
Arabistan ve Mısır savaşlara ... Kanu- larını büıbqtün unutuyorlar, bir büyü~ gayret sarfctmişttr. Ynngının inşaatın bu ay sonuna Almanya Danzigde askeri haZıt-
ni Sultan Süleyman bazan Avrupa, Türk de mevcut olan bütün vasıfları , scbebı zuhuru henilz anlaşılamamıştır. lıklar yapıyor. Bu hazırlıkların hede~ 
hazan Aıya kıtalarında yaptığı o en ince noktalarına varıncaya kadar, _ -i; I Temmuz sonlarına doğru yeni bit 
meıhur, uzun seferler... olanca temizliği ve üzerindeki olanca Bn• Y ngın aş angıcı k d • k 1 • h kk k tecavüz hamlesi yapmaktır. 

Baştan ba§a adlarının sayılması parlaklığıyle kazanmıı oluyorlardı .. d Mutvnlnflnr ~ı~daA74 saY!r dAükkllıı- a ar 1 ma 1 mu a a Buna karşı da barış cephesini tel' 
b·ı d h 1· b' kJ\ t t k ] H 1·1· T·· k "fu .. 1 a, çu tamırcı.•n şer o6 u vrrun, . d 1 J d'' .. .. h-~r ı e e get ı ır ye ·un u aca o a~ Kara a ı ın ur nu sunu çoga t- attığı varuk sigaradan yangın çıkmasına kıl eden ev et er ovuşmege ıı-
bu muharebelerin hepsinde, y eniçerı mak ve Türke işli yen kafalar ve bü- sebebiyet vemıiş ve yine kendisi sön- - IlAŞTARAFI l iNCi SAHİFEDE - viçre namına güzel bir pavyon hazırla- olduklarını çok kat'i ve sarih ifade" 
kuvveti, dünya yüzünde, sırtı yere külmez bilekler kazandırmak için dürmüştür. Zarar gayet cüz'idir. de dekorasyon işleri gayet cazip bir §e- nacaktır. . lerle beyan eylcmislerdir. 

• ·ı }" ·1 b' k d b * kilde yapılacak, burada renk ve ııık im- DC'Vlet pavyonlarının inıaat iflerl bU' h w - Al bıJ getırı mez ve as a yenı mez ır uv- bulduğu çare, aynı ı:aman a oyacı - - Uzacına bUyUk bir ehemmiyet verilecek- ha lt il 
1 

""''•f y ln lngilt Bu sara ate ragmen manya 
vet olarak ün almıştı... küpüne daldırıp çıkarmak derecesin- LİSI; KAMPLAR! Y e~h ~ b a•t :ı d ği:ı~i~~- hamleyi yapmak cesaretini göstere-

Kera Halilin, Ocağa ilk temel taşı de bir sürat bir el çabukluğu cla.te- Birinci ve ikinci erkek liseleri kamı: tir. Sergi sarayı inşaatını üzerine alan yonunun en ası r e - cek mi~ 
işini görmek için bulduğu çare, cid- min ediyordu... ları, çadırsızlık yilzUnden yarın lJse ~ı- rnüteahhld, iJleri zamanında ikmal için le ByapılmBml§tıılmar. --ı-• . ıla işte bilinmiyen nokta burasıdır. 

d T .. k .. fu k naların da kurulacaktır. Kamp 20 gun gece de amele çalı§tırmaktadır. u sene, aç merwıuıunın yap - E" A1 bö' 1 b' I" Iğı 
. . • .. Bu s ye e ur nu su arttı ça k ' Temmuzun g1rm1f bulunmaıı itibari· cqğı dokuz EylUl meydanı «Basmahane ger manya ye ır çı gın 1 

(•) Eaki Novıı tarihlen Ocagm artmı§, coşkun bir nehir gibi her yana devam edece Ur. le fuarın açılııına elll gUn}Uk bir mUd- parkı> yeniden tanzim edilmektedir. atılacak olursa dünyayı bir felakete 
Orhan. Gazi de:""inde ve Orbanın taşarak önüne gelen setleri, ha illeri :•••••••••• ............... ! ........ •• """: det kaJııuıtır. :remmw: ayı lııpat ay1 Dokuz EylUI kapısı ve bu kapının üs- sürükleyecek, fakat bu felaketin <". 
kanl~ı Alieddm paşa tarafmdan yıkm&ğa, bütün dünyayı kaplıyacak : Gel~nler, Gıdenler i olarak planlandırılmıştır. Fuar sahasın- tündeki gazino inşaatı son safhadadır. büyük ağırlığını ve mesuliyetini ke11 
kuruldujunu iddia ederler ise de ton bir §iddetle imparatorluk hududunun : ... ~ .. ~ .......... ,., .................... İ•s• daki bütün inşaat işleri mutlaka Tem- Açılma merasimi günü hakkında komi- di miltetine cektirecektir. 
yapılan anlfhnn!!lar bunun doğru ol- simaline, şarkına, garbına, cenubuna, lihsl.alihlid ÇalkaymkakamıbcBİeKd.aymilreAisira b:y- muz ayı sonuna kadar ikmal edilecek, tece program hazırlanmaktadır. HAKKI OCAKO(;LV 

• .1.x.- Y :---:ı....:_ Hüda' k k 11 d 1 b la ı en, azası ı e 
m-. .. mı ve en~-.::ız-ucnn ven- bir ço o ar an yayı msğa aı - HaJil Mehmet Çaldan şehrimize gelmjş- Ağustosun ilk on beş gününde de pav- -*-
dikar devrinde ihdas edildiğini göı- mıştı... }erdir. yonların dekorasyon işleri tamamlana- • ** Bugün NazUll • Üçok 
!ermektedir. Bu tufan, bu iıtila oeli, b;r kaç İzmir mebusu Bn. Şehim• Yunus ye cnkbr. Killturparkta kurulan hayvanat bab- takanları kal'şılapy~ 

asır avnı hızla ve aynı kuvvetle akı- Denizli mebusu B . Yusuf Başkab!ill Son dakikada fuarımıza karşı alaka çesi bir hayll zenglrUeımIJtir. Hayvanat BugUn saat 16 da A.lsancak stadın ır (
:t-Jf.) Daha evvelki iki aadrazam d' d. tti tanbula, Amasya mebusu B. ,gösteren Isviçre hUkUmeti fuar komite- bahresi için Almanyada maymunlar ve Nazilli Silmerspor ile Üçok arasında b §ın a evam e · · Mumcu Ankaraya Uşak! zade B Mu- • ır 

Alieddin ve Slileyınan pqalardır. ammer Anka.raya 'gitmi~lerdir. ' sinden fşt:irAk şartlarını aormuıtur. Is - ördekler getirilmektedir. Bu hayvanat maç yapılacaktır. 
Her ikisi de ıehzade idi. •• BİT~EDİ •• Aalmanyadan lstanbula getirilmiştir. Bir -*-
' • , ;:;,~unı.n •lmak tızere 1stanbu1a Afyon treni 

Elhamra Sınemasında ş h• G • Aimanyaya yeniden bazı 1cuş1ar da kazasında 
BUGtiNMATİNELERDENİTİBAREN e ır azınosu slparifedilecekür. 

tıct eOYOK ŞAHESER FİLİM BiRDEN ---•-- Yaraldardan biri 
T R A K A N O V A Dünkü deniz daha öldü.. bif 

A Bugu·· nden ı•t•ıbaren yal'lflaruun Evvelki giln Afyon treninin yo~ ft9 
BtiYOK KATERİN DEVRİNİN UNUTULMAZ CİNAYETi.. teknik netlcelerL :~~aı;;n=~=a::!k ı:: 

BAŞ ROLDE : P. RICHARD VİLM • ANNİE VERNAlj c Ki e k M •• ek Deniz kumandanı yarbay Hilmi ve nisa hastanesine kaldırıldığını ve ~tv· 
S A A O E T D U Ş M A N 1 " Ve ası uzı Mayn grup kumandanı yarbay Cevdetle !ardan birinin vefat ettiğini yazmış bJtf az bay Rasihin hakemlikleri altında yapılan Dün Manisada a!;'ll' yıırahlardtıll ,ıY 

1--'-in emsalsiz !!Urubunu modern bir bahçen.in yeşilliJde.rİ arasında yarışlar her Senenin fevkinde bir mil- dah}a bhaykata gözlerkurinlbayum~~~ 
IUJlU - k ıı •. ~·ı ttiğ. 'b' h ret e u azanın nı :q>-:_~ seyretınek ve enfes nıcxlerle buzlu içkiler i(naek ~ia yegine yerdir. emıneu.,yeue cereyan e 1 ~ ı azır Üçüncü yarnlıya da ameliyat ~~ 

bulunanlara da hl'ye<:anlı dakıkalar ya- tır. Onun da vaı.iveti tehlikeli g 
fatıruftu'. mektedir. 

\1.>0UJ 

BA ŞROLDE : l.\ffiŞHUR T&~ÖR BENJAMİN GİGLİ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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8. Ali 
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Bazı düşünceler: : 

Fırsat 
diişkünlüğü 

rurıı altltilı ue 

: • : • 

-,~ .. ~~ 
- - - - -- --- -------

SC>N HABER 

Çetinkaya 
Ankara radyosunda denizcilik bayra

nıı için mühim bir nutuk söyledi 

• terlllyeslne : 

Reisicümhur lnönü An. 
karaya bereket ettiler uygun düşmez ! 

Bir ka, giindenberi fiddetli i 
sıcalilar l:uniri yakıp kavura- i 

Ankara 1 (Ö.R) - 1 Temmuz deniz
cilik bayramı münasebetiyle milnakalat 
vekili Ali Çetinkaya radyoda bir konuş
ma yaparak demiştir ki: 

ml§tı. Deniz hayatının ve ticaretinin biri müdafaa etti ve en tabü bir hak olarak 
memlekete temin edeceği yüksek men- iikid devletlere tanıttı. Türk bayrağı
faatleri izaha bilmem lüzum var mıdır? nuı bu şerelini tanıtmakla en mühim bir 
En büyük medeniyetler dalına deniz yol- hizmeti i!a etmiş oldu. Cümhurreisinıizin 
larında kurulmuştur. Milletlerin deniz büyük hizmetini bu vesile ile hürmetle 
veya hiç olmazsa bir nehir kenarına yer- yAd ederim. 

• yor. Saram baram ta döken- : 
lere, ~rlukla nele• alanlara 
•ılı •ık ra.tlanıyor. 

lstanhul 1 (Telefonla) - Reisicümhur İnönü yarııları seyrettikten 
sonra akşam kayıklarda bulunan halkın tezahüratı ve vapurların çaJ
dı~~n selam ~üdüklcri arasında limandan Derinceye hareket etmiştir. 
M.ıllı ~f Derı;ıceden hususi trenlerine binerek Ankaraya hareket et
mışlerdır. Cümhurreisimiz yarın saat 11 de Ankarada bulun~ce..1..lardır. Serinlemek i•tiyenler .aiak 

mya .aldırıyorlar. Fakat •o
iuk ., bulabilmek kolay bir 
;, değil. 
Neden mi diyecek.iniz? 

• Buz bahranından .... 

• 

23 Temmuz günü Ha tayda olduğu 
gibi memlekette de kutlanacak cBugün Türk gemicileri ve ticaret fi

lomuz büylik deniz bayramını sevinçle 
kutlulanmaktadır.1 Temmuz kabotaj hak 
kının, yani Türk sularında yolcu ve eş
ya ta§ımak, liman işlerinl görmek, kara 
ve deniz sularında avlanmak hakkının 
Ti.irk vatandaşlarına ve Türk bayrağına 

. tahsisinin 13üncU yıldönümüdür. 1 Tem
muzun mana ve kıymetini anlamak için 
evvelki zamana nazar atfetmek kD.fi -
dir, 

!eşmek için sarfettikleri fedakirlıkların cLozaridan itibaren Türk ticaret filo
haddi hesabı yoktur. Çilnkü bu, mev- su kuvvetlendi. Buglin 220 bin tonilato
cudiyet.ini muhafaza etmek istiycn cemi- ya yaklaşmışbr. 30 bin ton kadarı tama
yeiler için bir hayat meselesidir. :miyle mücedded gemilerdir. Yakın bir 

cCoğrafi vaziyeti itibariyle Türkiye ıltide claha 20 bin ton yeni geminin mev
denizciliğin inkişafına en müsaid vazi - cudlara iltihakı mukarrerdir. Yani 
yettedir. Hopadan Iskenderun ilerlerine, Cümhuriyet, eski imparatorluk ticaret 
tğne adadan tnoza kadar sahilleri uza- filosunu beş misli çoğaltmış ve son se
rnaktadır ve dünyanın en mühim bir ti- neler zarfında bir misli yeni gemi sipa
caret yolu olan boğazlar Türkün mutlak rİ§ etmiştir.> 

lzmirde ihtiyaca kôli gele • 
celı baz labrika•ı vardır. Eier 
mn'i bir buz buhranı yaratıl
mak i•tenmiyorıa bu fabrika
lar •aye•inde ve muntazam 
bir çal11ma ile ihtiyacı lıarfı· • 
lamalı mümkündür. 

l~tanbu.l 1 ~=elefonla) - Hatayın Fransı=lar tarafından tamamen 
tahlıye edılectgı 23 Temmuz günü Hatayda olduv ·b· b"t" dd 
d b .. "k l'kl gu gı ı u un yur a 

a uyu fCJ\ ı er yapılarak tes'id edilecektir 
23 Temmuzda Ankara ve lstanbuJdan ve m

0

emlek t' d'V h' ) • e ın ıger şe ır e-rınden Hataya heyetler gideceği bildirilmektedir. 

Doları düşürmek içiıı 
«Lozandan evvel gemiciliğiıniz yeni -

den kurulmağa mUhtaç bir halde idi. 
Bilyük ve orta seferlerimiz, liman işleri
miz, :tahlisiye aervislerimiz ecnebilerin 
istismar eline düşmüştü. Ticaret filomuz 
S bin tonluk eski teknelerden ibaretti. 
Hiç bir deniz saygımız yoktu. Persünel 
ve teşkilAt vaziyeti kendi haline bırakıl-

hakimiyeti altındndır. Deniz ticaret ha- Münakalat vekili bundan sonra Per
reketlerinin en mükemmel bir vasıtası sünc1, liman işleri ve deniz sanayii ba _ 
olduğuna göre bu vasıtaların ecnebiler kınımdan başlanılan eserleri anlatmış ve 
elinde bırakılması milll varlığın ve şuu- Türk bayrağının yakında muntazam se
ruiı tahammül edcmiyeceği bir haldi ferlerle ecnebi sularında da dalgalana. 
Bu aziz davayı Milli Şefimiz Lozan kon- cağını tebşir ederek bütün gemicileri ve 
feiansında layık olduğu ehemmiyetle ailelerini tebrik etmiştir. 

Şu halde buhran nereden do
ğuyor? 
Ya buz labrikaları tam ran

dımanla çallfmıyor. Ve yahut 
buz •atıcılarının bir kı•mı lır
ıat düıkünlüğü yaparak buh-

• ran yaratmak ve /azla kazan' 
temin eylemek heveıine ne
/islerini kaptırmlJ bulunuyor
lar. 
Her iki takdirde de bu vazi

yet halkın alevhinedir. Halka 
ıstırap vermektedir. 

B. Ruzvelte verilmiş olan 
selahiyet temdit edilmedi 

Deniz Bayramı Milli Şefimizin 
Tekirdağı ziyareti Düne k(ldar kırk kuruşa ıa

tdan buz kalıpları perakende • 
- , - callflarda sekıen kuruıa çıka-

Vaşington 1 (A.A) - Ruzveltin doların kıymeti~i düşürmek sa
lahiyeti dün gece yarısı nihayet bulmuş ve cümhuriyetçilerle demok
ratların bir kombinezonu yüzünden yenilenmemiştir. Tam gece yarısı 
olunca, muhtelif para konferansı raporunun kabul edilmesi esasını 
müdafaa etmekte olan senatör T ydings, uzatılması mevzuu bahis olan 
selahiyetin kanuni vadesi hulul etmiş olmasına rağmen, sözlerini bi
tirmemiştir. 

senelerden çok Jstanbulda evvelki 
üstün bir şekilde kutlandı 

Tekirdağ, 30 (A.A) - Mnnnnra sa- rdmı~tır. Elinize tutuflurulan 
hiJlerinde Savarona yatı ile bir gezinti buz parçasının azlığına itiraz 
yapmakta olan Reisicünlhur İnönü saat etmeğc gelmez. 

İstanbul 1 (Hususi) - Denizcilik bay
ramı bu sene diğer senlerden çok Ustün 
bir şekilde kuilulandı. 

yirmide Tc.kirdağınn gelmişlerdir. İskc.- Zira bir rok buzcular müı-
lede başta korgeneral Salih Omurtak ;y 

olduğu halde vali, tümen komutanı b~ terilcrine «buz kalmadı» ce
de kayak yarışının yapılm~ı ve yine il.k lediye reisi sivil ve askeri erkfin ve' me- vabını vermektedirler. Fırıat 
defa olarak ~nkem heyetı arasında hır murin, askeri kıtalar, mektepliler ve bin- • düskünlüğü Türk ahlak ve 
kadın hakemın yer almasıdır. Yarışlar, lerce halk rnilli Şefe karşı tazimlerini terbiyeıine uygun düpniyen 
Milli Şefin huzurları ile bir kat daha izhar eylemişlerdir. fena bir harekettir. Bununla Saat tam 10,40 ta önde bir bölUk de

niz silAhendazı olduğu halde bütiln de
niz idare ve §lrketlerinin zabitan ve tay
falarından mürekkep alay, bahriye mu
&ikasiyle beraber muntazam bir -alay 
halinde Galatasaray önilnden hareket 
etti. Alay saat 11 de Taksim abidesi önü
ne geldi. Merasime abide önünde bayrak 
çekme ve lsüklM marşı ile ba landı. Bü
tün vapurlar üçer de!a düdük çalarak 
Lozanda Milli Şefin bize kazandırdığı 
kabotaj hakkının Türk bayrağına inti
kalini se1Amladılar ve kutluladılar. Bun
dan sonra Abideye çelenkler kondu. 

canlı olmuş ve büyük bir mükemmeli- Vaktin geç olınn51 do!ayısiyle karaya mücadele etmek lazımdır. 
yet ve intizamla neticelenmiştir. ç~kımya~ Milli Şefimiz gönderdikleri Belediyemizden ricamız fl•. 

G . . hır motorle general Salih ile vali ve r-
ece merasımı Ankara radyosunda bel d' · ın· ta ld 1 dur: Buz buhranının hakiki . . e ıye rcıs ı ya a ırmış ar ve nczd. 

de~~cıler n:ınrşı~ı müteakip münakale lerine kabul cyliycrek kendileriyle bir •ebeplerini ara tırarak yazın 
vekilı B. Alı Çetınkaya tarafından veri- saat kadar görüşmüşlerdir. ııcak günlerinde ekmek ka • 
len bir konferansla açıldı. Bu kenferans Tekirdağlılar, .şehri baştan başa ten- dar mühim olan buz satısları
kabotaj hakkının Lozanda ne çetin bir vir etmek ve bütün gece havai fi.şenk- nı sıkı bir kontrola tabi tut
mücadele ile kazanıldığını teb r:ilz.....etti- ler atmak suretiyle büyük şeflerinin bu mahtır. 
rlyordu Beyoğlu Emin" U K dk" ge:Ii !erinden duydukJan içten sevinoi ••••••••H••••••••H•••••••••u••••• ...... · . ' on ' 8 1 oy göstermişlerdir. 
Halkevlerınde konferanslar verilirken Rcisicümhurumuz. cumartesi bahı 
denizde de görülmemiş tenvirat ve tcza- şehre çıknrak ufnk bir gezinti ya;:cak
hlirat içinde bayram devam etti. Boğaz- lar \'e saat onda buradan ayrılacaklar
da seyyar, renkli ve fiskiyeli su dubaları dır. 

lnönü iJe 
Genç denizciler namına deniz ticaret 

okulundan bir talebe, denJz ticaret filosu 
namına bir gemi suvarisi nutuklar söy
lediler. 
Öğleden aonra aaat 15 te Ortaköyde 

yüksek deniz ticaret mektebi önünde de
niz yarışlarına başlandı. 

görülecek bir şeydi. Şirketihayriye ve 
Akay vapurları tıklım tıklım dolu halk 
He Ortaköy açıklarında demirlemişler
di. Sandallar, rnotörler denizin üstünü 
kaplamıştı. 

Kral logo 
Köstenceye gitti 

Antalya mebusu Tay
fur Sökmen arasında 

telgraf /ar 
Istnnbul 30 (A.A) - Hatay meclisinin 

kapatılması münasebetiyle Tayfur Sök
men tarafından Rcislclimhur Ismet In
ön üne çekilen telgrafa Milli Şefimiz şu 
suretle muknbelcde bulunmuştur: 

Bu yanşlann en büyük hususiyeti 
memleketimizde ilk defa olarak deniz-

Ege vapurunda bugilniln şerefine bü
yilk bir balo verildi. Deniz üstündeki 
eğlenceler gece yansına kadar devam 

Beyanatmda kuvvetli 
bir Türldye küçük 
milletlerin lstlklili için 
de bir teminattır, dedL 
Istanbul 1 (Telefoılla) - Bir müddet-

ettL 

Bir kundakcılık daha 
Bir Alman gazetesinin garip ihtarı! 

Berlin 1 (A.A) - cBürsen Zeitungıt gazetesi, Sırp milleti üzerin
deki TÜrk tehakkümünün başlangıcı olan Kosva muharebesinin 550 
inci yıfdönümü münasebetile yazdığı bir makalede diyor ki: 

Londranın müzaharetile Türkiyenin Balkan devletlerini garp dev
letlerinin tehlikeli hareket sahasına sürüklemeğe çalıştığı bu anlarda, 
Koava muharebesinin hatırası Yugoslavya için bir ihtar olmalıdır. 

Londrada, Rumen gazetecileri şe-
refine verilen samimi bir ziyafet 

.. Lon~~a ! (Ö.R) - 12 Rumen gazetecisi şerefine verilen :ziyafette 
soyledıgı hır nutukta maarif nazırı demiştir ki: 

« Dünyada her hangi bir dostumuza sulh reddedilecek olursa teah
hüdlerimizi tam olarak yerine getirmek kararımızı yakından görmüş 
olduğunuzu ümid ederim.> 

Maarif nazırı Lord Halifaksın nutkunun bütün f ngiliz miHeti nami
na olduğu kadar dünya milletlerinin de büyük ekseriyeti namına söy
lenmiş olduğunu beyan etmiştir. 

p - ' 
Kültürpark sinemasında 

30 HAZ!RAN CUl\IA GÜNÜNDEN i'.l'İBAREN 
İKi FEVKALADE FİLİM llİRDEı.'l 
İZl\liRDE BİRİNCİ DEFA OLAUAK 

SAVOS OTEL 
Meşhur Alman sruıatknı;ı (HANS ALBF..RS) İN en son ve en muvafCakı

yetJı e eri hüyük bir mncern filmi 
iKiNct ŞAH "SERiMiz 

BEY AZ ZAMBAK 
.. ~OLLYVOODUN İKİ MARUF YllJ>IZJ 

Esmer guzelı (KAY FRANCİS) ile (RİKAR DE KORTEZ) iN yaşattık.lan 
................. ~.JEf.!Ş.,Y~.!!?ECANLJ BİR ASK MACERASI 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANSLAR: SAVOY OTEIJ: 4.4) - 7.45 BEYAZ ZAMBAK 3.30-6.25-9.15 
CUMAR~i • PAZAR günleri 1.45 TE BAŞLAR.. 

tenberi şehrimizde bulunan eski Arna
vutluk kralı Zogo bu akşam saat 22 de 
kalkan Romanya bandıralı Besarabya 
vapuriyle KöstC'Ilceye hareket etmiştir. 
Kral Zogo oradan Polonya yoliyle Fran
saya gidecektir. Kralla kraliçe Jcraldin, 
küçük çocukları, hemşireleri, saray na
zırı, hususi kat.ipleri, yaverleri ve bir 
kaç zahit te aym vapurla hareket et
mişlerdir. 

B. Taylur Sökmen 
Antalya saylavı 

ANTAKYA 
Hatay meclisinin kararı, Hataylıların 

yirmi sene sliren knhramnnca mücade
lesinin şerefli neticesidir. Büyük Türk 
milleti için de, Hataylılar kendi itibarlı 
mevkilerini istihkak ile almı§lardır. Mil
letimiz Hataylı. evlAUnrı ile iftihar ede
cektir. Milletin bu sevinçli güni.inde si
zin vatnnperver adınızı ve ınilli mücade
ledeki değerli hizmetlerinizi takdirle yAd 
ederim. Kral hareketinden evvel, Türkiyede 

gördilğü sıcak kabulden minnettarlıkla 
bahsetmiş ve kuvvetli bir Türkiyenin 
yalnız Tiirk milleti için değil, küçiik 
milletlerin istik151 ve emniyctlc.ri için 
de bir teminat olduğunu söylem~tir. 

GALA2'ASARAY 
Vefayı o • 3 yendi 
İstanbul, 1 (Telgraf) - Milli küme 

karşılaşmalarından Vefa - Galatasaray 
maçı, hAkim bir oyun oynıyan Galatasa
rayın O • 3 galibiyetiyle neticelemniştir. 

---"'---
Kral lbnissuud 

Alman ve İtalyanlara 

lSMET tNöNü 
Büyiik Rcisicümhur sayın Ismct Inönü 

yüksek katına: 

YALOVA 
Coşkun tezahürat içerisinde bugün 

Hatay meclisinin kapnnmasiyle yirmi 
senelik milli mücadele tarihi şerefle, sa
adetle, sevinçle hitama ermiş bulunuyor. 
Büylik bir lUtüf buyurulan muvakkat 
memuriyetim de sonn ermiş olmakla 
mübarek ı>llerinizden öper tazimleriıni 
arzederiın büyük Inönli. Yirmi senelik 
milli ideali tahakkuk ettirmek suretiyle 
Türk dünyasına bir vatan parçası kazan
dıran büyük vnrlığınız her Türkiln kal
binde bir iman gibi yaşıyacaktır. Varol, 
yaşa sayın büyüğüm. imtiyaz vermeğe 

mütemayil değildir 
Paris 1 ( ö.R) - Kral lbnissuudun - - -----------

TAYFUR SÖKMEN 

mümessillerinin son zamanlarda B. Hit-
leri ziyaretinden çok bahsedilmişti. Ka
hireden gelen bir telgraf bu münasebetle 
Almanyanın yaptığı propagandayı yersiz 
gösteriyor. Zira Führerle görüşen zatın 
Suudi hükümeti namına hiç bir vazife 
vc mcnrnriycti yoklu ve Alman hükilme-
tinin talebi üzerine F~hreri z.iyarct et
mişti. Kral lbnissuud Almanlara veya 
Italyanlara her hangi bir imtiyaz vermeğe 
ve memleketinin ist.ikHUini tehlikye dü-
şürmeğe asla mütemayil olmayıp Kızıl 

deniz havzasında statükonun muhafaza
sına ve Necid ile frakın hükümraniyct 
haklarının muhafazasına taraf dar bulun-

llugtın iki filim birden 
3 - 6.30 \ 'c 10 seanslarında 

KİMSESİZ 
(SANS FAMİLI..E) 

Vanni J\lnrcoux • J>orvillc 
1.30 • 4.50 ve 8.20 seanslarında 

KON.2'İNANr AL 
Fred Astair ve Çinger Rogerı 

Dans, müzik, ıı~'!C ve 
çılgınlık filmi 

FİATLER: 20. 25. 30. Talehf 
Salon 10 KURUŞ .. 

Bu suretle reisi cümhurun bu meseledeki salahiyeti nihayet bulmuş· 
tur. Ve kambiyonun istikrarım temin için tesis edilmiş olan iki milyon 
dolarlık istikrar sermayesi de mevcut değildir. Gümüş için hiç bir satın 
alma fiati tesbit edilmemiş bulunmakta ve bu fiat ancak dünya piya
saları üzerine tesbit edilebilecektir. 

Bununla beraber, 1934 tarihli cSilver Acb meriyette kalmaktadır. 
Ve bu suretle Amerika hazinesi yabancı gümüş satın almağa devam 
edebilecektir. 

Kral karolun nutku 
"V azil em iz ecdadımızdan mıras 

muhafaza dır,, kalan ana yurdu 
Bükreş 1 (Ö.R) - Parlamentonun kralın nutkuna cevabı münase

betile kral Karo] bir nutuk söyJiycrek Romanyanın bütünlüğünü mu
hafaza iradesini teyid etmiş ve demiştir ki: 

«Vazifemiz ecdadımızdan miras kalan baba yurdunu muhafaza et
mek.tir. Diğerlerine ait olan şeylerde gözümüz yoktur. Fakat kendimi
ze nıt olanı müdafaa azmindeyiz.> 

Kral memleketinin sulh ve İstiklal azmini teyid etmiştir. 

Yunan prensesi dün 
Floransada evlendi 

Roma 1 (Ö.R) - Yunan ve Danimarka prensesi İren ile Aost Dü
minin ikinc.i oğlu Spoleto Düminin izdivacı bugün Floransada yapıl
~ı!tır. Şehı~ !talyan ve Yunan bayraklarile donatılmıştı. Katedral 
onunde gcmıcı kıtaJan ihtiram vazifesini ifa ediyordu. Muhtelif hane
~~nları~ ~üme~sill~ri ve eski ispanya kralı Alfons davetliler arasında 
ıdı. Gelının §ft}ııtlerı Yunan kralı Jor1' ve Veliaht ..,. ...... Pol ·· · 

h . 1 · d r--·- , guveyın 
§8 ıt erı e Savoye prensi Umberto ve Aoat Dümini idi. ltalya kral ve 
kraliçesi de merasimde hazır bulunmuılardır. 

Belçika Başvekili 
• • 
ıaıeaı Harp halinde memleketin 

tedbir alacağını •dyledi 

• • 
ıçın 

Brüksel 1 (A.A) - Hariciye bütçesinin ayan meclisinde müzake· 
resi esnasında başvekil Pierlot, mühim bir nutuk aöylemiıtir. 

Hatip Belçikanın harici siyasetinin ikbaadi hürriyetten ayrılması 
mümkün olmıyan istiklal ve azmi ve harici siyaset hürriyetine iatinad 
ettiğini kaydetmi§tir. 

Baıvekil bu hususta sınai ve zirai faaliyetin kuvvetli bir müdafaa 
teşkilatı kadar mühim olduğunu aöy)emiıtir. 

Pierlot, muhtelif istihbarat ve propaganda servisleri ihdas ediJdiif11$ 
bildirmiştir. 

. ı:-1etic~ ol.a:ak ~~.vekil, ~arp. zuhur ettiği takdirde memleketin 18,e .. 
sını temın ıçın hutün tedbırlerın alınacağını aöylemiıtir. 

y E N i, NİN 5 İNCİ HARİKA FİLİMLER 
Hartası muvaffakıyetle devam ediyor .. 

2 Türkçe TAM ve YEN/ 

MARKOPOLO' NUN MÖTHIŞ 

MACERALARI 

KOPYA 

Düğ~n Gecesi [ Naşit] 
HARiKALAR CAMBAZHANESi 

• 
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Cumartesi, Pazar: 10 - 11.45 - 2.30 - 7.15 TE .. 
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Osmanlı 
Çeviren : Haıim samı 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

-63-

Yunanistanda 
Tuğyan felaketine 
uğrıyanlar için 
yardım tedbiri 
Atina, 1 (A.A) - Atina ajansı bildi-

riyor: 
Hükümet Beotya ve Fiotit mıntaknla

nnda şiddetli yağmurlar Uzerine tuğyan 
felaketine uğrıyanlar için seri yardım 
tedbirleri almıştır. 

Başvekil Metaksasın emriyle ziraat, 
münakal!t nazırlan, Ziraat bankMI rnil
düril ve içtim.al basiret umumt k.ltibl, 
hasaratı ~ ve yardım tedbirlerini 
kararlaştırinak üzere tutYana maruz ka-

Dün;ada en haksiz işlere bumunu - Siz çocuksunuz ... Gülmeyiniz .• lan yerlere gitmişlerdir. 

k. k1 h b · b · d' l · · Hilkümet, acele seyyar hastaneler, 
sokmaktan çc ınmeme :..ı.. meli~ ulr veNır~ Benı ıAnlmanaeyınız.d .. w d.. doktorlar ve 11Aç göndermiş ve tahsisat 
bir eoydan. yani Alman ,a .. u sı o - arsıs U§C ogru one- vermiştir. 

Cluğu görünüıünden anlaşılan pıı- rek: MünablAt ve muhaberat tekrar tee.1-
lanta yüzüklü, filman bir adam dü- - Tetkiklerinizi ıüphesiz yaptı· sils etmistir. 
çar olduğu bir hezimeti .§u suretle ruz ... Bu hattın mecmuu kaç kilomet- -*-
anlabyOl'dU: re uzunluğunda olacaktır? .. Bu nok- İ T A L Y A D A 

- Ah ... - tıpkı ağlar gibi bir ifade tayı sorabilir miyim} Calqan endüstri 
fie eöylüyordu - Mümkün olan ve Şişman adam her iki elini de tava· aınelesf. .. 
olmayan her §eyi yapbğuna allahı ve na doğru kaldırarak: Roma, 1 (A.A) - İtalyan endüstri 
bütün rnukaddeaatımı i§had ederim. _ Senyör... işte işin en mü,kül milessıeseleıinde çalışan amelenin rnik-

Tam dört aaat. ~~ .s~e yaptığım ciheti bud~~ ... ~iz iki bin dok~ yüz ~ ~; ~~~~ı~ ~: 
gibi mabeyn başkabbının yakasına kilometre uzerınden hesap ettik. edilmiştir. Geçen 1938 senesi nisan ayı
sanldım .• Mabadı istihsal için oka- Fakat bu ıssız çöllerde sık sık bir nın son haftasındn bu mikdar bir mil
'dar dil döktüm .. O kadar tebessüm- takım uçurumlar bulunduğu ve ara- on 155.000 kişiden ibaret bulunmakta 
ler, ricalar ... Ne yapmak mümkünse zi düz olmadığı ... Ayni zamanda hü- idi. lı 

1 
_:ı_da 

h · · t k" · f · · d b" "k 40 saatten az ça şan ame enin UUA -epsını yap ım... • umetin zayı vazıyetı e uyu • 1938 de 247,ooo iken nisan 939 

.-Tunus Italyanları 
Fransız milli müdafaa
sına yardım ediyorlar 
Tunus 1 (ö.R) - Sfaks dük.erleri, arabacı ve hammaltaıi bir gün

deliklerini miJli müdafaaya tahsise karar vermişlerdir. tıçi delegeleri 
bu kararın her sınıf ahali tarafından tak.ip edileceği kanaatini izhar et
mişlerdir. Sfaks gazeteleri bu kararın Tunus - Fransa birliğinden §Ü~ 
he eden İtalyanların suratına indiıilmif bir tokat olduğunu ve iki mil
leti birleştiren maddi ve manevi bağların yeni bir tezahürünü tqkil 
ettiğini yazıyorlar. 

Tunus demokrat. lta)yan kongresi F ranaanm ltalya ile mevcut 1896 
anla§Uluını feshetmesini talep etmiftiı. Zira 1935 anlatmumm ltal
ya tarafından feshinden sonra 1896 anlapnaauun devamı Tunu.dakl 
lta}yanlan faşist hükümetinin kontrolü albnda tutmakta ve propa
gandasına tabi kılmaktadır. 

Ayni karar suretinde Tumıs ltalyanlan aruında bir kin ve tahrik 
propagandasını yapan lta}ya pzdelerinin bpach1tn:a.a Te T una-dald 
ltalyanlann serbest iı ve hayat haklannın ancak Fransız bnunlamun 
himayesi alhnda bulunması talep edilmektedir. 

lngiliz mühimmat nazırı Glasgovda 
bir nutuk söyledi 

Paraya varıncaya kadar her şeyı ameliyata giri mek imkanını selp et- ~an~~ e inmiştir. 
ihsas ettim... Bütün bu israrlanma tiği için... -*- Glaskov f (A.A) - Glaskovda bir nutuk söyliyen mühimmat na-

lngiltere 
Tekzip ediyor 

Yaz sonunda harekete 
hazırlık için emir 
•ermemiş.. 
Londra 1 ( ö.R) - Maliye na%Jtl 

Sir Con Saymcn hariciye nazın Lord Ha
lifaluın son nutkunda hem ln&iliz lauktl'" 
meal Ye milleti hem de -bil& fllph .. ı.-
liz imparator}~ haricinde kalan mili ... 
lerin de bityük eberiyeti umma beya• 
natta bulunmuı addedilebileceğini 131• 

lemittir. 
Londra 1 '(A.A) - Harbiye nezarr 

tfn1n yaz aonunda muhtemel bir lıarek
ha.z:ır olmalan lfhamonu T erritorial orch 
menauplanna teblif ettlfine dair ~ 
haLerler salahiyettar mahafilce uydurıı.
o1ara1c tavsif edilmektedir. 

Mallını olduğu üzere bundan daha ili 
ay evvel harbiye nezaretinin bir enıirn& .. 
meai mucibince, T erritorial ordu askerleri 
ve ihtiyatlar •melik talimler haric:lıaıd' 
mulııtelif talim ve terbiyqe tabi tutal
maolardır. Binaenalcylı. lagiliz ordmu ild 
ay eYVcliaine ait kararlarla yazın m~ 
her hangi bir tehlikeye karşı koyacak .. , 
ziyette caasen bulunacaklardır. 

----"'---
Mo2olistan hep aYJ!İ tar~ .~ukabel~ etti: c Ne _Peki... Şu halde ne kadar}.. İngfltef'edelıl Alınan zırı Leslie Burgin, ezcümle demi§tir ki: 

demek ıstedıgın~zı pe~ g~zel anlıyo- - Üç bin altı yüz veya yedi yüz hfzmetçilerl - lngilterenin bir çok ihtiyat stokları ve bir çok imk&nlari vardır. uava harbı ve bir 
rum. F~~~ padııah. bır l?'adan ~aha kilometre uzunluğunda olacağını zan Afma""G"8 çağırılıyor Nereden gelirse gelsin kuvvete istinad eden tehakküm teşebbüslerine u~ 
fazla bır ucret venlmesıne katiyen ediyorum... • Londra i·(A..A):. Evening Standard ve taleplere boyun eğmiyecektir. lngiltere, sulhu aramağa azmetmiştir. I .. 
rar.ı olmıyor ... > Narsis Buşe bıyık albndan güle- gazetesi Alman hükOmetinin İngiltere:- Fakat öyle hadler vardır ki, İngiltere imparatorluğu bunları tecavüz Japon ru yası 

Arabistanın dörtte üçünü imar et- rck: de ruzm'etçilik yapan bütün Alman kn- ettirmeği kabul edemez.> , Pnris ı (Ö.R) -Domei ajansının Tok .. 

mek meselesi mevzubahis olduğu bir _Gördünüz mü KolonelL Tak- dınlannın Almanyaya dönmelerini te- p olonyada olan eski Çekoslovak yodan bildizdlğine göre dış MogollstaS' 
•ırada bu ne büyük aksilik 1... • dir e~iğiniz Osmanlıların yaptığı i i r. m~Tdçiliği bu tedbiri mu- ve Mançuko hududunda yenl muhare'" 

Yana. yakıla bunlan anlatan §ı§- Almanlar tazminat için, kilometre hik göstermek üzere Almanyada ~ gö- devletine ait emlak ne olacak? beler olmuştur. Dış Mogolistaiıdan gr 
man henf bu ıırada alnında toplanan bapna muayyen bir meblağ verilmek recek kimselerin azlığını ileri sürmekte- len Sovyet tayyareleri zehirli gazlar at.o 
t rl · 'ld' · l l l dir mıcılnr, Japon harbiye De'Zal'etinin bit e en ıı ı... üzere su tanla pazar ığa girisiyor ar.. · . , 

M · B 'b' .. ·· ek * Varıova 1 (Ö.R) _ 1'.T-rcdilcn bir tebl::ı:.e go"re Polonyada bulunan tekzibine göre son r.amanlardaki muhte" aısü u~ acır gı ı goruner Sonra. kilometreleri istedikleri gibi - - '~ MfS __ ..ı 
aafdilane bir tavurla dedi ki: " arthnyorlar.. U Ş A K T A eski Çekoslo~lı: devletine ait emlakin huliuki vaziyetinin henüz te• lif muharebelere 560 Sovyet tayyQI'eP 

-. Behe_r kilo~etre başına teklif K<:?prüler yapılarak mesafeyi kı~ Kızılav haftasına bit edilmemesi ve Polonya hükümetinin eski Çekoslovakyaya karp lşUrfık etmiş. BunlarBan 253 tanesi dll-

edilen temınat mık.tarı pek fazla de- saltmalc ve bu suretle bir ikbsat te- hazırlılı.. bazı talepleri sebebile eski Çekoslovak cümhuriyetine ait menkul ve ~~rillmponlar~. ı!l8an=si9 +~=::e ~~~ ğU .• F ak~t bu .. ~ese!e .tali bir ehe~~i- min cdi1mek noktasına kimse yanaş- Uşak. 1 (A.A) _ 27 ha:ılran 939 tari- gayri menkul em vale Leh hük.ümeti vazıyed ctmigtir. Eski Çekoslovak -ı·terdi.rt! -J J ~ 
yeti haız degıl mıdır~ .. En muhım mıyor .. Hattın alabildiğine uzatıl- binde kaymak.nmlığm riyaseti altın~ sefaret binası da hunlann meyanında bulunmak.tadır. """i • • 

nokta imtiyazın istihsal edilmesi idi.. k. t ·ı . b . d k d b" toplanan komite Kızılay haftasına ait Sorbon u"nı·ver·ı·tesı'n -'e Po 'onya Va§İngton 1 (A.A) -Hariciye~ 
ma 19 enı mesı u ı ene a ar u- programı hazırlam~ ve on temmuzdan g Uı 11 Hull. matbuata beyanatta bulanarak nr 

işte buna da muvaffak oldunuz.. vu'"k bı'r kazanr olduguw nu sarih bir . 'b l.~~ı. cak lan ,,, __ ,_, hafta.. • 
E Ar b' · d"f J ~ ıti ~n ~ya 0 nıuıay J / / J zarcte FoohoY'daJd Amerikan heyetioilll 

-. ':et... a ıstan şıme~ u ~r surette göstermektedir. . sının esastannı bildiren afişleri mcmle- uost arı cemiyetinin -uı aÖnÜmÜ ;aponlar tara&ndan bombardıman ec:ta· 
hattı ımtıyazını aldık ... Fakat hız hıs- M k . d " f · · · b _ ketin her tnrafına tebliğ etmiştir. ' 
ed la d "k v• • ka es at şımen u erının ın~ası un diğine dair mal\imat geldiğini söyleıoir 

8 ar r, o ecegımız paraya mu - I h ' h l ı l ,_ --
bil b .. "k b' .. · d · ara ıç p a a ıya ma 0 mıyacaıç ve L• d Paris 1 (A.A) - Dün öğleden sonra SOrbonneda cPolonya dost- tir. 

. uyu ır temettü temın e emıye- t' ed o ı ı ...... . t ıman a ...:s. etiz. • ne ıc e sman ı ann yununu ıs e- lan> cemiyetinin 20 inci yıl dönümü münasebetile büyük merasim Amerikalılara ait emlakin uğraOllJ• 
c ·A· d ~ Az k b' f dikleri gibi kırpacaklardır. yapılmıııtır. darbe dolayısile istenecek ta:aninat Ji-k• - am sen ae... ço ır ay- B . h be . 'dd .. . Dün mü•laa .. bir :r 

d • • 'h J ea·ı· N • B u ızn at nı cı en mutecssır -~ Gen• ... al Gö'r--L! .. ted•vı• t l_ta d • ti' k' k d 1 b' al --a yıne ıstı 88 ı ır... arsıs uşe • • N . B d d rırtına cıkb.. ..... cou soy ıg nu u~ emış r ı: ın a soru an ır su e cevap veren 
'--''-·- B' • .. .. kad etmıştı . arsıs U§e en sor um: • Tarihe kaydolun~ ve iki memleketin yenılmez kuvvetlerine lstinad zır, bu meselenin ja pon hükümetincc t;. 

k~auı;du .... · • ~~·cnçer.enın onune ar - F:-'--t, sultan nirin '--bul edi- Dün akşam saat yedi buçukta liman.ı-
ttim <:lKi:l ır 1Ul dd 1 bir eden Polonya - Fransa dostluğu bugu-n dünyanın bakbgı .. -ref ve hür- kik edümekte olduğunu söylemiştir. en ısını p c ... , ~da Ani olarak çok şi et i · poyraz r 

M h • ab'" dinled' · yorr.. { -ı~m • ..+... Fırtı t JA.. riyctin muhafızı olmu..+ur, Fransa ve Polonyanın aulh istedigwini her HulI, Amerikanın Londrn sefiri Kr - u avcreyı t ıı ınız... S it .,. B • ll K ırtınası YA"~·u . na epey e "'i" ':if• 

_Sefir alaylı bir ifade ile ve gayet l -
1
. u aÇn'~kı',:· FendımlzavaAıl o- mucip olmuş ise de on dakika sonra k es bilir. Fakat yine her kes bilir ki, Polonya ve Fransa kendi hürriyet nedinin Amerikaya avdet etmek iatec1İ' 

.. ı- d B d p one ım... un u ıra er ov man geçmiş ve bir kazaya meydan vermemiş-- ve şereflerine karşı yapılacak her türlü tecavüzü tenkil edeceklerdir. ğinden haberi olmadığını da beyan et' 
yar'} ':i u~or u - ~ a am r';: sefaretine, sefaret de Almanya impa- tir. General Veygand da söz alarak Polonya orduıunu medih ve sena miJtir. 
yka 1 

• ı er ovd, vagonÇaark vl e ray r ratorluğuna istinad ediyor. Bu iı:lere -- l · d · · ki _, .. 
omısyoncusu ur... ı taşı ve ak l d' . . . dah k :ır M ) A ey emı§ ve emıştir : Tokyo. 1 (A.A) - Cepheden gı:--: 

k d 'ha t ı......_ •• f ah · t' ı er ırınenız ıçın a ço zaman eV Ut Her karışı eski şerefleri hahrlatan bir toprak üzerinde uzun seneler bir habere göre, Japon deniz kuvveti~ 
um an ı re • ~ yuz ers un ı- 1" Fuşoya karşı taarruzlarını :tn·..:u.,ertr' 

d d d b . · ·· · de b' · azım.. . süren mesai ile tekamül ettirilen Polonya ordusunun kıymetini F ran.. ~uu.ı 
a ın 8 ır arazı uzerm ır ımen- B d M h CeIAl • 1:ımir ikinci Noteri merhum Emin talebi üzerine tehir etmic;lerdir. ~ 

d "f h k . . ] B u sıra a e met a ettın paşa sa takdir eder. Fransa Polonya ordusunun hak ve medeniyet davasına ...,, u er attı yapma ıstıyor a r... u .. . }' d ·1 b' d b' Ercncrin ruhuna ithaf edilmek üzere Filhakika Min nehri üzerinde 
h t M kk ·ı M k b b' "b' . o gosterış ı en nmı e ır en ıre sa- bu""'" ikindi namazını miitcakip Kal'Şl- nasıl bir kuvvet getirdiğini pek ala bilir. yapmam. b.,şlamıs olan J= 11-a , e e ı e es a ırı uıne l k d .... d" ı>"'' o - ~ .. ~ 
bawl k onun apısın a gorun u.. '-'8ka Sol'..ruklrnyu camiinde mevlftt okut- Ka. Paul ve Quentir mandan çılonakta olan iki · · Qlllll"' g ıyaca ... ~ ii 

Bittabi bu hat bir santim kar bile j I tnndacaldı1". Arzu edenlerin te§rifle.ri royerinin subayları tekrar limana döol' 
•• B rMED - rica olunm. rek orada bulunmakta olan İngiliz tebr 

bırakmıyacak... 1----ımt•••----------------.. , AkJ • • • alarıru alacaklarını söylemişlerdir. Jr Çünkü hattın geçtiği yerler baştan aenizin ıncı&ı pon makrunatı, tahliyenin taınamlanr°" 
başa kum çölünden ibaret ve ahali- lzmı·rı·n cennetı· Ç Pi :;;:.: beklemcğe muvafakat eyJenıişlet' 
d en tamamile halidir ... Deniz tariki- eşme aA 1•ıarında 
le yapılacak transit de hemen hir bir , Diğer tnraftan, Vruışoodan gelen ~ 

~ herle.re göre. limanda tek bir ccne 

;:~:;~r.~~in edemiyecek bir mahi- Tereddüde lüzum yoktur ki i ...... R•••n••········:·················l•••••llH••····o·······••aa•l••u•nH•5 ge~:;t.o:a::-haberlerdc ae Ja~ 
ı,ıe bunun için, padişah hatb ya- Go .. lcu"k ~=. asımpa as le 1• :_:. ::ı a~::::~~:~ye kadar uerı~· 

panlara tazminat akçesi olarak mu- yaylasıdır nı ... __ • 
ayyen bir meblağ vermek mecburi- ııoo metre irtündn, göl kenarında konforlu bir otel bulmak, istirahat et· : ............................................................................ : Rusya ya 
yetinde kalmıştır. mek en biiyük bahtiyarllktı:r. 20 H • 939 t •h• d 

Halbuki bu hat, pek büyük bir kar Size bu bnhtiynrht'l GÖLCÜK OTELİ temin eylemektedir... 3Zlr3D 8fJ 10 en Yeni tekliller verildi 
te min edecektir. Bol ve temi% yemefı, bol ve temiz hava ue • b ld Paris t (ö.R) - lngiltere ve F,_,-

- Fakat Fıraderlov teklif edilen ucuz bflrahat ancak aöı..ctJK O'J'ELİHDE ıti aren açı ı sanın Moskova sefirleri B. Vilyam St,.., 

~~in~ın~h~ı~~a:n~ş=ik:S:y:e:t~e:d:e:re:k]6=~b;u~I~~;~~;·~·~=====~=~~~~~~~~~~~~~~~=!!=~~=~!!~!~~!~~~~!~!!-!!~! h~d~~bua~~~~~~~-~ Sff_a_nıyor} --.:... • _ 1 l ™ 5 - --"' sız tekliflerini B. Molotofa takdim etrı::: 

E H- R A z A D Bir müddet yürüdükten sonra kendimi mi a tınım vardı. Kalabalık arasında gi· d iyordu. ~ldıiım keseyi bana uzath. lerdir. B. Molotofun Sovyet cevabını 
Bebroylada buldum. Burası mahşer gibi derken bu adam yanıma sokuldu ve ke- ve onu bana hediye etti. Orada biriken ratle vermesi beklenmektedir. 

rz7J'.;a ................. ~.,._.. ••• m+••~acamı+M11:1+IZlii*Qa&a~11."2z~~~ 
kalabalık idi. Kaynaııan, itişen, yürÜyen semi cebimden çaldı, diye bağırdı. halkın bazısı bana su getiriyor, bazısı da Londra 1 (ö.R) - Ingiltere ve frı' 
~arın arasina L~ de ~ıştım.. :lim Vali~ emri!~ üstüm başım arandı. k~~ ~lime ilaç sürüyordu. Ben kesilen sanın .M.oakova sefirleri B. ~ilyam St~ 
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sag yanunda duran bu askena. cebı u:ze· Askerlenn kese5t koynumda çıkb. elımı hır beze sararak, onu koynuma koy- gla bırlıkte B. Molotofu zıyaret ed~ 
rine a.ıkışmlfl&. Bu cepte keseye benzer Vali keseyi aldı. Kese askerlerin tarif dum. Benzim soluk idi. Yüzümden tees· en son Ingiliz - Fransız teklifleıini te 

bir katılık hissettim. Yavaıça elimi sıyı· ettiği gibi mavi idi. Vali keseyi açtı, ke· sür akıyordu. Ahaliye t*1dtür ederek etmişlerdir. Bu konferans iki saat P 
rarak uke.rin cebine soktum ve keseyi senin İçindeki altınları saydL Altınlar da kalabalıiın arasından ayrıldım. Karımın mÜ§lÜr. Bunu mütealop Sovyet hü~ 

bu akııam yine buradayım> d edim. Eşek- mck yedik. Sonra 11erbetleri içtik. Gece onun cebinden kendi cebime geçirdim. yirmi tane idi. Vali ateı saçan gözlerle evine gittim. Yuka~ çıkıp yorgun argın tinin bu son teklifleri tetkik edeceii ~ 
çi tenhih ettiğim gı'bi kapının dışında bek· yansına kadar konuştuk, görüştük. On- Ukin cc.binin birdenbire hafifleyifinden bana bakarak: vücudumu minderin üzerine attım. Ka· yılkında nihai bir mülakat vuku bult1c:N-
liyordu. Eşeğe binerek hemen hana git· dan sonra uyuduk. Sabah olunca odanın fiiphdencrck asker elini cebine götürdü. - Ey genç doğrusunu söyle, bu kese- rım beni görür görmez bin bir endişe ile bildirilmiııtir. 
tim. E§ekçiye parayı verirken o akşam bir köşesine ikinci bir mendile yine elli Cebini hoı bulunca hemen bana dönerek yi sen çaldın mı~ titriyen bir seslcı ---lll'---
yine gelip beni handan almasını emret· altın bağlıyarnk. mendili odanm bir kö- bir eliyle yakamdan tuttl.l. öbür elindeki Diye sürledi... 8qanı öniime eidim. - Seni ıaıedea lau bcLır m&eeuir :::!;S~~OI,nvRA 
tim. şesine bıral:hm.. ok ile bft§lma fena bir darbe indirdi. As- Utancımdan ne edec.ciimi bilmiyordum. ve bitkin görüyorum. Ruhunu ezen keder A .a' VAa# ~ 

Handan çarşıya gittim. işlerimi gör- Bu hayat günlerce devam etti. Eve her lı:erin bu muamelesini gören ahali ben- Orada o vaziyette bulunacağıma yedi kat nedir) diye derdimi anlamak istedi. Ben Paris, 1 (Ö.R) - İstanbuldan 1~ 
etmiş olan kral Zogo, kraliçe Jer& fi 

düm. Alacaklı olduğum paralan toplat- gidiPJnde dli altın bıraka bıraka. bir den taraf olarak: yerin dibinde gömülü bulunmağı bin ker- ona cevap olarak başımm afndığını sö:r· ve oğlu ile l.llıl1kte İskenderiye yolıl 
tırdım. Bir kuzu doldurttum, fırına gön- gün para olarak bir altın veyahut bir - Bu ddikanlıya ne vvruyorsımvz> re tercih ederdim. inkar etsem, inklr fay- ledim. Lakin inanmadL Biz o kadar çok Fran.saya gelmektedir. 
derttiın. Küfeler dolusu envayi yemişler bir gümüş parçası değil, liıkin bir bakır Diye askerlere hücum ettiler. Aakcr: dasız olmdu, çünkü ke9e üz~imde çık- sevişiyorduk ki akimizln kalpleri arasın- + 
satın aldım. Küfelerin iistlerine de bir parçnsınn bile malik olmadı~'lmı gör- - Bu adam bir hırsızdır, paramı çal- mıştı. Valiye: da bir yol hani olmllflu. Benim düşün- Zavallı yavru 
çok çiçekler kodurttum, bir kaç hamal düm. Korku ve keder aklımı istila etti. chJ diye haykırıyordu. - <Evet efendim keseyi ben çaldım. düklerimi ben ıöylemeden o anlar, onun Bir yara -.Niz~d- ö.1~ 
ile beraber küfeleri karıma gönderdim. O zaman fıkaralığın ne büyük bir i ııken- Tam bu anada lcaJabalıltta bir kayna~ dedim, Vali etraftaki ahaliye dönerek:: fikirlerini de ben anladan. Karun: J • "° ~ • 
Akşam eznnı okunmazdan bir az evvel cc olduğunu anladım. ma. bir yol verme valü oldu. Öteden be- - Ey ahali itiraF ettiğin& siz phit ol- - Kocacığım, başını kaldır. Ye hqina Karataşta B. Fahri adında bırınu:)dllJ 

d t Iu bir yaşında Ekrem, boğazında ç ~ 
hana döndüm. Eşckçinin irCtİrdiği ~eğe En candan telakki ettiğim dostlar yü- ri en: dunuz ya 1. dedı. Sonra ceJlada dönerek: gelenleri bana anlat, çünkü eenin yüzü~ b ,_ __,. .• nnCJll"'" 

çı anın Aangrene çevirmesi y--~.. ~" 
binerek Habanya mahallesi yolunu tut· züme bakmaz, beni anlamaz olmu§lardı. - Vali geliyınl Sözleri ;,itildi. - Kabahatini itiraf etti. kabahati te- nün Ozerinde çıok vahim bir hikayenin ölmil}tür. BAdise tahkikatına Jlluad•., 
tum. Evde mermerleri silmişler, balar ta· Meaut olanlarla beraber bulunamaz on- Filnki arlcasanda cclli.dı ile hakimleri- beyyiin etti onun için sağ elini kes ... di- yazısını okuyor gibi oluyorum, beni me· umumilikçe Vlll.lyed edilmiştir. ~; 
kımlannı parlatmıJ)ar, kandillere yağ ların neşe ve saadetlerine İştirak edemez le beraber •ali göründü. Vali patırdnn.. ye emir verdi. Cel1at bir pala vuruşiyle raktan öldürme t Halim bana bildir. Belki fun, babe ve &n8$1 tarafından tedl~ ...
koymuşlar. Yemekleri tabaklara ayınnı1- olmuttum. Hattl akrabamın yanında bile zt i~itmi~i. Onun için yanımıza gelerek sağ efüni düşürdü. Ahali ve asker 'bana derdine derman, kederine bir te.elli bu- tirilmemesl yilxUnden yaranın ~j 
lar, terbetlerde aüzmÜ§lerdi. Kanm beni yabancı te1'1rlı:i ediliyordum. derdimizin ne olduiunu sordu. Asker he- acıdılar. Hattl aakeTJerin gözlerine yaf- lanın. cliye ya}Yare:b. Unn kirpı'k.leri üa.- olarak ölümü intaç ettijl tahınbt eıu;. 
görünce kollannı boynuma sardı: itte ogün böyle~ ac1 dütüoe İ:iü§iine mea atılarak: !ar geldi. O bile Pııem yaılamu aı'Jiyor, rinde iri elmaa tuıelerl aibi NU titı .. 7or. Tahkikata de'ftm ~:~ 

ıuan oıunur. ....--· , ____ , . 
- Se.ıin bir kaç aaatlik ayn)ığm ha- m•yyen l>irhedefim olnnyarak Binellü- - Vallabl nli .ı..11. m •• '• bW t.em de cna8tl gençliifne hyma«fan luT- ıiyordu. Ona cUzülme bir fe)' yolı:b dl-- culua. doktora ıeç ~ ~~ 

aa _. • ..... di7e ..._. seti. Ye- w c..W hela ,.,.,... al lffa.dw. mıiwl ._,,..... •111.ın lalede de,._ aazlak ettin, yazdc deiil ml sana ollam• - BjlJISDI - .-.-.. _, 



Hatay anlaşması esasları 
Fransa, üçüncü bir devlet lehine 

Süriyeyi terketmiyecek 

Y akup ve Evlitları 
f""' EV ....................... 1 ~ Kadın s C..ı ........................................ . : ı 

PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN ; ................. MODA ..... i 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Yaz günlerinde 

Yusuf 
-16-

ve 

-Tahranda devlet 
operaaı 

Çek çalc.cdan ve ek.eriyetlo keman
cılan ecnebi radyo idarelerinde mühim 
vazifeler almaktadar. Bu arada. lran bil-

devlet operaeına da Pragdan bir çok ..... 
atkAr tutulmuttur. 

Meşhur bir Çek radyo aanatk&n olan 

'""''Ş~;:;;· '''dikk:~ .. ·~: .. h;;;~; .. ·;,;;··:~:;···· .. 1 
.Ahirette bir senel 
• • i Bir pzeteebdn öte dünyada Ye ölüler arasan• f 
: da yaptıp 8arip ve hayali röportaj.. ı 
• • • . 

Ahirette 6111.ler nasıl yaııyorlar ve birbir
leri ile nasıl aeVİfiyorlar? 

Yalıın senelerin en mühim siyasi ue l~lmal 
• falulyetlerlnden olap öte dltnya~ı IJoylanalf a 

olanlarla müldlıadar-

Eski Avusturya başvekili Dolf üs ve Çe
koslovak Cümhurreisi Mazarik'in 

memleketleri hakkındaki düşünceleri 
Bu çok güzel eseri bir kaç güne 

kadar Yeni Asır' da okuyacaksnızı • • • • , ....... ._ ........................ '"'-........................................ ..: 



lzmirde denizciler bayramı Türkiye Hayırdır ······························ ....................................... 
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Dün güzel bir programla kutlandı 
şarpi, kürek, yüzme yarışları oldu 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
ile süslenmişti. Cümhuriyet meydanı da 
bayraklarımızla cnzip bir şekil almış -
1ı. 

Snnt onc;ln, Cümhuriyet meydanında, 
kabotaj hakkının Tilrk denizcilerine geç
mesi dolay1siyle resmi tören yapılmış -
tır. Başta vali B. Etem Aykut olmak 
Uı.ere belediye reisi Dr. Behçet Uz, ko
mutan vekili kurmny başkanı B. Asım 
:Aksaçı, bahriye komutanı, liman reisi, 
deniz komutanlığı erkanı şehir meclisi 
azalnrı ve daha bir çok zevat Cümhuri
yet meydanında yer nim~ bulunuyor -
!ardı. 

Törene saat onda, meydanda yer alan 
kahraman deniz erlerinin hep bir ağız
dan söyledikleri lstiklAl marşı ile baş -
lanmıştır. Bunu Izmir deniz yolları işlet
mesi vapurlar servisi ~efi B. Süleyman 
Daryalın bir nutku takip eylemiştir. 

~- Süleymanın nutku JUdur: 
•. B.SULEYMANIN NUTKU 

•Yüksek saygı değer bayanlar, bay
lar ve denizci arkadaşlanm, 

Sizleri bugU.n burada hür yurdumun 
e§sİ2 köşesinde fU şirin mavi &ök ve §U 

J>llrlak gUneş altında yine sel.Amlamakla 
duygulu ve sevtr.çliylm. 
' Geçen yılın bir Temmuzunda da yU

reJıı:lerimizden kopan aynı sevinç bizleri 
lmrada birleştirm~ işte bu yılın bir 

Temmuzunda da kabotaj hakkının bay· 
rağımıza terkedildiğinin on dördüncü 
yılını istik.111 ve hakimiyetimizin timsali 
olan AlatUrkün ebedt heykeli önünde 
candan, yürekten kutlulıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, 
Türk denizciliğinin bayram günü ola

n 'k beş senedenberi kutlulanan ve her 
yıl kutlulanacak olan bir Temmuz gü. 
11liniln Türk deniz ve tecim işlerindeki 
değer ve önemini anlıyabilmek için ha
tıralarımızı biraz geriye doğru çevire -
rek geçm~ zamanlan gözümüz önüne 
getirmek 1Azımdll'. 

Arkadapr, 
Türk ulusu Cilmhuriyete kavuşmadan 

evvel ana yurdun denizle çevrelenmiş 
)ayılarında Tilrkiln canını ve malını ya
Nııcı bayraklı vapurlar taşıyorlardı. Ve 
bu yabancı vapurların kaptanlan, çark
çiları, gemicileri hep yabancı uluslardan 
gelme insanlardı. Bunların kıyılarımızda 
istedikleri gibi insan ve eşya taşımaları 
zaten sayısı pe'k az olan Tilrk vapurla
r:ınn göz açtırmamaları Türk denizcili
jine engel oluyordu. 

Dünkü bayramda. vali, beledi11e reiri "' hüküm.et erkanı 
~ deii§ınesinde imtiyazlarını sağ • himayeye mütevakkıf bulunduğunu 
lamlamak istiyen yabancılar yeni yeni unutmamak lhrmdır. Denizbankın cD~
muahedelerle bu imtiyazlarını muhafa- ni.z Yolları> küçük yelkenliler at"asında-
za etıni§lerdir. ki gösterisi de mükemmeldi. 

TUrkUn cebine girmesi lhımgelen ka- Kalabalık bir kitlenin takip eylemek-
zancı yabancıların cebine akıtan bu lm- te olduğu yarışların daha ciddi olanları 
tiyazlar son zaferimizle Lozan muahe- harp gemileri vasıtaları arasında lJapıl

mıya başlandılı zaman aJaka bir kat da
desiyle ortadan . kalkmıştır. Atatfükün ha artmıştı. Bu arada yapılan kürek ya. 
ana yurda erginlık veren savaşını ve za- lar lt ift fil'kalar Uyanık . • . . rış ı, SJ'UP a ı ç e ı , 
fennı Lozanda toplanan dünya milletleri. dört çifte filikaları, 4 tek fıtalar arasın-

kabule mecbur oldukları zaman kabotaj 
hakkımızı da tanımaktan başka çare 
görme~lerdir. Lozanda kazanılan si -
ya.si zaferimizi, onun kahramanını bu 
vesile ile de sevgilerle, snygılarla ana
lım. işte Lozan muahedesiyle yabancı
lara tanıttırılan bu kabotaj hakkımız, 
1 Temmuz 926 tarihinden itibaraı cere
yana başladı ve biz de her ergin ulus gi
bi denizlerimizde ve limanlarınıızda 
kendi tecim işlerimizden gelen kazançla
rı kendi milletimize. hasrettik. 

Aziz arkadaşlar: • 
Bu itibarladır ki, 1 Temmuz 926 nın 

yıl döniimUnü biz denizciler bayramı 
sayıp yaptık. Cümhuriyetimizin bize ka
zandırdığı büyük günden sonra Türk 
ulusunun denizcilik işlerinde de bir ge
nişleme hAsıl olmuştur. 

Saygı değer arkadaşlarım: 

daki karşılaşma Grup ve Uyanık iki çif
te patelyaları arasındaki yarışma zevk 
ve heyecanla takip edilmiştir. 

Yüzme müsabaka ve gösterileri gü -
nün sonuncu zevkli kısmını teşkil eyle
miş, 50 metre sürat müsabakası cidden 
güzel olmuştur. Yüz metre kuı bağala
ma müsabakasında elde edilen netice 
hiç te fena değildir. 

Dün gece Karşıyaka deniz kuiübünde 
bir açık hava ba1osu verilmiş ve güzel 
dakikalar yaşanmıştır. 

Yelken yarışları, Yeleler, 1 - Göıte
pe, 2 - Alsancak, 3 - Yamanlar, Şar
piler: 1 - Kenan Karakedi, 2 - Muhid
din, 3 - Cezmi, Yelkenliler: 1 - Müca
hit, 2 - Ekrem, 3 - Semiramis. Futa
lar: 1 - Yamanlar, 2 - Alsancak, 3 -
Göz.tepe. 

Kürek yarışları: 
Mayn grubunun 1 ci ve 2 ci bölüğü 

arasında yapılan (alh çifte filika yarışını 
birinci bölük kazandı. Bundan sonraki 
Uyanık gemisinin dört çift filikaları ara
sındaki yarışa Güverte ve makine bö
lükleri girdi. Oldukça heyecanlı olan bu 
yarışı GUverte bölüğü kazandı. En son 
olarak küçük bataryalar arasındaki -ya
rışı da birinci bölük kazandı. ikinci bö
lük, ikinci geldi. 
Yarışların en zvklilerinden birini de 

sal yarışı idi. Bunda da Güverte bölüğü 
birinciliği aldı. 

Sıra yüzmelere gelmişti. ilk olarak el
li metre sürat yarışı yapıldı. Otuz kadar 
yüzücünün iştirak ettiği bu yarış çok 
heyecanlı oldu. Neticede Yamanlardan 
Muzaffer birinci, Arif ikinci ve Zeki de 
üçüncü oldular. 

100 metre serbest: 
Bu yarışta da Yamanlardan Atıf bi -

rinci, AlAeddin ikinci ve Cemal üçüncü 
geldiler. 

100 metre sırt üstü: 
Yamanlardan Mehmed birinci, Zeki 

ikinci, 
100 metre kurbağalama: 
1 - Yamanlardan Kenan, 2 - Ya -

mantardan Haldun, 3 ·_ Yamanlardan 
Mehmed. 

Sürat yarışlarından sonra yapılan ör-

-----~·---
Akdeniz mıivazene-
sinin temel direği 

-*-Bugün, takip edilecek aylar zarfında 
çok '"' ağır basacak bir hadisenin vukuu 
bekleniyor. Büyük harpteki hasmımız 

Türkiye, resmen bizim müttefik.imiz ola
cakhr. 
• Hemen bir senedcnberi ona bir dostluk 

paktiyle bağlıydık. O :ıarnan B. Rüstü 
Arasla bu paktı müzakere etmiş olan B. 
Ceorgea Bonnet, ya.kın prkın b&Jlıca 

devleti olan Türkiyenin dostluğu, büyük 
Avrupa buhranının ortaya çıktığı bir ıı· 
rada, bizim için ne kıymetli bir müzahir 
olacağını takdir etmiş ve ona Suriye si

yasetimizin eski hatalarının icap ettirdiği 
fedakarlıkları k&bul etmek liyakatini gÖs• 
termiştir. Bunca cmuahede paçavraları> 
ar .. ında bu paktı imzalıyanların içlerin· 
den biri aleyhine müteveccih hiç bir bir
liğe girmemek hususundaki mihver dev
letlerinin genişleme hırılannm dünyayı 

iki lı:ııma ayırdıiı bir sırada, doatça ria· 
yet ctmiı oldu1dannı mütahede etmek 
memnuniyet verici bir keyfiyettir. 

Demokratik devletlerin kunnuı olduk
lan tecavüze mukaYemek si.temi için· 
de, Polonyanın timal nol:taamı tuttuğu 

emniyet zencirlndc T6rkiye <"enup rapt 
noktaıını teıkil etmektedir. lnııiliz • Fran
sız yardımı prlttaki müttelilderimize an
cak bekçisi TUrliyc olan Boğazlar va91-
t .. iyle yapılabilir. Çünkü Baltık yolu ita· 
panacak ve lc:aradan muıruala yolu mih
verle onun peykleri tarahndan müdafaa 
edilecektir. 

Fakat Türkiye yalnız Boğazların mu
hafızı değildir. Balkan ve prk paktı-sa

yesinde yalcın farkta sahip olduğu nüfuz 
onu ıarlci Akdeniz muvazenesinin temel 
direği haline getirir. Süveyş geçidini ser
best bulundurmak i"tiyen Türkiyeyi ken
dine hasım etmemelidir. Romanya ve 
Yunanistana verilmiş olan garantiye fili 
kıymet verecek yegine "~Y olan lngiliz 
Fransız - Türk askeri anla§maeı mihver 
devletlerinin iştııhlarına kartı kuvvetli 
bir sed teşkil eder. 
Umulduğu gibi, Mısır, şu veya bu şe

kide tedafüi birliğe iltihak ederse, Ak
deniz statükosunu bozmak istiyecekleri 
bu fikirlerinden vaz geçirecek bir blok 
vücuda gelir. 

Fransız - Türk anlaşması Moskova ile 
olan müzakerelerin akdini tacil etmek 
neticesini doğuracak mıdır} Bu pek ta· 
biidir. 

Editb Bric:on 

--------
Küçük haberler 
Fransada cHırsızlar cenneti> isminde 

çok güzel bir vodvil filme alınmaktadır. 
Filmin kahramanlan kendi arzuları hi
lafına olarak hırsızlık yapmağ~ mecbur 
ltalmı~ bulunan iki panayır artistidir. Bu 
iki artist saklanabilmek için bir müzik
holde meıhur iki kız kardeş yerine lı:en· 
dilerini geçirmeğe mecbur kalmaktadır· 
lar. Filmin mühim bir kısmını kadın el
bisesile oynamağa mecbur olan iki artist 
T avtoin baştan sona kadar bUyük bir 
muvaffakıyetle rollerini hatarmaktadır· 
lar. 

dek kapma yarışı çok zevkli irli. Bunu 
takip eden yağlı direk müsabakası da 
seyircilerin alakasını üstüne çeken bir 
müsabaka oldu. Pek çok yüzücülerin 
birbirini takiben denize yuvar]anmala -
rından sonra, geçen senenin şampiyonu 
Sadettin gayet seri bir hareketle bay
rağı kapmağa muvaffak oldu. 

.. -........ -.-. .•....• -........... . ······························ Inşalla ...... -..... i'iii'ia •• -.......... . 

Rüya nasıl tabir edili 
-10-

Rüyalar kaç türlüdür ve tabir etmek iç 
nelere dikkat etmek lazımdır? 

Görülen rilyanm uahmani) ,«:Şeyta-ı 
ni), ve bozuk rüya olup olmadığını an
lamak için dikkat edilecek nokta]ar şun
lardır: 

R .. ················ -············ uya ............... . 
············ Tabı.rler Rahmani rüyalar - Tanrı, peygam

ber, gök .. güneş .. ay .. Mukaddes kitap
lar .. MakbQl ve memduh hareketlerdir. 

•••••••••••• •••••••••••• 

Avukat S. C. 
Yani uyanık iken görmek ve yapmak- Yılan, hilekAr bir düşmandır. 
tan hiç bir hicap duymıyacağımız şey- dilşman sizin meslek arkad~lar 
leri rüyada gördüğümüz zaman bunlar sındadır. Bu dilşmanm bir ço 

rahman! rUyalardır.. ran dokunacak fakat siz ,errindeıı 
Rahman! rüyalar da iki kısımdırlar. fuz kalacaksınız. Milhim bir da 

Bir kısmı insanlara gelecek me~;ud hl- hlm bir para elinize geçecek ve bıa 
dlseleri tebşir ederler. Bir kısmı ise her ile uzaktan alAkalı bir izdivaç 
hangi k:ötil bir halden içtinabı ihtar nız da muhtemeldir. Bir kadın 
ederler. den iftiraya yakın ufak bir zarad 

Rahman! rüyalar karma ka~ı'k ol • yacabm1%. Rüyada lstanbulu 
mazlar. Açık ve ~lklr görUlürler ve- Şeyh Abdülkadi.rUIJemunlye 
uyanıldığı .zaman tamamen hatırda kal- vardalık ve haram rızk ile tabir 
mq olurlar. Tarihte peygamberlerin gör- (Ibni Sirin) e göre ise lize bir 
dilklerl ve Tanrının emirlerini tebelliil yolculuğu var. Ve ihtimal kadıa 
ettllcleri rüyalarda bu kabildendir. Rab- manlığına orada rastlıyacabmıl. 
man! rüyalar, kendi tabirlerini kendi Buca: H. Rifat: 
Uzerlerinde taşıdıkları için öyle geniş Yeni bir bina yapıldığını rUy.aıa 
tevil ve tefsirlere de ihtiyaç göstermez- mek, (Ebu Saidillvaiz) e göre 
ler. lanndan birinin ölüm haberi i1t 

Şeytan! rüyalar he bUAkis insanların olunur. B~ka bir rivayete göre htt 
ekser ahvalde ve kabahat ol.ırak i'ledik- nıadığı bir kadınla münasebet 
leri şeyleri irae ettiğinden tabire rnuh· tevil edilir. Size yakın zamanda 
taçtırlar. Bunlar daima hayır ile tabir bir fayda da vardır. Tanıdıkl 
ve tefsir edilmelidirler. Şeytani rüya- birinin ikbalden dilşmesl ile bird 
larda dikkat edilecek cihet karmakarışık leceksiniz. 
olmamalı ve zihnin fevkalade meşgul Kereciler: Kcizım Kol: 
bulunduğu şeylere temas etmemeleTI - Bir teessürle karşılaşacaksınız. 
dir. 

Bozuk ve tabir edilmez rüyalar ise 
karmakarışık .. vuzuhtan ari, insanın 

daima meşgul olduğu şeylere temas eden 
ve uyanıldığı zaman unutulan, zihinde 
ancak hayal meyal kalan rüyalardır. 

Mesela gündüzün bir kedi ile çokça oy
nıyan bir kimsenin rüyac;ında bir arslan 
görmesi, karnı aç yatan kimsenin ken
disini .ziyaf C'fte görmesi, hararetten ya
nan kimsenin buzlu şerbet içmesi gibi.. 

Rüya tabirinde mühim bir nokta da 
zaman, mekan, iklim, memleket, ka -
vim millet itibariyle tabirin değişmesi -
dir. Binaenaleyh tabir eden kimse evvelA 
rüya sahibinin hal ve şanına, rüyanın 
görüldüğil mevsime, zamana, rüya göre
nin milliyet ve mt>zhebine dikkat ede
cek ve öyle tabir edecektir. 

Meseli: 

Gecenin ilk saatlerinde görülen rüya 
geç, sabaha karşı görülen rüya erken 
çıkacağı gibi bahar ve yaz rüyalan da 
son bahar ve kış rüyalarından daha ev
vel zuhur eder. 

bu teessürUnUz arzu ettiğiniz f 
buk nail olmakJa zail olacaktır .. 
bu yüzden endişede bulunma 
Hükümet tarafından bir para 
yüzünden takibata maruz kalın 
muhtemeldir. Bekçi tarafından 
edilmek böyle tabir olunur. 

Menemen: B. Onat: 
Hususi olarak istediğiniz cevaı> 

ile gönderildi. 
Bostanlı: N.1. 
Hayatta bir kadın yüzünden 

olacaksınız.. Bu mağlfibiyetinize 
bir kadın sebep olacak. Maaınafih 
lup olmanız galip olmanızdan b 
Zira büyük bir kısmete yolunul 
yor. 

Güzelyalı: Sevil B.T. 
Iki haber alacaksınız. Bir 

hAdisesi ile ufak bir üzUntü g 
siniz. Elinizdeki yilzilğii çıkarıp 
sına kendi arzunuzla ~ermeniz b11 
tüyü sizin davet edeceğinize 
Maaınafih çok çabuk geçecektir. 
verdiğiniz kimse yUzüğü -·-~-
Elinize hem bir taraftan bir mal 
hem de kendi 81'7unuzla elinlzd 
çıkacaktır. Eğer dargın olduğunul 
bir dostunuz varsa onunla da b 
sınız. Hayırdır inşaallah. 

ödemiş: N.G. 
Birbiri ilstüne sizi memnun ed 

haber alacaksınız. Bir taraftan 1t 
bir hımaye göreceksiniz. Rüya 
ciğer yediğini görmek fayda gö . 
ve eline bir para geçeceğine de 

Bu ciğeri kendiniz pişirip te 1t 
yemeniz, muradınızın husul b 
ve hoşunuza gidecek bir söz duy 
za işarettir. Ufak bir his mace 
küçük bir de kedere düşecek~ 

GCiztepede Aliye: 

Yütlerce senelerdenberi her ergin 
ulus deniz işlerinden gelen kazançlarını 
yalnız kendilerine hasra büyük bir dik
kat ve itina gösterirken, Osmanlı salta
natı akıllara sığmaz bir dalgınlıkla bu 
deniz tecim kazançlarını yaban<'ılara 

pışkeş çekmişti. 
Osmanlı saltanatı ta eski zama.nU\r -

danberi tecim işleriyle uğraşan reayaya 
ve yabancılara bol bol tecime! imtiyazlar 
vermekte bir beis görmemişti. Saltanatın 
en kuvvetli devirlerinde dahi bahşolu
nan bu imtiya1Jar kapitülasyon namı al
tında mutlak bir esaret zencirini teşkil 
etmiş ve bu zencirin maalesef en bo
ğucu halkalarından biti de kabotaj hak
larının yabancı ellere verilmesi olmuş -

Günden güne genişliyen deniz tecim 
filomuz ve bu filoyu kabiliyet ve kıya
setleriyle idare eden gemi adamlarımız 
ve bütün denizcilerimiz tamamiyle 
Cüınhuriyetimi.zin malıdır. Cümhuriyet 
hilküınetiınlz her gün deniz tecim işle
rinde yeni yeni adımlar atmaktadır. Pek 
yakın bir Atide deniz tecim işlerinde bü
yük başarmalar göstererek dünya deniz
lerinin her köşesinde kahra.'llan ataJa
rımız gibi Türk bayrağını gezdireceği -
miz muhakkaktır. Türk ulusu Altın kay
nağı olan denizlerde de kendi hissesine 
düşen kazancı tamamiyle elde ~decek· 
tir. 

Bize bugünleri gösterenlere bin min
net ve şükranlar, Yaşasın ulu Milü Şe
fimiz, büyUk Cümhur başkanımız aziz 
Inönil; yaşasın kıymetli arkadaşları, ya
şasın Türk Cümhuriyeti ve 'rürk ulusu.~ 

Denizli biçki yurdunun 
çok beğenlldi 

• • 
sergısı 

Bundan başka mevsiminde ve zama
nında faydalı olan şey mevsim ve za -
manının haricinde muzırdır. Yazın rüz
gar, yağmur, kar görmek hayre delalet 
etmez. Fakat bunları kışın görmek eyi· 
dir. Daha sonra bir memlekette mez -
mum olan bir hareket başka bir memle-
kette makböl olabilir. Rüyayı tabir eden 
kimse bu cihetlere de dikkat etmelidir. 
Elbette on sekiz yaşındaki asri bir kızın 
dans rüyası ile yetmiş beşlik sofu bir 
hanım ninenin dans veya çifte .elli oy
naması aynı suretle tabir edilmez. Bir 
hıristiyanın kilise ve hocanın cami gör
mesi hayre deUlettir. Fakat hıristiyanın 
camie, hocanın kiliseye girmem başka 
türlü tabir olunmalıdır. Rliyayı tabir 
eden kimsede aynı zamanda ze~ da 
lAzımdır. MeselA minareye . çıkmak bil
yük bir memuriyete geçmekle tabir olu
nur. Fakat bu rüyayı gören bu karpuz
cu ise, okuması yok bir adamsa ona öyle 
tabir elbette ki doğru olmaz. 

Su, çeşme görmek çok eyidir· 
ve kısmı>tli haberler duyaca,lr<~,. 
yu evinizden doldurduğunuz i~ 
met zengin bir şekilde sizin e 
sizin üzerinize olacaktır. Ko 
yardımınız dokunacaktır. RüyadJ. 
len dualar aynen çıkarlar. Sizi11 
den su alıp size allah razı o1s~ 
komşunuzdan fayda görece · 

tur. 
Arkadaşlar, 
Bilirsiniz ki kabotaj hakkı demek bir 

ulusun kendi kıyılarından insan ve yük 
taşıma hakkını yalnız kendi bayrağına 
hasretmesi demektir. Halbuki Osırınnlı 
sultanları bu hnkkı ecnebi bayraklı ge
milere vermislcr ve ta Cümhuriyet dev
rine kadar ecnebi bayraklı gemiler bu 
haktan bol bol istifade ederek istedik
leri kadar para kazanmışlardır. 

Az.iz. ar}cadaşlarım, 

Türk ulusunun bu mukaddes hakkı
nı yabancılara veren ilk knpitülusyon 
(1535) tarihinde Kanuni Süleyman ile 
Fransa kralı birinci Fransuva arasında 
o zamanki sefir Jan dö Lafore delfüe -
tiyle akdolunmus bir muahede ile baş
lamıstır. Bu muahededen sonra her p.-ı-

Bunu takiben kahraman erlerimiz ta
rafından yüksek sesle denizciler marşı 
söylenmiş ve Atatürk heykeline, deniz
cilerin minnet ve şükranlarının ifadesi 
olarak çelenkler konulmuştur. 

En son olarak ta, kahraman deniz er
lerimiz valinin önünden bir geçid resmi 
yapmışlardır. 

DENİZ Y AIUŞLARI 
öğledı::n sonra Karşıyakada yapılan 

deniz yarışları günün programmı ta -
mamlamıştır. Karşıyaka Halkcvinin or
ganize etmiş olduğu bu yarışlar cidden 
eyi idi. Misafirler bu yarışları Uyanık 
gemisiyle Güzel 1zmir vapurundan sey· 
retmişlerdir. 

Saat on beşte yapılan yelken yarışla
rını yoleler ve şarpiler arasındaki mü
sabakalar takip eylemiştir. Son iki sene 
içinde Izmirde zaiflcmiş olan şarpicilik 
yeniden canlanmak istidadını kazanmış 
bulunuyor. Bittabi şarpiciliğin ihyasının 

Denizli 1 (Hususi) - Denizli biçki 
yurdunda yıl sonu münasebtiyle talebe 
eserlerinden mürekkep bir sergi açılmış
tır. Sergide teşhir olunan elbise, el iş

leri, nakış :parçaları ve elbiseler büyUk 

bir takdirle seyredilmiştir. 
Yurddan bu sene mezun olan genç 

kızların . fotografJarını gönderiyorum. 
Ortada Yurd müdürü Bn. Hayriye Sa
ruhan görülmektedir. 

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

RüyaJ~rınızı 

Bize 
Bildiriniz 

Bir rüya mütahassısı onlan size 
gazetemizin "RÜYA• siitununda. 

: tabir edecektir .. 

Hususi 
Cevap istiyenler 

Rüyalarım (RÜYA) rümuzu ile 
posta kutusu (361) adresine bildir

: dikleri takdirde kendilerine posta ile 
: mufassal ce,·ap verilir. Bunun için 
: gönderilen mektubun içinde masraf. 
: olarak yalnız 15 kuruşluk posta pu-: 
: lu konması kafidir.. : : ........................................ : 

____ , __ _ 
B. Çorçil 
-*Bahriye nazırı nu 

olacak? ••• 
.. gaıt? 

Londra, 1 (0.R) - •Star» iPe 
Vinston Çurçilin yakında kah 
rerck bahriye mızırı olacağlnld 
tayinin muhafazakarlar tarafı~ 
diden memnuniyetle karşılan 
zıyor. 

Uçok spor kal 
başkanlığında 

1-7-939 tarihinde yapıl•t 
kongrede ekseriyet olın• 
4-7-939 Salı günü aktaPJI 
talik edilmit tir. Azaların 
bulunm&ıan rica olunut• 



GURUR 
Yu gelince. eski zaman hikiyderini lı. 

uılatmak için. babam. fı.kıydi 'bahçedeki cFakat, diye itiraz ettim, hepimiz gi

.,Ettlli aiacmm altına bir iskemle koy· hi elbette o da babasına itaat edecepe 
clwurdu. Ve biliyordum ki. ay 7'ibdince yemin etmiştir! Baba en büyük adam de· 
......lar .aylenecdc. lttahla dinliyordum ğil midirh Babam bardağını doldurdu 

n irice hinediyordum. Bu saatlerde, ba· ve ıefkat dolu bir sesle: cSen kendi ka· 
benwı .ertliği balmuınu tribi erirdi. Onun- fasının doğrusuna giden küçük bir çocuk· 

la benim bulduğum kafiyeler lıOfUna gi- ıun> dedi. ikinci §arap şişeıini almağa 
elerse. hazan benimle pkalqınh. Hattl gittiğim zamanki gibi giilümaedi. Ve bir 
Wr delaauıda bana fArap bile içirdi. ilkemle üzerinde duran bnoka bir bardağı 

e.. aiizel bir HuiraD sece1i olda. doldurarak bana uzattı: cAI, içb dedi. 

e.L~e yalmz kalmıtbk. Bereket annem Bu tekliften ürperdim. Bu vakte kadar 

~a ıitmitti: yoba içmeme dünya- llnamdan aldığım öğütlere göre, içkiye, 

Cla razı olmazdı. Babamın ön!Jne, üstün- çocukların düşmanı bir şeytan diye bak· 

ae bir tabak yemitle bir Iİfe pirinç prabı IDJlbm· Babam budağı o.na o kadar 
olaa bir m--. kurulmQJtu. Kompıda, heı dostlukla uzatJyordu ki. aldım ve bir 
nmanlci gibi bu akşam da, roman oku· hamlede boşalttım. Bir şeyin sözlerimi 
~orlardL ;raprttığJnı IW9ettim. Şarap keskindi ve 

Tiyatroya gitmedikleri ve ıehayate kendi kendime, içime giren şeytanın beni 

çıkmadıklan için, kadınların biricik ei· dünya üzerinde mevcut olmıyaa bir ha7-
lenceai buydu. Bu sebeple, bab~m ve vana çnirdiğine hüküm verdim. 
ben., annemin erken dönmiyeceğinden Babam bir hurma uzatarak: <Al. yeb 
emindik. dedi. Yemişi yedim ve iyileşir gibi oldu-

Komişleri hafifçe kıvrılan mektebin ğumu hissettim. Bir kaç dakika aolll'a 
damıu ay çoktan apJfb,. Bahçemizi ıııun· içimdeki yanma bitmiıti. Babam• ma• 

C:lurmadan ayıran yükıek dıvar koyu bir line: clyi fCY şarap!• diye cevap verdim. 
k- n_ _,,.__ı_~ u"••..:- babam bardaiım~ aölge yapıyordu. Civarda kimseler yo DU ~il .-ı•-

tu. Ufak bir gürültü duyulmuyordu. Ev- ikinci defa doldurdu: yine bir hamlede 
Cle hiçbir ruh dolaımıyordtL booaltbm. Hançerem yanıyor, iç.im buru-

Benim için, babamın gülümsiyen yü- luyordu. Bunlara rağmen. bütün kuvY~ 
zünde bütün bir hayat parlıyordu. o; timle gözyaıılarımı tuttum. Göz kırpma· 
aıılat17ordu. iten zevkle dinliyordum. Ge-- dan. baba.mm biril>iri ardı sıra söylediği 
ce lerledikçe içiyordu. içtikçe gözleri Kim Sagguhirıin ıiirlerini dirWyOTdufl'
s-ılı7ordu. Yanaklan yanıyordu. Ayın ikinci bir hurma aldım. Şeytan vücudu· 
gümlf l"eD8'I # altmda. Hincliatandan mu bıraktı. yerine tatlı bir geTıeklik gel· 

büyük Ruayaya. Tibetten japoayaya ita• di. ) 
Clar bütün dünya gözümün önünden ge- Saggazhinin mısralannı içiyordum. Ni-
çlyorclu. hayet başım dönmeğe başladı Ye kaim 

Se.iz gecenin içinde ne pirler ve tür· bir aea tabakası içinde annemin bize doi· 
idiler Jiibeliyordur Babam birdenbire: ru geldiğini gördüm. Tuhaf şey, ondan 
cKim _ Saaazbi kimdir ~or mmun h hiç korkmuyordum. Annem benim bula

ca.. eordu. A7nı zamanda ben utanarak. nı'k bahtlarnnı görerek bağırdı: cBu ço-
1... ~ .,.. ....... cha,1n dedim. cult •rhotb Babam beni korudu: 

Be.im yerime babam cnap ..-erdi cK~ cElbette, iki bardak şarap verdim.> 
reli bayük bir flirdirb dedi. Babası ce· Annem, kocuına hiddet dolu bir göz 

nup viliyetlerinden birinde vali imif. O atb, fakat bir fCY söylcm~e cesaret edc
zaman}ar imparator memleketi gayet fe- medi. Yüz vermesine güvenerek baba· 

na idare ediyonnUf. Ve: eün geçtikçe tc- ma: cBir daha içsem olmaz mıh de

b.•MDm gözünden dilfüyormuı. Cenup dim. Annem bardağı fırlatmak için ala

..JWnln emrinde otuz bin iyi nişancı as· rak: cDünyada olmaz!> diye haykırdı. 

lceri varını§. Ve bir gün bu otuz bin as- Kim Sagg~ müdafaa ettiği zaman
kerin batma geçerek. laparatoııw dett.,. ki ~ı. babam: -cPeki iç. dedi, az ta· 
naek için Seul üzerine yürümiif. Oç vili· rap zarar etmez. Hem bu yafnızfığu~ 
yetten dw ıeçmİt ve onun ıimale doi·. içinde bana bir dost lizım.> Sözünü bi· 
hı ylriiyiif6ne karp koyacak bir telt adam tirince. bardağını doldurarak uzattı. Gu
Çlkmadan, bu Uç vilayet abaJi.i de ona il· rurdan koltuklarım kabarıyordu: Bir er· 

t9.k etmif. Fakat elae ettiii 900 tehre kdctim ben artık .•• Babamıa do.ta. biri· 
ııiriDce karpma prip bir rakip çi)cımw; c;ik da.tu o)mUJhlm. Onun gibi bilgili, 

elleri bot. llİ1ihaız. yolun ortuma dikil-. ..ki zaman hikayeleri anlatan biriaine 
ın1f ve atının yulannı tutmut- dost olmak ne şerefti 1 Annem eve girin· 

Baham, banlaiuun içine haltı. .oııra ce babam: cCöıüyor musun oğlunu, 
bir yudumda içindekinin hepsini içti dedi, pirlere §arap elzemdir.> 
Kristal kadehi yeniden doldurmak iste- Hiçbir ~ey söylemedim. Ay parlıyor· 
<tim. Şişede damla içki yoktu. Babam: du. Şeftali koku.u yayılıyordu. Bir eawap 
cNe> Bitmiı mih diye sordu. Bu ıÖz· bardaqenen önündeydim ve içimden: 
feri söylerken yüzünde hafif bir Mzün cBabemm dostu> diye hmdi kendimi 

bdirdi. (Bunu iyi olmadığını bildiğim çağmyordum. 

halde söylüyorum.) hikayesini anlntma1'- - -----------

tan VAZKeçer korkusil.e. annemiıı, bir fite· [ R s A ı 
'den fozla içmemesine dair olan tenbih- B O 
lerine rağmen, abldım: _ -

< - Gideyim ıarap getireyimb u~UM 
~ kalktım ve Iİfe7İ aldım. Ba- 121 j. Kohen 

bam gülmc.ğe bllJladı v.e elimi yak~ 8'1 Albayrak tica. 
rak: cSen iyi bir çocukıun, oğlumb de- 84 Esnaf ban. 
di ve parmalUanmı •mtL Hiçhn vakit ba. 56 Alyoti bira. 

348 Yekfı.n 
na böyle dostluk söetemıemitti. 69()393 i E.slci yekihı 

Gidip gelerek bardağım dolchırdujmn 690'141 i Umum yek(ln 
zaman. yüzünün cizgileri ıCTICdi. No. 'l 

Sabrım tükeneli. 90rdum: cBo prip No. 8 
rakip kimuUıJ>::t No. 9 

No. 10 
Babam: cSea bur bakalım> dedi. Kim. No. 11 

olabilirdi' ZAHİRE 

14 
14 
15 50 
13 25 

14 
ı~ 25 
15 75 
15 

l1 50 
12 
12 75 
14 25 
17 5() 

' Ankara Radyosu =-··························· .. ·····•··••••••••• i•ill i•••·········~·····················ı-:····························· 
~ lf1ERL OBERON'LA BiR MULAKAT i 

DALGA UZUNLUGU 
BUG'UH 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

"""'T8ii'""'"b8D8""'"Y'i'r"""(j'egilf '": 
T. A. P. 31.'lO m. 9"5 Ka./ 20 Ww. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Wtf. 
PAZAR 2/7/39 

12,30 Program. 
12,35 Türk müziği (klasik program) 

Ankara radyosu küme ees ve .az 

heyeti. 

Yüzbinlerce erkeğin hayran olduğu 
Bir kadın olarak yaşamaktansa ... 

13.00 

13.15 

J\.temleket saat ayarı, ai&n1 ve 

meteoroloji haberleri. 
Müzik (Küçük orkestra • Şef: 

Necip Atkın) 
Tek bir erkeğin 

1 - Hanna Löhr - Tempo tem· 
po (Galopp) 

2 - Fritz Köpp • Yaz akşamı 

süiti. 
3 - W. Can&lbeııer • Aık çan· 

Yegane sevgilisi ve bir kaç çocuğun 
annesi olmak elbette hayatta 

en büyük 8aadettir lan. 
4 - Ziehrer - Der Schat2meister 

operetinin valalan. 
5 - M. Bruuelmans • Felemenk Meri Oberon, Hollivuddua kalkıp 
süitinden (Atlc sölü) Londraya geldiği ııralarda büyük sine-

6 - Erich Eineg • Bir zamanlar macı A1eksandr Korda ile evleneceği 
bir çiğan vardı (Çiğan cntermez- hakkında dönen §ayWarı tekzip ediyor· 

zosu) du, 
'], - T~chni kow.lty - Melodi Hnlbuki atet olmU'nn yerden hiç du· 

(oJM» 42 l'ılo; 3) man çıkar rnı> 
6 -. Hana ,Mainzer - Screnad. Iıte Med Oberon Alcksandr Korda 

9 - Czemik - Raltsec:len k!ilpler ile Anb'Dde eTlenmit bulunuyor. 
14,IS,14,30 Müzik (Melodiler· Pi. ) Onunla bu izdivaçtan bir -ilaç hafta 

18,30 Program. . e'Vvel bir mülakat yapmlf olan bir ecnebi 

18.31 Miizik (şen oda müziği - lbra· gazetceinin yazısını neşcdiyoruz: 

19,00 
19.25 
20,00 

20, 10 
20, 15 

21,00 

him Özgür ve ate, böcekleri) 
Çocu~ ,şaati, 

Türk :Qıüziii (fasıl heyeti) 

Memleket saat. ayarı, ajans ve 
meteorol9ji f.ıaberleri. 

Neşeli plaklar R 

* Meri Oberonu gördüğüm zaman slyah 
setenden gayet eade bir db. giyiyordu. 

Boynunda büyük bir iğneyle iliştirilmiı 

beyaz bir boyun atkısı vardı. Sakin ve 

hoı bir ahengi olan yava' bir sesle konu· 

Türk müziği. şuyordu. 
1 - Salim bey • hicaz Pe§Tevi. Onda klasik filim yıldızlarında gör· 

2 - Faik bey • hicu.tarkı • Ate· mjy;e alıtık olduğumuz. hususiyetlerden 

gi suzanı firlcat. hiçbiri yoktu. Ne baııkalarını rahatsız ede· 
3 - Ri(at bey - hicaz taikı -Sis- cek kadar küstah bir azamet göıteriyor, 

lendi hava.. ne de caaU bir tevazula konUfUYordu. O 
3 - Şevki bey • hicaz oarlu ..Sen sadece tabit olan bir imandı. 

bu yerden gideli. Kendisinden rica ettiğim için bana Ja. 
S - Tanbur taksimi, saca hayatını anlattı: • 

6 - Sadeddin KaYnak • bu5Clik _Hakiki ismim Merl O'Brien Tmon· 

şarkı - Saçlarıma ak düutü. dur. ı 911 senesinde Tasnimidc babamın 
7 - Sadeddin Kaynak Koıma öliimünden üç ay ııonra doğmufUm. Ba· 
Ebrulımnın ıahmı. bam Jngiliz zabiti idi. Çocukluğumu Bom· 

8 - MJJstafa Nafiz • süzinak şar· bayan ve Kalkütada bulunan bir nmca

kı • Sensiz bu sabah. mın y oında 1ıeçirdim. On yedi yaşıma. 
9 - Mu•tafa Nafiz· süzioak pr- ~c:.lince amcam beni Avrupaya , getirdi. 
kı - Ümitsiz bir 11evitle. Ve ben ondan 11o,nra amcamm bütün 11-

I O - Lemi. ~ü.eyni ıarkı - O SÜ· raTlarma rağmen Hincliatana dönmek İe· 
zel gözlerle bakmasını bil. temedim. O gitti ve bana eiu iat.enem 

1 1 - Lemi - ,Halk türltüıü • Yürü dönebilmelı:liiim için bir de bilet alıp 
dilber dilber. bırakb. 

Müzik (Riyaseti cümhur bando- O gider gjtmez ben biletimi sattım. Ha-
IU • ~f: Ihsan Kiinc;er) yahm çok 11lunhlı geçiyOl'd"- Hayatımı 
1 - Donizetti - Raux - Marş. kazanmakta zahmet çekiyordum. Bir 

2 - Wn\c:lteufel - Her ueyi hoş lokantada garsonluk yapıyor n filim fi 
gör (vals) güranlığı ediyordum. 

3 - Mendelssohn - Ruy Blas - ilk rolünüzü naaıl yaptınız) 
avntüı-ü. - Günün birinde Aleksandr Korda 

4 - Luigini - Çanların ıesi. beni bir ıtüdyonun restoranında gördü. 
5 - Satnt • Saens - Dejanır opc- Bana bir tecrübe filmi çevirtti. Hemen 
rasından fantezi. benimle kontrat yaptı. ilk büyük rol ola· 

2 t ,50 Anado1u ajansı (spor servisi) rnk cSekizinci Hanrinin hususi hayntı> 

22.00 Müzik (Cazbant - Pi.) filminde Annn rolüni.i oynadım. 
22,45,23 Son ajana ho.berleti ve yarınki O znmnna kadar hnyntın çok mÜca· 

program. dele etmiştim. Hayatınun en mü,kül de-
PAZARTF.sl 3/7 /39 , vaderinde tam on bq gün hemen hemen 

12,30 Program. tamamile aç dolaptı11tım. 
12,3S ~ürlr:: müziği • Pi. - Haltkınıxda npılan reldimlar ııizi 
13",00 Memleltet saat ayan, ajftnS ve ıııkınaz mı~ 

meteoroloji haberleri. - Şimdiye kadar bu hayatnnı çok se· 
13, f 5, 14 Müzik (lmnıı'k program • Pi.) viyorum. Ben yalnız onun iyi taraflarının 
19,00 Program. lezzetini çıkarıyorum. Kötü tarafları ise 
19,05 Müzik (Rossinl aevilya berberi beni :rahatsız etmiyor. Belki de yıldız ha· 

operasının uvertürü - Pi.) yatımı tam manasiyle ciddiye almadığım 
19, 15 Türk müziği (ince aaz faslı) için ondan zevk duyabiliyorum. Bir çok 
20,00 Memleket saat ayarı, ajana ve sinem• yılda1an tanıyorum. Onlar yalnız 

ğimin en güç rolünü oynadım. Ve bu be· 

nim çok hotwna gitti. T eın•Ü ettiii .. İn· 
sanın ahlakı o kadar bana benzemiyordu 

ki onun derisine kendimi sokmak için 
büyük cebri nefs ediyor, müthiş gayret 

göatcriyordum. Bana öyle gdiyor ki, akt
ris kabiliyetimi ben birinci defa olarak 

bu filmde göeterdim. 
MerlOberml 

- Büy\ik artist olmak emelinizdcn bir ıeoe geçirdim. Sapma bin türtü can 

gnyri hayatta ulaımağa gayret ettiğiniz aıkıcı ıeyler geldiği bir ıırııda PıYet ani 

bir ba~a gayeniz var mı) olarak annemi kaybettim. Arlt1'9ından 
- Saadet hayatta eritmek istediğim bir otomobil kazası geçirdim. Az kaldı 

en büyük gayedir. Resim olarak yaşayıp bu kazadan dolayı yüdim çarpık çürpülc 
yliz birJerce erkeğin hayran olduğu bir kalacaktı .• 

kadın olmaktansa bir erkeğin eevdiii bir itte bu sebeple &ala.in bana fazla yar 

k114; çocuiun annesi olmelr: dbet de ki oldufuitu zarmetJniyorum. M9rl Ob.ron 
hayatta en büyük saadettir. bana doe.,. Norma Şe.rerde.n baheiettiği 

- Senceğiniz bir erkek uğrunda zaman onan örneğine bir dereceye kadar 
mesleğinizi feda edebilir misiniz) sadık kalacağını zannetmemiflim. 

- Ben iki §eye hiTden malik olmak is- Çünkü mall\m ya, Norma Şerer de 

terim. Kadının saadetine ve aktrisin mu- kendi9ini ketfetm~ olan sahne nzn Thal· 
vaffakıyetinc. Gözümün önünde gÜzel berile evlenmt,ti. 

bir misalim var. Dostum Norma Şererin Fakat itte Merl Oberon da undiaini 
hayab. O büyük bir artist ltaldrğı halde kcşfetmiw olan Alekııandr Korda ile ev• 

çocuğunun ve kocasının yanında çok lenmio bulunuyor ve çok güzel bir kadın 
mesut bir hayat geçirdi. olan, •evdiği erkekle evlenen ve aerveti 

- Bu saadete malik olabileceğinizi günden güne artan hu harikulade bdın 
zannedi)·or musunuz} Bu hususta nikbin için temenni edeceğimiz şey hayatta bcd· 

misiniz? binlikten biran eYYel kmtulmasıc:lu. Çün
- Ümit ediyorum; f alt.at çok. nikbin kü hayatta nikbin olınaia. omm kadar 

değilim. Bir knç zaman evvel çok kötü kaç güzel kadının hakkı vardır! 

Katerin Hepburn sine
ma ya veda mı etti? 

Beyaz perdeden sahneye geçen bu 
güzel yıldızı sinema şirlretleri ken

dilerine çekmek için her fedakar-
lığı göze alıyorlar 

~ dii,iiDdiai. eonra, cenbm.dan 1244 çuval Buğday 2 25 6 25 20. IS 
emiit: clmparatorb diye ıı:.aad.n. &. _42---"4_ç_u_vaı_Arpa _______ 3_s_1s __ 4_12_s 20,30 

meteoroloji haberleri. ba .. hte filim hayatı içinde y&flyorlar. 

Konupna (doktorun saati) Onlann kendi hususi hayatlan yoL Ben· 

bam: cöhö, öhö diye öksürdü, finki. 
İnıpvatonın si&hsaz olarak bizzat muzaf· 
fer rakibinin bıpsınıl çıkrauı doina 
olurdu. Fakat,; İIDparator alçaktı. •• Hayır 

Satılık Deniz 
Motörü 

yavrum, o deiiJdi. KiDı 5.ınazhi idi 
V aliııiin oil-. Kin. S.'""--'". 18 beygir ku\'vetinde dııe.m motörü 

_.auıı.. sekiz tişı"lik ve hir kifilik lld adet 
Babasına: cAdamlarınla beraber ge· ı teknesiyle beraber ehven fiatle Afl

riye; ireldiiiıa ,,_. dötib dedi. e.ı,.. lıktlır~ Taliplerill Yemit fMŞlllRcla 19 

ona 0991lp verdi: ........,.. ~ • ı 
cZahitirn ol, emrine bir okçu veririm!> TELEFON: 2436 
Kim Saggazhi: cfsternem, diye bav _ 1 - 5 (1384) 

d 
.. _ _,,. gır Waua:tilt2::t.2AtiG'Hci 

ı, uç Vlla.}'eUen &eçin, adarnlana ara· -
lannı f eliket~ boğdu. E,. baba, sana ita-
at edemem I> ve, çekilerek. baba11na, ve 
onun askerlerine yol verdi. O günden 
sonra Kim Sagguhi baııbot dilenci im 
ıair oldu.> ' 

Düşünceliydim. Gözümün önüne pn 

dolu ilerliyen otuz bin kişilik kuvvet ge
liyordu. Nihayet mırıldandım ı 

cBen olsaydım, bin okçQYU alır, ba
bama yarcfrm ederdim.> 

Babam: cHayır, diye bağırdı. yapa

mazdı. ÇUnl:ü Saggazlıi hallı eevecefine 

yemin etmitti. Sen daha bunu anlıyamu

an. lnean ette yemini ber uman tatma-

Davet 
6 Temmuz 939 tarihine müaadif 

pel'fembe giini .ahehleyin 189.l 11 
ele ıuznamede :razdt bunsab miza
kere ve karara nptetmek üzere fran
llZ ticaret odan amand heyetinin iz
mirde oda binamda EnbJlde o~ 
rak içtima ecleceii ilin olanur. 

RUZNAME: 
1 - Oduun fesih Te tufiJ..ı.da 

mtln'-e '"' bnra rapli. 
2 - tat.! halinde t..R,e mewwa ......... 

21, 1 o 
21.25 
21,30 

22,00 

Türk müzigvi. 1tt• •· ~ d b k d ki ce re am :ruzun en u a ar a ımızı 

1 - Upk pqrevi. bçmnar manasız Ye lüzunmız. .. 
2 - Arif bey - upk şarkı • Bir Meri Oberona son filmi hakkında ne 
melek: sima peri gördim. dii~d~nü ordum: 

3 - ŞcTki hey upk .. rkı • Di- - Hurlevert tepeleri filmiDde mesle· 
çan hic;Jıi yar olalı. 

4 - Şevki • '9t tak.imi. 
5 - Mahmud Cdiledclin pap 
Uaak prkı - Nari firkat. 
6 - Mustafa çavuı - upk ıarkı 
Caa11n temdiıs ubredemem. 

7 - Şevki bey - hicaz prkı -Bil· 
miyorum bana noldu. 

& - Refik F°el"llln • hicaz prlcı 
Cihanda biricik sevdiğim sensin. 

9 - R~ Fenan llieu prb 
Cöisfintden lratıp gittin. 

ı o - Şetruıeddin Ziya • ş:ehnu 
~L - Denmn dalgaınnı dinfi10-
rum. 

habrası (Screnad) 

2 - Bcethoven - Qp. l7 No:2 
Mehtap ıonatm• ıuLu:zy. Milte-
nutosu. 

3 - J. Strauu • Hayat •ize nete 
versin. 

4 - Chriatian Ryming - Enter• 
mczzo. 

5 - Beethoven - Patetik eona-
tımn adaciyo lrantabilesi. 

6 - Ericlt Trapp • Fujisanın et· 
nfında ıni&il: eesleri (fantezi) 

7 - Humphriet - MUinin Mlly .... 
lan. 

Büyük sanatkar Katerin Hepburn film ı Katerin Hepbum timdi Brodvay taSı 
artiati olarak bir ipizlik devreıi se~iriyor. nelerinin birinde Filip Bardi leminde hl( 

Bu, sinema merakblanm "pek ziyade Üz· muharririn cFilldeliiya ııcnyoru> lsmlni-
mektedir. ÇUnltU artist halcilcaten mü· dek·ı b'ır ı · l ·ı k ed' eser nı cmııı etme t ır • 
kemmel Ye kusunuz bir eanatlı:lrdır. BU- • 
tü • clix.ı ~ 1 • L • ••• l"it Ü Artist bu Pİf este ıoayeteain Pmar1i n çevır l!!i• nım en, cır on1ına e m • b. k 

ır ızı rolü •· bü "k L• fL..L~ Ko111ııme. 6 - Leopold ·Yeni dilnyanın e• hUriyle damgalamaktadır. nu yu U1r muıva • .....,."' 

Netdf ~ • R. iti ıarkıları. Fakat film lleminden uzaltlaıan bu n realizmle temall emaelttadir. 

Müzik (M. Ravel ·Telli kuartet. 23,00 Son ajana habederi, ziraat, e• sanatldn, l>ayle f,iT nnatiln en llyil Ve ba t.n.il o ladw W7iik bir mqıo 
ç.ı.., P,,. Art. ICllM'tıetf • Pi) IMıtn, tal\Yiflt. }ıımdriyo - nulut l>oraaa bir yer olan sahne iki kollannı açarak ka- vaffakıyet kazanm11br ki KaterW .-... 

Milzik (küçük _.....,. • Şef: (fiıat) bul etmit WunuyOT'. Ve o tfmdf sanabm, 1Mr ti.ha filme~ için b~ 
~ A,ltm)" 2J,Z9 Mnzi1r 'fcamant • Pl.) kendini sevenlere .alane üzerinde ı&ete- fedaklrlaklar yapınafa li:endini mecbur 
1 - Heiu M...W • Y..mk 23,SS.24 Yannkl propam. ,._ W...dec:ektir. 



.. 
Eczacı Kemal K. Aktaş 

Baharçiçeği Kolonyası 
Formülünü bulmaya uğraşanların başınt döndüren tabii çiçekler müstahzarı bir san'at harikası 

lzmiri kolonyasiyle meşhur eden Büyük Eser 

DEPO: HiLAL ECZANESi 

' "'.· .. , f.. · .. • j : ~ '-" . • M • ! .• . ' • ~ . • · . 1 '; : ,, · • ~ • : \. : - .'\: · . • " · . , . ' · ' - 1 
• mw 

Balast ilanı 
D. D. Yolları 8 ci işletme komis

yonundan: 
1 - Muhammen bedeli 20,000 lira olan Söke kemeri ile kLM: 11 O 

arasında idarenin göstereceği ocaklardan her hangi bir suretle çıkar
tılarak kırılacak ve vagonlara kolaylıkla tahmil edilecek şekilde hat 
kenarında ihzar edilecek 10,000 M 3 balast kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme: 24/7 / 939 tarihinde saat: 16 da Alsancakta işletme
miz binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. Muvakkat teminat 
( 1500) liradır. 

3 - Muvakkat ve daimi teminat mektubu örneği mukavele proje
si ve bayındırlık genel şartnamesi ve eksiltme şartnamesinden ibaret 
münakasa evrakı Ankarada 2 ci lstanbulda 1 ci ve lzmirde işletmemiz 
kalemlerinden bedelsiz alınır. 

4 - isteklilerin bu işe ait teklif mektuplarını tayin olunan günde 
saat 15 e kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

5 - Taahhütlü olarak posta ile gönderilecek mektupların gecikme-
sinden idare mesuliyet kabul etmez. 2, 8, 2276 ( 1366) 

iz mir 
icar 
No. 

defterdarlığından: 

602 Salhane Vapur iskelesi. 
503 Birinci kordon Balıkhane -altında 23 taj No. lu 

dükkan. 
504 Şehitler M. Süvari 1495 No. lu sokak 19 No lu 

Ev. 
505 Mirali M. T opan Hoca 1057 No. lu sokak 63 

No. lu ev. 
506 Kartı yaka Bostanlı yalı sokak 145 No. lu ev. 
507 Gaziler M. Kemer cad. İ§çİ sokak 208 den müf

rez 222 No. lu arsa. 
508 Gaziler M. Kemer cad. işçi sokak 208 den müf. 

rez 220 No. lu arsa. 
509 Şehitler Altın sokak 23 taj numaralı ev. 

Muhammen 
Bedeli 

Lira K. 

36 ()() 

135 00 

48 00 

36 00 
12 00 

10 00 

51 00 
60 00 

510 Kızılçullu Güne~eresi timendüfer cad. IS Taj 
No. lu ev. 24 00 

511 Halkapınar Kağıthane caddesinde 250/2 No. lu ev. 52 00 
512 Kasap Hızır M. Bakırbedesteninde 4ı yeni No. lu 

dükki.n. 
5ı3 Ahmetağa M. Yolbedesteni büyük Bidayethanı 

72 00 

içinde 4S yeni 49 taj No. lu dükkan. 52 00 
514 Oruçreis mahallesi Kirpi sokak ıs taj No. lu ev. 65 00 

1 AŞÇI BAŞI MARKA 
Makarnalar 

Selanik scrcısini.n !J37 \ 'C 938 senelerinin 
birincilik madalyalannı kazanmıştır 

insanlara ölüm ve dehşet saçan bu korkunç başara 

ile 

öldürünüz 

Bir ·çift kara sinek bir yazda 1,500,000 olur 
• 

Malarya, sıtma, trahom, çiçek, Di· 
zanteri, Kara humma, verem, Şar· 
bon, Kolera gibi bir çok salgın has· 
talıklar taşıyan sinek, tahta kurusu, 

~-.. =-·~ Pire güve ve bütün haşeratı uyan· 

B NZ 
ELYAFI IMPERMEABtLlZE OLDU -
GUNDAN SERTL1C1Nt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DtŞ FffiÇASIDIR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

Doktor 
Sami 

Operatör 
ulakçı 

la , z, bur 
h tal n ·;.t hass s 
j 1\lnayenehane Birinci heyler No. 42 

TELEFO:N : 2310 
Evi : Göztepe Tramvay Cad. 992 

TELEFON: 3668 

,~IEl!!lml!l .. ~!'J!Llll!!l!illl!m!!l• 

PAR t S F AKOLTEStNDEN 
diplomalı 

DJŞ r ABİPLERJ 
Muzaffer Eroğul 

VE 

Kemal Çetindağ 

madan FAYDA ile imhı. ediniz-
• 

FAYDA bütün haşerat öldürücü 
mayilerin en iyisi ve müessiriclir
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu IA· 
til ve sıhhidir-. 

Adi gazı boya ile lıarıştıraralı Pe 
süslü APrupa Pe Amerilıa etilıetl Pe 
marfıası Jıoyarafı F A Y DA yerine 
satmalı istlyenler Pardır. SaJıınınız 
FAYDA ismine dilılıat ediniz. 

Hasan Deposu lzmir Şu besi: Kemeraltı Hükümet caddesi No. 69 TL. 3180 

• • • • Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 2j TL. 2862 

• • • • Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 ~ 

------------------------------------------------------~----------------------------------------------------Yukarıda yazılı emvalin bir sene müddetle icarları 29. 6. 939 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırma usu1i1e müzayadeye 
konulmuftur. ihalesi ı3. 7. 939 tarihinde per§embe günü saat ı5 de Hastalanın her gün sabah saat 9 
Milli Emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedel- dan başlıyarak Beyler • Numan za-

Bti27!Z7'~ ~ 

Acele Kiralık Devlet Demir yolları işletme umu111 
leri üzerinden yüzde 7 ,5 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkiirda de . 21 numaralı muayenehanelcrin-
Milli Emlak müdürlüğünd~ toplanacak olan satı§ komisyonuna mü- ,;e kabul edezr.. TELEFON: 3921 

Resmi ve hususi daire veya 
doktor, avukat, tüccar, komis
yoncu yazıhanesi olabilecek 
Gazi bulvarında ziraat ban -
kası ittisalinde 18 sayılı De
mirelli hanının üst katı bu de
fa tekrar tamir ve tadil edile
rek ehven fiatle kiraya veri -
lecektir. 

racaatlan ilin olunur. 
2280 (1365) 

Piyasa kağ1t tüccarlarına 
Sümerbank Sellüloz sanayii ntü

essesesinden: 
Cins, evsaf ve ebad tefrik edilmeksizin bir defada teslim alınmak 

üzere sipariş verilecek kırk ton ve daha fazla miktar piyasa malı muh
telif ambalaj kağıdı ve kartonlar için evvelce on ton esası üzerine ilan 
olunan toptan fiattan yüzde iki tenzilat yapılması tekerrür etmiştir. 
Bu tenzilat 117 / 939 tarihinden itibaren muteberdir. 2321 ( 1370) 

ManiC!~ • 

Muhammen Muvakkat 
re. Kıymeti Tutar:ı Teminat 

No. Cinsi Mikdan Lira Ku. Lira Ku. Lira Ku. 
--- --

ı - Mazot ı2 00 Kilo 7,5 900 67 50 
2 - Makine yağı 25 teneke 3 25 8ı 25 60 93 

000 - 0000 
3 - Sömikok kömürü ı5o ton 28 50 4275 320 63 
4 - Ga:ı: ynğı 100 teneke 2 45 24S 18 38 

ı - M nisa Memleket hastanesinin 939 mali yılında ihtiyacı olan 
ukarıda cins. mikd .. ve sa"resi yazılı bulunan malzeme 13. 7. 39 

Per§ernbe pünü saat 1 ı e kadar müddetle ayrı ayn kaimelerle eksilt
meve konu!mu tur. 

2 - E "iltme ıartnameleri vilayet encümenindedir. Görülebilir. 
3 - ihale yukarıda yazılı saatte vilayet daimi encümeninde yapıla-

caktır. . 
4 - Eksiltmeye girerken verilecek muvakkat teminatın miktarlari 

-·•--..,rJııı ·r~ıl dır. 

2231 (1364) 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Memlelıet hastanesi 
eslıi operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .• 
No. 4.2 TELEFON 2310 

~ lstiyenlerin: 
~ Doktor Hulusi caddesinde 
~ 42 numarada dit doktoruna 

müracaatları. 

Torbalı kaymakamlığından: 
Torbalının Çay ba§ı köyünde 1133 lira 72 kurut bedeli keıifli na 

tamam kalan mektep İn§aatı 25. 6. 39 gününden itibaren 20 gün müd
detle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı kanunwı 
hükümlerine göre hazırlıyacaklan teminatlariyle 15. 7. 39 cumartesi 
günü saat ı2 de Torbalı kaymakamlığında mütetekkil komisyona mü
racaatları ilin olunur. 

27,2,7 2233 (1131) 

İzmir Manifaturacılar Birlği İdare heyeti Ri· 
yasetinden : 

Aşağıda yazılı ruznamenin görüşülmesi için birliğin mimar Ke
maleddin caddesindeki 35/ 2 No: Lu binanın üst katındaki 4 No: Lu 
dairesinde heyeti umumiye toplantısı yapılacağından birliğe kayıdlı 
azalann 5 Temmuz 1939 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 
15 de mezkur daireye teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME: 

Manifaturacılar birliği idare heyeti reisi 
HasanF ehmi Serter 

1 - Birlik hesabatının tetkikile tasdiki ve heyeti idarenin ibrasl. 
2 - Yeniden idare heyeti ve mürakip seçilmesi. 
3 - 3512 No: Lu cemivetler kanununa göre nizamnamenin tadili. 

' o 

müdürlüğünden: 
1 - Devlet demir yollan istaıyon sınıfında İltihdam edilmeli üıeı' 

müıabaka ile hareket memuru namzedi alınacaktr. 
A - Türk olmak 
B - Müıabakaya iftirak edebilmek için orta talıaili bi~ obıı.Jı 
C - Yqı 18 den qağı ve 30 dan dahil yukan ohnamak 
D -...!.. Algari bir. sene için askerlikten muaf olmak . J; 

E - idaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenelerİJıl"" 
fail ıerviste çalıımağa mini bir anza ve hastalığı olmamak 

2 - Müsabakada kazananlar 6ı lira ile tayin edileceklerdir. · 
Ecnebi liaanlanndan birine vakıf olanlar 71 lira ücretle alin•~ 

lardır. _ .. 
3 - Alkerliğini bitirm~ lise mezunlari lmtihar.siz olarali •>:111 .. ~ 

lar dahilinde alınacaktır. Bu gibilerin dilekçeleriniı1 doğrudan ctojrw·· 
umumi müdürlüğe göndermeleri lizimdır. ıl 

4 - Müsabaka imtihanı ıs Temmuz 939 cumartesi günt1 pat 
de Haydarpqa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, A~ 
Afyon, lzmir ve Erzurum itletme merkezlerinde yaplacaktır. _ 

5 - En son müracaat ıo Temmuz 939 cuma gününe k8dardir·· ~ 
6 - Talipler iıletmelere ve lstuyonlara istida ile müracaat ed~ 

ferdir. 1 _ .J 
7 - Kabul ıeraiti ve evaah hakkinda dalla fazla malumat ~ 

iıtiyenler ifletme merkezlerine ve istaıyonlara müracaat edebilirld) 
ıs, ı9, 24, 29, a, 1, a 2os9 02~ 

lzmir Türk Eczacılar Cemiyeti-
idare heyetinden: .. , 
Cemiyetimizin umumi heyet toplantısı 5. 7. 939 çarpmb• ,ası 

ıaat 17 de Verem mücadele cemiyeti salonunda yapılacaktır. 
RUZNAME: 
1 - idare heyeti raporu. 
2 - Kat'i hesap ve bütçe tetkiki. 
3 - idare heyeti seçimi. ,ıı' 
4 - Cemiyet nizamnamesinin yeni cemiyetler kanununa 

tadDöili.rd add • h • • b. b··ru· kadll,,# ·· üncü m enuı e emmıyetine maen u n ar 
mutlaka teırifleri rica olunur. 
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T. Bovven ReeS Messageries Umdal 1 Olivier ve Deutsche Le- l Fralelli Sperco 
ve şürekası f Maritimes .::!'u:":O. Şürekist va te Lin•e Vaptıl' 
CUHARD LİNE KUM p AH y As J BELLENic LlNES LTD. BiRiNCi KORDOJll REES C. M. 8. R. HAAmV•C ADJdil A S.A.DI 

Liverpool ve TURK1A vapuru 4/6 tenımm nrnsm- ""'~' :l'BI,. ,auı NAViGA'l'lONE 

ten ası 

Glasgoy Jaattı THEOPHİLE GAUTİER vapuru ı da beklenilmekte olup Rotterdrun, Ham- LONDRA HATrl : ADANA vapuru 6 temmuzda bckle-
BOTHNIA """-•ru Haziran .oihnve- temmuz tariblncJe l!lclerek ınyni g&n İs- bw:g Arıversa . anlan . yük .ala- Jl'OOO. •'lpll'U .a Hairantla ıLo..tra niyor. 8 temmuu kadar An\•ers, Rot- ALBANO \'npuru i'hüym 2$YS da gele-

. . ·.-r- -v • . . cıtkhr. ,.e 1\ın-enien cclip çıbncM: "9 ıterclara, .Branen ve m Çin ~ nk ~ Bit Mlatm, Selatıik, Dedeağaç tm~e~.EelipcakLıverpool ve Glasgovdan t.anbul, Pıre, iNapolı ve MarsJlyaya ha- GERMANİA vapuru 15/ 18 temmuz 3}'11t zamanda Londra ve Hull için yük nlacaktır. İs\an'bul 1Burcns, '1ttnuı ve Köstenceye 
mGe~kara urJtır. asal reket edecektir. arasında beklenilmekte olup Rotte.ıdam aİacaktll'. TA.ULfi'E . hareket eder. 

re vap ann .muv at taıihleti, • fla1ri'"'--- A.ıtw! !lim nim:ıjçiırıyük fy.:r•~ ........... _. · """""" :o. ARİ 
isimleri ve ıurdun'lan bakkmd.a nta .Der fiirlü izahat w -Jlrnat fıır• Dl- -a w ısa a 1,, aarvw. .... ... İRLANT> W1>ura 24 Jı.tımania 1btkR- uauA Dı B vapUrı.ı 29/ 6 tarihin-
bir teahhUt altına m ace nnci kordona. 156 numaraaa 'LAlJ- 'a!ncaktır. ıMARD1N1AN,• vapuru 10 'Ha.z!rmıila riıyO"t. 'nambarg!ım rna, ~ca\!tr. ~ <lerck~Yl'l güa SMıt J7 de İstanbul, 

gire ez. Daha fazla -REBOUL..., c.r;-~qa V&fHR 11ee11- BALKANLAR ARASJ Liverpoldan g~lip ylik ç~~.aracak ve ay- KRETA vapuru 11 temmuzda bekle- Pıre, Napo1ı, 'Mars'i'lya ve 'Cenovaya ha-
tafsillt almak içln T. Boven llees ve Şr. UN'l' . ~. HA 'TTI m zamanda Livcrpol ıçın yük alacak - nlyor. Ramburg B e ~ 1m rekct eder. 
nın 2353 teWon nummasına lllillracRat t~ lllirae99t edılmesı rica olunur. ZE%SKA PLOVİDBA tr. m.I çıbır-acaktır'. r men ~~tt!h 
.aılmea rica clnDUr. nu;rotlf : Z 3 'f J .A. D. KDTOR •'OPOR!O• .a:pıwumıa :)'ükled ı. ... 

ftLOYCEMn tabula. .adarma edllertık Derikbank DEN NOJISKE NIDPRr.. 
•DUMLUPINJ\R• vapuru lle g~. 

-----------------------..·· V.apu.ru ıs 1emmuz 939 cumartesi gü- - HAVSLIN.JE, ası.o DEUCAUON vnpuru 28/ 6 da gele. 
nü Köstcnccdcn gelip 6 tenunuz 1939 H. Wlıittall ve BOSPHORUS vapuru 24 lıaziranaa ı-ek ,J/7 ~e •. kndar Amsterdam ve 

JtOYAtE NEERLAlf 
DAJSE KOMP.&ft.UJ 

T. C. Ziraat Bankası paznr günü ısaat 12 de : Le Havre ve Norveç tçla hareket ede- Hamôurg ıçın yük alarak .hareket ede-
Pire - Amtıvutluk linaaDJ.rı - ICotor- - k ·~ ~tir. cektJr-. 

Dubromı'K - Sp1it Vencdik ve Triesteye Ur.e ~ aSI AMERtcA.N "EXPôltt llN!S l:Nt' "G.At.mMNoN ~)ılil'U 5fl \atibinclt 
hareket edecektir. ı'.ELEFON • 3l!O ' gelerek yUkünü çılmrdiktan sonra Bur-

&NGLO EGDTİAN T'BE lfOSS.:..urCRUOJı hl ~~İl'~~~~~ :;~~k~: gaz, Vnrmı ve Köstencc~ bareket"eder 
MAİL LİME ı.tNE LtMi!'ED br. SVENSJtA t)a1gft LiNtmc 

P.İRE :MARSİLYA ve PİRE EEYRUT UVUPOOL .. GL.\SGOV VJi: EXCELLO vapuru 16 temmuza doğru GOTLAND motörli '28/ 6 da beklehf-
HA YFA - İSKENDERİYEYB hat BalsTol. ..... ~-Ntı.,_l S91a $ 'tlacakm. yor. ~ Hmnburg SkalKlma"Ya 

•CAiBO Cl'n• L'ÜKS VAPU&U ile ~ .,..._..11 temmuz 25 ıma. _.._ D.. T a. ır_ iç?n ymt tıtM"ak hlT-c~ ~ 
Marsilya içhl ılkl)JT1d-BayfaJsbn. ~- ·....- .-. • V1NG . • 
-.ek.t Carilaleri tlefi1e ipa barekıet LiwerpuJ w ~\'dan yUk çabncH SZEGED wpunı 1 ten.uza ~ de ~Nn lfftô1i>rl 1317 ~rihta· 

tarihleri ft ~ _. LiftlPU} ... cı..ıv. ~. 1\ına lhnllllan lÇllı y{lk •- ~ olıq, ~ o... 
l4/J/Sl9 81Vı939 ~ mlll .-alttır. caktır. burg Shndinavy~ JirnalllMt t~ :vOt 
28171939 221Vi'939 lsllralMllSml • llOllB" SZEGED vapuru 2l ba--. ~ llhırtik lha~bit . 

1.ılM ILirUak '·• Ura llf8m! 5 /939 IJne: • lfeD)JOlfl hbnderiye \'e Portmt lçllı ,Uk .__ 
4 • 511 • ZJOOO • GOULANDRIS DRO!HE.&S Ln> VE br. 
c • Z51 • L000 • pJıuı; tsıacMDEltln: • NEVY0mt TlszA \'apuru lG te.muza 

41 • 111 • 4.000 • PRllADELPlllA BATI! ibeldenlyor. bbndeııiJtı ~t 
Hl • 51 • s.eoe • flllb lfBl.L•Sn GUD&UN 11ERSK ~ 20 tem- rük ~. SUCEAVA \·~uru t temmuz 939 ta· 
121 , M • f.508 • l.iiks tnnt5lttltı11tik ""Pli"' O• Pire~ Muzda :ıe1tP ,ok~ \'e ıaynl a- 'ıtszA. \'lq>unı lO tenm\uu ~ rihlnde gelerek Nalta, Ccnova, Marsa-

SERYlc:E MAlltftME 
Roarnaın Ka111pen,u. 

UI • • • 3.200 • Ncv - :YOTlt hattı Pire - Nn - Yor'k !!!le- manda yUk a1acalctır. bt~ıllyor. 'Beyrut loçln JUk ~. ya, limanlan !çlo ytik ve solcu alarak 
DlllEKAT: .lllılılplanDda pm-aJ. bir ._ temde ,. Undan apıll dlipnl- yahat mü•deü 12 glln, Nev - York fuan SUYIC'E ~ ... ......_ hareket eder. 

,..... 11a:--. -a...a. lakdirdıe ~ 21 fadUi.Jle ftll'ilecektir, içia hususi Ciatı« PirNcll hareket ta- DOKTOR ......... .... İ1andakJ banlbt Urila.leri,.le navl1ı1n-
gw.._ .::i.:;; 1 .,_, ..._. ..._, ı m.t .. ı ...._tarih- mleri: ROUMAIN lardaki ~.ntea .._,. .aeota 

.... k ='" 1 ' •. 12 A~USTOO 23 EYLOı.. c 1 A 1 y ~ BUCAREŞTl ~ 2' hMtıtıne mesuUyet kabul etmez. Daha fazla W-

•~--~------~~~~~~~~~~=~~~ ~~~nn~~~ ea ar ın · ~~~~oo~w~~~~·~~ gerek vapur b1n\ rı .,e navlunları bak- Tuna limanJan i~ yUk .alacaktır. SPERCO .....,.- -a.na ......... 
kında nccnta blr teahhUt altına g1remez. DUROSTOR vapwoa ~ temmuaa dal- edillıMıll rica .ıttlNI'. 
Daha laüa tatSilltl almak için Birinci na beklcni/or. Köstence, Kala& Ye Tu- nLEFOM : ;zeN • .ztts 
Kordonda 152 numarada •UMDAL.. IZMIR MEMLEKBI' na lir.ıarilan için~ alacakbr. Taze Temjz Ucuz Iliç 

Türlil Tuvalet Çeşitleri Her 

Hamdi 

umumi deniz Acentalığı Ltd. mtırac.at R4Sr ANBSI DAHİLiYE STE. OOMMF.RCIAQ BULGA.'RE suli>·et kabul etmez. 
edilmesi rica o1unur. MtlTAllASSJSI Daha falla -.blllt ~ ATATtrlUt 

Telefon : 4072 Mildilrlyet Muarenehane : ikinci Beyler sokak BALKAN 'vapuru 28 hazirana doğru ~ Hl No.tla V. r. HtNT Van Dit 

Nüzhet Çançar 

Sıhhat Ec.zanesi 

Telefon : 3171 Acenta No, 2S 'l'EIAWON : 3951 BUl"gas ve Vama için harcl..""et edecektir. Zee w Şsı. Vapur •cımbıhltNı ımu.nıı... 
Vapurlann hareket tarUıleriyle nav-1 at edilmesi m olunur. 

fZMIR BELEDiYESiNDEN: lunlardakı değişikliklerden nccnta me- l'ELU'ON ı llt'flltll 
1 - Kat§ıfaka 1751 aayıh sokak- um 

ta7Smetreboydakana1izuyonyap- SALONDA AT y ARIŞLARI 
tınlması, bqkitiplikteki ke§if ve 

BAŞTVRAK 8fbiik Salepçioğlu bam brpsmda .. 
prtnamesi veçbile açıi: eksiltmeye 
konulmuıtur. Muhammen bedeli 
473 lira 55 kunq olup ihalesi 10. 7. Bir aile eğlencesidir 
939 paZartesi günU !aat 16 dadır. ~ .......................................... , 

------..:-..----------------- ljtirakedecekler36litahkteminatmı : M._ ~ ftttıı'I, Dı >s, 
ajleden aonra bpah bwunmuma iMuğla. ~Allı bn'h 'a... 

D k • • 1 k binaen öğleden en-el it Nınk-•ma i7• Yit.,..._. "he'- .... ııztt, o uma ışçısı a ınaca yahrankm•Lbumileendhnenere- ; .............. . 
lirle ........................................... . 

n : da lnmılu fUk anayı kunipanyuı Türle anonim ıirketine ait . r. fzM1RDE HER 'l'CTONCVDEN ARAYINIL rtATI (l•) PAMDIL.. 

' . 
··. .... .,,,.~· ... •'t; .... -. I' ·.,."" • • : , · 

fabrikanın dokuma kumı için, dokumacılıktan anlar iKi alınacaktır. :~ ki 2 -Ka11!~ 1~;!kiı:kakta- A.!~ Ye;. ~ar Kemalettin ~acldesi UMUM DEPOSU VE MtlaACAAT Yad: tzMta htl:Nct MtRÇILA& 
liatiyenlerin nüfua hüviyet cüzdanları ve evvelce çalıpnıı oldukları' ·.pazar yenn dyaJ?ı d loi.:: n sı clvannda Kızılkaya Ne. 8 • 10 MOSKia.AT SER BAYU aıfiSEYlN BAHRl VE ŞBKlP 11CA-

Ü M~ ~p~~~~~p~ " •
1 ~·~ ~~~hm~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---·· 

İf yerlerinden verilmiJ vesikaluile birlikte fabrikada dokuma iefintl mm ve mevcut emkır ~Ul)l''·urmaki k if Ç ·cı· a_pal~kmJ nru daoklhndadır RETHANESI... 

~· ntc t . (1329) ve ..,-tnaıneai veçhile açık ektiltme- yapbrılmış ça11nnar.... : ............................................................................... , .. .. 

28, 30, 2 ye konulmuıtur. Muhammen bedeli FİATLER ÇOK EllVF.NnlR.. ! Bol Gıda, Bol ziya, Bol hava : 
.IZMJR ASUYE u.t.uvl:"ıurt:.-t ASUYE HUKUK 550 lira olup ihaleıi 10. 7. 939 pa· ----------...---- • 

H'U'U~ ÖDEMiŞ ::arteai aünü ıaat 16 dadır. lıtirak re murabbaı döteme kısmının be- 2 kahvalb, 2 wema• 1 yatak B. ~~" K. ı 
HCtNCJ HUKUK DAtRF..StNDEN: MAHKEMESiNDEN: edecekler 42 1.iralık teminatını, öiJe. lediy~den verilecek ırarut paket ,, . ~ : -.v, '° ~ 

bminl l'\..-L.--.ı ahall inci den sonra kapalı bulunmuma bina- tatlarıle eıaılı tamiri bat miihen-
... e ---.llÇlflOa Sepetçi IO- ödemifin Tekke m . ea en en öğleden evvel tı bankuına yah- dislikteki ketif ve tattnameıi mu-

kaimda 14 sayıh evde bacı Mehmet Halil oğlu Ahmet km Nacıye tara- rvaJc makb •1 •• I' cibince açık eksiltmeye konulmut-
kızı Şerife Ettimur tarafından latan- fından kocuı lzmir Ka11ıyaka Ha- 1er uzu ı e encumene ge ır- tur. Muhammen bedeli 2530 lira 
bul Haseki Hubyar mahallesi sebzeci mam mahallesi Hatem aokak 10 nu- 3· Kar ..:1__ 

1709 
-'· __ ._._ olup ihaleai 14-7-939 cuma ....:•nü ,._,_::.._..1, 2 T. . H - fıyaaa ıa,..u M>IUUl- 1 d 5u 

~uııucr. numarab evde eski Gül- maralı hanede oturur ırenın oca ta belediyeci v .lecek k t.,.. saat . 6 adır. lftirak edecekler 
c~~ vapurunun serdümeni. Hüse- Bahıayiı mahallesi 78 _!ıanede kayıd- lar iılenereken döte:ne ya;:.':nıuı 190 lıralık teminatını öğleden 
ym oglu Mehmet Reıat aleyhıne aç- h Hasan oğlu 320 dogumlu Musta- ve iki tarah k d kilin • b.. sonra kapalı bulunmasına ~inaen ; 
.. ;; '"b I!''- d da ed . f k __ L b·ı iht na or on çe eaı ~ ··"t de 1 • b k ~· ıu utu taum ivaaı müt aır a aleyhine açılan ter aeue ı e ar katiplikteki keıif §art esi veç· og e n evv~ •f an asma yatıra. 
dava arzuhal auretile davetiye vara- divasınm icra lnlınan duruımuı hile açık ekailtmev: k:::1mu tur. rak makbuzıle encümene gelirler. 
kası müddeialeyh Hüseyin Hüsnü- sonunda müddeialeyh Mustafanın Muhammen bedel 1844 I' 32! ku- 2 - lımetpafa bulvarında 928 
nün _ikam~tgahmın mcçhuliyetine evlilik vazifelerini ifa etmemek mak- 111! olup ihalesi 1~. 7. 93~r:azartesi numaralı aoka~a. 4 sayılı. ~rsası
meb'!ı _ızmırde çdc:an Yeni Asır ga- sadile kaçtığı ve divacı kansını terk günü saat 16 dadır. lıtirak edecek- n!n 23-7-9~9 gunUn~en ıtı~aren 
zeteaının 616 139 tarihli nushasile eylediği aahit olduğundan kanunu ler 139 liralık teminatını öğleden b.ıb aenkea~~~:eı~ kiraya verılme
ilinen tebliğ edildiği halde ve tahki- medeninin 132 ci maddesi gereğince sonra kapalı bulunmasına binaen ög .. - hıı.l aa' "'tk ıpttı te ı farktnaml esi veç

t ·· ·• d b·1c1· ·ıd·"· h lilik ı e ~ a ırmaya onu muftur 
Yamanlar kampı.ıtıan bit' kö 

t 
ı 
·8. 

H 
. gunu e. ı ırı ıgı •• alde müd- "!ü~~eialey~ bir .ay zarfı!1.da ev. leden en~I ı, ~~kuma _Yabrarak Muhammen bedeli 100 lira olu· 

~~yh tayın olunan gun ve saatte bırlıgme donmesı ve evlılik va~ife- makbuzu ıle Encumene gelırler. ihalesi 14-7-939 cuma gUnü ~ 
emede hazır bulUJUnaml§ oldu- lerini ifa eylemesi lüzumunun ihta- 4 - Karııyaka 1743 aayılı aoka- 16 dadır. Ittirak edecekler 8 İi~:-

Duralı yeri : KGPfıytaıa lslteıe Daşı 
Falla hahllt : K81111aka C!C7.anclerludcn ve Beyler M>kağında : VER!M 

M0CADELE dbpanserlııdcn alınır.. i 
dan haldond~ muamelei gıyabiye rma müdclealeyhin gıyabında ğın dö~emesiz bulunan loımana 250 lık teminatını öileden sonra ka-

c:rasma ~e tahkikatın 19/7/39 çar- 21/10/937 tarihinde esas 601 N~: metre uzunluğunda ldi döteme ya~ palı bulunmasına binaen ö§leden 
~ba gunü aaat 15 te talikine karar ile ve karar 668 No. ile karar veni- pılmuı bat kitiplikteki ketif ve §art· evvel it bankaa1na yatırarak mak-
ıvenle~ bu baptaki tanzim lalman IDİ4 olmakla müddeialeyhin ikamet- nameıi veçhilo açık eksiltmeye ko- buzile encümene gelirler. ~yın müıterilerimizden ıördüiü fevkaJidt nlbet 

~~~~~~······~~~~~··································.: 

yap ihbarnamesi mahkeme korido- gihmm meçhuliyeti dolayıaiy1e mu- ~ulmuştur. Muhammen bedeli 923 3 - Sahilpark gazinosunun netıceai tahminimizden çok daha çabık Nbhp bilen 
una a11lmq olduğundan müddei- kaddema divetive ve gıyap karannın lira 11 kunq olup ihaleai 10. 7. 939 Kanunusani 940 gayesine kadar kolay ve aeri yazı yazmak için tüccat, benkac:ı, memur, 
1eyh Hüseyin Hüsnünün tayin olu- ilin ıuretile tebliğ edildiği gibi ifbu pazartesi giinü saat 16 dadl1'. lttiralc kiraya verilmesi bat kiitiplikteM talebe, her k ... lizam olan. icabında kopya kafı

glln ve saatte mahkemede hazır karar dahi gazete ile ilin suretiyle edecekler 70 liralık teminahnı öğle· tartnameai ve hile açık artırmava diyle altalta bet kopya çıkaran hususi mllftılclcep 
u~uı.veya ~İr vekil göndermesi tebliğ olunur. 2319 (1369) c1en •• ~onra kapalı bulunmasına bina- konu}muttur •. Muhammen bedeli kontrol Ye ayar '1eti •••.•.••....•... 

ı takdirdebırdaha tahkikat ve en ogleden evvel tı bankasına yatı· SOOlıraolupıhalesi 14-7-939cuma B~ş Sene Garantili 
uhalcemey~ lrahuı edilmiyerek 11- z v· mu·· hür rarak makbuzu ile encümene eelir- günü saat .16 dadır. lttirak ede. 7 

ahında hü_küın verileceii tebJii ma- a 1 ler. cekler 38 lırahk teminatım öğle -
ma bım olmak üzere ilin olu- Namıma mahJdtk Emi~e Kuday .is- 25, 30, 3, : . 2219 (129!) den s~~ra kapalı bulunma:ana bi- A / /f f~ 

ur. 2318 0367) mindeki tatbik miihUrümü zayi eyledun. Doktor Hulusı bey ca,.-desıyle nacn ogleden evvel İf bankasına JJ( J ;' b .. 
. Yenisini yaptıracağımdan eskisinin hUk- Gazi ve Fevzi p ... bulvarları ara- yatırarak makbuzile encilnıene • • 

D Aso9ıs •;eR•seu; 0 mu olmadıjmı Uinaheyl11er~.d 25 1 11ndaki 200 metre boyda yolun gelirler. ı• Z M ,. R 
• Tire Kurtuluş m a esm e sayı ı "'d. k ld ··k··ı k k ->a "27 1 r ı iz evde Serbest doktor Vahit Kudayın a 1 • a ınmı . ıo u ere pa et ~~ • O (1330) 

e a · EMİNE KUDAY granıt tatları ıle esaslı surette ta- . . • • 
• • eşı • cıis2) miri iti bat mühendislikteki ketif Kadastro 1185 belediye 38 ada- Do~a kalemlenm~ın ~~an ~~lmif 

U 1 ve prtnameıi veçhile açık ekıilt- ıun 594 mette murabbaındaki 7 oldugunu aayın muıtenlenmlze blldiririı n en Al k Jd meye konulmu9tur. Muhammen sayılı araa11nın aahtı bat katiplik- Fiyatı her yerde (2) liradır. 
sanca man yur- bedeli 7462 lira olup ihalesi 10.7- teki tartnaıneai veçhile açık artır- Toptan alanlara iskonto yapılır. 

Doium ve Cerraht Kadın dundan: 39 pazartesi günti saat 16 dadır. maya konulmuttur. Muhammen Türkiye Umum Acentesi: 
hastalıldan Operatörü Alsancak idman yurdu biltfin Azalan· lttirak edtcekler 560 l~ah~ tbmİ• ~;~eli 23~6 ~ir~.o!~P iha~~si/~7- Nafiz Mustafa Delen .. lzmir 

Jlcr gün hastalarını saat Uçten son- nı temmuzun beşinci çarşamba akşamı nalını öğ eden sonra apa ı u • ~.~ eaı gunu saat a ır. Telefon: No. 2392 
saat 21 de Birinci Kordondaki kuJUp ibi- lunmasına hinaen öileden evvel lftirax edecekler 179 liralık temi- Telgraf Adreai: 

ra Atatilrk caddesi •&ki Birinci nasında içtima da\'et eder. İf bankaaına yabrarak makbuzile natın1 öğleden sonra kapalı bu • Nafiz _ lzmir 
kordon• 222 numaralı muayeneha- - RUZNMIE - encümene ıelirl•. lunmuına binaen öğleden evvel if 
nesinde kabul eaer. 1 - Nizamnamenin yeni cemiyetler 24-28-~7 2202 (1290) bankasına yatırarak makbuzile 

TELEFON : 2987 kanununa göre tadili. t - Cümhariyet caddesinin Ga· encümene gelirler. 
~~~~------- Z - Yeni idare lae7etinin intihabl.. • 

' 



SAHiFE ıe 'l"SHI A81ft 

Danzig meselesi mühim safhada 
" Almanya kendi kendini hayale kaptırmasın Danzig üzerinde bir 

Nazi darbesi Lehistanın emniyetine bir tecavüzdür,, (Deyli Telgraftan) 

Danzig' e karşı bir hareket Fransız Başve~ili Dalad 
\ 

Derhal vahim neticeler doğuracak ve 
bir harbe yol açacak mahiyettedir 

Vaziyetin vahim olduğunu söyle 
Alınan tedbirleri izah etti 

Londra 1 (ö.R) - lngiliz gazeteleri 
Danzig meselesine tahsis ettikleri baş 
yazılarda serbest şehirde ahvalin çok 
müşkül bir aafhada olduğu noktasında it
tifak ediyorlar. Gazeteler bu münase
betle Ingiltere ve Fran..cuı'.aın Polonga ile 
anlaşmaları Uzerlne ışık serpiyorlar. 

c'raymis> §llllları yazıyor: Ingiltere 
ve Fransa vaziyetlerini açıkça tayin et
mi§lerdir ve her iki.sinin de taahhütlerl
ni noktası noktasına tatbik edecekle -
rinden hiç §Uphe edilem~. Paris ve 
Londra Danzigde ahvalin inltj_şafını dik
katle takip ediyorlar. Lüzumu halinde 
mUştereken hareket edeceklerdir.> 

«Deyli Telgrab da aynı kaılaati teyid 
ediyor. 

«Almanya kendi kendini hayale kap
tırinamalıdır. Danzlg üzerine bir Nazi 
darbesi Val'§ova hUkilmetince Lehista
nın emniyetine bir tecavüz gibi karşıla
nacaktır. Leh hUkUmeti bunu bir taarruz 

Almanya ile dostluk muahedesinin 
imzalandığı tariM relim 

hareketi telAkkt ederek mukabelede bu
lunacağından Ingiliz ve Fransız garanti
leri otomatik bir §eltllde harekete geçe
cektir. 
cŞu takdirde harp muhakkaktır. Fa

k.at biz Danzig için bir harp ~ ol
mıyacağız. Harbe girmemizin sebebi şu
dur: Muayyen taahhütler altına girdik 

ve bu istikamette yenilerini de kabule 
hazırız. Zira diğer memleketlerin iııtik
IAli bizim lı.:endi emniyet ve istiklüimize 
bağlıdır.> 

Almanyanın Londra 
miktarında çoğaldığını kabul ediyorlar. 
Fakat polis kuvvetine iltihak edenlerin 
hepsi Almanyada askeri tallın görmüş 
Danzig vat:ındaş1arıdır ve Almanyalı 
hiç bir kimse bunların a~mda değil
dir. Vaziyetin gerginliği sebebiyle Dan
zig hUkümeti poliste hizmeti mecburi 
kılmıştır. Senato her ihtimale karşı ha· 
zır olmak ve bilhassa bir Leh taarruzu
na mukabele edebilecek vaziyette bu -
lunmak lüzumunu hissetmiştir. 

Berlin 1 (ö.R) - B. Hitlerin Temmuz 
sonu Danzigi ziyaret edeceği haberi mü
nasebetiyle Führerin seyahatlerini hiç 
bir vakit çok evvelden haber vermek iti

yadında olmadığı kaydedilmektedir. 
Mareşal Göringin de serbest şehri yakın
da ziyaret etmesi muhtemel görülüyor. 

Londra 1 (Ö.R) - Ingiliz matbuatı 
vaziyetin bUtün vahametini anlatmakta, 
fakat Daladiye ve Halifaksın nutuklarını 
umumi efkftnn müttehiden müsaid kar
şılamış olmasının, vaziyetin icap ettirdiği 
her tUrlü icabatı Ingiliz milletinin ev
velden kabul ettiğine bir delil addeyle. 
mektedir. 

Londra 1 (Ö.R) - illeyli Ekspres> 
gazetesinin Danzigden istihbaratına gö
re serbest ,ehir senato reisi Graysler 
mezunen hareket etmiştir. Mezuniyetini 
bir Alman harp gemisinde geçirecektir. 

Londra 1 (ö.R) - cTayıııis> gazete
sinin Berlln muhabiri bildiriyor: Berlin 
resmt mahfilleri Almanyanın serbest şe
hire k&l'§ı hiç bir darbe tasarlamadığı 
hususunda ısrar ediyorlar. Bununla be
raber ısrarla şurasını da kaydediyorlar 
ki! Danzig Almanyaya avdet edecektir. 
Bu iltihak beklenilmedik bir şekilde, 
fakat son derece kanuni olarak yapıla
cak ve buna milletler cemiyeti bile di
yecek bir şey bulamıyacakmış. 

Berlin 1 (Ö.R) - Führerin Danzigi 
ziyareti hakkında ortalıkta dolaşan şa
yialar dolayısiyle Berlinde deniliyor ki: 

ve Paris elçileri 
d!! Danzige seyahati llakkinda bir karar 
meıvcud olmamakla beraber, B. Hitlerin 
Almanya lehinde yapılacak bir sadakat 
nümayişinde hazır bulunmak üzere ser
best şehire gitmesi olmıyacak bir şey sa
nılmamaktadır. Ancak bu husustaki te
şebbüsün, Almanya ile birleşmek aı.im 
ve kararını ilan edecek olan Danzig se
natosundan gelmesi icap eder. Her hal
de bu beyannamenin Alman dev1et rei
sinin huzurunda yapılması ihtimalden 
uzaktır. 

Buna mukabil, Tanenberg muharebe
sinin 28 inci yıldönümü münasebetiyle 
Ağustos sonunda Tanenbergtc yapılacak 
ve bu münasebetle Führerin söyliyece
ği nut~ büyUk ehemmiyet verilmekte
dir. 

Londra 1 (ö.R) - Almanya DanzJg
de alınan askeri tedbirleri ehemmiyet -
siz gibi göstermeğe devam ediyor. Polis 
kuvvetlerine il!ve dilenler Almanya -
dan dönen ve orada askerliğini yapmış 
olan Danziglilermiş. Bunlar polis kışla
sında, eski kışlalarda ve yeniden yapılan 
barakalarda yerleştirilmi§lerdir. 

Varşova 1 (Ö.R) - Şarki Prüsya ve 
deniz yoliyle Danzige harp malzemesi 
sokulması devam ediyor. Teşkil olunan 
kıtalar Alman ordusuna mensup zabit
lerin kumandası altına verilmiştir. Dan
zigin muhtelif noktalarına silah ve mit
ralyözler dağıtılmıştır. Şarki Prüsyaya 
giden 20 Alman tayyaresi Danzig üze -
rinden uçmuştur. • 
Varşovada şu beyanat yapılmıştır: 
cDanzigde bazı hazırlıklar yapıldığı

nı biliyoruz ve vaziyeti dikkatle takip 
ediyoruz. Bizim mukabil tedbirlerimiz 
vaziyeTin alacağı ~ekle uygun olacaktır.> 

Paris, 1 (Ö.R) - Nazırlar meclisi re
isicümhurun başkanlığı altında toplan
mı.ş ve hariciye nazın B. Bonne haricl 
vaziyeti tam olarak izah etmiştir .. Bay 
Bonne bilhassa İngiltere, Fransa ve Rua-

1 :ıa arasında cereyan eden müzakerele
'rin müsait seyri hakkında malUınat ver
miştir. 

Paris, 1 (Ö.R) - Nazırlar meclisinin 
içtimaında başvekil ve milli müdafaa 
nazın bay Daladiye Mla çok vahim ol
mağa devam eden umuınl vaziyeti izah 
etmiştir. Bu itibarla Fransanın aldığı 
bazı ihtiyat tedbirleri hakkında milli 
müdafaa nazırı izahat vermiştir. Konsey 
bu tedbirleri ittifakla tasvip etmiştir .. 
Hariciye nazırı B. Bonne Moskovada ce
reyan eden müzakerelerin süratle inki-
şaf ederek şimdi kat'i safhaya girdiğini 
ve müsait bir neticenin gecikmiyeceğini 
söylemiştir. 

B. Daladiye Fransız hüküinetince it
tihaz edilen ihtiyat tedbirlerinin yeni 
ihtiyat sımflannı silah altına çağırmak 
mahiyetinde olmayıp mevcut kıtalann 
terhisini taJik .şeklinde olduğunu izah 
etmiştir: 

Paris, 1 (Ö.R) - Naı.ırlar meclisinin 
içtimnını müteakip hariciye nazırı bay 
Bonne Lehistan sefiri B. Lokaziyeviçi 
kabul etmiş ve uzun müddet görüşmüş
tür. 

Paris, 1 (Ö.R) - Fransız başkuman
~anı general Gamelcn Korsika seyaha: gin temmuz zarfında büyük tezahürlere harekatının kendi hayati menf 
tm~en vaz g~çerek Aly mıntak~sınd~ şahit olacağını ve Hitlerin de Danzige zarar verip vermediğini ve, her 
teftış ~eyahatindcn dogruca Parıse do- giderek bir nutuk .söyliyeceğini bildiri- bir müzakereye başlandığı tak 
necektir. . yorlar. neyi verip neyi muhafaza ed 

Paris, 1 (Ö.R) - B. Bonnenin kabl- JOUR gazetesi yazıyor : dir hususunun yalnız Polon 
ne toplantısında verdiği izahata göre Görülüyor ki, Berlln efkarı umwniye- olacağını bildirmişlerdir. Bu 
Danzigdc 'Vaziyet daha büyük bir tcyak- sinin ve bilhassa İngiliz efkan umumi- mtizü yerine getirelim. 
kuzu Hlzumlu kılmakla beraber serbest yesinin Nurembcrg kongresinden evvel Hemen hemen müttehit o 
şehirde yakında elim hadiseler olacağı Danzigin resmen ilhakı ile propaganda gazeteler barışın demokrasilerin 
hakkında bazı propagandacıların yay- neuırctinln gayretleri sayesinde ihdas kalmalarına ve Hitlerin buna 
dıklan haber!eri teyit e~e~ek mahiyette edilen fill bir vaziyetin temhJrine pek te lunmasına bağlı olduğunu yazı 
malt1mat Parıse gelmemıştır. muhalefet etmiyeceklerini hesap etmek- JOUR gazetesi diyor ki: 

Esasen BB. Daladiye ve Halüaksın tedir. Kendilerini kaybetmeleri ve 
son nutukları Fransa ve İngilterenin te- FİGARO gazetesinde Dormesson ya~ kapılmaları müstesna olmak 
mayülleri hakkında şüphe bırakmıyacak zıyor : ver memleketleri artık azim ve 
kadar sarih v~ aşikardır. . . . DamJg ~n~törleri tizerlerindeki müt- mızdan şüphe edemezler. 

B. Bonn~ Turk - Fr~ız - Surıye m~- hış. mesulıyetı takdir etmek mecburi- POPULAİRE gazetesinde BI 
~asebetlerınden de kabıneye bahsetmış- yetindedirler. Emirlere veya kör ihti- yor : 
tır. . • raslara itaat ederek tamir kabul etmez Daladiyenin nutkunu takip 
~ancı, 1 (A.A?. - Resmt gazetenin bu- bir karar verdikleri takdirde, bundan faksın nutku Alman milletine 

gün neşredecegı bir kararnamede cSJ- zarurt olarak doitacak fect Mdiselerin malilm bulunuyorsa,b u nutuk 
lahlanma bonolaru adını taşıyacak ild mesuliyetini üzerlerine almış olacaklar- fesine kat'i ve nihat olacajma 
sene vadeli ve yüzde 3.5 faizli bonolar dır. istediğimiz bir ağırlık ilive 
çıkarmak hususunda muh~ ınillJ nıU- 1939 martından beri Almanya, milli- Zira bugüne kadar hlç bir 
daf?a sandıkJarına mezuruyet. ve~ek- yet prensibi ile milletlerin kendi mu- törler bütün tehdit veya teca 
te?U:· Bu bonoların tutan tahdit edilme- kadderatlarına serbestçe sahip olmalan ruz memleketlerin muhakkak 
~· prensibini ileri sürmek hakkını kay- lahla mukavemet edeceklerini 

D_ıger. ta;aftan bugün toplanacak olan betmlşlerd.ir. Almanlar Danzig hakkın- katmamışlardır. 
ka~ıne ı~aında ~a mühim kararlar da bir hak ilerl sürerlerse, Polonyanın B. Blum yazısını şu suretle 
ver~lmes~ muh~e~eldir. hayatt menfaatlerinden başka, kendile- tedir : · 
~ilhakika reısıcUmhurun lm.zasına ar- rine verecek bir tek kelime cevabımız Lord Halifak.'>lll nutkunun 

ze~ecek . kararnamele~den biri, mil1t vardır : Prag... Un umumiyesinde yayılmasa, 
müdafaa ihtiyaçtan içın tahsis olunan ORDRE gazetesinde Pertinaks yazı- lı anlaşmanın akdini tesri e 
15 ~yar frangın sarfı suretine aittir. yor: Amerika bitaraflık kanunu 

Parıs, . ı. (A;A) ~ Jour, Journal ve Nisanda İngiliz ve Fransız hükümet- iki mecliste çabuk kabul e 
Ouvre gıbı milteaddıt gazeteler Danzi- leri Polonyaya yaptıkları vaitte Alman menni ederim. • 

Londra 1 (ö.R) - cTaymis> gaze
tesinin siyasi muhabiri Almanyanın 

Danzigi içeriden 7.apta çalışacağını yaza
rak böyle bir teşebbüsün vahametini 
kayıd ve Ingilterenin buna nasıl karşı 
koyacağını izah etmektedir. Danzigi ele 
geçirmek için Almanyanın takip edece
ği usul ne olursa olsun Almanyanın ser
best şehri ilhak veya muahedeleri nakız 
teşebbüsü derhal daha vahim bir vazi
yet ihdas edecektir. Fransa ve Ingiltere 
vaziyetlerini sarih olarak bilclirmişler -
dir. Polonyaya knr§ı taahhütlerini ta
mam olarak ifa edeceklerinden §Üphe 
edilemez. Faris ve Londra vaziyetin in
kişafını dikkatle takip ediyorlar. Iki hU
kürnet daha dün akşam bu hususta is
tişare halinde idiler ve bir harekete lü
zum görüldüğü takdirde bu hareketin 
müştereken yapılmasına !madedirler . 

Her ne kadar şimdiki kararsızlık hava
sı içinde Führerin Temmuz sonuna doğ
ru Danzigi ziyareti rivayeti devam et
mekte ise de bu hususta ittihaz edi.lın.iş 
hiç bir karar yoktur. Alman devlet re
isinin bu seyahati şimdilik tahminlerden 
ibarettir. 

Londra 1 (0.R) - Bazı Alınan mah
filleri Danzigde içeriden yapılacak bir 
kuvvet darbesinin tesirini şüphQ Ue kar
şılamışlardır. Ingiliz resmi mahfillerinde 
tebariiz ettiriliyor ki: Lehistana verilen 
Ingiliz garantisi hiç şüphe ve tereddüd 
bırnkmıyacak mahiyettedir. Eğer Lehis
tanın istiklali her hangi bir. hareketle 
tehdid edilirse ve Lehistan buna muka
bil milli kuvvetleriyle mukabele zarure
tini hissederse Ingiltere derhal Lehista
na yedi iktidarında olan her yardımda 
bulunmağa mecbur olacaktır. Bu sara
hat her ihtimale karşı koyacak mahi
yettedir. 

lngiliz Sulhseverler cemiyetini 
Alman milletine beyannamesi 

Londra, 1 (Ö.R) - İngiliz sulhsever
ler cemiyeti Alman milletine hitaben 
şu beyannameyi neşretmiştir : 

•İngiliz siyaseti gelecek taarruzları 
imkfinsız kılmağa matuftur. Hitler ve 
Mussolini mükerrer taarruzlariyle İngi
liz milletini bu .siyaseti kabule mecbur 

Londra 1 (Ö.R) - Ingiliz hükümeti 
Varşova sefiri vasıtasiyle Varşova ve 
Danzig vaziyetinden haberdar olmuştur. 
Sefir dün tayyare ile gelmiı ve akşam 
derhnl Lord Hali!aksın nezdine giderek 
Varşova ve Danzigdeki son hadiseleri 
bildirmiştir. Bu sabah ta Foraynofiste 
daimi müsteşar Sir Aleksandr Kadoganla 
görüşmüş, bun!.\ müteakip öğle yemeğin
de Lehistan sefirinin misafiri olmuştur. 
Sefirin yaz tatili için her sellt! 1 Tem -
muz.da Lonrdaya gelip iki ay kaldığı 
kaydedilmektedir. Almanyanın Berlin 
draya dönecekleri haber veriliyor. Lord 
raya dönecekleri haber veriliyor. Lord 
Halüaks hafta tatilini Londra civarında 

Eyi haber alan mahfillerde ifade edil
diğine göre, Führerin Temmuz ayı için-

Macar parlanientosu 

etmişlerdir. 

Alman hU.kUmetl lhtilMların halli için 
milzakere metodunu inatla reddetmiş, 

tehdit ve cebir ve şiddet usulilnü tercih 
etmiştir. Çekoslovakyarun istilisı İngi
liz milletini ikna etmiştir ki Alman hü
kümeti bütün Avrupayı tahakküm ve 

ilk defa olarak Ukranya mebusları· esareti altına almak istiyor. 
•Avrupa şimdi harp hazırlıkları ve 

• t • k • ·ı f [ d yalancı propagandalar karşısındadır .. 
nın lŞ lTa l l e Op an l Alman hUkilmeti Danzig içinde Polon-

Budapeşte 1 ( A.A) - Macar ajansı bildiriyor: yaya karşı karışıklıklar tahrik ediyor. 
Yukarı Macaristan mebuslarile Karpatlaraltı Ukranyası mebusları İyice anlaşılmalıdır ki bu hal devam 

bugün Macar parlamentosuna ilk defa olarak merasimle iştirak etmiş- ederse harpten içtinap imkansız ola-
caktır. lerdir. Meclis reisi Daranyi, kendilerine hoş geldiniz demiş ve bu top-

Pek açık konuşuyoruz, zira kimsenin 
raklardaki Macar, Slovak ve Rüten sakinlerin bin seneden beri daima Almanyaya harbetmek istemediğini bil- Sulh severler cemiyeti azasından Lord Latsiyori tonınları ile bi1' 
iyi ve fena günlerde birlikte olarak mücadele ettiklerini hatırlattıktan meniz elzemdir. Biz sizin dostlarınızız.. vetle değil, akılla hallini kabul edesiniz. 
sonra Karpatlaraltı milletine yirmi yıl içinde Macar yurduna olan aş- Harp sizi hariçten değil, içeriden tehdit •Şimdiki vaziyet ne sulh, ne de harp-
kını ve Macar milletine olan sadakatini muhafaza ettiğinden dolayı ediyor. Bunun mesuliyeti tamamiyle tir. Bu böyle devam edemez. Zira ne 
minnettarlığını bildirmiştir. şanfölye Hitlere ve hükümetine aittir .. kadar büyük tavizler yapılmışsa, dik.ta-

k b Kodı Sı k d ·ı· ·1 k h Ik Hit er kendi kendini çenberlemek ve si- törlerin talepleri o nisbette artmıc:tır .• dursu k di uzla Mu .. tcakıbcn Slova me us ac, ova ı ı ı e onucıan a na- zi d b b b I k ı d d :. n en ... .... 
:< e era erce çen er eme yo un a ır. Bilir' · ml k · · d İ al d dik • ....... un 

l h . · d d I kk ız, me e ctınız e ve t ya a - . . . . ğe mına bu halka karşı gösteri en sevgi ıssıyatın an o ayı teşe ür et- •BiltUn gayretler ve servetler millet- tatörleri milletinizin söz söylemesine berine, ıttifakma gırıne. 
tikten sonra Slovak mebuslarının iki milleti kardeş olarak birleştiren lerin sosyal ve ekonomik hayatını ıslfl- müsaade etmezler. Fikrini bildirmesine ediyoruz. TA ki, iyi bir d~~. 
bin yıllık Ma~ ··hu dairesinde çalışmaları temennisinde bulun- ha hizmet edecek yerde silAhlara sarfo- imkfuı vermezler. Harp halinde nasıl bir sı işine, milletiniz de biiytık 
muştur. lunuyor .. Hakikatte hepimiz için tereya- kudretle karşılaşacağınızı bilmenizi de iştirak etsin .. 

Rüten mebt ğı topa müreccahtır. Baranca birbiri- istemezler. Fakat size yalvarırız! Harp •Bütün memleketlerin 
(1364) mlzi öldilrmeğe kalkl§ma bizim için ne değil, sulh istediğinW hükümetinize bil- bilmelidirler ki milletler 

~~~~2~~~~~=~-=-:::=:le~t~in~i :b~in~y::~:llı:.:_~_::· ~::=~~~:!~~~:!~!!!!!!::::'!!!J~~~rtı~'ıll.'J•l*:=~=:~===olarf=Adalet m. d,, dirmek 1ç1:,:ı eımımeıı aeıenı bir ı. 
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