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DURUM ı Dançiğ meselesi bütün dünyayı yeni bir felakete sürükliyecek mi? 

• 
cemı-

' • -ve yenı 
btojeler 
:::il Milletler cemiye
~I .e~i çalışmanın mer

Hitler bütün dünyaya mey 
dan okuyorv~diyork~ 

~tillı, Milletler cemi
ıetıbı . t . 

---------------~-------------_.:._--oo•.ao~--~----------------------------

hijı .' cemıye e yenı 
. "erılmesi teşkil et

\ıt. 

U Sulh istiyorum fakat dediklerim kabul edil-

Uer .. lk 
mezse harb olabilir " diyor 

e cemıyeta mut a 
tatG ••lıba muhtaçtır. Bu, 
q ~ez bir hakikattir. 

ılletıer cemiyeti en 
dı... "•zifesi olan harbi 
• ""'•111 • t 

11 
.•nus, ltalyanın Ha-

11•tila etmesine mani 
' 

1

1tır. 
~~dell Milletler cemi

d' haline gelmiştir. 
' ~Ploraatlar cemiyeti 
~· •linden kurtarmak 

L ,~~lcıın projeler hazır
~~ rlar. 

tre F -~I Ye rans:ı alaka· 
~İli etlere müracat ede
.. ttler cemiyetine ve

ııt,!•teııen şekil hakkın
. lele 
Jt~ti r toplamata ve bu 
· tetkik etmektedir-

' tet'-L.!., ttilderden ne çıka-
vtlttını· 
laaG '!°'· Fakat millet-

\:" ~:"~betlerini bir ka
~'lt lliıama tabi bulun
\ıa~;"e her milletin ge-'1.' hareketine meydan 

'bek · · ~ le ıçın Milletler ce-
~ tİd _urt~rmak üzere or
~ dı hır temayül bu-
~ ~lata ~· muhakkaktır. 
~))e •çill, milletlere gayri 
~ t:ti Vaz~feJer veren ve 
)a...!\~ reıaıyecekleri yük
~tle/en yasa tadil edilir; 
t.~ t g~yet sarih bir 

tabıt olunur- zecri r le , 
~""""'~!~,seri ve tesirli 
~.~ 4 üncüde -
~,l 

lstanbul 5 (Özel) - Hıt· 
ler beklenmekte olan mühim 
nutkunu vermiştir. Hitler 
bilhas9a demiştir ki : 

- Sulhun istikbal için 
teminat altına girmesini isti
yorum fakat Alman milleti
nin şerefini kabul etmiyecek 
hiç bir sulhun imkanı yoktur. 
Bunu milletim bilmeli ve 
bütün dünyacada malum 
olmalıdır. 

Hitlerin bilhassa bu son 
sözleri Avrupada bir bomba 
tesiri yapmıştır. Hitlerin bu 
sözle, Almanyanın istedikleri 
kabul edilmezse dünyayı 

harbla tehdid ettiği manası 

çıkarılmaktadır. 

İstanbul, 5 (Özel) - Dün 
konsey, Dançiğ işlerini ko· 
nuşmak üz~re iki defa top
lanmıştır. içtimada Dançiğ 
fevkalade komiseri ile Dan-
çiğ senanoreisi arasın.la şid
detli münakaşalar olmuştur. 
Bir Alman kravözörllnün 
Dançiğ limanını ziyaret et
mesi münasebelilc uzun mil
nakaşalar olmuştur. Senano· 
reisi Lasser demiştir ki; 

- Dançig,i Alman vata
nından niçin ayırdılar? Ben 
burada mukadderatını ilani
haye Milletlletler Cemiyetine 
bağlı görmekten usanmış bin
lerce ve binlerce Alman na
mına söz söylüyorum. Dan
çig Avrupade daimi bir has-

~ÖŞESI: 
-.!_LK ARASINDA ... ! 
~ • Muharriri: Şark Filozofu HlDA YET KEŞFi 

~~-:----- -40-

~~~i!.~i~!!~-~l~~k ?ı~!ı!!~~~~ 
~ ~ b~gı çığarın ileri ve ı ediyoruz ! Dedi. Ve diğer 
\':~ \t ır inkişafa doğru ihtiyarlar da buna iştirak et-
\~~ her ıınıf halkın tiler ... 
~~ ~tıekküller vasıta- Hadi oradan doğruca Hi-
~'~ttirııu müdafaa ede- sar önüne, orada güme güme 
~>~dı" •nlaııldıktan son- muhtehf sınıflara mensub 
1.. ~ G~tr~lbız makalelerin halk tabakaları birer halka 
~~ · . •ildeki tesirini yok- teşkil etmişler.. Son inkıli· 
• .-~ ıç,, 
' bir halk arasında bımızın safhaları hakkında 
~'Ptı:~zinti ve konuş· ilmi ve hukuki ve idari mü-
~ ttti . nakaşalar yapıyorlar... İçle-
\ı "'- b llbye evveli tilki- rinda gözlüklü bir zat mazi-
\ 'terd'11•dım memurlardan d b' · · il ~ tıı · en ır takım mısa er geti-
\ ~ka tekaüde çekilmiş riyor. Serbestci Ali Fethi bey 

t1a ib ~rasında konuşur- meselesinde geçen lafları 
~ ' tıyarlardan biri : pişirip, pişirip ortaya sürü-

' "" ~il bayım. Çoktan yordu. 
~ .~)I u. Yola geleceği- Kim bilir belki o zaman 
>,~'1ı ~rdın, fakat biz bir bir yanlışlıkla bir sademeye 
'-.&"'."t .. ~._1;:•namazdık, şimdi uğramış olmalı ki, böyle ih-
~ ) •n ve bütiln mat· tiyatlı konuşmağa mecbur 
\... ..._ ;:tığı dil değişikli- oluyordu. Bu zata çatbaı. 
~._-· anlıyoruz, çok - Bay! bu mukayeseniz 
~·oluyoruz badema yanlıştır. Halkımızı korkut-

hı •ıia bu fikir işlerine ma ve ürkütme. Bu gibi söz-
~ 'il ehemmiyeti ve- lerle balkı küstnrmek doğru 
' '•tanı bir vazife - Sonu 4 ilncllde -

; Bu hususta umumi araya 
müracaat edilecek olursa hal

f kın Almanyayı nasıl istediği 

l meydana çıkacaktır. 
Dünkü münakaşalar dola

yısiyle Alman gazeteleri ateş 
püskürmektedirler. Gazeteler 
Dançig,in arkasında 67 mil-
yon Almanın bulunduğunu 

söylüyorlar. 
İstanbul 5 (Özel) - Fran

sız gazeteleri Almanyanın 

Dançıg talebi hakkında çok 
korkulu yazılar yazmaktadır· 
lar. Gazeteler diyorlar ki: 

- Daha Habeş iş halledi
lir edilmez şimdi de dançig 

BAY HITLER meselesile karşılaşıyoruz. İş 
tahk~vesilesi olmuştur. Dan· bununla da bitmiyecektir. 

~çig üç yıldanberi bir Hitler- Yarın da Avusturyanın Al-
cilik ekseriyetine maliktir. manyaya ilhakı işi çıkacaktar. 

• 
Konferansta an-

laşma var 
------ _, __________ _ 

Murahhaslar arasında büyük 
bir fikir mutabakatı var 

- - ••OO••------------
Bugfın çok nıühim kararlar alınacak, İtal-

yada nıurahhas gönderiyor 
lst nbul, 5 (Özel) - Ce- - -

nevrede diplooıatlar arasın
daki son konuşmalarda bo-
ğazlar meselesi etrafında 
tam bir anlaşma elde edil-
diği görülmektedir. Delege
lerde mukavelenin esasların-
da tam bir fikir mutabakatı 
vardır. 

Konferansın raporu yarın 
hazırlanacaktır. Konferans 
Pazartesi gününden sonra 
inkişaf edecektir. Zecri ted· 
birler kalktığı için balyada 
11 Temmuzda konferansa 
bir delege gönderecektir. 
Evvelki gece Tevfik Rüştü 
Aras, Eden, Litvinof, Pol 
Bonkur toplanarak mühim 
müzakere ve münakaşalarda 
bulunmuşlar, ve konferansın 
Pazartesi günü umumi top
lantı yapmasını kararlaştır-

_ mışlardı~ B~~malard~_ 
büyük bir fikir mut_abakatı 
görülmüştür, J 

Mısır demiryolları idaresi Almanyadan son sistem loko· 
motifler getirtmektedir. Yukarıdaki resim Mısrın Almanya
dan getirttiği muazzam kompartmanlardan birini göstermek
tedir. 

Cenevre konuşmaları hayırlı bir netice 
doğuracak mı? ---

Bütün milletler Eyini ayında 
parlak nüinayişler yapacak 
--~-----------------------00 

Sulh nümayişle· 
yapılacak • 

rı 

LEON BLUM 

lerden bu sulh nümayişine 

işlirakları istenecektir. 
Fransız başvekili Leon 

Blumun riyasetiude toplanan 
bir heyet Fransada bir sulh 
güoü hazırlanmasını, Fransız 
başvekilinin bu sulh nümayi
şinde 12 Ağustosta bir nu· 
tuk söylemesi kararlaıtırıl· 
mıştır. 

Bu tarih din harbının baı· 
ladığı felaket tarihinin yıl 
dönümüdür. Böylece 22 sene 

İstanbul S (Özel) - Ce· fasıla ile harb seferberliği 
nevredeki bütün görüşmele- yerine •imdi bir sulh ıefer-
rin yeni bir netice vermesi Y 

beklenmektedir. Yapılan bir berliği yapılacaktır. 
teşebbüse göre Eylül ayı Diğer taraftan Milletler 
içinde dünyanın her tarafın- cemiyeti müzaheret birliği 
da sulh nümayişleri yapıla· sulh nümayişterinin parlak 
caktar. Milletler cemiyetinin biı şekilde yapılmaıı için 
tavassutu ile bütün devlet· şimdiden faaliyete geçmiştir. 
000000000000000~ 

vazife nazik ve mühim ol-Cilve Yapıp 
Herifi 

Oyalıyacaktı .. 
Fakat Hakikaten Aşık 

Oldu ! .. 
İngilterede bir hususi po

lis idaresinde cabşao Mis 
Cloria isminde genç ve gü
zel bir kız geçen hafta bir 
milyonerle evlenmiştir. Bu 
izdivaç çok garip bir şekilde 
olmuştur. Haziranın ortala
rında Londranın detekiy 
bürosu şefi en bal ve zeki 
memurlarından sarışın dilber 
mis CJoriayı kendi masasına 
davet ederek: 

- Size gayet mühim bir 
vazife vereceğim. 

makla beı aber her genç 
kızın çok boşuna gidecek 
bir şeydir. Cannon isminde 
gayet güzel ve zengin bir 
genç şimdilik Londrada bu
lunuyor. Kendiaile muarefe 
peyda edeceksiniz ve Liver• 
pula dönmesine birkaç gliD 
için mani olacaksınız. 

Bu vazifeyi başarmak için 
dirayet ve maharet ve kadın 
cilvesi ve zarafeti g5stermek 
kafidir. 

Genç kız hafiye gayet 
kibar giyinerek takibine me· 
mur bulunduğu zengin deli
kanlının oteline gitmiıtir. 
Çök güzel olan hafiye kız 
sebhar gözlerini genç adamın 
gözlerine tevcih etmiıtir. 

Nazarlar çarpışmış, Mister 
- Sonu 4 tlncllde -- " Size tevdi edeceğim 

...... +aEMmm+ch~·••c-~~i!Clli•meeımıı•cr~ı·u ... aammo• .... •?Mn .. • ... mıllilmliıllll ....... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000~~----------~ 

Mekteplerin deiiştirilmesi 
kararı çok yerinde 

r:1 ir müddet! evvel kültür bakanlığı umumi müfettiıleri 
ı L:.I şehrimize gelmişler, bütün mektepleri teftiş etmiı-
lerdi. Müfettişler her sene artmakta olan talebe miktarını, 
mektep binası vaziyetlerini, kız lisesinin yangın yerinde 
bulunmasının doğru olmıyacağını nazarı dikkata alarak ve-
kalete yeni bir teklifte bulunmuşlardır. 

Bu teklife göre kız lisesi yanğın yerindeki binadan alına
cak ve muallim mektebi binasına yerleştirilecektir. 

Talebesi çok kesifolan ve binası da talebe miktarile 
mütenasib bulunmıyan Karataş ortamektebi de kız lisesinin 
binasına taşınacaktır. Karataş ortamektebinin binasında da 
ayrıca Güzelyalı ve civarında oturan kızlarımız için bir kız 
orta mektebi açılacaktır. 

Gazetemiz kızlarımız için Güzelyalı civarında bir mt:kteb 
açılmasını, kız lisesinin yanğın yerinden kurtulmasını her 
fırsatta alakadarların gözü önüne koymuştur. 

Bu seneki talebe tehacümü geçen seneye nazaran daha 
fazla olacaktır. Mekteb binalarında değişiklik yapmak karan 
çok isabetli ve çok yerindedir. Kültür bakanlığının bu tek
lifi nazarı dikkate alınarak kabul etmesini bOtün halk iıiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
il ==z==• asa 
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Aşk Gecesi 
• • 

-- iki lzmirli Gencin Romanı --
- 10 - Yazan: EROL TEKiN 

Genç kız romancının yanına daha çok sokuldu 
- Hastasınız galiba .. göz- - Yine bir roman yaza-

lerinizi zor açık tutuyorsu· caksın değil mi?. 
nuz?. 

- Bilmiyorum. 
- Neden bazan dalıyor-

sunuz?. 
- Bilmiyorum. 
Genç kız genç romancı

nın yanına daha çok sokul
du: 

- Hep bilmiyorum diyor
sunuz. Öyleyse niçin buraya 
kadar geldiniz?. 

Esat daha fada tahammül 
edemedi. Şiddele yeı inden 
kalktı. Ellerini tuttu: 

- Bırak Nevin bırak de
di. Fazla sual sorma.. Her 
dakika biraz daha eridiğimi 
zannediyorum. Bana çok 
eziyet veriyorsun. 

- Sebep?. 
- Bilmiyorum. 
- Yine mi bilmiyorsun?. 
- Evet. 
- Bir şey istiyormusun?. 
- Hayır. 
O zaman Nevin ayağa 

kalktı. Genç adamın gözle
rine baktı. Onların koyu 
karanlıklanndan bir kaç 
damla istirap kahkahaları 
alabilmeğe çalıştı: 

- Söyle dedi. Ne istiyor
sun?. Her. dediğini yapaca
ğım?. 

Genç adam belli belirsiz 
bir "Sesle mırıldandı: 

- Piyano .• 
- Hangi parçayı istiyor-

sun?. 

- istediğini çal .. 
Nevin piyanoya gitii, Ta

bureye oturarak yanındaki 
etajerden bir kaç nota sı
kardı. Genç romancı koltu
ğa daha beter gömüldü. 
Başını kolları arasına aldı. 
Gözleri kendi kendine ka
pandı 

Tatlı bir musiki yavaş ya
vaş coşarak odayı doldurdu. 
Esadın kulaklarını tıka
yarak beyninin içinde uğul-
dadı. Ne söyliyordu. Bilin

meyordu. Sonra bir kış ge
cesinde lapa lapa yağan ka
rın verdiği hoş bir sesle 
uzaklarda öldü. 

Evet uzaklarda .. Karanlık 
bütün çirkinlikleri örten si
yahlıkların içinde bir serse
rinin altında can veren ihti
rasla bir kadının feryatları 
gibi sustu. 

Sonra durdu. Genç ada
mın ililclerine işledi. Bütün 
vücudu sarsıldı. Titredi. Kol
tuğun içine daha beter gö
mülmeğe çalıştı. 

Bu sırada Nevin birden 
tabureden fırladı. Genç ro
mancıya doğru koştu. Onun 
kolları arasına sıkışmış öne 
düşük başını kaldırdı. 

Gözgöze geldiler. kırmı
zılıklar içinde kırmızı bir 
ışık bir yeı den diğer yere 
aktı: · 

- Ağlayormusun Nevin?. 
- Evet. 
- Niçin?. 

Genç kız cevap vermedi. 
Koyu menekşe rengi göz
lerini-yere cn<lirdi: 

- Esat .. 
- Efendim. 

- Oh.. Çok güzel yazı
yorsun Esat.. Onları okadar 
beğeniyorum ki.. Sanki his
lerlmı gözlerimden okuyarak 
yazmışsın .. 

- Yine bir roman yaz .. 
Ne olur hayatımızı anlat .. 

- Peki. 

- Fakat benden şikayet 
etmiyeceksin degil mi?. Sa
na bu kadar çok istirap mı 
veriyorum Esat.. Söyle ne 
yapmamı istiyorsun?. 

- Hayat yollarında tut
mamı istemez misin?. 

.... . 
- Susuyorsun.. Demek 

razı değilsin?. 

Esat elini süratle havada 
salJıyarak bağırdı: 

Hayır, hayır böyle bir şey 
söylemedim. Kim diyorsa 
yalan söyliyor. 

Sonra olduğu yerde ses
sizce mırıldandı: 

Korkuyorum bu gece .. 
Çok korkuyorum. Gizli 

kuvvetlerin boğazımda hal
kalandığını ve yavaş yavaş 
daralarak beni boğmaya ça
lıştığını hissediyorum. 

Başını onun göğsüne da· 
yadı: 

- Avutulmak.. Ah ona 
okadar çok muhtacım ki .. 
Ağrılarım, kalp sızılarım 
hep onunla dinecek. Fakat 
o bana yaklaşmıyor, hep 
uzaklaşıyor. işte senin gibi 
genç kız.. Senin yaptığın 
gibi .. 

Durdu. Boğazı kurumuştu. 
Yutkundu: 

- Sana her şeyi söyliye
ceğim dedi. Çünkü bu ge
ce her gecekinden daha zi
yade korkuyorum. Başımda 

birçok felaketlerin raks ses
lerini İJİdiyorum. İşte onun 
için sana bugün, bu gece 
her şeyi söyliyeceğim. Acı
larımı, kalbimdeki fırtınaları, 
boranın karşısında boynunu 
büken bir nergis dalı gibi 
himayesiz, senin kalbine bi
rer birer anlatacağım. Taki 
her şeyimi söyledikten sonra 
biraz rahat . nefes alabileyim. 

Her gece acılarımın kıv
rıntıları içinde uyanıyorum 
Nevin. inliyorum. Dişlerimle 
yastığımı parçalayorum. Fa
kat nafile. Hiç biri bana 
fayda vermiyor ve ben an
cak bir şeyde ıstıraplarımın 
bir eşini bulabiliyorum. 

Senin piyanon .. 
O ses yavaş yavaş bir 

morfin gibi beni uyuşturu

yor. Göz kapaklarım ağırla
şıyor, kendimi kaybediyorum. 
Ne yaptığımı bilmiyorum. 

f şte benim için felaketle
rin başladığı zamanlar bu 
dakikalar oluyor. Kendimi tu
tamıyarak gizli kuvvetlere 
tabi hareket ediyorum. Ge
yinerek bahçeye çıkıyorum 
ve pençerenin altında piya
nonun seslerine dalmış ne 
kadar beklediğimi bilmiyorum. 

( Arkasa var) 1 

( llallua Sut t 

Bir kadın başka bir kadı
nı bir tokatta öldürdü 

Konya - llğının Haremi 
köyünde iki kadın . arasında 
bir kavğa çıkmış bir kadın 
diğer başka bir kadını to
katla öldürmüştür. Hadise 
şöyle olmuştur: 

Haremi köyünden 45 ya
şında Fatma ile 24 yaşındaki 
Hanife arasında bazı hususi 

sebeplerden ileri gelme bir 
geçimsizlik vardır. Geçen 
hafta köy çeşmesinin başın
da birbirlerine rastlayan iki 
rakip orada ağız kavgasına 
başlamışlar, bunu dayak faslı 
takip etmiştir. 

Fatmaya nazaran daha 
genç ve kuvvetli olan Hanife 

kavga arasında zavallı Fat
maya zorlu bir tokat atmış
tır. Yediği tokatın şiddetin
den sersemliyerek oraya yı
kılan Fatmanın ağzından bur 
nundan kan boşanmış ve ka
dın biraz sonra da ölmüştür. 
Vurduğu zorlu tokatla ka

til olan Hanife yakalanmıştır. 

Hollanda ın ihtiyar baş
vekili dşık. mı oldu? 

Daily Ekspressin Amester· ı tir. Şayianın bu kısmını esa- : söylemiştir. 
dam muhabirinin 26 Haziran sen başvekil de itiraf et· Dr. Colijinin siyasi düş-
tarihile gazetesine gönderdı- miştir. Dalbudak salan bu manları bu ifşaattan azami 
ği bir telgraf haberine na· dedikoduyu izah maksadile istifade için ellerinden gel-
zaran 67 yaşında bulunan Dr. Colijin, kıza ve ailesine diği kadar çalışmaktadırlar. 
Hollanda başvekilinin genç ilk zamanlarda sırf insani Dostlarına gelince onlar da 
bir Alman kızma verdiği pa- gayelerle yardımlarda bu- başvekili mevkiinden düşür-
ralar Amsterdamda müdhiş lunduğunu, fakat bilahare mek için tamamile bigünah 
bir dedikodu mevzuu olmuş· bazı ihtarlar karşında kal- ve insani gayelerle yapılan 
tur. dıktan sonra Annaya artık bir yardımın vesile ittihazını 

Kızın adı Anna Schulze· muavenet edemiyeceğini söy esefle karşılamaktadırlar. 
dir. Hollandanın "Kuvvetli lediğini beyan etmektedir. Maamafih başvekilin Anna 
adamı,, diye tanınan Dr. Co- Bundan sonra kızı gene Schultze ile s1kıfıkı teması 
lijn bu kızı on sekiz ay ev- yardımsız bırakmak istemi- Holanda siyasi mehafilinde 
vel tanımııtır. yen başvekil, kendisine ce- çok büyük bir skandal ol-

Arasıra başvekil, kızın nubi Amerikada bir işe yer- muştur. Hadise şümullü bir 
kendisine ve ailesine olduk- leşmek üzere oraya gidecek siyasi buhran tevlid etmek 
ça mühim hediyeler vermiş- kadar para verdiğini de istidadını göstermetedir. 

Şeker Fabrikaları 
Edilecek 

ıslah 

Bu İş İçin 1\lnıanyadan İki ~1ütehassıs 
Getirilivor 

Birleşik şeker fabrikaları 
idaresi, şeker sanayumızı 

esaslı bir ıslahata tabi tut-

.,; 

maksatla Almanyanm ve bü-
tün dünyanın belli başh şe

ker mütehassıslarından olan 

mak için hazırlıklara başla- Alman şeker sanayii ensti-
mıştır. Bu arada istihsal ve tüsü şefi Spengler. önümüz

fabrikasyon işlerinin rasyonel 

bir halde tesisi işine ehem
miyet verilmektedir. Bu ara
da şeker fiatlerinin halk 

lehine daha fazla ucuzlatıl-
ması imkanları üzerinde ça
lışılmaktadır. 

Şeker fabrikaları · idaresi 
alınan bu mühim tedabirler 

deki Ağustos ayı içinde 
memleketimize gelerek şeker 
fabrikalarımızın vaziyeti üze
rinde esaslı tetkikatta bulu·· 
nacaktır. Bu mütehassısa ge
ne Almanyanın maruf fabri
katörlerinden doktor Mayer 
de refakat edecektir. 

Alman mütehassısların ya-
pacakları tetkikat üzerine 

üzerinde dünya şeker sana- hazırlanacak rapor ve proje-
yiinde tanınmış maruf bazı ler şeker sanayiimizde tat· 
mütehassısların da fikirlerini bik edilecek bu ikinci ıslah 
almağa karar vermiştir. Bu işinde esas olacaktır. 

-----------------0000--------------~-
Sun'i Koçuk 

Endüstrisi 
Sovyetler Birliğinde sun 'i 

kauçuk imali, büyük adım· 
larla ilerlemektedir. 

1933 yılında bu alandaki 
istihsal 2190 tondu. 1935 
yılında •İse 25 bin tondan 
fazla sun'i kauçuk istimal 
mevkiine çikarılmıştır. 

Vücuda getirilen ve muvaf
fakıyetle tatbik edilmekte 

olan plana göre, 1937 yılında 
sun'i kuçuk fabrikalarının 

faaliyeti o dereyi alacaktır ki 
Sovyetler Birliği artık o yıl
dan itibaren her türlü kau
çuk ithalinde ~bulunmıyacak
tır. 

---oo---
Gürcista•ıda 

Köy elektrik istasyon
ları 

Gürcistenda su ile işleye
cek ondör elektrik istasyo-

Sovyetlerde 
'rrahonı mücadelesi 

Sovyetler birliğinde tahom 
mücadelesine büyük bir fa-
aliyetle devam alunmaktadır. 

Mesela orta Asyada, Çuva

şistanda son üç yıl içinde 
yeniden iki büyük göz has· 
talıkları kliniği açılmış ve bir 
kaç yüz trahom istasyonu 

vücuda getirilmiştir. Çuvaşis

tanda trahom hastalığı bütün 

bu faaliyet neticesinde, 1928 
den biri 2·3 nisbetinde azal
mıştır. 

nunun inşaatına başlanmış· 

tır. Bunların onbiri bu yıl 
sonunda bitecek, geri kalan 

üçü de 1937 bidayetinde 
nihayete erecektir. Bunlar-

dan başka daha bir mınta
kavi elektrik istasyonları 

yapılmaktadır ki bunlar sa
yesinde 53 kolhoza elektrik 
cereyanı verilecektir. 

Ankara Hava 
istasyonu ha
zırlanıyor 

Ankara - Eski Yarış mey
danında kurulan bava istas

yonu C'1mhuriyet bayramına 
kadar hazırlanmış olacaktır. 

Hangarlarm ihalesi bu ayın 
13 ünde y'apılacaktır. İslan
bulda Mecidiyedeki hava 

meydanının tesisinden sonra, 
hava yolcuları, şehir dışından 

şehre gidiş için, hemen he
men İstanbuldan Ankaraya 

sefer kadar süren bir zaman 
sarfetmiyeceklerdir. 

Hava yollarının İstanbul -
İzmir seferlerine de yakında 
başlanacaktır. Ankaradan ha-

reket eden tayyare her gün 

İstanbuldan sonra İznıire gi

dip gelerek ve Ankarya dö· 
nea ektir. Bu suretle Ankara -

İzmir seferleri İstanbula uğ
ranak yapılm,ş olacaktır. 

Yeni alınacak iki posta 
tayyaresi için İngiliz fabri
kası mümessillerile bugün
lerde görüşülecektir. bu tay
yareler de sipariş tarihinden 
iki ay sonra Hava işletme
sine teslim olunacaktır. Bu 
tayyare!erin bedelleri de kle
ring yolile ödenecektir. ---·-~taksim Gorkinin 

son sözleri 
Kendisini on seneden beri 

tedavi eden doktor Levine 
Maksim Gorki hakkında de
miştir ki: 
Eğer Gorki 40 yaşında 

iken verem olmasaydı, daha 
pek çok yaşardı. On senede 
6 defa şiddetli grip oldu. 

Gorki ölmeden evvel şu 
sözleri söylemiştir: 

- Harplar olacak ... Hazır 
olmak lazım.. Sakın gafil 
avlanmaym! .• 

)' 
Çingenelere .. 

Göründıt rı 
Alman Dahiliye. f 

hudud boylarındalıı ııJDI 
kumandanlara bir ta 

k ~e derdi: Çapulculu ·ogt 
cilikle yaşayan çı ·re 
huduttan koyuverilı11A~ 

Dahiliye Nazuı, ç' 
içinde bulunan b.i1t~~i 
nelerin sicillerioı d• ç' 
mukannen zamanlar >" 
ne kapılarına bask~:o 
bu serserilerin buo 
edilmesini emrediY0'je' 

Almanlar: Çingeoedb'° 
büyük suçları vardı},r s 
bir kere ahlaksızdır 'd 
da halis kan Alaı•0 
derler.. ..el . ge" 

Almanyadaki çın ya~ 
- Allah bize: .;p 

kulum ! Demiş de) 

çıkmaktadırlar. ı e 
kl .Uzun parnıa ııı•b 

Iskoça ağır ceı• 
fı oc• 

mcsinde. Salon . de oıı 
dolu. Maznun yer•.~ ~jşİ 
kişi var. Bu on uç 

01 
s 

ticatetbanenin kas•:}.8oe 
makta suçlu ticare aııO 
sahibi maznunların ıar• 
reis sıra ile mazoUP 
rediyor: tıP 

- Sağ elinizi uıa 
zınızı açınız.. b pe s• 

Soy~lan ticaret ~ f'lırsı 
bi vak a esnasında: f ,~ 
yuzunu göremelll~~· p. 
elile ağzını göraıuŞ•rıı>' 
mın eli çok uzun pa d• 

b. 1 · sıra ı ince ır e mıs, o . beP , 
zını açmış, dişler• 

rükmüş... bkeıııe 
Maznunlar ma p e 

zorunda ağızlarını aÇS<' 
rını uzatıyorlar. . tıı 
ticarethane sahib• 
tanıyor: işte bu! .. 

d·yor· Hırsız itirat e 1 Je( 
Gazeteciler ne 

vaıJariar rt 
_, cul• 

Gazeteciler okuyu ·çil1 
havadis yetişt!rlllek j.1 ti•"' 
çok fedakarlıklara t:si A 
lar. Bir Fransız gaıe ... b' 

·1erı... ~ padaki gazetecı ı ıı• 

mühim havadisleri 0'51dıt· 
. . • klll il' letbklerını anlatına ıete' 

1 Bu vak'alar g\,tır•' 
arasında unutullll8 ı;d . 

kt ıt· j1 halinde yaşama d 1ii%Je, 
24 Şubat 1848 e. ıısob, 

O, Reilnly isminde~1
1t-li ı..0~1, k. 'btı ıs ı.ı 

biri Fransada ı 1 f" ,.. · ' · de ... ·ııı 
dra karii erine ılk deoııl ~ 
dirmek için Maof 'le tt 
ufak bir sandal 8 ~· 
başına geçmişti~ ... r esıı•s1,~ 

1876 Sırp ibtıla 1 dol~ı; 1, 
da ihtilal sabasıoı ı,ıes• 6f 
12 muhabirden 3 ta 1•""'1 

· yar• müş ve 4 tanesı ~ 
tır. . eçe" 0e 

Bu bahiste is~•Jpl'etl ıl' 
meşhur gazetecı S rli" ıı>011 
Bolvvitz'dir. 1815 ;ığı $,0e 
ahedenin imzal~D 1;ıııe~ 
gazetesinde, yanı ııııuttıJ''ıı' 
neşre muvaffak 0 

8rd•St jl 
Bunu nasıl bst tsıııı#t~I· 

gelince, kulüpte bbal''. p'' 
bir diplomatla .

3 b•Ylı "f 
muş, kendisine bıt ıı:J ~~'ret· 
ra vermi~ her akşa t$el1' e' 

b. b' "ı . ras etd' te ır ır erıne, et ,~· 

tabii şüpheyi da" ge~11~ 
mek için teınas~ birle11 if• 
lermiş. Yalnız btı~r·ırıet~~t 

., ·ş ı te7 . 
şapkalarını degı giiP ıet~ 
Diplomat da, betii1'a~ ~j' 
edilen muahede b . 1>•' 

k · · dek1 
şap asının ıçın 

ğıda yazarmış. 



, 6 Temmuz 

r~~:a::t~~,.*:~~~:1::1!.*~."** 
·~ Altın Damlası 

~ El' '-am~a Teı. ~ ! n •. 2573 ~ ·~ • emal o ay 
_ idaresinde MilJi Kütüphane sineması .. \&..» 41< Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
• Bu gün " f( hastalıklar mütehassısı 

~ ı Kolonya ve ,. 
Jk • b •• >+ 4ıC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın-

) uyük film birden ~ ~ da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 

esansını yalnız 

ECZACIBASI 
1 S D l 

)t tC akşam saat 6 ya kadar hastalarmı kabul eder. 

en U 
)f +c Müracaat eden hastalara yapılması lazımgeleıı sair 

• tC tahlilfit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta-
~ Yap r 
.. Benzer isiınli taklitleri 

hiç bir şeye yaramaz 
Mo . _ . Mı t( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene-2 ns Şovahye - Janet Makdonald )f t( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 

-- 8Ey AZ GÖMLEKLİL R +c"xxl:cxlOJ:~x~ 

~ Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
daimi surette korunmasını ten1in edecek ancak 

r ~ .. 
~ 'il ~lhıır l - ı 

~~ttirjılll~aport tarafından büyük bir kıymetle Avrupa

~ ~ ka •on &ist olan ve " Goo Divear ,, usulile mücehhez 
t ~~ )oıı ~tıak nı ek. ka~oak makinesini • dükkanımıüa getirdik. 
r \t ~l·' <>lobü a ınesıle atelyemizde tamir edilen tayyare, 

t •~tf •ç tlbis 
8

} 0~0molil lastikleri belediye su hortumları 
~'ç1t1 °1ıtrak ~ erı ve kavuçuktan mamul bil'umum eşya 
. tttf:sa Par a.pılnıaktadır. Atelyemizde yapılan kaynak
-ltıı atını ,: ıade edilir. 

~-" ~ '-- Ven aıuht ·· t ·ı · · · "b 1 · ~irı u:afid· erem muş erı erımızm tecru e erı 
atı. last:k· ~srnetpaşa bulvarında ütücüler sokak No. 

y aynak atelyesi : Ali Uğur 

erli T.. . -----urk sanayı~ mamulatı 

~ Q8l r sandalya 
t1,~htil s 
~d,ll toPtakı an dalya 
'' h arında . 
1 ll\t-ı}>daıı Yetışen Çavdar 

"ı. "•t Ve y·· J ~ t ~rk 1lrııtın u~ erce rençber 
~~t r .. 'anay· Yetıştirdiği yerli 

~ i '~bet 1e:Uanıulatı hasır san 
~t t~Çıaine tnek memleketine 
·q • Qıı,._ Ve 

1çitı ~et etnı sanatkarına yar-
i \te 

0 
Pant0J

0 
ek demektir. 

"')tle 11 sene n yırtmaz serbest ~ ~~ 
11t "e Ye . · -;yr, 

'tı t ğb garantı hasır • 
\t~ et ed· . 

l>etak ınız. - -
ende satış İsmetpaşa Bulvar Zinet garaj 

~)d --=---karşı•ında saodalyacı Muiz. 

\~~- ~eıt~nlılar Okusun 
~)~~·~')e ve allı değil bir hakikat 

1~ 'ld._ llltsırcıl - · 'h · \ ~-~i n~adan al ıga aı~ ı tıyaçlarını:ıı en ucuz, 
"-.""' 't Qlllv a- cagınl7: yer: 
~~ tlkeı r arı Na. 20 Bakkal HüaDü Tükel ve 

biQ ıcarethanesidir. 
fey öğretir bir tecrübe ediniz ... 

Yüke, ab avı ve 1 r 

· alıkhamam 
Kemeraltında Veysel çık

mazında Veysel hamamı ki
ralıktır, her şeyi mükemmel
dir. Duş yapmağada müsa
ıttir Vezir suyu vardır talip· 
lerin matbaamıza müracaata. 

B yraklıda 
Köş 

Bayraklının en mümtaz ye
rinde bir cephesi deniz olan 
Menemen caddesi diğer cep· 
hesi şiın.endifer istasyonu 

l~~llJSll!/ii~!!IJ vasi bahceli havadar her ta
,, rafı yağlı boyalı muntazam 

40 renk üzerine Kız markalı 

m~rkalı "ARTı,, kumaş bo
yası 15 kuruş 

Satış yeri DOKUZ EYLÜL 
Baharat deposu Telefon 3882 

büyük bir köşk gayet müsait 
şaraitle kiraye verilecektir. 

Talipleri Bayraklıda mene-
menli Hüsnnye veyahud İz
mirde hü"kümet caddesindeki 
Şifa eczanesine müracaatleri. -

Kahveci 
VE 

Gazinocu-
ıarın ihtiyaçları 
olan sandalyaları 
Taşçılarda 21 No. 

~-"""f , Sandalya 
yapımevinde çok '\ 
ehven fiatle satıl- \ r 

' ~ maktadır. =...4 ~ • .-c .-. 

Toptan ve perakente _satış yapıldığı "gibi sipariı kabuJ edilir 

Alt a a ı 

ismine dikkat ve 
taklitlerini 

redde ıniz 

Zengin ol mık istiyorsanız h iç durmadan ( ZEN GI N 
KIŞESI) inden bir bilet alanız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak
sitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
etmeğe karar vermiştir. . . 

Adı·es: Hlikümet c ddesi Kem raltı karakol ittisalinde 

ZENGiN KIŞESI 

'~ ~':tı... ~i ' 

e tö 

Kadri Atamal"" 
lstanbul ve Münib Güzel Sanatlar Akademilerinden 

mezun muallim ve Dekorasyon mutahassısı 

Fuarda Yaptıracağınız 
PAVYON İNŞAATI 
DEKORASYON 

PLAN - RESİMl 
ve bilumum tesisat kabul eder 

ADRES - ELHAMRA SINEMASI 
1 J;l!lt.l 1 ı;ı~ i 1'Jl l!Jl ll'_,,_"_111

--·-

TERZl 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hükünıet karş.sında 

~~1€l~ri~~~~~fiii~f§Jl!2~~~mmms 
00 -E 
z TAYYARE· TELEFON! E 
~ • 3151 ~ 
8 Bu hafta iki enfes film bir arada E 
a 1 A k • d. s t;l ~ ş ım s ın ır s 
~ Camilla, Horm, ve Louis Garardures ile diğer . AI- t*J 
~ man yıldızlarının iştirakile yapılan yüksek musikili bir E 

1 h E 
şa eser. r!l 

m 2 - H0

rriyete can feda . j 
1 

Bütün Fransız komiklerinin iştirak ettikleri Rene, Clar' • ~ 
ın büyük komedisi. fi 

i Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur ~ 

I SEANSLAR S 
~ Her gün 16 -19,30 Hürriyete can feda. 17,35 - 21, ~ 

1
15 Aşkım senindir. Cumartesi ve Pazar 14 de Aşkım E 
senindir filmi ile başlar. ~ 

ama ama 



Sahife 4 

oooooooooooooqoo 
Bir çoban 

l{aza kurbanı ~olarak .. 
öldü 

Italyanın Habeşistanı Alması .. ~~-~~~~--~-

q GalatCısaray Fe
neri 3-2 yendi 

Urlanın Çobanpınarı mev· 
kiinde bir ,ölüm vak'ası ol· 
muştur. Orakçı olarak tar· 
lalarda çalışan Niğdeli Dur· 
muş oğlu Mehmet, uyurken 

Bu bütün dünya için 
tehlike işaretidir 

Moskova 5 - "İzvestiya,, 
gazetesi diyor \[i: 

Aynı zamanda cemiyetin 
mağlubiyeti neticesinde yük
selen tehlükelerin önüne geç
mek için lüzumlu tedbirleri 

dir. 

bir 
İstanbul 5 {Özel) - Dün Galatasaray - Fenerbahçe ,,. • 

sındaki büyük maç binlerce seyirci önünde yapıldı. iki t'; 
raf da çok güzel bir oyun oynadı. Neticede Galat...,. 
F enerbahçeyi 3 - 2 mağlüb etti. 
~~~---~---~~-------ooı~---~~~~~---_____.,,. 

Yunan ordusu silahlanıyot• 
Donanmalar manevra yaoı1~ 

bacakları arasına bıraktığı 
gra tüfengi ateş almış ve 
Mehmet ölmüştür. Hadise 
hakkında Urla adliyesince 
tahkikat yapılmaktadır. 

Poliste 
1'erfi ve ta)1İnler 

Çanakkale emniyet birinci 
komiseri Fethi terfian İzmir 

üniformalı merkez memurlu
ğuna, Bilecik emniyet birinci 
komiseri Sırrı terfian İzmir 
üniformalı merkez memurlu· 
ğuna tayin edilmişlerdir. 

Mardin ikinci komiseri 
Necmi terfian İzmir birinci 

komiserliğine İzmirden ikinci 
komiser Faik, Lütfi Burcu 

ikinci komiserlikten birinci 
komiserliklere terfı ettirilmiş 

ve şehrimiz kadrosunda bıra
kılmışlardır. 

Gaziantep ikinci komise· 
ri Hüsnü lzmir birinci ko
miserliğine, İzmirden ikinci 

komiser Siret lzmir birinci 
komiserliğine, Karstan ikinci 

omiser Hakkı İzmir birinci 
komiserliğine tayin edilmiş
lerdir. 

İzmir kadrosundan üçün
cü komiserliğe terfi edenler 
de şunlardır: 

251 numaralı Esat, 274 
numaralı Ziya, 295 Azmi, 
145 Emin, 247 Mustafa ve 
141 numaralı Kantardan İsa 
Hikmet. 

Terfi eden değerli zabıta 
amir ve memurlarımızı teb
rik eder ve yeni vazifelerin
de de kendileripe sonsuz 
muvaffakiyetler dileriz. 

YENi POLiS IMTl
HANLARI 

On beş Temmuzda polis· 
ler arasında üçüncü komiser· 
liğe terfi imtihanı yapılacağı 
haber alınmıştır. Bunun için 
emniyet umum müdürlüğün· 
den vilayete bir emir gel
miştir. imtihan vilayet salo
nunda yapılacaktır. 

Liman işleri 
Liman işleri umum müdür

lüğün l Temmüzdao itibaren 
tayin edilecek kadrosu gel-

Jmiştir. İşleme servisinden 
açığa çıkarılan iki memura 
ikramiye verilecektir. Bu 

·kadro ile gümrük anbar ve 
antrepollar da liman müdür
!üğünün ·idaresine geçmiştir. 
idare 15 anbar memuru ala
caktır. 

Talebe 
Kampları 

Şehrimiz erkek lisesi tale
besi için Yamanlarda bir 
kamp kurulmuştur. Talebeler 
bugün kampa gideceklerdir. 
Erkek muallim mektebi tale
beleri için de Kızılçulluda 
koşu meydanındaki çamhkta 

" Milletler cemiyeti Habeş 
meselesinde mağlubiyet neti
cesi olarak bir emniyet da
vası karşısında bulunuyor. 
Litvinof nutkunda yalnız Mil
letler cemiyetinin bu mesele 
dolayısile içinde bulunduğu 
vaziyeti doğru surette gös
termekle kalmıyor. 

de gösteriyor. Hususi bir 
tehlike vardır. 

Yalnız Avrupa nazarı dik 
kate alındığı takdirde, ınev-

Italyanın Habeşistanla yap· 
tığı harbın bir cihan harbine 
kadar yürümediğine bakan-
lar unutuyorlar ki 911 yılın
da Trablusun işgali de der-
hal bir harbe müncer ol-

zuubah olacak yeri Avrupa- mamıştı. 
nın garbı, şarkı ve cenubu Ancak bu hadise bütün 
şarkisi ile bütün Akdeniz- dünya için tehJike işaretidir . ., 

Atina 5 - General Mar- tutularak Almanyadaıı " 
konun riyasetinde fenni kıt,· alınacaktır. 

ata mensup subaylardan mü- Atina, 5 - IyonyeD ~ 
rekkep bir heyet Almanyaya nizinde manevralar yaP~~ ... 
haraket etmiştir. olan donanma kuıuaoor 
He)•et Almanyada harb mal- ılğıodan deniz bakaob~ 
zemesi imal eden fabrika- gelen telsizde bütün d~ 
ları gezecek, tetkikatı neti- manın Zakintosci ad ..... di', 
cesini bir raporla hükumeti- bulunduğu bildirihnekte dl 
ne bildirecektir. Manevralar için ltaki• :J 

Z 
• db • l Ordunun teçhizi için icap sında bir tayyare aıer 

ecrı te ır er ovunu eden malzeme ~bu rap_or esa:..:~esis edilmiştir. 

J Sivasta bir kadın bir be1'" 

------~---------------------------~~oo .. oo---~~~--~~~~-------------

nihayet kaldırıldı çivi öldürdü 
-------------••oo- Sivasta Pirekut köyünde. ı İ)e mukabele eden ~··~ 

Mussoıı·nı· kararı ı·tı·rassız kabul ettı• Aködy bekçiliği yapmakta olan bu sefer güler yüz ft ~9 ıgüzel, Mevlude adlı bir sasiyet göstermiş ve 

İstanbul, 5 {Öze) - Mil- siplerinin korunmasını isti- sulhu tehdit etmeğe devam kadın tarafmdan köy koru- de: . tef 
Jetler cemiyeti asamblesi yen Cenubi Amerika devlet- etmektedir. Ancak kollektif luğunda öldürülmüştür. - Burası yol üıerı, bel' 
zecri tedbirlerin kaldırılması }erini de memnun edecek Cinaaetin sebebi bir gönül haya gidip koouşahfl;''0r-' 
h kk 

emniyeti korumak için Brük- lıY 
a ındaki karar suretini b. f macerasıdır. Adıgüzel, uzun sen var, ben de ge 

k 
ır ormül bulmuş ve birbi- sel konferansı müsbet bı·r abul ederek çalışmasına zamandan beri Mevliideyi demiş. . ı&iet: 

'h t . t' rine zıd temayülleri birleş- neticeye varırsadır kı· Mı'I- k d o g~.;,a nı aye vermış ır. sevme te ve ona her Bekçi, Mevlu en• A-~ 
Paris Suoir gazetesinin tirmiştir. Bundan sonra mil· letler cemiyetinin otoritesini rastğelişinde bir kenara diği yere gitmiş, se'V• 

Cenevre muhabiri bu husus- Jetler cemiyetinin akibeti, arttırmak mümkün olacaktır. çekip askını açmakta, beklemeğe başlaıu•f· ""-" 
ta şu malumatı vermektedir. kendi içinde olup b tenden Cenevre, 5 (A.A) - Mil- mukabele beklediğini şöyle- Fakat bir müddet b'~ 

Karar sureti, bir taraftan ziyade haı icinde olup bitene Jetler Cemiyetinin kararı su- mekte imiş. elindeki ot bıçağiyl~ fıt4' 
İtalyayı zecri tedbirler mese· bağlıdır. Gözler Roma, Ber· reti dün sabah Mussoliniye Hadise günü de Mevliıdeye nildiği yere gele~ ~~f 
lesinde tatmin etmekle be- lin ve Lokarno devletlerinin arzediJmiştir. Mussolini bu köy koruluğunda udun ve ot bir dişi sırlan hırsıyle e ,,-_ 
raber diğer taraftan Millet- toplanacakları Brüksele dı'. k · toplarken raslamış gene aş· nin üzerine atılııııf fı:__kl ararı ıtirazsız tasvib etmiş- JJV.'.. 
ler cemiyetinin ana pren- kilidir. Büyük bir tehlüke tir. kından, sevhisinden bahset- karnından yaralaıuııt~r· il'' ------------------...... 00...... miştir. hastaneye nakledihı>•f lıİ~t' R b • t h k Bekçinin aşk teranelerine ölmüştür. Adliye tab a eşıs ana arp etme ~00 el koymuıtur. ııJı 

• • • i Filozof un 1 cilve yao~~r" 
ıc, ın para vermıyor ar k•• • -Baştarafı 1

10 d~ OŞeSı Cannonun kalbinde tıt· ~ 
Cen 5 M'll ti t ı b. · d - Baştarafı 1 incide - duygv ular uyandırıı>•!.2-• 1! 

evre - ı e er a e ının re dine karar ver- müzaherete imkan görüle- ,_...,,. 
cemiyeti asamblesinin büro· miştir. 23 son kanunda ya· bir şey değildir. Hühiimet kat ayni zamanda l..İ" : .J 

h I 1 
• 

1 
mediği bildirmekte idi. her an halk ile alakadar ol- lis hafiyesi kız da 1 ••• ,.,JP" 

su arba devam için mihet- pı mış o an aynı ta ep hak- H b · d ı• 
k d 1 

a eşıstana on milyon dug· u gibi halkın da hükii- şık ve güzel e .1 

ler cemiyeti garantisiJe 1 O ı!1 a. ~ zama~ w. 3 ler ko- ,,. .
1 

I T I mıtesının verdıgı kararı ba. istikraz yapması teklifi 25 metle ve bükü met işleri ile aşkına kapılmıştır-. I<' 1 

mı ~on ~gı ız irahk. istikraz tırlatmaktadır. Bu kararda müstenkife karşı 23 reyle yakından alakadar olmasını O gece geç vak::~rıst(i, 
~~·~ is~!;~~ için ber türlü siyasi, ~:::.tagü=~k~ir_!ı•:;:, 
Siyasal durum 33 

7 
l f içtimai ve iktisadi ve ilmi uzun bir tenezz~ •• :01ı ~ 

_ Baştarafı l ı·ncı·de _ o•• u•• var. teşekküllerin kanun dairesin- dır. Zengin deh~ ır·ı de kurulmalarına ve bu vası· sarışın genç kızdaO 1"' ~ 
b 

tıt· t'' 
ir mahiyet ahrsa vaziyet talarla haklarlllın ve hürri- m~mağa başla11Jlf a1' i• ~ 

değişir ve Milletler cemiyeti, A yet)erinin müdafaasına mü- delikanlıyı bırakJJI Jıe1'd ~/ 
üzerine aldığı vazifeyi yapa- merİkada bayramda bu saade ediyor. Bundan daha miştir. Genç kıı ~e ti 

k 
güzel ve daha doğru ve daha samimiyet göstere;eıilı~ 

bilecek bir hale gelir, deni- adar kİŞİ Ö)dÜ iyi ve temiz.. Bir hareket bini çalan gü~el ose'IO '} 
liyor · N k 5 (A A) k d olur mu ? Nasıl olurda siz karşı duydufgu .01• fed• -ı 

B d k d M·ıı J evyor . - Ameri a a istiklal bayramı münase- · ı '" un an ma sa , ı et er b .
1 

böyle yanlış mukayeselerle ve aşka vazı es1!,........ "ı' 
.e.tı .. e yapılan. nümayişler esnasında 123 kişi ölmüştür. Ayni ı. u........ ' cemiyetine aza olan her dev- d halkı şüphelendiriyorsunuz ? ! etmemeği ço~ d' .;pilf .. .,~ 

gunun gecesın e ölenlerin sayısı 214 de baliğ olmuştur. ili"' IJT. 
Jetin emniyeti tehdit eden -------------oo ---------- Orada bulunanların hepsi meksizin kail tP

1 

bir hadise karşısında ne ı• 
1
. •• f de sözümü tasdikledi. . Ve olduğunu ve oee_,,.,r u~ sme t nonu•• ne ahrAı doktor hatta içlerinden bu yolda takip etmeğe '!1tJ.f• J IVI 

yapacağını, iktisadi ve mali t ıf e I saç ağartanlardan biri : diğini ifşa e .naik•'i1 r..~' 
boykotaj mı, yahud askeri unvanı Verildi - Bizi bu kadar az bir kızın sevda 

5
• tet v · 

tedbirler mi alacağını bil- Ankara, 4 (A.A) Haydelberg üniversitesi tesisi tarihinin ~1a~an zarfında bu derece lediği sözle~a:.:, ı,e:~~ 
mesi ve derhal vazifesini 55 nci yıldönümü münasebetile başbakaıc İsmet Inönüne ik- ı erı götrüren inkılapcıların nun aklını eçır ~ 
Yapmaaıdır. t' d~ b'l ·ı f h d k asla {geri) bir hareket yap· Hiç vakit $pul• ~ .. .. ıs~ ı . ı gı er a ri o torluğu unvanını vermiştir. Bununla ki .1 Li"er _ı.o••-

B 
· u t ı ı h b k mıyaca arını biliriz. Bundan tayyare ı e ı .... y r; 

u vazıyete göre, menfa- nıversı e smet nonünün .şa sına üyü bir askeri ve dev ~•,,.. f 
l t f

. . dolay• çok memnun ve mü- yanına genÇ ue" •• I 
atleri müşterek gruplar bir- e şe ının sadık bir iş arkadaşı olarak milletine yenı' bı·r t r ı• teşekkiriz ! unutmamış 1 

• ·ff' ·ı 
likte hareket edecekler, bu yol açan ve ulus tarihinde görülmemiş bir kültür ro··nesan· d kıt•D 

1 

ı. -· fJe i. Ve matbaaya gider- hafiyesi bı'r çO" 1 
gruplardan her hengisi bir sına götürmüş olan yeni Türkiyenin kurucularından birini k ld d B C a "' selamlamaktadır. en yo a a ornovnın eski ter aoonn ştıt· 1 r~ 
tecavüz hareketi karşısında bir recberine rastladım. O da lar kazandırıP~ıyool•~i~ / 
kaldı mı bu tecavüzü berta· F H N · ak sakalını k ı rıştırarak beşuş Delikanlı aıı b,.fı1e.,,if 
raf etmek için faaliyete ge· ransız ava azırının Nutku bir çehreyle: şur kavu.şbJDYa:t ,er f.f 

k d. v d 1 1 d Pa · 5 (A A) F H N A k J k fesine nı 8 
t't çece ; ıger ev et er e rıs . - ransız ava azın Pi yer '. Kot dün - ş o sun şu in ıJapcı- kızla evJeoJJlİŞ 1 

• .ıet~ 1~1 
Üzerlerine aldıkları vazifeleri Fransız tayyare federasyonu kongresi münasebeti ~ I.! Tuket- lara, bizi uyandırmak için . gelli"., ~"I 
bilerek bunları yapmağa baş- de bir nutuk söyliyerek mektepliler ve üniver~iteliler talebesi ellerinden gelen her feda- memleket~e~dırl•'~,of' .i 
layacaklardır. . ıçın Hava Nezareti tarafından hava antranomanların tertib karlığı yapıyorlar.. Aman şek ve afal< g "r 

Bu bakıma göre Milletler edileceğini söylemiştir. bunları yaz ve yazılarınızı ğen olduğud~ ıf" 
•••••• .. •••••••••••••••• •••••• .. •••••••••••••••• .. ••" seve seve okuyoruz. Bunlar içiıı e ..J'. 

· · · ni et meselesine aid olanlar- D · t• ilk ki d ' (si"~ emış ı. yo ama a cağım.. şatlı 1 


