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Şanlı DÖ~~nIDamı~, l~mirel( eyeti Vekil; BciŞbakaillnlızın dünkU'' 

şeref verdi ~~;:· ~~!i~:~~ı Me!:~e~~liid;~;1::!:;~rin, 
Belediyemiz, kahra
man denizcilerimize 

başkanlığı altında toplanan k d 
vekiller heyeti, geç vakte ka· mu te ir ve faziletli 
dar müzakerelere devam et· J 
miştir. Bu toplantıda, :Genel 0 alarl lazımdır• 

• fil Malta'da Jngilterc'nin Akdeniz] 
~su. ile Pirc\lc Yunan donanma· 
~ 2ıyaret eden amiıni ve fev. 
te de tezahüratla kar§ılaııan şuııh 
'ltabraman donanmnınız dün li· 

11•roız1 §eref lemliroıi~ıir. 
"ııı Bütün İzmir'liler giiolerdenberi 
~ 1 donanmamızı ahır ızlık içinde 

tôllerini ufuklara dikmiş olarak 

bu akşam yüz kişilik 
bir ziyafet veriyor 'i 

bekliyorlardı. 

Denizcilerimiz, do t de,·lctler 
memle,kctlerden Türkiye') e selam 
Ye sevgi getirmişlerdir. 

Sabnhle) in, evvela denizaltı 

ana gemisi Erkin gelmiş ve liman 
dışında dernhlenıiştir. Saat 12 ye 
doğru dö:t torpido ıoulıribiıniz 
ufuklarda belirmiş biraz sonra da 

ı
lşanlı Yavuııırıım: gtirüuıniiştür. Ya· 

vuz torpidolarıuıız k1~ln.,.. ününde 
dcmirleınişlenlir. J,..tanhul"<lau gc· 
len·.ııaıııidiyc mektch gemi ( ıle 
burada donanınann;ı:a iltihak ı;vle· 

,/ 

miştir. Tahtellıahirlcriıniı; ü • lı·dcn e 

sonra gelmişler \'e liuııma girerek 
pa~aport i skele inin yanında .de
mirlemi~lerdir. 

Kurmay başkanımız Fevzi 
Çakmak ta hazır bulunmuştur. 

\.. ../ 

Troçki 
Meksika'da da 

ramıyacak 

otu. 

Paris, 5 ( Radyo ) - Eski 

Rus harbiye komiseri Troçki, 

Oslo' dan Meksika 'ya giderek 

orada oturması için izin iste

miş ise de, Meksika hükumeti 

ve talebini reddetmiştir. 

•• 
Bir Alman 

Tayyaresi AI 
dağlarında 

--~~~--------·~·~.--.!~------~~~ llcavcu::a.aM t .. 11-LUu..aJu ••1uuır.ıua 
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Paris 5 ( Radyo ) - Bir 
Alman tayyaresi Alp dağla-Umumi müfettişler rağmen, halk mcydanlnrd ıı , bkele· 

lerde toplanarak şanlı donanmamı• 
zın dost memleketler sularından 

gcli~ini heyecan ve zevkle seyrel· 
miş ve kahraman denizcilerimizi bugün toplanıyor 

bahiliye teşkifitımızın adam 
~ltıllııslah edileceği söyleniyor 

candan alkışlamıştır. 
Amiralımız Şükrü Okan ve 

maiyeti, öğleden sonra saat ı.ı de 
vilayeti, l\lüstalıkcm Mevki Ku· 
ruanclanını ve belediye reiı:.ini ma· 
kamlannda ziyaret etmiş ve mc· 

(Devamı 4 üncü sahifede ) 

rından geçerken kar fırtınası· 

na tutulmuş ve yolunu şaşıra

rak 1800 metreden düşmüş· 
tür. Tayyarenin parçaları dahi 
bulunamamıştır. 

Fransız jandarmaları bugün 
Alp dağlarında araşlı!'malar 
yapacaklardır. 

l Şukrü Kaga 
l stanbul, 5 (Hususi) - An· 
~t 'd ':ı .. a a toplanmış olan genel 

:~~fettişler, bugün Dahiliye 

~1 ıli Şükrü Kaya'nın ba~knnlığı llıtında toplanacaklar ve kendi 

~ 1rıtakalarını alfıkadar eden 
ıısu sat etrafında konuşı\cak-

tdır. Bu konuşmalar dahi· 

~Y~ teşkilatımızın ıslahile ge· 
~~· müfettişlerin vazife ve se-

1Yetleri hakkındadır. Söy-

,:~~İ~ne göre, müfettişlerin 
r~tleri yeniden tesbit 

S· 1Vas- Erzurum' 
b 1'.~hvilatının satış müddeti 1 

14~R~n bitiyor. Yüzde 7 gibi 

1 ~hh~rn bir kar getiren bu 
bu ~liittan almamak, cidden 

~d Yuk bir fırsatı kaybetmek ı 
erqekt• 

ır. 

'-.., ,J 

olacak ve bunun ıçın bir ni· 

zamna~e yapılacaktır. 
~~~~~--------.......... ._. .. -4111 ..... ----~~~--~~-

Milisler, dün bir Italyan 
tayyaresini düşürdüler 

~-------~~--.·~-----~~ 
ihtilalcilerin 39 tayyaresi dün Madrid şeh-

rinin iki mahallesini yaktılar 
Paris 5 (Radyo) - ihtilal· 

cilere aid 39 tayyare, dün 
Madrid'ln afakatında uçmuş, 

ve ağır bombalar atmlştır. 

Milis kuvvetlerinin tayyare 
topları, bomba atan tayyare· 
lere grup ateşi açtığından, 
tayyareler gayet yüksekten uç· 
muşlar ve bomba atmakta 
devam eylemişlerdir. Atılan 

bombalardan Rozales ve Ar· 

golbes mahalleri yanmıştır. 

Son gelen haberlere göre, 
milislerin açtıkları top atP.şi 

neticesinde ihtilalcilerin bir 
tayyaresi düşürülmüştür. Dü-
şen tayyarenin, İtalyan malı 
olduğu tesbit edilmiştir. 

Paris, 5 ( Radyo ) - Mad· 
rid'de milislerle ihtilalciler 
arasında tekrar muharebe 
başlamıştır. Şehrin her tarafı 
karlarla örtülü olduğu halde 
her iki taraf muannidane harp 
etmektedir. 

Barselon' dan gelen haberler, 
orada hükumete kar~ı bir 

Bombardıman tayyaresi 
suikasd keşfedildiğinden, üç ve lspanya'ya gönüllü gön· 
bin kişi tevkif 'edilmiştir. Bun- deren memleketler nezdinde 

lardan ilk partide 13 kişi teşebbüsatta bulunulması key· 
kurşuna dizilmiştir. fiyetini tetkik eylemiştir. Pazar 

Londra, 5 ( Radyo ) - is- tesi günü toplanacak olao tali 
panya işlerine ademi müda- komisyonun, bu mes'ele hak-
hale komitesi, dün Lord Pli- kında bir rapor tanzim etmesi 
mut'un riyasetinde toplanmış muvafık görülmüştür. 

AnKaia :J \nu~u::>ıJ - oaı yetışme hayatlarında zihinle· 
. bakanımız İsmet lnönü dün rine yerleştirmeleri için de is
Mülkiye 'mektebinin altmışın· tiyorduk. B. M. Meclisi cum

cı yıldönümü münasebetile huriyet hükumeti, mülkiye 

yapılan törende aşağıdaki söy· mektebine ilk gündenberi sev· 
levi vermiştir: gi ile ehemmiyet ve kıymet 

Arkadaşlar; Mülk'.jeyi alt· veren hususi bir nazarla bak· 
mışıncı senesinde Cumhuriyet mıştır. 
merkezinde selamlıyoruz. Mül· Başbakanımız, Mülkiyenin 
kiyenin cumhuriyet merkezine bundan sonra geniş bir istik-
gelmesi, senelerdenberi has· bale mazhar olacağını söyle· 
retle bekliyorduk. Bunu yal· dikten sonra: 
nız istikbalimizi idare edecek - Mülkiye mektebi, mem-
olan arkadaşlarımızın iyi şart· leketi idare; maliye ve siya-
larda rahat ve bol malzeme set sahalarında idare edecek 
ile çalışmalarını temin ıçın olan başlıca unsur sayıyoruz. 
değil, ayni zamanda cumhu- Bunun içindir ki, arzumuz, 
riyet merkezinin zihniyetini, yarın memleketi, idare, maliye 
anlayışını, onların genç ve {Devamı 4 üncü sahifede/ 

-~~---------·~-~----~--~-·--~ 

Kral Karol'un mü 
him beyanatı 

--------------Romanya, Balkan antantile teş 
riki mesai etmeğe amadedir 
Bükreş 

5 (Radyo) 
-KralSa 
Mai este 
Karol, bu 

gün, par· 
lamento • 
da verdiği 
söylevin 
cevabını 
götüren 
ayan ve 
meb'usan 
reislerinin 
başkanlık-

ları al· Kral Karo[ 
tındaki hey' ete ve hazır bulu
nan başbakan M. Tataresko 
ile nazırlara bir söylev vere· 

rek demiştir ki: 
- Kanun yapmak kafi de· 

ğildir. Yapılan kanunlan hak
kile tatbik etmektir. Roman· 
yanın umumi vaziyetinden 
memnunum. 

Busene bütün rekoltelerimiz 
iyi gitmiştir. Bununla beraber 
köylüyer daha fazla kazanç 

1 

[ temin etmek ve onu refaha 

1
\ 
kavuşturmak, en büyük eme
limiz olmalıdır. Romanya'nın 
dış siyasasından da memnu-

1 num. Memleketimizi ziyaret 
eden Yugoslavya krallık naibi 
Prens Pol ile Çekoslovakya 
reisicumhuru M. Benes Ro
manya'nın komşularına karşı 

{Devamı 4 iin cü sahifede/ 
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1 Ad Y •• .. k Kemalist sulh M·ı d s· B · z h SIZ UZU· ıstanbuı arkadaşlarımızdan kiileti 1 yar er ır azı a 
biri Milletler cemiyeti neşri- Bey, efendi ve ağa gi- rof nasıl o·· ıdu·· ? 
yatı arasrnda bulunduğu bir 
istatistik mukayesesi neşretti. bi unvanların kulla- , • ~ • . efe 
Bu mukayeseden anlaşılıyor ki nılmamasını emretti Muğla lı Rum, uşagının yardımı ıle y 

Zabıta Romanı 
No. 10 Nakili: Fethi Y. Eralp. 

Direktör, Ali'ye bayım hiç polise 
lüzum kalmadan müsaade edi-

nüfus nispetlerine göre, en Bey, efendi ve ağa gibi ğ_~ni giydiği sırada, birdenbire ölmilŞ~~ 
çok genci olan memleket unvanlann kanunla kaldırıldığı Uç gün e.vvel ölen meşhur münasebetlerinin geniş ş\,. 

nizde üstünüzü arayalım 
Türkiye' dir. halde, hala birçok yerlerde silah komisyoncusu Sir Bazil kesile daima alakasını Jllll 

Türkiye nüfusunun binde 23 bu unvanların kullanıldığı gö- Zaharof'un hayatı nasıl esrar faza ediyordu. ~ 
Şimdi ben sahneye çıkaca- runen Emel' di . Bay Ali'yi 

ğım. Bu makineyi - eli ile görünce: 

artış nispetinin hemen hemen rülmektedir. Dahiliye vekaleti, içinde geçmişse, ölümü de Ölümünden bir gece e'Jı 
dünya rekoru teşkil ettiğini, bu gibi unvanların katiyen ayni esrarengiz vaziyetini mu· bulunduğu otelin lokantasııı tİ' 

işaret ettiği bir noktayı gös- - Ahi. siz de mi geldiniz! 
tererek - buraya yerleştire- Sizin burada bulunuşunuza 

1 

zaten, son yazımdan beri bi- kullanılmaması için lazım ge· hafaza etmiştir. yemek yedi. Böylece sıhh& ~ 
liyorduk. Nice asırlardanberi len tedbirlerin alınmasını em- Servetinin ne kadar olduğu nin yerinde olmadığı aola

1
:, 

lim. On dakikalık aralıklarla sevindim. 
her nesli birnaç harp kılıcın- retmiş ve bunun için, zabıtaca d ld B k an ll' a esrarengizdir. Bir tahmine mış o u. aş a zaıtl di 
dan geçen Anadolu, mukad- itina olunması lüzumunu bil- göre bu servet 30,000 sterlini başka yerlerde yemek yer 
des kurbanlar toprağı, dış ve dirmiştir. b 1 * 

u unmaktadır. * * . b 
iç ilk uzun barış devrine cum- b k d ı b. 'h d "" B l z h f' tı 

onu ayar ediniz. Şimdi sizin üstünüzü ara-
Bakalım ben evde yokken yacaklar: 

ne işler yapcak. Bu habere bay Ali afalla· a ım an, nası ır tarı o- Zaharof öldüğü zaman ya- azi a aro un serve 1 
huriyetle kavuştu. Dış ve iç nümü olmuşsa, bu memleket nında bulunan Burbon aile- diğer rivayete göre, yalnız 
sözüne dikknt ediniz; İmpara· · · · b. d t ğ ı l d ıçın yenı ır saa e ça ının sinden Prens Andre, bu mi yon ster in ir . 
torluk isyanlarının her biri bir b J l • 

Bunun üzerine bay Ali ma· lamıştı. Bir an şaşkın şaşkın 
kineyi istenilen yere yerleş- etrafına bakındı. 

aş angıcı o muştur. esrarengiz adamın ölümünün • • H'A 
harp faciasında idi. Yemen'in K·· t •· k"'l · "l " 1 l 'd b ı 11" oy uı u erı ag amagı unu- kimseye söylenilmesi husu- ngi tere e u unan 

tirdi. Sonra kekeliyerek: 
O kadar basit bir aletti ki - Benim üstümü mu ara-

bir milyon Anadolu yavrusu- tacaklardır. Kemalist sulhun sunda herkese talimat ver· Benet Zaharof isminde 67 ı 
na mal alduğunu söyliyenler devam talii, büyüyen çocuk· mişti. Ölüm haberi yayıldığı şmda bir ayak kabıcı, Za 

bu andan itibaren kimsenin yacaklar .. 
ufak bir şüpheye bile düşme- Anlıyamadım? 
si imkansız bir şeydi, vakit Sebep? bilmem hakikatten çok uzak ) I b' l'kt t H hı· f' 11 d b" · ol ara ır 1 e ar ıyor. er • zaman gazeteciler derhal te- ro un oğu arın an ırı 

mıdırlar? Çünkü bize göster- rinin baba veya büyük baba- lefon ettiler. Aldıkları cevap ğunu iddia ettiği cihetle ~ 
dikleri ıspat, Süveyş kanalı sının adı bir destanda geçen şu oldu: rasa konmak talebinde bil 
istatistikleridir. memleket delikanlıları, yeni 

yaklaştığı için her ikisi de Direktör bu sorguya cevap 
odayı terkederek, Emel şar- olarak: 
kısını söylemek üzere sahne- - Beni dinleyiniz bayım. 
ye, Ali de dinlemek için sa- Dedi. Hiç polise lüzum kal-
lona geçmişlerdi. madan müsaade ediniz de 

* * * Ali şimdi bir duvara yas-
lanmış Emel'in tatlı sesi ile 
söylediği .. Yirmi yaşında aşk"ı 
dinliyordu. 

Çok dalgındı .. 
Bu dalgınlığa daha ziyade 

kendinden geçmiş demek da
ha doğru birşey olurdu. 

Bu an koluna birinin dokun
duğunu hissetti. 

Sonra kulağına şu sesler 

üstünüzü arayalım. 
- Ali hala birşeyler anlı-

yamamıştı: 

- Fakat ne oluyorsunuz? 
Direktör: 
- Hiç dedi. Boşuna çırpı

nıp durmayınız. Bu şekilde 
hareket etmeniz de bir netice 

ı vermez! 

Üzerinizdeki mücevheri ala
lım. Ve .. 

Bunlar en güzel kuvvet ve Türkiyeyi hergün biraz daha 
iş çağında öldüler. En son kaleleştirmektedirler. 
derebeği, dağdan, bizim za- Harbın en büyük sebebi 
manımızda indi. Anadolunun zayıflık, 8ulhun en büyük da
nice köşelerine, devlet bizim- yancı ise kudrettir: Kemalist 
le girdi. sulh, kudretli, medeniyetçi ~e 

Kemalist sulh Balkanlar ve insaniyetçi Türkiye demekti!. 
yakın şark için, enternasyonal Fatag . .-...~ .. ._,. .. _______ _ 

lngiltere - Fransa arasında 

Manş denizi altında açıl
ması düşünülen kanal .. -----------

"Sir Bazilin öldüğüne dair 
haberimiz yok. Ayni haberi 
müteaddid defalar evvelce de 
işitmiştik.,, 

Bununla beraber, Bazil Za
harof' un nasıl öldüğü hakkın
da malumat alınmıştır. Ken
disi, bşağınin yardımile yele· 
ğini giyiyordu. Birdenbire 
götürdü ve uşağının kollan 
arasına düşüverdi. 

nacaktır. 

* 
Z h f' * * · · ldll~I a aro un varısı o .. 0 

rını iddia eden iki kışı 
fstnnbul' da bulunmaktadır· 

Bunlar Kadıkoyünde otur• 

iki ihtiyar kadındır. 
Birinin ismi lfijeni, diğe 

. ·. . 1 d" Ü iifl nm ısını verfeme ır. ç 

bir varis olan Aleko on ye 
gün evvel ölmüştür. r 

Bu kad,nlar şöyle dertle 

tedirler: . de~ 
- Bazil Zaharofun ~ıı 'il 

çarpmıştı. 

- Eee.. Dostum! Ne ka

Evet ve size birşey yapma
dan sizi salıverelim. 

Müessesemin şerefini koru
mak için burada toplanan ar
kadaşlarım hiçbir şeyi sızdır-

90 kilometre derinlikte 50 kilometre bo-

Ayni saatte prenses Andre, 
Zaharof'u odasına gelmişti. 
Her sabahki gibi parkta ken· 
disile gezintiye çıkmağa ha
zırlanmıştı. Fakat Zaharof'un 
ölüsile karşılaştı. 

başka varisi yoktur. Bıı 1ı
harofla amca çocuk18~1)~ 
Kendisinin Muğlada doğ ~· 
doğru .. değildir. Zaharofll:b'~ 
bası Usküdarlı Topal ZJ 1~1 
yadır. Babamı7la Zahar ~~ 
kardeş çocuğu şerik ol ılrs 
burada büyük bir manif~t j\t 
~ağazası açtılar. lngiJtere bır 
iş yapıyorlardı Zaharof 

dar da çok dalmışsın .. 
Bunları söyliyen Hayri idi. yandaki tünel 800 milyon franga çıkacak 

Bazı sevler vardır ki vapıl· ı Prensten sonra Moltke de 
Ve siz de lekelenmeden yap· m~sı .. asırıarctan~erı .. ~uştinul- a.~nı . şekılde ıtıraz ettı. ve 

Doktorlar, Zaharofun apan
sız ölümünün kalpten tevellüt 
nu:o-:n; r.öylemektcm başka 

bir şey yapamadılar. 

Ul1 ""'"'C''"' a....,_, ......... _ _ .. . 

Birşey dememişti. 
Yalnız ı.biraz tebessüm et

mekle kaldı. 
Bay Hayri söylemekte de

vam edip duruyordu. Omu· 
zundan tutarak: 

- Haydi gel birer viski 
alalı mi 

Bunun üzerine her ikisi de 
tiyatrosunun gazinosuna doğ
ru yollandılar. Boş bir masa 
başına oturmuşlar, şuradan 
buradan konuşup duruyorlar
dı ... 

Etrafı o kadar çok kalaba
lık değildi. 

Epey konuştuktan sonra kal
kacakları anda yanlarına biri 
yanaşarak: 

- Sizleri bayan Emel ça-
ğırıyor. 

Demişti. 

Bu sözler üzerine iki ar
kadaş birşey demeden kendi
lerini çağıran adamı takip et
mişlerdi. 

Biraz sonra oraya vardılar. 
Karşılarında direktör, onun 

vekili genel sekreter, bay Fer
ruh ve birkaç kişi daha vardı. 

Hepsinin vaziyetinde bir 
şeyin olduğu anlaşılıyordu. 

içlerinde en heyecanlı gö· 

tığınızla kalmış olursunuz. muştur. Fakat bır turlu ortaya tunelın yapılması İngiltere nin, 
Neler diyor 's.unuz? ç k~rıla~am~~t r.. Hazırlanan Almanya'nın tesiri altında, rıza 

Beni hırsız mı yaptınız! Ben proıe~erın u~erınde~ sene~er göstermesinden geri kaldı. 
hırsız mıyım. geçmış, proıeler bırer tarıhi Almanya'nın bu tünele iti-

Bunun üzerine bay Ferruh; eser gibi çöküntülerin altmda raz etmekte hakkı vardı. 
- Her halde ka.lm~~tır · . , . Çünkü, bi~ Almanya - Fransız 

numara ya- ~rgun gelır o mes ele yenı- muharebesınde lngiltere'nin 
pıyor bize.. Hele bir üzerini d d .. ·· "l ğ b ) F en uşunu me e aş anır ve ransa'ya yardımı için bu yol 
araştıralım da herşey ortaya yeniden pro!eler hazırlanır. çok faydalı olacaktı. 
çıkar.. Direktör; Bunlardan biri, Fransa ile Manş altından tünel pro-

- Evet, evet .. Üzerini araş- lngiltere'yi birbirinden ayıran jesi 1916 da tekrar ortaya 
tıralım. Dedi. d h d d - a a oğrusu, enizin kıt'a- çıktı. Bu projeyi ileri süren 

Bir anda bay Alinin etra- la. r arasında münasebet tesi· mühendis daha iyi düşün-
fını sardılar . k 1 d d sıne ·ara ar an aha fazla ya- müştü: Bu tünelden tren 

Kuvvetli eller ona sarıldı. radığına göre, lngiltere ile Fran geçirmek istiyordu. 
( Arkası var J sa'yı birleştiren~· Manş denizi Bununla beraber bu proje 

-----• t altında~. bi: tünel açılı~asıdır. de tatbik sahasına çıkmadı. 
Zer'iyat ' Bu tunelın açılması, ılk de- Şimdi gelelim son projeye: 

Bu sene bolca fa olarak bundan 140 sene Bu projeyi yapan Fransız 
evvel düşünülmüştü. Fakat o mühendisi Andre Basdevand 

olmuştur zamanki Fransız imparrtoru diyor ki: 

Zirtat başmüdüriyetine ge- Nap~lyon .?~.nu~. kabil olmı- - Sünelin yapılmasını dü-
len haberlere göre, birkaç yacagını duşundu. şündüğüm noktalar arasındaki 
gündenberi mülhakatta da ~ak~n _tünel fikrinden vaz mesafe 39 kilometredir. Fa-
mebzul yağmurlar yağmıştır. geçılmıştı, 1880 senesinde bir kat, tünelin daha beriden 

Bu sene havaların müsait mühendis bunun kabil olaca- başlaması lazımdır. Onun için, 
devam etmesi dolayısile kışlık ğını ortaya attı. tünelin boyu 50 kilometre 
zer'iyat sona ermek üzeredir. Bunun Üzeriııe her tarafta olacaktır. 
Gelen cetveller, bu seneki ~üyük bir alaka uyandı. Bu intihap ettiğim noktalarda 
zer'iyatın, geçen seneninkine ışe para koymak istiyenler denizin derinliği 50 - 60 met-
nisbetle daha bol olduğunu çıktı:. redir. Bu, pek fazla birşey 
göstermektedir . Tunel 0 zaman yapılmak çünkü bugünkü binaların he-
... üzere idi. Fakat araya Alman· men hemen iki mislinden ' ~ ' . . ' . - : . - ' ;.~ 

ya girdi. Prens Fredrik Kari ibaret. 

1882 de lngiltereye gittiği Tünel denizin dibinden 40 -~~~~!!!!!!~~~~~~~;~ 

Sıhhat Bahkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Baş J.urak. Büyük Salepçioğlu hanı I I 
Ui • karşısında 

··~~~~~~~~~~· 1 

zaman o zamanki Valles pren- metre aşağıdan açı!acak. Bu 
si ve sonraki kral yendinci hesapla tünel su seviyesinden 
Edvarda, kat'i bir lisanla: 90 mere aşağıda olacak. 

- Almanya böyle bir ışe Bence bu tünelin açılmasında 
müsaade etmezi. Dedi. 

hiçbir J zorluk yoktur. Çünkü, 

1 Dokto- r 1 bugün dünyanın en uzun tü-
neli olan Simplon tüneli 19 

Alı• Ag~ L kilometre uzunluğundadı. De-
C:UI mek ki Manş tüneli bunun iki 

Çocuk · Hastalıkları buçuk misli olacak • 
mütehassısı Tünelin t k 

lkinciBeylerSokağı No. 68 or aya çı aracağı 
Telefon 3452 müşkülat, açılmasından ziya-

----·------•• (Devamı 4 üncü sahifede) 

Bazil Zaharol Montekarlo
ya kızı, katibi ve bir çok 
hizmetçilerle birlikte teşrini· 
sanin 16 sında gelmişti. 

Onun iki değnekle yürüyen 
küçük şekli parklarda herke
sin gördüğü bir manzaraydı. 

Bir taraftan güneşten istifa
de ederken, diğer taraftan da 
sekreterine mektuplar dikte 
ettiriyor ve bu suretle ticari 

,,,,,, .,.,,,, ... ~ 

,.... 111'~ · · • ,. 
r .-r, " 

gün babamıza: to? 
Mağazayı kapayalıfll1 lıP 

attık diyelim. Paraları ~ ıf 
gidelim. Avrupa' da iş yaP9~~ 
dedi. Babamız namuılu et· 
adamdı. Bu teklifi kabul 

0
f 

medi. Gitmeyince Zah8t' J 
(Devamı 4 üncü sahifede 

\ '· . 
ı ~\ 

l', ,,,,,.... / 

• JJ'' " ' ' """ ;ı 

/ / zee,eee ıMR.Arııvı= 
2, e,eee rıt.TK~FAT -vAR-ı , , 
9 : 1 ICl/ 111 ~ r.i'a..-
2 : ~~ 1' t 50 // 
~ : < ~ -ı:so '" 
4 : ~i' ~ 49,50 // 
• : (1 ~ 41.,50 /~ 

• • ;'/ s -9 
Birverirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedC"r,.en raran bt~: 

olmamıştır. Hem yü7lerce vatandaşınızı zengın etmiş hert1 e 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yiiı~ert 
zenginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia cdebi)ır· 
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6 Sahife 3 (Ulusal Birlik) 
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~ ; Hikaye İhtiyata riayet l F ratelli Sperco 

5 Birinci kanun 936 

N. V. 
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~ 
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Büyük bir seyahate çıkıldığı rinde bulmıyanların fikirlerine 
ve günlerce oldukça dar bir de ka;'ılamam. Korkak bir 
sahada, daima ayni adamlarla adam olduğumu sanmayınız . 
birlikte bulunmak, onlara sa· Ben, harpte birçok yararlık 
bahtan akşama kadar güverte gösterdim, nişanlar v. s. mi r 1 
gezintilerinde boyuna rastgel- suretlerle taltif olundum. Gcrç 
mek, açılır, kapanır sandalye- liğimde, sporcu olarak rekor-
lerde dinlenirken, yemek sıra- lar kırmıştım. Bu noktadan va-
sında ve sigara [İçmeğe mah- sQtın fevkinde idim. Binicilik 
sus odada beraberlik dolayı- ve iskrim turnuvalarında, mü· 
sile her türlü uf ak-tefek mü- kafatlar kazandım; hatta bir 
şahedelerde, maceralnrda on- balonla uçuş müsabakasında 
lara bağlı bulunmaktan ''Kur- da mükafat elde edecek neti-
tuluş yok!,, Denilebilecek va- ceye vardım'. 
ziyette kalmak, bu zoraki va- Cesur ve atılgan olmak hu-
ziyet, bütün o adamlarla baş- susunda, bunun aksini ayıp 
ka zaman ancak senelerce sayacak bir kimseyim. Lakin, 
dostluk havası içinde yaşa- tehlikeleri önlemek imkanı 
makla edinilebilen bir sami- mevcud oldukça da, yok yere 
Wiyeti, çar-çabuk temin eder. bu tehlikelere kurban gide-
işte ben de, bu suretle, - za- cek vaziyette kalmanın mana-
r~rsız bazı ahvali hoş görü- sızlık olduğu his ve kanaa-
l~r~e - hoş ve deniz seyaha- tindeyim. Kaybedebilecek bir 
tının teshir edici intibalarına hryatımız var, değil mi? Bun-
anlayışla intibah etmesin• dan daha mühim ne kayıbı -
bilen yaşlıca bir zatla, müte~ mız olabilir ki! 
k~id bir binbaşı ile, birka~ Mütekaid binbaşı1 üstelik, 
gun ve saat zarfında yakından rüzgarın her istikamet değiş· 
tanıştım. 

tirişinde, ya sağ, yahut ta sol 
BirbirimizJe yakından daha kulağına bir kulaklık geçiri-

yeni tanışmıştık, ki onun, .. yordu. Tavsiyem üzerine gc-... 
s~ora _iptila derecesinde düş- ~kitabıda-- eldiv~;;ıf-~ıı~:-
kun bır kimse için tu"'rlu" mu- rile tutuyor, yapraklarını eldi-
~iplik ve alay mevzuu olacak venli olarak (dokunduruyordu. 
ıfrat derecede bir endişesi Bana, şöyİe :'anlattı: 
acaip bir hal olarzk, dikatimi - Eldivenlerim, gayet sıh-
çekti. Mesela, hepimiz gibi hidir. Bakınız, en nefis ipek 
güvertede açılır, kapanır san- gibi ince .. Ve lakin hiçbir 
dalyeye yaslandığı zaman, ya- mikrop, bu ince deriden içe-
nıbaşında daima ufak bir ba- riye nüfuz edemez. 
vu_i b_ul~nduruyordu; rüzğarın Bir gün, öğlenden sonra 
esış ıstıkameti, veyahut hava güverte boyunca yan yana, 
azıcık değişir değişmez, 

0 
ba- yavaş yavaş dolaşırken,"' bir 

vula id~ihar ettiği İnce veya çocuğun yere- attığı ~ima"" ka-
~alın hır battaniyeyi çıkarmak buğuna basıverdi ve ayağı 
uzere, hemen ayağa kalkıyor- kaydı. Sendeledi, müvazenesi-
~u; seçtiği battaniyeyi dizle- ni temin etmek üzere boşluğa 
rıne .. ı·· b . k el atarken, iğbirarla, şöyle or uyor, üyü itinalarla 
kendini koruyucu vaziyet alı- dedi: 

- Ne rezalet. 
Yordu. Yemek salonunda iken 
de, içinde çatal, kaşık, bıçak, Bu _e_!1e~miy _biz_ şey yü-
tabak ve bir çift bardak yer- zünden sendelediği sı~da-: 
leşf ·1 · ( ~ki-~ndan d(;layi ıru-;.;;na · 

ırı mış u acık bir çantayı b~k;l~-a~asin-;-ricaya mecbur-~ 
Yanında bulundurmayı ihmal 
e~ıniyordu. Sonradan kendi- muş gib! bir halde, yarı öf-
sı d .. keli, yarı da alaycı bir gülüm-
k

.n en oğrcndim: Hiçbir va-
ıt h · b" seyişle, yüzüme baktı. Böyle . ' ıç ır yerde kendisine 

aıt 1 sendeliycn vaziyetindeyken , 0 mıyan sofra levazımı ile 

vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"HERMES,, vapuru 24-11-

936 günü gelip yükünü boşalt-
tıktan sonra BURGAS, VAR
NA ve KÔSTENCE için yük 
tahmil edip ayni gün hareket 
edecek. 

"ULYSSES,, vapuru 30-11-
936 günü beklenmekte olup 
5-12-36 gününe kadar ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINES 

"NORDLAND,, motörüJ22-
11-36 günü gelerek tahliyeden 
sonra ROTTERDAM, HAM
BURG ve STOKHOLM li
manlarına yük alacaktır. 

"AASNE,, motörü 21-12-36 
tarihine beklenmekte olup 
26-12-36 ya kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve SKAN
DiNAVY A limanları iç.in yük 
tahmil edecektir. 

FINSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASI 

"SAVONMAA,, motörü 28-
11-36 günü limanımıza gele
rek 3-12-36 gününe kadar 
ANVERS ve FiNLANDiYA 
için yok:aıacaktır. 
ZEGLUGA POLSKA KUM

PANYASININ 
"SARMACJA,, vapuru 7-

12-36 günü beklenmekte olup 
12-12-36 gününe kadar AN
VERS ve GDYNIA için mal 
yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME RU
MEN KUMPANYASININ 

" "SUÇEAVA,, vapuru 16-
12-36 günü gelerek MALTA, 
MARSlL YA ve ALG ER li
manlarına yükliyecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlonlardaki değişiklik-

lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. Daha fazla tafsilat için 
İkinci Kordonda FRA TELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 

•• ve şu-
imi ed 

Yernek yemez, kendi sofra le- ben, kendisini tutup tekrar 
V~zımını nereye lgitse birlikte dik durabilmesi için yardım A 

gotürürmüş! etmek istedim. o aralık, daha re as 
Hava kararsız mı, deniz bi- ben kolunu kavrıyamadan, sırt 

raz d 1 1 üstü yere düştü ve başının vapur acen ası a ga ı mı, bütün gün yanı 
sıra bir can kurtaran yelegu i arka tarafı, döşemeye çarptı. Birinci Kordon Rees binası 
taş k Şimdi, kolları iki yana açıl-ıyor ve ·üçük bir gezinti -- Tel. . 2443 
:aparken de, bu yeleği koltu- miş, göz kapakları yarı inik, ELLERMAN LINES L TD. 
&'unun altına sıkıştmyordu . sırt üslü yatıyordu. "THURSO,, vapuru 20 ikin-
i; 1 Çömeldim, kendisini kaldır-

b
.ava sert eşince de, muhtemel ci teşrinde LONDRA, HULL 
ı k mağa uğı a~tım , s<.>slendim . 

. ~ aza vukuunda, çarçabuk ve ANVERS"ten gelip yük 
ıç Kaza, her haldı! ciddi bir ne-
k ıne girmek üzere,: kurtuluş .. · · · 1 k · çıkaracak ve ayni zamanda a ki d .. tıceyı mucıp o marn gere ·tı. 

yı arın an birinin yanından LIVERPOOL ve GLASKO\V ay ı d Birisi koşup gemi doktoru-
n ınıyor u. Gemideki zabit- içı'n yük al,acaktır. lerd u · · . d nu getirdi. Doktor, kısa bir 

"ı ·· en_ ırısıne anışmış, ka- ~ k' · "POLO,, vapuru 3 birinci 
J - muayeneyi mütea ıp şöyle 

, . gın ıçersindeki ren emin ye- dedi: kanunda LONDRA, HULL ve 
' ~ ın neresi olduğu hakkında 
ıı h I k Boyun kemiği kırılmış. ANVERS'ten gelip yük çıka-.a at a aı a , ezkakesten ev-
\ el 0 , • k u l Çabuk ve acısız bir ölüm. racak ve ayni zamanda LON-

}eı ı apmagı tasar amıştı 
K J. ·ı ORA ve HULL için yük ala-enc ısı e, şahsıma itimat 

L 1. k Birinci sınıf mutahassıs caktır. 
es ıyece derecede dost ol-

du" Dr. Demı·r Alı· "DRAGO,, vapuru 10 birin-gumuz zaman, bir konuşma 
sırasında bundan bahs açıldı ci kanunda LIVERPOOL ve 
"' bana temin etti: Kamçıoğlu SWENSEA'dan gelip yük çı-

- Böyle ihtiyatlı davranı- Cilt ve Tenasül hastalıklar karacaktır. 
rorsam da, hiçbir v.akit kadın- ve elektrik tedavisi GENERAL STIM 
arla çocukların kayığa daha İzmir . Birinci beyler sokağı- "PHILOMEL,, vapuru 18 

w. an 
Der Zee 

• • 

&. Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

"SAMOS,, vapuru 7 birinci 
kanunda beklenilmekte ve 12 
birinci kanuna kadar ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
"EXPRESS,, vapuru 30 son 

teşrinde bekleniyor ve NEV
YORK için yük alacaktır. 

EXCELLO,, vapuru 6 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, vapuru 18 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yiik alacaktır. 

"EXAMELf A,, vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXTAVJE,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV -
YORK için yük alacaktır. 

EXMOOR,, vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yükliyecektir. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

" EXOCHORDA ,, vapuru 
4 ilk kanundan PlRE'den 
BOSTON ve NEVYORK 
için hareket edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapuru 18 
birinci kanunda PiRE' den 
BOSTON ve NEVYORK 
için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 
"BOSTON,, vapuru 16 ilk 

kanunda bekleniyor, ISKEN
DERIYF, HAYFA, DİEPPE 
ve NORVEÇ limanları için 
yükliyecektir. _. __ 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUC.,REST 

"DUROSTOR,, vapuru 23 

• 

catı 
tinin 

ku aş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

1 

e ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Saı Yeri • r 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 

ıfit1imar Kemalettin caddesinde F AH Rıı 
KANDEMİR Oğlu 
'~~~zız~a::ı:~=alCZ1 ... E:E~--IE!I----~ 

e s c tı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 1 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Te e on No. 2211 ve 3067 
e g af a resi: Bayrak lzmir 

ilk kanunda bekleniyor, KÖS
TENCE, SULINA, GALAÇ 
aktarması olarak BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPESTE , 
BRA TISLA VA VIY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez." 

Birinci Koı don, telefon 
No. 200- 2008 

• Mücell•t 

li RiZA 
Sür' at, z ar af et 

Ve ehveniyet 
YENİ KAV AFLAR Çar~ısı 

Numara : 34 

k
evve( binmek haklarını müna- ikinci teşrinde gelip LONDRA t / <r 

Elhamra sineması arkasında 
~aşa etmek aklımdan geçmez. için yük alacaktır. /~~/ 1. 
akat, daha başlangıçta kur- No. : 55 Tarih ve navlunlardaki deği- ç l 

~ulrnak hakkımı kullanış yo- Telefon: 3479] şikliklerden mes'uliyet kabul , __ ı_r~cı __ C::. ___ ~e-:L<A)l J 
unda tedbirli davranışı;m~ı ~y~e~-.:====~=====::~c;d;i;lm;e;z~. - - ... --~ems:zmııım!E!:ım~l!!b'::l!'l:r:ıııı~1Sl!l~1Zl!l~C!!::::rnı::Q~::::=i-=:l3ı::::ım~~~::;Etıi:!::ll~~~O:~r:2illlll~~-· 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,~öbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 
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• 

• 

.. 
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1 

--



(Ulusal Birlik) 

<;in-Japon siyasal münasebatı tama
men kesi di, askeri harekat başladı 

Mongol kuvvetleri, Pauloman'ı zapt için ileri harekata geçti
ler. Alakadarlar, vaziyeti çok nazik görüyorlar 

Paris, 5 ( Radyo ) - Nankinden alınan son haberlere göre, Çin - Japon müzakereleri akim kalmış ve her iki memleket ara
sındaki siyasal münasebat kesilmiştir 

Paris, 5 (Radyo) - Tokyo'dan bildiriliyor ; Mongol askerleri, Pauloman'ı zaptetmek için ileri harekata geçmişlerdir. Alaka
dar mahafil, vaziyetin çok nazik bir safhaya girdiğini beyan ediyorlar. 

Paris 5 (Radya) - Çin - Japon münasebatının, kesilmesi, Tokyo ınahafilinde soğukkanlılıkla karşılanmıştır. Japon askerlerinin 
Mançuri kuvvetlerile birlikte harekete geçtikleri bildiriliyor. ................ ________ _ 
Istanbul - Ankara Fransızlar yeni ge 

asfalt yolu miler yapıyorlar 
Bir lsveç grubu, yolun inşa

sına talip oldu 
lstanbul 5 (Hususi)- lstanbul ile Ankara arasındaki büyük 

asfalt şosesinin inşası için bir lsveç grubu dün Bayındırlık ba
kanlığına müracaat etmiş ve şartnameyi tc.tki ettikten sonra 
şosenin inşasına talip olduğunu resmen bildirmiştir. 

-------~--~--·~···--... --~-----
Sancakta kanii mü 

sademeler oldu 
Kardeşlerimize reva görülen me
zalim, haddini açmış bulunuyor 

DeJgrad, 5 (Radyo) - Berut• 
tau haber •erildiğine göre, İsken
derunda kanlı müsademeler olmu~, 
'3 kişi ölmüş 50 kişi yornlanmıştır. 

Kilis 4(A.A) - Sııncak·tan 

kaçıp buraya gelenlerin miktarı 

artmak.tadır. Sancak'ta t:ız) ik azal· 

mnmıf, arllınlmı) lır. Hiç kim c 
malından, canından emin değildir. 

Kilis 4 (A.A) - Sancak oahi· 
) derinden bazılarmda dl)la~m ış 

olan bir zat ordu nahi)·eainin ba

yır burçağı mmtnka ında gördüğü 

manzarayı oöyle anlatmı~tır: 
- Evler kısmen haralı hir 

bale gelmiştir. Du lııırah evlerden 

birinin tahtaboşunda .. ekmek pişi· 
ren bir kadından ~oförüm ekwek 

istedi. Kıı<lırı ününıleki ekme~ini 

\"erdi, p:ıra ını kıılıul etw('dİ. ~o-

för katık olacak Lirşcyde i tcdi. 
Kadın: 

- Yok, dedi. !;ioför: 
.. 

Çökelekte yok mu Ji)e !"O· 

rurıca l:aılııı ııglıyarak cevah \'erıJi: 

- f ;-tc cliınizıleki şu ıırp:ı ek
meğinden ba~kn Lir~ey ) ok. Diiıı 

meL' u eçinıi i\"İu kiiy ii bastılar. 

E\·)crıle~ arnlıaı-lıırıla ne v:ır::-a hep
sini alıl.ı gütiirdiiler. farısen l 6 11e
neclir lıu mmıaka aşar ve vergi 

yüzünden kôf i derecede lıarab bir 

hale konuıu~ıur. Son soygun halkın 

elinde ovucunda kalan son eşyanıu
da kııylıolm.ıqııııı el.ıch olmuştur. 

------------·----------Başbakanımızın dün j ~anlı donanmamız 
kü değerli söylevleri lzmir'e şeref verdi 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
ve siyaset sahalarında idare 
edecek olanları bir zabit gibi, 
<:n küçük seviyesinden mülkiye 
m z mu olarak başlandı. En 
yüksek seviyesine kadar ye
tiştirmektir. Memleketin idare 
olunması, muktedir ve faziletli 
memurlar elinde bulunması, o 
memleketin hayatı ıçm en 
büyük ve en mühim temi
nattır. 

Başbakanımız, imparatorluk 
devrinde iyi yetişmemiş me
murların memlekete yapmış 

oldukları fenalıkları birer birer 
saymış ve memurlarımızın mem 
lekcte yapacakları hizmetlerle 
maddi olmasa bile, manevi en 
yüksen şereflere nail olacak
larını söylemiştir • ---.···---
Kral Kerol'un mü-

him beyanatı 
( B'l§taraf ı 1 inci sahi/ede) 
olan dürüst siyasasından emin 
olmuşlardır. Benim Prag se· 
yahatım, bana unutulmaz in
tibalar bırakmıştır. 

Romanya, Balkan antantile 
de teşriki mesaiye amadedir.,, 

Kral, sözü tekrar kendi 

( Baştarafı 1 inci sahifede) 
rasimle kıırşılıınmıftır. Saat onbeş· 

tc de vali nıuın iui ve Lıclcdi)e rei~i 

ile eıııııiycl ıııiidiirii, Yavuz zırlılı-

1111za giderek nmiruln i:ıdei ziyıırclle 

lıulıınuııışlardır. Saat 15,30 d :ı \His
lalıkcııı me\ ki kom utatıı foıl ri zi
yoreı etmiştir. 

Bu nkşam, lıclt•diye tarafından 
.kııhrıımun df'ııizdlerimiı. şerefiuc 

Kültürpark gazinusunJa 100 ki~ilik 
mükellef bir ziyafet verilecektir. 

Pazar güuü, hava mü,aid ol
duğu takdirde Ynrnz bando ıı İz

mir halkına Kiihürparktıı Lir kon· 

~er 'erecektir. Gece <le, amiral ta· 

rafıntlıın gene Kühiirpnrk gııziııo· 

sunJ,ı bir balo vcrilt>cektir. 
Halo)a, lzınir·in miinılaz aile

leri dııvet e<lilmi~lcrclir. hınir ~:ıulı 

don:ınmayıı kııvu~tuğu içiıı büyük 

Lir folır ve İzmir 'Iilcr<lı"" co~kun 
bir scviııı; içiııdcdirler. 

Şanlı cleııizcilC'riıııize kalhimi· 

ziıı derinlıkleriııtlcu kopup ~elen 
ıcıık \ "C samimi dııygularıwızla: 

- Hoş geldiniz! 
Deriz.. 

memleketine aid işlere çevire
rek şunlnrı söylemiştir: 

"- Dikkat edeceğimiz üç 
nokta vardır. Ordumuzu en 
son sistem silahlarla silahlan· 
dırmak, yollarımızı tanzim 
etmek ve umumi sıhhatı ko
rumaktır.,, 

lvan Delbos, dün 
harici siyasetini 

Fransa'nın 
izah etti 

Paris 5 ( Radyo) - Fransız 
parlamentosu, bugün toplana-
cak ve yeni program mucibince 
yapılacak olan harp gemileri 

ra, hava ve deniz kuvvetleri, 
icabında otomatikman İngil· 
terenin emrineJ amadedir. Bu 
sözlerim, Belçika için de va-

için istenilen tahsisatı kabul 
edecektir. Yeni harp gemileri 

için ayrıln 13 milyar franktan 

başka tayyare gemileri için de 
ayrıca tahsisat konacaktır. 

Pnri~. 5 (Hatl) o) - Fraıısıı 
parlfımeııtosu, lıııgiirı ö~le<len ~unra 

loplonmı~tır. llariı·i) e nazırı .M. 
h 1111 Dl'ILoıı\ın lıariı·i i) a11et lrnl .. -
krnda \'cren•ği izalınıı dirılı·ıııek 

için gf•ll'lıler, lrilıüulcri lıa1ıaıı lıaio 
tluldurrıııışl.mlı. Ecn<'hİ sef irll'r 
.lı..eıııli lu<'al.ırındu idilı•r. S:ı, ln\·laı ııı 
hep i parlamentoya S''luıişlerdi. 
Ucis ,\!. Heri) o celseyi açtıktan 
ıonra hatiblern üz vermegc baş-
ladı. En·cl!i, koıııüııi t 11aylavlar

dan 1\I. Peri kürsüye gelerek uzun 
beyanatla lnılunnıu§ ve hükumeti 

neden dolayı knl..iıl ctti~ini izah 
e~ lemİ~lir. 

Hatib ılcnıioıir ki: 

- Avrupn·nın şimdiki vaziyeti 
tehlikelidir. Frıınııa, yarın büyük 

bir muhtıra kıırş1f'ıncla bulunaLilir. 

Bu takdirde ıılusbr so~yetcsi de 
infi ah edecektir. Bunun için, hü

kumetin ona güre tedl.ıir alma~ı 
liiı.J ıııdı r. 

Bıından sonra daha lınzı hatib

lcr söz söylemiş ve nihayet saat 
18 tlc harici) c nazırı M. h·oıı Ocl
bos kürsiiye gelerek söze lın~lamış

tır. Hariciye nazırı, umumi vaziyeti 
etrafije çcrçevelctliktt·n soııru, mu· 

:ılıeddcri değiştirmek i ti) en hii· 
kü.ınetlcri tenkiıl etrııiş ve nıııahe

dclcriıı, sulhun istiuıııgaln olduğu
nu SÖ) lenıi~tir. 

M. lvon Delbos, son za
manlarda devletler arasında 

başlıyan silahlanma yarışından 
bahsetmiş ve bunun vahim ne
ticeler doğuracağını beyan!et
tikten sonra, f spanya' da zuhur 
eden hadiselerin, bir Avrupa 
mes' el esi şekline sokulmak is
tenildiğini söyliyerek, Fransa
nın, kendi topraklarını müda
faa için her zaman hazır ve 
kuvvetli olduğunu ve fakat 

sulhu ihlal etmenıek için dai
ma mutedilane hareket ·etti· 
ğini ve lngiltere ile beraber 
yürümek istediğini ilave eyle
miştir. 

M. İvon Delbos sözüne de
vamla demiştir ki: 

- lngiltere ile münaseba
tımız, pek kalbi ve samimidir. 
M. Eden'in, Fransa ve Belçika 
hakkında söylediği sözler, laf 
değil, aramızdaki angajman
lara istinad eden sözlerdir. 
Ben de bu kürsüden açıkça 
söyliyorum ki, Fransa'nın ka-

riddir. 
M. İvon Delbos, Almanya

nın da mevcut angajmanlara 
yaklaşması lüzumundan bahset-
miş ve Fransa'nın bunu arzu 
etliğini, Fransa'nın; küçük an· 
tanta karşı olan teminatında 
sadık olduğunu, Rusya ile 
dost ve müttefik olduğunu, 
Polonya ile de iyi münasebat 
temin etmiş bulunduğunu söy
lemiş sözünü Türkiye'yc çevi
rerek, boğazlar mes' el esinde 
gösterdiği hüsnü niyeti takdir 
eylemiştir. 

Fransız Hariciye Nazırı, 
Türkiye'nin, bütün devletler 
için nümune olabileceğini söy
ledikten sonra, Uluslar sosye
tesinin takviyesi lazımgeldiğini 
ve Fransa'mn, lngiltere ile be
raber daima bu müesseseye 
sadık kalacaklarını ve Cenev
re' den uzak kalan memleket-
lerin de sosyeteye girmelerini 
temenni eylediğini, hep bir-
den, herhangi bir tecavüz ha
linde mütecavize nefes aldır
mamak lazımgeldiğini söylemiş 
ve şunları ilave eylemiştir: 

- Yakında Cenevre' de top· 
lanacağımız zaman, Uluslar 
sosyetesinin akıbetini müza
kere edeceğız ve ayni zamanda 
paktın 16 ıncı maddesine göre 
her devletin Üzerine almış 
olduğu taahhüdleri konuştuk-
tan sonra, devletlerin, askeri 
bütçelerinde tenzilat yapılma
sını, tayyare kuvvetlerinill ek
siltilmesini istemiyeceğ!z. Zira 
bu hal, dünyayı tehlikeye sü
rüklemektedir. Lafla geçirile-

cek vaktimiz kalmamıştır. Çünkü 
Avrupa'nın bugiinkü vaziyeti 
vahimdir. 

Mussolini'nin Milano'da ver
diği söylevi hatırlatırken di
yeceğim ki, ftalya ile aramızda , 
hiçbir münazaalı mes' ele yok
tur. İtalya'nın istediklerine 
derhal rıza göstermedikse, 
Uluslar sosyetesine karşı ver
miş olduğumuz taahhüdat hi
lafına hareket etmek isteme-
diğimizdendir. Umumi vazi
yetle alakadar olan mes'ele
lerde Fransa'yı neden iltizam 
etmek istiyorlar? 

M. (İvan Delbos) Fransa'nın 
Almanya ile de halledilecek 
bir işi olmadığını söylemiş, 
mevcud ihtilafların yalnız 
Fransa'yı alakadar etmediğini 

5 Birinci kanun ~26 _.. 

Pazar ~Lası!~ rağ.ı Tekaüd ka
nunu 

men yarın vazifesi 
başından ayrılmı

yacak 
Londra 5 ( Radyo ) - M. 

Baldvin, bugün 111iitad olduğu 
Üzere pazarı geçirmek için 
Şegere gitmeyip Londra' da 
kalacak ve vazifosi başından 
ayrılmıyacaktır. 

---•...----

Tadil ediliyor 
Askeri ve mülki tekaü<l ka· 

nununun ikinci maddesinin 
değiştirilmesine dair Büyük 
Millet Meclisince kabul edilmiş 
olan kanun vilayete gelmiştir. 
Kanunu aşağıya yazıyoruz: 

Madde 1 - 1683 sayılı ka· 
nunun ikinci maddesi aşağıda 
yazıldığı gibi değiştirilmiştir: 

afıa 
Teknik mekte

bi açılacak 

ikinci marlde: Tekaüde is· 
tihkak müdddi aşağ-ıdaki f,k· 
ralarda gösterilen tarihten 
başlar: 

1 - Kara ve deniz Har· 
1 biye mekteplerinden çıkanlar 

için bu mC'ktcblerc duhul ta· 
rihinden, 

Ankara, 5 (Hususi) - Bü
yük Millet meclisi, dün top
lanmış ve nafıa teknik mek
tebinin teşkili hakkııı<laki 
kanun layıha ... nı tetkik ve 
kabul eylemiştir. --·······--üzüm satışları 

iyi gidiyor 
Son günlerde üzüm satışları 

çok hararetli devam etmekte· 
dir. Üzüm rekoltesi, 65 bin 
ton idi, Borsa kayıtlarına göre 
şimdiye kadar satılan üzüm 
mikdarı 53 bin tondur, Ma
nisa ve diğer yerlerdeki satış
lar da ayrıdır. Mıntakadaki 
üzüm stoku altı bin ton ka
dardır. Noel yortuları münase
betile yeni gelen mühim sipa
rişlerden bir kısmının taahhüd 
bile edilemiyeceği tahmin edi
liyor, çünkü piyasada mal çok 
azalmıştır. 

---···---

Harb senelerinde Harbiye 
mektebine bilfiil dahil olını· 
yarak açılan talimgahlardan 
yetişen subaylar talimgahlarcı 
duhul tarihlerinden, 

Harita ahzü tersim mekte· 
binden yetişenler yarsubaylığa 
nasıbları tarihinden, 

2 - Askeri Tıbbiye mek· 
tehi tahsilini bitiren tabibleri·ı 
subay nasbından dört sen~ 
evelki tarihten, 

3 - Askeri eczacılar, kiın· 
yager, diş tabibleri ve baytar· 
!arın subay nasbından üç sene 
evelki tarihten, 

4 - Kıtadan yahut mülga 
Sanayi mektebinden yetişmiş 
olan subayların (1455 numaralı 
kanunla askeri memur unvaııı 
almış olan mcnsubin ve nıe· 
murini askeriye dahildir) duhol 
tarihlerinden, 

Milyonlarca insanın1 ölümüne sebep olan 
/ Baştarafı 2 inci sahifede/ j 
yalnız başına gitti. Bir ara 
bir Rumun iki bin lirasını 

5 - Evvelce mevcud ikinci 
sınıf ihtiyat subaylarile sonra· 
dan yetiştirilen ihtiyat subat 
larınm (Askerlik haricinde ge
çirdikleri zaman nazarı itibarll 
alınmamak Üzere) askerlik bit· 

dolandırdı. Atina'ya kaçtı. 
Atina' da yakalandı, hapse 
mahkum oldu. Hayatının mü
him bir kısmının sefalet 
içinde geçiren bu adam Lon
dra' da birden zengin oldu. 
Montekarlo gazinosu onundur. 
İngiltere' de yüzlerce evi ve 
apartımanı vardır. Bir lspan
yol metresi vardı. Bu kadın
dan bir kızı olciuğunu işittik. 
Fakat bu kadın resmen karısı 
değildir. Bize kalacak serveti 
artık ne yapacağız? Yaşımız 
seksc.ni buldu. Hükumet alsın, 
ne isterse yapsın.,, 

-------.··---. , 
lngiltere .... Fransa 

arasında 
-/111~tıırnji 2 inci rnhi/cılı•

de başka noktalardadtr. Me
sela, nasıl hava verilecek ve 
hava nasıl temizlenecek? 

Bu eskiden belki olmıyan 
bir şeydi. Fakat bugün elek
trikle işliyen makinelerle fena 
hava yerine temiz hava yap
mak miimkündür. 

Tünel sekiz yüz milyon 
frangı çıkacaktır. Bunun yarı
sını Fransa, yansını da lngil
tere verecektir. 

ve mevcud muahedelerin ih
lalinden mütevellid olmakla, 

daha birtakım devletleri ala
kadar kıldığını, Fransa'nın 
hiçbir devleti icbar etmek is
temediğini ve fakat iktısaden 
de kendisini tehlikeli vaziyet
lere sokmak istemediğini söy
lemiştir. 

M. İvon Delbos'un söylevi 
uzun sürmüş ve büyük bir 
dikkatle dinlenmiştir. Nazır, 
söylevinin sonunda hararetli 

metine ilk girdikleri tarihten. 
6 - Evvelce Harbiye mek· 

tebi muadili olan deniz tale' 
besi unvanile çıkmış bulunan· 
lar ıçm deniz talebeliğine 
terfi eyledikleri tarihten, 

7 - Evvelce Çarkçı ame· 
liyat mektebinden çıkmış olan
ların bu mektebin birinci şa· 
kirdan sınıfına geçtikleri ta· 
rihten, 

8 - Mülki ve askeri ıne· 

murların maaşa geçtikleri ta· 
rihten, 

Subayların gerek kendi he· 
sabına ve gerek hükumet nrı· 

mına olarak ecnebi meınlcket· 
!erde staj veya tahsilde geçir

diklcrı müddet bilfiil hizmet· 
ten sayılır. . 

Mülki memurların yalnız staJ 

müddeti, bilfiil hizmet hesıı· 

hına katılır. 
Kıt'adan veyahut mülga s~

nayi mektebinden ' yetişmı: 
olan zabitlerle mülki ve a:.k~~~ 
memurların 20 yaşına vus . 
den evvel geçen hizmetle~ 
tekaüd müddetine nıahsU 
edilmez. b 

9 - Mülga Menşei kütt.a. ~ 
bahriyeden çıkanlar ;çin (Bırıl-: 
katibi - Mülazimisani) asteğınerı 
nasbedildikleri tarihten, 

10 Madde 2 - 1956 ve 27 
1 ld rı • numaralı kanunlar ka 1 

mıştır. ri 
Madde 3 - Bu kanun neŞ 

tarihinden muteberdir. ......,,.,...,. 

bir surette alkışlanmıştır. 
d ) f ran· 

Belgı ad, 5 (Ra yo - da 
sa'nın dış siyaseti hakkıbn ş· 

1 . e a 
parlamento müzakere erın ~ f . 
)anmıştır. Muhtcli_f siyası ... ~11 
ka!ar, hüku.netc: itıma<l ~ ... y 
etmeğe karar vermişlerdır. 


