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Başmuharrir ve umum! neşriyat mildUrU: 

HAKKI OCAKOôLU 

ABONE ŞERAiTi 

O:EVA.lıl MUDDE'l1 Tüikiye için Hariç~ 
,,.,..., • . • • • • • • • •• J «>O 290() 

Alta ~ • • • •• •• ••••• ••• 150 JSSO 
Günü Keçmif nüshalar (25) kunqtur. 

1 TELEFON: 2697 

ilin münderecatmdan Kazetemiz meauliyet kabul etmez. 
CümAtıriyetift w Cilm1nıri11et tıerinl" 'bekçW, ıabahlan çıkar ai11ari {14%etedir 

Polonyada bır 
Alman tay yare si 

1 

V~va 3 (A.A) - Bir Alman tayya
resi Vilun civarında karaya inmek mecbu
riyetinde kahnııbr. Pilot, iaticvap edildik
ten sonra Alman hududuna sevkedihniftir. ı 

yeni >.... .. atbauında s..ı..-. 

Mareşal F. çakmak bugün iz irde 
Ordu birliklerinin teftişi 
• 

dört IJ'Ün sürecek o 
................... ııiii ...... ~ .. ~ 1 

Bjrliklerin muharebe kabiliyetleri gözden geçiri ecek 

Jlareşalımıza lngiliz b1J§1'ekili B. Çemberlayn bir :nutuk aöıJl~km 

Marc§al Fevzi Çakmak 

Birinci ve ikinci ordu müfettişleri 
ve maiyetleri refakat ediyor 

Bugün Çepne ve Urladakl birlikler teltiş edile
cek, ıece Kumandanlık tarafından MAREŞAL 

şerefine bir ziyaret ve rilecek tir 

Yurdun kahraman koruyucusu Türk rebc kabiliyet \'e kudretlerini tefti bu
ordulanrun Genel Kurmay başkanı ve yuracaklardır. 
ntanın büyük kurtancılanndan biri Büyük misafirimiz bugj.in saat ondan 
olan Marcşalimiz bu ak am imıiri teşrü sonra Çeşme merkezinde askeri kıtaatı 
buyuracaklardır. İznıir şehri, devrimi· teftiş eyledikten sonra Urlaya gelecek, 
z.in en biiyiik nskerini merasimle karşı- oradaki birlikleri teftişten geçirecektir. 
lıyncaktır. Sayın Mareşalin bu akşam saat beşten 
Donannmmıza mensup bir torpito ile sonra İz.miri tcşrineri mukarrcrse de, 

eyahat eden marcsalimize ordu müfct- geliş saatleri kafi olarak tesbit o1unma
tişlc.ri Orgeneral hzettin Çalışlar, Orgc- mıştır. Huırlanan knrşılnma progrnnuna 
ncrnl Fnhrettin Altay \ 'C mniyctlc.ri er- güre, karşılama heyeti bugün sant on 
kfıı, ı rcfııknt eylemektedir. Mareşal beşte hükümet konağından hareketle ()o 

Fevzi Çakmak ordu birliklerinin muha- hir methnlinde tayyare alayı <inilde ha
---------...------------------- zırlannn krokiye göre mevki alacaktır .. 

Zirai 
Sigorta 

---'1:t'---
Ymıclumuzun en 
btlyük ihtiyaçlarından 
blrldlr-

-tr-
HAKKI OCAKOCLU 

Geçen Cuma günü lzmirdc büyük 
bir fırtına olmustu. Alınan malumat~ 
göre bu hrtma Kemalpaşa ve r.ivarın
C:la büyük bir felakete sebebiyet ver
miştir. 

Yumurta ve na) şeklinde düşen do
lu Armutlu ve Kızılca köyleri bağ
larının ve mahsuJlerinin tamamını 
mahveylemiş Kemalpaşa ve Ören 
bölgelerinde de yiizde eUi tahribat 
yapmı§tır. 

Dün bu köylerden lzmire akın 
eden köy heyetleri, yaslı gözlerile ha
disenin fecaatini anlattılar. 

lzmirin kulağı dibinde olan ve 
bölgemizin en zengin bir parçasını 
teşkil ede.n bu yurt parçası, bu yıl 
açlık tehlıkesine maruz bulunmak-
tadır. · 

atay 
Fransızlar tarafın
dan süratle tah

liye ediliyor 
İstruıbuJ, 3 (HUJUSİ) - Hataym 

1 Fransızlar tarafından tahliyesi iler
lemektedir. Her gfln bir çok Fransız 
~yonlan Fransu: askerlerinin 
ağırJıklannı Suriyeye nakletmekte-
dirlcr. 
Eski Hata~ Devlet reisi ve Antalya 

mebusu B. Tnyfur Sökmen Aıibra
•a ı:-elmiştir. 

Bir a kcri miifrczc, bir pc:ılis müfrezesi, 
yüksek rütbeli zabitan, teşrifata dahil 
daireler rflesası, bütün memurlar, vila
yet ve ~hir m~lislerf üyeleri, Parti 
mensuplan karşılamada hazır buluna
Wrtır. 

Mareşal burada otomobillerinden ine
rek askeri teftiş ve karşılıyanlarla ko
nu tuktan sonra şehre gireceklerdir . 

Bu gece sayın misafirimiz şerefine 
Ordu evinde bir "Ziyafet verilecek, yann 
gece saat 20.30 da vali B. Ethem A)'.kut, 
perşembe gecesi de belediye reisi Dr. 
Be~et Uz birer ziyafet vereceklerdir. 
Bu sonuncu ziyafetler Şehir gazinosun
da verilecektir. 

Vali B. Ethem Aykut, Müstahkem 
Mevki komutanı tümgeneral Rasim Ak· 
toğu ve belediye reisi Dr. Behçet Uz 
dün akşam, Mareşali karşılamak için 
Çeşmeye gitmişlerdir. 

·~-------~--~ 

Danzig 
Meselesi 
---~·---

çok mühim bir 
sal hada 
- *

yazısı: Son sahifede 

Kemalpaşa mıntakasında büyük bir felaket 

Zarar bir milyon liradır 

Armutlu ve Kızılca köylüleri hicret 
edecek hale geldiklerini söyliyorlar 

Sinesinde her yı] iki bin amele 
g~indiren Armutlu halkı, daha şim- Bü- heyet zararı tesblte başlamıştır .. Yardım tedbirle ri düşönülüyor
dıd~n etrafa hicret hazırlıklarını yap
maga koyulmuştur. 

Cümhuriyet hükümetinin, yurdun 
he: hangi bir kö§Cainde vukua gelen 
felaketlere karşı gösterdiği hassasi
yet ~e yardımı hu bölgeden de esir
gemıyeceğine İnanımız vardır. 
~ncak 2.İraat İ§lcrimi:zi bu şekilde 

tehJıkelere maruz bırakm k k 
k 

• a , teve -
ele dayanan bir sisteme ba-ı 

k 
g ı tut-

ma modem Türkiyenin .. h il .. .. 1 -· musama a 
e gor~ ecegı bir iş değildir. . 
Partı ve çihçi kongrelerinde- d • -

·ı . .. "I aı a ı en Sl'ru en zirai sigorta -. .. d h mese 
esı uzeı ın e ala müsbet bir adım 
tılmnmış bulunuyor. Sog-uk I 
l E 

, se, 
o u, ırtına mütemadiyen milli _ 
etimizi tahrip ediyor. Muhtelif~~~- Çall§kan Kemalpaşa köyliiLcri ovada 
elerde zuhura gelen afatlar bir çok Kemalpaşa 3 (Hususi surette giden _. •Fırtına akşamın saat altısında ba§- bUlunanlan yere devirecek kadar 
öylülerimizin yıllık mesaileri . .. arkadaşımızd~n) - Evvelki akşamki laclı ve bir anda tozu dumana katarak d~tlcncn kasırgadan kW:~ 
.. .. .. .. .. nı su- fırtına kasırga ve tolu Afeti esnasında bütün ovada gök güriiJttisünU andıran agaçkıra sarılmak mccburıyetinde kal-
urup goturuy~r. büyük' bir felaketle karşı karşıya k3Jan seslerle devam etti. Biz böylesini hiç dık .. Bazı köylüler de ağaçlara tırman-

Çok defa felaketlere karşı yardım Kemalpaşa köylülerinin au dakikadaki görmediğimiz için, bir kaç dakika için- ~ılar .• 
ileri uzatılıyor. Lakin hu tedbirler, vaz.iyeUe.ri cidden UzUcU ve düşündürü- de geçmesini bekliyorduk .. Meğ.er bu ta- Bunun sonunda da şiddet~ ~lr. ~lu 
cvzii ve günlük olmaktan il · cildür. Öyle bir Met ki bizim bağcılık biat hAdisesinin merkez sıkleti Kemal- başladı, ceviz ve yumurta bUyilldilğun

d"'" 'b · k.. ] ·· ı . b. l erı gc- tarihimizde görülmediği' ve hatıra gel- paşa imiş. Fırtınayı şiddetli blr kasırga de tolu tanelerinin kafa ve göz yanna-
emc ıgı gı ı oy u erı ın erce bor- mediği gibi diğer memleketlerde de bu takip etti. Kasırga esnasında bağ kütük· sına kar§ı 'Paşlarınuz üzerine tahta par-

vc ıstırap altında tutmaktan kur- ~kline tesadilf edilmemiştir. leri devriliyor, ağaçlar yerlerindeıı çı- çalan, çuvallar koyduk. Bu ıuretle ha-
- SONU 21Nci SAHiFEDE - Konuştuğwn köylüler bana, hAdise kıyor w ~kasırga halinde bet An yatunw kurtardık. 

BAKKI 0C ı,u ...ıau.ı.r: Bir ._. - SONU J ba 

Büyük Britanya Başvekili 

B. Çemberlayn 
Radyoda mühim bir nutuk söyledi 

Majeste kralın In~iliz 
milletine mesajı 

lngiltere tarihinde ilk defa olarak 
K ral dördüncü orduyu teftiş etmiftir 

Londra 2 (A.A) -BugünkU milli hiz. mesajını okuyac:ağım. 

met tezahüril münasebetiyle, başvekil Burada B. Çemberlayn kralın kısa bir 
B. Çemberlayn, aKşam üzeri radyo ile mesajını okumuştur. Kral bu mesajın
neşredilcn bir nutuk söylenUl*h. da, aerek k•ndip;(Nn ..,ff ~ 

Başvekil, evvelA, modem .bart>m, nıa.. bugün Haydparktaki muhtqeın geçld 
zlde, milletlerin yalnız ailiblı kuvvet- resmine ı,tirlkten duydukları bUytlk 
leriıtln i§tirlk ettJli •n1qmaıhkl•rla kı- memnuniyeti bildirmekte ve bu gegıld 
yu edilemiyecefinl ve modem hupte ı.minfn vatanı her tUrlU thtımaDert 
bizzat sivillerin de ilk safta yer alacak- _ SONU , ONC'O SAlltıı'EDE _ 
luu tebarüz ettirmif ve demı,tir ki: 

Her vatanda§ın vazifesi, menllekettn 
mtldafaaaına yardun etmektir. Bu sebep.. 
Jedir ki sizlerden hepinlzden, millt hiz
mette ne i1 yapabileceliniz ve ne gibi bir 
rol oynıyabileccğiniz aoruldu. Sizler ce
vap verdiniz ve bir kaç ay içinde müda-

Sa tiye 
tahkikatı 

faa kuvvetlerini bir milyon 250 bin gö- -r/:r·---
ntlllü ile takviye ettiniz. Milli hlı.met gö- Eski Reasürans 
nilllülerinin gösterdiği feragat ve va- müdtlrtl de adliyeye 
tanpcrverlik zihniyeti her türlü takdirin 
fevkindedir. Bir çoklarınız, vatana mü- davet edlldL 
essir hizmet için talim görmek için isti- - *--
rahat ve tatil zamanlarınızı verdiniz. İstanbul, 3 (Hususi) - Satiye işi tah-
Gcçcn her gün sivil müdafaa sahasında kikabna faaliyetle devam olunuyor. 
aynı terakldlere şahit olmaktadır. Başka DördilncU sorgu hakimliği suçlu ola-
_.,_, d .1. rak sorguya çekilmek üzere eski Rea· 
ZKU.Jer illive edecek eği ım. Yalnız bu silr Ud" u B R fi B d dll ans m ur . e ayarı a a -
hususta majestenin size hitap eden bir yeye davet etmiştir. 

İstediğini yapan lllr lıtulın-
••••••• • ••••••••••• • ••••• 



rmnuıa 

$EHiR HABERLERi 
Kemalpaşa 

Zirai 
Sigorta 

---f:r·---mıntakasında büyük bir felaket 
Y111'Clmnazan en 

Y AZ AN : Şahin AKDUMAN 

14- 1 1 d 
büytlk lhtiyaçlarındall 

mi yon " ira ır blrlCllr~-
E 

- BAŞTA.&An ı 1Nd SAllİi"EDS .-
Zarar bi·r 

ski padişahlar Yeniçeri kuvvetinin bozulma- taramıyor. 

sına meydan vermemek için çok dikkat Armutlu ve Kızılca köylüleri hicret ..::·:::.:;~"!""~~ 
ederler, titiz davranırlardı ant iel&k.etleri. gereken tazminatla 

old:a;::i::.:=~:~ ağ~::~":'1."r:..~ğ;::\~kı. çck;nlck- edecek h~le geldiklerini söyliyorlar ;:,~::~r.7;. yerinde 
na meydan vermemek için pek titiz ten yelİflllİI bir idare ve devlet ada· BAŞTABAFJ 1 .,,.Tel 8 .. __.,.,..,,,.E 'Ek 1 _ _,_ "'---- kö' leri. 

1 

_ b .;'"-'",_ ..J __ ~ ka L Kemal Her şeyden evvel bir çiftçi meıtı'" 
1 hizm - !11' ft.D.U.' ,r..&1 -ı ·me~ ve~ y mege a~~ru.w. r ,a t ıuu. - 1 k · ld • b. bakika l T'r .. 

davranırlardı... mı idi... Ufak Yatında dev et . e- N'ıhayet saat yediden sonra fırtına ha- Ören köyil ba!larındaki tahribat ta paşayı böyle iblr loda kurtaracnk bir ' ~ eti 
0

• u!11. ır t 0 an u 
ikinci Sultan Mehmet ve Yavuz tine girmi§ ve ıimdiye kadar bır çok fifledi, tolu durdu. Etraf cidden elim bir 1 olduk~ büyUktUr. Zavalh Ören, yalnız seviyede değildir. kıycde zıraı şıgortanııı bulunmaması 

Sultan Selim gibi yüksek göriiflü, önemli memuriyetlerde bulunmuı- manuırn arzedjyordtL Bağlar, 7.Cy1in1er bağ yetiştirdiği için ncınacak haldedir.. Kemalpaşa kazasının bu seneki üzüm cidden çok hazindir. 
büyük padiphlar Ocak yaaalannın · mahvolmuştu.• Parsa köyU kı~men tnuta7.amr olmuş.- rekoltesi 12000 ton tahmin ediliyordu, Semavi afetlerin bünyemizde açtı· 
bozulmamasına ve te~n gevıe- tu.Meb t f di Yavuzdan sonra- BA(;LABDA tur. . bereket yılı idi. Şimdi 4000 ton üzüm ğı yaralar çok büyüktür. Bütün bun-

• me c en • • • .. •. • İzmir vil!tyetlnin en zaıJ8lıı bağ mın- 3 - Zarar gören maluuller : HubUbat alınması muhtemeldir. 1 ka k db. 1 · • J.. 
nıemcaıne .son derecede dikkat eder- ki padiphlann hepsıru gormuf, bir takası olan Kemalpaşa merkezinde ba- tütün, zeytin, meyvnlar ve bilhassa bığ- Zarar gören mıntakadakl köylünün ar~ rşı or~ma te ır er.ı~ız e 
lerdi. Y cniçeri teflcilatına. devtirilen çok sava larda bulunmu§tu... na anlaUlaıl1an tevsik için, vaziyeti göz- lar. devlete vergi borçları vardır. Kredi koo- len kollan baglı Tanrıdan ıstımdat 
çocuklardan gayri. dışardan kimse Şimdi kah"bi bulunduğu Yeniçeri lerimle görmek ihüyacını duydum ve 4 - Tahmini .ıa.rar: Zararın paraca pera1if1erine, ziraat bankasına borçlan eylemek. hükümetin şefkatine sığın• 
aLnmanb kuvvetinin bir zamanlar Kanuni civarda tetkilder yaptım. tutan, vasati olarak bir milyon liradır .. vardır. Bwılann taksitleri, mahsul satı- maktır. 

Kan ___ ;··suı s-ıe da ba Sul Sü:l 1. ' __ _ı __ nda, Bazı bağlara girildiği znman insan kcn- Keır.tılpaşa üzüm rekoltesinin üçte ili- lınca ver.ilecektt iBcrek.et ~alı olduğu Bu rAlışma tarzı bugünle .. Türki .. 
UDi tan u yman • - tan eyman ıKUmaııaıuı dini kış mevsiminde 7.anediyor. H8lbuki si, zeytin rekoltesinin yarısı zarar gör- icin bir çok tüccarlar da Kemalpaşa köy- . r-- • . • u . 

~ Y~~ v_e büyük dedesi Fatih~ Macaristan içine d~ru yaptığı eefer- daha~ gün evvel bağları saran y~ de- mi.iş, daha doğrusu mahvolmuştur. lUsüne ikrazatta bulunmuştu.. Bunlar yenın ~rensı~l~~. telı!. _ ed~a. 
bi Yenıçerının durumunu, kuvvetıru lerde Mehmet efendi de hazır bulun- kor, cidden hoş ibir ınanıwa arzediyor- 5 - Kemalpaşının varhğı en yet-in- zamanında ödenemiyecek bir haldedir .. Her felaket bızım ıçın büyuk bir der• 
daima gözönünde tutardı ... Zamanın mll§tu... du. Ben o zaınruı, bana anlatılanları da de sayılan köylerinden olan Armutlu ile Benim &örllfünı ~ merkezdedir ki, tqkil eylemektedir. 
dağları, taşları aşındıran yıkıcı tesir- ikinci Sultan Selim, üçüncü Mu- hesaba kat:rr~ bu sene K.emalpaşa ının- ~ızılca ~öyleri halkı hicret edecek vıı- ~e~1~ k~üsiln~ ~an mtina- Son hadiseyi gözden geçirelim: 

1 
. d '- k . • . b. . . Ah taka.sının üzüm rekoltesi bakımından -:1\'ettedırler. sıp gorülecek bır şekilde tecil olwıduk- Kabul lcmdt lBzı clır ki bizİl9 

~rın en o~u ~oruma ıçm yepyenı rad, üç.üncü Mehmet, .ırın~ı met büyllk bir ehemmiyet taşıdığını ve bu G - Kemalpaşa kaymakamı, bu 'hadi- tan başka, kendilerine uzun vade ile ile- • • • ~y . m . • 
bır takım nızamlar, usuller meydana ve birinci Mustafa devırlen vukuatı 9aDe köylünün refaha kavuşacağım is- se l:münde büyük bir hassasiyet göstere- r:ttatta bulunulmasına .ihtiyaç vardır.. çıftçilerimız _kendi ~aye1en1e w 
getinni!'lti... araemda bir çok tehlikeli maceralar tid1!ı1 eylemiştim. Şimdi çorak bir çöl rek derhal faaliyoie geçm.i.ş, bir lkomia- Kw.laym da yardımuu esirgememesi tihsal yapabılecek bir durumda de-

Hatta meşhurdur: Bir gün Bağdat savuşturmuş oian bu mübarek ihti- manzarası taşıyan bazı~~ tek ibir yonu~ ~?şın?a zarar mikdarıru .şahıs ve icap etmektedir. 932 yılındaki hadise ha- ğildirler. 
seferi mumda, padi,aha ait bir at r küçük Mehmedin nazarında can- yaprak bile yoktur. Çunkii .. f~, ~- '.'1ev~ı ıtibariylc tesblte başlamıştır- tio tırımızdadır. Bu yar~ zammıında ya- BiJhana oldukça mühimce bir fd• 

k 
•. 1~- 1-:- v va •. ih _ı ____ ,_ • •"-'hm sırga ve tolu bunları abp göti.irmlqtur ... esbıt, yapılacak yardıma esas olacak- pılmazsa, kış mevsımınde Kemalpaşa mayeve ihti _ ~ &......x. ti-

ta ımının tamırı aaumgeau~... ıı e- la bır tar ccmea.tı ... ırn: et onu, Bazı bağlar içinde yapnıklar.ı do1dllmllş tır. ki>yliller:i darlıkla karşılaşabilirler. •• ..~ • . Y-y e--·cren .,_.cı ve . 
niçeri safları arasından çıkan bir san- eski adamlardan arta kalan kıymetli asmalardan top'Jawm yaprak y:ıplluı 7 - İzmir ıvalisi de .Zir.at nrüdürü B. YENİ ASI& - Dün .Kmlca köylüleri tüncülermuz ~ bedi19 
atkar, bunu yapmaamı üatücw= alıruf .. bir yadikar değerinde buluyordu ... imana kq ıaım-simiııl hatırlatıyor. Refet Dllccri vili\yet namına tetkikat ve ü.e Kemalffe.şanın Ar.mutlu köytinden iki muhtaçbrlar. 
Bozulan yerleri ~buk düzeltmiJ Yamağın gönlünde amirine karın Bu sene Kem.alpapnıp 7ilzil ~üle<:elr::, tahkikata memur e~. Kendi.sı ge- heyet bire ~erek Viliyette vali bey Binaenaleyh K~p 'ft civtl' 
ve bunda o kadar büyük bir maharet saygı ile kanşık esaslı bir sevgi peyd~ ~wn.:1 ~~.~'.::ı:':ı:!1~~= lmerı:tkırmahallertnae :zararı ıtesblte basla- Ethembild' ~lyki.ıtud lziyaretlet dıınvaziy~tledrinık. haUu, bu krediyi kooperatiflerden 

•• • L• _
1
_ • • 1r _.ı:l.J: · ~ 1U1,,. :r-- _. .., . ırmış er, eve yar ına sıgın ı - lzmird ki .. .. L-':!. ___ _.ı ___ ..ı _ _, W" 

gostennış ıu ~ z.ıyade d•k ato;wrn- olmuftu... cecekt1. Borçlannı kolayl.ıJda ödememe- Bu afetin, Kemalpaşada yaptığı mad- lanru ifade eylemişlerdir. Bu müracaat- . c .uz~ '~ 
ği halde tabının ner.,den tamir "RÖr- Koca Mehmet efendi de yamnğını si için bir :sebepte yoktu. Kıifığmı ko- di ıve :tnanevi temi ifade ederken. Ke- leıi ibü,.uk bir ba-eliyetı. brşıılayan mm eylemlflerdır. 
düğünü bir türlü 9e7..ememifler. Bu- sevmekte, çalışınaaını ve zeklsını laylıkJa temin edecek, vergi borcunu ve- malpaşa hint~rlan~nın ~ ~bahatini ~alimiz, ~P eden y~ ~ ~ Üzümü ~~tih..t için • lazım oa-
nu nnren Sultan Sül~an~ t •--'' t kt 'd' rec:ek, baıUaı ile olan hesabını tcm:izle- burada tebnruz ettirmek isteı-inı : tizere tetkikat yaptırdıgım 90Y]emiştir. masrafın yuzde sekseninden ~ 

e.- • -r-- . aKa~~ ~ me e ı ı... . . diği gibi eline para da kalacaktı. Kemalpaşa kazası, öteden beri geçi- Heyet Azası, Yeni Asıra da qğnyarak 
- E~vah, cU:?1:ş ... Ocagın artık Kuçük Mehmet, boş vakıtlerınde Kemalpaşal.ı1tır şimdi bu imkfından mini birikici.na mahsule hasretmek ha- düştükleri sıkıntılı vaziyetl anlatmıilar- y~p~lflır. Tam~ ve kur~t-

bozuldugunu gonıyorum... Asker Mehmet efendiyi söyletir, milletinin mahrumdurlar. tasından kurtulamamıştır. Esas kuvveti dır. ~nlenne ya1an bır zamanda tımdi-
arasına, dışardaki ~naf karışmış.. tarihini bu canlı tarihin ağzından din- TAHBJ AT DERECESi b.ığdadır. Bağ mahsulüne verdiği kıy- Vali B. Ethem Aykut, dün kendisini ye kadar emsali Ştörü1memiı bir d°'9 

Yıpranmamasına ve bütünlüğünü lemekte pek büyük bir zevk sezerdi.. Yantı~ esaslı tetkikl.:1' neticesi:ı;de. ıneti, d!fer ~ah~Ucrden hiç birine ver- ziyaret ~d~n bir muharririmize şu izaha- <.ıfatı bütün mahsulü yere sennİlt 
saklamasına bu derecede bir titizlik- Mehmet efendi eski 'inlerin hatıra- tahr~~ ifade eden. ?1:'11umatı ~ cum- meml~. Fılhakika, _Kemalpaşa bağcı- tı vennıştır : hatta bağlan rıclccek sene mahsulüııe 
1 d

'kk __ ,.
1 

v • • .. • gt _ leler :ıçınde lasrutabilinm : lan böyle harekette bırm da hnklıdırlar. - •Hasar mıntakasını ve dereceshıi - · la k --1..:1..J tah • ..A-
e ı .at eat en ı emçen Ocagı, bu- tarını, can1ı bir tarih oidugunu gös- ı - Toludan, fırtınadan ve kasırga- Çünkü, en iyi bağ mahsu11erini kendi tesbit edeceğiz. Halen 7.arar mikdannı m~e:uıır 0 ca ~e np ey-

nu takıp ~en zamanlarda artık gev- teren pek canlı bir ifade ile anlatır· dan zarar gören mıntaka on bin hektar- kütülderiadc ye~i Jerdir. Bundan bilmiyoruz. Ziraat müdürünü mahallin- mıstır. 
şemeğe, ve zayıflamağa yüz tutmuş- dı._ dan fazladır. Tıihrı"bat sahasının beş, altı cesaretlenerek tJdbcı!erin1 bağa terket- de trlkikata memur eyledlk. Neticeye Şimdi bu bağcılar ne yapacak1at" 
tu... Tuhaf hir takım tarifler yapar ve bin hc~lık kısmım bağlnr teşkil ey- mi$1~. Son s~ ~inde zeytine de göre vergilerin:in ve banka borçlarının dır~ 

ikinci Se\im, üçüncü Murad ve kuvvetli tabirler kullanırdı... ~En· k .. , ..... e~t et,~~Umşlenıekadade, de~d~ ehem- t~ll vet ynd~~ld~~~di ':;~~esikica,p Kendilerine kredi açan tüccar ve 
M_:'- __ 1 d dı el .. • •• d' ] .• . "- - ÇO :zarar goren yerıer : !"" .... - ınıve tnev.ıu.ı uz r !r" tt. ewp e me ıe'• mwuacıne J:U&1.187 uru• .. I • • . ,_ • .c-f! ~ 

enmet zamwuann a şarı an Küç~ Mehmet, arnırınt ın edıgı mutlu köyU, YUkarı ve Aşab Kızılca Filhakika, Xemalpap ım.ıntakasında munun yapmaa i edeD elma dere- muessese ~ acagını utıyece~tu. ıı:.ıın 
Ocağa iltimas1a, rüşvetle.bir çok )'a- SJ.rda, sanki ona, işte bütün bir ma- köyleri, Kemalpaşa merkezinin doğu ve yerleşen mübadiller son zamanlarda cesinin tesbit edilm~ gibi ~taları dil- de mahsulü olmıvan lbağcı \1 patJIY' 
banalar alınnuşh... zi ger.iye gelmiş ve gözünün önünde kuzeyindeki ba.~ar, Çambel, Akalan, meyvac:ılığn ve sebrı.eciliğe kıymet ver· şUnüyoruz.• nereden verecektir~ 

Teşkilabn içine 80kula.n bu yeni cluruyormuı gibi gelirdi... Halbuki o bahtaız istihsal ay1-n1 

unsur, büyük ağaçlara musaııaıo1an Mehmet efendinin hikayeleri ve inkılap müzesi tamamlandı Vali B. Aykut bekliyordu. Mabeulü.ii .... -. 
kurtlar gibi, ocağı içerdcn yemeğe, tdk.irlleri küçük Mehrnedin zekasını borcunu ·ödiyecek ve kışlık zahiresi 
kemirmeğe koyulmuştu... büsbütün açmı , aenç delikanlıdaki Pazar günü ııi alacak geçimini ambara atacaktı· 

lşte küçük Mdımedin Yeniçeriye hakikati görmek ve bir meselenin Mu·· ze' d sa 1 lnclraltında Felaket bu imlCAm kökünden sildi. 
girmesi böyle bir 7.atnana rastlıyor~ derinliğine inmek istidadını büsbütün e, res m arı mızın tetkiklerde bulundu $imm ne borcunu ôdiyebileeel: 
du... arttınnı ı... Vali B. Ethem Aykut pazar günü İnci- ne de önümüzdeki kış için zahireeıifı1 

Genç delikanlı. iyi bir çalışma ne- Devletin evvelki ve ~meliki du- eser lerı• teşhı• r edı• lecek raltına giderek İnciraltı plajında tetkık- ::ı1abilecektir. Hükümetin bu bölgede 
ticesinde elde ettiği bilgilerin bir kat nımiaruıı tartan küçük Mehmet, lor ~aınq ~ vilay~ ~ ~ ~a11t tetkiklet' yaptr?arak yarasıol 
dahı: par~ttlğı. _yüksek zeklsilye, yapbğı bu .mukayesenin neticesiai. ~i~ugu gazıno ve plAJı ıör.ı:Ien geçir.mif- müat~len earecak tedbirlerini al" 

Ocagın bunyesını saran ve gün geç- kendi isteğine ve milletinin men- N . . • d h• d•( Plij ve gazino inşaatı 80n safhada oi- maeı 187.lmdır. .. 
tikçe vahametj o m.bette artan bu faatine uygun bir tartıda bulmuyor- eşrıyat sergısın e leş ır e ı en duğu icin bu hafta sonunda açılacaktır. E..ier bunrya devlet miizah..elf 
tehlikeli vaziyeti çarçabuk eczmifti.. du... \ A .. • ) Evvelce Aia Menmwl ılıcalann&n UZAnmazN feliaketzedder bağiarıntd 

Türklüğü, şimcli bulunduğu yük- lştevaziyettenanla§'tlıyor ... Kanu- eserıer inkılap ffiUZeSJOe konu acak Incir~aş:aalmamdna kararb -verilen asfalt ~mülkiyetini alarakhsmm emri-' 
S k k. ka L k • . -1- .. nd T- k!_.,.. • tm an a.şlanması muvafık go- t k d k k d .• d 1 k ~ 
e mev ıe ÇJ ran uu oca h... nınm o umu en sonra, ur ugun K'üt" kta "'---1 kt lan r· kı 1 · k' f b 1· te kk m1a krokil rülmü-..r- İncı·-.:b. plAjmm ,...._etl er e ece ' en ısı e ço u çocu~-T" k k'" f d . t urpar y~ me e o n - ın ışn mı e ır n ra a r ve er ~~....... .ı:«nı ö Aıyuı en- ·-.ı! __ L • • __ ıeliL 

ur ze a~.ı tara ın an kurul~n o zamana kadar pek kuvvetlı ve pek ıap müzesinin inşaatı neticelenmiş, mü- hazırlanmaktadır. mesi için her türlü tedbir alınacaktır. nu 8'~1~.cı: IÇIJl aın.cı ~ !•P" 
Ocak zayıf duşerse, bu hal c1evletin çabuk bir yürüyüşle devam eden kal· zenin dekorasyon işlerinin tanzim.ille İılkılap müzesinde Türk ressamlan· -*- ~ w;~ buyuk merkezlere hicr«" 
de zayıflama ına meydan vermiı ola- kınmasında bir durgunluk. bir yavaş- başlanmıştır. İnkılap müzesi Kültür sa- n~ kıymettar tablolannın teşhiri uygun M a a r·ı f ŞuA r a Sina eylıvcu.lctır. 
ca1'tı... lık peyda olmu~tu... hasında başarılan inkılapların top1u ola- görülmüştür. Müstahsil on hC§ hin nüfmun böf" 

Akil t1 dan ı k.. "k E K Meh f d' • k b' :.r d · l kl Geçen sene cümhuriyet Halle Partisi- le b' f l'"'-et - . . .. b··-eye ras ama evve f ruçu sasen oca met e en mm ra ır ua esı o aca ır. . rnleke . uhtclif kalan Gidecek muraldaaslara ır e aıı;: e ngraması içtımaı uv 
~.ehmedin gönlünde, yalnız, e~.slı fikri de bu merkezde idi ... Umur ve Maarif v~ g~de Anknradn ~d:diğl re~ ruı.:1ı:~~klan 1~ talimat Yel'ildL v.emiz _için bir sarsıntı sayılmak deit' 
ıkı duygu vardı: Ana baba scvgısı... tecrübe görmüş Yeniçeri katibi sık nçılnn neşrıynt scrgı.sınde teşhir olunan parça tablo ile muhtelif teşekküllere . rmdcdır. 
Toprak ve Vatan aşkı... sık buna dair söz açar ve yamağına eserlerin inkılap müzesinde teşhir~i mensup diğer ressamların tabloları re- b i~_;ed~tı°ı~~~.tiş1~~~ ~e ilk okuliar Halbu :ki zirai sigorta mevcut bd"' 

Ocaktaki işine dört el ile sarıldı.. derdi ki: mtertu~afık gtörm.üş~ür. Nke~rliytatb 5ergisi~~ simB kısmbında ~~edilecektir. . m~! ~~la~nı:~esrn~;~;pl::r:~ram~= lunsaydı, uğranılan zarar sigorta~ 
\/, 'f . . ~-L-ı__ ıp ve anzımıne ve a e nsma y_.. u ta lolnr guzel sanatlar akademı- • . .1 kar I k .. 
azı camı, UGiAöJ.ilrl~n ~ se: - ~vet... ?ğal... DevI:tim~, ve dcrlcmcler müdürü B. Selim Nüzhet sinde faaliyet~ geçen bir j!irl heyeti ta- arif şı1ras~na iştirak. ede~ mur~~ ~na~ ı .e. !1 ana~ ' ba~cılar ye-

neJer zarfın~ an~ cdmebilecek1erı esaslı bır tedavıye muhtaç, agır bır memur edilmlştir. rafından :seçilmişttr. t:::ı~ ~~sbı~ eylemı~rclir. Maarif mu- nı sene ıçın yme bağlnnm ımar ytY' 
derecede dcnn bır ihata ve bilgi ile, hasta vaziyetindedir ... Ona içirdik- İnkılap müzesi için, ~on senelerde Hepsi de sanat değeri taşıyan eserler- durunun rıyaset _ettigı bu topl~ntıda, lunda çalıımalanrui koyulacaklardı. 
pek az zamanda tamamiyle kawa- leri zehirlerle kanını baJtan ba§C1 memleketimizde maarif hareketlerinin den ibarettir. mur~~:laratalima':'erilecek notlar ~~~e- Maatteessüf henüz memlelce~ 

~ re e ......... ~, tname ve ıuu.ı.n:uat f d'l . b b h . I. ~:. 
ml§b... _ . i&ad ettı1er.. Sade Ocagımız değil, programlan gözden geç.irilmiştlr. e en ı erı u a tıyar ıgı elde ew.., 

Amiri olan Ycnıçen katibine bir bütün devlet tqkı1Ahmız bozulmuş E Ik• d • d İzmirdeki murahhaslar, ayın on dör- bulunmuyorlar. Zirai sigorta mete" 
iş bırakmıyor, Ocağın bütün yazı ve ve gev§CDlİ§tir ••• Bize ilk ağı veren- vve } gece enız e düıide Ankaraya hareket edeoeklerdir .. lesi vurdun en büyült ihtiyaçla~ 
hesap i§leri. baştan baıa hep Meh- ler kimdir bilinni ain)... Top}~ntılnra, ilfuı edilcliii Uzere ayın on biridir. Bunun üzerinde chemmiy~ 

medin elinden geçiyordu... Biri Rüstem pap. .. öteki de Şem- bı•r ceset bulundu yedisinde baŞla=~· 1
e durulmak kat'i bir zaruret halift' 

Kendini büyüklerine sevdirmi§ti .. si paşa ... Bizi. ille önce işte bu iki BE w E D j ~-E dedir ... 
rütbece ondan küçükleri ise, derin adam zehirledi... a. .a --
bir sevgi ve saygı hissi ile genç deli- Rüşvet, bir devlet için, en katil bir Z Endbnenl toplandı A. S K E R L İ K 
kanbyı hem sevmekte, hem de say- zehirdir ... Bu zehir adeta afyona, haı- 3 Va Ilı genci O esrarengiz hl r Cİnayetİn Belediye endhneni dün öğleden 909• KarnoltıPı diin a,,..fdr 

k ·dil b be ra içtima ederek bazı yol ve Iiğımlara 't'• 
ma ta ı er.... aşa, esrara nzer ... Onu içenler, 1 _ b 

1 
h 

1 1 
ait ihaleleri yapmıştır. I...iseforin askeri kampları dün, bulut"' 

Bu genel sevgi ve saygıya bir i§S- ilk önce tatlı bir ba§ dönmesi duyar- ıKUf 3Ul O ffi3SI mu teme gÖrÜ Üyor -,.•..- dwdan okullann içinde acı~. ı.lS' 
ret olmak üzere, Ocakta onun is- lar ... Fakat kafadaki ho~luk kaybo- B. ~a:wwrAr kampları, askerlik muallimlerinin ~ 

· .. h · l b ı~'-- b f - d d •a;. ~ rolU altındadır. Birinci ve ikinci Erte~ 
mıne mana ve sevım i ir ıWwb ila- lur olmaz, u se er vucut a erin bir Adi hk k . . f k Maarif veklleti teftiş heyeti reisi. ı:,.y liseleriyle Ticaret lisesinde açı~" 
ve ettiler: Küçük... gevşe.klik ~!ar ... Tesil'İ o derecede iye ta i atı vazıyetı aydın ataca tır Cevat diln Ege vapuru ile İstanbu1dm Kanmlar sonunda bir geçit resmt ~I 

Ocakta başka bir çok Mehmetler çabuk ve yıkıcıdır... Evvelki gece kordonda ltalyan k.on·ıci erkek l.iae.inin üçüncü sınıfında talebe şehrimize gelmipir. lacaktır. 
var~ .. : Bunlann hiç biri onun kadar ~a~di pisli~ derecesind: manen eoloWbane.i önünde, denizde bir cesec!pcii. Tegayyüp Mdift üzerine ailesi u-
sevılmıyor ve sayılmıyordu... de ltiru olan Rustem paşa ( ) Kanu- zôriilmüt, keyfiyetten poli.t haberdar bıtaya müracaatle aranmuuıı rica ctnüt~ 

Umumun muhabbetini :ve takdiri- ni devrinde sadrazam o!duğu vakit, edil.mittir. C-aedin bir .. - d d' bir ti. 
ni kazanan bu sevimli delikanlıyı, devlet itlerini düzeltecek yerde he- tazYik altında kalmq ~zıın e. ~;1 u• Yine hususi surette elde ettiiimiz ma· 
Ö~ekilerden ayırd etmek için. kimse- men soygunculuğa kovuldu... yordu." yara un lU.mata göre B. Baha Ardiç cAt adında 
nın tapmadığı bir alamete ihtiyaç - BfrHED.I - A _ 1_1 _ı_ =-=-..ı b 1 b bir genç kızla yakin dostluk münasebet· 

dı B ih . "lm • Meh ya.uanna Q& ___.e azı eşya ar u-
vaeder ···K-u .. ık~~bn se:zı ~lmı. • - lıinan bir çanta bağlantDJfh leri tesis eylemişti. Aralarında derin bir 
m uçu ının ven esme • , qkın mevcudiyeti de aöylenmektedir. 
yol açtı... (•) Kanuni, Riiltem pqaya kızı Bu vazıyctı görenler. boiıdma htidi- Bu gencin ayaldanntn bağlı bulunma-

Ocakta !herkes onu Küçük Meh- Mibriimalı Sultam vermek iltedi. .• sesi karşısında bir cinayet ihtimalini dii- m, gözünde bir yaranın meTcudiyeti, bo-

mct diye çağırıyordu... Ciruamhda- dediler. Rüstem pqa da fÜmnÜf)erdir. Cesed, cdbolanan polis ğulma Mdiscsinin bir başkası tarahndan 
Mehmedin yazıcı yamağı vazifesi- kehle lnıhmda. Bu suret.le Cüznml1 motörii tarafından güncf oğdu polis nok- yapıldığı hissini vermektedir. 

Je Yeniceriye alındığı zaman, Ocak o d .. ımlqıldt... Şairlerden biri: tnsı önüne çıkarılmıştır. Zavallı gencin ea:rarcngiz bir cinayetin 

katibi Koca Mehmet efendi adında Olsa bir kitinin bahtı kavi talihi yar... Dün edindiğimiz malumata göre cesed, kurbanı olması ihtimalleri gözönünde tu· 
birisiydi ..• Ak sakallı, yetmişlik bir Vakti hacette anın kehlıesi de qe ya- üç gün evvel tegayyüp eden B. Baha Ar· tulmakta adliye ve zabıtada tahkikat ta-

. J'.rrJ~ eh:lT•,,.d:'ö;,i~!?.r!P rar . OP.m~tir -.-- -· dic adında bir ~nce aittir. Bu ır~c ikin· mik olanm tadır. 
j bankasına atırarak mak- .e.o-..,_ı·ıu , .. ~, 1 

Şehir Gazinosu 
Bugünden itibaren 

Caz ve Klasik Müzik 
hmiria ....,.Wz prubımu modern bir bahçenin yeşilli.iden arasuıb 

seyretmek Ye ftllfes mezelerle buzlu içkiler içmek için yegane yerdlr. 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Bazı düşünce!er: 

Sovyetlerin son cevabı 
Misafir 
Perverlik 

--o--
Milletimizin sitayiıe 

• değer bir nasıetıdlr 
Kay•eı-İ valisinin köylere 

yaptığı bir tamim, Kay•eFi 
gazetuinde gözüme ilifti. 

• 

B. Molotof lngiliz heyetine dün 
mukabil Sovyet cevabını bildirdi 

B• tamimde köylere uğTıya-
cak resmi memurların ve yol 
üstü olarak tevakkuf edecek 
yabancıların köy manevi ıah
şiyeti adına misafir edilmesi 
u•ulünün kaldırıldığı bildiril
mekte, aksine hareket ya
pan muhtarların vazifelerin -
den çıkarılacağı ilave olun
maktadır. Maluadın köy büt
~elerine ağırlık vermemek, 
köylüyü siyanet eylemek ol
duğu barizdir. 

• 

Moskova, 3 (Ö.R) - İngiliz lıeyetinin 
6zaları bugün Kremline giderek B. Mo
lotofla uzun bir görüşme yapmışlardır .. 
B. Molotof İngiliz heyeti Azalarına Fran
pız ve İngilizlerin son cevaplarına Mos
kovanın son mukabil cevabım bildir
~ir. Bu mülakat saat 16 ile 17.30 ara
sında olmuştur. 

Londra, 3 (A.A) - İngilterenin Mos
kova sefiri Seeds, geçen cumartesi gü
nü Molotof ile yaptığı mülakat hakkın
da hariciye nezaretine bir rapor gönder-
ıniştir. 

Röytcrin diplomatik muhabirinin öğ
rendiğine göre, Baltık memleketlerinin 
garantisi meselesinden çıkması muhte
ınel bütün görüş ihlilliflarını halletmek 
Üzere yakında Seeds ile Molotof arasın
dn bir mülakat yapılacaktır. 

Londra, 3 (Ö.R) - Bazı haberlere 
göre Hollanda hükümeti, Fransa, İngil
tere ve Rusya arasındaki görüşmelerde 
temsil edilecektir. Bugün bir Hollanda
Jı nazır bu haberi tekzip etmiştir. Yal· 
ıuz İngilterenin Rusyaya yapmış olduğu 
knukabil tekliflerde Hollıındanın ve ls
\Jiçrenin tamamiyetinin muhafauısı için 
garanti vereceğini beyan etmiştir. 

Ha tayın 

Fakat ıurası da muhakkak- • 
tır ki bizim köylerimizde de
jil, Kasabalarımızın pek ço
ğunda otel mevcut değildir. 
Köye uğrıyacak bir vali ve

ya kaymakam veya müfettiş 
veyahut ta bir seyyah eğer 
misafir edilecek bir yer bula
mazsa muhakkak sokakta kal
mağa mahkumdur. 
J(öy odasının bir kenarına e
rilecek bir yatak için de köy 
ihtiyar heyetinin ücret talep 
eylemesine imkan ta•avvur 

Moskovad:ı 1:.1_ .. m .. ycL.n • edilemez. 

kurtuluşu 
Türk milleti misafirperver -

Kabotaj• dir .. Türkün bu meziyeti ve 
hMleti dillerde de&tan olacak 
kadar kuvvetlidir. Yurdumuz-

---·~ da seyahat etmiı ecnebiler 

Memleketin her tarafında heye
canlı bir törenle kutlaflmaktadır 

bayramı münasebetile Türkün misafirperverliğin -
münakalat den heyecanla hah.eylemek -

kilinin t 1 r tedirler. ve e gra 1 Vaziyet böyle iken misafir 
--/;.. -

Ankara, 2 (A.A) _Kabotaj bayramı kabul etmeği yasak etmek 

Kelkit 3 (A.A) - Hatayın ana yurda 
bvuşması dolayı.siyle gUnlerdenberi 
bayraklarla donanın~ buluııan kazamız
aa dUn binlerce halkın iştirakiyle bir 
ınerasim yapılmıştır. Bütün gUn devam 
·~ olan bu törende, öğleden önce ya
pılan toplantı esnasında başta kayıruı
kam ve belediye rels1 olduğu halde bir 
çok hatipler sö.z alarak bu miJii başarıyı 
kutlamışlar ve halle bUyUklcrimize son
suz bağlılıklarını izhar eylemiştir. Bu
nu takiben de millt oyunlar oynanmış 
tiğledcn sonraki toplantıda da cirit oyun
ları yapılmıştır. 

Gece de, tören münasebetiyle burada 
toplanmış olan köylülerimiz: için Halke
vi salonunda bir temsil verilm~~ir. 

Artivin 3 (A.A) - Hatayın ana vata
na kavuşması diln burada, halkevi önün
de ve bütUn halkın iştirakiyle yapılan 
bUyük bir törenle kutlandı. istiklal mar
tı ile açılan bu förende söz söyliyen ha
tipler bu milli davamızın geçirdiği çetin 
safhaları ve bugUn elde edilmiş olan ne-

Müneccim 
---*---

Nicolas nerelidir? 

ticenin bliytik değerini anlatmışlardır. 
Bu vesile ile kalpleri bir defa daha 

Ebedi Şefe teveccüh eden Artivin halkı 

münasebetiyle münakalat vekili B. Ali bilmem nereden akla gelmiı 
Çctinkayanın çekmiş olduğu telgrafa, bulunuyor. Eğer bazı köyler
Milli Şef İsmet İnönü aşağıdaki cevabı de vaziyet köylüye ağırlık ve-
telgrafla mukabele etmişlerdir : recek bir duruma getirilmiı 

Ciimhurreisimiz Milli Şef Inönüye bağ- Kabotajın yıldönümü münasebetiyle ise bunun mevzii olartık izale-
hlığını, Refik Saydam hükümetine son- hakkımda izhar buyurulan samimi duy- •İne çal••mak daha doğru bir 
suz §Ukranlarını ifade eylemişlerdir. gulardan dolayı size ve kıymetli Türk .,. 

Bu merasimi müteakip halkevi bah- denizcilerine muhabbetle teşekkür ede- hareket olur. : 
çesinde Milli oyunlar o~ış pehlivan rim. Bu vesile ile de hür ve geniş f.aali- Fakat umumiyetle misafir 5 

.. . . . yet sahasına kavuşmuş olan gayretlı de- kabulünü yasak eylemek ifrat 5 
gureşlerı yapılmış. Bu suretle Artivın nizcilerimizin yakın bir gelecekte diinya ile tefriti ayırd etmemek olur 5 
halkı bu mesud hadiseyi büyük bir ne- denizciligv i arasında tarihteki yüksek ve k · d • • 

anaatın eyız. : 
- irinde tesid ~ylemiştir.. parlak yerini alacagvı hakkındaki inanı- .ln·ı 1.. • 1.. l .. '- • 
:r r- aı ÔRı• RÖy er• ugrıyaca11ı : 

Kars 3 (A.A) - Bugilri Hatayın nna mı tebriklc.rimle beraber bildinnck iste- yabancılara temiz bir yatak : 
vataıuı ilhakı dolayısiylc şehrimi.p:le bU- rim. •1 • 
yü

k b" enl"k lı ıc:tır Halayın ne Münaknlllt vekili Il. Ali Çetinkayanm temin edilme•ı üzumu tavaıye : 
ır § ı yapı ~ :# • •• RelsicUmhur İsmet Lıönliye çekmiş ol- olunmalıdır ki Türkün esa• ~ 

demek oldutttınu takdir eden doğu bol- duğu telgrnf şudur : terbi;ye•ine uygun bir hareket 
gesinin en doğusundaki Kars ile halkı, Dilnya tarihinin ve yirminci asrın en yapılmıı olsun. 
bu milli muvaffakıycü bugün pek coş- büyük Mdiselcrinden biri olan Louın Netekim vaktiyle Dahiliye 
kun bir sevinç içinde kutlulamış ve bu konferansında Tilrk milletinin hnyatt vekaleti kasabalarda, beledi
vesile ile ruhunun şad olmasını dilediği haklarının ve tarihi şerefinin kurtarıl- yeleri hiç olmana üç beı ya
bilyu"'k Atasının adını anarak milleti için ması yol~n.~a dehli vebi~arlığlınızdın byira: tahlı bir otel yapmağa mecbur 

• v .. ·· 1 M'll" ş . rnttığı buyuk eser ve zmet er en ı 
her fedakarlıgı gozune a nn 1 ı cfı- de kabotaj hakkının Türk bayrağına tc- kılıcı tamimler neşreylemiıti. 
miz Inöniiye ve mukaddes ordumuza minidir. Bu zaferin 13 üncü yıldönilmU- Bunun da sebebi yabancıla • 
sarsılmaz bağlılıklarını ve sevgilerini bir nil tesit etmekte olan Türk denizcileri rın sokaklarda kalmamaları 
defa daha teyid eylemiştir. ndına minnet ve şükran duygularımızı istirahatlerinin temini içindi. 

sunar tuzimlerle ellerinizden öperim. Henüz bu mümkün olamadı. 
Milmıkalat vekili 

ı
• ALİ Çh'TİNKAYA Köylerde otel yapılması im. 

ıngı• JZ -*- kansızlığı göz önüne getirilir-
se bu tamimin de ne kadar 

---1:1 Amerı· ka yersiz bulunduğu kendiliğin. 
d · b "r den anlaıılır. Maamalih Türk 

Ordusun a yenı 1 ..:z köylüsünü tamimle miıalirıe-
bombardıman tipi Muharı·plere silah verlikten alıkoymak imkanı - *-·- yoktur. Onun esas terbiyesi, 

Varşova 3 (A.A) - Bydgoszc'de he- -tf-- go"nd r k t raf tarı görsüsü yabancıya saygı gös-yecanlı bir muhakeme cereyan edecek- Londra, 3 co·· .R) - İngiliz" ordus_unda e me a k termek, onu ağırlama trr. 
tir. Hfildmler Polonyalı mUneccim Ni- . b bo b d tayyaresı kul· d ğ •td • ..... • ... ••••••••• ................ 11 ••••• yem ir tip m ar ıman . e ı ır 
colas Copernic'in aslen nereli oldugv una ta aresı 

lanılıyor. Bu bombardıman yy ...A.. BALIKEetiRDE 
dair hüküm vereceklerdir, hakkında bazı tafsilat verilmektedir. Bu --u-- Jfıi tenelı._e 
Pomeranyanın bir çok şehirlerinde Londra, 3 (A.A) - Amerikan parl!\-

Copernlc'in resmini taşıyan kart postal- tayyare hiç dunnadnn 4828 kilo"?;ct7 mcntosunun bitaraflık kanununun ka- altın aran " r 
~rapmakta ve saatte 329 kilometre sura - bulü hakkında tefsirlerde bulunan aDai· ı..,o 

fs o ··N H A -. a ER 
..... . . .. ... · \ - ··~· . ' 

B. Tayfur Sökmen 
Ankaraya hareket etti 

Antakya 2 (A.A} -Anadolu ajansının hu usi muhabiri bildiriyor: 
Sabık Hatay devlet reisi Antalya mebusu Tayfur Sökmen Ankara· 

ya hareket etmiştir. Tayfur Sökmeni, lskenderun istasyonunda, fev
kalade murahhas Cevat Aç.ıkalı'iı, Albay Şükrü Kanadlı, eski mecli 
reisi, eski mebuslar, baş konsolosumuz Fethi Denli ve daha bir çok 
zevat ve kalabalık bir halk kitlesi teşyi etmişlerdir. Tayfu,· Sökmen, 
'hareketinden evveJ, kısa bir hitabede bulunmuş ve Hataym kurtulu
şundan duyduğu sevinci bir kere daha izhar etmiştir. 

Arncwutluktan memleketimize 
gelenler lstanbulda yerleşiyorlar 

lstanbul 3 (Hususi) - Arnavutluğun işgali üzerine me~leketi
mize iltica eden Arnavutların bir kısmı burada yerleşmektedirler. Krnl 
Zogonun Ağabeysi Prens Celal Zogo Şişlide bir ev tutarak ailesile yer· 
leşmiştir. Bazı eski Arnavut kumandanları da Yeşilköyde yerleşmiş
lerdir. 

Fransa Hindiçinideki kuvvet
lerini takviye ediyor 

Paris 3 (A.A) - Müstemlekat nazın Mandel, Hindiçinide yüz bin 
kişilik bir ordu olduğunu söylemiştir. 

lyi bir kumanda heyetine malik olan bu ordunun techizatı mükem
meldir. Ve mühim miktarda harp malzemesine maliktir. 

Paris 3 (Ö.R) - Çindeki vaziyetin gerginliği dolayısile Fransa 
Hindiçiniye ait bazı mühim askeri kararlar ittihaz etmiştir. 

Hindiçinide yeniden muntazam ve modern bir ordu teşkil olunacak, 
yeni bir çok tayyareler sipariş edilecektir. Yine bu karar mucibince 
bir çok stratejik yolJar inşa edilecek, her ne taraftan gelirse gelsin, 
tecavüze karşı koyacak tedbirler alınacaktır. Fransa da bu kararların 
mail bakımından temini için Hindiçinide bir istikraz akdini düşün
mektedir. 

Danzig mutlaka 
Almanyaya dönecek!. 
Danzig 2 (A.A) - Tietennofda bir nasyonal sosyalist tezahürün

de nutuk söyliyen B. Forster, ezcümle §Öyle demİ§tir: 
Danzigin Alman halkı, Danzigin Rayba dönmesi için, mallariyle 

ve kanı ile lüzumlu bütün fedakarlıkları yapmağa hazırdır. Danzig 
halkını" hiç l>ir şey korkutmıyacaktır. Polonyalılar Danzigde güm
rük kontrolörlerinin adedini daha z.iyade fazlalaştırabilirler. Bu ancak 
Danziğin Almanyfıya dönmesini çabukla~tıracaktır. 

Tiençindeki vaziyet hakkında 
müzakereler ve Japon gazeteleri 
Paris 3 ( ö.R} - Tiyençindeki lngiliz maslahatgüzarı Tokyoya gi

derek Tiyençindeki ecnebi imtiyazların vaziyeti hakkında Japon hü
kümet erkanı ile görüşmelerde bulunacaktır. 

Japon gazete1eri bu görüşmelerin iyi bir netice vermesi için lngiJiz. 
lcre nnzik davranmalarını tavsiye etmektedirler. 

Londra 3 (Ö.R) -Tiyençinde lngiliz tebaalarına karşı Jnpon mey
dan okumaları devam etıpektedir. Deniz ticaret filosuna mensup bir 
lngiliz bahriye zabiti bir japon askeri tarafından sebepsiz olarak fena 
halde döğülmü§tÜr. Fuçeudaki lngiliz tebaaları şehirden çıkmakta
dırlar. 

Mançukuo hududunda 
çarpışmalar mı? 

Roma 3 (Ö.R) Mançukuo hududundan gelen haberlere göre Man· 
çu, Rus ve Japon askerleri arasında kiiçük müsademeler vukubulmak
tadır. Japonlar Makon küçük ehrini zcıptettiklerini iddia ediyorlar. 

Tokyo 3 (A.A} - Kuangtung ordusunun Psinkingde neşredilen 
bir tebliğinde, Japon ordusunun Hala nehri bölgesinde dün Mogol kı
tantına karşı muharebeye giriştiği bildirilmektedir. 

1ar dağıtılarak mlliıeccimin Alman kül- le gitmektedir. Üç topu da bfunil bulu- ly Ekspres• gazetesi şöyle yazıyor : --~-
tUrUnün en kıyıneUl mümessillerinden lik .. tt bat.ı A "- il ill elisin" • ka Balık~ir (Hususi) - Ru§en Koç ve ESTONYA LETONYA biri ld nan bu tayyare be.ş kişi · ınure e . • m:r~an m m~~ er m~ . . ın _ - • 

o uğu iddia edilmesi Uierine bu ile bir çok menni taşıyabilme~cdır. b~l ettiğ~ ~~n b17"11 pek ı~ıze gel- Jbrahim adın~a iki lti§i vila:ete ~üracaat Fon Ribbentropu Muallimler arasında 
nalıil muamelesi 
lıaldırıldı. •• muhakemenin yapılmasına karar veril- Şimdiki halde bu tayyareler on serı ola- mı~or. ~ımdikı v~yett.~ A~erık~ mu- ederek Karaoglan mnhallesındekı merkez davet ettiler. 

miştir. . 1 k d harıp mılletlere sılah gonderılmesı tn· kumandanlığının durduğu binanın bahçe• Ö 
Polonya makamları bu kart pos•_,,__ rak ın.şa 0 unma ta ır. . . rnftarı değildir. Bununla beraber tay- . d .k. k . 1 b 1 d w Paris, 3 ( .R) - Söylendiğine göre 

"".u-.ı İngilterenin İngiliz adalarıı:da. ~ır ~-e yare gönderilmesinde mahzur görme- 81~ ~ 1 
.' gnz tene ~ı a tın u u~ _ugu~~ Estony~ ve Lctonya hariciye nn~ırları 

rın dağıtılmasını menetmişlerdir. Süveyşte ikinci bir üssü oldugu ıçın bu- mektedir. Fakat Amerikan tayyareleri- bıldırmışler ve hnfrıyat yapmak ıçın mu• Fon Rıbbc.ntropu memleketlerine davet 
Muhakemenin Polonyadnki Alman tün A\TUpayı Asya ve Afrikanın bir nin bize pek faydası dokunmaz. Bu sande istemişler, kendilerine laxım gelen etmişlerdir. 

ekalliyetinden biri Polonyalı bir avukata k lw m1arı 'üzerinde keşif vazifesini tayyareler talimler ve kısa bombarclı· kanuni müsaade verilmi~tir. -·-
karşı Alman noktai nazarını müdafaa roıayl~a ifa edebilirler. Bu yeni tip ~ uç~.şları için eı::crişli ~se de a~cılı~ Bu binada define hissini verecek hiç B. LEBRUN 
ooecekUr. Bu dava Bydgozez'de büyük t 1 askerlik bakımından büyük ıçın kafı derecede suratlen olmadıgı gt· bir §ey görülmemekle beraber müracaat Paris, 3 (A.A) - Cümhurrcisi B. Al-
bir alaka uyandırmıştır. ~yyare er ktad lar bi uzun faaliyetlere imktin verecek bir h' 1 . k d ·ı . d . b 1 k her Lebrün ve maiyeti Mont - Palller-

bır değer taşıma ır . hareket snhnsına da malik bulunma- a ıp en en ı erın en emın u unma ta d d'" .. 1 d" c·· h "si JS" t .... _ 

•••·-~---------------- • . en onmuş er ır. um urreı .....-lir • ' maktadırlar. ve ikı teneke altının çıkacağını kuvvetle yonda B. Daladiye tarafından kar.şılnn-

K l 
• Bu şru11ar altında bizim için yapılaca1c iddia etmektedirler. mı.ştır. 

U•• tu''r k ınema d şey burada ve Kanadada daha çok mik· _,,__ par S sın a ~ı::e~~~-ühimmat fabrikaları kurmaktan :tiRAI KREDJ FAİ~İ BİR MEMLEKE'J' 
30 IIAZIRAN CUMA GÜNÜNDEN İTİBARE~ 

1Ki. FEVKALADE FİÜM UİRDEN 
İZMIRDE BİRİNCİ DEFA OLARAK 

AVOS OTEL 
Mc hur Alıiıan snnatknr.ı (HANS ALiiıms) iN en son , .e en muvarfakı· 

yetlı eseri büvük bir macera {ilmi 

BEY AZ1 

şAnESZAMBAK 

Ameriknnın kararını harp imalatını Bir milıdar indiriliyor ismini değiştiriyor 
yeni hız.la devamı takip etmelidir... - -*- Bnngkin, 3 (A.A) - Resmen bil diril-

-- Ankara (l lu suııi) -Ziraat bankasının diğine göre 1 ağustostan itibaren Siaın 
y n deuıet banJıası zürral\ yaptığı ikraznttp hesnp edilmekte Hailand ismini alacak Ve Siamlılnr Thai 
~~'!. .. . . 0 lon yiizde &ekiz buçuk faizin mühim i.,ıniylc anılacaklardır. 

muduru ıstifa ettı .. nisbettc tenzili tnsııvvuru mevcuttur. Bu -·-
Atina 2 (A.A) - Atina ajansı bıldı- • . ı v • d 

, hususta. l azım gelen tetkıkler de ynpı - ıyana a riyor: 
Devlet emisyon bankası genel direk- mıştır. Zürraın yüzde 4 ilf, 5 faizle Ziraat 

törii B. Tsuderos, ailevi ınnhiyette hu· banka ındnn pnrn tedarik edebilmesi te- Çingene/er arasında 
susi sebepler dolayısiyle istifa etmiştir. min olunacaktır. 

Vekfılctcn genel direktörlüğe tayin -=- levkifat 
edilen genel direktör muavini B. Bar- lJESİK'J' AS FE E l 

JIOLLYVOODUN fKl MARUF YJl,DIZI baressos, bu istifa hakkında demiştir k~: Viyana, 3 (A.A) - Polis, Çingeneler 
Esmer güzeli (l<A-y FRANCiS) ile (RİKAR DE KORTEZ) İN ynşaftıklan B. Tsudcrosun istifasının devlet malı- 4 • 2 ma(Jlüp etti 3:~sm~a yeniden tevkifat yapımştır. Bü-

NE1'1S VI~ lmYECANU BİR AŞK MACERASI yesi He hiç bir nlfikası yoktur.. Bütün lstanbul - Dünkii milli küme maçın• yuk bır kısmı ~Jo,·nkyalı ve Burgen-
.................................................................................... mcsail üzerinde banka ile hüktimet dni- dıı Fcnerbahçe Beııiktasa 4-2 ycnilmi~· landlı olan bu çıngenclerden dbrt yilzü 

SEAN LAR : SAVOY OTELi • 4 4~ • 7 45 Bl~'-·Az ZAllfBAK 3 30-G 25-9.15 ınn tam ımıtnbnknt halinde bulunmuş- . 111 ~ 1: • ..d h l .. Rossnnlande hapishanesine sev] edilmiş-
• • • • .... • " • • u t r ı• nçtnn sonra po ısın mu a a esını 

CUMARTESİ • PAZAR günleri J.45 TE BA~I.AR.. tur, bugün de ayni mutabakat mevcut- .1 
• r. • tir. Bunlardan bir kısmı Dachnn tnhnş-

••••••ııilı••mi .. ••••••lllr tur. ıcabeden bnzı hudıseler olmuştur. şüt kampına gönderilın) tir. 

İstanbul, 3 (Husu i) - Munllimlcrin 
meslek hnyatında huzur ile çalışınnları· 
nı temin için maarif vcktileti bu sene 
nnkil usulUnii kaldırmıştır. -·-Souyetıerin yarflımı 
Mosko,·ıı, 3 (A.A) - 'l'as ajansı bil

diriyor: 
Sovyet hükilıncti Rossitza nehrinin 

taşması üzerine fclukctc uğrıyan halkn 
ynrdım için 100 bin leva tcberri.i ı•tmiş
tir. 

-*-
HARP 'J'Al"YARE ERİ 
Hyde - park, 2 (A.A} - ReisicUmhur 

B. Ruzvelt, yeni muharebe tnyyarelcrı 
•atın nlınmnsı için hnrbiyc nezar tine 
293 milyon dolnr tnhsisat veren kanunu 
imza lnmıştır. 

--
ZOGO 
BiJKRE E VAR i 
Bükrc.ş, 2 (A.A) - Kral Zogo ve knı

liçe Jcraklin yanlarındaki zevat ile bir
likte İstanbuldan buraya gelmişlerdir .. 
Bükrcşte kısa bir iknmcttcn sonra Vnr
sovaya gıdccekler ve oradan da pek 
muhtemel olarak Fransoya gcçC<!ckler
dir. 
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$ABJl'E rDJ ASia 

Osmanlı 

Sekiz yaşında 
---·-<:r---

Bir çocuk otobüs 
altında ağır yaralandı 

--<:r-

Büyük Britanya Başvekili 
• 

8. Çemberlayn 
Radyoda mühim bir nutuk söyled~ 

Çeviren: HGJim Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Safhası 

-64-

Dün sabah Karşıyakanın Çiğli köyün
de müessif bir otobüs kazası olmuştur .. 
Çiğli köyünden geçmekte olan bir oto
büs sekiz yaşında Mehmet adında bir 
çocuğa çarparak ayağından ağır surette 
yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Za
vallı çocuk memleket hastanesine kal
dırtlı:nış ve fazlaca kan zayi eylemiştir .. 
Adliye hadisenin tahkikatına el koy
muştur. 

-*-
·Majeste kralın ln~iliz 

fınıderlov onu görür gömıe:ı: he- ve astıragan bir kalpak ta11yan arka- KOY E(;lrMENLERİ •il t • • 
nıcnaustu.Mehmetpapyammage- daşlarile eAğlenmesine hiç aes çı~- KURS'UNDA mı e ıne mesajı 
&erek dedi kiı ma:ı:. Hatta bu toplantıları memnum- z· t __ ,_., tind .~,, te el bir 

di Sizi b• dA · .. • ed ile b' L ___ •• ıraa """"'e en vuaye g en 
- Miralay efen ·.. ır ave- yetim ıına en naz ır teoc:uum· yazıda köy eğitmenleri kursunda Ziraat _ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE _ 

te ırilriildemek istiyorum.. le karıılar... tedrisatına ehemmiyet verilmesi, tarla 
- Emrinize tabüm, Müşür ha:ı:· Bu yü:ı:den konağın, ekseriya kı- zlraati, hayvancılık, sebze ve meyvacılık 

ederi lıçlar, ferahilerle dolduğu görülür.. ve ziraat sanatları şubelerinin çalışmala-
r Becl• tenha bir kö§Cye doğru sü- Fakat bu kadar kalabalığın burada :;::

1
ko_ntrod 1 edilmiinhallesi ve bu şube~:~-

elı: lan 
• d k' d erın en m er varsa -

rl.lkliyer ı top masına ragmen ev e ı muta mesi istenmiştir. 
- Diplornaaiden hiç bir §CY anla- sessi:ı:lik bundan pek o kadar mütees- -*-

111adığmu pek iyi biliraini:ı:... Fakat sir olma:ı: ... Çünkü Türk gençliği he- İKİ ECZANE 
. lıu akşam burada gördüğünü:ı: §eyle- ya:ı: sakallılara pek :ı:iyade hürmet İ İ 
re bakarak memleketimiz hakkında eder ... Bu saygı mükellefiyetine eaki- S'E~~EDİLM ~r Rüf· tt' 1 . 

- .. l" ·· .. · d d )d • 'b' · d' d h d Şehrımıze gelen sıhhiye m e ış en ona gore muta aa yurutmenıze e en o ugu gı ı şıın ı e, er yer e 1 . t "'·- b 1 1 dır Haber .. . . . I k d eczane en e .. ~ aş amış ar .. 
kail olamıyorum .•. Bu salonda gor- harfi harfine rıayet o unma ta ır ... aldığımıza göre bazı eczanelerde mU-
düğünü:ı: şeyler misafirlerimi:ı:i tat- Atik Ali paşanın karşısında herkes him noksanlar görülerek içlerinden iki 
tnln edecek bir mahiyette değildir.. susar... eczanenin kapatılması için mahkemeden 

fıte görüyorsunuz ya~.. Davetli- Tavam, Türk tarzında bir takım karar alınmış ve bu iki eczane kapatıl-
lerin hemen hepsi de Hıriatiyan.. gü:ı:el şekiller ve resimlerle süslü, ay- =;,t~adar eczanelerin sahipleri nok-

Ve Türkiye hıristiyanlan halis bir dmlık, büyük bir salonda yemek ye- sanlarını ikmal etmek suretiyle tekrar 
Osmanlı değildirler... mekte idik:: : açılmasına mUsaade istemi.•lerdir.. Bu 

Önümü:ı:deki salı günil, müslü- Bu dakika da Atik Ali ve Mehmet müracaat tetkik edilmektedir. 
man dostlarımdan birinin evine, öğ- Celaleddin paşalar arasındaki tezad --
le yemeğine gelmeni:ı:i rica ederim ... beni pek :ı:iyade işgal etmekte idi... YAMANLAR KAMPI 

Bunu kendi evimde yapmak sala- Atik Ali Mehmet Celalettinden Sıcakların artması üzerine kampa çı-
hiyetine malik değilim... Sebebini pek yaşlı, ondan yirmi yaş büyük kanlar her gün artmaktadır. Cum_a:t"si 
ıüpbeaiz aiz bilirsini:ı:.- olduğu halde ferik general rütbesin- ~.~zarkagiınd' ü kalıserin ~~':' havda:" ıçınb~e 

E bili. d daha·-·'·-- "k 1 · · ~·a ar p .....,am onen ır 
- vet, yo~.... en Y.~·Y~ Y?. se ;memıştı. çok ' aileler olmuştur. Şu haliyle kamp 
- Fakat çok eaki bır arkadaşım, Onun duşuncelı gozlerıne, bu kar artık bir aile kampı haline geldiği gibi 

'Atik Ali paşa, her gün sabahleyin gibi ak saçlarına bakılarak pek ala civar kazalardan ve hattA E.skişehirden 
erkenden Yıldı:ı: sarayına gitmek hükmedilebilirdi ki, Atik Ali paşanın kamp için müracaatler baı;lamıştır. Bu-

b · · d A b k d ·ı dala ) J h' b' gün için İzmirde sadece bir sağlık kay-mec urıyetın en vareste ve u or- saray a çevrı en vere er e ıç ır • 1 k b iki b' k 
• l'k .. he · k nagı o an amp, e ır aç sene son-

~ulu şereften mahrum oldugu için a a ası, munase it yo tur. ra ve belki daha yakında İzmir için bir 
benim davetlilerimin sofrasında bu- Mareşallığa kadar yükselen ve ay· turistik cazibe olacakbr. 
junmamaaı onu pek ziyade mııh:ı:u:ı: ni :ı:amanda paditahın en nüfu:ı:lu, ---
Mecelttir... itibarlı bir hendesi olan Mehmet Ce. HArAY ViLAYEri 

hazır bulundurmak için bütiln vatan
daşların azmini gösterdiğin! söylemekte
dir. Kral aynı zamanda gönllllillerin gös
terdiği feragat ve vatanperverlik zihni
yeti karşısında hayranlığını da ifade et
mektedir. Kral bu mesajında, bu gönill
lülerin karılarını da unutmamaktadır . 
Zira bunlar da kocalarının kendi yuva
larında geçirecekleri saatleri milli hiz.. 
mete tahsis etmelerine müsaade etmek
le bUyük fedakarlıkta bulunmuşlardır. 
Kral, herkesin, vatanın emniyetini temi
ne hAdim olduğunu vicdanında hisset
mekle bu fedak~lıklarının mükafatları-
nı görmekte olduklannı da ayrıca teba
rüz ettirmiştir. Kral nihayet yeni vUcu
da getirilen milisi mevzuubahs etmiş ve 
genç efradın girdikleri servislerin yük
sek ananelerine layık olduklarından 

şüphe etmediğini de bildirdikten sonra 
mesajuu şöyle bitirmiştir: 

Hepiniz biliyorsunuz kl, bizim müda
faa kuvvetlerimiz bir harp yaratmak 
için değil fakat sulhu muhafaza etmek 
içindir. Milletlerin hep birlikte arka
daşça ve ıılıenktar bir tarzda yaşamayı 
öğreneceklerine ümidimiz vardır. Maa
mafih memleketimizin emniyetini temin 
için hiç bir şeyi ihmal etmemeğe azmet
miş bulunuyoruz. Milli hizmet gönüllü
leri bu esere, medyunu şükranı olduğu
muz bir tarzda yardım etmektedir. 

Nasıl kabul edermi aini:ı:?... Ialettin, bir :ı:amanlar, süvari kuman- TeşldUit ltiyihası Kralın mesajını okuduktan sorıra, 
- Şüphesiz... dam olan Atilt Alinin emri altında Maliye vekaleti, Hatay vilayeti teşki- başvekil B. Çemberlayn birkaç kelime 
- Orada - şimendüferci Alma- bulunmakta idi. lat kanun projesinin tetlcikini bitirmiştir. daha söyliyeceğini bildirmiş ve aynen 

ken lı:raJ. kırk dakika e5U vaziyetinde 
durmuştur. 

Geçen kıtaat arasında Londra fırka
sının 180 tanktan mürekkep motörlü 
kolu bilhassa nazan dikkati celbetmiş
tir. 

Paris 3 (A.A) - Kral altıncı Corcun 
dünkü mesajından bahseden Bourgues, 
Petit Parisien gazetesinde diyor ki: 

Bu kadar mufahham bir phsiyet ta
rafından söylen en ve Ingilterenin en 
mümtaz devlet adamlarının ihtarlann
dan sorıra gelen bu sözler ulvi bir kıy
meti haizdir. 
Kralın mesajını, milletin gönüllüleri

ne tahsis edilen askeri şenlikleri müna
sebetiyle okutmuş olması, mesajın kıy
met ve şüınulünü bir kat daha yükselt. 
mektedir ve Çemberlaynın da söylediği 
gibi mesela Almanya Danzige tecavUz 
ettiği takdirde Ingilterenin bütün ağır
lığı terazinin kefesine yüklenmiş ola
caktır. Bu vaziyet Berlinde takdir edile
cekir. 

Dorme..,.on, Figaro gazetesinde, ser
best şehir statüsüne göre, dış işlerinin 
Polonya hüküınetl tarafından sevk ve 
idaresini temin eden hükümlere muhalif 
olmamak şartiyle, Danzig idaresinin se
natoya ait olduğunu hatırlatarak Fransa 
ve Ingiltereden hattı hareketlerini sena
toya bildirmelerini istiyor ve diyor ki: 

A vrupada barış veya savaşın belki de 
22 Danziglinln şuuru.na bağlı bulundu
ğunun her tarafta bilinmesi muvafık 

olur. Bu 22 kişinin buna ciddt bir suret. 
Ingiliz ba§t'eküinin nutku 2 zKösgt 
te kani bulunmaları daha az faydalı ol-na bakarak - Almanlara da rastla- Mehmet paşa, ille zabitlik dev· Proje bugün yarın kamulaya verilecektir. şu sözleri söylemiştir: 

1 · • b ih 1 it Kritik hlik li b' d · d mıyacaktır. mıyacağınızı temin ederim ... Ve bun- re erını u · tiyar genera İn uman· Dörtyol ve Payasın Hatay vilayetine bağ- · · ve te · e · ır evır e yaşıyo-
d da d 'b' !ar k · · · F ka ruz. Biz sulh seven bir milletiz. Fakat Umumiyet itibariyle gazeteler Alınan-an aynca ho•lanacagı" nız tabiidir. asına ta ı o a geçırmıstı... a t !anacağı hakkındaki neşriyat doğru de· ' nl anI lm l'' his d' yanın Danzig üzerine hemen bir hare-aıtl bir aileye mensup olmakla be- ğildir. Mev•uk bir menbadan aldığımız ya ış aşı asın, ve uzumu se ı-

be dad L~-- -'---ha b l fuse, gerek bize karşı, olsun gerek Is- kette bulunacağını zannetıniyorlar. 
ra r sara)' a Di<Zl a&.re. sı u un- malUınata göre hükümetin hazırlamlf ol- kl 
d k 

tikHUlerini garanti ettiklerimize karşı Jour gazetesi diyor : 
uğu için, pe seri ve parlak bir su- duğu tetkilat kanun projesinde Dörtyol 

Atik Al 1 kk ed k h olsun yapılacak tecavüze mukavemet Hitlerin Königsberge 25 Ağustos için 
· i paşa, stanbulun göhe- rette tera i ere ni ayet mareşal ve Payaaın Hataya bağlanmuı halclcında haber vAril•n muvas-"tı Alman askeJ, 

~ d Sa k ka d iki d ·· he • • 'h b 1 k' k için bütün sikletiınizl teraziye koymağa c c ...a ,-, 
ın e, ras er pısın an · • a ım- rut sını ı raz ve u surete es ı u· bir hüküm bulunmamalctadır. Proı'e ilk ilmk ld k d 

hazır olmadığımız sanılmasın. şeflerinin m ün o uğu a ar uzun 
bir mesafede, baştan başa eesai:ı:- mandanına tefavvuk etmişti.. Hatay viliyeti, merkezi Antakya olmak Londra 3 (A.A) _ Ingiltere tarihin- ve yıpratıcı bir şekle koymak arzusun-

liltle dolu bir sokakta, aade görü- Şu va:ı:iyete göre orduda iltimaslı- üzere lslcenderun, Reyhaniye, Kmlchan, da bulundukları buhranın belki de en 
l b k ak de ilk defa olarak kral cdördüncü ordu 

nüş Ü ir on ta oturuyor... !arla iltimaası:ı:lar, bu iki kısıın zabi- ve Ordu lcazalanndan teteklcül etmekte- had dakikasını teşkil edecektir, 
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Y AZAN: Dr. G. A. 

Hormon çıkaran ııuddelerimiz vficıt' 

dun en nazile uzuvlan olduğundan alko
lün ilk fena teairi de o ııuddcler üzerİD" 
dedir. Bunu iabat eden en Qti delil, çok· 
ça içmİ§ olanların eUeri titremesidir. Til• 
remiye aebep olan tiroit ııuddesinin fd' 
la llormon çılı:armamdır. Alkol illı:iD • 
gudde ilzeıine bir münehbilı olaralı: tlJ/I 
ettiğinden fazla hormon çılı:ar, 

Birden çolı: içmeyip de azar azar faPI 
devamlı içenlerin elleri titr~eee bile 1" 
relclerinde çarpınb olur, ııözlerinin ı..Jı:ı
§ına parlaklık gelir, bazılannın ııö:d.d 
dlfAl'lYa bile çılı:ar. Bunlar da hep tirol 
guddeainin allcol teairi altında fazla itlr 
diğinin llametleridir. 

Parlak bakıı. yÜrekte çarpİntı ile br 
raber olrnaaa da, bir cihetten İyi bir ~· 
zekô.nın da iyi iılediğine delalet eder. O 
halde içmekte devam etmelc iyi olacak• 
mı§ gı'bi gelir. 

Fakat içmekte devam edince guddl 
bozulur, onun en mühim unsuru olan iyol 
madeni haylice azalır. BalctJtaki parlal" 
lık aöner. Vücudun öteainde berisindl 
yağ toplanır, aaçlar dökülür. Bunlar dt 
guddenin az iılediğine, çıkardığı hormO' 
nun azlığına alamettir. Z-aten devarnb 
alkol kullananlann tiroit ııuddeleri, açıl• 
dığı valcit hemen daima lı:üçülmüı bul•• 
nur. Bundan dolayı devamlı içici zekŞf' 
körlettirir ... 

öteki guddeler üzerine de alkolii• 
tesiri gene öyle, ilkin hormonu artbrrnai 

tonra azaltmalctır. 

.lnaaıı yeni içıneğe baıladığı vakit. bir' 
den çok içınezae, vücuda kuvvet. ruh' 
lceyif gelir, Çünlcü alltol illı:in böbrek iir 
tündelı:i guddenin hormonunu arttıd' 

damarlardaki tansiyon bir an yiibeı;,. 
Fakat içici devam edince İJ abine döıı"'' 
Hormon a.zahr, vücuda dermansızlık gtl' 

lir, bel bülcülür, sarhot adam kanbııl 
olur ... 

Hormon guddeainin hepaine h8J.ldl 
olan baı gudde, tiroit do ilkin alkol ti" 

ıiriyle iıini arttırır, fakat o da aonra kôr" 
letir. Çok allcol lcullananlann vücudıı. 

sadece şişman değil, şişmif gibi ge~ 
ve kof olmıuıı bu ipofu: guddesiniıı ifİ 
iılemediğinin llametidir. 

Erkeklik ve lcadınlılı: hormonlarııı• K ak d pkı kak 'b' d • d b yu teftiş etmiştir. Ingiltere krallığının on a, tı so gı ı enn tan arasın a hiç ir muhabbetin, hiç dir. til Populaire gazetesinde Blum yazıyor: gelince, devamlı içme1'-e alı~am,. -h"' bi J k • d b her tarafından geçen milli servis gön · • e ,... ~ 
'r sessi:ı: i ıçin e ulunmaktadır.. bir yakınlığın dolduramıyacağı derin -•- !illerinden 20 bin kadın ve erkek Hayd- Dün ve evvelki gün tamir ve telM!si kimlikte yeni denilen_ bir vücuttta al· 

Atik Ali paşa, ekser Osmanlı- bir hased ve rekabet girdabının bu- NAKir İŞLERi parkta toplandıktan sonra hUkümdarla- imMnsız hiç bir şey cereyan etmemiş lcol ilkin iyi bir münebbih olur. Onu' 
lar gibi vakur, ağır başlı ve halim bir lunması 18zımgelmektedir.. Umum miidiil'IÜııı:·ıl! rın ve valide kraliçe Marinin önünden olduğuna göre, kendini tabii bir nikbin- için mahcup, kendilerinden şüpheli 01.-
:ı:at. ·· Halbuki bir takım sebepler böyle Maliye vekaleti Nalcit iııle;f umum mü· geçmişler, kalabalık bir halk kütlesi ta- liğe kapbran efkArı umumi yeler sade- yeni güveyi ere bir bardak ııampanya dr 

Aynı çatı altında kendisiyle birlik- bir uçurumun vücuda gelmesine .dürlüğüne vekaletinde bulunan B. Celal rafından alkışlanmışlardır. meden sorıra bir yatışma hissedecekler ha ille gecede cesaret verir ... 
te yapyan ailesi efradı da onun gibi meydan bırakmamaktadır. Sait Esen tayin edilınittir. Gönüllüler büyUk bir intizamla geçer- ve sorıra diğer bulutlar toplandakıkça elek. Falcat ıampanya şi§esini bitirmeİi" 
yaşlı ... Ve konaktaki bütün hi:ı:met- Çünkü bu dünya ü:ı:erinde rekabet trik tevettürü yeniden artac tır. Gö- 1,.. 

1 d k k 
,.mmmm•M•ımmmm•••••mm•m•mmmm•-•.,, · · b' ah ti? a·· · · Führ' hele ille bardağın tesirinden cesaret • 

çi er e ea i as erlerle ihtiyar köylü- ve hased tohumunun asla mahsul ~ rıngın ır sey 8 • orıngın, e- O 
1 d 'ha b 1 1 e e e rin nutkuna tekaddüm eden bir nutku? rak içkiye devam etmeiie hiç gelm~. 
er en ı ret u unu yor... vermediği yegane bir memleket var- t ile 1 • • b b -1--' '" 

Türk misafirperverliği hiç bir kay- sa, o da Türkiyedir ... Ve Türkler ise zmırın cenne 1 Bu rejimin Hitler kat'i kararını verin- zaman a 
0 

im teaıri iia ütün .....,";; 
d h . b' hd d b ce, belki de yaz sonuna kadar devam et- Daha önce de yazmıştım, allcol erk 

a, ıç ır ta i e ta i değildir.... tam manasile demokrat bir millet-
mesini beklemelidir. Sinirlerimizi boz- yumurtalarını öldürür. ölmiyen yumut' 

Bunun için, evde en genç şahsiyet tir... ....ı 
1 A ile Al . 1 Ce 1 (D k Teredllu"de lu"zum k k . mıyalım. SUkfuıun, nefsine haklın olma- talardan çıkacak çocultlarm da heJ"'" o an, t ı paşanın oğ u ma ün seras er kapısında bir vazi· yo tur ı 

he 
nuı ve azmin birl"§tirilmesile diktatör- hastalıklı olur ... 

y, ba:ı:ı defalar eve, kendi alayına yete §ahit oldum. Harbiye na:ı:ın ara-
k d 1 d" k bas d k Go"'Jcu.,k / d !eri meşum yokuşta durdurmak müın- Allcolün bu türlü tesiri, baba olm'1" mensup ar a aş arını avet etme - ın an inere bir kundura boya- yay ası ır kün olacağını tekrar edelim. ··"' 

tedir... O dakikalarda konaktaki cısına fotinlerini boyattı .. Gerek bo- 1 niyetleri bulunmıyanlann işine gelir, ....-Excelcior gazetesinden: ~ 
ebedi sessizliği bozan ba:ı:ı gülüşme- yacı, gerekse na:ı:ır birbirlerine efendi 1100 mette irtifada, göl kenarında konforlu bir otel bulmıık, istirahat et- Hitler, politikasını Münih tecrübesi- mayınız. Çünkü yumurtalar öldü~il' 
ler, gürültüler duyulur ... Atik Ali pa- muamelesi yapıyorlardı. Her ikisinin 1';,':z~ e:u b=Y!~Y~~ OTELİ temin eylemektedir... ne istinad ettirmekle büyük bir p!lkolo- hll§lca, yumurtalıklar kilçülür, küç. • 
şa süvari mülAzimi olan oğluna karşı selamlaşmasında mütekabil bir hür- Bol 11e temiz yemelı, bol 11e temiz lla11a 11e ji hatası yapıyor. Çemberlayn ve Daladl- iki taraftakinin ağırLklan on gram a1' 
derin bir emniyet ve itimadla bağlı met ve samimiyet sezdim.) ucuz ıstil'ahat ancalı GOLCVK orELİNDE dukları içindir ki, bir kerre daha g!tml- lır. Erkeklik duyguou da kalmaz. 
olduğu için, bu genç ve gü:ı:el zabitin . ye Münihe evvelce bir kerre gitmiş ol- Kadınlık hormonlan üzerine alkoıa-
tıpkı kendisi Ribi, yeşil bir üniforma - BlrMEDİ - bulunUI'.. • yeceklerdir. teıiri daha az ve daha ııeçtir. Bun111l r" 

E- -E . .H R- A- z A---D- Sabah olunca kahvealbm önüme getiril· rakmı~m hepoi;i yan yana tıralı gör- de aaklı olan ııu.aınlardan idi. Ey tüccar bebi kadın yumurtaaının erkek yum~ 
di. Bir az lcahvealtı ettikten aonra para düm. Karım esen para bıraktıkça bırak· iıte ben •ağ elimi böyle kaybettim. Ma· tından pelc çok büyüle olmamıumda~ 
lcesesini adetim veçhile yine bir lcenara tıiiın para bir gün sana yine lazım olur sanızın baıında sol elimle yemek yiyifi· O da bir tek lcüre olmalcla beraber, 19" 

Büyük HALK Hikayeleri 
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bıralcaralc solcağa çıkmağa hazırlandım. diye buraya oaklaıntttımc diyordu. Ve min hikmetini artık öğrenmiı bulunuyor· riııi, büyücek çocuiu b .. liyecelı: mad~ 
Karım, gitmelc üzere lcallctığımı görünce: eben aana kutı ne yapsam, aan.a ne ver• ıunuz. Şimdi size bir rieam Yar bir kaç !erle doludur. Ondan dolayı alltol ka 

- Nereye gidiyorsun) Bugün bir yere ıem ıana lca!'§ı ıülcran borcumu ödeyemi- gün aonra ticaret etmelc üzere bir ecnebt yumurtasının üzerine daha geç teolr ~ 
çılcma, bir az yat istirahat et. bana kal'§ı yeceğim kocacığım> diye ilave ediyordu. memleketine gideceğim. Sizin namualu Bir de kadın yumurtalan kadınlıitn 
duyduğun sevgi •eni bütün mal mülk ve Karımın bu halini, ve yeni hattan zen• bir adam olduğunuzu anladım. C.idece· zamanlannda tetckkGI etmlt bulunıııl" 

ye cevap verdim. Kanirun artık y8.§1arı 

yanaklarını ıslahyordu: 

- Senin hem bir kederin var. hem de 
bana yaptığın muamele de bir değiJilı:Jilı: 
görilyonım, diyordu. 

Akşama kadar karıcığım yalvardı, ya~ 

lcardı. Akşama lcadar kederimi, başıma 
ııdenleri ondan gizledim. Karım baııma 
bir fdô.k.et ııcldiği ıüpheaiy!e bu lcadar 
müteeuir oluna, feliketin bir vaki oldu
iunu i,itince ne duymazdı) BiçareniR hali 
yürekler acısı idi. Akşam üzeri yemek 
getirdiler. Sol elimle yemelc yediğimi ka-
rım görmesin diye iştahsız olduğumu ileri 
ıürclüm. Karım hem ağlıyor, hem ya1va~ 
rıyordu. Nihayet bardağı kendi eliyle 
dudaklarıma götürdüğü takdirde bir lcaç 
yudum terbet içeuğimi kendisine viad 
ettim, Cözleriınden yaşlar bof&1ldı. yü

reğim sakladığı aır ile §i~İJ gibi idi. Ağ
ladığımı gören karıcığım, müthiı bir çığ· 
lık .... vererek ı 

dı Onun lced · b · b'' b'' ·· 1 - · · Jd lk ld dah ü lr 1 l-1-" · erı eru us utun a tliat etti. parandan hatta sağ elinden edecelc ka· ııın o uğumu eörünce kederim hafifledi. ğim yere benim ile beraber gelir misiniz) ve a o en a "" m teeu o ur 
terbetin dertlerini unutturacağını umarak dar mı büyülı:> diye ıordu. • O aktam ruhuma bir az nqe geldi. Karım dedi. lıte ıultanım ben gencin bu telcli- Fakat içki devam ettikçe lı:adm yum~ 
terbet lc&.e.ini aol elimle ağzıma götür· Dışarıya çıkmaktan vazgeçip oturdum. ile beraber yedik, içtik. Lakin kanını te• finl kabul ettim. Nem var, nem yÖkaa lığı da küçülür, lı:iiçülür ..-e kaabb ~ 
düm ve ıerbetin hepaini içtim. Karım Karım hem ağlıyor, hem de: selli etmek mümkün olamıyordu. iki de hepsini aatıp alıı veri§ ederek bir az daha cülc bir ıey kalır. Berebt nnln 1ı:1 ka~ 
cniye sol elinle içiyoraun > > diye tordu. - Bana kederini niye açmadın) Ba· bir de hazin hazin yüzüme bakıyor, aon• para kazanmak için o ııenç ile beraber lar araamda deTamh lçWlleı ~ 
cSağ elimin parmaldan bir az yandı da na derdini niye söylemedin) Seni senden ra düşünceye dal1<ralc, düıüncesinin ara• buralara geldim. Buraya geldikten biraz nisbetle pek azdır. 
onun İçin> dedim. Karım: «Elini götter ziyade aevdiğimi bilmiyor mu.oun) Şiın· aında. tonra genç delikanlı itini bitirip geri dön· Çoculı:larma kJlffİ nI!m olan llllJlel 
lcocacığun da merhem ıürelinı. ilaç ya- di de niye mükeddersin) Paran tükenince - Ben sana lcarşı ne yapsam, hatıl ui· dü. Ben ~e iı~ bitirmiftim. Ve yarın lıep lı;ld lı:ııllanan lcadmlar al'UUlcı. ı:= 
palım> dedi. Ben cyararn ehemmiyetsiz- tenden lcaçan vefasız dostların gibi be· runa hayatımı bile feda etsem, yine aenin memlelcetımo doııru yola çıkacakbm. LA· lunmaaı allı:oliln annelik hormonUJlll Pi 
dir, ıimdi yaramı açtırma sonra göıteri· nim de artık aenden yüz çevireceğimi mi aıluna lciyuen hiçtir. diye töyleniyordu. kin baııma bu kanbur hoca fel&lı:etl gel· azalttığını ııöaterlr. f 
rim> dedim. Karun bana şerbet vermek- sandın> Onun için mi üzüldün) Merak Artık teoelli etmek aırast bana gelmişti. di.> O. 'Ji. 
te devam etti. Bir taraftan zaaf. bir taraf· etme ölünceye kadar beraberiz. Diyerek Lakin lcamna ne deoem fayda vermiyor• Hırlstiyan ııarraf hikayesini bitirin· 
tan aıcak bana uyku verdi... Batım bir beni t""elli ediyordu. Kendisi bir kaç du. ce, bu hilcô.yenln aultanın hoıuna gidip 
yana düşerek kendimden geçtim. Ben saat beni böyle teselli ettikten sonra bu Bu hal bir ay lcaC:lar devam etti. C.iln gitmediğini anlamak için aultarun yiizilne NEVYORK SERGiSiNE 
uyurken beni uyandırmadan lcanm ya· teselliyi de kafi görmiyerelc. katipler fA· geçtikçe lceder karımın yüreğini yiyor, bak1111f. Sultan yüzünü buruıturmuıı göncfel'flen maJJGI'. 
vaşça elimi çözmÜ§, elimin kesik olduğu- hitler çağırttı, ne lcadar malı mülkü varsa ııöz göre göre eriyor, zayıflıyordu. Ba- cBu anlattığın fe)".ler, demif kanbur ho- - ~":- el ,, 
nu görmüş. içinde yirmi altın bulunı.n şahitlerin, huzurunda hepsini üotüme yaz· şuna gelen felalı:etten aonıa biçare kadın canın baıına gelenlere kıyaıen blçtlrl latanbul - Nevyork beynefmll~ 
para keaeaini de cebimde bulmuı. O da· dırır. Şahitler, lcatipler işlerini ııördükten elli günden fazla yapmadı. Elli gün •on· Onun için hemen ıimdi hepinizin kellealnl ııtalne evYelc4 Sllmerbaıık tara ıı-'. 
lcikaclan tonra Valui eli lceoilen ben idim! ıonra ücretlerini alıp $Jktılar. ra karıcığım Allahın cennetine, lcabul kestlreceilml• Cibre llave etmlf. Hırla- ıııinderilmft olan bezi _rıOnıünelerfııL.J 
Lalcin bu kesik dolay11iyle yÜreği kanıyan Yine yalnız kalınca karıcığım aol elimi ettiği kulları meyanında idi. Değil elimi. tiyan sarraf_ böy)ec41 birbirlerinin yllzl .. ııelmediğl_ anlatıldıpDen ~ 
lcanın idi. tutarak beni büyüle bir dolabın önüne ııe· k.,P:e batımı lı:aybetoe idim de onu lı:ay- rine balı:lflDlflar. la1&m lı:ethUda yerden fabrilı:alari tarafından ııerııf lçla ,_.-.Jiı 

Bütün gece .ııaflet uy le usundan uyan· tirdi. Dolabı açtı. V • bana chab dedi. betmeae idim. lıte 'VUltanızla •lmlf b~ yedi kene aelam verdU.- IOm& padipı. ya)>lbme bir çalı &f1a Nnyoriıa 

elimi vakbn 1. dive halır· dun. Ka""' ~ hU: ızözlerinl vummaml8b. Dolabın rafın<@_ on• n~ kadar keae hı- lunduktm ..... m.._ bnmm mahzenlerin· - E'~MB"'il-iiiiiiİİi'zi
1

iı••••······ KtS yuz cıoıruz !!il nazrran· ·-·.. ~~ , • .,....,, ·---~ • """" - -
it bankasına yatırarak mak·I <as-.)-i·lU \ı,,_,.,ı ı• 1 i z:ı:: •;:ııaı;ıı; 

IJ 

tİ! 
yı 

d 
c 

o 

d 
le 
m 

çı 

y 
iç 

hi 
ğ 

ki 

kip 
be 
ret 

elb 
iki 
im 



BİZANS SARA YJNJN JÇ YÜZÜ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- 253 

Eftimyos'un macerası 
Ben artık bafpapaz değilim. Size düıman 

olarak değil dost olarak geldim 

Arap neden siyah 
manasına gelsin?! 

--tr-
Yamft: ECZACl KBlıfıtL K.AKTA.Ş 

• 
Yakup ve Evlitları 

PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
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Başka bir rivayete göre 
,,_,._ .... ...--------------·~~~--~--~------

Zelilaa 
naııl 

Yaaal ile 
maceraları 

araaınclalti 
6ir netice 

hayalı aık 
uermiıtir? 

E······ Ev ....................... 1 

~ Kadın i 
i : ,.................. MODA ..... : 
Leke nasil cıkarılır? 

' - ::--
Bez. kwnae ve aairelerda ha.J olan 

lekelt:rin beplini ve her cinaini çlkaracak 
bir tek madde yoktur ve olamaz. Çünkii 
lekelerin ne•ine core bir k11mını çıkanı· 

bilecek vanf ve kabiliyette olan bir mad· 
de, dıier nevi lekelerin mensucata d&J. 

faila nilfuı etmesini ve yayılm&11nı mUm· 

kiln kılabilir. Bundan dolayı, her tlld&i 
Sofi annenin falının bu kadar çabuk 

çıkman ve baş papazın kapuda görün· 

mesi hep ini hayretten ziyade dehşete 
•evketmi ti. 

Mesele §İnldi anlaıı1mağa bqll)'ordu ... 

Eftimyoa buraya ... Onların yanına bü· 

yük bir kuynlk aC181 ile gelrnitti ... 

Arap kelimesinin baza ahvalde neden 

siyah manasına geldiğine aara dlittiikçe 
hayret ederim. Zenci ile Arabı hin°l>irine 
çapra~k bir düğümle bağlıyan bu zehaba 
çözüp de bu zencirdir ıiyabbr, öteki 

Araptır fakat kara delildir demek gerek. 
Eğer bu böyle değilııc arap olayım de- Bir rivayete !~~llha ~=J~: Ta~~kll~~t·~-~nı kabul etti ve lekeyi çıkarmak için ~e bir tek çare tn· 

. d .. d !!:.:1 Ü .. it nahını itiraf eu.uuwu IOnta auu- ona 111ı.eua ıııu-&U1 ~ ıiye ederlerse in nmayınız. 

Bag papnz, Çıplak değildi. Arlı:asında 
alelade bir rahip elbiscai vardı. Muhak

lcak bu elbiaqi her hangi bir manutıra 
uğramak euretile temin etmit ve çıplak 

vaziyetten kurtulmuttu. 

Umumi hayret içinde Sebaatiyano eli· 

ne mcpleyi alarak öne düıtü ... 

- Haydi yukarıya .. 

mekte. ıddıam ogru e"use Y zum ara Am bopm'fb. Pelt çok kifller Z.. Zeliha tekrar pnç ve g(b.el l 

Dedi ... 

çık.sın minua vardır. Bizim eczacılıkta da liha n:n~vlenınek dilediler. Fakat 0 var- Yusuf ona vuruldu.. 
0 

unca Lekelerin bir kısmı, lt~ gerlcrln uid 
kullanılan rengi esmer olduğu için arap madı. Yusufun aıJandan mut olmUfW.. Kucaklamak istedi.. Zellba kaçtı. Yu- dedikleri vasıf tadır. Sirke, limon ıuyu ve 
sabunu denilen bir eabun vardır, bu ea• Senelerce ajladı, ı& YAJI döktU.. Kim suf arkasından kovaladı W yeti.şip aöm· umumiyetle aleti meyvıllann sulan. usa
mer yumutak aabuna baktıkça araplığına ona Y~b~le~~~~usufunptlr- lelln~~~_,~ttZellhau ve ı~mlek yırtıldı .. Bu· releri bu cinstendir. Bu nevi lekeleri çe-

* 
-L b d b b sc pek ~.. 9U&ye er vıııu-~ nun ~ıue , k k . . -Lı 

gülerim. Sabun vaır.ıa eyu ır, u eyu. bilyUk b1r resmln1 evinin duvarına )'al>' _ Ya Yusuf .. Dedi, dost dostun per- arm~ ıçın amony-. ı su kullanılabilir. 

Fakat. .. Doğru mu eöylüyordu) 

Buraya doet gibi mi gelmitti) 

Bat papazın anlattıklan fUI Konaktan tık dolayıaiyle eamer aabuna belki de Sil· tınnıştı. Dalma o resme bakıp ıYusuf .... deslnl yırtar mı? Lcltelı luam amonyaklı ıu ile yıkanır ye 
çakar çakmaz ilk it olarak don gömlek bunlar araplığı takmqbr. Ne da olaa si· Yusuf..• dlye ağlardı.. Nihayet ağlıya Yusuf cttil;lnc utandı .. Zeliha : kurutulur. 

mak • H yaha arap demek vardır, aabun kimyada ağlıya gözil görmez ~ldu.. - U~a .• _Dedi, arbk bc~abcr o~duk. Lekelerin bir kaama, gene kimyagerleri. 
çıplak vaziyetten kurtul istem~ er "I •

1 
iti . el d lan alkabu 1• Beli bUkUldU.. Elinde malı, serveti Bunun uzerıne Yusuf Zelihayı nikah· kalevi dedılcleri vaııftadı Ldı: )' k 

hangi bir ltillaa veya manastıra muracaat yag ar ı e rcç cın n en ° a kalmadı. fakir dUştU. la aldı ve ne zaman kl Yusuf Zelihaya r. e 
1 

wa 
Eftimyoı muhatıplannın göilerindeki mevküni aanacak ve kendini küçük dü- kalenlerin birltıJI11eıinden hbıl olur. Her· BUtUn dostları, tanıdıkları ondan yilz kbu.lık etmek lıterdi, Zeliha kendini bununla y:ılcandıktan IOnra çalkalan1r, 

üpbeyi derbal kavradı. "rccekmi,. Bu itibarla geceden istifade hangi bir yağın bGnyeainde yağ ekıilcri çevirdiler. n.aza çekerdi. (Tarlhuıthnem VebnWük kurutulur. 

Bu nud olurdu) 

- Hakkuuz var ••• Dedi, daha bir kaç ~erek doğruca Vlahema sarayına git· denilen asitlerle gliaerin birlcımit bir Bir gün Yusuf gczmcğe çılanıştı. Dö- cılt 1 ahlfe Zot • 210) Meneucatta kan lekelerini cidermel 
saat evveline ıelinceye kadar sizin en • E . k h" b" ld • haldedir. Evlerimizde el çatlaklıldanna, nilşte yolu Zellhanın evinin 6nUnden Yusuf ile Zelihanın maceralarına ait için (Aaid Tartn"lc) mah1nlü kulland•. 

d- l ben böyl mlf. ftimyos artı ıç ır fCY sa amı ·ı ki ğı kull ıl b geçecekti. Hemen Zellhaya gelip haber tarihin haber verdiği b8yle blr çok tatlı Bir mıktar uid tartrik tedarik edilir. Kaa 
b~arwz utmanııuz o an e ve yordu. cı t yumup ı na • an an u eurup verdiler m oeralar vardır. Fakat bunların en doğ· 
ırdenbire naed doet olabilirim. F &kat _ Orada, dedi, benun bir dostum ltlvammda ve lezzeti tatlı ciami biliriz. ~ : rusu ille önce yazdığımız gibidir.. Bu lekelerini tafıyan memucabn birdenbire 

emin olun ... Benden artık çekinmeyin.. B . de biliyorsunuz .. Blldiği· Tuvalet kremleri meydan aldıktan on· _ Aman ... Beni onun geçeceği yol lklncl rivayet! de ild genç arasındaki çok eıeak l\l)'a eokulmuından aa\tınılma· 
Ben size yardun vaad etmiyorum. Fakat ~r.. u~~ aız Ora "tmelt ve orada ra gliserinin pabucu dama atılmıttır ... Uzerine götUrün.. sevginin şiddetini göstermesi bakımın- lıdır. Yanm litre ılık euya bir kahve b-
eizden yardun ietiyorum Artık ben de nıze emın~bbe .. 

1 
. yda gı b" · · ·ymek Gliserin 1779 tarihinde ketfedilmiı yağ- Dedi .. Elinden tutup götUrdUler. dnn faydalı bulduğumuz için kaydettik.. fliı aaid tartrik konarak lekeli menR· 

. •• bulunan cu erım en ınna iri • Yusuf geçerken Zeliha yllksek sesle · 
•izlerden oldum. 

900
,. kuvvetli bir askeri müfreze ile bu· la~~ tatl• mlna~na gliıerin adı veril· _Nefsine sabreden kişl kul iken sul: ** cat,. ~~nan içi.nde yıkanır. Temiz ıud• 

Bu aon eöiler bizim kabadaydann dik· ruuu buınak. tizi yakalamak istiyor· mı§tır. Sabun fabrikalannda ueulu daire- tan olurmu.t-· Nefsine uyan 1dmae iultan scçirilar. latenıyorea bynabla. edulır n 
katini çekti. d Vlahenaa .arayının nöbetçileri b~ sinde yapalan aabunlerdan gliserin çıka· iken kul olurm114.. Yusuf artık llaaırda hUldlmdar k8dar kunalanu. 

Scbastiyano: =.damlarunCIL Valaa bunlanonradan nlır. Eczacdıkta olduiu kadar endüstride Dedi ve ağla~ .. Bu söı.U Yusuf ifiW. nüfus eahlbl 1dL l'havun ona danıpna- Sllla • a • • IPıaı 
- Eftimyoa, dedi, vaziyet nazik ... &-1-.:-e edild iler. Bir tabın yab ncılar de çok kultanılar. R':tubet çekici olUJu Zelihayı O balı1yle ~dı" d"!~-~~ ?!~~~ hm-...::i d SütUn borulmamee IPn ••mecak hMI· 

B' • 1 v ~ .. AT • leli ad d . .. ub tl' Maiyetinde bu unan_ra • ~ -- .... -- e b. it buitti SGt L---..lsktaa ızam e katakulli oynamaea kallupna ... seldi. Fakat onlar da araya iltihak emir· ıpe mu ı aıma rut e ı bulundur- - Bu .&teri söyllyeo fU kadın gidhı Yusuhm elinde idi. Nltıeklm Kuranın blr ır ço • r.. ....,._ eonra • 
Her teYİ açılc. eöyle. •. Biz.. diipnan.ınuzla terini alddar ... Vlahemada eek.iletden bir mala yaramaktadır. Makineleri yaila· sorun kim imiş .. Dedi.. nyednde ~le meaardur : latdnut temm btt bai berine ko,up, tel· 
barı§acalc, ve onunla icabında elele v~ kaç kiti kaldL Bunlar beni görilnce büyük makta kullanılan balık yailanndan bir Gidip l()J'dular ~ Zeliha olduğunu (Bls Mmrda Yumfa e. ~ile lnrnet rar . ~dmna. ~ir çolı defa teknr ~ 
rec.ek tabiatte insanlarız. •. Yeter iti kar· b. te1ı.J k rp)addar nevi sabun yapılır, bu sabunun hamurun· Yusufa haber verdiler. ve kudret verdik ld ne dilene qlerdl..) ceiiım bu amelıye. aaklıyacağınız aGtua 
..,_ d d k" 

1 
Ned b' a a a • 1 Yusuf hemen Zelibaoın yanına kot- Böylece yedi yıl geçti.. bozul mfuıi ı 

., .... ız a mer un1e o sun... en ı· - Geçmif olaun muhterem peder... da g iserin bırakıldığı için yumUJ&m& tu. Yedi yıldan sonra kıtlık seneleri gcl- muma o ur. 

~imle banfmalt istiyorsun ... Bizim sana Çok mOteeulr olduk .. Neden oldu bu iş) merhem kıvammdadu rengi esmer olan _Ya Zeliha .• Nasılsın, İyi :misin? dl. Aca tere,.qlan: 
Yapacağımız muavenet nedir) Ben onlann bu .c>ilerini beni rıplak bu aabuna arap sabunu denildig.ini IÖ•· Dı'y sordu.. Zeliha Yusufun sesini İlk sene hl,. " mıur yaa-.. dı.. Hnlk A ~~L "Y ı " 1 6&llG c.ım~ tereyağının aalqıına gider· 

Baı papaz etrafını tetkik etti. ...,;.,ette görmüo olmaktan mütevellit te· lemi,tim, arap aabunu cilt hastalıklarında duyunca kendinden geçerek dilşUp ba· tiklcnni biçcmediler. İkinci ve ilçün- k b ·-.- mc için yağı ir kilo ıuyun içine koYJI• 
- Konu§lllak için burası müsait değil, --ürlerine atfettim. Halbuki öyle deg"il· çok nnfidir, araplıkla hiç bir mGnasebeti yıldı. cU yıllar goktcn t k bir dnmln dilşme<li. b" k'I b b k Lt ....... B k) ,, .. ~ lln y f T lala a --' ta ku d B nuz ve ır ı o 11uya e• çor a a•ıg· ı 11111· 

C:I d' Hat· ·· b ed' · i.nizden l d. h ld • • b . iraz soıu·a a ı ~na ge oo usu ar r, ~a"'nr marn n ru u.. u " " 
e 1· a ıup e ıyonıanız ıç miş.. Nöbetçilere cevap vermeden sara· o ma ıgı n e rengının aa un rengıne sor-Ju : folllkct yalnız Mısu·a mahsus değildi. lcarbunat de sud koyunuz. Bir kaç .aat 

biri çıksın sokağa baksın. Buraya ya)n~ yın surleri içinde olan hususi eve .. Dos· ter1 olarak esmer oluıu arap oluıuna ae· _Ya Zeliha .. &na böyle ne oldu? Bütün civar ayni Cclftkct içinde idi. durduktan onrn tereyağını bir kerre de 
geldim. Size oyun oynamak veya ıizlcn tumun bulunduğu eve koştum... hep olmuttur. Dilnyada ne inıanlar var ki Zeliha cevap verdi : Fakat Mısır hnHo Yusufun znmnntn· soğuk udan geçjrini:z. Bütün acılı~ınm 
gafil avlamak utemiyorum. Yukarı katta _ B.._.MEDI _ yu··zterindcki beyulı~a karıı duy""•ları - Senin aşkın için işte böyle oldum, anb:ırlnrı doldurdu ru zahireleri hüs-• .& .. 0 - ıitmit olduğunu g6recekıiniz. 
bir odaya çekilip konuplım. sirnaiyahbr. Ne aiyah görünen nlhlar var· bu bale geldim.. nU l~a:e suretiyle açlık tehlik nden 

Yengeç. kendisine emir verilmesini - • • •• - Ya gözlerine ne oldu? kendını kurtarmışb. Tuzlu çorba: 
beklemeden dıpn hrladı. İTALYAlf JIAZIBLARI dır ki bembeyazdır, hani maruf bır aoz - Senin için ağlamaktan kar oldum. Mısırda znhirc çok buldu. P'ııirdiğiniz çorbanın çok t~lu oldu· 

Bodrum oda nd derin bir Süklit hA- Roma, 3 (Ö.R) - Nazırlar meclisi vardır, insanın adı çıkacağına cam çık· - Belin neden bUkUldU? Civar mcml ket rumlisi dördüncU yıl ğunu farkedince. au katıp tuz.unu gider-
ad oldu. Düçenin riyasetinde to~ bazı ka- sın derler. Zavallı balık yağı. arap eahunu - S nin derdinden.. akın halind Mısıra g lmcğe, ne kadar ....p ~ DMa kol.,. yola nwr 

Bq papazın üzerinde bir h.mGn vardL 

Maamafilı gözleri intikam tfil i ile par• 
lıyordu. 

rarlar ittihaz etm1'tlr. • oha111 sftmittir... - O kadar maiuı. eervetln vardı.. Ne mal, davar, kumq. Jcsymetll eJw.eleri Bir miktar .Ut ill etmek. Bu ___ _._ 
)"apbo? varsa getirip mukablllnde ahire alma- .. --

•••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••-••--••••••••••••••••-•••••••••- - Senin ..ıaoa bep9lnl dalıttım. la ~dılar. çoibanm tazu dertaal siderilmit olur. 

Şayanı dikkat Oe hayret bir eaer 1ı Bundan Yusuf çok mUteealr oldu. Yusuf 18ebun1arauttsjıUblreJemu- çm.. ~Pi liıf 
- SeııJn benim üzerimde haldmı kabil aldılı bu kıymetli eaa1an,,. pa- YOzdeki çiller muhtelif eebeplenl• 

Her hıalde bu muhteris din adamını Ahı· rette hı· r sene.·=== ~~~·.dedi, aöyJe. ne istersin .. Ne dl- ralan Mısır hazin- aiTMDırd-u. ileri ıelir. Baxı yü.'z.. aOnette çlllenir. Btm-
- eğer ya an söylemiyorsa • böyle ve pek .ac:nN1• 

le 
- Gözlerlmln görmesini isterim ti _ dan korunmak ıçın fazla aOnete çıkma-

ıaa zaman içinde döndür~ek çolc: mü· -• ki eenı tekrar göreyim.. Thetı•S mak lbundar. Çil teda'Yİ8i için de bir -L 
,him bir hadise olmu~tu. • Benim UzUmd b 'L-dar ~ : - Y en u ... eza. ce- formllller vardır. Bunlardan bir bçm 

Yengeç geldi ve: Bir gazetecinin öte dünyada ve ölüler ar&Slll• ! fa, mihnet çektin .• Daha hllA bu aşktan verelimı 
- Etrafta kimseler yok.. da wapt&P l ariP ve hayali röportaJ.. :. fariğ obnadın mı? Denizaltı ladeaem 
Haberini getirdi. Bunun üzerine Sebu- J Bunun Uzerlne Zclıha Yusufa : mahkeme tehldlultl 1 - Bir miktar amonyak ile okeij..U 

- Elindeki kamçııu bana ver.. b 
tiyano Hıriatidi ite k11a bir göz anlqması Ahirette ölüler nasıl yaşı yor/ar ve birbir- Dedi .. Yusuf kamçısını verdi .. Zeliha baflacb.. ~uya .!. miktar da pudra ilbe ederek 
yaptı. eline alır abnnz kamçı ateş oldu ve Zeli- Londra, 3 (A.A) - Aclmlraly Dlvisi- rem ine selinc:qe kadar k&r1fbl'malıı. 

-Yukan çıkalım ve orada gÖrü§elim, leri ile nasıl seıJİfiyorlar? ha bu ateş olmuş kamçıyı Ywm.fa uzattı. on mahkemesi bu abah '11ıetts tahtel- Bu fonnlll, ,.atarken~ eUrillrnelic:lir. 
dedi... Sofi anne aen de gel ... Baı papaz Yusuf ellne alır almaz dayanamadan bahiri faciası tahkikatına başlarnı§tır. 2 Müea 1 miktarda b1 eftU .. 
cenaplarının ıZSyliyecekleri senden .....::-'i .__ .. _ s-el-a- en nt:iihlm .a...-.a ••e ı...,_..; kamçıyı attı. Muhakemenin aspd on bet gUn devam - • 

0 

j "' rıu.. • ....... .... CTN• ••,7-• • -,.•-·- Bunun Uze.rfne Zeliha: edcoeğl .aylenmektedir. limon IU)'U ka111m1lmalL Sabah •• ak-
olamaz ... Ve madam ki muhterem pe-- • faJuiyetıerindeft olup öte dltnycıyl lloylantlf - Ya Yusuf •• Dedi, ben kadınlığnnla Diğer cihetten Zclo vapuru rcftıka- pm yüu sürillme1i 
der burnya bizimle doıt olmağa gelmit· olanlarla ntfiliifıatfar- bunca yıldır bu atcşl yüreğimde sakla· tlnde bir kaç kUçllk gemi olduğu halde 
ler, o halde kendi resmi cübbelerini giy· • dım. Sen erkek olduğun halde onu bir yUzdUnne i Ierlne başlamılk üzere Th~ 3 - Bir limonu dilimlemcli, :ruzun 

mclcrine de mü de ederiz .. Yengeç... E·kı· Avusturya başvekili Dolf üs ve ça· saat bile elinde tutamadın.. tisin battığı mıntakaya mUtevecciheo çilli kıBlmları üzerine sarmalı ve on bet 
çıkar arkandan b O papnz cübbesini de ., Yusuf çok müteessir oldu . Zelihayı Moelfarc Baydan h r k t etmi tir. dakıka kad r orada bırakılmalı. Bu tarzı. ,_ I k C ,. h . . M k , . alıp satı\Yına getirdi. . 
yeni dostumuza ver ... O kendi kabuğu R OS OVa Uffl urTelSl azarı 1n Bu ırada Cebtail JJelcrek Yusufa gö- Londra, 3 (Ö.R) - MUrcttebatından bır hafta tekrarlamak lazımdır 
içine girsin.. • memleket/eri hakkındaki düşünce/eri rUndU.. 99 ki inin ölUmU iJe neticelenen (Thetis) Dut '"'faydan. 

Eftimyos acı acı güldü... - Yn Yusuf... D di, sor Zelihaya ... faciası hakkında anket bugUn hrtkim B. Ou vücut ...11z ıı·· ·ı 1 ı:.. ·.ı 
- LGzum yok.. Dedi, ben bu ıade ra· B k •• ı • b • k •• Tonrıdan dıle 1 n dirT Yusuf Zclihnya B rtcsin mnhkcmc ndo açılmıştır. Müd· .. ' . uu e ıgı ve sa• am 

1
ti' ı,..n 

hip cubbesi ahanda imdi kendi k bu- ll Ç 0 guze eseri Jr aç gu ne sordu.. d iwnumi bu focın hakkındnkl rnporu· en ıyı hır va ıtadır. Ve hiç üphe yok bil-
.. d 1 d k k Zeliha : nu okumuştur. Tahtelbnhirln kurtulan tun kadınlar vilcutlannın uzelliğini it-
gum il Sllyı ınm.. Çünkü ben rtık a:.,~~ k d y . A ' a o u ya c z 1 T dan 
k 1 b 

....... a ar enJ Sif (i SDI - nrı dıl ğim göUenm gençli· knptnnı Ol nd f cınyı nnl tmı, tahkikat t rler. Fakat bir çokları, o •uk suya alı,. 
1 iııaaının aş P pazı değilim f.. ğim, "117e1l:ı:.:_ Ve ntn nık hlı' hc1"1!- y d n t k 11- talik di1-:~-
B 

t>- .LUOU" Wlllı tiann C\i m c mc ""'-ere e '""Y marn oldukt n için dut yapmaktan 

8.1 papaz değıldi artık har.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••• 111 •••••••••• 1 •••••• 1. o1rnaktır. -i;?;.~~~;;~~~~~~;;;;;~~~~~~~~~~~;;;;.~~-:W~~dc~~:~~~~~~~~=~i:;~~~~iiiiiiiii:;;;;;;-.iiliilSıiii•iiillil-tal~;;;r:. ~~~~:~~~::=~=~: korkarlar. Bu ıbılere yapılacak t vaiye: ~ ~_zzy-.L7'"..LU.T~li!T~ ~~ Ve demir maskenin oturd~ğunu un odaya göturdü. -Vay canına .• i yine ç tallqtL Ar- Evvel& acak au ıle eabunlanarak yıkan· 

DEMiR KE 
ettiği otele doğru yiırüdu. Rozarj, mev· I Rozarj b 1 °Fıca falan luzum görm .. kadn 1 n muhakkak br. ka otele inmiı· mnk, uyu tedricen ıoğutmak. Bir an ge-

M As kuf tarafından tanınmamak için suratına den söze gfri§ti: lerdi. lir ki, ıu tamamiyle •ofumuı olur veba. 
mahirane surette makiyaj yapmı~tı. 1 - Bir iki saat evvel kır bir atla ııden - Bılmi)'orum.. Belki de dediğiniz vücuda hiç hlr zarar vermediği gibi late-

Arkasına bir b hriyeli elbisesi giymİ§-' kırk )&şiarında kadar bir nsılzade oteli· gıbi onlar ba ita otde inmi,lerdir. nen netice de kolaylıkla elde edilir. 

ti. Gemiciler gibi yalpa vurarak yürüyor• nize mİAfir oldu Kont dö Marli buraya yalnız ııeldi.. Banyodan eonra bet dakika devam 

du. Otelci, oteline daima zengin ve yiik· ı -Evet .. lımi kont dö M rli.. Onun yalnız gclm i ıizin planınızı hozu• cdeca: bir 1ımna tık de Y"Pılıraa, vücu· 
Ve macera romanl sek 111nıftan mü~teri kabul ettiği için bu Rozarj, demir m skenin kralın müte· yor mu> dun bıittin nznlnrı kuVVetlendirilmi~ olur. 

er• ~ ... •ttt --Büyük tarih 
bahriyelıyi bir mu teri gıbi kabul etme- nekkiren seyah tinde kull ndığı bu ismi - Biraz bozuyor. ÇunkG ben o ıki 

- J 90 - di ve ona: takındığını anladı. ark d şını da beraber yakalamak i ti,yor· 

Rozal',J ~ bre bırdikt b k - Kimi rıyorsunuz) - Evet .. Evet .. Dedı dum. Bu adnmlar müthiş bir dc~let ıırrı· 
ki tt · d en ır:ız sonra ta· ıceğiz. Bize oda ayır:nnnıza ]uzum yo · Oi e sordu. Rozarj ıert: Otclcı: na vakıftırlar. Bu eım eier ifıa etmiılcree 

b 
p eb ı ı a amk ı arkasında ıki silvari ile Çu"nkü bu acce vol çıkıyoruz. Y nlnız era er çer en gordU ve old k • " - Sizi... - Bu aaılz de çok m ğrur bir adam .. onl ra vakıf ol nlar derhal idam oluna· 

rete düştu. u ça hay. bize her tarafı kapalı bir araba bulabilir Ce~ bını verdi. Otelci hayrete dıi§- Galıba büyuk bir ~imıe... cakl r. 

- Vay canına d dı. Ne kadar misiniz. Mesela çiftli~inizde kullandan tü: - Evet büyuk bir c ni. Ebedi kürek - Vay canına .. Kım derdı ki böyle 

clbi e de •ı tirdı. Fnknt arkasın::: furaun gibilerden ola daha iyi... - Nasıl.. beni mi) cezasın• m hkılrndu .• Mev.kii itibarile bu aail bir adam bu k d r buyuk bir ıuçun 
iki nsilzade ncab kim? Muhakkak k _ Otelci, ellerini oğuıturarak cevap Diye haykırdı. Rozarj yaklaştı .. Heri· ceza ona bir lütGftü. B kası olsaydı idam aahıbi olaun. 

ı . 'd b ra ın maıyetın e u unanlardandır ve de- verdi: • fin kulağına eğildi: edilirdi. - Menfaatiniz icabı duJUncelerinizi 
mir mnske belki de tchdıd cdt?rck onlar- - istediğinizden lluı var. Geçenler• - Eğer bö) le yük.ek sesle konuşur• Otelci endişeye dıiıtu.. kendinize ı klayınız. Biz gece yanuna 

dnn baı.ı mnlllmat elde etmiştir. E er de bir takım canbazlar gelmiılerdi. Otel san cebimde açık emirlerden biri ile aeni - Siz onu burada, benim otelimde doğru geleceğiz. Siz ıokak kapı ını aralık 
böyle ise iş biraz karışık .. Fakat ne olur- paralan çıkı§modı. furgunlannı bıraktılar. doğruca Sen Mısrgcrit adaaı zındanını tevkife mi geldiniz> bır kırımız. Her kes o zamana kadar )at· 
sa olsun· Ben onu bu ~ce oteldeki oda. Araba değil adeta vagon .• Her tarrlı ka· ziyarete gönderirim. - Evet .. Fa~at korkma .. Otelinin ıe· mı veya odasına çckılmit bulunmalı .. 
sındnn muhakkak kaçıracağım... palı .• Yalnız onu kiraya vermem" Sata· Ve böyle ıöyliyerek herifin yüzune refinc hiç bir nobanlılc gelecek değıl... Sizde ltendi odanızda kalacak ve ne 

Rozarj, kendisini beklemelerini tenbih nm.. Hem hayvanı ile beraber. re!lmİ mühürlü açık emir lcağıtlannı da· Onu bu gece yansı yatağında u~ urken olursa olsun atla dıprı c;ıkmıyacalcsınız. 
ttı i dört adamını bulmağa Dofen ote· Mükemmel .. Al pey olarak yirmi altın. yadı. usulca kaçıracaaız. Fakat asıl mesele fU: - Baoüıtüne. .. 

lini ldi~i zom n. nk,nm olmuş, ortalık Yemek saat sekize kadar, araba ve at Otelci korkudan sapsarı kesildi. Titre· O yalnız de"il · Bernberinde iki ltiıi daha - Otellerde adettir, odaların çift 
l r gece yar11ına kadar mutlaka hazır olmalı. meğe baıladı. var. anahtarları vardır. Kont dö Marlinin oda-

Oı 1 . n t • hı uz rine bir altın fır· Rozarj adamları ile beraber otelden Sonra: - Hayır •.. Yalnız. Bizim otele yalnız sının bir n htarını da bana veriniz. Ta 
ı r k · çıktı. Ekü dö f ram otelırun bulunduiu - Buraya ııolıniz... burada konuta• olarak geldi. O gelmezden evvel bir uıak ld işimtti lc:olay ve cUrültUsüz.ce görelim. 

adam alullı bir yemek hazırla- büyük meydana gelince adamlannı birer lım... onun hesabına otelin en iyi odasını kira-

Bız bir saate lcadar ırel• k~e ırözc:U olarak bııakb. Oiyerelc Rozariı .her tanfı kapalı bir lamıetL Eı -ldl'llEDf - Son oda f4pk414nlcın bın 



SAHiFE~ 

illi Şef An 
tezahür le 

arada coşkun 
karşılandı 

F. Papen 
Moskovaya mı 

gidiyor? 
Berlin 2 (AA) - Havas muhabiri 

bildiriyor: 

Hayırdır 
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inşallah 
Ankarn 2 (A.A) - Rcisicümhur In

onü bugün sant 11,40 da şehrimize dön
mü. lerdir. Milli Şefi getirmekte olnn hu
susi tren gnra girdiği zaman bnştn B.M. 
M. reisi Abdülhalik Rendn olduğu hal
de vckiJlcr, parti genel sekreteri Fikri 
Ttlz.er, parti müstakil grup reis vekili 
Ali Riına Tarhan, mbuslar, _hariciye ve
kaleti genel sekreteri Numan Menerncn
cioğlu, Büyük erkanıharbiye ikinci reisi 
Orgeneral Asını Gündüz, vekaletlerle ve 

üyük crkfınıharbiye ve milli müdafaa 
erkanı, Ankara mevki kumandanı gene
ral Kcmnl Gökçe, Ankara merkez ku
mandanı ve emniyet müdürü ve bu ara
da bir çok zevatın bayanları peronda 
hnzır bulunmakta idiler. 

Reisicümhur ve Bayan Inönü kendi
lerini vilflyct hududunda karşılamış olan 
başvekil Dr. Refik Saydam ve Ankara Inönü AnkaTa iştasyonunda 

Dün akşam burada dolapn fak&t he
nüz teyid edilmiyen haberlere göre, B. 
Von Papcn. Moskovada hususi bir va:ıife 
ile tavzif edilmiştir. 

Berlin 2 (A.A) - Havas muhabiri 
bildiriyor: 

B. Von Papenin Moskovada hususi bir 
vazife ile tavzif edildiği haberi teyjd edil
mektedir. 

Paris 2 (A.A) - Bir çok Frarunz gn· 

zeteleri, bugünkü nüshalarında B. Von 
Papenin pek yakında •ne niyetle yapıl
dığı tahmin edilebilen~ hlUusİ bir vazife 
ile Moskovayn gideceği ıayialarına say• 
falarında yer ayırmaktadır. 

cOrdre> gazetesi, bu §ayjalardan bah
sederken ezcümle diyor ki: 
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Göriilmemiş üir hadise 

Sayıklamalı rüya ! . 
Bu çok garip 

canlı şahidi 
Aktaş 

ve enteresan hadiseyi, 
eczacı Kemal 
anlatıyor. 

olan 
nasıl 

EczacıB .Kemal Kamil Aktaş diyor ki: 
Rüya hakkında ilmi e.sasata dayonan 

yazılarınızı merakla okuyorum. 

valisi Nevzad Tandoğan ile birlikte tren
den indikten sonra kendilerini karşıla
mağa gelen zevata ayrı ayn iltifatta bu
lunmuşlardır. 

B. Von Papenin Ankarada olduğu gi
bi Moskovada da muvaffak olmryacaiı· 
nı ümit ederiı:. Fakat bu tayin, her hal
de, çok kıymetli bir dersi de ihtiva eyle
mektedir. Verdiği söze börmet etmek 
pek te adeti olmryan B. Hitlerin, hiç ol
mazsa Bolşevik aleyhtarı fikirlerinde sa
mimi olduğu sanılabilirdi. Fakat bu nok
tada da hayal inkisarına uğramak icap 
ediyor. 

Rüyayı ilim de knt'i bir şekilde ifade 
edebilmiş değildir. Bazı hatıratta yaşı
yan hadisatı şu ve bu şekilde ihya eden 
vekayi hazan uykumuzu meşgul eder, 
mide ve cümlei asabiye bozukluğunun 
karmakarışık rüyalara sebep olduğunu 
hep biliriz. 

Milli Şef müteakiben istasyonun iç ve 
dışını dolduran binlerce halkın coşkun 
ve içten tezahüratı arasında başvekil 
Refik Saydam ile birlikte otomobilleri
ne binerek doğruca Çankaya köşküne 
gitmişlerdir. 

---"'--- ----:---
M İLl.I ŞEFİMİZ FRANSIZ • ALMAN 
Teşekkür ediyorlar.. ArLErJzM MAÇJ 
Ankara, 2 (A.A) - Riyaseticümhur Münih, 3 (A.A) - Dün Münihte ya-

umumt kntipliğinden : pılan Fransa - Almanya atletizm maçı 

Benim şahsen rüya hakkında kat'i ve 
sarih bir kanaatim yoktur. Yalnız şu üç 
vakanın şahidi oldum. Mektepte leyli 
idim. Geniş bir yatakhanede yatıyorduk. 
Arkadaşlarımdan Tokatlı Hüsamed
din adında bir çocuk vardı. Yanımdaki 
karyolada uyuyordu. O gün imtihanla
rımız bitmiş, sınıfta kalanlarla, ikamle 
kalanlar ve sınıfı geçenler belli olmuş-
tu. Hüsameddin sınıfı geçenler arasın
da idi. Mektep paydos olacağı için Hü- I 
sameddin de Tokada gid:Cek~. Hepimiz ~d?~~n? söyledi. B~r camiden b~ 

lniinünün Ankarada kaT,Uanmaından bir intiba --Husuai foto muhabirimizden-

Kabotajın yıldönümü münasebetiyle Almanyanın kahir muzafferiyetiyle ni
reı.mi ve hususi U?vat ve kurumlardan hayet bulmuştur. Almanya 45 puana 
aldıkları tebriklerden çok mütehassis karşı 106 puanla maçı kazanmıştır. 
olan Reisicümhur İsmet İnönü teşekkür En müsait bir sporculuk havası için· 
ve mukabil tebriklerinin iblAğına Ana- de cereyan eden maçta yinni bin seyir· 
dolu ajansını memur etmişlerdir. el bulunmuştur. 

uyumuş, yatakhane denn bır silkfüa tı. Bırısının bağı dedı. Mezarlığı ~~ 
dalmıştı. Hü.sameddinin yüksek sesle sa- etU, üç dört atlı göründil. Birisi ba~ 
yıklaması yatakhanenin sük\itunu ihlal I idi. Kımıldadı, arabadan atladı. Bal>'
etrnlş, henüz uyuyamıyanlarla yeni da- nın elini öperken uyandı. 
lanları alakadar etmişti. Hüsameddin 1 Ağlıyordu. Etrafına baktığı vakıt ~ 
§unları sayıklıyordu ve yanında dalına lı gözleri, kısık sesi ile siz ne gülU1'° 
arkadaşı olan Numana hitap ediyordu. sunuz, nedC'Il toplandınız dedi. Ha~ 
Numan bana kimyadan asit fosforigi sayıkladığını söyledik. O da şaşkın~ 
sordular, üç kuvvetli bir hamız olduğu- km gördüğü rüyayı anlattı. Sayıkla~ 

Bayındırda Bostan 
bayramı için hazırlıklar 

Belçikadaki kaza 

Yurdun bu güzel parçasında humali 
bir faaliyet göze çarpmaktadır 

Alber kanalı nasıl yıkıldı? 

Alber kanalının kazadan evvel alınmış resmi 

Belçi1'adn Büyük Alber kanalında feci olduklarından yeni bir tehlike ba§gÖster
bir kaza olmuş, kanalın mühim bir kısmı 1 miştir .. 
çökmüştür. 

Bayındınn umumi görünii§ü. 

Kaza geçen Paznrtesi günü saat 16,20 
de vukubulmu§, bir barajda açılan tak
riben 40 metre kadar bir delikten sular 
d~arıya hücum etmiş. Godsheidden Ka· 
termolen mıntakasına kadar bütün bir 

vermiı ve 

Demer ırmağı Hesseltden bir az ötede 
kanal yatağının altından g,eçmektedir. 
Bu fekilde ırmağın çoğalacak olan ıula
rına sifonların tahammül edip ede
miyeceği merak olunmakta ve yeni bir fe· 
laket doğurması endişesini tevlit etmek
tedir. Tabiatın emsalsiz dckorlarilc gök.ünü 

ella)iycn Bayındır; oiir ve hayal, huzur ve 
Wltun diyarıdır. 

Burada gözlerinizin önüne ıerilen ha
rikulade tablonun azamet ve ihti§Amı 
karşısında ruhunuzun derin bir vecd için
de uyudu~';rıınu duyarsınız. 

Bayındır; ıenenin her mevsiminde ve 
günün her aaatinde güzeldir. Kışın icarlı 
dağların yarattığı efsanevi bir alem için
de yıı§ıyan Bayındırlılar; yazın bahçeler· 
de asırlar gÖrtnÜ§ ağaçlann ıerin gölgele
ri altında hayat ıürerler. 

Mahıullerin en nefisini ve en çok ç.e

fidlisini yetiştiren Bayındırda bir avuç 
toprak, bir avuç altın değerindedir. 

Çal~kan Türk köylüsünün yuvası bu. 
radn daima ııcak, her zaman neıelidir. 

** Bu yıl Bayındırda yepyeni bir bayram 
yapılacaktır: 

Bostan bayramı. Vilayetin ilk turfan· 
da karpuzunu yetiştiren ve ıonra bütün 
bir mevsimde lzmire vagonlar dolusu 
karpuz gönderen Bayındır köylüleri bu 
bayram için hazırlanıyorlar. 

Kaymakam, bayramın neşeli ve eğlen
celi geçmesi için haftalardan beri bu iş 
Üzerinde çalışmaktadır. Öyle ümit edili
yor ki Bayındırın bostan bayramı fev
ka1nde bir programla kutlanacaktır. O 
gün Bayındır şevk ve heyecan içinde dal
galamıcaktır. 

Bostnn bayramına Izmirliler ve komşu 
kazalar davctlenecektir. 

Bu davete Bayındırlıların misafir se
vcrliklerini bilen binlerce halkın memnu
ni ·etle ko§ncaklarına şüphe edilemez. 

* B ) ındır belediyesi son gÜnlerde foa-
1..iycıini bir kat dahn arttırmış, kazanın 
daha IMTıİz ve daha düz ün bir çehre 1-

it bankasına yatırarak mak-1 

ması uğrunda yeni kararlar 
tatbikata da geçmiotir. 

havaliyi eu basmııtır. 
Kaza çok ehemmiyetlidir.. Kadsheid 

Lokanta, berber, balla), kasap, kah· 
barajı ile Langerloc barajı arasındaki Üç 

vehane ıibi yerler sıkı bir kontrol altına kilometrelik mesafede Alber kanalı dok-
alınmış, yenecek ve içilecek maddelerin san ıekiz metre genişliğinde ve altı metre 
fevkalade temizliğine ve dü~kAnları~ de· derinliktedir. Jote bu iki baraj arasında 
korlanna büyük bir ehemmıyet verılme· bulunan büyük su tabakası açılan delik
ğe baılanmııtar. Çarşı cazip bir çehre d h.. tm•. v h"ıç b·ır kuv-ten ışanya ucum e ı,. e 
almaktadır. vet suyun bu hücumuna lı:arfl koyama-* mıştır. Suların yolu üz.erine raatlıyan her 

Tayyare kurumu yeni başkanın idaresi şey harap olm~tur. 
albnda ıcçen yıllara göre daha çok İyi Kendini:ö Jwrtann ı 

itlediii göze çarpmaktadır. Kaza aaatlerinde birinci mühendis 

Yeni bütçede az masraf prensibi en ön mösyö Sanly Coııan üç İşçi ile birlikte 
plana alınmıştır. Kurum muhasebeciliği barajın önünde suyun llZıntısını tetkik 
lağvedilmif, bu vazifeyi kurumun genç etmekteydi. 
ve enerjik baıkanı malmüdürü Fahri Möıyö Savely Cogan birdenbire ıula
Tunca üz.erine almııtır. Bu oekilde yapı· rın apğıdan topraiı yüluelttiğini gördü. 
lan tasarruf varidat yekununa ilave edil· Yanındaki işçilere .. 
diği gibi yeni gelir kaynakları da bulun- cHerkeı canını kurtanın.> 
mu~tur. Diye bağırmıı, bunun üzerine üç iıçi * betondan bir aaha üzerine atlıyarak ha-

Halkevimiz cidden çok iyi çalışmaları- yatlarını lturtannı~ar, fakat zavallı mü
na devam ediyor. Bayındınn ateşli genç- hendis. gemisilc batan kaptan gemiai yı· 
leri muhitte daima bir canlılık, bir k.ay- kılan baraj ile birlikte sulara gömülmüı
naşma, her sahada bir hareket yaratmak- tür. 
tan geri kalmıyorlar. Bir az sonra da yeni yapılmış olan ilci 

Temsil kolu, köylünün yaylasına ve ev sulardan ilk darbeyi yiyordu .. Ev
ayağınn gidiyor, açık havada ve ay ışığı lerin biri derhal yıkıldı. ikincisi evvela 
alh'llda v-.rdiği temsillerle köyliinün ruh hu savlete mukavemet edebildi. Etrafta-
VI' kafasını aydınlatıyor... ki çayırlarda hayvanlar otluyordu. Göz 

Rqad Bronzer açıp kapayıncaya kadar ıular derhal her 

----:--- tarafı kapladı. Yıkılan barajlardan ıular 
derhal her tarafı kapladı. Yıkılan baraj-BUDGE ŞAMPİYON 

Paris, 3 (A.A) _ (TENİS).. dan sular büyük §lddetle dı!lanya hücum 
Budge, vatandaşı Vinese 6/2, 7/5, 6/3 ediyorlar ve zava11ı mühendisin cesedini 

galip gelerek profesyonel dünya şampi- sürükliyorlardı .. 
yonu unvanını kazanmıştır. Sular bütün t rlıı1arı kaplamış, ekin-

A VUSrURAl. YA GALİP leri har.ap.etmiş •. hnyvanları öldürmüş idi. 
, .. , k .k 3 (A A) D . ku Y enı bır tehlike: JvJe sı o, . - avıs pası tas- , . . . 

fiye turnuvasında Avusturalya Meksi- Kanaldan çıkan sular hır az ılerıde 
ka •n ıfıra kar ı iiçle galip gelmistir. akan Dcmer ırmngma doiru :yürümekte 
~.)- /-1 u \ 1 .,.,u J 1 

Maamafih f claketin bu kadarla kalaca
ğı temenni ve ümit edilmektedir. Aksi 
halde sular Oiest §ehrini tehdit edecekler· 
dir. 

Alber kanalı, Belçikalıların en büyük 
eserleri olacaktı... Bugün vukubu1an bu 
mctum kaza inpat faaliyetinde hiç bir 
değişiklik yapmıyacaktır. 

Belçikaldar bu kaza için: 
- Yazık, resmi kü§Adı geri lıtalacak, 

demektedirler. 
Filhakika kanalın 30 Tem.muzda kü· 

pd reımi yapılacakb... Çal1Jmalara da
ha büyük bir hız verilerelıt kaza netice· 
ıinde yıkılan yerlerin iki ay zarfında ye
nileneceği ümit olunmalıttadır. 

Zarar on milyon frank, yani 350 bin 
lira kadardır .• Kazanm ne gı'bi sebepler
den husule ıelmit olduğu meçhuldür. 

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

RüyaJ~rınızı 

Bize 
Bildiriniz 

.. • • • • • 
Bir riiya mütahassw 

gazetemizin •R'ÜYA• 
tabir edecektir .. 

onlan .ıze: 
sütununda: 

Hususi 
Cevap istiyenler 

Rüyalanru (R'ÜYA) rümuzu lle. 
posta kutusu (361) adresine bildir- E 
dikleri takdirde kendilerine posta ile: 

• mufassal cevap verilir. Bunun için E 
: gönderilen mektubun içinde masraf: 
E olarak yalnız 15 kuruşluk posta pu- E 
: lu konması lifidir. : • • .......................................... 

nu söyledim diye söze başladı. Nihayet üç saate yakın devam etti. Hepimiz-~ 
dershaneye giren muallim numaraları taklnrımıza döndük. Hadise burada DJ"'. 
okudu. Hüsameddin efendi Tokat, dedi. yor. 

Efendim diye cevap verdi. Numaralan- Rüya hakkında biraz kitap okud~ 
nı birer birer büyük bir halecan ile yaz- ilim rüyanın bir kaç saniye içinde-~~ 
dı. Sınıfı geçtiğini haber alınca çok sc- bittiğini söyliyor. Bir insan bir ha~ 
vindi. Hep bunları açık söyliyor, sayık- rüyada görüyor, mesela trene binl) ..ı 
lıyordu. Bütün yatakhanedeki arkadaş- uzun mesafeler katediyor. O zaman ~ 
lar uyandık, Hüsameddinin karyolası ve hftdisat ile karşılaşıyor. Bu uzun ~ 
etrafına toplandık. O gözleri kapalı söy- ren macera nihayet insan dimağında r 
Jiyordu. Mektebimiz Haydarpaşada idi. kaç saniyeyi doldurduğunu söyliyorll' 
Hudisatı sıra ile takip ederek mektep- Bunun muhakkak bir şey olduğunu~ 
ten çıktı. Haydarpaşa iskelesinden va- de kabul ediyorum. Fakat Hüsaıneu-:. 
pur bileti nldı. Vapurun güvertesinde nin bu rüya ve sayıklamasının da ~ 
oturuyor, mevsim Ağustos, deniz sakin.. di,yim. 

Kızkulesini arkadaşlara gösteriyor di- ikinci vak'a: Bundan yirmi sene evJ 
yordu ki, Tokatta bir kız kardeşim \'ar. Yemende tabur eczacısı idim. Riit~ 
Istanbulu bilmiyor, denizin ortasında 0 güne göre mülnzimi evvel idi. Bir Y 
kule old\.lğunu, resmini gösterdim bir yürüyüşti yapmıştık. Sekiz saat at ilfl 
türlü inanmıyor, bu sırada sanki vapur rinde uykusuz bir gece geçirmiştiııt
düdük çWnııştı. SözUnü durdurdu. Ar- Tabur çadır kurdu. Seyyar karyoı.' 
kndaşı Numana hitap ediyor, bu Bağdad kurdular, uzandım. Ne kadar u~=' 
vapurunun düdüğü pek kalın diyordu. şum bilmiyorum. Rüyamda yengeın 
Nihayet Köprüye çıktılar, bu doğru Sir- ma girmiş bana hitap ediyordu. l{ 
kecide o zamanın Mesajcri Maritim va- sana mektup yazdım almadın mı di1, 
pur acentasına müracaat etti. Ikinci ka- du. Gözlerimi açtım. Kendimi bir ırı 
mara bir bilet aldı. Vapur tesadüf bu! banyosu içinde buldum. Posta neferi~ 
O gün akşam üzeri hareket ediyordu. mckt\lP uzattı. Mektup rüyamda gCS~ 
Dikkat buyurun bu sayıklamadan Nu - ğilm yengemden idi. Birinci mektub .ılı 
man ile Sirkeciden tekrar Köprüye dön- cevap alamadığını yazıyor. Merak e'P': 

dil. Haydarpaşa vapuruna bindi. Mekte- ğini söyliyordu. ~ 
be gitti. Mektep idaresinden izin ktığı- tl'çüncü hadise: Izmirde tanıdığıın 
dını aldı. Bavulunu yüklenerek tekrar zatı rüyamda gördüm. Evinin bir k 
Haydarpaşa iskelesine gitti. Bütün bu çökmüştü. o zat eczahanemiz.in m· _....i 

hadisatı a~ık bir ifade ile söyliyordu. sidir. Müthiş bir hastalık geçirdi. Jt~ 
Bütün sınıf arkadaşları karyolası başın- çok enteresan bir §eydir, onun ~ 
da dinliyorduk. Hüsameddin mütemadi- ve asabı olanlannı söylerler. Eyi ve 
yen sayıklıyordu, nihayet mesajeriye bir rüya insan için iç açıcı bir a 
bindi, akşam vapur kalkıyordu. Numan Hayat ta bir rüya değil mi? Hani ın 
ile öpüştüler. Numan karyola başında bir söz vardır. Tatlı yiyip tatlı IÖY _. 
hem dinliyor ve hem de giilüyordu. ~ _,.. r; 

derler. Eyi düşünüp eyi rüya gömı-"" 
Hepimiz idadi talebesi idik. A:r. çok rektir. Korkulu rüya görmekten ise~ 

fizyoloji okumuştuk. Bu bize ilın1 bir nık yatmak bazı hususatta elbette #FJ 
mU§ahede oluyordu. Vapur demir aldı. dır. ıJA 
Hüsameddin güverteden 'Osküdara kal- Eczacı KEMAL K..AJ('t. 
kan vapura mendil :sallıyordu. Beykozu 
geçtiler, Karadeniz göründü. Hüsamed
din hiç durmadan söyliyordu. Samsuna 
çıktı. O zaman otomobil, otobüs olmadıiı 
için çaçan arabasına bindi. Arabada ya 
nında bir jandanna yüzbaşısı vardı~ He-

Btı11an At11• ödül : 
Evli bir kadın olduiunuz halde 

da bir bqkasiyle evlendiğinW 
sUnUz.. Hayırdır inpallah .. Kita~ 
rliyayı Uç şekilde tabir ediyorlar· 

men temenna etti. Hava sıcaktı. Kendisi hAmile iseniz kız doğuracaksınız..~ 
askeri talebe .. göğsü kapalı idi .. Yilzba- y~ kızınız varsa yakında eY'I" ~ 
şının müsaadesiyle göğsünü açtı. öbUr receksiniz ve yahut ta kocanWa )ı:l""ı 
tarafında yüzli kapalı bir kadın vardı. "edeceksiniz. 
U:ıun zaman bu araba ile gitti. Etrafı 
ara sıra tasvir ediyordu. KAh bir uçu -
rumdan geçiyorlar, kAh bir dere kenan 
takip ewyorlar, hazan bir yokuşa tırma
nıyorlardı. Bir hayli gittiler. Arasıra 
Hüsameddinin gözlerinde bir gariplik 
beliriyor, gözlerini büzüyor, hazan yor
ganı tekmeliyerek dönüyor, bu zaman
lar bir heyecan geçirdiği belli oluyordu. 
Arabanın fena ve korkunç bir virajdan 
geçtiğini söyledi. Sonra biraz sustu, tek
rar başladı. Geçen sene burada bir e§ -
kiya hücumuna uğradıklarını söyledi. 
Uç saate kadar bizi baş ucunda karyola
sı etrafında toplıyan Hüsameddin nlha
yet Tokata varmıştı. 
Halecanı belli oluyordu. Şehrin IÖ-

TOTbah: .Şenueddin: ~ 
Tanımadığı süslü, şık bir kadıııl 'I 

da öpmek veya kucaklamak k~ 
mUş bir kadınla evlenmek, on~ -1' 1 
dan fayda görmek bir ev!Adı o~I 
hemen o sene hayır görmek sureti.O 
bir ve 1evil olunur. 

Ne§et Atalay: 
Rüyada rıhbm ve liman seY~ 

vazgeçme, hayırlı bir zevce, ~ 
sUkfuıet tabir olunur. Gemiyi JztJlİÖ' 
tımına yanaşmış görmeniz yakıtıııd 
hate kavuşacağınıza delildir. :Be 
bu rahat ve selameti bir izdivaçtB 
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~Tü;l~i'Y~~i~···;iiihI;;;;~ 
programı nedir? 

"Marmarayı Karadenize bağlıyacak 
bir ''Majino hattı,, yeni 3 dritnavt 
30 destroyer, 60 denizaltı gemisi" 

Ankara Radyosu [ B 0 R SA j 
DAl.GA UZVHJ.UC:U 

ı.ııeı., ,.,,,,,,,. .,. 
gerN ilcretlerl --* ... ·-VilAyet hmuat idareleriyle belediye-

BVGUN . 

ım m. 183 Ka./120 Ww 

T. A. P. 3~70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

T. A. Q. lt.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

lerin elinde bulunan iskele, rıhtım ve 
geçitlerinden 1938 yılında alınmakta 

347 Albayıll tica. 13 25 16 olan rnUruriye Ucmlerln1n 1939 eeııesi 
84 Alyoti bi. 14 15 25 için haz.ırlnnan ve halen Denieyolları 
53 Esnaf ban. 15 75 16 idaresi tarafındnn idare edilen iskelel~ 
26 j. Kohen 15 15 de tatbik olunan tarife formUlUne göre 
l'l 1stiklll elbir. 14 15 ha:ı.ırlnnan cetvele nazaran tatbiki icra 

'!lO n 12 35 T " ,_ ·· •W• 527 Yek<\n Vekilleri heyetince kabul olunmuştur. 12,~ rro1rtam • urıı; muzıgı 690741 i Eski yek<ın 
1 - kürdili bic:azlc:ir PCft'Ovi 2 - Ar- 691268 1 UmlDtıt yekOn 12 YBJ1Ddan kilçilk çocuklar, geçlrilen 

, ' \ 1 

Zayi~ 

22-7-1930 tarih Ye gmqmt 7520 
no. ile lzmir birinci noterliiiDe 
tasdik ettirdiğim Münevver iıimli 
miihra..a zayi ettim. B~ka mü
hür çıkartacağundan eaki mührü
mün llükmü olmadığının ilanını 
rka ederim. 

Karantina Türkoğlu ıokak No. 
17 Emin kızı MÜDe'ner 

2332 (1388) 
taki - kürdili hicazklr ıarlu - Cismin gibi No. 1 11 50 naldl vuıtalannm sah.ip ve aUrUcülerl, 

8 12 askerler, jandarmalar, posta memurları, KULA S H MAuvraırgı 3 - kürdili hicazkar prkı - Çılgınca se- No. • • ~ 
N 9 12 75 muhacirler, mevcuden sevkolunanlar, rl!!AS •• 243 

vip 4 - kemençe tabimi 5 - Faize 0
• lO LOJ 

No 14 25 ziraat için geçen köy ahallsl, posta tap-
oetaraban ptkı- Bedei Ymlat içilsin 6 - No: 11 17 50 yan hayvarilar, askert hayvanlar, mWıa- DAVETiYE 
Şemeeo.Jdin Ziya • ;etrabu tarh - ey cirlere alt eşya sal müruriye ilcretlııden Daya olunan: 

s.ı,.da çmkaa Z.ora -·--...: Parilıtea F..-s .-.t müta"·-lamun neza- oonca a-·ı zevkini sür 1 - aaz semaisi ZEYT.INYAOI rt-'---- ıa--t.. Tarifed •- bu b E • ,.... mw.ı.=ıuıı o ccuuır. e yazw üc- • • t..P __ • 
.Llıiı Wr l.ah.da ..ı.n 7Ql70l'S reli altmda ;pp.ı.cak a~ ~· - 13.00 memleket aat ayan. ajana Ye me- ntler belediye ve hususi idareler tara- l'alenm Seyit alı .. __ acalD • 

cHat., llbki.yeye ilhak edidiktea lan lnsiltenain T"uık.iyeye açtıgı bediler- teoroloji haberleri 13,I S.14 müzik (ka- 43800 kilo Ö. Muharrem 34 50 35 fmdan azaltılabilecektir. den Çenbl Halil oilu Mehmet. 
-. lelceedenm limuu bir deniE Ye den ödenecektir. rışık prOKfBm-Pl.) 19.00 program 19,05 ZAHİRB Osman oğlu melunet tuafm • 
~ &.111 lııaline setirilecektir. Banden Bundan 1-tka Türkiyenin ııııablanmalf' müzik (Sz:ymanowski ·Varyasyonla te- Yeni bronz paralarunız dan aleJhinize açılan alacak da-
..... Manura denizinin limaJ q,lann- için yeni bir teSlihat prOKfBmı hazırlana- ma • Pl) 19, IS Türk müziği (kanplt Bakla 3 687S 3 6875 Hükümet ufılklılt para ihtiyacım tama- 'ftalndaa dolayı muhakeme sünfl 
"-hetl•.,,.k ye Eclirneyi de içine aldık· c:ak ve luik donanması üç aa~fı harp g~ program) ,9,45 Türk müziği (halk tür- ~~~Pamuk 45 ıl5 men karıılayabilmek üz.ere on paralık o!-"ak !-~ edilen 17-7-939 bari-
'- ..,.... Karadeniz• kadar w-nınak mili. 30 destroyer ve 60 denızaltı gemı- küleri ve oyun havalan) 20,00 memleket bastmnağa .karar vermi§tir. Bronzdan ya- laine ariiaadıf pazartesi sini saat 
_,... .. ~ Wr mfietehkem ı..t yic:a- .mdea mürekkep olacaktır. Aynca bav~ saat ayan, ajans ve meteoroloji haber- 2 1,20 Hamburg: Mozartm jubitCT •en- pılacak olan yeni on paralıJdamnmn 9~ da kula sulh hukuk mahk~ 
'da ............. Ba Mt Franmılleki Ma- bYYetleri de ehemmiyetli ıuretle takvı- (eri, 20.15 türk müziği (kl&.ik program) loniai. . ıekilleri tesbit edilmit ve darpaneye gön- meainde.whazır bulunmenıır: lüzu • 
..... .._ a)'DI olacakbr. ye edilecektir. Ankara radyosu küme heyeti 20,55 ko- 21.SO Stoklıolm: Wcher. Vinldi. De- derilmi~tir. Darpane lüzumlu hazırlıklan- mu tebhg olunur. 

nıı.-na (Türk ku"1ftun 4000 kilometre- lia1 ve Smetanarun eııerleri. nın ikmalini müteakiben on paTa\ıkları- 2355 (l392) 

Çocuk sürgünü 
Bu sıcakgüolerdeçocukları öldüren 
en tehlikeli hastalık, bu hastalıktan 

nasıl korunmalı ? 
VM plİDıce u,.lenleki küçük çocaklar cUk. bir deri bir kemik kalır ve sonra 

için iiOk ..:Wilreli bir menim beJlam11 do- ölür. • • 
•ektir bu çocuklar ..k sik yaz Çocak -..ıi neden olur? 
llLal1 d~ir butalağa tutulabilirler ÇocuklaMa ishal belli başlı ~u sebep-

. b h t lık yavru- }erden olur: ve Allah göıtermesın u as a 

1 k 
,_ · ·ı- kadar götürür. Bir kcrre sıcak, çocuklann bakılması-

anmızı ço ıı;erre o wne - d-
v • . k"" l d k ·· ·· Ü der· na çok dokunur. Yalnız ana su u emen 
, ı; 1l% ishalıne oy er e çocu aurgun . - - wı , 
1 B bil 

• '- ~klar bıle, analarının sudu yag ı oı· 
er. unu nuyen yo .. tar. .. .. 

A~''- ld" B d rt de her halde daiu zamaa mcak yüzünden onu hazme-
nm; yaz ae L U e • • _ .. 

.. da lda örUlmele bqlam11ttr. Biz demez. Onun ıçın ııudü yaglı olan ana 
)ıai eo a .. - - d iL - ı· rurdun bu sayıMDa mahsuı yaz sürgiiaü çocuga yaz gunu ana az sut verme ı. 

"8atalığmı yazıyoruz ki vakit Tarken ana• Anası butalannn. yahut başka ıebep
lar babalar bu derdin ne tehlikeli bir lcr yüzünden süt veremiyen analar d a 

tfert olduğunu duysun, ynvrulan hu hu- ı;ocuklanna inek südü yahut b~ka bir 
blbban kurtarmanın çarelerini öğrensin mama verecek olurlarsa çok d ikka tli 
ıre 1hıem kendileri için hem de memleket davranmaları li'wmdır. ~en1ccek sütle

kin azap olan çocuk ölümlerinin önünü rin çok temiz olmasını. mikroplan ölsün 

a! ınlar. diye iyice knynattlmasına ve ~a taze 
Şimdi can kulağiyle amleyin: taze verilmesine çok diklcat etmek lhım-
Y azın ve mcak havalarda büyük in- dır. Mama ve Mire gı'bi ,J'iyecekler yiye

bnlar bi1e kqın olduğu gibi yağlı yiye- bilen çocuklara da yaz günü l>ol bol scb
ceklcr yedene bunlan hazmedemezler. ze çorbaları, portakal. limon. domates. 
:I' &biat it.er mcvaimin yiyeceğini apğı yu• üzüm sulan gibi hafif ve hazmı kolay 

kan ~- Yazın süt boldur, meyve §C'Yler vermelidir. 

'Ve .bze boldur. Bunlardan yemeli ki ha- Çocukların emekliyeceii. O)'IUYacağı 
Dm kolay olsun. ~rlerin de ternizliiine çok balanak li-

Bü,,iikkr bö~1e olunca ltüçüklerin yi- zandır; çünkü bu ishal pislilcten de o1ur. 
Yecdderine daJ.a çok dikkat etmek la- Hastalıktan nasıl korunmalı? 
IDnL. Onlara daha küçük Yatta her üte- yazın küçük bebeklere midelerini boz-
Clilderi n:rilir, mideleri olur Olmaz fCY• mıyacak kadar aüt .ermelidir. Annesi süt 
lede dokl111111una eYYell mideleri son- vermiyorsa anne ıütü kafi gelmiyorsa 
n baıinwAklan bozulur; Te bu it Tabin- verilecek inek aütii yajaaz. taze. iyice 

r.fe Lir Lelcime eoru!maz. gösterilmez ve kaynatılımt -n mdaopauz bir bale gelm· 

ae.-ı amnmazsa sonu çocuk sürgünü olmalıdır. Sütten manda çocuğa yalna 
rciediğimiz bale vanr. Hayvanlar bile kü- meyn sulnrı ve~elidir. Çocuğu her gün 
ç6lc :yavnı1anm cvvCJu sütle beslerler. üfiitmemek şartiyle yıkamalı ve kalın el-

Hc;pimiz biliyoruz ki küçük çocuklar biılcler giydirilmemelidir. 
~· saatte bir veya iki defa abdeste çı- Çocukta ishal olduiu anla,llır anlaDıl· 
icarlar. Büyük abdestlerinin rengi an ve maz derhal bir hekime göstermeli. eğer 
lcoyucadır. Mide ve barğıl'faklan bozu- iYakın şehirlerde bir çocuk balumevi var
lan çpeuklar bir ,&'Ünde bir laaç kene ah- :sa oraya yabrılmnlıdır. 
Clcate plcmıya batlad1D11 aol•mab ki yay- Hülô.sa: Ne yapıp yapıp çocuğu derde 

ru 8'irgijae tutulll\Uf.. Ha.talak Lir az <la- :uğratmamaia çalıpn. f..ier yanu ya.ka
ha ilerlc;yince çocuğua abdeati yeşil bir lanırsa teulden tedavisine bakın. 
re.it alar ve i~ode ha -'L: ,..;:._:, L -:L• H' 1 Bugu"nün kürüiü ya-g.un. -.uuıı; gaul ıç unutmıya ım: " 
ban madddcr t;örülm...;;e ı_ __ ,_r Ço- b '" .. ~~.J-
-::--~-------•:._._~_::.:.:_:·__:::_. nnm tı\'Uıı;uuu_r. _______ _ 

BOYABADDA l VEZiRK6PRVDE 
1111' lıöyM dal lıız Jluhtar oe ımamıar 
il• defini tilftrdfl lıurnı-
~ (Husuıtf - Geçen Pazarte- Vezir ~~s!) _ Köy kalkm-

.t g(inll B oyabada s....z.ıı Gö-k~~- d .. ,,,_.;1_ tutan ve ,~ı-
~-- --& ... "7UUDl:U ma avasını on pa.aau. .. .,,_ ..... 
~ ictr.a :Emine isminde dul bir ka- lük islerine çolt büyük bir önem '\'enlen 
Chn ÖZ kardeşi Hüseyin tarafmda:ıt öldü- VedrköprUde mulıtar ve imamlar için 
riilmiipür. yeni bir kurs açılmıştır. 

Hlııli8e ıudur: Dul olan Em" k- Tekmil mubtarlarlıı imamların iştirak 
ytiaıılm blriyle e.lenmek iist~ me ~ ettiği kUrs S haziran Salı günü saa~ 
&pıe 1nalt\mat ft - te HalkeYinde ~hn~ 'ft bu mtl~ -
ikiıw e ~eıtıaeden m~ le kaymakam Tevfik Kılıç Aslan Cüm-
dan ~ Bü • Bunaan muğber buriyeUn köylüye ve köy kalkınma da
'--- .. scyin 8ll7ri ~ lJlr vasına verdiği ehemmiyeti tebarüz etti· a_, .. .slirduğü için F.mineyi ta1.....-~ bir sövte. vermiş. müteelaôen Ba1-
ku-' 1 ::ı~, ıuanaıı ren _ b' 

.,,--y e v.qunnÜJflir. HAdİR7'e el kevi tarafından köylüler~ ır W 
kıopıa nıliddeinıun\t Kadri Ozin katt1i r.iyaf eti veriJmişür. 
yabbtaralı: dem.1 ~ çelanq ---o---
kendisini tevkif etmiştir. Tahkikat;.:_ Anluatada Eğltftıenlel'ln 
vaın etmektedir. 

sayın arttll'llıyoP 

Hariçten 70 ilin ton ANKARA - An~ vilfıyctindeki 
felıer ltfıaJ edUeceJı köy eğitmeni snyısuu arttırmak için vi-
-,ı;..- ~yet bu sene bUtQeSine bir mikdar fazla 

'!srANBUL - Memleketimizde şeker tahsisat koymuştur. Geçen yıllarda ya
fstihlaki gittı'"kçe nrtma'kta olduğundan pılan köy okuUnnndan başka bu yıl ye
hariçtcn şeker ithaline lüzum hlsll ol- nidcn ııo köy okulu inşaatına baflan
ımqtm-. Bu sebeple l'Ctmit bin ton b- mıştır. Ankara villyetl ile Maarif ve
dar ışebr ithal edileceği Uıhmin olun- kaletinin şimdilik bu ~ yardım olarak 
malrtaclu. Senelik ~ ihliyac:unız 105 tahsis etlikleri para mikdan, 48 bin li
llO hin ton arasındadır. Bu seneki §eker rayı bulmaktadır. Vıllyet den .enesi 
mahsulünün be 30 - .35 bin ton arasmcia başına kadar bu okulların ikmal edilme-
0tac.ıa '-tlrlliyor. Mütebalcisi hariçtm al için gerekli tıedbirim a1mq bulun-

lik memleket turnesine çıkan tayyareci- 24,0S Prag: Çek musikisi. mızı baımağa başlıyacaktır. 
lerimizin ihtisaslan 21 .25 neşeli plaklar 
R. 21,30 orkestra programının takdimi 
21, 4 5 müzik (radyo orkestrası - Şef :Ha
san Ferit Alnar) 22,30 müzik (opera ar
yalan - Pi.) 23,00 son ajans haberleri, 

ODA MUSiKiLERi 
16,30 Hamburg: Brahrm, Reger, 

Knapp Te ıaair bestckarlann eser-

BOYABAD • SİNOP 
Yolanda lllr lıamyon 

AKHiSAR HUKUK HAKiM • 
LI~INDEN: 

dere~e yıwarJandı Davacı Akhiıarın tehiaa mahal-

ziraat. esham, tahvilat, kambiyo - nukut 17,25 ı~r11nva: Haydn ve aair beste- -+- lesinde kadın ç~me sokağında 
... - Boyabad (HuSU!i) - Geçen perşem- 19 nolu evde oturan ölü ıüleyman 

borsası (fiat) 23,20 müzik (cazbant Pi) 
23,55,24 yarınki pro,gram. 

OPERALAR VE OPERElLER 

kAurların eserleri. b ij .. s· B t_ d 1 k e g nu ınoptan oyaoa a ge me to kızı lıayriye elma tarafından müd-
19 ,30 Böhmen: Mozartın bir triosu. olan Kuruçaylı Osmamn idaresindeki deialeyh kocaıı olup aynı mahal-
22,05 Varşova: Schumann, Şopen ve kamyon Boyahada 45 kilometrelik Ça· leden Bayezit addüllah aleyhine 

21.05 Paris (P. T. T.) F~aronun iz- 23,05 
sair bestekarların eserleri. kıldak yokuşunu çıkarken dereye yuvar- açılan bofanma davaamın dunıt-
Roma: Respigihi. Dvorakm lanmıştır. Jçcriıinde bulunan sekiz yolcu ma gününde müddeialeyh gelme-

22,05 
22,05 
22,35 

divac.ı. 

Luxemburg Lakme. 

Milôno: Frnnccsca de Rimini. 
Prag: Fidelio (2 ci perde). 

BUYUK KONSERLER 
20,05 Viynna:Brückner 2 ci senfonisi. 
2 l ,05 Bükreş: Haydnin eserlerinden 

mürekkep konser. 
21, 15 Londra (Regional): Bizet ve sa-

21, 1 s 
21,20 

ir bestelcii.rların eserleri. 

Pr~: Dvornkın 5ci senfonisi. 
Ooyçlanzender: Çnykovski, 

Dvorak ve Sibeliusun eserleri. 

A tın Damlası 

Bahar 

Dalya 

Senin iç!n 

eserleri. muhtelif yerlerinden yaralanmlfbr. mİf ve ikametgahının meçhuliye-
23,20 Lcipzig: Muhtelif hestek8r1arın Hadise mahaJline C. Müddei umumisi yetine binaen tebligat yapılamadı-

cserlcri. Kadri öz.in gitmiıtir. Yaralılardan aşçı ğı anlatılmakla müddeialyh ad -
23,40 Kopenhag: Haydn ve Mozartın Hüsnünün kolu kırılmı~ tedavi albna alın· dullaha Ştazete ile ilanen tebligat 

eserleri. rnı,tır. icrasına karar verilerek duroıma 
23,40 Viyana: Smctananİn bir kuvar- 17-7-39 pazartesi günü ıaat 10 na 

tet parçası. Maliye vefıaletlnln bırakılmıt olduğundan vakti mez-

sousnERIN KONSERLERi 
18,20 Prag: Şopenin eserleri. 
19,20 Viyana: Lisztin eserleri. 
19,35 Kolonya: Viyolonıcl ve piyano 

konseri. 

22,05 Kopenhng : Piyano konseri. 

hıuusi Jıalem k\trda müddeialeyhin bizzat ak -
müdürlüğü lıiaar aıliye hukUk malıkemeıin-

--Y:r- de hazır bulunması veya bir Teki1 
Ankara - Maliye Vc1t6.l ti husu~ kn- st"Öndermesi aksi takdirde gıyap 

ı~m müdilrli.iğüne, husust lmlem mUdi.ir- kararı ittihaz kılınacağı tebliğ 
lU n birinci efl B . Emin Denli vcldile- makamına kaim olmak üzere ilan 
ten tayin edilmiştir. olunur. 2349 (1386) 

Eczacıbaşı 

Siyah Lale 

Leylak 

Krep Jorjet 

Muhabbet çiçeği 

Yasenıjn 

Manulya 

Şimdıye kadar memleketimizde görülmemiş 

Kristal Şişelerde Piyasaya çıktı 
F antazi Kutularda 

tzmlrden göttirülecek bir tek hediye vardır. S. FERiT KOLONYA VE ESANSLAIUDllL. 
(Etiket benzetmek, isim taklit dmeğe çabalıyan taklitçilere karşı en kat'i emıaiyet olarak etiket arkuuadaki S. Ferit Ec:zaabap imzasına 41kkat b~m) 

Meşhur 

Bütiln Türkiye için umumi : Şifa Eczanesi 



SAHll'E8 

f AŞÇI BAŞI MARKA 1lnsanlara ölüm ve dehşet saçan bu korkunç başar 
ı Makarnalar 

Çocuk Hırsızı 
1 Perdelik • 

pıyes 
ŞAHISLAR: masum bir çocuğu çalmak, pua mukabi

Cim, Nemi, çocuk, iki polis. ZAMAN: linde satmak, bu büsbütün başka bir şey 1 

Yirminci asır, Amerika. 
1 
Çok müthişi Cezasını çekeceğiz!. 

• SAHNE: Oturmak, yatmak ve aynı Cim - Çocuğa bir şey olmıyacak ki, 
zamanda mutfak olarak kullanılan bir parayı alınca aağ salim geri gönderece· 

oda. üzeri muşamba örtülü bir tahta ma· ğiz .• 
u. Raflarda adi tabaklar. Bir köşede bir Nf'nsi - Ama yfl almak i~temczlersel 

ot minderin üstünde eski yorganlar. Ha- Ya hnkim, öksüzler yurdundan alıp ma· 

sır sandalyeler. iç kapayıcı, kirli renkte nevi evlad yaptığı bu çocuk için yirmi 

perdeler. Rast gele atılmış kadın çama· bin dolar vermeği lüzumsuz görürse 1. 
ıırları ve erkek gömlekleri. Bir saç soba. Cim - Sen beni budala mı sanıyor-

1 Perde açılınca, ıobanın yanında, ba· sun~ Düşünmeden bir işe girişir miyim'? 

ıını avuçlarının içine gömmüş, yerde diz Hiıkim çocuğa öyle düşkün ki, yirmi bin 

çökmüş bir kadın görülür. Sobadan hara- değil istersek iki mislini bile verir. Ko-

ret gelmediği, kadının omuzlarının üze- lay kolay onu milyonlarına varia yapar 

rindeki eski hırka ve atkı yığınına rağ- mıydı'?. Onun gibi bir adam için yirmi 
men zaman zaman §iddetle sarsılışından bin doların ne kıymeti olacak .. Verme• 

bellidir. sin de bak, ben ne yaparım~. 

Selfuıik ~er "nin !137 ve 938 senelerinin 
birincilik maaalyalarını kazanmıştu-

~:C~LY..TJXZ7Z/.;o.227.AOCG.7J 

Acele Kiralık 

.. Bir çift kara sinek bir 

Mı -.ılarya, sıtma, trahom, çiçek, Dl· 
za\ ıteri, Kara hgmma, verem,, Şar· 
bo!'ı-. Kolera gibi bir çok salgın nas
tal~:!ar taşıyan $ilnek, tahta kurus~, 
Poe güve ve bütün ha\eratı uyan,.-, 
madan FAYDA ile imha ediniz ... 

FAYDA bütün haşerat öldürü~ü 

ile 

öldürünüz 

yazda 1,500,000 olur 

Masanın üstündeki cıgara paketine Nensi - (Erkeğin önünde diz çöke· 

uzanır, boş olduğunu görünce hırsla yere rek) hayır, hayır, Cim, yemin etme!. 

fırlatır ve sobanın tablasında bulduğu bir Sen bir şeyi aklına koydun mu, aleyhine 

cıgara izmaritini ya'kar. bile olan ynparsın. Kendi kendini ölüme 

Resmi ve hususi daire veya 
doktor, avukat, tficcar, 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 v~ri -
lecektir. 

' mayilerin en iyisi ve müessiridir
Kat'iyyen ıeı,e yapmaz. Kokusu la· 

Bir az sonra kapı açılarak, Cim girer. mahkum ettiğini farketrniyor musun? Ke· 
Kucağındaki çocuğun ağırlığın hn dolayı lepçeleri kendi ellerinle bileklerine takı· 

müııkülatla yürümektedir. Kadın, bir kö- yorsun. Bir defa da beni dinle, ne olur, 

peğin efendisine sadakatla yaklaşması gi- çocuğu çnldığın yere götür, sokakta bul· 
bi bir sokuluşla onu karşılıyarak, sevinç dum falan diye bir hikuye uydurursun. 

alametleri gösterir.) Sana bahşio bile verirler. 

Nensi - Merhaba, Cimi (Birden ço· Cim - (Elini kadının ağzına tutarak) 

cuğu görerek) ne o? Bu nedir'? Bir ço· sus, yoksa şimdi seni de uyuturum. 

cuk mu. 
Cim - (Sert) kapıyı kilitle 1. 
Nensi - (Koşup kilitledikten sonra) 

nereden buldun onu? Ne yapacaksın'? 

Niçin buraya getirdin'? Söylesene? 
Cim - (Yatağa yaklaşarak) ııunları 

kaldırt 

Nensi - (Yatağın üstündeki öteberi· 
yi toplar. Erkek, çocuğu hızla yorganın 

üstüne atar.) Canını acıtacaksın dikkat 

etsene, Cimi. 
Cim (Güler) - Şimdilik bir şey duy· 

Nensi - Peki, peki susuyorum, itme 

benif .. (Kollarını adamın boynuna do

lar.) Beni böyle, kendine yakın, istemi· 
yor musun'? .. 

Cim - Ben korkak kadın istemem. 

Nensi - Seninle beraber olduktan 

sonra cehenneme girmekten bile kork

mam. Hapisaneden korkmuyorum, beni 
korkutan senden ayrılmak 1 Yirmi ~ene 

senden uzak kalırsam, ölürüm, ölmesem 

bile, yirmi sene aonra, sen belki b!JgÜn· 
künden fazla farklı olmıyacaksın, erkek· 

maz.. ein, senelerin tahribatına mukavemet 
Nensi - Ne diyorsun. Yoksa... edebilirsin... Fakat ben, buruşuk, soluk 

Cim - Anladığın gibi uyuttum. bir koca karı olacağım. Yüzüne bakmak 

'.\Iensi - Hali fena gibi geliyor, bana, değil. ancak tüküreceğin, bir acuze 1. 
Cim uyandırsam mı acaba?. 

Cim - Uyandır da haykıra haykıra 
polisleri başımıza toplasın?. Bir şey yok. 

Azıcık morfin verdim .. işte yarısı da bu· 

rada. (Cebinden küçük bir kutu çıkarır) 

Gençliğimizi, aşkımızın yanında. yirmi 
binin, kırk binin ne ehemmiyeti var, 
Cim? Bunlar, Rokfellcr gibilerin, yüz

lerce, milyonlarına rağmen satın alama

dıkları ııeyler, değil mi? 
ihtiyar payı! işler yolunda gitmezse, bir Cim - (Kadının sözlerinin tesirinden 

daha sefere morfini daha fazla vermek kurtulmağa çalışarak) beyhude dil dökü

icap eder. (ilacı tekrar cebine koyarak yorsun. (Kalkar, ceketini giyer.) 
ceketini çıkarır.) 

Nensi - (Yüzünü elleriyle kapıyarak) 
Allahım, demek onu kaçırdın?. 

Cim - Ya ne olacak) Dadımı oldum 

Nensi - Nereye gidiyorsun'?. 

Cim - Sana itimadım yok. Böyle ağ
lıya haykıra, bizi de yakalatacaksın. Tak

si Luiye telefon edeceğim. gelip çocuğu 

zannettindi) . Bana bak. kendini topla 1 buradan alsın ... 
Ağlamak sızlamak yok.. Aklını başına Nensi - Dur, Cim, senden ilk defa 

toplarsan, en kazançlı i~imiz bu olacak. bir şey istiyorum, Allahaşkına bu işten 

Nensi - (Kendini tutmağa çalışarak) vazgeç. yapma 1 Götür çocuğu yerine 1. 
- Kimin çocuğu). Cim - Sus! (Kadın yüzünü bir iskem· 

Cim - Hakim Frimanı tanır mıcın?. leye kapatarak ağlar.) Boş yere kendini 
Nensi - Şu milyoner Friman'?. harap ediyorsun vazgeçmiyeceğim diyo· 
Cim - O.. rum sana, mahkum olursam ne yapalım, 

Nensi - Sakın bu çocuk, F rimanın çekeriz. Bir az dinlersen, neden bu kadar 
yeni aldığı evlatlık olmasın? Hani bütün 

gazeteler yazdılar, evladı maneviyemiy· 

miş.. Resmini koymuşlar falan?. 

Cim - Ta kendisi. Kanuni muamele 
bile yapılmış. Kazanırsak, adam başına 

yirmi bin dolar düşecek. 

- Nensi - Ya kaybedersek'? . Adam 
başına en az yirmi sene! .• 

Cim - Korkak sende 1.. Zaten ağla
yıp sızlamaktan başka işe yaramazsın ki 1. 

Nansi - (Hakarete alışıktır. Aldır· 
maz) nasıl yaptın bu i~i. anlatsana 1. 

ısrar ettiğimi de anlarsın. Bir az evvel , 

ehiz ikimizde çamura ekilmiş tohumların 

dedin. Ben hayatın içinde büyümedim. 

Ailem, namuslu, dürüst insanlardı. Ben 

de onlar gibi namuslu olarak büyürdiim. 

NihPyet hemen on kuruşluk sinemada 

gördüğüm filmlerin mevzuuna benzer bir 

hikaye!. Genç adam aşık oluyor, evle· 

niyor. Ne nııktı yarabbi, Allahın mevcu• 

diyetine, onun varlığiyle inanmıştım, bu 
kadar mükemmel bir mahlUku ancak Al· 
!ah yaratır, diyordum. Hikô.yeme döne· 

liın. - DEVAMI YARIN -

isti yenlerin: 
Doktor Hulusi cadde::;inde 

~ 42 numarad~ di~ doktoruna 
~ müracaatları. ·r?~E:ı~r.mi1j 
'~'~X;;g-"Y'."/;ı;;rT.~...::ı:zT.A 

Aklınızda kalması 

faydalı olan bir pazar 

Bu yer Miruar Kemalettin caddesi 
Akseki Bankası civarında Kızılkaya 

apartmanı altındadır 

Çeşitli iplikler, dokumalar, hususi 
yaptırılmış çarşaflar .... 
FİATLER ÇOK EHVENDİR .• 

~AınıPSm!l,.;~!J'il!Rlıı..lllll'i&::ıfm .... 9,! 

Dr.AliRiza 
•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son- ~ 
ra Atatürk caddesi ·Eski Birinci~ 
kordon• 222 numaralı muayeneha-~ 
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2987 
C7A/Z/.T/.7Z777/.//.Y././Z7772J~ 

tLAN 
MtLAS ASUYE HUKUK MAH-

KEMEStNDEN: 939/199 
Hacı Uyas mahallesinde İbrahim 

Samurtah kızı ve Ali Kantarcı karısı 
Bakiyenin kocası Miliada iken ıimdi 
ikametgahı meçhul olan Şevket oğ
lu Ali Kantaı· aleyhine açtığı boşan
ma davasının muhakemesinde ilanen 
yapılan tebliğata rağmen mahkeme
ye gelmemit olduğundan bittalep 
hakkında gıyap kararı verilerek mu
hakemesi 11 /EylUl/939 tarihine mü
sadif pazartesi gÜnü saat 9 a bırakıl
mış olduP,undan yevmi mezkUrda 
gelmediği veya bir vekil göndemıe
diği surette muhakemenin gıyabında 
İntaç edileceği tebliğ makamına ilin 
olunur. (1393) Cim - Anlatmam .. Paraları nasıl ala

cağımızı da söylemiyeğim. Taksi Lui ile 

ortağız. Senin karışmamı lüzum kalma

dan biz içinden çıkarız. istersen §İmdi 
defol. git. .. Biribirimize bağlı değiliz ki: 

Ankara 
ğünden: 

polis koleji müdürlü-
Nensi - (Ağlar) yapma, Cimi Beni 

döv de acı sözler söylemel .. Nikah me

murunun önüne çıkmadıksa, bu benim 

kabahatim mi?. Nikahlı karın olsam daha 

mı sadık. daha mı fedakar olurdum? .. 
Her dediğini yapmıyor muyum?. 

Cim - Ne sızlıyorsun öyle ise~. 
Nensi - Mesele şu, Cim, bu iıı beni 

korkutuyor. Şimdiye kadar, biliyorsun, 

hatırın için her şeyi yaptım. Çaldım, ya

lan söyledim, ne dedinse itirazsız kabul 
ettim ... 

Cim - Yetişir. Karşılaştığımız zaman 
neydin?. Seni hapisane merdivenlerinde 
bulmuştum. 

Nensi - Doğru .. Ben de ne diyorum, 
iyi bir kızdım demiyorum ki .. ikimiz ay· 

nı tohumdan yetişmeyiz. Cim, çamurda 

dikilen iki e§ tohum!. Allah bile bize ka
bahat bulamaz. Çiçekler bile güneşe doğ
ru uzanmıyor1nr mı) Herkes yükselmeğe 

çalıılT. Biz de çamurda büyümüşüz ama, 

ynşıy"ruz. Yaşamak için de, yankesici· 

lik y;ıpanz, çıkarız, yalan söyleriz, saf 

insanları aldatınz. Fakat böyle zavallı 

Liselere muadeleti maarif vekaletince kabul ve tasdik edilen polis 
kolejinin birinci sınıfına orta mektep mezunlarından müsabaka ile 
leyli meccani elli talebe alınacaktır. 

Müsabaka tarih, coğrafya, Türkç~ ve riyaziye derslerinden tahriri 
ve şifahi olarak yapılacaktır. Talip olanlar müsabakanın ne suretle 
yapılacağını v~ diğer kayıt ve kabul şartlarım vilayetlerde emniyet 
müdürlüklerinden ve kazalarda emniyet komiserliklerinden öğrene
bilirler. 

4, 6, 8. 11, 13, 1 s 2337 ( 1387) 

izmir T .. rk Eczacılar Cemiyeti 
idare heyetinden: 
Cemiyetimizin umumi heyet toplanbsı 5. 7. 939 çarşamba günü 

saat 17 de Verem mücadele cemmiyeti salonunda yapılacaktır. 
RUZNAME: 
1 - idare heyeti raporu. 
2 - Kat'i hesap ve bütçe tetkiki. 
3 - idare heyeti seçimi. 
4 - Cemiyet nizamnamesinin yenı cemiyetler kanununa göre 

tadili. 
Dördüncü maddenin ehemmiyetine binaen 

mutlaka tetrifleri rica olunur. 
bütün arkadqlarin 

(1381) 

t baıikaaına atırarak mak-1 ~..1-ı-ıv 

ti! ve sı idir ... 

Adi gazı oya ile lı rqtıraralı ve 
süslü Avrupa ve Amerilıa etilıetı ve 

marlıası lıoyaralı F A Y D A yerine 

satmalı istlyenler vardır. Salıınınız 

FAYDA ismine dilılıat ediniz. 

Hasan Deposu lzmir Şubesi: Kemeraltı Hükümet caddesi No. H TL. 3180 

• • 
• • 

• • 
• • 

Toptan satış yeri Yeni Kavaflu ~arşısı No. 24 TL. 2862 

Karşıyaka satıı yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

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

Bol Gıda, Bol ziya, Bo~ hava ~ 
2 kahvaltı, 2 yemek, ı yatak : B. 120, K. 60 Kr~ 
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Yamanlar kampından bir köş:? 

. Duralı yeri: Karııyalıa isfıele ltcqı 
S Faz1a izalutt : Karşıyaka eczanelerinden ve Beyler sokağında ı VEREM. 
: M'ÜCADELE dispanserinden alınır.. S 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

a:rdl:V~ .. }IC~~ .. smıl:lilZi:iımih_ı .. id-e-·----ı 

Kurşunlu Ilıcaları 
Yeni Müstecir 

Emekli malmiidürü Nedim Soy
man 'ın idaresinde açılmıştır 

Gazino, Lokantn, Temill yataldar, Elektrik teaiaab yeniden tanzim 
edilmiftir. Bütün ihtiy~ç!ara C6T'ap verecek tertibat abnmııbr. 

Banyolarının sağlığa yapbğı faydalar bütün EGE baUonca maliimdw. 

UCUZLUK, rEMIZLIK RAHA2'LIK.- YENİ 

JDAREHİH ESliSLI PRENSIBIDJR.. 
Mefnıt odalar banyo ile birlikte 100, bot odalar 30-SO lmruftw. 

lzmir emrazı sariye hastanesi 
başhekimliğinden: 
Hastanenir. 1939 mali yılı yevmi ihtiyacından &§ağıda yazılı 6 ka

lem erzak ve sairenin eksiltmesi on gün müddetle temdit edilmiştir, 
Şartnameleri her gün hastane baş hekimliğinde görülebilir. Açık ek
siltme 11 Temmuz 939 sah günü saat 1 1 de Tepecikte emrazı sariye 
hastanesinde toplanan komisyon huzurunda yapılacaktır. Muvakkat 
teminat olarak para veya para mahiyetindeki evrak komisyonca alı
namıyacağından isteklilerin ihale gününden evvel teminatlarını lzmir 
mal sandığına yahrmalan lazımdır. 

Miktari Tutan Teminatı 
Cinsi Kilo Kuru§ Kuruş 

Koyun eti 6500 266500 20000 
Pirinç 3000 72000 4500 
Sade yaği 700 63000 4725 
Şeker 1500 39750 2982 
Kok kömür 70000 164500 12375 
Sabun 600 17400 1305 

l357 ,( t 385) 

Satılık Deniz 
Motörü · 

18 beyıir kuvvetinde deniz m 
sekiz ~ilik ve bir kişilik iki 
teknesiyle beraber ehven fiatle 
lıktır. Taliplerin Yemiş çarşısınb 
numaraya müracaatleri •• 

TELEFON : 2436 
1 - 5 (1384) 

~~-..,_.!'Ja.,_.,~-7.z.:ZZZlllP.P::FıiiiB!I ........ 

IZMtR BELEDlYEStNDEHı 
Körfez dahilinde seyrü 

eden alelumum (kayıklar, 
ler ve emsali) dahil vesaiti 
ye belediye kanununun tS 
maddesinin 9 ncu fıkrasına 
kan belediyemizce yeniden 
ları yapılarak numara veri 
ğinden nihayet 15 gün zar 
belediyemizin seyrüsefer oı 
titliğine müracaat etmeleri 1 
geleceği ve aksi takdirde ayol 
nunun 113 ncü maddesine 
seyrüseferden menedilmekle 
raber sahipleri haklarında 
takibatta bulunulacağı ilin 
nur. 4-5-6- 2336 ( 1 

SALiHLi iCRA MEMU 
OUNDAN: 

Poyrazdaplarından solak 
alinin borcundan dolayı ne.1 ... 

mevkiinde tarafları, terif e, 
oğlu vereaeleri ve mahmut 
leri tarlalariy!e çevrili mart 
tarih 418 numara ile 18 d 
tarla olarak tapuca kayıtla 
hazırı 30 dekar bağın üçte bit 
sesi beher dekarı 100 lira k 
takdir edile•ek borcundan 
yı, 5-8-939 cumartHİ S. 9. 1 O 
aında aalibli icra d=.iresinde 
artırma ile aatılacı.'khr. O 
yüzde yebnit betini bul 
takdirde aahf 15 sün tehir .-
8-939 pazc.rtesi pnü aynı 
en çok artırana ihale dil~--
lpotek sahibi alacaldılarl• ., 
alakadarların ve batkaca bP. 
dia edenlerin 20 gün içind• 
dairesine evrakı müsbit 
müracaat etmeleri aksi talı 
haklaıı tapu aicilile sabit 
yanla;:m satıf bedelinin pa1 
aında_ı bariç tutulacakları) 
olunur. 2334 "{1390 

BERGAMA SULH 
MAHKEMESiNDEN: 

Bergama kınık nahiY ıı' 
mukim iken tarihten iki ıe. 
vel vefat eden tahsildar lf:b 
nın terekesi tahrir ve teıbıd• 
mit bulunduğundan terekj 
giina hak iddia edenlerle •d 
ve borçlularının tarihi ilin 

0 
haren bir ay içinde 937..4,,,~ 
Bergama tereke hikiınlİf111 
saiklerile birlikte 
ilin olunur. 2335 



T.13ovven Rees Messageries Umdal l Olh•ier ve DeutKhe Le- Fratelli Sperco 
ve şürekası Maritimes Ş'!rekisı vante Unie Vapur AeentaSJ 
CVHARD l.tPfE K U M p A H y A S J BiRiNCi KORDON REE.I fi. M. B. H. HAMBURG ADRIAt'ICA .1. A. Dl 

Liverpool ve TURKİA vapuru 4(6 tcmmm: arasın- 11111An rEL. ZUJ HAVİQA2'IOHE 
Glasgov laattı THEOPHİLE GAUTİER vapuru 1 da bcklrnilmekte olup Rotterdam, Hmı- LONDRA • HUl.I. HATl'I ADANA vapunı 6 temmuzda bclde- LERO :a motöril 

617 
tarihinde saat 

BOTUN1A Hazır 'h tem tarihinde gclıerR ayni IÜD h. burg ve .Anftm Jimanlan için yük alıa- BELGRAVİAlt ,,.,ıtmı 5 tanmuada niJ'•. 8 temmuııi kadılr AM-en, .,._ J2 if! g'tılcmk ayni~ aaıl l9 tla Pltmo 
ünde gelip ı:::x ~.;ı Ta: t ;::;,z Pire Napoli -.e Marsif.va1a ,,__ caldır. gelip ytik ~karacak Te ayni ............ tsd-., Bwenaı w Hamborg içtrı ti* Leros, Xalimnos, fstanköy ve Rodo~ 
mal ve ov mı ' . GERMANİA vapuru 15'/ 18 temmuz Hull için yük alacaktır. alacaktır. hareket eder. 

G ~acaktır. tuiWe rekct edecektır. arasmcı. beklenilmekte olup Rotterdam ADJUTANT ~ 10 temaıuzda ge- TAHLİYE. VESTA ihtiyari / 60.A. vapuru 617 ta-
. ere vapurlann muvasaıAt ri, S. t•m blıhat ve malAmat 1Pa .. Hamhuıg ,,. Anvena linwm1ıım ipa 7tik lip ı...dıra ~ Jfllı: alacaldlr. brr · rlüade gelerek ayni giln saat 23 te Mi· 

1s!1111erl ve navlunlan hakkında ecerna • ...a. 156 ........ IAU- alıacaldır. . .AJU> ftJaıru 2~ lawdıa Wle- ditll, Sellnik, Dedeağaç, İstanbul, Bur-
bır teahhllt altına giremez. Daha fada n.ı "- t İ BALKANLAR ARASI LIVERPOOL HAr2'J ruyor. Hamburgdan mal çıkaracaktır. gaz, Vama Köstencc ve Batuma hare-
tafsilAt almak için T. Boven Reel ve Şr. RENT REBOUL ve ŞER K vapur ace.o- HATTI ALGERİAN vapuru 20 tenunuzda Li- . KRJn' A Htptit'u ıı teuanuzda ~ ltet eder. ' 

nın 2353 telefon numaruma mllzMM&t!allna müracaat edilmesi dca ol\11111& ZETSKA PLOVİDBA verpooldan gıtlip yük çıknracak ve ay- =~=· Brcmen,,. Anversten LER0/ 43 aoılir9 10/7 tarihincle ... t 
edilmesi rica olunur. ftl.l:FON : 2 3 ı s A. D KOTOR nı zamalida Li•&JAıOI ._ ytt aı.ca- · t • geı.nk 11/7 .- l1 ae PlıN, Korfo, 

• E tır. ~ ~ ...._ Smuıda. BriDdlııl, Valom, Dnıc. Gravo-
uLOVC Nn - - ~'lf ""n•llr ,.. • .,Dırı.. za, Spalato, Zara, FİJ'Ume. Triyeste " 

T B ••k----•• nııviı'~~9~~ ~~="',;;; H. Wlıittall ve 8!!~~!"!..,... 24 ~ v~ıJ~~~~;:, ısırı tarlhlncle . C. Zı. ra at an a Si pazar gGnil .at 12 de : Q.u·· rekası" Le Jiavre ve Noneç için hareket ede- saat 12 de ıelerek ayni g&ı saat 21 de 
Pire - Arnnvutluk limanları - Kotor- :.- cektir. İstıuıilıel, Pin, MlıpOJI. Malya " Ce-

Kurul111 tarihi : 1888 
Sennayesl : 1 ... -.eoo ':rlb4l llras.1.. 

ljllbe Ye ajan adedi : 2~2 
Zir:ri ve tieml her nevi Baka muameleJen 

PARA BDtiKTiRENLERE n.soo LİRA 
tKBANiYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ilıb:J?'Slz tasarruf he.saplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede .( defa çekilecek kur'a ile qağlclakl plaDa göre &. 
ramiye datıtılaeafttır : 

-4 Adet LOOO Liı:Wk 

' • 500 • 
4 • Z5I • "° . lOI • 

100 • 51 • 
lll • • • ... • 
- • 21 • 3..280 • 
DIDAT: llemplanndakl paralar bir --~ ........... d&pm

J'enlere Uaıuni7e ~ takdirde yii7.de 20 fazJaDy1e wırlJecektir. 
xw..__..,...., 1 _..,1--.......,ı-.. ... ı ...... ..,.. 

la' lı ""' 1 •h, • 
Taze T emjz Ucuz lliç 
Her TürllJ Taoalet Çefitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
• BAŞTllllAll Bftyük Salepçioiiu baıu karşısında •• , .. 

• • • ~ • ... • _) • ,- ,,. .. - • l •• "f : 

~Zümrüt Damlası~ 

Cinsiyet Kokuları 

(Erkek)( Difi)ilıi cin• loıi yon(Maskülen) 
,,eııdlwl, ......... ................. .... .,..,,.,._ 

- --........ .._ __ _ ..... "' ... 
•••• 
Altmr1t7a 

l'alya 

Limon çlçetl 

Yasemin 

Son hatıra 

LeylAk 

Menekıe 

Amber 

DEPO: 
Hılal 

• 

ECZANESi 

OubrovruK: - Split Vcıwlik ve Triesteye TDZFON: 31%0 AMERfcAN EXPORT LfNEs, INC n~ harebt edft'. 

hareket edecektir. 'J'HE MOrS-HU'l'CHJMN EXERMONT npuru 4 temmuz.a doğ- ZARA/ 43 mot~ril 13/7 tarihinda saat 
AlfQIAJ F.CYP'l'iAJ( • w.ı .. • ._,. s_... ru ~eııfyw Nev_..dr a..ı. -aı. ala Jr,. 12 de gelerek ayıu liJn saat 19 da P.tmaı. 

.... ._. .,_..D ....... -ıw · ı~ ~ ıua ca :ı..ru, JCatım.os, t.l•köy W Rocloa 
Mn.:aı.. JUH"C. r.tv:ERPOOL - GT.ASGOV VE tır. hareket eder. 

PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT BRİSTOL hnth EXCELLO vapuru 16 temmuza doiru 
HAYFA - tsKENDERİYEYE hat }~NEH apuutemmm 25iaı& gelip bcklenb-or. Nevyork içUı yük alacaktır. ROY.IU ftP.111.AH 
•CAİBO cl'n· LÜKS VAPUB.U ile Livcrpul w (l.Juaavdan yti: "1Carac:K q. ~ a. T. • 

Mlmıfln ~a . ~-~~·fa-fsho- ve ayni zamanda Ll\'erpul ve Glasgov SZEGED vapuru 8 temınuz.a do~ DA.SE JCUJfPANI' ASI 
llarekct tımhJerı dcrıye ıçın har~ket için mal a}ııcaktır. yu • . Tu... Hmanlan ..._-AL.... AGAM!!MNON vapuru l%/T tarihin-

t..ihltri VW ~ ~- de g't!lerek Amstenfanı, ltouıerdam ve 
14/7/939 8171939 • 1 ... • • ....... aktar. ıı..m.u~ limaıWın l!:llt yak allınlr --
!l;t !rJ9 22171939 SZIGED ,,..,_.. 21 lwıdıw .... reket eıdealktR 
llft/939 5/8~ lhe: • •• .,. a 1•·KWt.rw.,. Port.ıt 1c1a,. d ıh sVP.Nsu oa1KNT LlNıEN 

GOtrr.ANDBl'S BROTHERS LTD ~ MSVYOll& tlr'İ1sz.A lO ..___ VİNGALAND mcııLöril 13/1 ~ 
PİRE _... __ _:. ... DA: ~.___ ~ temmma ...,.... gelerek Roüudmn. Haaburg ve SQn.. 

rn:~mn rn ~~- hkenderiye ft Portaait içla dinavya liınanlan için yijk alarak hare-
tıJIEA ffB11·1.AS>> GUDIWM M:MK 'QDUnl a tem- JiikeWaLtw. ket edecektir 

Uilm fransitt1ımtilr \'apmtt ile P&e - mazııla &Bit ya '!**acak 99 ayni -. '11szA ftpW'a 1~ 1Mnmma doiru V ASALAND motHrO 119/1 tarihlerine 
N~ - J'OJ'k hotu Pift - Nev - Yorlr se- man.la ,.ok..... · bekl!lliyca. Be,rvt JçiD JUk aı.eakt.r. dotru ~ olwp Bottttd11111, 
yaJıaf müddeti l? pn. Nev - York !ıum _._..._ , ..a _...._. HamlııarJr .__, "'9 ,.. .._ h.. 
i~in hususi fiaUu Piscdcn '1areket &a- DOKTOR ... ,..._ ......... ._. rebt edeı•a.Hr. 
rilıieri: JIOVJl.tılf 

12 AÖUSTOS 23 ~YLİJL c 1A1 y rb BUCAJmŞTt ftpUnl 21 • · - ZEGLUGA POUIKA LbdDi 
Gel-ek vapurlıı •n ""UVas:ılit tarihleri, I a a n ..... ~. JC&tıılCle JCaı. ft ux::ıtls'l'AN moförG Z1/T tarlllJerine 

gerek va,ur fs~1 •• mvhmlan halr;;. ~ ..._len ~ yUk alacılkbr. doğru beklerunekte olup Aınııen, Gdy-
kmia lla!lda m teahhti aım. liaw. DUla08IOB ftlllUN 1 ........ .., nıa w Dmq Jhunllln ~,.. aJmü 
Oaluı ftcla tafsilat a.'mM ~ Birind ftl WL lyw JO'dence, ıt..lls W ,.._ h.-c. ecleoıılctlt. 
Kordonda 15Z numarada "UMD.~. bai:fa KIQRMCRJI • .,_,1-ı ~,.ak •!ırsl:trr. SBBYfCB JIARtrhrB 
umuml <leni:. Acentabğı Ud. mfiracaat llAn auf D~ sn. C011J1D1C1A.LE BtJLG&a BoiUhdlil K11111oanyan 
cdı1m~ rica olunur. JIO'J'ARA..... · ALBA JULİA vapuru 

0

3 ağustoe 939 
Telefon ~ 4072 1.tildilriyet -..,eaeMrıe: ttind..,.. llbk BALKAN npmu 28 hazirana dolr9 tarihlerine doğru gelerek Malta, Ceno-
Telefon : :u11 Acenta N .. Z5 TELEFON: 3951 Burguv,.--~'!_arna Jçhı hareket edecektir. va ?e Jlarstıya ı~ )"Olcu Te ytHc a1enk 

...-~hareket tar~le ...._hareket edeeektlr. 

ıtm-mıaııawm CEArl!"·~~™~~A!mJ'-.-!fB-~5~M-lim!lii!!:l:l;JIWm-r•ııı.. hmlardaki ~ ac:eata ID9o 11Andaki hareket tarihleriyle newhat-
,. suliyet bbul etmez. lardaJd d~fikliklerden doht7ı acenta 

Vebolid C•b ı Daha fazla tafsilk için ATATbıut mesuliyet kabul etmez. Daha fazla tal} az arı cadd"'51148 Noda V. F. Henry Van Der siUlt için fftfneJ Kordonda PllAftLIJ 
Zeo Ye Şsı. Vapur acentabima mO.raca- l S~RCO vnpur acentasına mtıra:aat EVLER 

HASTANELER 
FABRiKALAR VE 

il OMUM SINAi MUESSESELE 
KDIEÇU SULARDOZI YIUIOl.ID dRAZLAIU 

İLE TASri!E EDbdz-
BUllAR KAZAN VE KAUJRD'EIUZRINIZı 

HARAP OLMAK2' AH KUR2'ARDflZ 
HER TORLU iHTiYACI KARŞXl·lYACAE EY· 
SAl1"1'A V E B O 1. f D d&AZ!.ARDllZ BM· 

llDdZE AMADEDİR .. 
2'EDIYEDE KOLAYUK BE• SEllELiır garanti 

VEBOLID Lm. şrt bMiR ŞUBESİ 

at edilmesi rica olunur. ı edilmesi rtea olımur. 
'1'ZLD'ON : 20t'1/ıe. 'l'EUPON : MM • !et5 

SALONDA AT YARlŞLARI 

t1/!fRJ ::::;~:;-:: 
U : ........ ~~~&.: 

: ya vilAyetleri ve kazaJan ir.in aceatalaı- : 
:aranmnM.. : . -~ , ••••••••• 

iZldaDE m TO"rO-wc-:t»aN-- ARAnMIZ.. ftA'lt (He) PAUDIL,. 
UMUll DEPOSU ft llO&ACAAT Hm : tz111a kllid ""fiiCM.All 
No. 1 - it lfCsDlr.&T m &Al'Ö HOiadN Nwf ft 1iK1P *=&. 
R~'TllANaL 

Mimar Kemalettlıı caddesi No. 15 

.• ·ı-·ı.:uiiii:F·O·N·:-23·i5--TiiiiİELGİİİılİI . .-vEBOLtı> ___ l!m ... 9P •• K_._N_o._7_? ar·--- Tekrar Geldi 

l{n~er, boDrck, taş ve kumlardan 
mütevem snnerlannız, damnr sertlikleri 
ve şişmnnlık slldiyet?crinizı URİNAL ile 

• geçiriniz. 

• 

1 

Sa,. mfitleriJıeıi++i lea aördliiü fev• M fı njtıa 
neticeti ..... ini111iplen sair daha ~ ...... lıilla 
kolay ~ eeri ya:u :JMl'wk Çn tüccar, .... h cı. m • 
talebe,, her .._ lama olsı.. icabmda ...,. bp, 
diyle altalla ilet 1sıona Çlbrua •u•ual ........ 
ı,ontrol 'ft ay. ileti ••••.••.......•. 

Beş Sene Garantili 

f.At.~ 
i Z Mi R 

~ ft lemlerimizin Amerikaaan ıelmif 
olda;unu sayın mü§ten1erimize hildlriri2 

Eczacı Kemal KAmil Aktapn aşk, zevk, neşe ve sanat kokulan 

: • . .... ·~ .t·>- !&;- ·it; • . .~... • . . , ..: ....... 
~ • , - • 4 .. - ..... .=.·... • 

·BRJSTOL 
,, Vilcuttn loplannn asit ürik ve oksalnt 

gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez
zeti hoş, nlınması kolaydır. Yem itlerden 
sorun yarım bardnk su içerisinde aluur. 

fiyab her yerde (2) liradır. 
To1>1an alanlara iskonto yapdır, 
Türkiye Umum Acentesi : 
Nafiz Mustafa Delen • lzmir 
Telefon: No. 2392 
Telgraf Adreai: 

Nafia - tr.mir 

Bevoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

OSMANİYE 
··········-··· ······· Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi 

•• 
B. Omer Lütfi Bengü 

dir 44 Sene.lik. t~li idaresiJe bütün müıterilerine kendiaini 
sevdırmiftir .... 

Otell~rindc misafir kalanlar evleı indeki rahati IJalmlar .. l•tanbUlda 
tün EfTe ve lzmirliler bu otellm:le b~hıtmlar ••. 
Huıuıiyetleri çok olan ba oteDerin fi.1.daı da rebhet kabul etmi-

ek -------

iNGİLİZ KANZUK 
ECZANESi 

BZYOOLU - tsTANBUL 

İnhisarlar Tütun fabrikasından 
Falaribmwn ibtiyaa olan 61 ki- •etıe lriip andıldllc çınam 

pm kereste 30. 6.. 39 cw giiaiirs leısı ~- 15 tin müddetle lıÇJlr 
ebiltme) e sıkuıhmtt-. 

ıs. 7. 939 - p.ü wıl 14 ele iWe .&lecelctir. 
Taliplerin bedeli aaM-•eni izaiıadm 195 lira depmit ...... 

&brilııa veznesine Jlllınnılı W.ibda llliite!eldo1 komisyona gelmeleri 
Ye her pa fMrika "'* bulııaa.Nia ... derde fUlnaınesini görmek 
ibere lnaıma miracaa&n. 

-~--12 

~rıa=-.... W'J-~181 .................................... . 
Doyçe Oryent bank • 

DER DNER BANK ŞUBESJ 
t Z MİR 
Merkezi : BEKLiN 

Allnanyada 175 pıbesl mevcattuı-
Sermaye ft ihtiyat ak~ 

171,500,000 RayJa.anmeıı 
Tilrkiyecle pbeleri: ISTANBUL n iDll& 

Mumla subelcri : KAHiRE VE ISKENl>ERIYE 
Her türlü banka llHWMlitnu ifa" luıkıJ eder. 



SAHiFE ı• rENI A•ıa 4 ~ E MM u z s A L 1 1919,. 

Harp Danzigden mi patlak verecek? 
Fransız Hariciye nazırı Alman sefirini çağırdı, Danzige karşı yapılacaA 

en uf ak hareketin harp demek olacağını bildirdi 

lngiliz parlamentosunda 
B. Çemberlayn, Panzige karşı ya

pılacak tecavüzde derhal Polonyanın 
imdadına koşulacağını söyledi 

Paris 3 (ö.R) - Fransız hariciye na
:z.ırı Jorj Bonne Alman sefirini kabul 
ederek Dnıızige karşı bir Alman teca
vüzü vukuu takdirinde Fransanın der
hal Polonyanın yanında yer alacağını 

ht'i surette bilclinniştir. 
Londrn 3 (A.A) - Çemberlayn bu 

sabah Lo»d Hnlifaks ta hazır olduğu 

halde Varşqvadan son haberleri getiren 
Ingilterenin Varşova elçisi Kennardi ka
bul etmiştir. Bll§vekil bu ziyareti müte
akip Buckingham sarayına giderek kral 
tnrafından kabul edilmiştir. 

Jngiltercnin Berlin sefiri Neville Hen
derson yarın öğleden sonrn tayyare ile 
Londraya gelecektir. 

Ronnet ile göril§mek üzere dün sabah 
Parisc gitmiş olnn Frnnsa sefiri Corbin 
bu sabah Londraya avdet ctıniştir. 

Tnhmin edildiğine göre hariciye ko
ınitesi bu akşam toplanarak beynelmilel 
vaziyeti ve bilhassa Ingilterenin Mosko

va sefiri Secdsin Molotofla yaptığı son 
mtil~kata dair gönderdiği raprou tetkik 
edecektir. 

Bu rapor dün Londraya gelmiştir. 
Polonyanın Amerika sefiri Kont Po

toki bu sabah Plymoutha gelmiştir. Bu
radan Londra ve Vnrşovnya gidecektir. 

Mumaileyh Avrupanın vaziyeti karşı
ımda Amerikanın ha.Uı hareketi hakkın
da hilkümetine izahat verecektir. 

Londra ~ (ö.R) - Bugün öğleden 
aonra Polonya .sefiri hariciye nezaretine 
gelerek Lord Halifaksla uzun uzadıya 
görüşmüştilr. Bu görUşıne tabü olarak 
Danzigde Nazilerin hareketleri ile alA
l.adar olacaktır. Polonya sefiri yarın 

Londrayı tayyare ile terkederek Varşo
vaya gidecek ve hafta nihayetinden ev
\'el tekrar Londraya dönmUş olacaktır. 

Büyük demok-rasilcr birlc§incc .... 
(Fransa - Amerika - Ingiltere) - Anıerikan karikatürü -

kanaatine göre Şodakinin Danzig aynn hlikümetçc girişilen taahhütlerin ifası 

meclisine Varşova hükümetinin bir no- hususunda ne kadar azimkAr davrandı
tasını tevdi etmesi ihtimali daha kuv- ğmı gösteriyor. Çünkü mevzuubahs olan 
vetlidir. Danzigdekl hilrrjyetler değil Polo.nya-

Notada serbest şehir statüsünün Dan- mn ve daha bazı devletlerin istiklAlidir. 
zigin askerleştirilmesini menettiği hatır- Almanya bir ihtilMa sebebiyet vermedi
latılacak ve son zamanlarda alınan as- ği takdirde ortaya bir ihtilaf çıkmıya

Fransı:: bll§Vekili B. Daladiye ve Fra1ısa hava ve deniz kuvvetleri kumandanı 
Londra 3 (Ö.R) - Danzigdeki Nazi- keri mahiyette tedbirler hakkında res

ler bugün bir miting yaparak Danzigin mt malCUnat istenecektir. Aynı mlişahit
mutlaka Almanyaya geçmesi lfızımgel- ler notanın Leh haklarına yapılacak her 
diğini ve bunun muhakkak ve pek ya- hangi bir tecavüzün Polonyanm istikla
kında olacağını bağırarak söylemişler- line karşı yapılmış bir tecavüz mahi
dir. Danzig sokaklarında siperler yapıl- yetinde telakki edileceğine dair bir ih
dığı, bir sokak muharebesine hazırlık- tarı ihtiva etmesi de mümkün olduğunu 
lar başladığı görülmektedir. Söylendiği- ilave eylemektedirler. Şimdiki halde 
ne göre Alman kruvazörü Könisbcrg ya- Danzige karşı bir cebir hareketi yapıln
kında Danzlg ... g lecektir. Bu uyarcten cağına dair ortada hiç bir delil yoktur. 
Polonya hükümeti haberdar edilmiştir. Danzigdeki Alman maknmatı şehrin 

Londrn 3 (ö.R) .- Avam kamarasın- Leh kıtaaları tarafından işgaline mfıni 
da baz.ı mebuslara cevap veren B. Çem- olmak üzere serbest şehiri tedricen as
berlayn Danzigdeki vaziyeti yakından kcrleştirmeğe devam eylemektedirlcr. 
takip ettiğini söylemiştir ve Danzige Ecnebi milşahitlere göre Almanya hü
karşı bir tecavüz halinde lngiltercnin kümelinin mnksadı Danzigte cereyan 
derhal Polonyanın imdadına koşacağını eden hfidiselcrin tnmamiyle dahili bir 
da ilave etmiştir. mahiyette olduğunu ve :Almanyanın bu 
Vnrşova 3 (A.A) - Danzigde Polon- işlere karışmadığını hattfı Ağustos so

ya mümessili bulunan Şodaki, Mareşal nunda Danzig limanına bir Alman kru
Ridz Smigli ve hariciye nazırı Bek ta- vazörünün geleceğinden Polonya hükü
rafından ayrı ayrı kabul edilmiştir. Şo- metini resmen haberdar ettiğini göster
daki hususi salübiyctler ve yeni talimat mekten ibarettir. 
ile Danzigc dönecektir. Londra 3 (A.A) - Lord Halifaksın 
Dolaşan bir şayiaya göre Polonya, nutku hakkında tefsirlerde bulunan Ti

Frruısa \'e lngiltere. i.lç memleket arasın- mcs gazetesi ezcümle şöyle yazmakta
da tam bir görüş birliği olduğunu teyid dır: 

etmek üzere gerek doğrudan doğruya «Büyük harptenberi bir nutkun mat
gerek Danzigdeki milletler "Cemiyeti buat tnraf ından bu kadar kuvvetli bir 
yüksek komiseri vasıtasiyle müşterek ittifakla kabul edilmesi ilk defa olarak 
bir teşebbilste bulunacaklardır. 

b .... h 

cağı bütün al!ikadnr devletlerce ma
lumdur. 

Almnnyn Ingiltere milletinin Avrupa
yı askeri tahakkümü altına almağa te
şebblis edecek olan bir devlet mukave
met etmek için tek bir adam gibi silf.lhn 
sarılacağını bilmelidir.> 

Paris 3 (A.A} - Hariciye nazırı Bon
nct ile Paristeki Alman sefiri arasında 
yapılan mülnkatı mevzuubahs eden cLe 
Temps> gazetesi diyor ki: 

cBonnet Almanya hükümetine cliplo
masi yolile Fransanın vaziyetini sarahat
le bildirmek için en münasip zamanı in
tihap etmiştir. Fransa akdettiği itilaflar 
mucibince giriştiği taahhildleri ifa ctme
ğe azmetmiş bulunmaletadır. Ingiltcrcnin 
vatlyeti de aynıdır. 

Bonnetin sözleri beynelmilel vaz.iyeün 
inkişafları için büyük bir ehemmiyeti 
haiz ve geçen senenin sonunda iı:n7.a edi
len Fransız - Alman beyannamesinin 
metnine ve ruhuna tnmamiyle uygun
dur. Bu beyannamede beynelmilel vazi
yette ciddi bir gerginlik husule geldiği 
takdirde iki hükümet arasında noktai 
nazar teatisi yapılması derpiş edildiği 
hatırlardadır. 

Fransa hUkümeti lngiltere gibi Fran
sanın da Danzig statükosunu değiştir
mek Uzere bir taraflı olarak yapılacak 
bir teşebbüse veya şarki Avrupa statil
kosuna karşı yapılacak her hangi bir 
harekete müsamaha göstermiyeccğini 
Almanya sefirine hatırlatmağı sulh için 
faydalı addetmiştir. 

Paristeki sefiri tarafından keyfiyetten 
haberdar edilen Almanya hUkümeti 
Fransa ile Ingiltercnin Polonyaya karşı 
giriştikleri taahhUtlcrin kat'i ve sarih 
olduğundnn ve bu taahhütlerin hini ha
cette tnmamiyle yerine getirileceklerin
den haberi olmadığını iddia edemez. Bo
nct Almanya sefirile pek nazik aynı za
manda pek kat'ı bir ifade ile konuşmuş
tur.> 

Paris 2 (A.A) - Almanların Danzig
teki faaliyetlerinden bahseden Petit Pa
risien gazetesi diyor ki: 

Hariciye nazırı B. Bonnet, dün Almnn
yanın Paris büyUk elçisi ile yapuğı gö
rüşmede, Damigdc ve şarkta ve bilhas
sa Polonyaya karşı Almanların faaliyet
leri ile alakadar lnglliz - Fransız hattı 

hareketini kendi.sine bildirmiş, Jngiltere 
~.. ı. .. A1~ f 

B. BENEŞ'lN BiR NUTKU 

''Avrupa yeniden vahim bit 
buhrana doğru gidiyor,, 

''Avrupa diktatörleri nazik bir vaziyetteler ve bun/at 
başlarında oldukları memleketlerini harap edecekler,, 

Nevyork, 3 (A.A) - Çekoslovak gü
nü münasebetile yapılan merasim esna
sında Rondall - Islandda bir nutuk aöy
Uyen B. Beneş demi§tir ki ı 

•Avrupa yeniden vahim buhrana 
doğru gidiyor. Buhran esnasında henüz 
memleketlerinde bulunan ve ecnebt 
memleketlerde yaşıyan Çekoslovaklar 
umumt harpte oynadıkları role benzer 
bir rol oynıyacaklardır.• 
Beneşin bu sözleri Bohemya, Morav

ya ve Rütenya ahalisi için kısa dalgalar
la radyoda neşredilmiştir. 
Beneş, bu eyaletlerin ahalisine •Vale

tinden evvel gayri mesul bir harekette 
bulunmamak şartiyle hazır bulunmala
nnu tavsiye etmiştir. 

Eski rcisicümhur sözlerine şöyle de
vam etmiştir. 

•Avrupa diktatörliikleri bugün nazik 
bir vaziyette bulunuyorlar. Bunlar er
geç düşünecekler ve başında bulunduk
ları memleketleri harap edeceklerdir. 

Biz işte o anda hazır bulunmalıyız.• Sabık Çek Ciimhurreisi Betıes sabık Çek hükümct erkanı arasında 
Beneş, Alman boyunduruğundan kur-ı · J' 

tulan ve şimdi Amerikada ~~lun~. bü: dair. v~tnn~~larına teminat vermiş ve ~oktadayız. Nazi pançe:ın~ı .,..6' 
tün Çeklerin memleketlerının istiklalı demıştir kı · ımparatorluk pançermanızmınm yır 
için mücadeleden vaz gcçmiyeceklerine ıŞimdi biz 1914 te bulunduğumuz düğü hedefe doğru ilerliyor.• __.../ 

B. Bitlerin muavini Hess 
"Almanya gelecek hidiseleri bekli
yor .•. diyor •.. ama •. ,, tekzip ediliyot 

Kaiserlautern, 2 (A.A) - •Garp sed
di kongresi• ismi verilen garbi Alman
ya politik .şefleri kongresinde bir nutuk 
söyliycn doktor Rudolf Hess, Almanya
nın artık yabnncı devletlerin oyuncağı 
olmadığını, Yahudiliğin ve Farmasonlu
ğun Almnnyadn partiyi kaybettiklerini, 
bütün çemberleme teşebbüslerinin hiç 
bir şeyi değiştinniyeceğini bir kerre da
ha teyit etmiş, Almanyanın •Çekistamn 
ortadan kalkmasından sonra kendisini 
daha ziyade emniyette gönlüğUnU teba
rüz ettirmiş ve Roma - Berlin - Tokyo 
milsellesi devletlerinin mükemmel su
rette silfilılanmış bulunduklarını söyle
mi.ştir. 

B. Hitlerin muavini sözlerini şöyle bi
tirmiştir : 

- Yabancı memleketler, ne isterlerse 
onu yapsınlar, varsınlar enternnsyonal 
yahudilik fileminin emirlerine itaat et
sinler, Almanya, istikbale sükılnetle ba- . 1 

kıyar. ve gelecek hftdiseleri bekliyor. ! göre, doktor Hess, bu akşamki nutkunu bale sükunetle bakıyor ve hckllyoGt 
Parıs, ~ (A.A) - Havas ajansı, dok- şu cümle ile bitirmiştir : •Almanya, is- Almnnca metne göre, doktor Hess, :..,,. 

tor Hessın bu akşamki nutku hakkında tikbale sUkUnetle bnkıyor ve gelecek lecek hudiseleri• bahis mevzuu cv..
aşağıdaki notu neşretmiştir : hAdisclerl bekliyor• .. D. N. B. ajansının mi.ştir. · _,Jr 

D. N. B. Ajansının yabancı memleket- Almanya servislerine göre ise, doktor Doktor Hessin bu nutku, adet b!JP" 
ler için neşrettiği Fransızca servislcıe Hess, şöyle demiştir : •Almanya, istik- na olarak, radyo ile neşredilmem~ 

hUtleri hatırlatmış ve bu taahhüdün za

~anında tamruniyle yerine getirileceği-! 
nı de ilave etmiştir. 

Işte Almanya, Danzig hakkındaki Bit
ler plfuılarmı tatbik mevküne konuldu
ğu zaman, birbirini takip edecek hadi
selerin teselsUlündcn tamamiyle bugün 
haberdar edilmiş bulunuyor. Bu suretle 
eğer ihtimallerin en fenası bir gün ta
hakkuk ederse hiç kimse ben bunu is
temedim diycmiyccektir. 

Matin gazetesi diyor ki: 
Bir kerre daha hatırlatalım ki, Danzig 

statüsünde vukun gelecek her hangi bir 
değişiklik, Fransa ve Ingilterenin Po
lonyayn karşı olan tam garantileri me
kanizmasını harekete getirecektir. Bu 
harekete gelme, Danzig statüsünde ge
rek hariçten siU'ıh kuvvetiyle gerek da
hilden tek taraflı bir karar veya bir kur
nazlık vukua gelebilecek her türlü ta
havvül için muteberdir. 

Devlet idaresi, her şeyi göz önUnde 
tutmak demektir. Eğer dünkü nazırlar 
meclisinde Danzigdc bir hükümet dar
besi yapılacak imiş gibi düşünillerek 

bu vaziyetle alfıkadar lüzwnlu bütün 
tedbirler tasvip edildi ise bu, böyle bir 
üıtimalin muhakkak surette olacağı de
mek değildir. Fakat her halde bizleri 
~ türlU ~en uzak tutmak ga-

ı 1..a .aı- A 1-• ~-

Yunan Kudüste 
--~-- ~*~ 

Kr ı d ·· v •• d Bombalar patbyor a ) ugun en Londra, 3 (Ö.R) - Filistinden ~ 

do .. nu·· yor baı.ı haberlere göre yedi Arap şefi "'Jlt' 
da toplanarak bir nota neşrebnişler', 

.. Bu notnda Filistin . ~üyük müftü~ tı" 
Floransa, 2 (A.A) - Dük de Spolete- ve baı.ı Arap şeflennın İngiltereniJl r.I 

nin dilğünü töreninde bulunmak tize- yaz kitabına karşı almış oldukları ~ 
re buraya gelmiş olan Yunan kralı ve yettcn protesto edilmektedir. Kud 'I 
Yunan prenses ve prensesleri, Yunanis- etrafında ynhudiler tarafından atılnl1 f' 
tana dönmek üzere bu akşam hareket bomba üç Arnbı öldürmüştür. Otuı 
etmişlerdir. Bunlar, yolda, bir kaç saat ralı vardır. 
Venedikte kalacaklardır. ---

Geredeyi su bastı Yugoslııvya kral naibi Prens Polun 
refikası prenses Olga, Belgrada hareket 
etmiştir. 

Sabık Bulgar kralı Fcrdinand da Al
manyaya gitmek üzere bu akşam Flo
ransayı terkctmişlerdir. 

rarların heyeti umumiyesi ile emniyet 
sistemi tam bir haldedir. Bu kararların 
en mühimleri şimdilik gizli tutulmakta
dır. 

Jour gazetesi diyor ki: 
Almanların hududu aştıkları dakikayı 

tayin etmek Polonyaya aittir. Bu daki
kada ise Fransa ve lngiltere istişareye 
bile lUz.um görmeden derhal otomatik 

Zarar yoJı.. 1". 
Gerede, 2 (A.A) - Bugün 14 t~ 

ğan şiddetli yağmurlardan kııs:ı ~ 
hemen yarısı bir müddet su albndıı 
mıştır. Mnnmnfih ha.sarat yokt~ 

yanı başında bulunacaklardır. 

Epoque gazetesi diyor ki: ;r 
Bazı Alman mahfilleri, hnttil dı.ı\,1' 

bnh dahi Fransa ve Ingilterenin po ~ 
yaya yardım için müdahale etıni)'re tJI 
lerini sanıyorlardı. Fakat B. }{itler rtıtl 
kuvvet darbesinin muhakkak sıı 
doğw·acağı abülameller üzerinde 
gUn her halde artık şüphe ettne e 


