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Hususi Muhasebe Müdürü H. 
F ehmi beye i1ten el cektirildi 

ViJAyet Muhasebei Hosn· 
aiye Miidtirü. Haean Febmi 
Beye dün sabah eaat doko~ 
da i~ten el ~ektirilmi,tir. 
HHan J'ehmi Bey, Bergama 
ve Dikilideki Muhaeebei hu 
aueiye memnrlnkJarmm he 
aaplar101 tetkikle mt,gnl bu 
lnnan Mälkiye müfetti'i Hik 
met Beyin iÖSterdigi löznm 

iberine mnvakkateo vazife· 
den affedilmi,tir. Haaan Feh 
mi Bey bu emri tebelläg 
ederetme.z dairesinden 91ka-8 
rak dogru evine jitmi,tir. 

Söylendifine göre Dikili 
cle Muhaaebei hosoeiye me. 
muru N aoi beyin 983 seneei 
Je eeki senoler heeabahnda 
'b••i nokaanlar gfüülmä' ; 
bu itibarJa Ni!ci bby vi1Ayet 
emrine ahnm>,hr. 

Dikifüleki maame1eye va· 
va•iyet eden Mtiikiy!l tevtit 
be.J eti Naoi Bey zamanrnda 
yaj)11d111 söyleoen nokaan 
muamelelerio tahmioi 17000 
lira kf'dar bir a91Ra ve bel
ki de 11immete yol a9tigm1 
meydana ~nkarmithr. 

Bergama mnha1ebei huen-
---ICIClll .... --

Büyük Tren 
Tenezzühü 

eiye mnameJAtmda da bazi 
noksanlari oldufu 1annedil • 
mekt9dir. Vali K&z1m Pata 
Oumarteei günü 1abah1 Ber: 
gamaya giderek bn meeelele 
ri büyük bir haeeasiyatle ta 
kip etmittir. 

'!Jlä 

Trene 
Ate1! •• 
Hamadan ffalebe 
Giden Trene 
Ate!j Edilci? ... 

Suryeden bildiriliyor: 
18 Agusto1 S!•ce1i Hama· 

dan hareket ile Halebe gel 
mekte olan yatakb vagona 
gece:yar111 n, el eiläh attl · 
m11 v• ~1kan kur1unlardaa 
biri 2 numarala vagonu del · 
IPlf ve ' pencere camlar101 
delmi~tir. 

Kur1urun ge~tiii vagonun 
biti,ikindeki B numarnh va 
goada Adanaya gelmekte 
buluaan Inkitaf 1irketl ml· 
dürü Kemal bey bu bAdi1•· 
ye tahit olmu1tur. 

Trenin Helebe muva1ala1n 
da zab1taya hidlse ihbar e-
dilmi1, zabita mcmurlarile 
birlikte ista1yo 1 m&dilrO, 
yatakh vagon müme1sili va 
gonun i~iode tetkikat yap • 
m11lard1r. 

14 EylGI Cuma günü y •til K • 
Tir•ye hliylik bir Tren tenez ayserl 
zühD tertip edilmititir. Fa brikam1z 

.Sjmdidea teoez1UhOa fev. Moekova 2 (A.A) _ Zir„ 
kalldelijiai arbracak eaasb yaom vapuru Kayeeri fäbri-
tertibat ahom11tar. kalarma ait iki bin ton mal 

Y ak1nda gazetemizle taf zemeyi hamilen Odendan 
1i1At verece~iz. bareket etmi~tir. .................... ~ ......... . 

( Dilingerin Maoeralar1 ) 

ölüm arabas1 yeni bir 
f aciaya haz1rlan1yor 
Zabita bo. airada yanho bir hareket yapm1' 

ve haydntlar10 fazla a9m1, olduklar1 gedige 
birden bir hiiotim ederek, arka taraf/ar1 a91k 
birakm1oh. Bu auada Dillinger yarah kad101 
ve ko.kndan titreyen diger arkadao101 biraka· 
rak, kendilerine ailah atmak hneuennda yard1m 
eden kad1ni ve diger 9Pte etrnf1n1 birden bire 
geri 9evirmio ~ve maktia oepeye ealdirm1,tir. Bu 
eephvde dört polie bnlnnnyordu. Dillinger ve 
9etesi büyök bir vah~etle bu poli1lerin üzerine 
ateo a9arek hepsini birden yere eermi,Ier ve 
eehennemi bir euratle a9dan bn noktadao firar 
etmege muvaffak olmuolard1. 

Firar hAdiaeei o kadar eoratli olmn~tuki, po· 
lle igeriye girdigi zaman yarab olan kadm ve 
srkada,1ndan ba,ka kimseyi bulamam1,1ar v• 
11iratle gerl döndtlkleri vakit, kanlar i9inde yer 
de yatan iki arkadatlarindan baoka bl9 blr i1 
ketfedememitlerlerdir. 

Dllioger iki ay i9lnde bvna benmeyen aekil 
mahaaaraya utramit fakat 9ok hatn blr k"til 
ve o niepette te,kil&tb bir 9eteye malik oldut11 
aibl bu glbi ltAdleelerde aouk kanhbtini ve 
itldalinl lli9 blr 1amao kaybetmeditinden, dai · 
ma yaka71 lnartarmaga mnTaffak olmu,tur. 

_. 'D -

i~·n f1rsat ve vesile ar1yor Söyliyecek •• 

Mancurinin her taraf1nda istihkamlar kaz1I1 
yor, Tel örq-üler cekiliyor, har1I har1I 

mühimmat ta11nmaktad1r ••• 
Ietenbu1 3 (Hueusi) - Londradan bildiri Istanbul 3 (Hnsuai) - Moskovadan ah· 

liyor : nan haber1ere göre, bogän Rna matbuah, 
U zak ~s1 km yeni hükftmetinin müthi~ Man9uri hükftmetinin J apon aakeri maha· 

enrette hsrp i9iD bu1rlanmakta oldogo. ~üp fili He anla@m1~ olarak, Bovyet vatands' ve 
he götürmiyaoek dereoede atikArdir. hatt& koneoloehanelerine bile gayri kanuni 

Man9n.ri 88kerleri Rne hudndnnun her ta ve gayri insani hareketleriui yaz1yorlar. 
rafmda mevzi kaz1yor ve mühimmet nakle · lzveetiya gazeteeintJ göre, Japooya häk1i 
dior. Hudoda yakm kasabalar dikili telldrle meti ~arki Qin 'imendiferlerini hi9bir para 
sanhyor. Mtihimmat yüklii trenler hndnda vermedeo eline ge9irerek Bovyet Rusyaya 
mütevecoihen hergün hareket ediyor. harp ilau etme~e haztrland1{?1n1 yaz1yor. 

Mn9uriye hergün Japonya fabrikalarmdan Ba ga.zete dioyr ki: Berlin ( Rsidyo ) _ Reisi 
hesap1nz eurette silAh ve mtihimmat geliyor. c Bovyetler Japonyamn bn harek~hoa cumhnr M. Hitler 4 Eylt\lde 
Man9nri gazeteleri harbrn muhakka'k oldn· kar,1 koyabiJmek i9in bu bndntlarmda ae-
gunn. yaz1yor ve Man~uri hiiklimetine artik keri hazirhklanni ikmal etmege 9ah,makta 
hi9bir f Byi eaklamiyarak a91k kart oyunu d1rlar. 
oyaamaem1 tavsiye ediyor. Londra [Radyo] Kabo:oe tan ahnan 

lngili.z gezeteleri de Rnßyanm dahi bo~ mallimata nazaran, J aponya harbiye naz1r1 
dnrmad1g1 ve Japonyay1 bir an evvel kat'i bättin askert kuvvetlerini yon1 Qin hndadu 
ksriua mecbnr edecek eurette bazarliklar na. yani Rue hududu yak1moa nakletmi~tir. 
yaphg101, batta iki yfi• Ras tayyareeioio Bu hareket vaziyetin 9ok nazik bir eafhada 

V urenbergte toplanacak o
lan Na1yonalilt aosyalist 

kongresinde iki mühim DU· 

tuk söyliyecektir. 

Bu nutuklarda M. Hitlerin 
son rejiminde muhalifet eden 

qaz1 Katolik ve mubalifJeri 
yoia getirmege ~ah1acakbr. istik~afta bulnndngunu yaz1yorlar. oldagonu gö1termektedir. 

~ ~ ~ ~ ~ 8 ~ ~ ~ ~ ~ tl 
Suikastlar JaPonlar Fransa Belc1ka Siyasi 

Ilk müsademede 300 Hududunu Tarihin ~ok Kanh Ve Heyecanh Sayfalar1 
telefat verdiler Tahkim Ediyor ! ... 

Paria - Radyo Japonlar Paria ( Radyo) - Harbi 
uzak 1arkta yapbldar1 bir ye Nazlf Mare1al Petenin 
ba1k1n neticeeinde 300 te yeai plinlaraaa göro, Fran1a 
leftit verdikleri anla1tlm11hr. hiikmeti Bel~1k hududundaki 

Bu ~arp11man1n tafsilitt i1tihkimlar1n1 yeniden kuv· 
gizli tutulmaktad1r. vetle tahkim etmektedir. 

----„• :9111 Yunan Tayyare Filosu 
Mahmut le&nbul - Yonan Hava 

naz1n beyanatrnda Lbir Yn· 
Esat ß. nan tayyare filoaunuo 29 Te~ 

rinievvelde Tärkiyede yap1· 
laoak Onmhoriyet bayram1 
'enligine i'tirak etmek özere 
Ankaraya gidecegini eöyle
mi,tir. 

Bnnun kadar merakb ve heyeoan vereo bir eeer daha 
oknmad1g10un aiz de itiraf edecekainiz. 

Bu eaeri yak10da gene kitap fSeklinde ne~redeoegiz. 

JaPonya ~ Rusyan1n haz1rbklar1ndan endi1ede 

Bab1k Adliye Vekili Mah 
fmnt Esat Beyefendi, bu B&• 

bah otokarla Kn~adaemdan 

Izmire gelmi~tir. 
Qok eayg1h hemoehrimiz, 

bugän ögleden eonra Halk· 
evi ealonlarmda lstanbul ve 
Ankara inkilAp küraülerinde 
verdikleri inkilap derslerini 
tekrar edeoeklerdir. 

Memleketin :aört tarafrnda 
gen9lik Hserinde büyök bir 
bir alAka uyand1ran inktlAp 
derelei.inln lzmirliJer brafm 
dan aeve eeve takip edlleae· 
liae ,11pheml1 ;yuktur. 

Japonya - Ab ne ya11k ki onu da bunun:gibi.:k1sk1vrak baglamak 
mümküo olam1yacak! ~ ~ :lLJ 
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Komitac1I1i1n1n ic yüzü ---------
- 43 - Yazan: Halil Zeki 

Halil Zeki beyin [ Bal•ar komitcciliiin ir yibä ] adlr 
t•lrilu111 Jei•rli arllada11m1zrn laastalrir Jolayraile 6ag4n 
yeti1•medilinJen Ali Naci BeyelenJinin 6•n• bu m•o~a 
ita•rind• yazdrfr 6ir ya~1y1 n~1rediyo1ua: 

-------„·· 
Bul2ar Komitecilerinden 

Stanbnliskl Kim? 
Bugün bile onu kahraman, aziz ve Mesih 

sananlar bulundugu gibi ~arlatan, meczup, 
deli yahut ta müthi~ bir demagog addedenler 
dt vard1r. 

ln ve kaho bir aga9 kil· 
tügiioä andiran Stanbnliski, 
nzun boylo, arkas1 biraz 
%amburoa, eJleri 'i~kio, ken• 
disoe bakamn üze1 inde inat 
91 ve dayamrrh adam teeiri 
buakan bir yap1da idi. 

Geoi' omuzlarile kaho ve 
kanl bir ense üzerine otor
mu' kafau, bir boga bao101 
aod1nrd1. Yüzli kanh, 9ene 
kemikleri iri ve knvvetll 
idi. 

Siy.ah ve k1vircik ea~lan· 
nrn k1n,1k almna, ks,lar1 
blH81DI '.lökttldtigti göröldü. 
Gc;zJeri, ailinmi' bir kan 9a 
na11 gibi, daima kirm1.z1m 
trak bir renklE> dolu idi. 

Oanh, fakat karanhk bir 
bak1'1 vard1. Stambuliekioin 
halindea alrnau ilk tcsir, ba' 
kalarmdao ayr1 bir Y"r•h· 
11,ta olmas1yd1. 

Hi9bir Bolgarrn, kendh!ile 
temas eclen bar hangi bir 
kiml!enio, kar,1e:nda lakayit 
kalam.ad1g1, yasevdigi, ya 
nefret ettigi, ya takdir ettigi 
ya korktu }u görülüyordn. 

Bill bugiin bile, Sofyada 
eo ileri gelanler araeinda, 
kimi onu c kahraman 1 > di
ye aoiyor, kimi bir aziz ee
viyesine yökeeltiyor, kimi 
MHihe benzediyor, kimi de 
möthi~ bir demagl'g, kor
kon9 bir 'arlatan, bir mec
znp, bir deli diye manala' 
hrmakta ve tasvir etmekte· 
dir. 

S tambuliski kimdit 

Bazan o kadar dö,ünür, 
o kadar dalarmit ki, kendiu 
1a9or, ytiksek 1esle konu~or, 
bag1rir keodi auallerine gene 
gendisi cevaplarirmi~ ! 

Oouo bn halini gören köy 
löler, ak1Jaan yana biraz ka 
ftk oldoRono, daha o tarih
lerde söylemJ,ter ve köyde 
Lnnun nmnmt kanaat haline 
getirmielerdir. 

S tanbuliskinio ~obanhg1 
nihayete kanar devam etme 
di. 

Bir gtin ineklerle ke~ileri 
ab1rda htrakarak oknmaga, 
doymak ttilmez bir merakla 
haril hani okumaga ba~lad1 . 

Okndnktao ve ögrendikten 
eonra, okotm&ga ve ögretme 
ge, hooaliga giri~ti. 

( Deoam EJecek ) 

Geredede 
Bir At Cambaz1 Hay 
vanban Dü~erek Öldü 

Gerede. (Hti.mei) - Hac1 
lar koyfi sbalisinden Y aha„ 
nabath Hakk1 at camba~in· 
dir. Balcllar köyü ile Ha01 
lar köyii araemda 81 timerin. 
de marifetler yaparak halk1 
eylondirmekte oJan Hakk1 
hayvao1 ile s\aydan ge9erken 
hayvan 9ay i9indeki ta,lara 
takilm1' vakk1y1 10 metre 
kadar derin so i9inde mtid· 
det sürüklemi11tir, halkrn yar 
dim1 ile kurtanlan kakk1 
di8paneerdo vefat etmittir. 

Bn adam, kü~äk, fakir bir SA$AL VE iSTANBUL 
kUylüoün ogln idi. Air üvey MENSA SULA.Rl UMUM/ 
ananm eliode ilk 9oonklnk DEPOSU BA.LCILAR 

Seyahat not)ar1 

Yelken yar11lar1nda lzmirli 
Refik bey nas1l Türkiye 

birincisi oldu ? • 
-2- Ya.aan: ALBER 

Bir kenerda oturan Niya· 
zi c Yshn nt dü~ünüyoreu· 

nuz, bizim ~arpiler ne güne 
duruyor, > 

Adam ba,rna bef lira ve· 
rin sizi lstanbula götöreyim. 
Hemde vapordan daha ev 
vel. Görmeyormosonuz ya 
hava tam yelken havaru. Bir 
iki saat sonra ne~'e yine av 
det etti. 

Vakti tavla oynamakla 
veya yelkeo yanf larmdan 
bahsetmekle ge9iyor. Bizim 
R efik ikide birde i9ini 9e· 
kerck: 

- c Me glor Türkiye bi 
ri:ncil '. gini tzmire kazandJJ· 
eak > diyor. l u4alahlan, in 
'alahlar takip ediyor. 

Nihay•t latanbulJayr:i 
Sah gtinii eabah1 tam ea· 

at 6 da kar,1dan letan bolu 
seyrediyornz. 

Yakla,hk9a Ayuofyanm 
minarelerini, G'l.Jata r1ht1m1 
m ve1as1l bötün lstanbuln 
adamak1lh görliyornz. Niha · 
yet 6 4.0 da GalBta nht1m1-
na ayak baaabildik. 

Arkada~lar hep beraber 
gävcrfeileyiz. Bir de oe gö · 
relim, vapurun arkesmdan 
bir motörde Denizcilik feder 
asyonunun k\ymetli kAtibi 
umumiei Rf1a, lstanbol ~sr · 
pi birincisi Refik ve daha 
iki arkada' geceden beri bi • 
zi '. a~1klarda arayorlarm1~. 
Btittin geoe uyomam1,1ar. 
lstanbuJlo kardeflerimizin 
bu h areketi bizi pek 9ok 
mütehassis etmi,tir. Kendi· 
lerine bu stitoolat da te~ek • 
kür etmegi bir va·dfä bil t· 
rim. 

Otele Dogru 
Riza beyle buaber bize 

tahsis olunan Fenor yolon · 
daki Belvü otoline gittik. Ef 
yala11m1z1 oclalanm11a yer · 
Je~tirdikten eonra yar1~ gü
nüoä bekle&nekten maada 
ba,ka r~imiz kalmaa1. 

l Rilatin meaarrnda : 
Geldigimiz günün ak,am1 

bitkin bir haJde yataklsum1 
za girdik. Ag1r bir uykodsn 
eönra eabahleyin erkenden 
kalkbk. Modanrn temiz ha · 
vas1 bizi kendimize getirdi. 
0 gön ilk it1imiz bundan 
iki sane evv9l vefat eden 
körfez mttdörii K . S. K. h 
Sifat beyin mezar101 ziyaret 
olda. 

Zavalh Rifät denizciliUe 
1.zmire ne kadar faydas1 do 
kunma~tn. Say1ern10 meyva 
sm1 toplamadan bo fa-pi diin 
vadt.n ay rild1. Allah rahmet 
eyleRio. 

Qelengi eglayarak mesari 
DB bnakhktan son ra otele 
döodäk. 

Gazetelerden mü1telriyia 
Barada Istanbul gazeteci · 

Jerinden 'ikAyet ettigimi•i 
yazmadan ge9emeyeoe1i:a. Ia 
tanbol gazetecileri görmö' 
ler ve bir kelime oleun yaz1 
yazmadtlar ! .. 

Tahir 6ey 
t,lerinio fazlahg1 dolay1 · 

sile kaftle ite gelemiyen Ta 
bir bey do geldi. Artik yari' vakhn1 bekleyorus. 

Yarrr Saatr 
Per,embe ak~amrndan ya· 

riflarm coma göoii Molla 
a91klar10da Saat 10 da ya 
pllmaema karar verildi. On. 
ma gtioö saat 14,30 da fU· 
pilerimiz motörün arkasmda 
baglanm1' bir bald• yar1' 
Pahanaa gt1Jdik. 

Seyiroiler ara1unda bir9nk 
lzmirliler daha var. Bonla
r10 arasmda avukat Tayyar 
!;!efik, Hara991zade Kemal 
Ahmet mohtar beyler do 
var. 

( Deoam EJecelt) 

Ka~akctlar 
vatan hainidir 

gü J lerini büyük J&tiraplar ABAC10CLU HAN 1 K 1 r E s M E L 1 K T E 
i9i ode ge9irmi~ oldu~onu da No. 18 ~ 

ima anlatmu~ olan Scanbo· N •1 M h t 
:il:~.~::;:~~;:r~~~öb;;:::t~ 81 v~1~ me (Tan) Sinema ve 
Ak~ama kadar daglarrn Yedi eeneden beri muhte· Ti 

~~:~~::ri~~~~ij.::;:1e~~~a:.~: ;:: ~:;ir e!;1:1~8m~:li:d;: ya trosu 
ederdi. ve ~a~al sn:y:ouu lzmire ta · 

Biltiin bn 9obanlig1 euala n1hran müessesemiz ayni 21a 
rrnda, onun ki:iyöndekiler, mands letanbnlon ~ehir 
keadieioi görenler. bu garip Emaoeti ve Rfkafrn möhü· 
9ocugon boyaoa dö~zndügö rö bhhnda Ta,delen enyu 
nä, Hazreti tehak gibi boyu oelp ettigini mohterem mö' 
na ea)d1grn1 eöylemi~lerdir. terilerimize teb,ir ederiz. 

;>•ta'll\:saE'DR'a:wJIM!i Ei R * WH . „,,.....,, 
• Sa~ hastahklar1na kar~1 en tesirli ila~ 

Solandin Ozonatördür 
Solandin Ozonatör iIG.cm1 kullanao ve bu sayede hasta 

ea9larin10 tedavi edildigioi gören bir9ok hamm ve beyler 
tarafrndan her gün te,ekkär mektnplari ahnmaktadn 

Sol andin 
Her iimi :un fävkintle verdig1 netioeler verd1gi netioeler 

yard1mile bir harika sayllabilir. 

D.kk t Izahat •lmak ve yakrnda neoredeeegi-
1 a : miz te~ekkür maktaplar101 görmek isti· 

yenlor Aleancak Eczaneaioe miiraoaat ederler ••. 
Toptan almak istiyenlere mab111os teuzllAth bir tatif• 

vardir, 

( 29 ) Agustos <:ar~amba gününden itibaren 
~ok zengin bir pragramla muhterem halk1 

m1za kapular1n1 a~ti. 
1 - Dünya Havadieleri. 2 - Sesli Karikatür. 

3 -- Sahane Menek1eler 
Kaymetli ylldiz Rak•l Meiler tarafmdan tem1il edilea Fran 

11zca 1ö1Ui ve 1ark1h bpanyol oyulu 1ah eaer 

4 -- ~K1zm1s1n? Erkekmisin? 
~ok alk11, bDyllk ragbet, yDkae t•veccüh k•zanan Fran11z 

ca 16zlii ve 1ark1la fillm 

B 8 8 B 8 B B 
S E A N S L A R : Cnma, Cumarte1i Saat IQ da. 

Talebe Seao11 Pazarte1i, Pertembe > 19 te. 
P•zar, Sala, <;ar1amba > 17 de. 

PEK Y AKINDA: Sllreyya opereti 30 ki1iden mlrelrlep 
telrmil kadro•il• 1elarimi11• •elerelr T AN oe L ÜK5 •inema o• tiyatrolaruaJa temailler oereHlrtir. 

Dahuliye ( 20 ) kurUflgr 

Himayesi Alt1nda Bulunan· 
13 Ya11n1ndaki K1z1 Cebren 

Kirletmi~ 1 ••• 
Seferihisar, ~ (Husu11) - Evvelki ak,am gene bep 

Buraya yak1a bir kayde ~ok beraber yemek yeomit „, 
ij'rea~ bir vak'a olmu~tur. ku1oaa1• yaln11 ba,rna yat· 
Halil hoca aam1ada lSt> ya· makta oldoto kolübe1tae 
11ada birai 18 ya1roda bir 9ekil~i,tir .. 
k111a eebren bikrini iule Hahl ho~a nammdaki 
etmittir 1„. meufor her1f geoe yar111 

Vak'a 1u auretle olmuitur: kalkm1' ve seesizoe k1110 
F•kir bir aileden öluUz yatmakta oldoto knlübe~: 

k 1 S f b• üdd t yakla,m1' ve kndurmu' b1 a an a 1na1, ir 1:r. • • 
• • • . bayvan g1bi zavalb k1110 
1k1 karde1de beraber ge~•D· .. .

0
„ ldirarak . cebirle 

F k b. . d uzen „ sa 
mif. • at günlln lr!o • k1a1 kirletmi,tir. 
karde11eri 13 ya11ndak1 bu Bu hldise köyde böyilk 
zavalb yavruyu kap1 d11ar1 bir tesir uyandirm1,tu. B• 
atm11lardir !.. n hoca tevkif edilmi, tall · 

Kö9ük, eokak ortae1oda k\kata devam olonmaktad1t• 
kahnoa Halil hoea namrnda 
65 ya,mda ve be' ~oeuklo 
bir adamin yanrna iltioa et 
mi,tir. 

K1rioag1z bir mtiddet hooa 
nrnda hizmet etmi' ve ieee 
leii de bag kuleaioio yaorn 
daki ayn kä9ük bir knie de 
yatmakta imi,. .„ 

Ucuzluk 
Hükftmet Caddesinde 
Semsi Hakikat Ucu1 
luk Sergjsini Ziyaret 

Edinii 
Bf>I 9eoitJerimiz ve büyük 

„ oztl&tlarimiala muhterem 
halk1m11 takdirine ma1har 
olao ( E,ai• uouslok ) eer· 
gimise lier güo yeni yeni 
9efitler ilAve etmekte oldu· 
gnmo• giM ucn11luk prenai 
üimizi btiytik bir haeHiy: tle 
muhaf11za etmekteyi•. Yorul 
madan aldanmadan pasar hk 
e11 her ietedigoi• mah en 
uou• fiatlarla ueu•luk eerai 
mizde ~ulorsoonz. 

Ald1g1011 bir mal her han 
gi bir sebeple matlobnnoza 
muvaf1k gelmeyeoek oJuna 
yahut ba~ka taraftan daha 
0001 bulaoak olanaou1 tered 
döt etmeyip iade edini11. Mo 
kabilinde istedifinis mah 
ve yahut paran1u aynen ge
riye ahrs101z. 

Blz .Ziyaret iddialar1m1z1 
i1pata kAfidir. 

Yeni Iran 
Kabinesi •• 

Beigrat ( Radyo ) - Y •Di 
kabine reisi AU bey itimat 
yeminini e lecektir. 

Nari kata Haric'ye ne11 
retini deruhte edeoegi, Yo· 
1uf G•nem bey de lkt11at 
aezaretini kabul edecektir. 

Reklima 
Ihtiyac1 olm1yan 

müessese 
- Han1i1idir? 
- Hilk6met kar,111nd1ki 

Mebmet Zeki •• birad.rl 
terzihane1i. 

- Ba da blr aevi reklldl 
deiilm1. 

- Fakat banu yapan ml 
a•••• deiil, bu deierli m• 
kHtaran yapbit elbi1elerd•• 
memnun kalan m61terileri• 
ai1dar1ada dola~an bir hakl 
katt1r. 
5 

Dantol 
Senelerdeoberi 'ehrimi•• 

gelmiyen Dautol Di' maeO 
nuou Häkdmet osddeaind• 
~amei Hakikat ueu:1luk 1er 
g\si getir.ne1e muvaffak ol 
mo' ve f•brika ile yak.t1~1 

busuet:anla,mada rekJi.m 19119 

ttipleri 26 ve 60 koru,oo 
aatmaktadu. D1' maounlarJ 
n1n en alAu oldola 1ibi tf 
uou1dur. 

( Dillngerin Maceralari ) 

Dilioger, eglenoe &leminde zavalh deoeoek 
vaziyette olan gen9 kad101 804\ba ne d;ye öl
dürmü~tö'i ... 

Kü9äk bir täphe k1ekan~bk yüaiinden. Di· 
lingerin 'üphe ve kukan9hg1 da bakm neredeO 
ileri geliyordo. 

Öldürtilen gan9 kad10 gl1ya bir vakiUer ~i: 
kago zabita memurlarmdan birisinin metre•1 

imi~. Ve 1ivayete göre bn kad10 hal& o polisi 
seviyor ve ••1k101 zengin ve me~hur etmek i9iO 
casosluk ediyormn~. Öldörblen haydnt da bO 
i'in yard1mc1&1 ve gen9 kadrnrn eevgililerindelJ 
imi„. 

Dilinger bu bAdiae gönti ugrad1t1 baekrnd•O 
sonra, öldürdögü kim1elerin hakikatten oou b• 
her vercliklerine hiikmetmi,iir. 

Baskindan kurtuldnktan aonra, en ziyade Hi· 
mat ettiti arkada,tarrndan birieioe : 

- Y8r1n i9in ölüm arabaarn1 bazirla, emrioi 
vermiittir. 

ünim araba11 ~ikago haydutlar101n dilio•'' 
mitilyo1lo otomobil demelltir. Bn otomobil J: 
merika haydutlar1010 kollaodchtm1 daba ilercl' 
göreeeti1. 

D{lioger arkadatrna bu emri verdikt•' 
100 ·a arkada,larendao bir an i9ln 01••· 
1a,m1,h. 

Diliogerin mu..-affalriyetlne amil olau eo btl: 
1tilr aebepler•ea blri de „ikago poli1i tarafltl 
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' 
Avrnpamn Vieiyadao, t,eJ, 

i9meleri ayarrnda olan Urla 
i9me maden eoynnun mide, 
bag1reak, kara oiger, dala.k 
hastahklanm, ,i,manhlr, nak 
risi ve ~eker haetahklarim 
kat'i enrette tedavi eder. 

Izmir - Qt',me oosae1 üze 
rinde güzel man.aarah otel, 
ve gazinoeanda her tü rlli 
istirahab mü~terieine temin 
etmi,tir. 

Sergi münaeebetile Ey1fil 
• !MQbffif s; Jg 

Ac1Id1 

mhayetine kadar oteller ve 
a91kh r. O tomobiller Kerner 
alt1nda Barot haomdadir. 

Bu i9melerden 'ifayap ol· 
mn, bir 'airimiz: 
c HaetagAne hem tabibi ha
z1k olmn' oigAhban i9meler> 
c Zairioe evliyor ibzali t111h· 

hat, 11ltfli ihean i9meler , 
Beyitile bavhyan kiyml'l tli 

bir methiye ynzmaktan len 
dini alamam1,tir. 

D: 16 

••• 
Han1malr1n Nazar1 Dikkatine 

Mevsim dolay1sile Is 
tanbulda Beyoglunuu 
yüksek terzilerine dik 
tirilmi~ en son moda 
üzerine Manto, Parde 
su ve Roplar1m1z gel 
mi~tir. 

Merakh ve menf a 
atini istiyen han1m 

Izmir S ;lcuk 
Oteli ve Ce1me 

kaPI1calar1 
Tilrkiyece ragbet k1zan -

m11 1ifabah1 1bca varaa oda 
f;e1me 1hca11d1r. Romatizma 
Siyatik, Kum, Bö 1rek, San ca 
Rahim, Mafda) ve her türlü 
ha1tahkJardan kurtulmalt v• 
temiz ban70 ve dn1 almak 
i~in bir defa 1hcam1z1 ziya· 
ret ediuiz. Odalaun fiatlar1 
(50) k11ru1tan (100) kuru1a 
kadardir. 

1zmir Sel~uk oteli müde 
ciri Kimil veyahut c;e1mede 

IV 'H „ 1 'kfi 

lar1n kuma~ almadan 
ve terziye ugramadan 
evvel bir def a maga 
zam1za u~ramalar1 kä 
fidir. 

Odunpazar1 No. 3 
Hac1 Süleyman 

Mahdumu lbrahim 
Telefon 3276 

Ilk ve orta 
Mektep talebelerine 
Az zaman za1f10da büyük 

bir terakki ve muvaffakiyet 
~emin etmegi dernhte eden 
teorübo görmü~ ve usol BQioa 
bir moallim den verme~e 
ba~lam1~hr. 1stiyenler (Ral 
km l.iesi) idarn8int müraoaat 
edebilirler. 1-20 

Mabmut bey dendiye müra
ca•t edilmeJidir. Sel~uk ote 
linb karyola ücretleri her 
kiaeye elviri1lidir. 25-80-
40 - 50 kuru1tur, Odalar 8 
liradan 5 Jiraya kadard1r. 

r 

Sel~uk Oteli Müeteciri 
Kirnil 

Ka~akc1lar Vatan Hainidir 
1 

( Dilingerin Maceralari ) 

dan tamnm1~ 0Jmas1 ve e,ga.linio poliebe me9· 
hnl bdlnomaeadir. Bn büyük fueat ooan ,oina· 
yetierinde:ve bilbassa takibi edilitidde 9ok i~i
ne yarami,hr. 

- Diliogor iki eaat kadar siiren bir ga· 
yubetten döndükten sonra arkada,tanna 'u söz 
leri sö J lemi'ti : . 

- Yarrn eaat 9 da mühim bir i'imiz var, 
eyice silahlanmak Jaz1m. 

DHioger bn iki sa11tl1k gaynbiyetinde ne yap 
mi~h ' Ertesl gönü eaat 9 da na yapmak fik· 
rinde idi' 

Ertesi glioü muayyen eaatta Dilinger ve ii9 
arkadaQ1 bavtan tnoega kadar eilagh oldnldar1 
halde, öHim arabasrna binmi,Jerdi. 

Qe~e etrafmdan dörrt ki'i de Mouroa meyda 
nmda dördünofi. caddeaini tutmaga memur edil 
mioJerdi. Banlar1n vazifesi, ölüm otomobili 
yakla,hR• sirada ailAh atmak ve ka9mak eure„ 
tile ortahg1 tela,a vermekti. 

Qete efrad1ndan diger iki ki~i de dört nnma. 
rah eokagin gizli bir blrahanesiode gaaino kll5 · 
mmda tayin edilen bir yerde bnlnnaeaklard1. 
bnnlartn vaaifesi, öltim araba11 bir bir tizerioe 
dört defä klakaon 9ald1g1 zamao, gazinonun 
sol taraf1oda kö~ede aynah bir maaan1n öotln• 
de otnr&cak olan siyah siliridir 'apkah bir ada 
min orada oldtJ.#unu haber vermek i9in kap1• 
nm öntinde bir birlieoin ellerini s1kaeak· 
Jard1, 
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~~1zade 
Biraderlerin Panay1rdaki 
muhtevem mobilyelerini 

ziyaret ediniz 

Pavyon ~ 123. Ticareth~.,e: lkinci Beyler aokak 102. 
Hara~~· zade1er mobHya ticarethanesi 

Ana ve llk 
YUSUF RIZA MEK EBI 

Eski Darül'irf an 
Eylßlii.1 biriuden itibaren kayda ba~hyor. Mtiraoa"t sa 

athH1 bar gün dokazdao on eekize ka.dardlr. Yangrn feJA
ketine ugrayan mekebimizin tedrisatrna hir; bir sekte ge1· 
memek tlzere lbma geien ter tibat alrnm1~hr. DersJer on 
be~ Eyltilde ba~l~yaoakhr. Kay1t i'leri moktebin Salep9i 
Oi1mii arkaunda l etao köy hamam1 civ~n, Eenafoeyh so 
kagrnda AN Ak1emrndaki dai rede görülär. 

f 

Po ar1 
Dünyan1n en iyi ve eo kulla 

01111 tra1 b1~aklar1d1r 

Poker t1ra1 
b1cai1 bütün 
dünyaca ma 
ruf ve me1hur 
dur. 
Cünkü bütün 
cihan tercihan 
heP ve daima 
~Poker tra1 111 

kullan1r. -
dakika i9inde kortlar babklar1 terkedip yere dü,töler 
Jozelito te,ekkür etti. 

Ben evden dönö.noe kilieenin ba' papaeina miiraoaat 
ettim ve kap1c1da naeil bir kndret olJugnnn eordnm. 

Papas: 
- Bu eizin sand1grnu1 gibi büyü falao degii de, ba

sit bir dnadan ibarettir. KuvvetiJde kuvvetli bir iti· 
katt1r. Ba~ka bir~ey degildir.> 

Hissi kablelvuku kazan1n 
önünü ald1 

4:8 - Ynnan B&bik nazirlanndan M.. Vulpietinin 
zevce ailesile birlikte Katerini manashrm1 ziyarete 
giderlerkeo, büyök anneei kendiaioi bir katira binmek 
ten menetmekten menetmj,:i. Halbnki kanr 9ok kuv· 
vetli ve 9ok ho~tn. · 

Fakat bir dag ba~mda ol~n manashrdan dönerler. 
ken bn katirm bir u9urnm kenarmda ayAg1 kaym1~t1r 
ve katir da a9nrnma dii~erek par9alanm1~tir.> 

Hay1ra 1erre yormak 
49 - Biriooi s101f medynm olun Ynnan mektep 

muallimlerinden Gili tli M. Qa9aronaki anlat1yor; 
c Ben kü9tikken annem beoi her zaman zeytin top 

lamak i9iD köyümüz yanmdaki zeytinlige götürürdli. 
Liz1m olao e~ya ve alah da bir ata yiikletirdi. Birgttn 
bana ata ve kendi yanma binmemi söyledi, fakat ben 
bu teklifi .kabol etmedim. N edense, atin yolda bir ka
za ~1karacag1 akhma geldi. ·ve haklkaten bira~ soora 

• - r>O -

9 Eylül kurtulu1 ba ram1 
1erefine 

§ifa Ecza 
Her sene yapbg1 gibi 1 eylülden 10 eylül 

ak§am1na kadar aziz lzmirliler ic;in ha
z1rlad1g1 umumi ucuzlugu teh§ir eder 

.Mohitinde daima ocozlokla meohor olan bn müeseeee 
bn büyük güo ~erefine kendi mostauzarah Jrnlonya esan&· 
larrnda ve] e1hhi ihtiya9lano cümlesinde 

knrue Ferit yags1z kremi 35 
Ferit knvvet 'nrnbu 50 Aeprio Bayer 30 
Sult11ta komprimeleri 9 Dil~ maonon btiyülr ttip lö 
Kolonyalan büyiik Qi~e 90 Nl\jat kolooyalari büytik 60 

c orta 'i~e 50 « « « kfü;ük 30 
Oep kolooyalar1 1arif 20 c c a91k kilo ile 180 
Esanslan tüp 15 Ka81k bag1 korsa ve göz · 

c Alt10 kapakh 50 liiklerde o/o 10 tenzilat 

Ettibba re~etelerinde birkat daha ucuzluk 
yapmak suretile büyük bir f edakärbk yapt1g1 
na ~üphe yoktur. 

Büyük f1rsatt n istif ade ediniz 
S. Ferit Sif a eczanesi hükumet s1ras1 Izmir 

Az zaman zarf1nda Kabaday1 
rak1s1 kadar yükselmigtir 

Daimi Y erli Mailar Sereisi 
SULU HANDA 

Her 9e~it fantazi bornozl"r, el ve hamam havJu 
lar1 keten ve pamnk sofra tak1mlar1, 9ama~1rhk 9iz 
gili ve dü.1 reok iplik ve ipek yerli bezleri yat ak 
karyola ve yorgan 9ar~far1, p;jamahklar, yatak yüzle 
ri karyola ve maea ortüleri, kapot ve astarlar ve 
gömlek bezleri hiiliBB evinizin lüznmlarm1 ma~azamts 
dan yerli mah olarak bnlnrennnzr. 

Pazarhk yok her kolayhk <;ok 
Adree : Eeki Bit pazan arka1nnda Sara9lar kar~1ernda 

( Me~hur 8nlu ban ) da ·ua01 Yavaft Zaao Zeki yerli 
mallar ma~azas1 

. . . ~ " ~..-.t· - „ . . , ' ; 
• ...;,. • ~ .II. „ 

KaPris kad1n terzihanesi 
Fransa Müdiresi Boniol Gassier terzi mek 

tebinden n1ezun Matmazel VI T AS . 
lki~etmelik cadde1inde 130 numarah hanede bnkerre 
Avrnpa aeyyahatinden avdet ederek yeni metüt üzere 
her nevi gelin elbi1eleri; rop, manto, tayor, ve ~ocuk 
elbiseJeri 1on moda üzerine dikilir. Muhterem halk1m1· 
zan bir defa atliyemizi ziyaret eylemelerini rica ederim. 

Kapris terzihanesi müdire1i Matmazel 
VITAS 

atm ayagi kayd1, annem dü~tü ve ba~mdan oldak9a 
agu snrette yaraland1 

c Ben aonem" hissi kablelvuknn eöylemek ietedim; 
fakat baoka hir mana verir diye korktum. Qiinkü biz· 
de de hayra veya ~erre yormak> ta mühim bir mesele 
te,kil eder. 

Fakat tekrar ata binmek istedigioi görünoe 
- Aman annecigim1 dedim. Binme korknyornm„ 
- N eden korkuyoreun t 
- Sana bir fenahk kelir diye görknyornm„ 
- Ugareuz 9oonk, yine 9erre yürüyoreon. Ben sana 

evde göeteririm. 
Tnhaltir ki yolda hayvan bir daha • eür9tü ve annem 

bir defa daha dä,tü. 
Annemin hiddeti 9oktn. Zeytinlige geldigimiz vakit 

beni dayilanma ~ikayet etti. Bliyük day1m iyi ve gör• 
gülii bir adamd1 ve: 

- ~~oou~a kabahat bulma. Sen 9oontn dioleseydin 
bn kazl\lardan knrtnlurdnn. Ba 9ocolta Nerozda [keyfi 
geoe perileri) feUi.ketJeri haber veriyor.I Dedi. Beni 
oezadan kurtard1. 

Ruh iradesinin insanlara 
tesiri 

« N azar deAme> veya cbiiyti, telkio ve eaire> gibi 
yollarla insanlar veya eQya veya hayvanlar ttzerine 
olan tesirlerden b11 hsettik. 

Insanlarin bir de fazla ehemmiyet verdikleri göz 
eeyretme, ve kolak 9mlamae1 gibi hAd1seler vardir kl 
bunlarla iyi veya fena bir haber veya h&dise ile kar

- 51-



Alm an 
CePhesinde 
Gayri Nizami 
FaaJiyet Varm1~ .. 

Son Telgl-af Haberleri 1 . 4 W:W9§ TNlrjUllJMJWKBS.------------· 
Sarbruk - H avas Aj;rne1 

bildiriyor : 

Alman hükiimetioi devirmek 
icin ihtilil haz1rlan1yor 

Denizde bir 
fac1a 

Htikttmet komsiyonu 17 5; 

tarihiode Milletler oemiyeti 

Paris (Radyo} - Entransijaa gazete1i BerJiod•n ald1g1 
haberJeri ne1n:d•rek mßhim if11atta bulunmaktad1r. 

letanbnl (Hoeod) - Bey 
Ierbeyiode tiyatroou Htiee• 

nmomi kAtipligine gönderi 
Jen mektap snretioini mat
buaata verm1~tir. 

Entransijan gazet•ainia if11atlna göre Hitler rejiminden 
memnan 0Jm1yan bnynk bir kitle bu rejime kar11 lJüyßk 
bir aoi kalt ve lhtilil haz1rlamaktad1rlar. 

yin efendioin yaninda otu· 
ran 91rag1 laebolulu Ab· 
mt>t iamlode biriai, y1kao
mak i9in, deuize 1irmiv, 
Fakat ylizmek bilmedili 
i9in bogolmootnr. 

Bu gaz•te ibtifili baz1rhyaalar1a bOyük bir ibtiyatla ha 
rcket ettiklerini ve Ren aebriae i~inde " Kanh rejimi de · 

Moktop miJletler cemiyeti 
koneeioin A1mao cepheAioia 
gayri nizami ve tehlikeJi laa 
liyeti üzerine nazan dikkah 

9Jrmek i~in ~ala1mak, her Alman i~in bir medeniyet bor
cudur. " yaz1la bir ~ok beyannameler koaulmu1 titeler 
atmaktad1rJar. Gerede 

eelbetmek makaadma matuf 
tor. 

lki hariciy! .!1a~~r1 yemekte Kaymakamhi1 
goru,tuler Oerede, {Husasi) - Ka-

Bn fuliyet 19 . 7 taribin 
de yapilan arahlmalar neti 
oesiade eabit olmu~tar. 

Paris 2 (A.A) - M. Bartu ile 1\1. Titulesko z~m1z. kaymaka~hgaua ta· 
„ X-( x.· • b. J'k · k -h· k · yrn ed1Jen Akeck1 kaymaka 
o5 e yeme~1n~ 1r 1 te y1yere mu '?1 no. ta1 mi lbrahim bey gelmio ve 
nazar teatder1ne ba~ba~a devam etm1~Jerd1r. va z!fuine ba~lam1~t1r. 

lneiliz Jiras1n1n dü1mesi Amel 
rikada tesir yaPt1 

Nevyurk 2 (A.A) - Ingiliz liras1 498 7. 8 de 
kapanm1~hr. logiliz Jiras1n1n sukutu Amerika 
n1uhafi}i üzerinde bir te5i§ husule getirmi~ 
görünmektedir. 

Yunanistanda 1imendiferciler 
ereve haz1lan1yorlar . 

. ~tina (Hususi)- Yunan ~imendiferciler Bir 
hg1, maa~lar1n1n azablmasi do)ay1si1e taplan
tilar yaparak pek yak1nda bir grev vapmaga 
hez1rJanmaktad1rJar. 

Sovyet Muharrirler Kon2resi 
l~ini Bitirdi 

Moskova 2 (A.A) - 17 A~ustosta ac1Jan 
Sovyet muharrirleri birinci kongresi mtsaisi 
bitmi,tir. Kongreye l>2 millete mensup l>91 
mur1thhas i1tirak etmektedir. 

Sovyet Rusyan1n Milletler 
Cemiyetine iirmesi etraf1ilda 

Roma 2 (A.A) - Baron Aloazi haf ta ba~1n
da Cenevreye gidecektir. M. Mussolini kendi-
sini kabul ederek Sovyet Rusyan1n MilJetler 
Cemiyetine girmesi icin Cenevrt de ittihaz ede 
ce~i hath hareket hakk1nda talimat ver
mi§tir. 

Beynelmilel Ziraat Koneresi 
Aylske 2 (A.A) Hannover yak1n1nda beynel 

milel ziraat kongresi icini ikmal etmi§tir. 

til••m•ya httkmedenlerJ pek 9okt11r. 
Jluh itlerile al&kadar olanlar, c na11ar detme > ile 

ll&di1 olan va11iyete fll suretle tethia koymaktadnlar: 
Seraemlik - bat •#flBI - aoguk ter dökme - mii

temadiyen eanemek - bH1 40 'dereoeye kaaar 91kan 
hararet _:--mide bulanma11 - i9 a1kmt111 ve i9 dar· 
hi1 - 9oouklarda ba1an ihtilA9 ve doktor Kargadosa 
göre kirpikler1n birbirine yap1fmaa1. 

Btneme Ue kendini göateren cnasar defme• h&di· 
1uinln tuhaf _bir huauaiyeti vardu: 
Tedavi eden de hHtahk itiraa1 ge9inoeye kadar ciger. 
leri birbirindes ayrdacakm11 gibi eaner. 

Yananiatanda, halk bir 9ocoga La11ar cletdigini HD· 

d1t1 anda tabibe mtiraoaa& etmes; fakat bu gibi na1ar 
cletme hadiselerioi tedavi ile ta01om1t kimeelere ko· 
••r! Ve buolar, bilhaaa nazar defenleri tfikrtikle te· 
claviye (9•ht1rlar! 

Bazi yerlerde meeel& Yeoi •elanda, Afrika, Sando
vi' adalaritgibi yerlerde delikanldar blr dtttman öntln 
de kat'iyen ttikürmezler. Bnnlar, tükriiklerin diitman 
eline 1e9meeioclen 1'orkarlar. 

Göz deime nas1l teeavi 
ediliyor 

50 - Yunaniatao doktorlar1ndan Tongros bn bnen1· 
ta fU mütabedeaini nr.kleder: 

Dir ruh! h&diaeyi tetkik i9in Yonaniatanm bir ,ei..
rinde bulnnnyordum. Mahalli doktorlar eemiyeti reiai 
taraf1od1n kahva.tiya daTet edilm:ttim. 
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Sofyada Sab1k Iki Naz1r1n 
Bahcelerinde Bomba Patlad1 

So. ya 2 (A.A) - Bulgar Ajans1 Bildiriyor: 
Sab1k harbiye Naz1r1 Ceneral Bakarciyef 

ile sa b1k erkän1 harbiye naii1n Marinkof un 
bahc;elerinde iki Jomba patlam1!}sr da hie bir 
zarar veya insanca zayiat gayesi kastedilme
dig-i anla~1lmaktad1r. Esasen her iki ceneral 
da Sof yada degilJerdir. 

Soyyet Memurlar1na l1kence 
Y aParken Ai1r Surette 

Y aralam11lar • 
Kabarovsk 2 (A.A) - Tas Ajans1 bildiriyor: 
Harbiden ahnan maJätnata nazaran Japon 

jandarmas1 tevkif edilerek isticvap esnas1nda 
i~kenceye maruz tutulan iki ~imendüfer me
murunu tahliye etmi~tir. Bunlara i~kence ya
pdd1g1 doktor muayyenesi üzerine 29 A~ustos 
ta tutulan iki zab1t varakasiles abit bulunmak 
tad1r. Yaralari ag1rd1r. 

Esnaf Baokas1 Mahkemede 
Istanbul 3 (Hususi) - Esnaf Bankas1 tah

kikat1 ikmal edildi 8 Eylülde müddeiumumilik 
ilk tahkikatt acacak ve isimleri gecen bir~ok 
zevat mustantiklige davet edilerek if adeleri 
ahnacaktir. 

Istanbul 3 [Hususi] - Dün §ehrimize iki ka 
y1k ile geien 9 Polanyah izciler bu d"Ün Talebe 
Birligi taraf1ndan bir c;ay verildi ve müteaki
ben abideye celenk konuldu. Bugün Italyaya 
hareket edecekler. 

Bunun iizerine bet dakika e'vel benim rüyamla et· 
Jenen zevcem J 

- Allah ra111 olenn babandan, yoksa bu gece bura• 
da cayar cayu yanaoakhk. Qiinkü ka9acak biiyftk bir 
delik buf am1yan bu duman birden bire kerkun9 bJr 
yang10 halinde hepimizi kül edeoekti, dedit .. 

Bir mubarririn anlatt1i1 11ey 
4:7 - Frana1z erbab1 kaleminden M. A. Dafort1t 

Kolombiyadaki balta degmemi• ormanlarda gördtilfi 
bir hAdiseyi fll auretle anlatmaktad1r. 

cBir tesadüf, beni bir harika, muoise ile k•r•ll•t· 
hrd1. BAdieeyi oldugu gibi ya211yorum: 

cGliveroin avlamak i9in 91ktig1m zamao Simiti ki· 
lieeainio kap1c1B1Da raetgeldim, beni fa21Ia keklik bulu· 
nan bir yere götiirdü. Ve benden ayr1hrken:. 

- Nereye gidiyonun '· Diye aordum. 
- Jozefitooun bahklarina äten kntlan defe sldl· 

yorum. Dedi. 
Bir~ey anlamad1g1m1 göränce isah etti. 
- Benim ioim bu. Bu aabah buraya gidiyeram yaraa 

kim bilir nereye gideoetim. 
Bnnun füserine bu merakh Iti görmek itln bea •• 

beraber gittim. 
Bira21 sonra J 01etiton'l'ln kultibeeine girdik, aiame&• 

g1s kilise kap1c111na beyaz kurtlar10 tuslanm1' bahk· 
Jan istil& e•'t1klerini yana yakila beyan etti, 

Kapun bahklan ve kortlan tetkik etti; ve: 
- Anlao1Id1! Dedi. Ve Dnaya b1.lad1. Ba daa, II•. 

men anlatllm•• kelimelerden ib,retti. Fakat blrka~ 

- ,9 -

Amerika Grevl 
900,000 Pamuk, Yün, Ve IPlik 
Ameleei Greve Hnz1rlan1yor 

Nevycrk 2 (A.A) - Um• 1 JAf girislikleri yfü1üodeP 
mt greT ~imalde Oenupta grevin herbalde b0 fhyao•l1 

ve Atlaa denisi imtidad1nca merkesindedir. 6rev räeaa•• 
900,000 ameleyi ihth'a ede· grevin nmumi olaoa1101 

cektir. llnoon be'1fi• bini ttmit e1tikleri balde patroP 
pamuk aanayiine iki yüs lar aocak amelenin yti1d~ 
bioi yöa aanayiine ve iki onbr•i i•lerini terkedecekleri 
ytizbini de iplik aanayiine ve fabrikaludan mühim bit 
aittir, k1em1nm sah sabab1 mnt1$ 

Vatlngton alAkadar ma. ve9hile &f1laeag1 kanaatJP 
hafilinde aon dakikada bir dsdnlar. 
ihtiJAI hoaol bnlaoa11 hak· 6revcilerinl nisbeti ne o1• 
kmda nikbinhk mevont ol· cag1 timdiden belli degildir. 
makJa beraber umumt hiHi • H neti1 ile ki 900,000 amele 
yat millt m~ui komitesi re den miktan olduk9• gok 
iai M. fialiaooun gayrelle ola• i~eisleri '1karmak iQ•P 
rine ragmen pahonlarrn iti eaer. 
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Dunya Sulhu 
Silihlanmakle, askeri ittif ak 
larla ve eizli muhadelerle 

Temin Edilemez 
Pul H~puyr ~ {A.A) -

.M. Artbor Hendtnon •u be 
yanatta bDlunrnutlardir : 

Sulh ae tell1batla ne a1ko 
1t Utifaklarla ne de giali mu 
hadeJeJe1 h temin 'diJcbilir. 
J:ter milletler k11kan9hk 
tUphe ve iti•t1111hkJa maltl 
VI 1i1Alah olarak kllHD In. 
11m ayr1hdarsa er1et bir ie
J&ket vok11 bolaaaktir. 1»ulh 
anoak mill1tler la&kem 1il&h 
111lanma Te 10Jlun muhafa 
Hili iti• milletler eeaiyetl 
tar1f10dan teai1 1diJmit bir ___ „ __ _ 

SABAH 
Gazeteleri ne yaz1yor ? 
Yeni Kambiyo Karar 

• names1 

aistemde ktndi emniyetleri· 
ni bu)mf'la tt.vik edilclikle· 
ri takdirde temin edi!ebi
lir. 

Hissl iPtal 
Ederek hi~ aA-r1 hisset 
tirm~ksizin sünnet ya 

pan sünnet m.lki 
nesi mucidi 

Süleyman 
Müftic 

•tendidir momaileyh oni1d 
aenedenberi Ankarada bulao 
makta idi. Otu1 aenedenberi 
l•mi de tan1nm1• oJan bu 
k1ymetli aanatkAnn yin• 
l•mirde ioray1 saoat etmege 
batlamae1 yavrular101 a1r1 
hi1aettirmek1izin söonet et· 

Ankara - Bu11lo reamt 
c•zetede ne,roluna !) yeni 
kambiyo kararoameeine gö 
re mebu1Jar10 hnau1t tekild• 
A vrapaya yapaeaklan 11ya. 
hatlm.r i9in de b1s1 ahk&m 
konulmnfhlt'. Mebualara hu-
1D1t •yabatlar1nda Terileoek 
döYia miktan ayhk tah1i1at 

~ 

tirmek ietiyen eoonk baba·" 

Jan m1kt1r1n1 19tme71«1ek· 
ür. 

Iann1 pek 90k memnoo et• 
mittir. 

Btileyman Möfti9 eftrndiyi 
~ifa ecsaneaile Birinoi Bey· 
Jer aokag1nd~ dio doktora 
Ha•n :rehml be1in klini· 
linde bulabiliraiola. 

( Dillnrerin Maoeralan ) 

Qete efrad1, yeni ttir 11oian1n hazirlan.d1trn1 
bu tedbirlerden anlam1tlarcb. Bakat t1oi1n1n 
mahiyet ve teklini ve ayni aamanda he«lefini 
de bilmeyorlard1. 

Dilingere emniyetleri olduta itin ögreome· 
11 dedUtönrutiyorlard1. E1a1en aormak da ken• 
dileri igin tehlikeli olurdn. Qönkft caau1luktan 
mtlthim 1urette k•rkan Dilio1er, böyle pek 
mtUece11i1 olanlan llemen aldtlrmekte bir 11• 
niye bile tel'Hdflt etmeadi. 

Has1rlaaan öltlm araba11 9ok knvvetli mo· 
torlu ve Jtika bir otomobildi. ön ve arka bele· 
diye numaralan mttkemmel ve asaktan oknnu· 
lablleoek vasiyette idi. Anoak bu numaralar 
mtUeharrik 1diler, ve loap ettili •amen hatta 
yflrlrken bile iterden bir maniTel& ile detl•· 
tirile bilirdi. 
Otomo~U, perdelerl lnik Montue meydanrnda 

cörtlndft, .... •lir bir ytlrtiytltl• dördtlnotl eo• 
k•liD atmodakl 11•11 blrahane 6ntlne ilerledi 
•• • 11racla, tl•* tllw dlrt defa] klak1oa•n11 t•I 
11111 1ulooya evTelden 1Gnderilmlt olan iki la•7 
clnt, köfecle aynab mua 1an1nda 1illodir t•P • 
kab ~Ir adam 1Grm1,11rdl. Yerlerioien kalt• 
tilar, atr• blrbirl1rinden ayr1byorlarm1t gibl 
1ll1rlui nttdar Te henl ayr1brlarken, otom•• 
bilin J8rd11l kalkb, Te blr mitralye• namlu•• 
1aaloonun atar ayaall auaya de1ru atete bat 
lad1. -·-


