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Istanhol yerli mallar sergisi 
Pazartesi gllnll kapanacaktır. 
Sergideki tecimerler dokuz 
Eyini panayırına iştirak ede
ceklerdir • 

Fiab (100) Para 

Demir Yolu Ergani'ye 
~?+ 

Vardı 
• - > .... - --:::::>- :x: 2?i'x cri ?+:=:x 

Mal, MOlk, Para ve herşey 

Doğan'ın .;ok önemli diyevi ~~---------~~-Beş Ağustosta Ergani' de hn-
Bu tılkede yaşıyanlar çok 

mal, 
1 

keye dOştoğn gon, 
lilc~•bay Geıaeral Kizım Di- ~ 

can ve 

~ 18 bııkınlığı altında diln 
t1p~ kurumunda öneli bir 
'-'tı:b Y•pımııtır. Bu top
'-tı,. •n ıonra C. H. Partisi 
'1 

4 
k~ın ve Y ozgad sayla· 

teı. ,'-1 Doğan sabah gaze· 
dtki'~n muharrirleri arasın· 
~ onuıma olmuftur. Bu 
~lbayi çok &nemli gör· 
~:&ı için sabah gazete· 
,, era aynen iktibas edi-

' lallalr'de han tebllkeılae 
~~terilen ilgi ne mer· 

~ l111aır de baıbakanın yar· 
...... tehlikede oldaAa yolundaki 
~blJllı: dayga Ue brtıbk 
~ktedlr. &.öyla berUlıltı 
~ lra Jtsde llctlDG göaGl 
"9a ..:: 'te topla pterlılerle 
~ da Jllkenmlıtlı. (Taab· 
t. ~) Ôbllr ilçebayhklar 
....... ~ • . )'ola ıngl H iltekle 

~dır. 
~ lletlerlne daıenl ya· 
~ · &aaançlan on.halli 
~ ÇOcakları baebakaaın 

11
Surye 
•lkı bir miting 

yaptı 

s,.,. ede 
lat.,ı:a Y bir miting 

~r, '{ .~~ ı. (Ôzel) - Surye· 
La" Prote dılere arazi satan• 
~llC lal •to etmek nzere 
4.t. ~ llaitinı yapmıtfar· 

1 ıtlrtlltlalz ıeç• 

l 

Hava kurumu toplantı halinde 
gôtterdl&I tehlikeyi çok candan ınlne aevlne ôld1A6 gibi pa· 
duyarak ya .. yıelarındaa, çoluk raeını da eevlne Hvlne veriyor 
çocaklannın geçimlerinden ke· ve vermektedir. Yalaıs ba 
eerek een teH nrmektedlrler. memlekette biç yoktan emekıla 

Y orduna, paruıncbn daha Ye batkuınıa aba terinden çı· 

çok eeHa birçok HDglnlerlmls kanlmak yola ile bol pua 
ôdnlerlnl yerine getirmekte• kuanan birkaç daygaıas, bot 

dlrler. beyialf, 1enetlerlnden beklenen 
hmlr, Akdeafs'ta en duy· ôded yapmamakl8 fnad ecU· 

gulu ve atetll kalblerlaln çarp· yorlar. 

tığı bir bölgedir. Hiçbir yerden - Ba zentm fılmlerlal iSğ· 
ekılk H geri blmak, onan renemeamlylz? 
ınmedlğl bir ittir. Yard için - Bu gGç duyan ve geç -···· 
Çek üniversite birliği· 
nin Atatürk'e mektubu 

_.. --
"Çek llniversitelileri, TOrkiye Cumur hat

kanının modern TOrkiye'yi yaratan 
dihiyane eseri 6nllnde eğilir .. ,, 

Iıtanbul 31 (A.A) -: At~· ber Ttırkiye ve Çekoslovak· 
tllrk'e Çekoslovak ilnıversı· ya gençliii arasında fikir 
te birliii tarafında~ gönde· ve kültllr beraber çalaıması· 
rile saygı mektubu ıle cumur nın inkitafı hakkındaki 
baıkanımız namına genel temennilerini bildirmeye be· 
sekreterlik tarafından veri· ni memur etmiılerdir. Bil 
len cevap aıatıdadır. vesile derin saygılarımı ıu· 

.. Kamll Atatllrk; nanm, sayın bayım." 
Tllrkiye Cumurbaıkanı. 
Çek llniversite birliği, 

Tllrkiye cumur baıkanına 
modern Tllrkiye'yi yaratan 
dalıiyane eseri önünde eği
len Çekoslovakya llniversi· 
telilerinin en derin saygılarını 
sunmakla ıeref kazanır. 

Çek nniversite bir· 
liği baıkanı 

Bot ek 
Çek üniversite birliği baş

kanı: 
Sayın bayım: 
Çek Oni•ersiteliler birliii 

tarafından Türkiye Cumur 
baıkanı Kamil Atatllrk'e 
gönderilen mektub, kendi· 
lerine •unuldu. Kamil Ata· 
tllrk bu ince nezaket nita· 
neıinden çok duygulanmıt· 
lar ve tefekklrlerile bera• 

Eyyamı Bahar 
Sakın denize girmeyin 

Eyyamı bahur dinden iti· 
haren baılamııtır. Ağustosun 
yedisine kadar denize gir· 
mek tehlikelidir. Bu yedi 
lr(ln zarfında bir saat esecek 
olan sam yeli, denizde bu· 
luaanları leke içinde bırakır. 
Sakın denize girmeyin ! 

M. Çaldaris 
Son posta ile gelen Ati· 

na gazetelerinde, Yunan bat· 
bakanı M. Çaldaris'in, bu 
gün Almanya'ya hareket et· 
mek iizere bulunduğu haber 
verilmektedir. M. Çaldaris 
bir ay Almaaya'da kalacak· 
tar. 

Yurd tehli-

anlayan zualbların yakında, 
tehlikeyi eezeceklerladea ve 
yardan kendilerinden beklediği 
borca yerine getlreceklerlodea 
umuduma beoas keamedlm. 
Eğer duyguıuzlakları devam 
ederee, yalnıs adlarını değil, 
fotograf tarını da ılze nrece· 
gtm. Uluu kartı yardaelAmetl· 
nln mea'ullyetlnl omuzunda ta· 
un partim, harb tebllkeal kar· 
ıtıında, (Yardda canb, camız) 
herpyl devlete maledecek ka· 
dar programında ketlnll bnr· 
lar almııbr. 

- lsmlr'de birçok heyecanlı 
Ye tanıla gençler 18rafındaıı 

ba hareketalalere kUfl bir 
gatterlt yapmak btenlldlğlnl 

aaydak. Sandan haberdar mı· 
••ız? 

- E•et, memleketla duygu· 
la çocakları, ba yard borcuna 
blladyenlere, her medeni mem· 
lekeUe yapalmuı Gele• aayılan 
lllr den yermek iltlyorlardı. 

Fakat •yın u olan ba kıt 
aalayıılı para .tGtkGnlerlae ve· 
receklerl denin benb sıruı 
ıelmedtAlal aôyledlk. Parti ka· 
rallannm ba iti candan benim· 
eemedlklerlnl kendilerine gGç· 
itikle lıbat edebildik, pek haklı 
olan h1I alaaal heyecanın 6all· 
ne, ancak ba yolda geçebildik. 

- Buı senglnlerln Yerdik· 
lerlaln u oldagana görGyoras. 
Ba blllalta bizi tenvir baya· 
rar manınas? 

- Dayatan ba haberlerde 
ektik yerler vardır. Danı da 

bası teclmerlerln u Yerdikleri 
-Devamı 4 ilncü Sahif 6de-

ynk tören yapılacaktır 

Ellziz 31 (A.A)- Ergani- tosta bakır mid.,niade bly&k 
ye doiru uzanmakta olan bir tören yapılacaktır. Bu ta
demiryolunun ray d6ıenmeıi rende hazır bulunmak here 
bakır midenine varmııtır. Eliziz ve Diyanbekirden bey· 
Bu mtınaıebetle beı Aiuı· etler gelecektir. ........... 
Görüşmeler iki uzlaş· 

ma ile sonuçlandı 
Bunlardan biri tecimel, diğeri klering uz. 

taşmasıdır. Hemen imzalanacaktır. 
Pariı, 31 ( A.A ) - Tllr· ltanbul 1 (Hususi) - Pa-

kiye ile Fransa arasında riıteki tecimel aörllımeler 
tecim rör&ımeleri bir uz· bitmiıtir. Faik Kurtotlu'aua 
laıma ile sonuçlanmııtır. Bu baıkalığındaki heyetimiz ya• 
uzlaıma iki adet olub biri kında Paristen aynlacak ve 
tecimel, diieri klering uz· Atina yolu ile d&necektir. 
la1ma11clır. Her ikisi de be· Atiaada, Yunaniatan ile 
men imzalanacakbr. Bir aktedilecek yeni tecim ant• 
mlaımaaın ıureti yirmi ay laımuı uaslan g&riltlllecek-
içindir. tir. 

Mossolini'nin Popolo Ditalya gazetesindeki betkesi 

ltalyan-Haheş ihtililtının tek 
bir tesviye tarzı varmış 

ltalya, 
dan 

Doğu 
• 

emın. 

Roma, 31 (A.A) - Roy· 
ter ajansı bildiriyor: 

Popolo Ditalya gaıeteıi, 

Muuolini'nin yazdığı sCSylenen 
bir betkede diyor ki: 

.. İtalyan Habeı mes'e1esi· 
nin ancak tek bir tesviye 
tarzı vardır ve bu mes' ele 
Ceaevre ile birlikte, Cenev· 
re'siz ve hitta Cenevre'ye 
karıı da olsa o suretle 
halledilecektir. 

Patırdılara ıon vermek 
için raddedilmez iki delili· 
miz vardır. Bunlardan biri; 
ltalyan uluıaaan bayati a11i· 
ları (meafaatlan), ltıld ele: 

Af rikasındaki 
Cenevre'yi 

askeri durum· 
dinlemiyecek 

M. Mussolini 

Italya'aın Doiu Afrikasında 
sllel rllvenliği mes'elesidir. 
Bu ikiDdai kat'idir. 

lstanbul 1 ( Huıuıi ) -
Paris'ten bildiriliyor: 

Adis·Ababa'dan gelen ıoa 
haberlere göre, durum çok 
naziktir. Habet gençleri •o· 
kaklarda toplanmakta, ltal· 
ya aleyhine nllmayiıler yap· 
maktadırlar. 

Somali'de 20 Habeı ve 
40 ltalya'nın ölllmü ile ne
ticelenen çarpııma hakkın .. 
da Roma ve Adis-Ababa 
hükümetleri ketum davran· 
maktadırlar. Bu arbedenin, 
ltalya Somalisine akaa bir 
çayın, Habeıler tarafından 
mecrasının deiiıtirilmeaindea 
çıktait ulaplmııbr. 
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Boni heman cevap verdi: 
- Ücretsiz oda, insanın 

ho~una gitmez mi? Bahusus 
ki siz ve gerekse teyzem 
Mari, benim için çok müş
fik göründünüz, misafirper-

ma müteyekkiz bir amir .. 
Boni, dayısının bu sözle

rini dikkatle dinledikten son
rn: 

teşkilatmı baştan başa de
ğiştirmek niyetindedir. Bu 
münasebetle finans bakanı
na salahiyet veren bir ka
nun yapmış ve meclise tas· 

Bütün dünya K11düse akıyordu; Salabeddin Eyyubi 

li ğinizi unutamam, hele param 
yokken bana yaptığınız yar· 
dımlar yok mu? Fakat şim
di mademki bir memuriyete 
tayin ediliyorum, bir pan· 
ıiyon tedarik etmek lazım
dır. Ben bure.Ja ikeo size 
gelen ihtiyar kadının mek
tubu iyi bir vesile oldu. 

Con Straun, bu sırada a
yağa kalkmış bulunuyor, pi
posunu temizleyordu. Bir 
lahza komisere bakarak eli· 
ni uzattı ve: 

-Komiser, ben yav~ş yavaş 
gideyim. 

Dedi ve Boniye de: 
- Boni, sizi tanıdığımdan 

memnunum. Bugün Cumarte· 
si, zannederim Pazartesinden 
evvel görüşemiyeceğiz? 

- Öyle, fakat ondan ev
vel vazifeye ınüteallik b:r 
şey olursa sizi haberdar ede
ceğim tabiidir. Ümit ederim· 
ki ihtiyarın mes' Jesile ala
kadar olacağım. Kendisine 
göstereceğim himayeden do
layı ücretsiz bir de oda ve 
yemek temin edersem çok 
iyi olacaktır. 

- Evvel, ihtiyar mada· 
mın evi karakolumuza ya· 
kın ve mıntakamız dahilin
dedir. Müsaaid bir ev oldu· 
ğunu da işittim. Bu ev, pJin 
mucibince şehir cenuba doğ· 
ru uzanmadan Ha
miltonun en iyi villalaraodan 
biri idi. O civarda bundan 
iyi ev bulamazsınız. Yalnız 
ıunu ıöylüyeyim ki, orada 
yapacağmız işleri, bu bunak 
kadının tevehbümlerine isti
nad ettirm.:meniz la
zım. 

Boni taharri amirinin bu 
sözlerini te bessümJe karşılı. 
yarak: 

- Hayale kapılmıyaca· 
ğımdan emin olabilirsiniz. 

Dedi ve ciddiyetle ilave 
etti: 

- Fakat enteresan bir ip 
ucu yakalarsam, bu gece 

ıızı rahatsız etmekliğime 
müsaade eder misiniz?. 

Con Straun omuzlarını 
kaldırarak: 

- Pek tabii. Ben esasen 
iece yarısından evvel idare
den pek ender ayrıhrım. Ta
harri imiri, komiser Amprin 
ve yeğeni Boni ile vedalaştı 
ve gitti. Oda da komiser 
Amprin ve yeğeni kalmıştı. 
Komiser: 

- Çocuğum, şimdi işin. 
oldu. Con Straun, dünyanın 
en iyi adamlarından biridir 
Sen de ona iyi bir yardımcı 
olacak evsaf tasın. 

Boni, tebessüm ederek : 
- Ben de ayni kanaatta· 

yım, Con Straun, bauada iyi 
bir adam görünüyor . 

- Con Straun, 25 sene
denberi zabıta işlermde u
mur görmüıtür. Yorulmaz, 
ı0k6ti ve vuifeıinaı ve dai-

- Hayal peşinde koşmı· 
yan bir adam, ayni zaman
da .. 

Dedi. Komiser ve Boni 
ayakta idiler. Booi çok ha
yalci bir gtnç olduğundan ve 
bu tabiatı ekseriya dayısının 
hoşuna gitmediğinden ko· 
miser, yeğenine bir kerre 
daha nasihat vermek istedi 
ve acı bir tebessümle 
yüzüne bir kerre baktıktan 
sonra: 

- Evet, hayal, onun ka
fasına girmemiş bir şeydir. 
Sana da tavsiyem olsun, Pa· 
zartesi sabahı, taharri amir
liğinin kapısından girerken 
hayali dışarıda bırak .. 

Şimdi eve gidelim, yeıne
ğimizi yiyelim, ayni zamanda 
pansiyona gitmek istediğini 

de teyzen Mariye haber ve

relim eşyanı hazırlasın. 

Dayı ve yeğen ikisi bera

ber, komiserlik dairesinden 
çıktılar. 

Kalem dairesinin kapısında 
genç bir kız duruyordu. Bir 

kaç saat evvel ihtiyar ka
dının mektubunu komisere 

getirib veren daktilo kız .. 

Güzel olmadığı halde, çok 
mağrurdu. Komiseri gö
rünce hürmetkirane bir 

tavır takınarak ve genç 

Boni'yi baştan aşağıya 

süserck: 
- Oruvar Mösyö Amprier, 

oruvar Mösyö Boni. 
( Dernm M*lcek ) 

Bulgar 
Hükumeti ihracat 
işlerini tanzim 

ediyor 
Sofya - Bulgaristan eko· 

nomi bakanhğıt bütün mah· 
sullerinin ihracında tam ve 
kimil bir muvaffakıyet te
min ctmiı olmak için ihracat 

tecimerlerini yeni bir takım 

tekayyudata tabi tutmuştur. 
Bu tekayyudatın başında 
standardizasyon işi vardır. 
Her ihracatçı, ihraç edeceği 
mahsulü mutlak surette 
standarc ,· ... elmiş bulunacak 
ve ekonomi h;tkanhğına 5-50 
bin Jeva teminat akç~si 
gösterec\.adi... İhracatçılar, 
yaptıkl11.r& iş hakkında eko
nomi bakanlığına mufassal 
malumat vermekle mükellef
tir. ihracat için ekonomi 
bakanlığının malumatı tah
tında tecim ve endüstri 
odalarınca ruhsatname veri
lecektir. Bu., ruhsatnameyi 
haiz olmıyan tecimerlerin 
ihracat yapmaları yasaktır. 

Bulgaristan, yaş üzüm ih
racatına çok ehemmiy~t ver
meğe başlamıştır. Geçen se
neye nisbctle yaş üzüm ih
racatı bu yıl yüzde yetmiş 
dereceıinde f azlalaımııtır. 

Alman ordusu ile çarpışıyordu.. . 
ık b .. "k bi' 

tik ettirmiştir. 
lspanya'nın yapacağı İs· 

)abat, devlet masraflarını 
yarı yarıya indirecektir. 

BuJoaristan 
~ 

Sovyctlcrle anlaşıyor 
Bulgaristan ileSov-

yetler birliği arasında teci· 

mel anlaşma yapılması için 

müı.akere başlamıştır. Bul· 

garistan tarafından delege 

olarak dış işleri bakanlığının 

ekonomi başkanı Altunof, 

Bulgar halk bankası müdü-

Karşısındakiler Almandı. 
Bir aralık farkına vardı: 

Bunlardan yedi sekizi ka· 
ı dındı. O ölüm dakikasında 
bile gülmekten kendini ala· 
madı. Atını mahmuzladı ve 
ileriye doğru atıldı: 

- Karşımdakilerden iki 
üç tanesini yuvarlar ve battı 
parçalarsam, kurtulur, kaça
rım!. 

Diye düşünüyordu. 

Atın üstünde öyle bir du-

ruşu ve yaralı olmasına 

rağmen öyle bir kılıç kulla

nışı vardı ki, bir kaç Alman 

süvarisi hayretle durdular ve 
onu seyretmeğe başladılar: 

rü ve ekonomi, finans, dış iki kılıç darbesinde 2 ki· 
işleri bakanlarının oruntak- şiyi yere sermişti. Karşısına 
)arı bulunmuştur. Sovyetler biri daha çıkmıştı. Onu da 
birliğini kurulda Sovyetler vurmak üzere iken kılıcını 
elçisi Raskolnikof ve diğer- kaldıran kolu yanına düştü: 
leri temsil etmişlerdir. - Çekil, karı çekil! Be-

On yılda neler yapılacak 

Moskova sehrinin 
' yeni l{uruluş planı 

Moskov:ı, eskisine nisbeten 
iki misli genişliyecektir 

Pravda gazetesinden ter
cüme edilmiştir: 

Sovyetler birliği Halk ko
miserleri kurulu ve komü
nist partisi yönetimi 10 tem· 
muz toplanışında Moskova 
şehrinin bayındırlık işleri ve 
yeniden kuruluşu için hazır· 
lanan on yıllık planı onay· 
lamıştır. Bu plana göret şim· 
di 28000 hektarlık bir alan . 
üstüne kurulmuş olan Mos-

kova on yıl içinde 60,000 
hektarlık bir alan üstüne 

genişliyecektir. Ve şimdi 
şehrin çevresinde olan bir 
çok mahalle ve kasabalar, 
şehirler birleşecektir. Şehrin 
merkezi büyük nüfus kala-

balığından bir takım küçük 

binalardan kurtarılacaktır. 

Moskova ve Yavza nehirle· 

ri derinleştirilecek ve bun

ların kıyıları 64 kilometre 

uzunluğJnda granit rıhtım· 

larla çevrilecektir. Moskova· 
nın bir çok meydanları ve 
burada kızıl meydan iki 
misli genişletilecek ve süs
lcnecektir. 

Cadde ve sokaklar düzel· 
tilecek ve asfalt döşenecek
tir. Moskova şarının bir mis
linden fazla genişlemesine 
bakmıyarak şar balkının sa
yısı çok artırılmıyacak ve 
ancak 5 m_ilyona çıkarılacak
tır. Bu snretle şar içinde 
nüfus sıklığı hektar başına 
400 kişiyi aşmayacaktır. Hal
buki şimdi şarın merkezinde 
bu kesafet binden fazla sa
yılmaktadır. Yeni kurulacak 
evlerin yüksekliği altı kattan 
eksik olmıyacaktır ve ıehria 

merkezinde de bu yükseklik 
ancak on dört kata varabi
lecektir. 

Kalabalık olan demiryolu 
istasyonları birbirine tünel
lerle bağlanac"'ktır. Şehir 
demiryolları elektrikle işliye· 
cektir. 1936-1945 yıllarında 
4000 odalı altı yeni otel ve 
15 mil murabbaı alan'da ay· 
nca 2500 yeni ev daha ku
rulacaktır. Tramvayların, oto· 
büslerin ve taksitlerin sayısı 
çok artırılacaktır. Tramvay 
yollarının uzunluğu yeniden 
400 kilometre daha arta· 

caktır. On yılda caddelere 
ıotooo,ooo metre murabba 
asfalt döşenecektir. Şehrin 
muhtelif kısımlarını birbirine 
bağlamak için 11 yeni bü
yük köprü kurulacaktır. 

Şehir kullanma ve iç· 
me suyunun verim kud· 
reli 1939 da 106,000tOOO 

kovaya ve 1945 de 180,000,000 
kovaya çıkacaktır. Şehri ay
dınlatmak ve diğer işler için 
lizım olan elektrik kuvveti 
şimdi 89,000 kilovat olduğu 
halde 1945 de 675,000 kilo
vat çıkacaktır. Gündelik ha
va gazı istihsali.ta 1945 de 
600,000,000 metro mikabı 
olacaktır. Halkın terbiye, 
kültür ve sağlık ihtiyaçlarını 
karşılamak için 530 yeni o· 
kula, 27 dispanser, 17 basta
han e, 50 sinema, 3 halkevi 
ve 7 kulilp, 7 hal, 6 ekmek 
fabrikası, hamam ve saire 
yeniden kurulacaktır. Bu plan 
M. Stalin ve Molotof tara
fından onaylanmış ve işin 

kontrolü Std teşkilatı idare
sine verilmiıtir. 

nim kılıcım kadın boynuna J çarpışma, uyu ,,.. 
inmez. Alman fırkası ile vokub ,dl 

Fakat kadın ona hücum Türk keşif kolları, pu• ot' 
etmişti. Genç kahraman bir beklerken, bir HristİY10 ar 
darbede, karşısındakinin dosunun geldiğini görJll 

elinden kılıcını düşürerek lerdi. "•' 
atını sola doğru çevirdi. Bunlar, erzak aramı~ jt 

işte bu aradaki f uıla, kan Alman kuvvetlerı lı' 
ona ölümü hazırlamıştı. Eyyubilerin keşif kolu, W 

Çünkü arkasındakiler ye- kuvveti, dar bir yerdeb~: t1" 
tişmiş, muhasara battı da tırmış ve mükemmel 1 }I 
daralmıştı. Kılıçlarla, balta- pan almıştı. Bu hadise~ 
larla, mızraklarla hücum manları çilleden çıkar ~
ediyorlardı. Başına sırtı sıra Büyük bir fırka o tar• tı" 
dört kılıç darbeleri yemişti. saldırmış, fakat kar: ~ 
Hali boğuşuyordu. Nihayet küçük bir keşif kolu ' ,~ 
göğsü de bir karğı ile deli- bizzat Saliheddinin id•rf 
nince yavaş yavaş atından tiği bit kuvvet çı~ınıştı_.. 
yuvarlandı ve boylu boyuna Çünkü Salaheddın, t:,.r 
kumlara uzandı: men kaleye kapanıb kal 

1
,t 

Alman kadınlarından dört doğru bulmıyordu. O ,,,. 
süvari eğilmiş ona bakıyor· 
lardı: 

- Ne kahraman bir genç 
miş? 

Öbürü, alnının terini sildi: 
- Hem de ne güzel, ne 

yakışıklı!. Yerde yatışı bile 
bambaşka! 

* • • 
Artık harpt iyiden ıyıye 

kızışmıştı. Geçen müsademe
lerde Alman ordusu kuman
danı ve boğulan Frederikin 
oğlu da ölmüştü. Düşman, 
Akki kalesini sarmak üzere 
idi. 

İngilizler, Fnnsızlar, Al· 
manlar, Kudfüılüler ve o ha
valideki bütün Hristiyan 
beylikleri, yüz binlerce ki-
şilik ordular halinde, tek 
başına bulunan bir Türk 
kahramanı ile çarpışmağa 
gelmişlerdi. 

Ehlisalip ordularının genel 
kamutanı, İngiltere kralı As· 
lan yürekJi Rişardı. 

Japonya 
Hiç bir teklif ka
bul etmiyormuş 

Londra - Gazeteler; res· 
mi makamlar tarafından ya
pıldığı kuvvetle zaonolunan 
lelkinatla son zamanlarda 
İngiltere'nin deniz kuvvetle· 
ri hakkında hergün maka
leler yazmakta ve lngiliz 
donanmasının ne suretle tak
viye edilmesi lazımgeldiği 
hakkında uzun mütalealar 
yürütmektedirler. ilgili ma· 
kamlar, büyük devletlerin 
bir araya gelmek suretile 
deniz kuvvetlerine bir had 
tayin etmeleri lizımgeldiği 

kanaatındadırlar. Bununla 
beraber, japonya'nın buna 
yanaşmayacağı zannı çok 
kuvvetli olduğundan, bu hu· 
susta yapılacak herhangi 
bir teklifin. gene akim kal
mağa mahkum olduğu mu
hakkak nazarile bakılmak-
tadır. 

Deniz bakanlığı propagan· 
da dairesinin son zamanlarda 
verdiği malumat ta Ameri · 
- Devamı 3 üneil sahi.fok-

dirde tam bir mub• ~ 
altına düşebilir ve e~''ııJ" 
yardım sağlaması ıOJ 
kalmazdı. ..hl 

. b' ,,.,.. 
Eyyubiler, geniş ır ,.ıı~• 

tutmuşlardı. Arkaları 

kalesi idi. ., r)' 

Düşman fırkası, sal 
nahtan hücum etmişti. 'f'' 

Askeri borular çalı~~)'°'' 
naralar göklere yükse 

1 
"' 

kılıçlar, zırhlar, kalk;;-. 

çarpışıyor, hayvanlar ,.~ 

yor, koşuyor, toz toP 
dalg~ları sa vruluyord~ılı•t 

Sag cenah zayıftı. Jı•' 
Selaheddin, düşma~ı içe pl6' 
dar çekmek için bır 

tertip etmişti. .. te~' 
Hafif bir panik go• ,.-· 

gibi oldu. Bu fırka ,Aldl t•• 
1• oıil'° !arın en kuvvet ı, en t ~· . 'a »~ .. 

fırkası idi. Zaten rıc d•~ 
termese bile, karşısı: Jıl' 
kuvveti geri fırlataca 
dar kuvvetli değildi a;ol 

Bilhassa, sağ cenabı~o'' 
. . i g6 . erzak ve saıresın 0J,O 

Alman ordusu daha c•, ıı,I' 
dı. Salibeddinin plin~t.,,,ıı 
sın suya düşüyordu. 8~ 
fırkası, sağ cenabı ~tılıtfl' 
Yarak gerilere fırl• .. e ... 

b. ıer" Llt 
sonra derhal on 111 ot'°111" 
variıi ile merkeze d 
hücum yaptı.. tJ(Jf ,., 

Arkası 

Ulusal 

Birlik 
ıete ıu.ılllf' Ciindelik siyasal ga .. ~ 

Sahibi: Haydar RillÔ" 

Neıriyat müdüriİ: 
Hamdi Nashet 
Telefon: 27?,6 iJıİltcl 

Adres : 1ıuıı 
Beyler sokağı 

Abone şartları :elilı 
700 kuruş ,en lı~ 
400 .. aiti •1 

il
A f .-.ııırı 
an şıµ-": .11 : t 

Resmi ilinlar 1.ç• iJ;cJiJ~ 1 tı ' -
Maarif cemfiYe at 

bnrosuna mii ~ _ 
melidir. id,ı' 

Hususi ili :tı~ ıJ 
hanede kar rlaf AJ)OJ, 
Baaılclıiı yer :~1' 
matbaası 



IKQJ liLJf 

N'~A 

o 11 ıu ıı-

Ôksftrenler! Mut· 

laka {Okamentol) 

öksOrftk şekerle· ~ 
rini tecrObe edi ı---ı 

ıiz.. ~ 

e Pftrjen ~ahapın 

en flstftn bir mfts

hil şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftıhil 

iıtiyenler Şahap 

Sıhhat etlrgfln 

haplarını Maruf 
ecza depolanndan 
ve eaanelerden 
arumlar. 

etı 

~ 
~ 
> 
= ~ 
~ 
etS 
~ Fabrikaları marn uliitı 

Yerli malların en iyisi, en suğla· 
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar .. 
lzmir şubesinde bulursunuz 
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(Chual Birlik) 

------------------- Sflveyş kanalı 

Fon l(ülman'ın ö-, 
Uluslar sosyetesi dfln fevkalide toplandı nemli bir makalesı 

M. Laval Cenevre'de,Lord Eden ve Sov· mr harb vuk.;~nda kanalın ~9• 
d h k M L•t • f •1 •• • • patılıh kapatılmaması mes'elesı yet ıs a anı • ı ViDO ı e goruştu Italyan. Habeşanlaımaz· bir rol oynamaktadır. ıo· 

......... ~ ...-w,...,._.,.., n nW w ~ ~n • w • lığı, Süvey.ş kanalının önemi- Süveyş kanalının arsıU !J' 

Habeş • ltalyan ihtilafının kurtarılması için dört nokta Qzerin· ni belirten bir hadise olmuş- sal durumu hakkındı yapı ıO 
tur. Kanalın, ltalyan asker• münakaşalar uzun ~:01• 

de anlaştılar. Harbe mani olacaklar, arayı bulmagw a çalışacaklar lerinin taşınmasına karşı a- arka planda kaldı. de· 
çık veya kapalı bulundurul- kamoyu ilgisini, kaoal~oıetil· 

lstanbul l ( Özel ) - Ceuevreden haber veriliyor : 
Uluslar kurumu· konseyi, dan öğleden sonra Sovyet 

Rusya dış işler bakam M. Litvinofun başkanlığı altın· 

da toplanmıştır. Kon8ey, Habeşistan tarafından uluslar 
kurumuna verilen notayı tetkik etmeden evvel bitaraf 

hakem hey'etinin raporunu okumuş ve Habeşistan • 

ltalya anlaşmazhğt etrafında ilk konuşmaları yapmış

hr. Konseyin toplantısından evvel Ingiliz murahhası 

Lord Eden'le Fransa başbakanı t\l. Laval arasında vu· 
ubulan konuşmalara bnyük önem verilmektedir. Lord 

Eden, Italya • Habeşistan anlaşmazlığından bir harp 
çıkmasını iyi görmemekte ve bu sebeple Fransa ile 
birlikte esaslı te~birler alınmasını iltizam eylemekte

dir . 

özel bir toplantı yaparak dorumu inceliyeceklerdir. ması, harbın taliini çizecek rinleştirilmesi ve geaııŞ r•· 
Cenevre 31 (A.A)- Dün akıam burada nikbin bir hava bir mesele olarak telakki mesi kanalda~ .ge~~e p:ııııt 

esiyordu. Bir buhranın önUae geçebilecek bir formül bulu- edilmiştir. sının yüksekbğı gıbı, \,nı 
nabileceği ümit edilmektedir. Almanya dış işler bakanı pratik mes'elelere 

C 31 (AA) Ö .. I d M L 1 L d Ed Müstecıarı Fon Ku .. lman bu gölteriyordu. illl' enevre . - g e en sonra • ava , or en y ltalya ile Habeşiıl•~ ..ilıl 

ile gör&ımüıtür. Bu görüşmelerin mevzuu ıabahleyin Italyan mesele hakkında çok değerli paratorluğıı arasındak•·?di~ 
ve Habeş mii messillerile yapılan konuımaların hasıl etmiş bir makale yazmıştır. Bu geçtikce büyüyen ve te laf 

ld makaleyi kısmen iktibas ve edı" ci bı·r •ekı·ı alaıı •0 be' o uğu intibalan teşkil eylemiştir . Y tJ 

1 aşağıya dercediyoruz: mazlık ve Italya ile nb'•rb 
ki devlet adamı önümllzdeki mllzakerat esnasında takip 18"'4 t ·h· d M 1 S ·d 

J arı ın e ısır ı aı şistan arasında bir ·ııiO 
edecekleri hattı hareket hakkında mutabık kalmışlardır. paıa, kendi adamı olan Vi· çıkınca, Avrupa devJetJer~.~ 

Cenevre 31 (A.A) - Röyter bildiriyor : kont dö Leseps'e Süveyş Süveyş kanalını k•Pd'kl•f1 
Fransa dış bakanı M. Laval ile Sovyet dış bakanı M. Lit- berzahının deşilmesi için kudretinde olup olaı• 1 ~,o 

vinof ve lngiliz delegesi Lord Eden, ltalyan - Habeş işinin imtiyaz verince, bu Fransız· hakkında gazetelerde çı ~·· 
kotarılmasında şu dört nokta ilzerinde anlaşmışlardır: dan önce başaralmasına uğ- yazılar üzerine, SüveYI oııı 

1 Uzlaşma usulü devam edecektir. raşılan fakat hiç bir sonuc nalının arsıulusal durll~gi· 
2 - Bu arada harp yapılmıyacaktır. vermiyen projenin artık ger- gene yeniden kaaıoY11 

Ceıievre siyasal çevenleri, konseyin mdzakerabnı 3 _ Bir beıinci yuğıç seçilecektir. çekleşeceği anlaşıldı. Türlü lendirdi. 
111

,. 

merak ve heyecanla beklemektedir. Buglln öğleden 4 _ 1906 andlaşmasını imza eden devletler ara bul· türlü zorluklar, akıl ve ha· Kanalın imtiyaz aodl~t 11uo 
sonra Cenevreye gelen O.ye devletler murahhasları mağa çalışacaklardır. yalin alamıyacağı bir ölçüde ıında tarafsız olduı:pbe 

• •,, t t,, • • idi. Bu zorluklar, ortaya bir kaydedildiğine biç ştlidi' 

1 h l • ı B h k E e çok siyasal durumlar çıkarı- yoktur. Ancak, yalıııı . b0' 

Stan U tecımen e a~ a an rzın yordu ve hele Babıali ile tarafından ıaptannııı bıt oll' 
• y • Mısır hükümeti arasında bir küm, ar~ıulusal bir til!e ço~ 

türlü ıydınlanmıyan durum mızdı. Üzerinden bıt 0001 

rı. panayıra gelı·yor can'a geçıı·ler üzerinde etkisini yapıyordu. yıllar geçtikten soıır•· ~.d•' 
Nil topraklannda üstün bir birinde, Fransız der!et ,ııııı~ 

egemenlik kurmak için Fransa mı Barer, Sllveyş a•0
1
dur 

m• ~ddet kaldıktan ile lngiltere arasındaki ya- bütiln dünyanın malı ~ ,çı~ 
u rıı da bu durumu arap sa· ' her zaman ve herke• .. eıdir Yerli ma]larsergisirazartesiyekapa· Erzincan'da bir 

nıyor, pavyonlar buraya getirilecek sonra oradan ayrılacaklardır 
lstanbul, 1 (Ôzel) - Ye· iştirake karar vermişlerdir. Erzurum, 31 ( A • A ) - Baıbakan lımet lnönü saat 

dinci yerli mallar ıergisi Bunlar, sergi kapanır kapan• Baıbakan İsmet lnöaü bu on altıda ıehrimize gelmiş
maz paviyonlarını ve malla- sabah Erzurum'dan Erzin· tir. Burada bir müddet 

önümüzdeki Pazartesi giloü 1 rını zmir'e göndereceklerdir. can'a hareket etmiştir. kaldıktan sonra hareket 
kapanacaktır. Yerli mallar Şarbayınız Behçet Uz, bu Erzincan, 31 ( A. A ) - edecektir. 
sergisine iştirak eden teci- güo tecim odasında lstanbul • ._. •• • •• • 
merlerin çoğu arsıulusal tecimerleri ile bir görüşme A vdıo hatı11da 
İzmir dokuz Eylül panayırına yapacaktır. --"-------

Mey va.,...'" Mai~ mnlk,p~r~ v~ her Tenzilat bugünden 
şey ynrd ıçıodır • • . 

Ih . • } -Ba~ıarafı 1 inci sahifede - ıtıharen ha ~ıadı . racatı ıçın ne er yolunda duyumlar gelmektedJr ' 

ı azım dır 'fe bo ekılk ölçfllere göte f 1. 
kirler de yftrfltftlmektedlr. Me· 

Ülkemizden dış ülkelere 
vukubulacak olan yaı mey· 
va ve sira ihracatının, mun
tazam bir şekilde başlaması 
ve bu it için geniş mikyasta 
teşkilat yapılması ilgili mü
esseselerce lüzumlu görülmüı 
ve ekonomik bakanlığının 
bu işe yardım etmesi ileri 
sürülmüş tür. 

ıell, Balcıoğlu Hakkı Ye Kar· 
dlçı'Jı İbrabJm'Jn biner lira n· 

rfolerfnl ölçO. tutmak letlyenler 
var. Halbuki bunlar yılluk Oye 

taahhftdlerldir. Kendilerinin ıer· 
vetlerlnden olarak yapacak· 

ları teberru, bnndan ayrı ola· 

caktır. 

Buca ve Seydiköy halkı~yolcu biletle
rinde yapılan tenzilattan . memnun 

rilmiştir. 

Yapılan indirimler, halk 
llzerinde önemli tesriler yap
mıştır. Şimdiye kadar oto
büılerle gidip gelen Seydi· 
köy ve Buca balkının en 
çoğu trenlerle gelip gitmiş
tir. 

çına çeviriyordu. Böyle büyük bulundurulması liııoıdg oııf" 
bir işin başarılması için li· fikrini ortaya attı ve fi~jtf 
zım olan araçları bulmak nın düşüncesini bu 
hiçte kllçilk bir mes'ele de- doğru sürükledi. uııı.-1 
ğildi. DeY gibi büyük bir Süveyı kanalının ar•;ıldltf' 
eser olan kanal işine, 1869 türe ile tarafsızlaodı dl,ıı· 
da, Fransa imparatoriçesi fikri çok daha eski .t.' 1a1· 
Öjeni de hazır bulunduğu lara ait bir meı'eledı.j~ b•'' 
halde çok parlak bir arsıulu· kiye 1877 de Rusy• 1

1 
.. ele' 

ıal törenle başlandı. Bundan ba tutuımuş ve f iir• .,ı.ıs•~ 
birkaç yıl önce Mısırda rast· menliği altında bulu b•rb' 
ladığım Macar devlet adamı dolayııile, Mısır da bU ııarf' 
kont Aponiy, bana o zaman- k d uaı tı' 
lar henüz daha bir delikanlı atılmııtı. Bu ur 1'•11' '• 

ıında Rusya SüveYf... 02e' 
olduğu halde Macar hükfı· 01 abloka edebilecel1 

1 .. ıtinı 
metini bu törende temsil e- t ıf "'~lef elesini ortaya a Dl ' dbir 
derken, yapılan sonsuz ve an· ·ddı· te .Jı · diplomasisini cı b 1ııoıw ~ lamı olmıyan israfların, ken· almak zorunda ır.. ıı•ıı'. 
disi üzerinde bırakmış ol- lngiliz dıı bakaohl1 b•ıı~ 
duğu derin izleri anlatıyordu karşı yapılacak b~' flll b0

0
' 

Avrupa, Hindistan, Çin, bb .. 5uo~ • 
Japonya ve Avustralya ara- bir abloka teıe k~ 111eri11'"·ki 

yük Britanya bil u ettı11 
SJndaki ilgiler enine boyuna ana kadar nıubaf aı•t'rdJe~e 
genişledikçe, yeni geçidin de d ğit ı d0 
O··nemi o niıbette artıyordu. barııçıl tarzı ileri ,nr ı:j, 

sebeb olacağını e JdO " 
Sllveyş kanalı Hindistan yo· 1 o · e' 
lunu, Kap burnundan dolaş- Gine zaman ar bidı• 
mağa nisbetle 8000 kilomet- Mısır' da çıkan b~ıı oıe•'eı:; 

Arzuhalciler 
- Ege bölgeslnln diğer u. 

bıybklarında da 3 yıl için 

ürO.nler üzerinden yftzde dç 

Aydın Demiryolu yolcu 
tarifelerinde bu günden iti
baren önemli indirimler ya
pılmıştır. Seydiköy ve Buca 
katarlarındaki indirimler, ya· 
rıdan fazladır. Meseli Buca 
katarlarında üçüncü mevki 
aylık paso, yüz kuruşa indi-

~~~~~----..--.-....... --~~~~~':3 

re kısaltmaktadır. Vapurlar l~r, Süv~yş ~an• İıııd• 'o' 
ortalama bir hesapla, Afri· ııne yenıden °0

• f eriııi0 •&• 
- aldırdı. Finans ıı .ı1sır 1., kayı dolaıan yoldan bir ay d o l'f• ı ~ " 

Vahi Uyurken 
Ceblerioi karıştırmış 

daha kısa bir zamanda gide· zukluğu yüzün e ,gaf' 1 gil' 
IUfişteri yfizOndeo 

kavga ettiler 
Hükümet avlusundan ar· 

zuhalcilik yapan Aziz oğlu 

Remzi ile Ali oğlu lsmail 
Hakkı, müşteri yüzünden 
birbirlerile kavga etmiıler, 
Remzi çakı ile Hakkı'yı ha· 
fif surette yaralamıştır. Ar
zuhalci Remzi yakalanmıştır. 

Ayıp şey 
Kemer istasyonunda ka

vas Hasan oğlu Süleyman'ın 
Osman oğlu dokuz yaşların
da Sabri'yi istasyonundaki 
boş vagonlardan birine so· 
karak kirlettiği iddia edil
miştir. Zabıta tahkikata baş
lamıştır. 

verilmesi yolunda bir görDfme, 

bir aolaoma gadayor musunuz? 

- General Dlrlk'tn batkan· 
lıiı altında bogfto yapıı~ımız 

toplıntada bunlar konuoulmoo· 

tor. Zaten Türk hna kurumu 

bıokanı Fuad Bolca Ege bôlge· 

elodekl yedi Ubaylığan gönde· 

rcceğl dele~elerle bir kurultay 

yıpılmHını uygun bulmaktadır. 

Dondan ılınacak aonuncun, 
yurdon yazana gtUdftrecek ka· 
dar iyi olıcağına inanıyoruz 

etmdlden ôvQoftyoroz. 
•• 

Yalan 
lstanbul - Türk: zabitle

rinin Habeş ordusunda vazi
fe almak istedıkleri hakkın· 
da çıkan haberler aıılıızdır. 

Bir iddia mı di
yelim, yoksa 
keramet mi? 

Paris - uouvr" gazetesi, 
ltalyan-Habeı mes'elesi hak
kında yazmış olduğu son bir 
makal~de, bu anlaşmazlığın 

varacağı sonuçları uzun uza
dıya tahmin ettikten sonra, 
harp olmıyacağını ve netice
de lngiltere, Fransa ve ltal· 
yanın anlaıacaklarını ileri 
sürmektedir. 

Bu gazete; ltalya-Habeıis
tan anlaımazlıiının, Avrupa 
siya111ında yeni bir ıahife 

Bahribaba par1'ındaki ka
napelerden birinde uyuya 
kalan Hasan oğlu Babri'nin 
ceplerini karıştıran Emin 
oğlu Rifat yakalanmıştır. 

Sarhoşmuş! 
lkiçeımelik caddesindeki 

çeımeden su içerken Abdul
lah oğlu Ahmet ve karısına 
tasallut eden Zekeriya oğlu 
Hamza zabıtaca yakalanmış
tır. Hamzanın sarhoş olduğu 
anlaıılmıştır. 

açacağını ve Almanya'nın da, 
diğer Oç devletle beraber 
yllrllmek mecburiyetinde ka
Jacajını iddia ediyor. 

cekleri yere varmaktadırlar. çıkan ulusal k~ e'fİ Jıı f' 
1882 de lskenderıf b0ıssb~ .. e 

Süveyş kanalı dolayısile im· 10a rı. er•" 
kin içine giren tasarruf da tere donanmas 11ıı .,ı . ,P 
çok büyüktür. lngiltere, bü· dıman ettirdi. Bu~·ı ,oıs'bıt 
yük bir önemi olan bu arsı- Mısır Hidivi I~gı ~)çilde ısJ'~ 
ulusal geçidin büyük ölçüde Seymor'e geoıf 1:11Jull ti 
bir Franııı etgerliği altında işgal hareketi~de Ai"5~0~ı' 
altında bırakmasile işlediği yetkisini verdı. S eıısi•1 ·U~ 
yanhıı çok geçmeden anladı. 16 lngiliz barb o~O Jo~~I· 

Fransız kamoyunun bütün nala girdi. 20, 11Jd•· ~(ı' 
bu iılere hiç aldırmadığı bir askeri karaya çık• ulıJ•'l 1'e' 
anda, lngiliz bakanı Lord seley, 13 Eyl~f~e 'fel·el~~·· 
Bikonsfild, 1875 de, Mısır sır kuvvetlerıo~ 111eıı 'd·ı&i· 
Hıdivi lsmail paşadan Süveyş bir' de yendi.. ~şgsl ~ ~Of: 
kanalı aksiyonlarının hemen sından Kabare tiıı>ı ı,jsı 

Yöııe et., 
hemen yarısını tutan büyük Mısır'ın devlet ·o o~ 
bir aksiyon paketi satın al· bütün IogiJiıJerı uıısd11 ıf&~· 

k • d" e dur ,, o 
mak açı gözlüliiğünü gös- altına gır ı v ... ildi_. ,rfır 
terdi. Bu paket bili lngiliz büyük bir dei'~ıJere ~ ~ıli 
hükümetinin elinde bulun· Verilen bütün 

10 bıJgOP 
makta ve Süveyş kanalı lngiliz askerler 
ıosyetesi nzerinde çok büyük ' Mısır'dadırlar. 


