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Perıembe t Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 

3 Dr. Ga•on diyor ki: 

AGUS TO S 
1 9 3 9 GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

'Her tacir bY kitapta glSaterdlDlm uaullerl tatbik etmek euretlle 

bir iki Hne gibi kıaa lt,lr zaman içinde mUttarllerln adedin i bir 

mlall arttırablllr. Ben bu kitabımda ılze bY Nnıtl IDretlyorum_ 

l'lyatı 50 kuru1-

lngiltere 180 
Zırhlı Daha 
inşa Edecek 

1 

ltalyanlar, Fransa Hududun~a 
Askeri Manevralara Başladllar 

Londra, 2 (Hususi) - İngiltere hükumeti, yeni deniz in
şaatına 180 zırhlı ilavesine karar vermiştir. Bunların mühim 
bir kısmı, tahtelbahir dafüdir. Lort Stanhop, bugün Lordlar 
Kamarasındaki beyanatında bu zırhlıların bilhassa tahtclba
hirleri avlayan ve yakalayan en mükemmel cihazlarla mü
cehhez olduğunu, ve bu cihazların başka hiç bir yerde bulun
madığını söylemiş, İspanya harbi sırasında İngiltere tahtelba
hir korsanlığına karşı gelmeyi kararlaştırdığı zaman, bu cihaz 
yüzünden tahtelbahir· korsanlığının derhal durduğunu anlat-

mıştır. 

MalttUla alteri görüımeler 
Paris, 2 (A. A.) - Gazetelerin 

yazdığına gore askeri Fransız mah -, 
• 

Dün ıabah limanımıza gelen ve Dolmabalaçe açıklarında clemirliyen Warıpite clretnotanan Yauudan ,görüniifii 
felleri İngiliz ve Fransız donanmala-
rının mümessilleri arasında son gün
ler zarfındaMaltada yapılan görüşme 
lere büyk bir ehemmiyet atfetmekte. 
dirler. Ayni mahfillere göre bu gö.. 
rüşmeler Oran üssü kumandanı 

Fransız generali Duval ile İngiliz 
kontramirali Woodehouse arasında 

bugün Cebelitarıkta başlayacak. olan 
görüflllelerle alikadanur. 

INGILIZ FiLOSU GELDi 
Dost. Filo Limanda 

1 

fi-Baltık Devletlerine 

Yerilecek Garanti 

Formülünde lhffkif 
Londra, 2 (Hususi) - Parlı\mento 

D11lşlerl Müsteşarı BuUer, Kamarada 
sorulan blr suale cevaben, 'Baltık 
devletlerine zorla •aranU vermenin 
mevsuu bJb10bnadıluu ııöylemlt. 
"fakat, Mosko\'tl mQzakerelert bu 
devlet d ının ı U ne eya 
bitarafiıtlna kal'Jl Alıtıanya tarafın
dan :yapılacak bir tecavilzlln allka
dar 3 hUk1lmet itin bayati bir mm• 
:faat meselesi olacağını ıösterm{.~r .. 
demiştir. 

Oran phrinde bulıman Fraımz 

deniz kuvvetleri kumandanı bugün 
Cebelitarıka gelmiş ve merasimle 
karplanmı~ır 

ılllllQ .. tı maneoratar bafladı 

.Roma1 2 (A. A.) - Gece yansı 
başlıyan ve istianai bir ehemmiyeti 
haiz olan büyük İtalyan manevrala-

Lortl Sıanlaop rma 150.000 kişi iştirak etmektedir. 

------------- Manevralann mevzuu, Fransadan 
j yapılan bir istila hareketine karşı Po Harbi 1 vadisinin müdafaasıdır. İspanya har. 
bine iştirak etmiş olan İtalyan ordu- ı 
sunun genç şeflerinden general Et • 
tore Bastico, bu manevraları idare e. ı 
decektir. 1 

Sinir 
Yahut 

Beyaz Harp İki günden beri İtalyanın bütün 1 
şimal mıntakalannda ve bilhassa Po 
vldisinde muhtelif cüzütamlar ta • I 
ha11üd etmektedir. Hayat buralarda 1 
askeri bir mahiyet almıştır. Yollar-

1 
dan mütemadiyen trenler, kamyon • 
lar, toplar, piyade ve süvari kolları · 
geçerek Po vadisinde muvakkaten I 
yerleşecekleri noktalara doğru git -
mektedirler. 

Sekiz gün devam edecek olan ma. 
nevralann mevzuu şudur: 

-Başkumandan 
Bugün Abideye 
Ç elenkK ogacak 

" Malaya 11 Zırhlısı 
' 

lzmirde 
Do~ t ve müttefik İngilterenin Akdeniz 

Diğer taraftan Tas Ajansı mOza
kereler içın şu tebliği nesretm!lür: 

"Hakikatte ihtilAflar Baltık mem
leketlerinin lstıklAline zarar verilip 
verllmlyeceil meselesinde değil -zi
ra iki taraf ta bu lstiklAlln garanti 
edilmesi lehlndedlrler- "dogrudan 
dojruya olmıyan., taarruz h3kkında
kl forrnOlde Baltık memleketlerinin 
isUklillne zarar verecek mütearrız 
için hiç bir kaçamak yeri bırakılma
ması meselesindedır. M~erelerln 

geclkmesJ sebeplerinden biri, f n· 
glllz formUlüniln. mütaarrıza böyle 
bir kaçamak imklnı bırakmasıdır.,. ··-·-········ ........ , _______ . 

kuv\·eLlerine mensup Warspite dritnotu ile------------
Ca~:-ael .. , Maori, Mubian ve Zula muhriple
ıinckıı miirekkep bir filo, dün limanımw 
ziyal'ele gehnişlerdir. 

Mnlaya zırhlısı da İzmir limanına demirlemiştir 

İıı~iltP.renin Akdeniz kuvvetleri başkumandanı gıni. 

MÜHiM 
Haberler 

;_,_.o

Demo&aıllerln sinir liar
blnde en büyiill muvaffa· 
luyefferl, Sovyetlerle ya. 
pdan müzakerelerin bit
mek üzere olduğunun iltn 
edilebllmeıldir. Bu, +.ta. 
llterlerln bütün ümltlerlnl 
lunnıı ve onları hltıa 
dilıiirmUıtür. 

Alp geçitlerinden inen dilşman Tarlno·
ya dolru ilerllyerek Lotaret ve Granero 

(Sonu Sa. 9 Sü. 6) 
'Amiral Sir A. D. Cunniglaam, Vali 

Dr. Lutli Kartlarla 11örüiirlten 
ral A. D. Cunnigham da amiral gemisi olan Warspite --- . (' . 
ile ge!miştir. Pazara kadar burada kalacaktır. 

Balkan Birlğini 

Kuvvetlen•nnek l"n 
Y acın: M. Zelıeriya SERT EL 

Yeni bir cihan harbi bütün 
dünyanın mukadderatını 

altüst edebilir. Asırlardanberi 
insanlığın kurduğu garp mede
niyeti ortadan silinip gidebilir. 
1.ehirli gazlan, tankları, bom
ba tayyareleri, modehı müte
nevvi harp silahlan ile harp o 

Maarif Vekili, Teftiş 
için Eskişehire Gitti, 
T rakyaya Geçecek 

kadar korkunç bir hal almıştır Ankara,. 2 (Tan Muhabiri:lden) - gün saat 13 te şehrimiıe gelmiş ve 
ki, hiç bir millet isteyerek har- Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, bu buradan Mahmudiye ve Hamidi -
be girmiyecektir. 1914 - 18 ci- sab~ 8.20 trenile ve refakatinde ilk ye köylerine gitmiıtir. Vekil Eğit -
han harbi tecrübe · insanlan tedrıaat umum müdürü hmail Hak. men kurslarını teftiş edecek ve ge • 
k k 

51 
.• di k" kı Tonguç bulundfiKtı tıalde Eskişe- ceyi orada geçirecektir. 

or. u~muştur. ?n~ı 1~ .~ •• ı hire hareket etmiştit:- Köylüye tlemircililı 
yenı bır harp ihtimali butun Vekil Eski~hırde köy öğretmen deraleri verilecelı 
milletleri endişeye, t.el8şa dü- okulunu teftiş ettikten sonra Istan- Ankara, 2 (TAN Muhabirinden\ -
filrmekte, ve bütün dünyada bula hareket edecek ve orada iki üç Maarif Vekaleti, koy kalkınmıısı 
umumi bir huzursuzluk ve ka- gün kaldıktan sonra da yine öğret- mevzuu üzerinde mühim bir işi ele 
rarsızlık do v rmaktadır. men okullannı teftiı etmrk ili.ere almıştır. Vekılet köylere sanayi kül-

gu Trakyaya ve lzmire gidecektir. türünü sokmak kararındadır. Bu hu· 
Fakat ortada halledi.~mesi lizım Hasan AU Yücelin bu seyahati on susta tetkiklerde bulunmak üzere ı. 

gelen d~valar var~. Dunyaya yeni. bef gün kadar sürecek ve Ankaraya 
den hikım olmak istıyen ınuhteris ye- avdetinden 

80 
r d K ta ki müfettif Etimesut köylerine gön-

i f t 'hl k İ ·1· ı ·· ı n a a as monuya d ·ım~·l rd" B t tk"kle ·· bet n a ı er çı mıftır. atı a vy u u. giderek oradaki k" .. ~ k erı ..,.e ır. u e ı r mus 
hat peşinde koşan milletler mevcut 

1 
ktir oy oaretmen ° u ~tice verirse demir itlemcsini bil-

tur. unu gezece · meyen köylere münevver bir demir. 
Bu iki zaruret ortaya sinir harbi Velril, Mala,nutliye lıöyünıle ci o~tmen gönderilecek ve bu öt-

veya beyaz harp adı verilen kansıZ, Eskifehir 2. (Tan Muhabirinden) - ~tmen tarafından köylüye demircl
(Sonu Sa.9 Sil. 4) JMaarif V~ Hasan 4'li Yücel bu. Iik derşleri verilecektir. 

lımir Fuarı için 
ilave Tren 

Seferleri Kondu 

Filo, dün saba:h ttaat '1.30 da Çek. 
1 mece açıklannda Adatepe ve Koca. 
tepe torpito muhriplerimiz tarafın • 
dan karşılanmıştır. Torpitolarımız 

İngiliz gemilerinin seyir istikame -
Yeni Teıebbüsler 

tinde ilerledikten sonra tevakkuf et- Londra, 2 (Hususi) - Yugoslavya 
mişler ve Adatepe, misafir filonun Naibi Prens Pol, üç haftalık bir zL 
sağına, Kocatepe de soluna geçmek yaretb::. "l<>nra bugun Londradan ha 

Ankara, 2 (A.A.) _ İzmir ent~. suretiyle İngiliz gemilerini artalan _ -re\et etmiştir. (Sunday Dispatch) ın 
nasyonal fuarını ziyarete gid~kle.. na almışlardır. Filo, bu şekilde ağır siyasi muhanirl bu munasebetle di
rirA seyahatlerini kolaylaştırmak üıe- ağır imanımıza doğru hareket etmiş. yor ki: 
re devlet denltyolları idaresi bezı tir. "İngiltere; Balkan tesanüdünü 
tedbirler almıştır. Bu meyanda: kuvvetlendirmek için mühim bir fa. 

Filo limanımıza gİrerlıen aliyete gecmek üzeredir. YugQslavya 
15 Ağustostan 25 eylul tarihine Saat tam dokuzda limanın tam bir Saltanat Naibi Prens Polün Londra. 

k~dar Ankara - İzmir arasında lier mil açığında amiral gemisi Warspite. yı ziyareti, ve İnıtiltere ile Yugos
gun karşılıklı yemekli ve yataklı ~a.. 21 pare top atarak şehri selimlamış. lavya arasında fikir mübadelesin
gonlar işletilecek ve trenlere. !üzu~u tır. Müteakiben Haydarpaşa önleri - den sonra şu hareketlere teşebbüs 
kadar fazla yolcu arabası verılecektır ne gelen misafir filo burada da do • edilecektir: " 

İzmir treninin Ankarad'an lcnlkışı nanmamız tarafından karşılanmıştır. · ı _ Yugoıılavyaya bir İngiliz kre-
20.20de lzrnlre varlfl ertesi gün20.45 Adatepe ve Kocatepe muhriplerimiz dlsınln teklifi. 

te, Ankara treninin İzmirden kalkışı tevakkuf etmiş, İngiliz gemileri muh 2 - Yuıoıılav mallannın İngiltere 
sa.at 6 :JO da Ank8l"aya varışı ertesi riplerimizin önünden geçert!k Dol _ tarafından fazlaca satın alınması. b t-

ü Q J hassa Yugoslav kerestesinden 1 ur d g n O dadır. mabahçe lstikaıpetinde ilerlemişler. edılmesl. 
Haydarpaşa - İzmir aras:nda lü- dir. Bu esnada Selimiyeden 21 pare 3 - Butıarı.tana bir İn iliz 

zumu kadar doğru yolcu arabası ve. top atılmak suretiyle misafir filonun sinin açılması. 
ri':ecek .Eskitehirdeki aktarmalar kal selamına mukabele edilmiştir. Ya - Bundan başka İngiltere: ftalvava 
~ırılmak suretile İstanbul - !zmir vuzdan da top atılarak Warspite se- ve Türk - İngiliz Paktına karşı o. 
n.ünasebatı ayn blr trenle temin e. lamlanmış ve misafir filo Yavuzun lan vaziyetini de Yugoslavya,. 
dilcetıktir. ,. önünden geçerken müzika evvela tn. izah etmiştir. Yugoslavlar da Bul-

(Sonu Sa. 9 Sü. 3) (Sona Si. 8 Sü. l) (Sonu Sa. 9 Sil. 6) 



PENCEREMDEN 

iki Numaralı 
Koçi Bey Risalesi 

Yamn: M. Tur/tan TAN 

K ıymetli tarilaçilerimiaden Ali 

3. 8. 939 

• 

KemaU Abüt, tfmdiye kadar 
elde edilemlyen iki numaralı Koçl 
bey risalesini • birincisiyle ve mil • 
keıamel bir mukaddeme ile beraber. 
ı~enlerde Jtetretmifti. 8ls lna hJz. 
metin kıymetini, herkes sibi, takdir 
eyledik, Abiit dostumuzu alkıtla • 
ddı. Fakat itiraz aenra faıl hlr mil • 
verrihten bir mektup aldık ve yeni 
netrohuıdupnu ADchiJ••z iki aa • 
marah Koçl bey risalesinin yetmlt 
bir yıl evvel Viyaaa .. "Naaibatmı .. 
me" adı altında b•ddıtuu ötrendlk. 
Bize bu hakikati bildiNn U.tat, Ak • 
•ittin o rialeyi banci kitaphanede 
buldujwıu 4a aorııyordu. Bunun li -
zerine saJID dMtumuz Ali Kemaliye 
bir •fak mektup yudık, keyfiyed ar. 
uttlk. Kendisinden aldılınuz cevap 
ıudar: 

"Koçi bey risalesinin ikbKi ... • 
nwu "fiıUlye War aepe4llmem1t
tir" bydiyle boa •ır arkadapm ver. 
mifti. Çok uzan dren laeelemelerim 
de arbd-.ımın IÖSÜDil teyit eder 
naalüyette neticelendi • .lhaine, kema. 
Uae meftun oldgpm profesör Meh
met Ali A)ral'ye de Wr s8a •• ''al· 

KaTahiilıtelıi Danir Fahrilııuc pe,,lerpq IOllli7et• •ermif 6al"""""""'ar. Rainule 
/Carahülıt• 7•nİ İftf4 edUen laİMlllan bir -.,,.. sörülmeldetlir. 

lzmirJ•lıi talebe kampları aona erdi. Re•imtle kamptan ayrılan talebeler 
ve natulı «Jy/i7.,. lıamp komutam görülüyor. 

yah" vaika bahıhai ~tam: 
- Biz .... dl Fatihte Ali Emiri L 

Halk ve Memur 
Kaymakamların Oün~ü Toplantısında Memurların 

Halkla Muamelelerine Dikkat Edilme~i Kararlaıtı 
indi kitaı .......... taaalf ile lllef-
pltb. Ona •ktbatbe öyle •ir riu. Kaza kaym•kamlan, dun, beledi. ri hakkında takibat yapacaklarclır. 
1 il. t' e· il ı· b kı ı yede, belediye rela muavinlerinin it- 'l'ioplantıda, son haftalar i"indelft e ış ı. ır I' n ıe an, a n.... ~ 

Dör+lllC)lllz 
Meltuıu G ... 

bciltere Avam Kamarası 1-
Ullladan 4 ldtlll.k bir heyet, 
Bakater isminde hir mebusun ri. 
7aaetlnde olarak dftn tebrbnbe 
selmittir. tqllis meltaslan 
memlekeUmlzde muhtelif aalaa. 
larda tetkikaUa bulunncaklar• 

Dediler. Gittim. Elimdeki yuma. tirakile bir toplantı 7aparak mub. bolu1ma ~de temu eclil-
11 kitaphanedeki nüsha ile karıılaı· telif şehir if)eri üzerinde ıorupnÜf- mittir· Bu mesele için de açık ve a. Ankara mebusu Falih Rıfkı 
tırdım ve b&buine tamami1le u7 • lerdir. kıntılı sahillerde halkın denize gtr. Atay tarafauaa )'ann akşam 
sun buldum. Yalnız ikinci kılını• Dünku toplantıda konuşulan mev. mesine müsaade edilmemesi, her pllj milaflr melsa lar ıeref:ne bir 
bqına koy•alam fıkra • ld risalenin zulardan birtsi vergi tahsilat ve ta. da bir kaç polfı memuru bulunduru.L zi,781et veri'eceltir. 

411'. 

maJaiyetini aalatı7or • ltenbDJdnde hakkukatında mükelleflerin şikayet. ması, plajlarda tel ve yahut tahta ""-------------
)'oktu. Onu"' ldtapltane•eld ntlaha • lerine mahal verilmemesi için kay. ile tahdit edilmiş olan sahalar ha. c============== 
daa .w ... KitalH nepe4er.ken H ci. makamların da tahakkuk ve tahsil riclae çıkılaıasının menedilmesi ka. Muhiffin Osfünclagv 
mtl lsah Ye namarasmı turlh etme- memurları merinde nkı bir müra. rarlaştınlmışttt'. 

1i uautmuıum· Zühalümü af buyu. kabe tesil etmeleri olmqtur. Veri. Bunlardan bafka bu lçttmada oto. 41cllğı Hakkı H•-••ru 
ruam. len karara gore, kaymakamlar sık bi.ıs servisleri de gôriişi.ılmüş, oto- r 

MahteTem muhabirinizin anusu. sık şu~eri dolaşacaklar, halkla sık büslerde temiı'iır mesı, a. ıade Ediyor 
aa ia'af etmek, merak sahiplerini U. sık temas eder-:k ol)lar~ yflruz ver. :s • • • • • 
datllden kurtarmalr; bir .aoksam or. . .., ·-..ı d la 'J' rabalann aurak yerlermde fazla bek Şehır meclısı reısi sıfatlle beledl19. 

gı meseıesıu,..eJı o yı aıeiU. ~ ..._ 
...._ W il + ~..uıaaı.t ...n.bl sustaki flkiyet ve dertlerini dinli e. lememesi, blletçilerin ~lP.. \fi mu.. den 7Ql8 lira hakkı huzur almış o. 

Hava Hücumu 
Hayvanların Zehirli Gaz ve Bombalardan 

Kurtarılması için Tedbirler Alınıyor 
Bir bava hucumunda bomba ve tanmq hayvanların ne IUl'etle teda. 

zehirli gazlara karşı hayvanların na.. vi edlleeekleri, yaralı hayvanlara na. 
sıl korunacajını öiretmek uzere pek sı1 pamıman yapılacağı, zehirli pz
yallında her şehir ve kaubada Zira. lan karp hayvan yemlerinin nuıl 
at V ekileti tarafından kurslar açıla.. muhafaza edileceği. ve saire o~e
cak, hayvan koruma teıkilitı viıcu. cekttr. 
de ıetirilecektiı. Bu kurslar senede Kuralan ikmal edenlerden kümes 
30 saat olarak telbit edilmiştir. hayvanatı hariç her 200 hayvan ba. 
BilLımum emekli ve hali hazırda flU 8 _ 10 ktfilik gruplar te§kil e

vazife bqmda bulunan veterinerler, dilecek, bunlar hava hücumlarmda 
hara, çütllk sahip ve müstahdemleri, 
kasaplar, maNıba mUdairl•rl ve maske ile do bil 200 haJVa
mus!aJiifeiriren, llayvan yemi üzerine orunma işi ile meıgul olacak-

iş yapanlar tiu 'kurslara devam etmi. larclll'. İnsan koruma tefkilAtında oL 
ye ~bur *'1~ duju pbi bunların da yaılanmn 48 

Bu kurslarda hava hücumuna kar. ile 8 aramda otmasına cllkkat edi. 

fi hayvanJarm nasıl )~OrUJıOODjı, tf*'• Ur, Aq., cdoa.~ n _lqsl•r ~riae sedrmek jçin her ,Jeydea ev. celderdir. Bilhuaa memurların İf ~a. amele etmelerinin temini için ~emu" lan •ki vali ve belediye reisi Mu.. 
nl ..,.na ltalaa4'• kittt ....... Jıiplerile iyi gorüşm~rine ve onlara larm sık sık otobusleri koatrof. et.. hitt1n üstü~ğa, bu paranın iadesi ------------=-
hminl ve numarayı açlkça ane«llyo- iyi muamele etmelerine dikkat ede. melerine karar verilmipir. için teltllpt ,.._., • ._..,, E*i vali. Dün Bir Kamyon . 

ela bU kıinlara devam edip cliploma 

aldıktan 8ÖIU'a, •8111.fe alablleeeW.... 
dil'. Bu 1Uretle tepkkül eden grup. 

ram· ceJderdir. bu par_, tüaltle sJ. .._.Mnl bil. O 
"Fatih • Millet kitaphaneai • Na. ToplantMla tıiJe*9 ~ Gpi • CllancJlr -J • .. f Kaza y aptl lar içlerinden bir kifinin emir ve 

nıara: 474'' cllrmf,tfr. kumandası altında çalı§8caklarclır. 
llalatenın muhabiriniz benim heı tatbik edilecek tarifeler de mevzutı- Otobüs Servisi .uün Kızıltoprakla Kartal araımda Bundan başka her kazada ihtiyaca 

ttrlti ıurur ve tefahirden uzak, yaL bahis olmuştur. Verilen karara göre, Tlbbfye Okulunda devamlı bir kamyon kazası olmUf, 
au: fazla alüa uyandırmak kudi)'le: Belediye 1ktısat MıidurJtiğü ve Dai. Cihangirle Edirnekapı arasında lf. Durmuı ilminde bir fOforun idare- göre birer hayvan hastahaneti yapı. 

1 k ·· · t -..ıı- 1.1 -- y Çile&. tnd ki b' k iki' ı--- '-' lacak, harp esnasında zehirlenen ve Şimdiye kadar elde edilmemiı" di. mi encumen bu sene .1 • la eme uzere muracaa -n .. y..u- GllCJlll Ti s ~ ll' amyon &&Utlnı. .ıır 
' 

1 nu esas ra b · ·· f • ı L.-ledl • beygir' j .... ıa iki d j d ·" yaralanan hayvanlar buralarda te erek netntüiim risalenin 'Zeitacb. üste 'd . usun ennı muayenes, - ye 1.en ı ç ne .. ""91 e a aç ev.r. -
rift eler deatchen mosenlandisehen m nı en bir tarife hazırlıyama. heyetince Jkmal edllmi;, .ı>unlara lf. Dün akf8m nat 18,30 da Beyazıt miştir. Alabildiğine bir süratle giden davi edileceklerdir. 
PHlchaft" mecmuasının on sekinei dıjından dolayı eğlence yerleri ıgc.. lme ruhsatnamesi ~· Oto. Tıbbiye okulunun mutfak ve bula. bu kamyon ilk kazayı Küçükyah de. Dahiliye Vekaleti seferberlik u. 
elldlain dönlllacil cüzünde " ulhat. çen seneki ta~lfeler üzerinde meşru. bU. komisyonu da dün bu otobüllerl pkba"Ninin bulundutu binada bir nilen yerde yapDUf, burada evvela mum müdürü Husacnettin Tokaç bir 
aame" Mtbiı altuada mevcut oldu. bat ve mekülittan yüzde 10, müskL belediye fen heyeti müdilrlillO önO- bin t -'-·-- iki ağaca çarparak yoluna devam et. 

tta · d 15 Yanım çıkımf anın ça ı --.uı kaç güne kadar şehrimize gelecek, la• ve doktor W. F. A. Bernltauer ra n yuz e tenzilat ,yaparak bir ne toplatarak birer birer tetkik et.. ' .. . ml§, biraz ilerde de tren bekçisi Meh. 
tarafuulan Hı methal bir vezire is. tarife hazırlayıp memup olduklan mf9tir. Otobüslerden bir kaçının u. Jaimen yandıktan tonra IODdürilL medi çiğniyerek muhtelit yerlerinden korunma teşktlAtına bizzat nezaret e. 
•at edilmekte bulunduiuau, Almaa- kaymakamlıklara tudik ettirecekler fak tefek kusurları ıörilldülO için müftur. yaralaJDJttır. decelttir. 
ea Mftilme ile Mtüm kitahundaki ve ancak bu tarüeyi \atbik edecek.. derhal işlemelerine müaade .,11.... YanP.D 1Ut 20 de mektebin ken.. Kamyon bu kazalara rajn\en yolu. 
baın karplatfınlarak ltirbirioe uy. lerdir. Kaymakamlar,bu gibi yerler. miştir. Bunlara dört IÜJılük bir mQ. cif JıUIGal 1anıın töndünne tertibatı. na devam etmif, Kartala yaklathiı 
sun ıMldtltünU yaza1or. Bu suret- de halkın aldatılmaması için bunları saade verilmiştir. EbUderinl tam•m- mn ve itfaiyenin yarclımile tamamen zaman da Kandıralı bir yumurtacıya 
le ikinci bir zfthulümü tashihe lutfet. sıkı sıkı kontrol ettirecekler, bu ka. lıyan otobüsler pazai.t.bulen ltlbe. baatınhmtt çarparak çiğnemiştir. Kandll'ah )'U. 

•it bulunayor. rar halafında hareket edip te tarife ren Edirnekapı ile C~ aruında ır. .. murtacının lumdili muhtelif yerlerin 
BDDdaa ve aazikine takdirlerin. harici, halktan para alan yerleri der. ifliyeceklerdir. Hnırlanan tarifeye Yap-U,a jahldbta gore, yangının den yaralanımf, hayvanın da bacak. 

•en dola, ı kendilerine ve vasıta oL hal tecziye edeceklerdir. Memurlar, gore Edirnekapıdan Fatihe kadar 5, mutfakta ;tim kazanının bacası ya. lan kınlmıftır. Bütün bu kazalarda 
•ulubuz için aynca siz üatadımna tarifelerle beraber temizliğe dikkat Edirnekapıdan Beyazıda kadar 6, E- kınında bir inpat hatalı olarak ko. ne şoföre, ne de kamyona bir şey ot. 
tü.kraalanmı suaanm!' edecekler ve temizliğe riayet etmL minönüne kadar 7. Karakoy ve Te. nulan bazı ahpp aksamın ate§ al. mamıftır. Şoför yakalanmış. tren 

Sayın tarih~inln ceva'ltı bitti. Şlm. yen. kırık. çatlalr. tabak, fincan kul- peba91na kadar 10, Tauim ve Cihan- masından ileri ıeldiii anlaıılmı§tır. bekçisi ile yuınurtacı da hastahaneye 
•ı laatınma bir saal daha ıeliyor: Bir lanan kahve, gazino, lokanta sahiple. gire kadar 12,5 kurut alınacaktır. Tahkikata dtvam olunmaktadır. ka\dınlmışlardır. 
ltllcln yarttaı • tarihe hizmet olsun · 
diye • zahmetlere katlanayor, kitap. 
haneler•e lneelemeler Y•Pl)'Or, üste. 
ilk kesaiaden hu ~ yUa Ura sarfe. 
~)'or, bucüne kadar haaılm•m11 ea. 
teresan hir eseri ortaya çıkarıyor. 

17', çok i)'i ama ne kuana7or? .. A. 
caba ilU numaralı Koçl bey riaale • 
aladen bugüne kadar kaç nilüa sat
tı. Münevverlerimizce • Almanlann 
Jetmif bu sene evvel bastı.klan • 
ltayle bir esere ıösterilen alilamn 
dereceSi nedİJ'? 

Öyle zannediyorum ki Bay Ali 
Kemali Aksilt bu sualime acı bir te. 
beaaümden b&fka cevap veremiye. 
eektir. O halde tu 11191hur beyti oku. 
yup susalım: 
Şahsı bf hizmete ita olunan ücrete

1 
hayf, 

Emri bi ücrete ibraz olunan hizmete 
yuf'.· -===============--==== 

Martari11 Faltrlka11 
Belediye kooperatifi Eyüpsultanda 

bir margarin fabrikası tesis etmiye • karar vermiftir Fabrikanın serma. 
,-esine Ankara Memurin kooperatifi. 
nln de iştirak etmesi muhtemeldir. 
Fenl fabrika 1!5 dustosta arılaraktır 

S U A L 
S - Ben Slnopluyum ve Sinop. 

ta ikamet ehaekteylm, lu&unıa ls. 
tanbulda ytlksek tahsil vermek k. 
tiyorum, fakat htanbalda ne ak. 
rabam var, ne de kızımın ikame. 
tine itimat ile tahsis edilehil~ek 
bir pansiyon biliyorum. A~aba ~
mi v•fr haiz mektep paauiyonlan 
var mıdır! 

C - lstanbulda muhtelif talebe 
pansiyonlan vardır. Bunlardan 
Toroa Kız Talebe Yurdu. Şehzade. 
başındadır. tl'niversite, lise, orta 
okullara devam eden kızlar kabul 
edilir. Pansiyon uerett ayda 21 11. 
radır. 

Ege Kız Talebja Yurdu. Llleli. 
dedir. lnnir talebe eemlyetlne 
ballıdır. Tahsil için İltanbula p. 
len kızlar kabul edilir. lzmirden 
ıelenler için 15. hariçten .celeeek.. 
ler için 20 lira alınır. Dij'er talebe 
yurtları da tunlardır: 

SOIUNUZ, CEVAP VlltELIM 

Ege Erkek Talebe Yurdu, Seh. 
zadebapndadır. İzmir erkek lisesi 
talebe cemiyetine bağlıdır. Ucreti 
20 liradır. 

Kocaeli Talebe Yurdu, Sultan. 
ahmettecliJ'. Koca~li viliyeti tara. 
fmdan idare edilır. Lile ve yu'nek 
okullara giden talebeyi u!>ul e
der. 

Trakya Talebe. Yurdu, Vcznerı 
!erdedir. Üniversite tahsiline de. 
vam için ıelen Trakyalı gençlere 
mahsustur. Yatak ve karyolanın 

beraber getirilmesi §arttır. Ço~ az 
bir para mukabilinde yalnız erkek 
talebe kabul edilir. Yemek.sizdir. 

Güzel Yurt, Saraçbanebsşında. 
dır. tl'niveraiteye devam eden kız 
talebeye mahsustur. Panaly..,n üc. 
reti • yemek dahil - 20 liradır. 

İstanbul Kız Talebe Y ırdu, 
Veznecilerdedir. Ünlvenlte tahst. 
li yapmak isteyen kızlar için açıl. 

mıştır. Yemeğile beraber i.ıcret 20 
liradır. 

Kimya Talebe Yurdu, Nunıos. 
maniyededir. Üniversite talebesi 
tarafından idare edilir, Fakültele
re tJniversitenın himayesi altında 
devam eden erkek talebe i~ludir 
Yatak yemek, çamaşır, i.ıtü dahil 
oldugu halde ayda 15 lira vermek 
lazımdır. 

C. H P. Talebe Yurdu, Univet
site arkasındaki binadadır. Muhte. 
Uf şehirlerden lstanbula gelen 
gençleri sıhhi şeraiti haiz btr çotı 
altında bulundurmak gayeaile İs.. 
tanbul C. H. Partt.i tarafmdan a. 
çıhmftır. Yemekli ve yatılı aylık 
pansiyon Ocrett 25 liradır. Yurtta 
kızlar için de aynca yer vardır. 

Türk Maarif Cemiyeti 'falehe 
Yurdu, Kadirgadadır. Bu yurda 
Universtte, lise ve orta okullara 
devam eden talebe alınır. Yanlı 

-'---+----

ve yemeklidir. Pansiyon ücreti ye

mekli ve yemeı.ız dlye ikiye ay
nlır. Yemeksiz talebeden ayda 3, 
yemeklilerden 9 lira alınır. 

* 8 - Nafıa Teknik okuluna p. 
mek istiyorum, şeraiti nedir! 

C - Nafıa teknik okuluna gir. 
me şartları şunlanhr: Orta okul 
mezunu olmak, 17 ile 21 yaş a. 
rasında bulunmak, matematikte L. 
yi derece kazanmıt olmak, oüfua 
tezkereti, bümühal ilmiıbaberl. 
ııhhat raporu ve tahlil vestkua ve 
yedi adet dört buçuk altı •badm • 
da foto~af ile eyltilün birinden on 
befine kaGar mektep idaNline mü. 
racaat etmek, aritmetik. muaa•ı.ıı 
jeometri ve tiırkçe denlerinden 
yapılacak müsabaka lmihanına da
hil olarak kazanmak lazımdır. 

lakırkiylUleri11 Dilekleri 
İıtanbul mebualan diln Bakırköy 

kazasına giderek halkevl binannda 

halltla t«:mas etmiflerdir. Bakırköy. 

lüler mebuslarla konuşurlarken en 

fazla susuzluktan fikayet etmlfler ve 

şehrin yanıbatındaki bu kazaya bll' 

an evvel Terkos suyu verilmesinin 

teminini rica etmiılerdir. Mebuslar 

yarın da Ulküdar kazama giderek 
halkla temu edeceklerdir. 

TA 1 Y t M ve HAYA 

3 Al•ıtoı 1939 
Pl!RŞEMIE 

8 inca ay 
Arabi: 1358 
Cem. ahar: 17 

Gun: 31 

Oliaet: f.58 - Ölle: 
ikindi: 18.15 - Akışam: 
Yatsı: 21.16 - f msAk: 

Hızır: 90 
Rumi· 1355 

TemmUZ) 21 
12.20 
ıı>.ıs 

2l!i 

Hava Y•zlyetl 
Yeş lk6)- Meteoroloji lata yonundan alı· 

nan malQmata söre, yurtta h va Do~ 
Anadolu bölcesl ile Orta Anadotunun ve 

ı Karadeniıln Şark kwmlannda cok bulıat· 
lu ve mevzii Y•llflı, Ege bölcesl ile Ak
denli kı)'llannda açık, diler b6lcelerdc 
wnuml)'eUe bulutlu ceçmiı, rGqlr DotP 
Audoluda Garbi, diler b6tıeterde Sima· 

1 U istikametten orta kuvvette ve yer yft 
kuvvetlice eam(ftlr. 

1 D n lstanbulda hava ac;tk cecmlş. rilz· 
1 lir Sıınall Sarklden saniyede 4 - G met

re hızla eamııtır. Saat H te hava tazyiki 
1012,3 mlllbar idi. Sühunet en yüksek 
31 8 ve en dü l1k 19,I iantiınat oLır k 
kaydedllmlltlr. 
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6 TAN 3 - 8 • 939 • 
Misafir lngiliz 

Gemilerinin 
Başl~ca Evsafı 

L imanımızı ziyarete gelen İngilterenin Akdeniz kuvvetleri 

Uün limanımıza gelen lngilterenin Akdeniz donanmasına m e nıup bir filo, Dolmabahçe önünde harp gemilerimiz.le yanyana 

başkumandanı or amiral Sir A. D. Cunnigham amiral 
gemisi olan Warspite dritnotu ile limanımızda bulunuyor. 
Warspite amiral gemisine ayni zamanda Cassaen, Maori, Nu
bian ve Zulu muhripleri de fakat etmektedirler. 

lngiliz Filosu Limanımızda 
Akdeniz kuvvetleri başku -

mandam or amiralin sancak ge
misi olan Warspite, 1937 de 
umumi bir tamir görmüş ve ta
dilata u..~amış, en modem si
lahlarla tcchiz ve takviye edil
miştir. Tadilat esnasında zırh
ları değiştirilmiş, tayyare kon -
muş ve kumanda mevkileri ze
hirli gazlere karşı sızmaz bir 
hale gtirilmiş, hava değiştirici 
tertibat yapılmıştır. 

Beş Büyük 
DevLetin Deniz 
Kuvvetleri ı I (Başı 1 incide) 

giliz, sonra Türk milli marşlarını 

çalmıştır. İngiliz gemileri müteaki -
ben Dolmabahçe önunde demirlemiş
ler ve başta amiral gemisi olmak ü -
zere hepsi Tı.irk bayragı çekmişler -
dir. 

Saat 9,30 da İngiliz başkonsolosu 
Warspite gemisine giderek misafir 
amirali ziyaret etmiştir. Saat 10 da 
donanma kumandanı amiral Şükru 

Okan Yavuzdan bir motörle Warspi. 
te dritnotuna gitmiş ve amiral Sir 
Cunnigham'ı donanma namına se • 
lamlayarak "hoş geldiniz" demiştir. 
Şükrı.i Okan Warspite girerken ve çı
karken askeri merasim yapılmış ve 
top atılrrtak suretiyle selamlanmıştır. 
Saat 10.30 da İstanbul kumandanı 
general Halis Bıyıktay misafir ami
rali gemide ziyaret etmiş, merasimle 
karşılanmış ve teşyi edilmiştir. Mü. 
teakiben İngiliz amirali Sir Cunnig. 
ham beraberinde kurmny heyeti ve 
gemi kumandanları olduğu halde 
Yavuza giderek amiral Şükrü Oka
nın ziyaretini iade etmiştir. Kıymet. 
li misafirimiz, Yavuzda parlak me
rasimle karşılanmış ve ugurlanmış 
tır. 

jı\miralın karaya çıkışı 
.Muhterem misafirimiz, saat 11.15 

te maiyetiyle birlıkte karaya çıkmış 
rıh ztida askeri merasimle arşılnn. 
rnıştır. Bir bando mı.izika ile deniz 
miıfrezesi selam resmini ifa etmiştir 
Sir Cunnigham, evvela İngiliz kon • 
soloshanesine gitmiş, müteakiben İs
tanbul kumandanlığına giderek gc -
neral Halis Bıyıktayın ziyaretini ia
de etmiştir. İngiliz amirali saat 12.15 
te de Vali Lutfi Kırdan makamında 
ziyaret etmiştir. Vilayette hazırla • 
nan bir büfede misafirimiz izaz, ik
r am edilmiştir. 

Misafir amiral, öğle yemeğini Tc. 
pebaşındaki İngiliz sefarethane bi -
nasında sefirin davetlisi olarak ye • 
miş, yemekten sonra şehirde bir ge
zintiyi müteakip Warspite dritnotu. 
na avdet etmiştir. 

Vali ve Belediye :fteisi Lfıtfi Kır
dar, öğleden sonra bir motörle Wars
pite gemisine giderek amiralin ziya
retini iade etmiştir. Vali, gemide me. 
rasimle karşılanmış ve tesvi edilmiş. 
tir. 

Vali ve Belediye Reisi, dün ak • 
şaro saat 20,30 da amiral Sir Cun
nigham şerefine Perapalas otelinde 
bir ziyafet vermiş, bunu bir suvarc 
takip etmiştir. 

Misafir amiralin ziyaretleri es _ 
nasında İngiliz bahriye zabit ve erle. 
rl dün şehrimizi gezmişlerdir. 

Misafir filo sabahleyin limanımı
ıa girerken köprü üstünü ve civnr 
sahili doldurmuş olan binlerce halk, 
dost memleket harp gemilerini sami
mi bir alaka ile temaşa etmiştir. 

Misafir filonun limanımızı ziya -
reti munasebetiyle yapılan bütün 
merasim filme alınmaktadır. 

Bugünkü ziyaretler 
Amiral Sir Cunnigham maiyeti 

erkanı ile bugün saat l O da Taksime 

giderek Cümhuriyct abidesine çe -

lenk koyacaktır. Bu merasimde İs • 

tanbul kumandanı, bir İngiliz ve 

Tiırk askeri kıtası hazır bulunacak _ 
tır. 

Saat 13 te amiral Şükrü Okan ta

rafından misafir amiral şerefine Ya

vuzda bir ö le ziyafeti verilecektir. 
Saat 15 te 'l'urk ve İngiliz bahriye. 
lileri hususi bir vapurla Boğazda bir 
gezinti yapacaklardır. Saat 22 de İn
rılız amirali sefarethanedc şerc!ine 

Başkumandan Abideye 
Bir Çelenk Koyacak 

vertcye çıkarak Türk sancağını se • 
lamlamış, gemi bir buçuk mil mesa
feden top atarak limana girmiş, Bah
ribaba açıklarında demirlemiştir. 

Geminin selamına kışladan atılan 
yirmi bir pare topla mukabele edil
miştir. İzmirin istjrdadındanberi 

• ilk defa olarak şehrimizi ziyaret e • 
den dost ve müttefik İngilterenin 
Malaya z.ırhlısı kumandanı albay 
Tower, gemiye giden mihmandan ve 
yaver ile saat 11.15 te kumandanlık 
motörüne binerek kışla önünde rıh
tıma çıkmıştır. Konak iskelesi, Bü -
yük meydan, rıhtımı dolduran ve 
Kordon boyuna koşan binlerce halk 

Gemi 31100 tonluktur, 25 mil süratin 
dedir. Ve Quin Elizabethe sınıfına 

mensup olup zırh kuşak kalınlığı 

vasatta 33 santimetre ve diğer taraf. 
larda 10.2 santimetredir. Güverte 
zırhı, 35.6 santimetre ve taret zırh 

kalınlığı 27.9 santimetredir. Boyu 
196 metre olup sekiz adet 38.1 santi. 
metrelik 42 çapında toplarla ağır ba-dost memleket kumandanını şiddet -

le alkışlamış, tezahüratta bulunmuŞ- taryası donatılmıştır. Vasat batar. 
tur. Konak rıhtımında bekleyen İn. ,Yasını 8 adet 15,2 santimetrelik elli 
gilterenin İzmir general konsolosu, çapı tulünde toplar teşkil eder. Bun-

1 kumandana burada mül8ki olmuş be- lardan başka 8 adet 10.2 santimetre. 
raber bir otomobille vilayete git _ lik, 4 adet 4.7 santimetrelik topları 
miştir. Albay Towerin vilayette vali ve 18 adet makineli tüfeği vardır. 4 
Etem Aykutu, mevkii müstahken ku adet tayyare konmu~tur. l\füretteba
mandanı general Rasimi•\ ve beledi- tı 1200 kişidir. 

ı ngiltcrenln Akdeniz donanma-

sına mensup bir filonun lima
nımızı z.lyareti münasebetiyle, mUt
tc!iklerimlz İngiltere \'e Fransa da 
dahil olduğu halde beş bUyUk de\ le
tin deniz kuvvetlerini mukayeseli 
bir halde okuyuc-1flarımızn \'Criyo-

~-~-
Ingiltere 15 

Almanya 5 

İngiltere 15 
Almanya O 

Japonya 9 

Japonya 12 

Frnnsıı 7 
İtalya 4 

Fransa 7 
İtalva 7 

lngiliz Amirali, rıhtımda m erasimle karşılanıyor 
ye re\sini ziyaretleri bir saat kadar Warspit'e refakat eden muhrip -
sürmüş askeri kıta bando ve polis Ier de İıuilliz Akdeniz._.filosun" e.n ----~--
müfrezel

' I'!~· ' .ıı s ı se- 50 ı tihak eden muhriplerdir. 1850 ngiltere 24 Fransa 43 
İtalya 12 

-
lamı ifa etmişlerdir. ton ve 36 mil sürattedirler. (Tam 

ôğleJen sonraki ziyaretler 
Kumandan öğle yemeğini mih • 

mandarı. ve yaverleriyle İzmirpalas

ta yemiş ve biraz istirahatten sonra 
gemiye dönmüştür. Saat 15 te vali 
Etem Aykut, mevkii müstahkem ku 

mandam general Rasim ayrı ayn ia

dei ziyarette bulunmuşlar, topla se. 

Inmlanmışlardır. 

Vali ve kumandanın gemide kal-

hamule ile 2400 ton). Sekiz adet 12 
santimetrelik 50 çapı tulündc top • 
!arla, 8 adet makineli tüfekle techiz 
edilmiŞlerdir. Bu sınıfa mensup Mo
hawh, geçen sene limanımızı ziyaret 
etmiştir. 

Malaya' nın evsafı 
Dün İzmir limanına gelen Mala

ya zırhlısı da 31,100 tonluktur ve 25 
mil sürattedir. Zırh kuşak kalınlığı 
vasatta 33 santimetre ve diğer ta -
raflarda 10.2 santimetredir. Güver-

dıkları müddetçe Malayanın direği- te zırh kalınlığı cephanelikler üze -
ne Türk bayrağı çekilmiştir. Mütea- rinde 76 santimetre olup diğer ta -
kiben belediye reisi kumandana ia _ raflarda 25 santimetredir. 8 adet 

Vali Dr. Lutli Kırdar, lngiliz gemiıini ziyaret ederken dei ziyaret etmiştir. 38.1 santimetrelik ağır bataryası ve 
8 adet 15.8 santimtrelik vasat batar. 
yası vardır. Sekiz adet 10.2 santi -
metrelik toplarla mücehhezdir ve 
dört adet tayyaresi vardır. 

Malaya zabitan ve mürettebatı 

saat 16.JO da motörlerle karaya çık
mış, şehri gezmeğe ba§lamışlard ır. 

Gemi kumandanı 16,50 de sivil ola -
rak mihmandarı ile birlikte tekrar 
karaya çıkmıştır. Otomobille Kor -
donda bir gezinti yapmış ve İngiliz 
konsolosunu ziyaret etmiştir. Malaya 
yarın İzmir halkı tarafından ziya'ret 
edilecektir. Merkez Bankası gemiye 
memurlar göndermiş ve İngiliz lira
larını Türk parasına ta1ıvil ettirmiŞ
tir. Alakadar makamlar misafir İn • 
giliz denizcilerine çekirdeksiz üzüm, 
incir, karpuz ve meyve göndermiş -
lerdir. Geminin mürettebatı 2 bin ki-Amiral Şükrü Okan ve misalir Amiral, Yavuz zırhlımızJa 
şidir. Bu gece saat 20 de vilayet tara 

tir. Misafir filo pazar günü limanı- fmdan Şehir gazinosund8. 120 kişilik 
mızdan ayrılacak ve donanmamrz ta bir ziyafet verilmiştir. 

verilecek suvarede bulunacak ve bu 
arada koloni ile tanışacaktır. 

Muhterem nıisafirimiz yarın Yc
şilkoyden tayyare ile Ankaraya gi -
decek ve merasimle karşılanacaktır. 
Sir Cunnigham mareşal Fevzi Çak • 
mak, Milli Müdafaa Vekili Naci Tı -
naz ve Hariciye Vekili Şükrü Sara • 
coğlunu ziyaret edecektir. Bir müd. 
det sonra bu ziyaretler iade edile • 
cektir. Amiral, şerefine verilecek öğ. 
le ziyafetinden sonra Reisicümhuru
muz İsmet İnônü tarafından kabu l e
dilecektir. Misafirimiz, saat 17 de 
Ankaradan şehrimize hareket edecek 
ve merasimle uğurlanacakt.r 

Ayni gün, iki dost filonun bahri

yeli sporcuları arasında Fener sta. 

dında futbol maçı yapılacaktır. O ge. 

ce saat 22 de Warspite dritnotunda 
amiral tarafından bir suvare verile
cektir. 

rafından teşyi edilecektir Geminin sıhhiye kumandanı. ya-* 1 rın sabah şehrimizdeki sıhhat mües _ 
Muhterem misafirimiz Ingiltere • seselerini gezecektir. İngiliz gemi t a. 

nin Akdeniz kuvvetleri başkuman • kımının ilk maçı da yarındır. 
Ziyafetin sonlarına doğru Valı a. 

yağa kalkarak İngiltere Kralının şe-
refine kadehini kaldırmıştır. 

Misafir Komutan Albay Power 
de ayağa kalkarak İzmirde gördüğü 

etmiş ve iki ay evvel mcvkiini ami- hüsnükabulden çok mütehassis ol
ral A. D. Cunnigham'a devretmiştir. duğunu söylemiş ve iki memleket 

arasındaki dostluk ve Türkiye Cüm-

danı amir al Sir Cunnigham, son va
zifesine yeni tayin edilmiş; İngiliz 
bahriyesinin güzide simalarından bi. 
ridir. Selefi amiral Dudlypund uzun 
müddet Akdeniz filosuna kumanda 

"Malaya.. Zırhbsı 

lzmir Limanında 

hurreisi şerefine kadehini kaldır

mıştır. 

Bütün davetliler bu harekete im
tisal etmişlerdir. Geç vakte kadar 
dansedilmiş ve bale numaraları sey. 

İzmir, 2 (Tan Muhabirinden) - redilmiştir. 
İzmirdeki Türk deniz erbasları 

tarafından yarın akşam Fuar gazi
nosunda misafir İngiliz deniz erbaş
ları şereiinc bir ziyafet verilecektir. 

Malayanın İzmiri ziyaret tarihi 
bir ehemmiyeti haizdir. Çünkü mü
tarekedenberi ilk defa İzmir limanı. 
na ecnebi bir harp gemisi girmekte
dir. Malaya, Türk lerce malum bir 
gemidir. Vahdettlni Maltaya görü -
ren ve Ebedi Şefimiz pttatürkiin ce. 
naze merasiminde bulunan ayni ge
midir. 

İngiliz Akdeniz kuvvetleri halen 
altı zırhlıdan mürekkeptir Worspite, 
Malaya Ramillies, Barbam, Royal 
Oak ve halen tamir görmekte olan 
Voliont'tır. Bunlardan Ramillies ve 
Royal Oak diğerlerinden küçü_k olup 
29150 tonluk ve 22 mil sürattedirler. 
Zirh kalınlığı ve top kuvveti Wars -
pite gibidir. 

Bunlardan maada Akdeniz filo • 
sunda dört adet 10,000 tonluk k ruva-

i 

Almanya 6 
Japonya 13 

İngiltere 97 , 

Almanya 28 

İngiltere 116 
Almanya 78 

Japonya 67 

Japonya 31 

lnglltcre 97 

Almanya 28 

.Taoonya 67 
Jr(J7 

Fransa ~8 
İtalya 87 

Fransrı 45 
İtalya 109 

Fransa 38 

İtalya 87 

..... ~~--·~·----------..... ..-.-="',.,..._.. 
zör ve 3 adet 5,500 tonluk hafif kru-
vazör vardır. Bunlara ilaveten bir 
tayyare gemisi, 4 muhrip filotillası. 
ki her filotilla dokuz gemiden mü -
rekkeptir - ceman 36 adet muhrip 
vardır. Yedi adet denizaltı gemisi 
bir çok muavin ve yardımcı gemiler 
de vardır. Bunun mühim bir kısmı 

İskenderiye Portsaid'i üssülhareke 
ittihaz etmiş olup oralarda sık sık 

manevralar yapmaktadırlar. 

İngiltcrenin Akdeniz filosu halen 
de yeni muhrip filotillaları ile, deni. 

zaltılarla ve bilhassa kruvazörlerle 
takviye edilmekte ve üssülharekeleri 
genişletilmektedir. 

H. K. 

Cumartesi günü öğleden evvel 
İngiliz gemileri halk tarafınôan gczi
lecektir. Saat 13 te İngiliz amirali 
bir öğle ziyafeti verecek, saat 22,::ıo 
da da amiralimiz tarafından Sümer. 
palasta bir veda ziyafeti verilecek· 

İngilterenin saffıharp gemilerinden 
.Malaya, bu sabah saat 10,30 da lima
nımıza gelmiştir. Bir mayin gemisi 
ve tayyare filolarımız Malayayı Kös 
ten adası açıklarında karşılamışlar • 
dır. Tayyare filolarımız gemi üzerin. 
de uçuşlar yapmışlardır. Malaya Ye
nikaledcn geçerken mürettebat gü-

Yarın Müstahkem Mevki Komu- • 
tanı tarafından İngiliz gemisi erkanı \ 
şerefine Orduevinde bir ziyafet ve
r ilecektir. 

Amiral gemiai olan 31,100 tonluk Warspite Jertnotunun 

dün Dolmabahçe önünde yakından alınan resmi 
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VE TA 
Dövüşlerinden 

iğrenç Bir Sahne 
O orta çatın birçok yıllan haç. 

la taç arumdakl münakqa 
ve mücadele ile geçmi§tir. Bu de. 
dikoduların, bu boiaz bolaza gel
melerin kanlı safhalan olduju gi. 
bi gülünç taranan da vardır. Fa.. 
kat her fe)'den önce dikkate deler 
olan cihet, taçlannı haça ezdirme. 
mek isteyen kralların ara sıra çok 
dindar göriınerek maksatlannı yü
rütmeleri, bazan da maskeyi 7W=· 
lerinden atıp kllileye cepheden 
hücum emteleridir. ı 

Muell Fransa kftllanndan 
Sen Lül, bquıda tapdıtı tacı kay. 
betmemek için haça hizmettir ol
mayı tercih etmif ve bu politikada 
kendini "evliyadan,, saydıracak 

kadar ileri gitmiftlr. O, Hazreti 
lsanın bütün ömrünce çekttji ezi. 
yetleri • anlaya anlaya • hatırla. 
mal&: için beline gayet alır bir lnl 
kemer ballardı. Sabah ve akşam 
arkuını zincirle dövdürürdü. Bu 
kadarla kalsa )'iM lJi. Tacı haça 
sadık göstermek J&:aygmile dilen. 
ellerin ayaklannl yıllardı, cüzam. 
h adamJan 10fruma alırdı ve onu 
doyurmadıkça kendisi ağzına bir 
lokma koymazdı. 

Fakat lıer ta~ sahibi haça bu 
saygıyı göstermezdi. Meseli (Sen 
Lüi) nin yerine geçen ve ~l 
Wcabını tapyan DördOncG nup, 
tacı haça hikinı yapmak ve hiç oL 
mazsa öyle ıöriimnek isteyen hü. 
k\imderlı111i'ıı•ad• :;,av ~ çJbr 
çıkmaz Papa Seldztncl Bonlfaee t.. 
le bozufmuı ve onunla sert birltı{L; 
eadele devresi açmıftı. 

P apamn kullandılı silah afn. 
~ ..... ntlpinld .. iftira 

idi. BonifaCe daha ilk mücadele 
günlerinde mOOUf sandıiı liWJı 
kullandı, Frana krabm aforoz et. 
tl. Fakat bu ılWı o ıırada paşlıy. 
dı, kesmek fÖyle dunun lncitemi. 
yordu da. Onun için l'illp aldn'!lf 
etmedi. mQkemmel ~la Pa. 
pa aleyhiftde harekete ıeçti. 

Hemen kaydedelim Jd kralı afo. 
roza karp müdafaa edenler aruın.. 
4a Fransız papalar ~eti tq. 
kil ediyordu. Çünkd kral:, bu P"

pat.n Papalık m•Mm'na ~ 
daima koru,or ve hakli a.bD: ce.;. 
za ıöi'lllelerbıe enael oluYordu. 
Onlar da f(ikran borÇluml muhte. 
rem kral hakkında aadüatfeıtaı 
1bbhafaza ile ödilyorlardı· 

Güzel l'ilipln Papayı dQtf,lrmek 
için intihap ve iltinat ettill Mam, 
Nopıet adlı bJr uilzad• kU. lttf. 
raeılıkta ep az bulunan bu aell •b. 
Wmz, on dönt\incO 8111' Hui8tiy81l 
Alemini avucu içinde tuttultma t. 
nanan Papa Sek•dnd Bonlface'ı 
fU suçlarla itham ediyordıl: 

1 - Putpere.tlill c:anJandllmak 
w ı.. ümmetini kendttine taptır. 
mak azmindedir. Bunun tçln Hy· 
keller yaptırıyor, fUN)'9 bUr•ya 
dalıtıyor. 

2 - Kendinden evvelki Papayı 
• Beflncl <=elestln'i • ölcUlrtm\lftÜr. 

3 - Ruhun ebedi olclujuııa L 
nanmaz. Bu llUl'etle cenneti, cehen. 
nemi ve ebediyeti lnkh etler. 

4 - l'ranm olmaktan l8e köpek 
olmak daha iyidir, diyerek en din. 
dar ve pek ,.refll bir milleti tab. 
kir etmekten çeldmnu. 

Bu iftiralardan her birini tev
~ için yalancl phitler de 

tedarik eclilmlftl, nllp. dindar bir 
hllkümdar ınfatlle bu açık ltham
lana a1'ka göstermek zorunda bu. 
lundulunu llln etti ve Papayı an
sızın hapsettlrdlli gibi onun hak
kında ileri ıürülen töhmetleri tet. 
kik l~ bir büyak meclis topladı. 
Bu meclile lftirak edecek bala. 

kulakJuina· NNoaaret'JI 1a1. 

YAZAN ......ı-----. 

M. Turhan Tan 

dik edeceksin. Yoksa zindana gi. 
renin,, deniyor ve Papanın malı. 
ktlmiyeti 6nceden tembı olunuyor. 
du. 

Sekizlnci Boniface bu darbe al. 
tında Ullmedi, bir yolunu bulup 
kaçtı, Anqni ptoluna kapandı, 

oradan Dön:lünci Filip aleyJtlne a.. 
forozlar yaldırmay• k~uldu. Fa. 
kat l'ilip te onun yuuını bırak. 

madı, Noga.-t'yi ~l para Ue ltaL 
yaya yolladı, Papayı ortadan kaL 
dırniı'a memur eti. 

İftira mütehusın Nogaret avuç 
awç altın dökerek bütün İtalyayı 
p..ı l"Wp lehine kuanmakta güç. 
lü çekmedi ve Papa aleyhine ya. 
pılacak harekette en kuvvetli yar. 
dum da Coloana acUı uilzadede 
buldu. Bu adan>ıla Noaaret blribi. 
rinl tamamlıyan lkl cinayet un. 
.uru libi ~ysaa,rm,taı:dı. tencerey. 
ıe kapak halinde birlepniflerdi. 
~ ta - para kuvvetile - Bo. 
ni!ac:o"tlan soptuldu&u için glrifi. 
1ecek cinal tepbbilliln mtibet ne. 
ttce vermeel pek muhtemel görü. 
n6yordu. 

Nopret de bu lhtbnall kabul et. 
tllbıtftn Colonna ile bafbap VL 

rip IOD müzakereyi yaptı, arkada. 
pn1n leçtfli on altı ltalyan baldın 

çıplaiıJıa • taç için baçı• çt~ 
direktifini verdikten IOor& bJr 8in 
-QOlar1- ve Colonna ile beraber
Anapl ıatoeu önünde s6Jündü. 

B oniface, uyupnak bilma 
diipnanı olan gizel Filip ta.. 

raftndan takip olundutunu bilmek
le beraber ADapi fÜOl\IDda ba
kma ujrıyacaiam tahmin etmi
Yordu. Daha dotnuu trma kralı. 
mn - yer yüzündeehırlatiyanlığı 
teman eden, faaya ve Sen Piyere 
vekilet eyliyen bir Papaya ınılbt 
tertip edecek kadar - diJ? bakı. 
mıMın - kiiltahlapeajuu um. 
DU&yordu. Onan için lljuKlılı köt
kiiD rarif bir lalonunda bütidı kral. 
lan, imparatorları kli9eye köle yap. 
mü: hwyune tatlı. taııı oyalanır. 
ken karfıama llWıb ve aiJıl•n ka.. 
!abalık bir takmı lmanlann çıktı. 
tını aörünce PfU'dı, baygmhk ıe
çlrir gibi oldu. 

Fakat vaziyet bayılıp ayılmıya, 
titreyip terlemlye ıııüaait dejil41. 
Hizmetkırlan ya hapsederek, ya 
kaçırarak kendi yanına kadar ulu 
orta ıelmit olan bu korkunç lalıldı 

• 

adamların kendini öldürebilecek
lerini anlı>;ordu. O sebeple soğuk 
unJılaiJnı -tnıde.ınl ıorlıyarp

elde etti. Sakin ~ ayala kal.. 
kıp kollarını ıölaüne kaV'Ufblidu. 
l\llkutçilere ~eden Nop.. 
ret'e sordu: 

- Ne istiyorsunuz oilum. Alla. 
ha ve ojluna anolunacak bir ni
yazınız nu var? 

O, ve yanıbapndakl Colonna ağ. 
za alınmaz küfürlerle karlflk ola. 
rak cevap verdiler: 

- 8en1 öldürmek, namuslu bir 
Papa seçmek istiyoruz. 

Boniface gülümsedi: 
- tp, dedi, boymim, 1fte ba • 

pm. Kesinli, ko~ Bu. mµ,. 
hakkak ki elinizden gelir. Li)tln ne 
siz, ne de abi gönderen dinsiz kral
lar beni Papa olarak olınekten me
nedemezsinizl 

Kılıçlar kınıanndan çıktı ve 
kuvvetli bilekler üzerinde 

aıavaya kaltkı UJdn hiçbir el, 
yükaeltUii kılıcı Papanuı bqana 
indiremedi. Noıaret• de, CofoMA 
da, on altı ayaktaflan da Sen Pı. 
yerin Veklliıii &dürmek ...... 
kendilerinde &6rem17orlardı. 
ukln müabet bir lf pmeden ~ 

toyu bıralnnü ta l'rana krallM 
kal'fl ayıp olacaktı. Nopret bta 18.. 
keclm kurtulmak ve vuiJeU eli. 
lünç olmaktan 1nırtann8k lçlıl 'bL 
ru cİ6fündfl, fll lidirS _,ı.m: 

- Hayatınızı Hazreti he .._ 
flne batıflıyorwn. Fakat Mn'l bu. 
rada hapıediyorum: 

Nogaret, bu sözünü yerine ıett. 
remedi, Papayı hapMChnıecli: Çün. 
kil güzel l'ilipten aldıklan paraian 
yiyen İtalyanlar, birdenbire Papa.. 
mn lehine dönmüflerdl. iftira mü
tehU11n uilzadeyl kaçınmtlaıdL 
Fakat Boiıiface de o bukmdan 10n
ra çok JafalDadı, öldü ve yeriıie 
güzel mipln tayin ettin:l1'f Papa 
Fransa kralı b•kkındakl aforozu 
kaldırdı. LAkln Nopreyi affetme
mekte ısrar ettllfnden ııehlr ver
c:Urllerek ölclOrilldü ,,. bu sefer Pa
palıla ıeçen Beflnc1 Klem1n, No. 
gareyi .«etmekle vutfea!ııl ,armt. 
ye bqladı. 

Din ile dünyayı birl.,ıtrmek 11-
tiyenler daima bu ,o.i hidiselerin 
kahramanı olmuflar ve halkı dln
den - baldı olarak - IOiutmut
ı.ım. 

( Ş~HIRUYI BiZAR EDEN BiR ADET 

Kliksonlar gene 
Hortlıyacak mı ? 

K.lalı.on yaaafa lıallmfı zaman, bütün otomobilferin lıopar:acafa IHIİlqlô, ealıUlen oldiıfa P,i, 
yolaqıı bü6ütün fGJlrlacalı oe hllıi ti• lıaaüıruı artmamwı NIHp olwlıtır. 

Beledi:v- Daimi Encümeninin 
nazcrn tlilJıatine : 

B Ündan iki üç sene e~eline va
nncaya kadar bu tehrin ba

pncla büyük bir dert vardı. Dert 
dqil. Adeti fellkttl Klikson fe. 
lAketi! ... Gündüz, gece, sebepli, ae
~ kula)t zarlarmı yutan. u • 
7ıtl7ADI 117kuundan, hastayı yata. 
IJ,ndan aaçrataıa befikteki çocuk -
lan korkutan Wlbon gürilltüsil vt 

felüeti vardJ. ~yetlu ve- İltfJJl-1 
~add«tSi gibi • lirdıtaliı\ ~erler • 
de bile klAkllOll lilriil.'90 ~ 
baftmrdı. Tramvay çanlan bile 
lŞi--erAl. 

İşte bu klakson felaketinin tek. 
rar'~n" b9pna bell edthfleai et 
ç~ ,.dı.ily,n Jtt.'9pa4~danın Şehir 
oatmt-ıDbcitla DPiina kadar 
pldillnl. k~ Yaatmın kaldl
nlmuı lçfn meaelenin encümene 
kadar getlrildllinf hayret, esef ve 
şehir naımna korku lle haber al • 
dım 

P ropaıında o kadar fyl ve kur
nazca idare edilmiftlr kl, 

belki de blr kaç otomobilcinin ke. 
yif ve batın için yedi yüz bin kişi. 
tik şehir nüfusuna ve şehrin mede. 
nt durumuna lt8"1 hazırlanan klik 
son ıuiklstl "Daimi Encümen" 
tasdikin' kadar tleri götürüldüğü 
h•lde .. hjr halkının tekrar bası • 
na gelmek yzere .olan feliketten 
haberi bile Yoktur. 

Kliklonuıı kaldmlmuı için 
bundan üç sene evvel yazı ile ve 
elimden gelen her vasıta ile çalıe
mıt ve nihayet bu makladma nail 
olmut bir kliluon düşmam oldu • 
ium halde beni bile aldattılar. A. 
ZMI bulundutum bir komisyonda. 
diler bir çok meseleler arasında 

'Kllb)'Ollf tekrar mfllaa•e et • 
.... lhundu." tarzında utırlan 
da oı.a bir Uiıdı bana da imza et. 
ttnllJer. Farkında olduktan sonra 
'ıualm,..a meselesine malaalif oL 
malt P1'ti7le" diye imumın .ıtı -
na prb vermek istedim, müsaade 
etmediler. 

'Kararlar ekseriyetle verilir. 
falısan muhalif olduiunuz kwm -
lar oı.. bile heyeti umumiye iti. 
bariyle ekseriyete tibl olmaja 
mecbunuııuz ... " diyerek bent sus
turdular. Zaten "Daimi Encümen 
kararım vermek' üzeredir .. " kara 
haberini de bu v..Ue ile bu mec • 
liste :yüzüme plerek verdiler ve 
söylediler. 

Çok filkür, gazete ıütunlan a.. 
çık. Gerel mecliıteJd arka

daflan ve gerek klikson taraftan 
bütün otomobilcileri işte Belediye 
naımı Encümen muhterem Azası.. 
na flklyet ediyorum: . 

Uç sene evvel, klAbonlann yı.
~ edilmesini gazete sütunlaruı • 
da rica ederken ileri ıürdütüm se. 
beplerin heı-i hllA mevcuttur. Hiç 
biri deilfmemlftlr. t,ıe bir kaç ... 
tır tekrar ecllvorum: 

Yazan: 

V.BIRSON 
"Klakson ve her tQrlil ılddeW dil· 

dük leSlerl tehir içinde yasak edildik· 
ten 10nra kazalar da azalacaktır. Dün
~m bir çok lehlrlerlnde bu netice 
tecrilbe ile aablt oldulundan, otomo
blllerln fevkallde bir ihtiyaç hissedil
meden en hafif bir kltkaon ve hattA 
koma ...ı blle çıkamıalan :J'aaalr. edll
mJ,Ur.,, 

Klibon yasak edilmeden ev
vel ve ya .. k edildikten sonra vu. 
kubulan otomobil kazalannın 
yısı ve cin i mukayese edilirse "ya. 
Ak" tan 10nra kazalann yarıdan 
ıuı, b ~it göze çar. 
par. B ı:ati'e ohnuı da pek 
tabildlr. Yalnız kllklonuna gü • 

'venmek yerine yaya halka da say
gı göstermek mecburiyetinde ka. 
laJi otomobilci elbette ki daha dlk
~atli gidecektir. Daha dikkatli gi • 
dince de makinesine daha hlklm. 
dir. önüne çıkabilecek herhangi 
engele ka"'1 daha müteyakkız ve 
daha hazırdır. 

Y ine üç sene evvel demiştim 
kl: 

"Otomobil kullananlar bilirler ki 
İstanbul sokaklannda dahi Fezla .Ur'· 
ati• lidllmeue ne kllbon. ne koma 
hfc bir fe:J' öttilrmlye pek ihtiyaç hfs
letmeden ıtındüz bile otorrıobil kul· 
larunak kablldlr. Fakat R)'rillef• ka
idelerine muhalif olarak tramvQ' ya
nından çok hızla ilet.erken veya )'Okut 
aptı mot6r durdurulmuı bir halde 
inerken çok ve liddeUI kJAklon çal· 
mak lbti)'acı otomobili kullananın o 
aırada v6kl olabilecek herhangı kaza
>'• kartı makinesine tamamlyle hAklm 
olmadıfuu, trenlerfne ıtıvcmemedltlnl 
ıöııtenn en büyük clelUdlr.,, 

Yukardaki mülihazayı bugün 
de tamamlyle tekrar etmek doğru 
ve yerinde bir i§tir. lcabedene 
ben de otomobilciyim. Memleket 
içlndıt v.e yabancı ellerde, şehirde 

ve dJtmda, düz, dağ, tepe, gündüz, 
pee otömotiil kullanınm. lstan. 
bulda da en kalabalık yerlerde bi
le hiç denecek kadar az kome kul. 
lanarak otomobil idare edilebllece 
llni arzu eden her otomobllciye ve 
reamt allkadarlara göıte.rmele ha. 
zınm. 

B una taraftar göribieiı otomo. 
bllcller size türlü türlü ae • 

bepler sayacaklar ve gÖlterecek • 
lerdir: 

l - Vllul lqka memleketler • 
de klibon kall1nılm1J9r ama 
orada halk da aı...ı. baDMdd 
1-Wle?! ... Dlyeeeldenllr. 

Bu kk:lfata iltifat dotru delil • 
dir. Çünkü bizde halk aeyrüiefet 
kaidelerine • diler memleketlen 
nlabetle • daha az alıpk J8e otoma. 
bil sayw da o nisbette daha azdır. 
Klibonu haQnn ~ ceza ola
.rak belA etmekterile halka seyril • 
sefer kaldelerJnl ~ daha 
çok dolru olmaz mı? Bu keyfiyet 

kendi kendine oluyor. Karak5ycle. 
ki ve Köprüdeki geçltleriyapalı 
ancak bir lkl 1e11e oldulu halde ,.._ 
çitten hariç yerlerde caddeden geç. 
mek isteyenlere rut gelinmiyor. 
Tektük, rqtlansa bile böyle acemi 
veya 11tr1em yolculara bqka mem. 
lelı:etlerde tesadüf edilmediji 1d -
dia edilemez. 

Z - Balk, konqe aldmnı~, 
hialklet annedl1or- Di,ecek • 
ler. 

Pu iddia dojru delildir. Olsa bile, 
yine otomobilcllen hakvermez. ÇiU 
kü otomobilci balk arumc:la bisiklet 
çl libl litmele ~bur oldulunu 
unutu1Qr. Ve yalnız bunu ddlJ 
şunu da tmutuyor: ıcw.on ~ 
kalkana berk• klabOn çaledla 
ifin hallr bu vaveyla içinde büabL 
tün .....ı.,._ ve otomolıl1ıll 

daha müpül bir mevlllde kalacak
tır. Kendini ifittirmek için ala ıa. 
manlanndalı::i canavar d~dülilnfl 
kullanmaja mecbur olacaktır. Ve 
müsaade edilse knllınacakl•rm • 
peyce büyük bir sayı teşkil ede
ceklerine hiÇ filphe yoktur. 

3 - Bun, bit pk resmt otome. 
l>lller ..... t.tki1 ..._ ~ 
... ~rlar ... Dl,.eeeklenlir. 

Dotrudur.tUalye, cankurtaran 
otomobilleri libi fellket aıraJarm.. 
da bütün süratle kOflDAla ınecbar 
nakliye vasıtasından başka kime 
ait olursa olsun diler bütün nakL 
ye vasıtalannın ayni ~ tabi 
olmaları llzun ve prttır. Beledl
yedtpı, hükt1metten uıl lltenme • 
ıl, rica edilmesi ve muhakkak ta. 
mln edilmesi lhım en mühim el ı.; 

het budur. Hiç bir Vekil veya ~ 
hangi büyük fAhalyet veya !mir 
tagvvur edilemez ki toförüne 
memleket nizamlanna muhalll ba. 
rekette bulnmnek sallhi7etinl vs
mlt ohun. 

4-Sefaretlere, •• Oh .. .ıt ....... 
l>lller .,.Ule a lllelllleüt" .._ 
amel•J'• d.WU •tye llt.tlklell 
siW kliboa hllaaı',.orlu- Dl.. 
7eeekler. 
Dolniclur. Kullanıyorlar. Kul 

wımama1an l•aındır. falı::at Ha -
riciye Veklletl vuıtuıyle sefirle. 
rin nazan dikkati celbedilse ~ 
fiiphe yok ld memleketin nizam ve 
k&ideleriıie uymakta zerre kadar 
ihmal IÖltel'Iİıezler. Fakat onlar 
farkında dellldb- Onlann hesabi. 
na kUklon öttilrenler ''harlca 
memleket• hukukuna sahip olau • 
1an Tilrk tebaui keneli toförlerl • 
mlzdir. Kaldı ki umumi ~
kaideleri amanda hiç bir memle. 
kette "harlcez memleltet" bulaıt 
diye bir .. Y yoktur. Böyle bir hak 
Ja olsa bile hiç bir sefir hiç bir 
memlekette böyle bir ba1cktDf lruL 
lanmayı aklından bUe aeçirmu. 
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Sultanhisarından Gelen Mektup 
Aydındaki Mukabil Kuvvetlerle Nankörleri Telaşa 
Düşürmüş ve Mutasarrıf Bey Nasihata Kalkışmıştı 
Teşekkülün daha ilk günlerin

de, mevki kumandanı binbaşı A
li Saip beyin idaresinde b1Jlunan 
bu milli kuvvetler, hakikaten pek 
kıymetli hizmetler, eşsiz fedakar
lıklarla kendilerini gostermişlcrdi. 
Germencik ve civarında bu:unan 
haydutları tamamJyle tepelemiş -
lerdi. Müfreze kumandarılan ara
sında, Girit muhacirlerinden Sö
keli Caferaki Aydın milli müca
delesinde, gerçekten harikalar ya
ratmış, büyük ve çok şerefli bir 
nam kazanmıştır (1). 

N azillinin tahliyesinden sonra, 
Aydında bulunan mukabil 

kuvvetlerle yerli nankör ve boz
guncuların telaşlandıklarını, sağa, 
sola baş vurup kurtuluş çareleri 
araştırdıklarını cyvelce yazmı.ştık. 
Tam bu sıralarda bazı mılli ınüf. 
rezelerin Aydın muhitinrlckı faa. 
liyetlerini arttırması ve bı ı hassa, 
eşraftan bazılarına, Sultanhisarın

dan Hüsnü imzasiyle gönderilen 
telgraflarla, , yakında Aydında da 
silah patlıyacağı haberinin ulaş
tırılması, Aydındakileri büsbütün 
korku ve dehşet kinde bıraktı. 
Hepsinin huzur ve rahatını kaçır. 
dı. Bu korkunç şayiaları tahkik 
için, Aydın mutasarrıfı Abdür
rahman bey, yanına mevki ku
mandanı Nuri beyi alarak l':'fende
res köprüsü başındaki milli kuv
vetler karargahına geldi. Çinede 

•bulunan fırka kumandanı Şefik 
beye telefonla şu şekildi? bir mii. 
racaatta bulundu: 

Bugün, Sultanhisanndan 
Hüsnü imzasiyle eşraftan bir kaç 
kişiye bir telgraf geldi. i\focil; şu
dur: "Mukabil kuvvetleri takip e. 
diyoruz. Önümüzden kaçıyor. JJa_ 
zır olunuz. Aydında silah patla
yınca, hemen siz de silaha sarıh. 
nız ... Btt"haberle telaşa diişen bazı 
eşraf nezdime geldiler. Binaena
leyh, sizden rica ederim, bu yli7-
başıya böyle bir harekette bulun
mamasr için emir veriniz. Şayet 
çeteler Aydına gelir de, silah pat. 
larsa bir takım masum kanları dö. 
külmesinden sarfınazar, siyaset 
noktasından umum devlet ve mil
let için pek fena olacaktır. 
Yüzbaşı Hüsnü efendiye nasL 

· hat vermek ve bu kanlı tasavyur 
ve teşebbüsten sarfınazar cttiı-mek 1 
için bir heyet gidefektir. NazilHyi 
tahliye eden kuvvetlerin hiç şüp. 
hesiz ki, Aydından da gidcceklc:ri 
anlaşılıyor (2). Böyle bır zaman
da sükünet göstermek, öte<lenbc. 
ri hfıkim yaşamış bir milletin 
muktezayı ahliıkıdır. Bugün, Fran
sız jandarma kumandanı nczdi:ııe 
geldi. Nazilli vakasını anlattıktan 
sonra, Aydının tahliyesi halinde 
kan dökülmesinin menedilmesini, 
itilaf devletleri ve insaniyet na. 
mına benden rica etti. Maksadın 
husulü için sizden ne lazımsa ya
pılmasını rica ediyorum. 

F ırka kumandanı, mutasarrıf 
Abdurrahman Beyin izhar 

ettiği endişelerini izale edecek şe
kilde beyanatta bulundu:ttan son
ra: 

- Yapılan milli teşkllntın onii
ne geçilebilmesi ıçin. Derli. lşgal. 
cilerin herhalde Aydından çe!dl
meleri lazımdır. Bu işin böyle neti
celer vereceğini alakadar devlet
ler maatteessüf takdir edemediler. 
Alınması arzu olunan tedbirlere 
gelince, Aydının tahliye edileceği 
günü, herhalde katiyetle bilmeliyiz 
ki, o gün biz de bir miktar askerle 
şehrin mahreçlerini tut:ıbilclim ve 
bu suretle çetelerin şehre girme
lerini önliyelim. Ayrıca, Aydının 

tanınmış kimselerinden mürekkep 
devriyeler çıkarmak ve bu suretle 
Rum mahallesini de emniyet altın::ı 
almak mümkün olabilir. Fakat, bü 
tün bu tedbırıerin vaktiyle alına
bilmesi, şehrin tahliye giın ve s:ı
atinin evvelce tarafımızdan malum 

olmasma mütevakkıf olrluğunu da 
takdir edersiniz tabii. 

Fırka kumandanı, mutasarrıf 
beyle yaptıgı bu telefon muhabe
resinden sonra, ihtiyati bir tedbir 
olmak üzere, bu tün kuvvetiyle Ay
dın üzerine yürüıne5ıni ve t U
murlu) ya vardığı zaman kendisin
den emir ve talimat istemesini Sa
rayköy müfrezesine ve Aydın ile 
sıkı bir surette temas temini ile 
şehrin ansızın tahlıyesi vukuunda 
derhal harekete geçilerek asayişin 
temin edilmesi hususunu da Men
deres köprüsü müfr1?zcsinc emret. 
mişti. 

F akat, hadiseler ve alınan ha
berler, mutasarrıf beyin şeh 

rin tahliye edileceği hakkındaki 

tahminlerini tekzip cdiyorcltı. Çün 
küü, Aydında bulunan kuvvetler
de bir hareket hazırlığı yoktu. Bi
lakis devriyeler çoğaltıiınış hatta 

lslamlara karşı tazyik arttırılmış
tı. Rum mahallelerinde çete teşki
latı yaprlıyordu. Rum kadınları 
gündüzleri sepetler içinde Topya
tağından mahallelerine gizlice 
cephane taşıyorlardı. Topyatağın

da bulunan kıtalar, Karapınar ve 
Kepezden getirtilen piyade tabur 
ve makinelı tüfeklerle kuvvetlen
diriliyordu. Topyatağı ve Kepez 
civarında yeniden tahkimat yapılı
yor, Ruınlc.ırdan teşkil edilen yerli 

Bir okuyucumuzun, r.. Tamer 
imzasıyle gönderdiği mektup pek 
hoşuma gitti. Sebebi, güzel sesin>! 
ehemmiyet vermesidir. Radycmu n 
pek fazİa ~·ayılclığı bu .r.amanda 
herkes, parnzit hırıltılarıylc karı. 
sık ve çoğu çiiriik dişli ağızlardan 
~ıkı}'ormuş gibi gelen acaip sesle. 
re alıştığından. güzel sese t"hem. 
miyct veren kimse kaldığını, do~
rusu, hi~ :.:annetmiyordum. Eskiden 
sokaklardan geçerken işittiğimi l 
ve güzel seslerin siiylediklcri şar
kıları çoktanberi duyamadığımız 
da. o zannı ku' \'etlendiriyorllll. O
nun icin, , irıni ya ·ında ve - ~ilp. 
hesiz tevazu göstererek - "Din. 
lenilccck kadar gii

0

zel sesli., oldu
ğımu haber veı·cn bu genç okuyu
cumuzun, giizt'I sesinin: 

- Daimi muhafazası için ne gi. 

bi çarelere baş vurmalıpm'! 
Di}'C sormasına se\'indim.. Gi.i

zcl sese ehemmiyet vererek onun 
sağlığmı korumak istiycn daha 

ba~ka oku~·ucularımız da bulundu. 
ğunu ümit ederek - soyadındahi 
erlik sahibinin erkekliğine dl'lil 
olamıyacağından - genç: kız ya
hut delikanlı olduğunu anlı~ ama· 
dığım okuyucumuzun istclliğini, 
elimden geldiği kadar, yerine ge. 
tirm('ğc çnlı~acağım. Fukat gii.ı~i 
sesin sağlığı bahsi - elbette MZ 

de tahmin edersiniz - h:ıylice u. 
zun olduğundan, bu bahsin hepsi. 
ni yazınıya kalkışır.sam, sesleri gi.i
zel olan okuvucuların bile canını 
sıkmaktan ko~karıın. Bundun do
la~ ı ancak ba~lıca kai deleri siiyli
yeceğim. 

Bir kere, sesin bütün uzn\'larla 
hatta hormonlarla pek sıkı mi.ina. 
sebctlcri olmakla beraber, sağlığı 
bütiin , ikudiin sağlığına daima 
hai{lı değildir. Sesin yası bile <'Ok 
defa 'iicudiin yası~dln :ıyrıdır. 
Çocuk annesi oldukları haldt• hala 
çocuk sesli kadınlar ve belleri lıü
kiildüğii halde, hala giir ve giizcl 
sesleriyle şarkı oku;yan erkı.::kler 
bulunduğunu taLii bilirsiniz. Run
dan -:!olayı ses sağlığı bahsinin, 
biitiin vücudiin sağlığı ile miina. 
sebeti iİ7.erine hi r kısmı h11hınlln -
ii't' i!İbi, bir de kendi kc.-ndine sağ
lıih kısmı vardır. 

SC'sin en ziyade miinasehetfori, 
tabii, tencffii~ uzvu iledir. Tcncf
fiio; nzvuna dokunan her türlü has-

kuvvetlere muharebe talimleri 
yaptırılıyordu. 

Nazilli, Atça, UmurJu, Gı~rmen
cik, Karapınar ve Baltacık Rum
ları, şehrin tahliye edileceği hak
kındaki şayia ve tahminlere rağ
men, kendilerini emniyet ve mu
hafaza altında bulundurmak fikri 
ile, hep Aydına sokulmuşlardı. ve 
bunlar da silahlanıyorlardı. 

F ırka kumandanr, biribiri ar
dına gelen bu haberlerle 

Aydının tahliye ve terkedileceğin
den artık tamamiyle ümidini kes. 
mişti. Kumandan, Aydına harp et
meden kavuşmayı, hiç şüphesiz ki, 
daha ziyade tercih ediyor ve ne de 
olsa. memleket dahiliııde bir çok 
mnsum kanlarının dökülmesi ve 
bilhassa Aydına karşı yapılacak 

bir hücumun Islam ahaliye karşı 
bir katliamı tevlit etmetsi düşün
cesiyle, mümkün olduğu kadar, 
harpten çekiniyordu. Bu noktai 
nazarla da bazı tedbir ve teşebbüs
lerde de bulunuyordu. Mutasa!"I'ı
fı. ltiliif devletleri mümessilleri 
nezdinde, tahliyeyi temin edecek 
tarzda müracaatlerde bulundurmı-
ya uğraştyordu. (Devamı Var) 

(1) Bilfıhare Germencikte şehit olnn 
bu vatanse,·erle Sökenin dığer milli 
kahramanlarına ait hatıra ve menkıbe
ler sırası geldik<:c yazılacaktır. 

(2) Mutasarrıf Beyin bu ifadesi ta-
hakkuk etmemiştir. 

SAGLIGI 
talık sese de, az çol. dokunur. Bir 
hastalık olmadan bile, teneffüs d . 
hazınıı. ince zarını tahriş eden M•
ğuk, pek kuru hava, duman, sis 
derhal sesi de bozar. Bundan dola. 
yı güzel ses talim etm ek iç-in , ill' 
şart, iyi nefes almasını öğrenmek 
olduğu gibi. on un sağlığını koı·u
mak irin de birinci sart nefes ci
hazını 'sağlık halind<' "muhafaıa et. 
mcktir. İnsan bayağı hir nezleye 
bile tutulunca, sesinin dcğisti~in i, 
bozulduğunu anlatmıya 'JÜphesiz 
ih tiyaç yoktur. 

Sesin !..urunla miinasehetinrle 
hiç şüphe edilemez. Burun nez. 

leden başkaca da, her hangi hir 
sebeple tıkanınca ses bozul ur. Bu
r un iyice açık olmayınca, sesin 
giizel olması yahut güzel .,esin nıu

haı'azası kabil olamaz. 

Böbreklerle de sesin çok miina
seheti ,:ardır. O deredece ki, böb
reklerin ilt ihabı bazılarının boğa
zındaki .ses tellerinin şişmesinden 
teşhis edilir. Böbrek hastalığı ,·ü
cudün haska tarafını şişirmeden 
önce, ses· tellerini şişi rir. Öyle o. 
lunca da ses titrek olur ve pek ça
buk ;\·orulur. Gilzl·l sesli adamların 
gt>nçliklerinde !'!esleri h ic titreme
den düzgiin devam ettiği halde, 
yaşlanınca, sesin t it rek olması 
- damarların st rtleşme~.iyle -
böbreklerin hozulmuş olmasından 
ileri gelir. Genrlikte d~ böbrek 
- mesela soğukt ' n - hastalıının
ca ~es gene bozul•U'. 

Sinirlere gelince: güzel se~. için 
sinirlerin tam muı'eıHl o lması la
zımdır. I<'azla sin irlenm1s bir ada. 
mın. güzel sesle şaı·kı okumasına 
imkan olama7. Birbırl arkasından 
)'8 fazla yüksPk SeS c;ıkarır, rahut 
fazla kıs1k. Sese en zıvade tlok.ı
nan sev de, hir ,.iiksC"l~ck, bir al
çalmaktır... Sinirlerin uyu~mk ol. 
ması da sesi ktsar. He\e malırup
hıkCan, art istlerin trak (fcdikleri 
korku derecl"sine var.nrn, artık 
güzel sese değil, sesi çıka rmıya 
imkan kalmaz. 

Sesin aiizel olarak devamı için, 
7.eka da lazımdır. Zeki olınn·an 
kimc:enin sesi, tnhintten giiz<>l ol. 
sa ela sarkı siivlnken onu daimi 
olarak JYiizc.-1 halde muhafaza c:>de
mez. Fakat - manlesef - zeka
nın arthrılmas1na da care voktur. 
Onttn idndir ki. h er ·,·akit giize) 
sesli artistler, zeki insanlardır. 

lzmir Fuarı için 
ilave Tren 

Seferleri Kondu 
(Başı 1 incide) 

Bu İımir treninin Haydarpa§adan 
kalkışı ~ <J.at 14.25 te İzmire '7a.cışı 
erteı:.l günü saat 19.39 da, Haydarpa. 
:;a treninin İzmirden kalkışı 7.50 de 
Haydat}J{IŞ'1.) a varışı ertesi güni.i .!'ao.t 
14.15 tedir. 

İskenderttn - İzmir arasında mü-

Sinir Harbi 
Yahut 

Beyaz Harp 

İngiltere 180 
Zırhh Daha 
inşa Edecek 

· (Başı 1 incide) 
geçitlerinden Piemontc'n girmiş ve C'cne\•
re \'e Cnis dağlarında İtalynn lstihkf\mla-

(Başı 1 incide) rını tahrip etmiştir. Po ordusunun kısmı 
killlisi o zaman müdahale edere:;: Alplara 

bir harp usulü çıkarmıştır. Bu yeni doğru }ıarekete geçecek ve kati neticeyi 
harbin mucidi Nazi Almanyadır. Me- Asti _ casale hııttındo 70 kilometrelik blr 

todu milletlerin harp korkusundan cephede istihsal ctmcğe çalışacoktır. Bir 
istifade ederek onları mütemadiyen taraftan da bu orduyu icap ederse takviye 
sinirleri gergin bir halde bulundur- etmek \izere Po mıntaknsından muhtelif 

tekabiler, doğru yolcu arabaları işle. mak, ortaya huzursuzluk ve emniyet. cüzütamlar Alplara dogru ilerliyecektlr. 
til<'<:ek jo;kend~run, Adana, Mersın sizlik yaymak, ve kendi kuvvetine Mııne\-r.ıların uçüncu safhası. söykndigi-
y oh ulan bu arabalardan istifade ed~- d. 1. 1 ne gör", zaferden istifade haıekntıdır. 

inandırarak uşmanı tes ım o mıya Yani kıtalar tekrar Alplara çıkarak gar
rl!k 1\f,·0•1a 11ktarma etmeden yolla- mecbur etmektı'r 

J • be doğru ilerliyeceklerdir. 
r•nc. dewnı ~ttirilecektir. Avusturyayı böyle işgal etmiştir. Yeni tipte olan p 0 ordusu 3 mo _ 

iz-.nir 1.renhin İskenderundan kal- Çekoslovakyayı böyle parçalamıŞ- ! törlü kolordu, ı zırhlı kolordu, bir 
k.şı, ~aat 2 de Izmirc varışı, ertesi tır. hafif ve seri kolordu, bir kendi vesa-
güni.ı saat 19.~9 da İskenderun treni. Memeli böyle elde etmiştir. itine bindirilmiş, kolordu ve muhte-
nin lzmırde:n kalkışı, saat .50 de Is- Bu sinir harbinde Danzig hadise. 

lü piyade cüzütamlarından mürek -
kt~nderur:.a varışı, ertesi günü saat sine kadar totaliter devletler müte. 

1 

keptir. Bunların arasında 30 Siyah 
10.15 tedir. İskenderundan Afyona ~r_rız, demokrasiler te~a!üi vaziy~tte gömlekliler alayı bulunmaktadır. 
Pazartesi perşembe günleri ve Afyon- ıdıler. Altı aydanberı demokrasıler J 

ı d d d k 1 ta/yanlara göre manevralar dan tslcenderuna salıyı çarsambaya e ara a sıra a çı ış ar yapmıya, 

ve cumartesiyi pazara bağl;yan ge. karşıya ayni silahlarla tecavüze geç: Askeri mahfillerde söylendiği -

ı l k Ik t d t kl miye başlamıştır. Ve altı aydanberı ne göre bu seneki manevralar, İtal -\!e l.!rc c a an ren e ya a ı ve ve. . . . 
kl. ı b 1 k .. ~ bu sınır harbı karşılıklı cereyan et- yan e!'kanıharbiyesine çok mıktarda 

me ı vagon 'lr u ul nadca . v.': .ızmır mektedir. motörli'ı kıtaların kullanılması neti. 
yolcuları bu vagon ar an ıstı.ade e- * cesinde elde edilecek randıman hak. 
debilecekıerdir. 

H~lnn salı günleri İzmir - Bandır
ma arasında müt~kabilen işliyen ve 
htanbulln irtibatı bulunmıyan adi 
yolcu tl'enleri yerine ekspres trenle
ri i:;letilecek ve Denizyolları idaresi 
de bn ck~pres seferlerine yeni seri 
vapurlarile 1stıınbul • Bandırma ara
sm<ln karşılık verecektir. 

Vapurun İstanbuldan kalkışı saat 
8.15 te, Bandırmaya varış saat 12.30 
da, trenin Bandırmadan kalkışı saat 
1~.10 da, Izmire varışı saat 22.01 de, 
trenin Izmirden kalkışı saat 7.30 da, 
Bandırma.ra varı;jı saat lô.30 da, va· 
p1.1run Bandırmadan kalk1şı saat 
l'l.30 da, İstanbula varışı saat 22.15 
tedir. Hal"'n Alsancak Aydın - Na. 
zilii - Kaı akuyu - Afyon arasında 

haftada dört gün işliyen yolcu ka· 
tarları ile bu katarlara Söke, Denizli, 
Çivril, Burdur, İsparta, İğridir şube 
hatlarından karşılık vermek üzı:.·re 

y\ne haitacla dört gün \şliyen şube 

trenleri 15 ağustos tarihinden 25 ey
lıil tarihinl' kadar her gün işletile. 

cektir. 
F•ıara gideceklerin yolculuktaki 

istirahatlerrai temin etmek maksa. 
dile alınan bu ttdbirlerden başka bi
(et ücretlerinde de btiyük tenzilat 
yapılmıştır 

Fuar ziyaretçilerinin Hatayı gör
melerini kolayl<ıştırmak maksadile 
tzmir fuar gişelerinde tebdilen Ala
kadarlara yüzde elli tenzilatlı halk 
Ucaret biletlerinin muayyen olan 
müddetleri zarfında Jskenderunda 

hamilleri tarafından bizzat vize et • 
tirilmek şartile 15 günlük meriyct 
müddetleri 17 güne çıkarılmıştır. 

Türkkuşunun Verimli 
Çallşmaları 

Ankara, 2 (A.A.) - Türkkuşunun 

İnönü planörcülük, Ankaradaki mo
törlü tayyare kapmlarında çalışma
lara hararetle devam edilmektedir. 

B ugün iki taraf ta taarruz ha
lindedir. 

kında bir fikir vermeğe matuftur. 
Tahşidatın ne şekilde yapılacağı, bu 
kıtaların muharebe mıntakasına ne 
suretle sevkedilerek muharebeye iş • 
tirak ettirileceği hakkında İtalyan 
erkanıharbiyesi bir fikir edinmek is
temektedir. 

Almanyada ve İtalyada büyiık 
manevralar başlamıştır. Ordunun se
ferberliğini tamamlamak için hum
malı bir faaliyet sarfedilmektedir. 
Akdenizde İtalyan donanması ma_ 
nevralara hazırlanmaktadır. Bir ta. 
raftan da Danzig meselesinin mut- ~u hu.s~sta. İtalyanlar .tamami!.le 
laka halledilmesi lazım geldiği hak_ l motorleştırılmış kıtalarla ılk tecru -
kında balonlar uçurulmaktadır. De- beyi İspanya harbi esnasında yap -
mokrasiler içinde de Alman casusla- mışlar ise de bu tecrübe pek kısa öl. 
rı efkarı umumiyeyi zehirlemekle çüde yapılmıştır. Bu sefer, İtalyan 
meşguldür. gazetelerine göre, "sekiz gün zarfın. 

Fakat artık totaliter devletlerin da 12 bin motör işleyecektir. Tabii 
bu tabiyesi iflas etmiştir: Bi.ıti.in bu hava kuvvetleri harekatın bütün 
manevralar demokrasilerde tesirini safhalarında başlıca rolü oynayacak. 
kaybetmiştir. lardrr. 

Buna mukabil demokrasiler taar- İtalyan erkanı harbiyesinin dok. 
ruza geçmişlerdir: trinine göre bombardıman tayyare -

İngiliz bomba tayyareleri Fransa 
lerinin cephe yarıldığı zaman birçok 

üzerinde toplu bir halde tecrübe tl-
ahvalde orta derecedeki topçu kuv • çuşları yaparak Berlini ve Romayı 

bombardıman edebileceklerini, AL vetlerinin yerine muvaffakıyetle ve 
manya üzerinden Polonyaya uçabile. büyük farklarla kaim olmaları la • 
ceklerini isbat etmişlerdir. İngiliz zımdır. 
donanması seferber bir hale kon. Mussolini bfazat kullandığı bir 

makta ve şimdiye kadar gorülmerniş 
derecede büyük manevralara hazır. 
lanmaktadır. 

İngiltere müttefiklerine para, sL 
lih, ve muhimmat dagıtmakta, on. 
!arın müdafaa vasıtalarını tamamla. 
maktadır ve İngiliz _ Fransız askeri 
heyetleri müttefik devletlerle askeri 
planlar üzerinde çalışmaktadır. 

Fakat demokrasilcı·in sinir harbin. 
de en büyük muvaffakıyetleri, Sov
yetlerle yapılan müzakerelerin bit_ 
mek üzere olduğunun ilan edilebil
mesidir. İngiliz ve: Fransız askeri 
heyetlerinin Moskovaya hareketleri, 

bambardıman tay~.-aresiyle bu ~:ıt:lah 

askeri manevraların yapıldığı saha -
nın üzerinden uçmuş ve iki saat ka. 
dar harekatı takip ettikten sonra 
manevralarda hazır bulunmak üzere · 
gelen kral ile görüşmek için Cameri 
tayyare meydanına inmiştir. Mus -
solini, kral ile bir saat görüştükten 
sonra tayyare ile Riminiye dönmÜ§ -
tür. 

Berlin, 2 <Hususi) - Almanyanın 

şimalinde on beş bin murabba mil -
lik bir saha üzerinde yapılacak hava 
manevraları bugün başlamıştır. 

totaliter devletlerin bütün ümitlerini . .-----------·---- ..., 

:~::n•ş, ve onları teliışa düşürmüş_ M Ü H i M 
Meşhur Fransız muharriri KeriL 

lis'in dediği gibi: uArtık muslihane H a b e r 1 e r 
ilhaklar, harpsiz fethedikn şehirle. 
re muzafferane girişler devri kapan-

••• 
(Başı 1 incide) 

mıştır. Şimdi Hitler hareketinin bü

tün neticelerine ve tehlikelerine kat. 

lanmalıdır. Bizzat kendi mukaddera
Kampların tam mevcutla faaliyete' tı şöyle dursun, memleketinin J:ıaya. 

geçtikleri 10 temmuz tarihinden 1 tını ve rejimini tehlikeye koymak 
ağustosa kadar İnönünde planörler mecburiyetindedir.ıı 

garistana yaklaşma siyasetlerini 
izah ederek Bulgaristan ile Roman
ya arasındaki münasebetlerin düzel
mesi arzusunu da izhar etmişlerdir. üzerinde çalışan gençler 15283 uçu§ O·---

ve Etimesutta motörlü tayyarelerle Polonya Çek Mültecilerine 
5385 uçuş yapmışlardır. 31 temmuz Yardım Ediyor 
akşamına kadar motörlü tayyare
lerle yalnız uçmıya muvaffak o. 
lanlar 27 dir. Geriye kalanlar da en 
geç 15 ağustosa kadar uçmuş olacak. 
lardır. 

Türkkuşu havacıltk kamplarında 
yapılmış olan 21668 uçuşta hiçbir 
kaza olmadığı memnuniyetle öğreniL 
miştir. 

Sovyetler Birliği 
Kahramanı Madalyaları 
Moskova, 2 (A.A.) - Tass Ajansı 

bildiriyor: 
• 

Sovyetler Birliği kahramanı un. 
vanını haiz olanların temayüz etme
sini temin maksadile. yi.ıksek Sovyet 
divanı bir altın madalya ihdas et
miştir. 

İkinci bir kahramanlık eseri gös
termek suretile ikinci bir madalyı,l. a
lan CSovyetler Birliği kahramaııı)nın 

doğduğu memlekette bir kaide üze
rine bronzdan büstü konulacak ve 
i.içöncü bir madalya alan '<:ahrama. 
nının da Moskovada yi\.ksek Sovyct 
sarayı yanında bir sütun üzerine 
büstü yapılacaktır. 

Varşova, 2 (A.A.) - Slo\·akyaya 
iltica etmiş olan ve aral!innda Be. 
ne$İn kuzeni de bulunan hır kaç yüz 
Çe~;. gizlice Polonya hududunu ge_ 
ı:erek Katoviçe gelmişlerdir. Bunla
rın bazıları Fransaya vl!ya İngiltere. 
ye gitmek istemektedirler. , 

Mülteciler, müşkül vaziyette bu. 
lundukları için bir Leh yardım ko. 
mitesi teşekkül etmiştir. 

Komite, Çek artistlerin!:ı iştiraki. 

le 3 ağustosta bir Leh - Çekoslo. 
v~k gecesi tertip edecektir. 

Bir Tayyare Rekoru 
Springfield (İll nois) 2 (A.A.) 

Moody ismindeki tayyareci kardeşler 
iaşe edilmek şartile hafif ta~yareler 
için tesis edilen dünya mukavarrwt 
rekorunu havada 219 saat 34 dakika 
kalmak suretile kırmışlardır. 

Bundan evvelki rekor, havada 218 
saat 43 dakika kalan Amerikalı 

Schleiper ve Long tarafından tesis e.. 
dilmişti. 

Moody'lerin tayyaresi madeni tE>k 
satıhlı ve 55 beygir kuvvetinde bir 
motörle mücehhezdir. 

Bu yoldaki faaliyetler İngiltere 
hükümetinın sempatisini kazanmak
tadır. Bundan başka Yugoslavyanın 
Bulgaristana açılacak kredi ı~ini ko
laylaştıracak mahiyette sözler söyley 
diği de anlaşılmaktadır. 

Türkler de Trakya hududundaki 
tahkimat ve tah~idatın Bulgarbtan 
aleyhinde yapılmadığını hoşnutluk 

uyandıran bir surette izah etmiş ve 
bunun, Arnavutluğun i~galin<len 

sonra alınması icap eden bir ihtiyati 
tedbir olduğunu anlatmışlardır. 

Bundan başka Kral Karolün yap
tığı son tenezzüh seyahatinden son
ra Balkan konferansının doğması 

ihtimalinden bahsediliyor ve Ro. 
manya, Bulgaristan Krallarının, Yu
goslavya Saltanat Naibinin ve Tür
kiye Cümhurreisinin bu konferansa 
iştirak edecekleri söyleniyor. 

izmir ve Erzincanda Zelzele 
lzmir, 2 <TAN) - Buglın l~,10 da 

şeh11mizde şiddetlice bir z;.}ze 1C" ol. 
du. Fasıla ile üç defa tekrarladı 1eL 
zele Bergama. Menemen, Foca. Tor
balıda da hissedilmi~tir. lhçbır ha
saınt yoktur. 

ErzincanJa 
Erzincan, 2 (Tan MuhaHrinden)

Sa!ıt beşte burada hafif bır z.clnle 
olmuştur. 
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MUhtelU: 

Ve1'tn 

~ •.IOT Tll- rl ve seyahatlerine devam etmelerini 
temiiı naakaadlte yapılmıftır. Bülc
rete .. ı 12,e te muvuaıat ve bütün 
Avrupa için hareket eden trealerle 
irtibat peyda eder. 

İstanbul üçüncü icra memurlujun. 
dan: Bir bamm temini için mabea 
w ..awema bnr \'erilen belrh 
Jıye erzak· 'I .8 939 pazarteaı aünfi 
sut 15ten17 ıe Udaı' llflk uataama 

ı.-~--'"""'"'!I ile Kurtulut ç.nldçl IOkaJmda 24 
421.'f71.11T.ll llUIDal'alı ev ~ AtılaCapdan 

ı T-.. 1938 tarihin&len lb1tarenı lakoatG 
haddi '· 4. altm 8serİDe ...... ·ı. 3. 

almak tatlyenlerln yevm ve saati 
nmk6lda mahalUllde bam bl&lwı. 
malan ilb olunur. 

Kayseri 
1 - BbilbMp nulaa it: X.,.rl vllljetlnbl ~ kazMI .._ 

Wnde 20 ~ Kaynar nahiye merkezinde 15 çift, mezk6r naiııyenm 
Tenakan kiJ6nde 10 çift, Panb köJibıde td çift, Puarvlran nahiye 
merkainde 18 çift, Viranfeblr nahlıy.mln Pohnmk köJÜDde 12 çift oL 
mü O... 88 çift kigir ve Kaynar nahiyellnin Beserek kayiinde 15 çift 
w BOnJ&D kuuuıuı Sanollan nahiye merkezinde 18 çift ki cem'an 33 
Cilt de kerpiç aoçmen evleri mpaudır. 

Ketif bDB 12.aM lira 18 Jmruttur. 
ı - ı.,.a(q ••fWtde'Je ve~ wf waılAe ~ konuL 

auftur. Toptuı veya k6y ıtibaıle ... ayn ihale edilecektir. 
3 - Yap~ent keresteleri istasyonlarda teslim şartile hüku. 

aet tarafındaıı verilecek ve bir 4Jier bilalmum ımılzeme ve 1fçilik mü
IMbhfde ... olwldır. 

4 - 'lklfllple ~ 4 -.&-.eat.edma cünü 1Uf lli iakln müd~
lünde topwn•cak eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 
ı - Det'~ 1tUraJr. -..w.aa lııJ,ı .ıMl~1~ ~ 
..... ...,.. .. ,,... Oıtiııı... .... .... 

cetla'dlr. 
8 -Teklif meırtuplarlle G88 Ura 'il ~ --~ temi• mak

bu yqa ~ kapalı _.r fçbıde yubftl& )'Ulh liln ve aatteD 
bir aaaı nvel ~ mGdurliliüm m•'bus mubbWnde tesUm ecJUmlı 
oı..Jdar. POl&a ile pnclerilecek ••ktup)ann lllba7et ihale sutınden 
bir aaat evveline war lüAn müdlirlillflne ıelmit olman JA:qmcbr. P.,.. • 
tada vuJm b~ pcJtm.ı.r kabul ecUJeınu. Buna aicl fennl hu;u.! 
~le Plb ve projeleri ,armek ve fala malblat almak llte. 
,_..... ~ lılMD, mOclürlQün• ve Anlranda llkAD umma miklür-
lQll fen bejetbie m&tacutıara UAn olun111 "Sl8'1 .. 

Elektrjk 
• • 

Ankara f8hrl Yilbek ve aJç4 taml10ft ,...... içJD. ._,.., .. tefi 
lllUlvlDl aranmaktadır. 

Şutlar: Bir fen mektebi mezunu bulunmak, bu sahada uzun müd
det çalıfnuı ve tecrübe sahibi olmak. 

Vazifesi: Yflbek ve alçak tanillJon pbebll heaab.ı ve projelerinin 
hazırlanması ve tesisi, masraflannın tesbiti, Yiıksek ve alçak tansiyon 
~llatııun ıesW ile tekmil tevzl f811"t\D\D kontrol "• baJnmı 

* PERSONAL 
..,.._,. U. a t ma o1mli w 111Uf ile 1.evmfye hwbatı ve veql 

lf'erlncle tablll terilk tecrilbe aahlbl bulunmak. 
Talep edilen vlık miJr.tannı zikretmek prtlJle tanzim edilecek mu. 

fuaal tekDflerlıı 8.8 939 tuthfne bc1ar AUm BWdıtk ve Ravquı 
Şirketine ıönderilm-1 ı•nmlhr. 

BUGÔN 

Müdilrlüllma.de mtlDha1 bu.Ju•n ._..,._. ma..balr• U. me
mur ahnaoakbr. imtihan 18 1 • tarlhiade .. t ı• de ,.ı.c.ır.tır. 
Kazananlar akhklan derece muDe ta;lll ve U. mMUDlarlle Uma bl• 
!enler tercih ec:lllecekUr. ~•illada ~ualı prtlan balı olmılan 
lizımdır: 

1 - Turk olmak, 18 )'qull bWrmlt v.,. 30 1afllU pçmemlı ve acnebl 
ile evli veya yapr olmamak, 

2 - Askerlillnl ikmal etmlt ft1a tamımlle alfta11 blllmlı bul11nmü, 
3 - Halen hiç bir mektebe müdavim ve •*-net olmamalr, 
4 - Daire c:loktorluiuW yap1lacat lllıhl m11111__.nde (781) ta1lh 

memurin kanununu<•> ncil ıuddetntn (V) flkruı m1ldblnce hlmlete 
elverifli olduJrları •"'••'mık. 

ı.tekınedla n8fua hlYIJet camın• ve mektep phactetnamm, --~ 
iyi hal ve ..utıe vesllralan ve • kllMtı ve altı kıt'a ft911raJıJr fotolnfmı 
bir dilekçe19 b9tb1aralr 18 8 - tarlhlne bdar latanbuı Telefon JI 
durlülftne milneaatlar. (1188) 

........... 
Un -

Galatada Kemlllkef m1h1J1Mlnln nhtım ca&feılnde klbı l8ltt 
29 yeni 38-35 •1lh odaları milftemll ban ve mala•mn llUUJdJetL 8800 

Yukarıda mevki ve numat111 )'ua1ı ~1 hlu11ncleld ıuak 
muhammen bedeli ~en lrapah urf ~ •tdwkbr. !bale ı..
deli nakden ve ~· Tallplerln % , ,1 teminat üge1ertnl havl ma.t 
buzlu birlikte 1rapalı wfJarmı H 1 N9 tarlhfne m8udff Puart.ıt 
IÜJlÜ Aat 1• te Defterdarbk llU1l DnJAJr llüdlirlOIQndeld mClıt9111k1d~ 
komisyon bafhnblana vermelerl ve .. t 11 de urf1ar açılırken Ullt 
bulunrnalan. (1811) -

......... Dlrelttel11111114-
14 ~939 tarih Pazartesi ıünu sut 14 te İltanbulda Maarif Mflcltlr.: 

lügu eksiltme komisyonu odasında (1008,01) nra ~ept bedeli Şel:-Dlllli 
oı1aokulu tamiratı ikmali açık ebiltmeye konulmupur. 

llubftle, ebllbne, HymdırhJı: if)erf pnel hulUll ve fenni ~ 
lerl proje kefil hulAautle buna müfeferri diler evrak 'Kr. mukablU.S. 
parasız dalreslnde verilecelrtlr. 

Muvaklrat teminat C'l8) liraclır • 
İstekliler.in en az (1000) Uralık bu ite benler it yaptılJ.na"Clalr iüre1ılı.ı 

rinden abmf olduiu v"liblara fltinadea İltanbul vilAyetinden eklD 
tarlhJ.nden "8., pın evvel •lmmıı ehliyet ve 919 )'11ıDa alt ticaret oclMI ve,; 
atkalan U. plmeJerl. "n829,. ·- • • -... _,..,Aiilıııo 

• 

1 l•cl ..,, ... ..,,., · 
2 • • • 
J • • • • • • • 1 .. ,. •• ,.,, •• 

··-~ . 
ı - ı lllltlm: plltenlD .. 

yamfle 2 aatırdır. 
ı-blnlerm flJab ....... 

sek llmaa beiiDe ~ 
lınmıp. 

3-KahD ,.mar .. ...... 
bpı.IJlı ,... a&'e llllılm
.. 61elffho 

ZAYi - Ba1rJrldt)' kll~ .... 
... bir ~ ayl ettim. Yı 
linl alacala..,." eeklaln•n !ı 

yoktur. - Klko 

kbnllllrdm. JCnmbJ)Jda Xa-.1 
dl .......... ft Tlll~ 
allttln Cllddellnde 83 kapı nıuman1 
henecle amirim tiren 6len Çer1ref11 
..,m mlruçJ1anmn lfbu illa 
hhll1en itibaren üç a7 ve alacakh 
venoeldi1ertııi ile bir •1 anı.,. 
!stanbul DlYaDJOluncleld mahl
mı. milncaatluı Jiisumu berlml 
bl Jraııuıı ilb olumar. (1'838) 

Tel: lttM 



M Az.o M M EYVA T Uzu ntlferrlh ve mldevfdlr. MI· 
DEYi ve IARSAILARI, UNI 
h•lzler, 11hl(iıaffn IMlf '-lr 

. yarcl11ncı11dır. MiDE v• 
IARSAKLARI ahıhrmaı • • yorma. INKllAZ, ha11~ızllk, MiDE IULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelllif ncle, · MiDi EKŞILtK · ve 
ye111malarında empfl etle kullandablllr. · 

H""IA • M DE RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MiDE ACRILARI ve EKŞILIKLERINI ve YEMEKLERDEN IOnr& bijtün 'filcutta 
u ua • hiuedilen çöküntü ve ACIRLIK ile kola1ca mücadele için HAZMIN en müeuir muaalıhitıi olan MAZON Meyvatuzu .alnuz. 

MAZON ismine ve HORQS Markasına Dikkat &diniz 

H A S 
TIRAŞ BIÇA~I 

,----------------------------~ 12 Klflllk 

Büyük Macar Kadın OrkestraS1 

. UIUYITI.i VI llTiSATU 
200.250.....U.ERI 

lulanJ SPOI MKiN&SI l>S 350 • IAVTUI VI •TOUlıNI' 1et1 
KSOO,ICS500 

• 
En mlliemmel ve en uca traı ı 
bıçağıdır, bir · adedi 25 defa 
traı eder. 10 adedi 15 kuruı 

Hergiin iği• ve akıam yemeklwlncl• 
Akıam çayından gece yansından sonraya kadar 

Küçüksu Plai Lokantasında 
lllWVITU 21PS ÇI" SiLHIOllLI 

90I MAIUlıllli ac 5 600 

HASAN 
TIUŞ BIÇAGI 

lir adedi huzur ve rabMla 
100 defa tnf eder. 

1 O adedi 35 iuruıtur 

liiyük Rağbet Kaanmaktachr. 
~ ..................... , .. ! ............. ~ 

iNHISARLARIN 

Halis Uzüm ve· Anasondan Mamul 
I 

HASAN PASLANMAZ 
, 

4 ·0 TIRAŞ BIÇASI 
Dünyada mevcut hraı bıçakla· 
nnı• • ke .. lnl ve en mlikem· 
... 1c11r. Seaelerce ıtlCla •• ıa· 

DERECELİK 

.,.. .......... lcat'ly•• 
paslan•az. 

1 O adedi 60 liuntı RAKISI 
lsrar il~ HAS, HASAN ÇIKTI. 

;su ecıa:ı;::::eu c • 

Y~y Tohum lılah istasyonu Satlnalnla 

Komisyonundan : 
~ -'l'.ı,mln .bedeU 

K1tO La Kr 
~otorin 15000 1200.~ 
Vakum 1000 410.00 
Valvalin 300 108.00 161.03 
Gres yağı 300 46.50 

Gaz yajJ 300 45.00 
lienztn 1500 337.50 

1 - Cjm, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 6 kalem 
)"Jbüfteil madde ve m,a]dne yağları f ağultoı 1939 cuma günü saat (11) 

'de ~;,oil\Ulda fstiklll c~d~ 349 sayılı binada Liseler muhalebecili. 
;tinde toplanacak komisyonca açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnameler. hergüa adı geçen muhasebecilikte görülebilir. 
3 - 2490 sayılı ~un ffrllaruiı bai% isteklilerin belli gün ve saat-
~ ve ilk teminattan iJ.e k.'o~onda bulnRmalUL (538'1) 

TARSUS AMERICAN COLLE 
Amerikan Erkek Lise l 

Dersler 26 Eylutde Baflat 
Taın devreli &e bldutu Kültür Bakanhlmca taldik edilıDiftlr. Tilı'k

çe, İngilbce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. J 
Yatllı licm 250 Ura. gincliizll lcret 60 llratlır. 

-----•Kayıt muamelesi yapılınaktaciır. ; 
1 

1 

Faküffed Pan.lyon Tal111atncnnemllln 
Ye111ek lhaleii Y .... ak 

~•liara Dil ve Tarih • c.ğrafya Paklltesl Dl,..· 
rlliiiacle•: 

A -- Fakültenin yatılı pansiyon talebesi t~ sabah, qıe. akpm ye. 
,,_ekleri kapalı zarf usuliyle münakaşaya ltoııulnıuftur. 

B - Muhammen bedel beher ialebe lçlıi 75 kurut bir -en.elik 
wnum tutarı 34218 lira 75 kunJ§tur. 

C - İsteklilerin prtnameyi görmek üzere fakülte heap JMlllW. 
'Juluna müraeaat etmeleri. 

C - Yüzde 15 muvakkat teminat bedeli 2H8 Ura 41 kuruftur. 
D - ihale 7-8.939 pazartesi günü saat 15 ta Ankara .-ıettepler 

lqUhasebeciliğinde yapılacaktır. Teklif mektuplannm llaaleden bir saat 
~-ı;·ne kadar mezkdr mJıhasebeciliğinde mevcut W0naa komisyon 

etine teslim edilmlf bulunması llzımdır. (3138) (5340) 

EK Z 

ve PASLANMAZ 100 
50 
25 

cı. lik 1·.68 
84 
f 2 

marka11m isteyiniz. 
ı*t 't 

SAÇ EKSIRI 

KOMOJEN 
Saçları liealer, kilderini kav
~' döldllmeeiai in

ler, kepeklerini aid.V. 

lllCllLIZ DNJUK 
EÇZANISI 
~ . lataalnal 

Taill Faldilffsl PClllilyon Ta..,..slnln 

Çanlaır ihalesi Yapllac•tr. 
Ankara Dil ve Tarih • Cojrafye '-ldlltesl 

.. 
il 

DlreldirJlilinflen : I 
A _,Fakülte yatılı pansiyon talebesi çam8fll"lannm yıkama lfi açık 

eanıme yoluyla münakasaya konulmuştur. 
B - Muhammen bedel büyük paça için 7 kurut orta p~ için ~ 

küçük parça için 2 kurut olup tamamı 5280 llndır. 
C - İlteJdllerin prtnameyl görmek üzere Fakülte Hesap memur~ 

tuna mtiracaatlan. 
Ç - " 7,50 muveJrtat teminat 396 liradır. 
D - İhale 10/8 '939 perşembe günü saat 15 de Ankarada mektep. 

ler muhuebeciliğlnde yapılacaktır. Teminatın ihaleden bir ..at ev. 
vellne kadar mektepler muhasebecPlii veznesine yatırılmış obnası 
lAmındır. (31901 (5418> 

Dlisc• lelecllyeslaclea ı 
Düzce kasabuınm 11250., hektar ubqıin olunan halihazır harltaaumı 

alumıa11 hektarı "14,, Ura "50,, kurupq 18 temmuz 939 tarihinden· iti. 
haren 20 IÜJ1 müddetle açık eksiltme,. ~ulıQuftur. Şeraiti lAzımayı 
~ ~ mütehasmlann 7 aı.ı 989 pazartesi günü saat 16 da 
Diime he1ecliye encümenine tantnatlarile birlikte münıcaattan. (5483) 

il 

Siirt YHayetl Daimi Encümealnclen : . 
1 - Bir aydanberi a~ eksiltmede bulunan Siirt merkezinde Yenl§ehfrd 
hususi i&rece yapılacak birbirine m üJasık iltlter evden ibaret Od bina 
ilıpatına talip çılqnacbjmdan ayni f91'.altle bir ay müddetle pazar~ 
konalınupar. . 

2 - Her binlınm muham,men bedeli 4800 lira olup muvakkat temt. 
natı 380 liradır. 
· 3 - tııaıe 17.,8;939 pe~ günü saat 10 da VUAyet Daimi Encil· 
merılnde icra edilecektir. • 

4 -Taliplerin bu if ıçm Vlllyetten verilmif ehliyet veaikası lbraz et.· 
melerl mecbJlricllr. 

5 - Kefil, proje, ~ler hergön mesai saatle~ VllAyet Na
fia dairesinde bedelsis Jlar*k görüle bilir. 

6 - Taliplerin ~ Daimi Encümeblne müracaatlan i1Aıı olu. 
nur. "5&83,, 

r " . 1 - 1 r . ( 1 l t ) 1 1 ; d" (.ı". . 1 r 1 ( } : ; '! lf ~ ! tJ f ; r T ı , ; ,- ı 1 ı " 1 · , v l; ! i 113 : ı a r 1 i ,) ı L l nl 8 U . ı d r l, ~, ı ı 1, ı , ı , d r 1 

Sirkecide V.slt l»kttlesi cacldest üzerinde bu kerre in§88ı tamamlanın 
c:lalrevLJsAF •w. naii..,... .fle..ye ÜÇ..18De mücldetle Jdfa!ra vem. . 
cektir. Senelik muhammen bedeli 800 llAcbr • .Muvaklr.at tembaat 45 U. 
radır. Mttayede 14 8 189 fezarieal ıüııil saat 11eleSlrkeclde9. qlet
me btnuında yapılacaktır. isteklilerin aynı~ ve saatte k~na 
müraCUtlan lizıDıdır. $aiiıiameler oaruız olarak kominondan veril· 
m~. "5883 .. 

ve BASft E, Bum memeıtttntn 

her türlü iltihaplanrıU, cerahatıenml§ ftstfilletde, kana. 
Ya~ blsur memelerfntn YMfavlsinde 

--------- - --------------------------------- ------ - - - - -- - - -

• 


