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l)uacıh kö)1üude 
Bir kahveci çırağı, usta
sını ve iki arkadaşını ze
hirledi. 

Fiati (100) Para 

Filistinde Yahudi katliamından korkuluyor 
' ~ .... .. 
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~Yunan Başvekili general 
Metaksas Ankarada .. 

4 
~~~---~·~----~~ 

Dost devletin Haşvekili lstanbulda merasimlerkarşı

\alandı. Dün akşam hususi trenle Ankara ya hareket etti 

... 

reisini karşılamıştır. 
Yunan Başvekili, derhal vali 

ile birlikte hususi bir romor· 
köre binerek Galata rıhtımına 
çakmıştır. 

Rıhtımda, kolordu komu
tanı, merkez· komutanı, deniz 
komutanı, polis müdürü ve 
diğer hükumet erkana tarafın
dan karşılanmış ve bir müf· 
reze asker selam resmini ifa 
eylemiştir. 

Muzıka, bu sırada Türk
Yunan marşını çalmakta idi. 

General Metaksas, maiyeti 
ve mihmandarları refakatinde 
olduğu halde Perapalasa git· 
miş ve orada bir müddet is
tirahat etmiştir. 

G. Metaksas, Rüşdü Arasla birlikte lstanbul, 19 (Hususi)- Yu· 
lstanbul, 19(Hususi)-Yunan ğa ve yavaş yavaş limana yak- nan Başvekili general. Metak· 

Başbakanı General Metaksas laşmağ'a başlamıştır. sas, akşam üzeri ·refakatinde 
ile maiyetini hamil olan Ave· Bu sırada, lstanbul valisi Yunan sefiri ve mihmandarla-
rof zırhlısı, dün öğleden B. Muhiddin Üstündağ, Yu· rile baza erkanı oldukları hal-
sonra lstanbul limanına mu· nan sefiri ve sefaret erkanı de hususi bir romorkörle Hay· 
vasalat etmiştir_ lJır romorKorıe ttvc:ruu1 yuK.· udı pa~aya Kc'ıı'uıı~ua • ı;,~~~1v11 • 

Averofa, Hamidiye kruva· laşmış ve gemiye çıkarak, da, Vali B. Muhiddin Üstün· 

ltalya, l~pan)1aya 

Gönullü gönder -
miyormuş ! 

Roma 19 (Radyo) - Havas 
ajansının verdiği habere göre 
halihazırda ispanyaya hiçbir 
ltalyan gönüllüsü gönderilme· 
miştir. 

--··~··•+-• ··---
Bulgar koope· 

ratifçileri 
Belgrad, 19 (Radyo) -Yu· 

goslavya kooperatif cemiyet· 
leri birliği, Belgrada gelen 
Bulgar kooperatifleri erkanı 

ile dün görüşmüşlerdir. 

karşılamışlardır. 

Selam resmini, bir müfreze 
yapmış ve G. Metaksas, hazır· 
lanmış olan hususi trene bi· 
nerek Ankaraya hareket eyle· 
miştir. Dost ve müttefik hü· 
kumet reisi merasimle uğur· 

lanmıştır. 

General Metaksas, bu 
gün öğleden evel Anka· 
raya muvasalat edecektir. 

Yunan Başvekili, Ankarada 
büyük merasimle karşılanacak· 
tır. Bu hususta geniş bir pro· 
gram hazırlanmıştır. istasyon, 
CT"ürk·Yunan bayraklarile do
ıfauımışur. 

General Metaksas şerefine 
ziyafetler verilecektir. zörü refakat etmekteydi. Ave· dost ve müttefık hükumet dağ ve Komutanlar kendisini 

rof, daha açıklarda iken top ___________ ._. .................. -------- --

;~~~~~~,Japonlar, 
Yakında 12 büyük 
sahife olarak ve . 
çok zengin bir şe. 
kilde çıkacaktır. 

Yeni tefrikalarımız: 
GUzide arkadaşımız 

IVI. Ayhanm çok merakh 
tarihi bir tefrikası: 

Y ... S ... 
Edebi romanlarını seve 

seve okuduğunuz /(adircan 
Kaflının nefis bir romanı: 

Melek ve 
Şeytan 

En büyük bir devlet 
reisinin yazdığı: 

Zabıta romanı: 
Bu eseri dilimize çeviren 

kıymetini çok iyi bildiğiniz :Faik 
Şemseddin Benlioğludur. 

Ayrıca fıkralar, münev
ver ve güzide mütefekkir
lerimizin gazı/arı, röpor
faj lar, nefis hikayeler, 
bilhassa memleket hika
yeleri, halkın büyük bir 
lezzetle okuyacağı muhte
lif yazılar. 
Ve, bir_r_o_m_a_n-daha!. 

???? • • • • 
Bu, meşhur 

romanıdır. 

bir macera 

asker 
Rus hudutlarına 
yığıyorlar .. 

Çin . Japon harbi bütün şiddetiyle devam ediyor. 
- , JapÖnlar Ruslaralkarşı da hazırlık yapıyorlar. 

' evvel Japonların şimali Çin· 
den çekilmelerini ve Mancuku· 
ouun Çine rücu etmesini iste
mekte olduğunu kaydedenlÇin 
gazeteleri Çinin muvakkat 
tesviye suretleri arzu etme· 
mekte olduğunu yazmaktadır· 
lar. Bu gazeteler Çinin dokuz 
devlet konferansı haricinde 
her türlü gizli müzakerelere 
muariz olduğunu ilave etmek· 
tedirler. 

Tokyo, 18 (A.A) - Tebliğ: 
Suiyuan eyaletinde Japon or· 
dusu 7 Ilkteşrin saat 9 da 
Paotov şehrini işgal etmiştir. 
Bu şehir Pekin Suiyan demir· 
yolunun müntehasında ve ha· 
rici Mogolistan merkezi Çine 
rapteden irtibat hattında kain 
mühim bir sevkulceyş nokta· 

..-... sıdır. Tokya hariciye nezareti 

Şanghay'ın harap olmuş bir mahallesi 
Tiyençin, 18 (A.A) - Ja· gerek Çin makamatı adına 

ponlar Sansi eyaletinin en beyan~tta ~ulunmağa mezun 
arizalı kısmına kain Sinkeuku zata dınlemış olan ve bunlar· 
geçidini zaptetmişlerdir. 30 dan her iki memleketin hattı 
kilometre uzunluğunda olan hakkında izahat almış bulunan 
bu geçidin zaptı için Japon· Reuter ajans.' . muhabiri .Ja· 
lar dört gün muharebe etmek ponya ve Çının sulh tehhke· 
mecburiyetinde kalmışlardır. leri derpiş etmemekte olduk· 

Şanghay, 18 (A.A)- Gerek larını bildirmektedi~. ~i~in h~r 
Japon makamatı namına söz hangi bir sulh proıesınm mu· 
söylemeğe salahiyettar zatı nakaşaaı mevzuubahs olmadan 

namın söz söylemeğe salahi
yettar bir zat Şanghaydan 
zehirli gazı muhtevi bir Çin 
obüsünün bulunduğunu bildi· 
ren bir rapor aldağını be.yan 
etmiştir. Bu zat şimdiye kadtır 
Çinlilerin zehirli gaz kullan· 
dıklarına dair hir emare elde 
edilmemiş olduğunu ve hiçbir 
Japon askerinin zehirli gazdan 
ölmediğini ilave etmiştir. Ayni 

Deı·amı 4 ncü sahifede -

Filistin Yabtıdi katli-
amında korkuluyor 

Lübuaııa kaçan müftü, ~,ilistinin 

hak}(.JUI müdafaa için Cenev
re. e gidecekmiş. 

• • 
Her tarafta kanlı çarpışmalar oluyor. 

Yahudiler evlerinden çıkamıyorlar 

-
Kudüs sokaklarında çarpışmalar 

Londra 19 (Radyo)- Deyli ~. tinin bertarafında korkunç ha· 
Heral gazetesi, Suriyeye iltica seler olmuştur. Mülhakattan 
eden Kudüs müftüsünün Arap· gelen haberler; tedhiş için sis· 
lara yardım arumak üzere Ro· tematik bir faaliyet başladığını 
maya hareket ettiğini yazıyor. ve Hayfa ile Kudüs arasında 
Müftü, Italya başbakanı Mus· her saat ölüm vak'aları cere· 
solini ile görüşmek niyetinde· yan etmekte olduğunu, örfi 
dir. idarenin ilan edildiğini ve yol· 

Paris, 19 (Radyo) - Filis- ( Det1amı4 üncü sahifede) 

~~~~~-------·--
Maaı·it· V kılinin mü

him 1) · ı~ tanıin.ti 
•• 

8. Saffet Arıkan; talebeyi teh
did ile değil, şefkat ve muhab
betle yola getirmelidir diyor 

Saf Jet Arıkan 
Kültür Bakanı B. Saffet An· 

kan, öğretmenlerin talebe ile 
miinasebetleri hakkında bü· 
tün kültür teşkilatına bir emir 
göndermiştir. B. Saffet Arı· 
kanın bu emrini ehemmiye· 
tine binaen aynen yazayoruz: 

"Ders yılının başladığı şu 
sırada bütün öğretim kurum· 
larımızdaki sayın arkadaşları· 

mın dikkatini baza önemli nok· 
talara celbetmeği fay dalı bul· 
dum. 

Öğretmen arkadaşlarımın 
çoğunun okulda talebelerini 
iyi yetiştirmek için nekadar 
fedakarlıkla çalıştıklarını mem· 
nuniyetle görüyorum. Hayat· 
larını gelecek Türk neslinin 
yükselmesi gibi asil ve yüksek 
bir gayeye tahsis etmiş olan 
bu değerli arkadaşların gay
retleri cidden takdire layıktır. 

Öğretmenlik mesleğinin şeref 
~e haysiyetini yükselten ve 
ınilli camiaya daimi bir ümit 
ve sevinç kaynağı olan bu sa· 
yın ark~daşlarıma içten teşek· 
- Devmnı 4 nGii salıifede -
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k 19 Birinoitetrin 9!7 __.,. 
Sahife 2 (Ulusal Birli ) -------------

Cihan harbının korkunç . bilançosu 1 Kadınların bir numaralı doıtu A vrupada harp 
T l ld . l olacak mı ? 

Müttefikler tarafındaki zayiat miktarı ay or.un yı ızı ~ar a· t~i~ .. ~:~:~~a~:çük•İ:!:.~i.~ 
290 000 b. k d. makta devam edı,7or üzerinde tetkikattabulunmağ• 14, ' Z8 il Ve 38 er tr . J gitmişti. Fakat kendisinin Mus· 

k 1 d d h solini tarafından derhal Roın•· --·--Harb baŞladığı zaman devletlerin askeri 

Ieri. açlıktan ölenler· harbın rakamlarla 

• vazıyet-

ifadesi. 

Aşağıdaki baş döndürücü 
rakamlar, cihan harbinin ge
nişlik ve şumlü hakkında bir 
fikir vermeğe kafidir. 

Bodertin tahminlerine göre 
müttefikler tarafındaki muha· 
riplerle bunların zayiat miktarı 
şöyledir: 

Almanya: l l milyon kişile 

harbe giriyor: 2,15 milyon ölü; 
4,5 milyon yaralı, bir milyon 
esir ve kayıp tam zayiat 7 ,65 
milyon. 

Avusturya Macaristan: 8 mil
yon, bir milyon ölü, 2 mllyon 
yaralı, .iki milyon esir ve kayıp, 
zaviat vekiinu 5 milyon. 

'urkıye 1,t>UU,UUU KiŞi ile 
naroe gırıyor. Jvv uıu vıu, 

600 bin yaralı, 3000 bin ka
yıp ve esir veriyor. Zayiat 
yekunu bir milyon 200 bin .. 

Bulgaristan: 600 bin, ölen 
90 bin, yaralı 200 bin, kayıp 
ve esir 150 bin, zayiat yekunu 
440 bin. 

Gaiblerin üçte biri ölenlere 
ilave edilmiştir. Yukarıdaki 
cetvelde, (1,2) gibi, ölenlerle 
yaralılar arasındaki büyük 
nisbet farkı vardır. Bugüne 
kadar edilen tecrübelere göre, 
bu nisbet 1 4, azami olarak 
1:3 dür. Almanya ve Avus
turya Macaristanın ölü mikta
rı, abloka yüzünden açlıktan 
ölenler dolayısile büyümekte· 
dir. Almanyada açlık yüzün· 
den ölenlerin miktarı 700,000 
kişi tahmin edilmektedir. Yu
kardaki cetvelde gösterilen 
zayiat mikdarı göz önünde tu
tulunca, Prusya ordusunun 
1866 seferinde 3470 ölü, 12 
bin 700 yaralı ve 460 kayıp
tan ibaret olan zaiyatı ne ka
dar ufak kalıyor. 

Esirler: 
Cihan harbında, Fransada 

424,000 Alman esiri vardı. 

Bunun 25,000 i ölmüştür. Bu

na mukabil, Almanyada 535 

bin Fransız esiri bulunmuş, 
bunun 17 bini ölmüştür. 

Rusyadaki 168 bin Alman 
( bu miktarın 67 bini ölmüş
tür) 2 milyon yüzbin Avustur
yalı ve Macar esiri, buna mu
kabil Almanyada l ,430,000 
Avusturya · Macaristanda 1 
milyon 370 bin Rus esiri var 
idi. Bu harbm neticesinde Al
manya Avrupada 70610 kare 
kilometre toprak ve 6 milyon 
475 bin nüfus, sömürge ola
rak ta 2,945,000 kare kilo· 
metre toprak ve l 4,864,000 
nüfus kaybetmiştir. 

Umumi harp·· intibalarından 
Avusturya - Macaristan, Al· 
manya ve Fransa ordularında 
mühimmat ve cephane kıtlığı 
başladı. Hele 1915 de bu kıt· 
lık bir buhran halini aldı. 

Yazan: 
Feld Mareşal 

Otto Fon Berndt -Almany, sulh muahedeleri 
neticesinde para ve eşya ola· 
rak galip devletlere 70 milyar 
mark ödemiştir. 

Top: 
Harp başlangıcında, Alman· 

yanın 6328 topu vardı. Fakat 
1917 nin başında bu miktar 
17.960 olmuştur. Ayni yıl 
içinde, her ay 2000 yeni top 
yapılmış ve 3000 tane top da 
menzillerdeki imalathanelerde 
"-~:.- vo ıolah edilmiştir. İti-
1"' ı ı .1 · • 1n1-, -' - ----

cephesinde 16.000 topu vardı. 
Avusturya-Macaristanın harb 

başladığı zaman 2840 sahra 
topu vardı. Bu miktar, 1917 
başında 5000 e çıktı. Ayni 
tarihte Rusların 7000 topu 
vardı. 

1914 de Almanların en ağır 
topları, 42 santimetrelik havan 
topları idi. Bu topların nam· 
luları, 7 metre uzunluğunda, 
mermileri 400 kilo ağırlı
ğında idi. 

Harp başlar başlamaz Avus
turya-Macaristan, 30,5 santi· 
metrelik birçok bataryaları 

cepheye gönderebildi. Bu fev· 
kalade mükemmel top dere· 
cesinde hiçbir top tesirli ola
madı. Almanlara verilen bu 
havan topu bataryaları, Bel
çika ve Fransız istihkamlarını 
tahrip hususunda büyük bir 
rol oynamışlardır. 

Torpil cilıazı: 
Almanların başlangıçta 180 

harbın son 'günlerinde 16000 
mayın atma cihazı vardı. Har· 
bın ilk günlerinde Avusturya· 
Macaristan ordusunda bu si· 
lah eksikti. Harbın son yılın· 
da, Almanların 128 kilomet
reden Parisi bombardıman 
ettikleri [topun namlusu 34 
metre uzunluğunda, 21 santi
metre çapında, attığı mermi 
62,5 kilo ağırlığında idi. Mer
mi 3 dakikada hedefine varı· 
yordu. Mahrekinin irtifaı 40 
kilometreyi buluyordu. Bu top· 
larla Parise 289 mermi atıldı. 

Mühimmat: 
Harb başladığı zaman, her 

sahra topunun Fransada 1400, 
Almanya ve Rusyada 1000, 
Avusturya · Macaristanda 600 
mermisi vardı. 

Sarfiyatın ne ölçüye vara· 
cağı önceden kestirilemediğin
den, daha harbın ikinci ayında, 

Aşağıdaki rakamlar, topçu 
mühimmatındaki sarfiyatın a:za· 
metini göstermektedir: 

Alman topçusu, 1870-71 
harbında 363.000 mermi har
cadığı halde cihan harbında 
222 milyon mermi kullanmış, 
Fransızlar ise, 300 milyon 
mermi atmıştır. Bir Amerikan 
tahminine göre, harbe girmiş 

olan devletlerin harcadıkları mer
milerin değeri 30,000,000,000 
doları bulmaktadır. 

- - .. - . • • o - ............. - ....... - J ... . 

muharebesi hazırlanırken İn
gilizler 7 günde 4,000,000, 
landr muharebesinin hazırlı
ğında 2,750,000; 1918 de St. 
Mihiel civarında da 4 saat 
zarfında 1,090,000 mermi har· 
camışlardır. Harbın son yılında 
itilaf devletlerinin topçusu 
garb cephesinde ayda vasati 
olarak 12,710,000 mermi at· 
mıştır. 

Harp endüstrisinin faaliyeti 
Avusturya-Macaristanda 1916 

nın sonunda ayda, 500 top, 
bir milyondan fazla top mer
misi, 105 bin tüfek, 800 ma· 
kineli tüfek, 104 milyon fişek 
yapılmıştır. 

1918 in ikinci altı ayı zar
fında her ay, lngilterede l 1 
milyon makineli tüfek, 113 
bin tüfek, 260 milyon fi~ek; 

Fransada 12 bin :makineli 
tüfek, 40,000 tüfek, 140 milyon 
fişek. 

Amerikada 27 bin makineli 
tüfek, 233 bin tüfek, 278 mil
yon fişek imal edilmiştir. 

Alman silah endüstrisi, Ci
han harbmda 4 milyon tüfek, 
240 bin makineli tüfek 25 bin 
top yapmıştır . 

Tank: 
İtilaf devletlerinde 5000 tank 

kullanıldığı halde, A imanların, 
ancak harbın son günlerinde 
45 tankları vardı. 

İngilizler, Cambrai' de (fkinci 
teşrin 1917) 350 tank kullan
mışlardır; bunun 61 tanesi 
tahrib edilmiştir. Amiens' de 
(ağustos 1918) 451 tank hü
cuma geçmiş, bunların 150 
tanesi tahrip edilmiştir. 

Hava silahı: 

Harbın başlangıcında, Al
manyada 218 tayyare vardı. 
Bütün harb müddetince 47 .000 
tayyare inşa edildi. Harbın 

- Devamı 3 ncü •ahif ede - . 

Fakat diğer erke er en on ° a 8 ya gelmek üzere çağırıld•A-1 

fazla sempatik h11lmıyanlar da var sö1::~;:~azetelerinin verdi~ 

1 

den daha çok güzel buldum" bu habere, Vittorio Mussoh-Greta Garbo ile Ladam o 
Kamelya filmini çeviren Ro
bert Taylorun Londraya geli
şi lngiltere payitahtı için ge
çen haftaların en mühim bir 
hadisesi olmuştu. Bilindiği 
üzere Valentinodan daha Üs· 
tün sayılmakta sinema sahne· 
sinde yeri ve isminin anılma
sı milyonlarca kadın kalbini 
çarptırmaktadır. 

Nevyorktan uğurlandığı ve 
Londraya muvasalatt zaman
larında yapılan coşkunluklar 
gözönüne getirilirse bu Am~
rikalı yıldızın Valentinonun 
şöhretini gölgede bıraktığına 
hükmedilmek lazım gelir. 

Robert Taylor Londrada 
yalnız bir gün kaldıktan sonra 
üç aylık yaz mevsimini geçi· 
receği sayfiyeye gitmiştir. in· 
giliz gazeteleri şimdi bu müs· 
tesna yıldızın hareketlerinin 
en geniş tafsilatı vermektedir
ler. 

Bundan anlaşıldıtına göre 
Londraya geldiAi günün gece
sinde yıldız o gsce yatmamış
tır. Yemeğini Londra gazino

sunda yemiş, orada oturmuş, 

oynamış ve sabahleyin erken· 

den saat 5 te otele gelmiştir. 

Saat S ten 13 e kadar uyu
muş. 13 te Klariç otelindeki 
odasında öğle yemeğini yemiş. 

demiş. ninin Amerikada bilhassa 21 
Otelin önünde toplana ka- inci yaş gecesi münasebetile 

dınlardan birisi de: tertip edilen baloda meşhur 
"Hayır ben hayal sukutuna bir sinemacının karısı ile dans 

uğradım. Yıldız danslarda te- etmesi etrafında dedi kodu 
sadüf ettiğimiz birçok genç- uyandırmıştır. 
ferden daha fazla sempatik Diğer taraftan, Vittorio Mus· 
değildır,, demiştir· sölini Nevyorkta kendisine: . 

Taylo da bu sözlerden ha- - Avrupade harp ihtiın•lı 
berdar olarak hemen cevabını var mı ? Diye sorulduğu ıa· 
vermiş:] man: 

- Evet, bu sözlere de ka· _ Ben bilmem, babatI18 

tiyen hayret etmiyorum. Çün- sorun, diye cevap vermiştir'. 
kü hiçbir vakit güzel oldu- Mussolininin oğlu, ağabey•· 
ğum hahkında bir fikir taşı· sinin ispanyaya gönüllü gide· 
madıml. ceği hakkındaki haberi gaı..e· 

Saat 14,30 da hafif bir telerde okuduğunu söyleP1'!' 
kahvaltı yaparak sandoviç ye· fakat kendisinin lpanyaya gı· 

ldikten sonra saat 1? te Den- dip gitmiyeceği sualine: . 
ham sayfiyesine gitmiş. _ Hayır, öyle bir niyetılfl 

Otelden çıkarken binlerce k d' · t' 
1 

yo , ıye cevap vermış ır. d 
kadının güzel Amerikalıyı 8 • Vittori Mussolini yakın • 
kışlamak için çılgmça tezahür· Nevyorktan Vaşingtona gide· 
leri görülmüştür. cektir. Orada Amerika Cuııt· 

Robert Taylor lngiliz sayfi- d k•· 
b hurreisi Ruzvelt tarafın an 

yesinde bir tariki dünya gi i d 
d d 'ld' bul edilmesi ihtimali var ır· yaşamak niyetin e eğı ır. k 

Bilakis lngilterenin ve Avru· Mussolininin oğlu Ameri •· 
panın birçok meşhur şehirle- da büyük bir alaka ile kart•· 
rini dolaşmayı tasavvur etmek· lanmıştır. Kendisi, biran rah~t 
tedir. bırakılmadığından şikayetçidır· 

ilk olarak Parisi ziyaret et· Vittorio Mussolini her nereye 
miş ve tayyare ile uçup pazar gitse yanında iki sivil polisle 
akşamı geç vakit Burje istas- k' f'•· 

gezmektedir. Amerikada 1 

yonuna inmiştir. . k disine 
Hiç kimse daha doğrusu şıst aleyhtarlarının en 

hıçbir kadın rarıse geldtgtn· bir .suikHL tertip etmelerinden 
muz sucuğu ve çaydan iba· den haberdar olmamış Taylor korkulmaktadır. 
ret! 

da büyük bir memnuniyetle 
Taylor on senedenberi çay Fransız toprağına basmıştır. 

içmiyormuş; fakat şimdiden l 
sonra yalnız çay içeceğini söy· Grate Garba Ö ünce 
ıemiş miş.. Vindsor düşes atladı 

Saat 13,30 da kendisini Sabık Bayan Simpson ve 
görmek üzere otelin kapı tara· bugünkü Vindsör düşesinin 
fındaki yolun üstüne sabah- ağladığı görülmüş ve bunu 
tanberi halk toplanmış bulu- Avrupa gazeteleri büyük bir 
nuyordu. hadise olarak bildiriyorlar. 

Saat 15 te sabahtanaeri ole· Hakikaten merak edilecek 
lin diğer dış kapısında kara- bir şey: 
kol bekliyor gibi kendisini lngiliz kralını tahtından vaz 
Dorote ve lren Brintal is- geçiren - malum bir tabirle, 
minde iki hemşirenin bekle· dünyaları titreten • kadın aca· 
mekte olduğu kendisine haber ba niçin ağlamış? 
verilince yıldız müteessir ola- Hadise şu: 
rak bu iki hemşirenin odasına O gün Vindsör düşesi Pa-
getirilmesini emretmiştir. risteki bir sinemaya gitmiş. 

14, 15 te bu iki hem,.ire Bu sinemada Greta Garbo-
avdet etmiş bunlardan fren nun çevirdip-i "Kamelyalı ka-
beyanatta bulunarak: dm., filmi gösterilmektedir. 

"Tay!~u~ tasavvur ettiğim- - Devamı 3 ncu sahiff'lde -

••• 
Bazı dev Jetler siyası po· 
lis bulunduruyormuş 

Dünkü posta ile gelen ln
gilizce The People gazetesinde 
okunmuştur: 

"Komşu memleketlerde ne· 
ler cereyan ettiğini öğrenmek 
üzere Avrupa devletlerinin 
gönderdiği casus ordularından 
başka, Sovyet Rusya, Nazi 
Almanya, Faşist ltalya ve asi 

ispanya adına çalışan bir gizli 
siyasi polis daha mevcuttur. 
Bunlar, kendi memleketleri 
dışı~da yaşayan vatandaşları· 
mn . ahvalini gözden geçirip 
hükumet merkezlerine haber 
veriyorlar. 

Bazan, ihanet ettikleri va· 
tandaşlarını tecziye etmek için 
teşkilatlı çeteler dahi istihdam 

eden bu gizli polisin sayısını 
Fransa hükumeti tesbit et
miştir. 

Fransız resmi mahafilinin 
kaydettiğine göre: 
Almanyanın bu neviden 

3100 casusu vardır. Senede 
iki milyon f ngiliz lirasına mal 
olmaktadır. Rusyanın 2700, 

ltalyanın 2600 ve asi lspan· 
yanın 1500 hususi casusu bu
lunmakta ve bunlardan Rusya 
ile Italyanmki birer milyon ve 
asi ispanyanınki yüz bin lngi
liz lirası masrafı mucip olmak
tadır. 

Harpten evvel onlarca iken 
şimdi yüzlerce kullanılmakta 
olan her ıamanki entelicens 

Kara baht 
Yugoslavyanın SarayboS11~ 

şehrinde iki iki ~aşık bir şeııı 
siye altında sevişmektelerkell 
bir yıldırım düşmüş, kız bir" 
denbire ölmüş; erkek birkaç 
metre öteye fırlatılarak ağır 
surette yaralanmıştır. Y aJoıı 
ortalık kararmakla kalmatJldş. 
Biçare çocukların bahtları ' 
beraber kararmış. __,/ 

çasusları bu rakma dahil de' 

ğildir. I· 
Gestoya adını taşıyan A 

man gizli polisi, yabancı ınelfl· 
h•· leketlerde yaşayan Alman . 

k.. k'b .. retlı re atını ta ı e memur uc 
20 bin muhbirle devamlı sO' 

rette münasebettedir. 
Fransa, hükumetinin yaptığı~ 

·ı.ı derin tahkikat, bu nevi gı 
polislerin, anavatan hük6ıtıe' 
tinin arzularına muhalif hare~ 
ket edenleri muhakeme etoıe 
üzere mahkemeleri olduğull~ 
göstermiştir. r 

Bu gibi "suçlular,, evve ~ 
anavatana dönmeğe davet ed•· 
liyorlar. Gelmedikleri takdirde 

r' hangi memlekette bulunuY0 

larsa da, haklarında verilel1 
hüküm orada tatbik ediliyor· 

Fransada son zamanlsrd• 
öldürülmüş olan birçok killl' 
selerin bu gizli mahkemeler 
delaletiyle öldürülmüş oldıl' 
ğuna Fransa hükumeti kat'iyel1 
emin bulunuyor. 

Yabancı gizli polis naıntfl~ 
bu nevi "idam., hükümler• 
infaz etmekte olan meşum te;· 
kilata mensup iki ücretli kat•: 

tı• yakalanmıştır ve bunun ne 
cesinde Fransa polisi ~ıJ 
teşkilatı kimin vücuda getır 
diğini öğrenmiştir.,, 



Sahife 3 

Kadınların bir nu-
maralı dostu 

( Baştarafı 2 inci salıif ede) 
Filmde kamelyalı kadını tem
sil eden Greta Garbo, · film 
günde dört kere gösterildiği 
için · dört kere ölmektedir. 

Düşes filmin sonuna doğru 
yerinden kalkıyor ve salondan 
dışarı çıkıyor. 

Fakat iki saat sonra diğer 
seans başladığı zaman tekrar 
geliyor ve. Filmin sonuna 
doğru tekrar kalkıyor. 

işte, o. zaman düşese dik· 
kat eden sinemadaki kızlar· 
dan biri eski Jngiliz kralının 
karısının ağlamakta olduğunu 
görmüşlerdir. 

Vindsör düşesi Greta Gar
bonun · veya Kamelyalı Ka· 
dının · öldüğünü görünce da· 
yanamayıp ağlm1ş. ....... __ _ 

Cihan harbının kor. 
kunç pldnçosu 

(Baş tarafı 2 inci sahifede) 
aonlarına doğru, Fransada her 
on beş dakikada bir, bir tay· 
yare imal edilmeğe başlan· 
mıştır. 

Bütün bir harb müddetince 
Almanlar, 50 si kara ordu· 
sunda, 78 i de deniz kuvvet· 
lerinde olmak üzere 128 hava 
gemisi kullanmışlardır. Bu 
miktarın 77 si harap olmuş
tur. Alman balonları 164000 
kilo bomba atmışlardır. 

Denizaltı gemileri: 
Almanların başlangıçta, 28 

denizaltı gemileri vardı. Harb 
devam ettiği müddetçe bu 
mikdara 460 tane denizaltı 
gemisi ilive edildi. Bu miktar 
210 u batırıldı. Denizaltı ge· 
mileri 11 milyon tonluk va· 
pur batırdılar. 

Avusturya · Macar ordusu 
2,840,000 kilometre uzunlu
ğunda, Alman ordusu tarafın-, 
dan 6 milyon kilometre uzun· 
luğunda telefon hattı çekil
miştir. 

lngilizler 1918 eylülünde 
Almanların cephe gerisine 9 
milyon tane propaganda be· 
yannamesi atmışlardır. 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül lımtalılclar 

ve elelctrilc tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

(Uluıal Birlik) 19 Birinciteşrin ~37 
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G. m. b. H. ş ra e ı per<:o 1 . y .. M 
HAMBURG kA L. •t d zuııı~ arı .. nsııcatı 

"CAVALLA" vapuru 20 Bi· re ası imi e Vapur acentc,,.&ı 
rinciteşrinde ROTTERDAM t r.~YAL NEERLANDAIS Tu·· rl.r Ano• ı4m sı·r•· .-,·."" 
HAMBURG ve BREMEN vapur acen ası KUMPANYASI " ' 1\"" 
limanlarına hareket edecektir. Birinci Kordon Rees binası "FAUNA,, vapuru 16-10·37 ~ 

ı Teı. 2443 de ROTTERDAM, AMSTER· Halkapınar kumaş fabrı·kası 
AMERICAN EXPORT LINESj DAM ve HAMBURG liman· 
THE EXPORT STEAMSHIP ELLERMAN LINES larına yük alarak hareket ede- Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

CORPORA Tf ON LONDRA HATTI cektir. 
"EXCHANGE,. vapuru 17 "POLO" vapuru limanı· "DEUCALION .. vapuru 26· 

Birinciteşrinde bekleniyor. NEV- mızda olup 28 Eylüle kadar 10-937 de ROTTERDAM, 
YORK için yük alacaktır. LONDRA ve HULL için yük AMSTERDAM ve HAM· 

"CARLTON., vapuru 26 Bi· alacaktır. BURG limanlarına yük ala· 

rinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXMINSTER" vapuru 1 
ikinciteşrinde bekleniyor. NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"EXTAVIA" vapuru 9 lkin
citeşrinde bekl~niyor. NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"EXHIBITOR" vapuru 19 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

"PHILOMEL,, vapuru 29 rak hareket edecektir. 
Eylülden 8 Birinciteşrine kadar "HERMES., vapuru 27-10-37 
LONDRA için yük alacaktır. de BURGAS, VARNA ve 

"LESBIAN., vapuru 12 Bi· KôSTENCE limanlarına yük 
rinciteşrinde LONDRA ve alarak hareket edecektir. 
HULL için yük alacaktır. SVENSKA ORIENT LINEN 

LIVERPOOL HATTI "BARDALAND., motörü 16-
"MARDINIAN., vapuru 29 10-957 de ROTTERDAM, 

Eylülden 6 Birinciteşrine ka· HAMBURG, DANTZIG, GDY. 
dar LIVERPOOL ve GLAS· NIA, DANiMARKA, ISVEÇ, 

NORVEÇ ve BAL TIK liman· 
Jarına hareket edecektir. 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur ·----Yeni yaptıracağınız elbiseler ıçin bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oklu .... ~~~~~~ ......................... ... 

•• 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ''e Fabrikası: lzmir' de Halka._ .ırdadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catına faiktır. "EXPRETS., vapuru 26 ikin· 

citeşrinde bekleniyor, NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

GOW için yük alacaktır. 

BRISTOL: LEITH ve NEW
GASTELE HATTI 

" VIKINGLAND ,, motörü 
2.11.931 de ROTTERDAM, Telefon No 2211 ve 3067 

.. JOHANNE., vapuru 28 HAMBURG, GDYNIA, DANT- • 
" OGONTZ ,, vapuru 28 

lkinciteşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

Eylüle kadar doğru BRISTOL ZIG ve DANiMARKA, ISVEÇ Telgraf adresi: Bayrak Izmir 
için yük alacaktır. ve BAL TIK limanlarına hare- -

ket edecektir. 
"ARABIAN PRINCE" va· SERViCE MARITIME 

puru 10 Ilirinciteşrinde gele- ROUMAIN THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION cek LEITH ve NEWGASTELE "ALBA-JUL YA,, vapuru 11-

PiRE AKTARMASI SEYRi 
SEFERLER 

"EXACAMBION., vapuru 
23 Birinciteşrinde PlREden 
BOSTON ve NEVYORK için 
hareket edecektir. 

"EXCHORDA" vapuru 5 
lkinciteşrinde PIREden BOS
TON ve NEVYORK için ha-
reket edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

için yük alacaktır. 
Tarih ve navlunlardaki deği

şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Satılık Ev 
Gnzelyalı tramvay cad

desi 1027 numaralı ev 
satılıktır. Taliplerin mez· 
ktlr eve mOracaatları 

1.!IAn olunur. 

Birinciteşrinde LlVERPOOL 
ve ANVERS limanlarından 
yük çıkaracak ve BURGAS, 
VARNA, KÖSTENCE, SULl
NA, GALA TZ ve IBRAIL li-

"DUROSTOR,, vapuru 26 manlarına yük alacaktır. 

Birinciteşrinde bekleniyor . DEN NORSKE MIDELHA VS· 
KôSTENCE, SULINA, GA- LINJE • OSLO 
LATZ ve GALATZ aktar-
ması TUNA 
yük alacaktır. 

limanları için 
"BAY ARD" motörü 25 Bi· 

rinciteşrinde bekleniyor. DIEP
RE, DIEPPE ve NORVEÇ 

STE ROY ALE HONGROISE limanlarına yük alacaktır. 
DANUBE MARITIME ilanlardaki hareket tarihle· 

"DUNA" motörü 23 Birin· 
citeşrinde bekleniyor, BELG· 
RAD, NOVISAD, COMAR
NO, BUDAPEŞTE, BRATIS· 
LA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED · LIVERPOOL 
"JESSMORE., 

• 

rile navlunlardaki değişiklik· 

lerde acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi
rinci Kordonda W. H. HENRY 
VAN DER ZEE Co. N. V. 
vapur acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. 

10·937 de MALTA, CENO
VA, MARSILYA ve ORAN 
limanlarına hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul ederler. 
ZEGLUGA POLKA S. A. 

"LEWANT" motörü 2-11-37 
de ANVERS, GDYNIA ve 
DANTZIG limanlarına hareket 

edecektir. 1 

Doktor İlanlardaki hareket tarihle- ı 
rile navlunlardaki değişiklikler· 

~=ez~cenla mesuliycl kabul Ali Agih 
Daha fazla tafsilat ıçın Çocuk Hastalıklım 

ikinci Kordonda FRA TELLi "t h mu e assısı 

SPERCO vapur acentalığına ı lk' .8 l S k ğ N 68 .. d'l . . l 1 ıncı ey er o a ı o. muracaat e ı mesı rıca o u· T I f 
nur. e e on 3452 
Telefon: 4111/4142/4221126631-.... ı __________ _ 

Sıhhat Balıkyağı 

1 

1 
* 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 
iki defa süzülmüştür 

Şerbet gibi içilebilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesi 
Başdurak büyük .. ~alepçioğlu hanı karşısında 

Pürı· en Şahap Tesiri t•bii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekleı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle 



Duacılı köyünde feci 
bir· cinayet oldu 

~~~---·· ...... ·~~~-
Kahveci çırağı, ustasını, iki ar-
kadaşını zehirliyerek öldürdü 

Sarayköy, (Hususi) - İlçe· bağıra kahveden fırlamış, so· 
mize bağlı Duacılı köyünde kaklarda dolaşmış, evinin ka
feci bir cinayet olmuş, bir pısı önüne geldiği zaman yere 
kahveci çırağı ustasını ve iki yuvarlanarak ölmüştür. 
arkadaşını zehirliyerek öldür- Kahveci Bilal Arif ve Çallı 

müştür. Mehmed de ayni vaziyette 
Hadise şudur: kıvranırlarken, yoldan geçen 
Köyün kahvecisi Bilal Ali, bir otomobile atlamışlar ve 

evelki gün sabahleyin kahve- Denizliye doğru yola çıkmış
hanesini açmış ve ocağın ke- )ardır. Bunlardan Bilal yolda, 
narında dolu bir 21 lik rakı 

Mehmed de Denizli hastanesi· 
sişesi görmüş, belki sahibi 
çıkar diye bir kenare kaldır· 
mıştır. 

Bilal Ali, akşam geç vakit 
arkadaşlarından Arif oğlu Os-
man ve Çallı Mehmed . ile 
otururken sabahleyin bulduğu 
şişeyi hatırlamış ve arkadaş· 

lan na: 
- Yahu ben bir şişe rakı 

buldum. Sahibi çıkmadı, içe· 
lim bari! 

Demiş, üç fincak alarak 
rakıyı üçe taksim etmiştir. 

· Üç arkadaş kadehleri yu
varladıktan sonra bir müddet 

nin kapısı önünde ağızların· 

dan kan gelerek can vermiş· 
lerdir. 

Bu üç arkadaşın hiçbir şey
leri yok iken bu şekilde öl
meleri nazarı dikkati celbet-
miş, cesedlerine otopsi yapı· 
lınca her üçünün de içtikleri 
rakı ile zehirlendikleri anla· 
şılmıştır. 

Zehirlenme keyfiyeti mey
dana çıkınca zabıta faaliyete 
geçmiş ve rakıyı zehirliyenin 
Bilalin çırağı Hüseyin oldu· 
~unu tesbit etmiştir. Tahki· 

dertleşmişler, fakat aradan kata göre Hüseyin, ustasının 
zaman geçtince her üçü de dükanına yerleşmek için onu 

sancıdan kıvranmağa başlamış· öldürmeğe karar vermiş ve bu 
lardır. şekilde hareket etmiŞtir. 

Arif oğlu Osman, bağıra Cani adliyeye verilmiştir. _______ .,_. ........ ._. ---

Frank 
Biraz 

v 

mege 
yüksel
başladı 

Paris, 19 (Radyo) - Fran
sız Frangı, dün biraz yüksel· 
miştir. Bunun sebebi, intiha· 
batta elde edilen neticelerdir. 

---•-+---
ispanya harbi 

Valansiya, 19 (Radyo)-Üç 
ihtilalci tayyare, dün Kasteli· 
yona bomba atmışlardır. Bom
ba atmışlardır. Bombaların 

mühim bir kısmı denize düş· 

tüğünden hasarat ehemmiyet· 
sizdir. 

Sen·Jan-Doloz, 19(Radyo)

lhtilalciler, Enkiyeşo şehrine 
doğru ileylemektedir. 

f storyalılar, Aryondayı tah

liye ettikten sonra müşkül bir 

mevkiye düşmüş bulunuyorlar. 

Son muharebede, İstorya· 
lıların, 1200 yaralı bırakarak 

ric'at ettikleri söyleniyor. 

ihtilalciler, 400 esir almış· 
lardır. 

Şimdiye kadar 12 bin lstor· 
yalı Ihtililcilere teslim olmuş· 
tur. 

----~· ._._. .. __ _ 
Alman hava hPye

ti Londrada 

Sis 
londrada bazı mü

essif hadiselere 
sebep oldu 

Londra, 19 (Radyo) - Dün 
Londra şehri sis altında idi. 
Nakil vasıtaları güçlükle işli· 

yebilmiştir. Bu yüzden beş 
kişi ölmüş ve birçok kimse
lerde yaralanmıştır. 

Sis yüzünden bazı trenle
rin de çarpıştığı söyleniyor. 

·---···-----
Japonlar, Rus hu
dutlarına asker yı. 

ğıyorlar 
- Başı 1 inci sahifede 
zat Japonyanın resmen dokuz
lar konferansına davet edilme· 
diğini fakat davet edilmesini 
ünıid ettiğini söylemiş ve de
miştir ki: 

- Sadece bu hususta gayri 
resmi surette Tokyo ve Brük
selde Belçika hükumeti tara· 
fından teklifler yapılmıştır. 

Yugoslavya 
Milli banka direktö
rü Belgrada döndü 

19 Birinciteşrin 937 
----~----~--------~-----------~------

Maarif Vekilinin mühiın bir tamimi 

Yugoslavya nıeclisi meh'
usanı bugün toplanacak. 

fJ. Stoya(linoviç, Skopçinada ka
panış nutkunu verecek .. 

Başııırnfi 1 i uci rnhi f edf' 

kürlerimi sunarım. Ancak ar
kadaşlardan bazılarının tale
beyi yetiştirme meselesim~ 
kafi derecede ehemmiyet ver· 
mediklerini çalışmalarının ne
ticesinden anlıyorum. 

Bazı arkadaşlar sınıfta ders 
vermekle vazifelerinin bitmiş 

olduğu kanaatini taşımaktadır
lar ki, doğru değildir. iyi öğ
retmen, bilhassa karşısında~i 
talebelere iyi öğreten, onları 
istifade ettirmek için faydalı 
her tedbire başvuran, onların 
istidat ve kabiliyetlerini azami 
derecede inkişaf ettirmeyi iş 

edinen, hasılı onları iyi yetiş
tiren bir meslek adamı de· 
mektir. Öğretmen öğrertm ha· 
yatının her safhasında mesle
ğin icablarına sadık kalma
dıkça vazifesini yapmış olmaz. 

mektir. Bir çocuğu terbiye et· 
mek için o çocuğu korkutarak 
bunaltmak değil ona bir ana, 
baba şefkati göstermek, sınıfta 
ve okµlda talebeyi sempatik 
bir hava içinde yaşatmak la· 
zımdır. Talebesine adeta mu· 
hasım bir vaziyet takınan, on· 
lara karşı sempatisinin hiçbir 
eserini göstermiyen bir öğret
menin ne kadar muktedir 
olursa olsun talebesine feyiz 
vermesine imkan yoktur. Öğ
retmenlerimizin talebeler ine 
karşı azami der~cede ciddi 
olmalarını, laübaliliğe kat'iyen 
meydan vermemelerini şiddetle 
iltizam etmekle beraber öğret· 
menlerimizin talebeler üzerinde 
terbiyevi bir tesir yapabilme· 

Belgrad 18 (A.A) - Ayan usan ve B. Majourantch'in 
ve meb'usan meclisleri yarın ayan meclisleri reisliklerine ye· 
sırf şekli bir toplantı yapacak- niden intihap edilmeleri bek· 
!ardır. Bu toplantıda içtima lenilmektedir. Meb'usan mec· 
devresinin kapanmasına müte· 
allik olan nutuk okunacaktır. lisi, geçenlerde Posta, Telgraf 
yarından sonra yeni devre ve Telefon Nazirlığına tayin 
açılacaktır . Her iki meclis edilmiş olan B. Tcheverkitchin 
riyaset divanlarını intihap ede· yerine yeni reis vekilini inti
ceklerdir. B. Tchiritch'in meb· hap edecektir. 

~~-~-------~---~~----1~----~---,-~-
Filistin de Yahudi katliamin-

den korkuluyor 
Başı 1 nci sahi/ede - · 

larda zırhlı otomobillerin gi
dip geldiğini bildirmektedir. 

ihtilaftan çıkmıştır. Her iki 
taraftan ölenler ve yaralananlar 
vardır. 

Kudüs, 19 (Radyo} - Fi· 
!istin Arablarının, Leyda kasa
basındaki elektrik tesisatını 
bozdukları ve gümrük binası 

ile hava istasyonunu ve polis 
karakollarını yaktıkları bil· 
diriliyor. 

İngiliz askerleri, bu hadise· 
lerle alakadar olanları yakalı

yamadıklarından, bunların otur· 
dukları mahalleyi halktan tec· 
rid etmişler ve dinamit koya
rak uçurmuşlardır. 

Bevdevi kıyafetile Suriyeye 
1 kaçmağa muvaffak olan Fi

listin müftüsü, kaçmadan evel 
halka hitaben bir beyanname 
yazarak bırakmış ve Filistin 
kurtuluncıya kadar mücade
leye devam edilmesini iste· 
miştir. 

Dün, mülhakattan gelen bir 
otobüs, pus•J kurmuş olan 
Arabların tecavüzüne uğramış 
ve kurşun yağmuruna tutul· 
muştur. Atılan 60 kurşundan 
dokuz yolcu ağır surette ya· 
ralanmıştız. 

Bugün, biri boğulmuş oldu
ğu halde sokakta iki Musevi
nin cesedleri bulunmuştur. 

Arablardan on kişinin de, bi· 
linmiyen sebeblerden dolayı 
ölü olarak bulundukları bildi
riliyor. 

Dün. Hayfa civarır.da bir 
müsademe olmuş ve iki saat 
devam etmiştir. Bu müsademe, 
Arablar arasında başgösteren 

Bay Eden 
Fransız sefirile 

konuştu 
Londra 19 (Radyo)- lngil· 

tere Hariciye Nazırı bay Eden 
dün Fransız elçisi bay Korben 
ile uzun müddet görüşmüş ve 
bugiin toplanacak olan ademi 
müdahale komitesinde müza
kere edilecek olan mevaddı 
tesbit eylemiştir. 

Son gelen haberlere göre, 
ora lngiliz konsoloshanesine 
iki bomba atılmıştır. 

Tel-Avivdeki Museviler, be
lediyenin emri üzerine evlerin· 
den çıkamamaktadırlar. Gerek 
Kudüste ve gerekse civarda 
hayat durmuş gibidir. 

Hapishaneler, her saat ge· 
len suçlularla dolmakta devam 
ediyor. 

Beyrut, 19 (Radyo) - Fi
listin müftüsü, buradan Lüb
nana gitmiş ve fakat, orada 
da ancak bir gece kalabil
miştir. 

Müftünün, yakmda Uluslar 
Sosyetesine giderek, mandalar 
komisyonunda Filistin mese· 
lesini bizzat müdafaa edeceği 
söyleniyor. 

Komiser del)iştiriliyor mu? 
Kudüs, 19 (Radyo)-Filistin 

Fevkalade Komiseri Sir Artur 
Vaşupun istifa edeceği ve 
yerine, sabık Mısır Fevkalade 
Komiseri Lord Loidin geçeceği 
söylePiyor. 

lstanbul, 19Z(Hususi) - Fi
listin ahvali fenalaşıyor, bir 

- Yahudi katliamından korkul· 
duğu haber verilmektedir. 

lzmir asliye 2 inci Hukuk 
mahkemesinden: 

lzmirde Servilitepe hava so· 
kağında 31 No. lu evde oturur 
Hasan kızı Fatma tarafından 
kocası Ömer oğlu Hüseyin 
aleyhine açılan boşanma da· 
vasına mütedair dava arzuhal 
suretile davetiye varakası müd-

deialeyhin ikametgahının meç

huliyetine binaen Ulusal Birlik 
gazetesinin 18/9/937 gün ve 
1108 sayılı nüshasile ilanen 
tebliğ edildiği halde müddei
aleyh tayin olunan günde mah-

kemeye gelmemiş olduğundan 
davacının talebile hakkında 
muameleyi gıyabiye icrasına ve 
tebliğine ve: mahkemenin 8/11/ 

Harhangi bir sınavda bir 
sınıftaki talebenin mühim bir 
kısmmın bir dersten dönecek 
vaziyete düşmesi o dersi oku-
tan öğretmen için muvllffakı

yet de2'il bir muvaffakıyetsizlik 
teşkil ettiğine şüphe yoktur. 

Muhtelif derslerdeq geçe

cek derecede liyakat göster

miı olan talebelerin mühim 

bir kısmının şu veya bu ders· 

ten dönmüş olmaları yalnız 

o talebenin o derslere çalış· 
mamış olmaları ile tefsir edi· 
lemez. Bir derse çalışmıyan 
talebeyi o derse karşı ilgilen· 
dirmek, talebenin zayıf nok· 
talarını bulup o noktaları 

kuvvetlendirmek, derse çalış
tırmak, derse nasıl çalışılaca · 
ğım öğretmek, hasılı henüz 
yetişme devresinde olan tale· 
heleri muhtelif bakımlardan 
yP-tiştirmek de öğretmenin va· 
zifesidir. Bir öğretmenin mu· 
vaffakiyet derecesi karıısın· 
daki talebeleri azami derece· 
de iyi yetiştirmek olmakla öl· 
çülür. 

leri için bu gençlerin sempa· 
tik bir hava içinde yetiştiril· 
melerini zaruri görüyorum. • 
Şunu da ilave edeyim ki, 

okulda korku yerine sempatik 
bir hava yaşatılması, öğret
menlerimizin taleblerin çalış· 
malarına karşı kayıdsız kal· 
maları, çalışmıyan talebeye 
sınavlarda müsamaha göster· 
meleri demek değildir. Bilakis 
öğretmenlerimizin taleblerini 
daimi bir nezaret ve takib 
altında bulundurmalarını, ku· 
surlarına göz yummamalarını, 
yalnız bu kusurların yetişmiş, 
olgunlaşmış ferdlerden değil 
henüz yetişme devresinde olan 
ve yetişme devresinde olduğu 
için okula gönderilmekte olan 
gençlerden sadır olduğunu 
gözönünde bulundurarak ıslah 
çarelerine müracaat etmele· 
rini elzem görüyorüm. 

Hasılı öğretmen arkadaşla· 
rımdan derslerle smavlarda 
azami derecede ciddiyet iste· 
mekle beraber bütün idare ve 
talim unsurlarını talebeyi ça· 
lıştırmak, onları yetiştirmek, 
kusurlarını büyük bir ihtimam 
ve itina ile ıslah yoluna git· 
mek için azami fedakarlığa 
çağırmayı bir vazife sayar, 
bütün arkadaşlara vazifelerin· 
de başarı temenni eylerim." -----.·--·-------
Fransız Deniz 
bakanı teftişte 
Paris, 19 (Radyo)-· Fransa 

Deniz bakanı B. Kapenki, dün 
Marsilyadan hareket etmiştir. 
Nazır, Fransanın Akderıiıdeki 
Fransz üssübahrilerini teftiş 
edecektir. 

Bazı öğretmenlerin talebeye, 

kendilerini sınıfta bırakacakla· 

rını söyledikleri vakidir. O ar· 
kadaşların bu tehditlerle öğ
retmenlik mesleğine hiç yakış· 
mıyacak bir harekette bulun· 
muş ol foklarını kendilerine 
ihtar etmek mecburiyetindeyim. 
Talebeyi çalışnıağa teşvik et
mek maksadile de olsa bir 
talebeyi sınıfta bırakılacağını 
söylemekle tehdit etmek·, onun 
çalışma kudretini kaçıracak bir 
amil olduktan başka öğret· 
menin adaletinden talebeyi General Gamelen 

haklı olarak şüpheye düşürecek 
fena bir yoldur. Bu yolu ih
tiyar etmemelerini öğretmen 
arkadaşlardan bilhassa rica 
ederim. 

Arkadaşlarımın dikkatini şu 
noktaya da celbetmek isterim: 
Öğretmenlik, mürebbilik de· 

Paris'e dönüyor 
Budapeşte 19 (Radyo)-Fran 

sız ordusu Erkanıharbiyei umu· 
miye reisi general Gamelen, 
dün Bükreş'ten buraya gelmiş 
ve bir müddet İsti n 
sonra Paris'e hareket etmqtir. 

lzmiı· Emrazı Sariye hastahanesi 
başhekimliğinden: 

Londra, 18 (A.A) - Hava 
Nazırı general Milch kuman
dasmda :z\lman Hava zabitle
rinden mürekkep bir hey' et 
Croydona gelmiştir. Hey' et 
lngilterede bir hafta kadar 
kalarak hava fabrikalarını ve 
meydanlarını ziyaret edecek ve 
bu suretle royal air F orce za· 

Belgred, 19 (Radyo) -İtal
ya· Yugoslavya arasında iktisadi 
bazı mes' eleleri müzakere için 
Romaya gitmiş bulunan Yu· 
goslavya milli banka direktörü 
Belgrada dönmüştür. 

B. Çemberliyn 
937 Pazartesi saat 10 na tali· 
kine karar verilmiş ve usulen 
tanzim kılınan gıyap kararna
mesi mahkeme divanhanesine 
asılmış olduğundan müddei
aleyhin tayin olunan gün ve 
saatte mahkemede bizzat ha
zır bulunması veya bir vekil 
göndermesi aksi taktirde bir 
daha mahkeme celselerine ka
bul edilmiyerek gıyabında hü· 
küm v~rileceği tebliğ maka· 
mıaa kaim olmak üzere ilan 

Hastanenin 937 Mali senesi ihtiyacı olan aşağıda cins, mik
tar, tahmini fiat ve eksiltme şekline muvakkat teminatları yazıh 
2 kalem erzakın eksiltmesi 15 gün müddetle temdit edil· 
miştir. 

Şartnameler bcrgün hastane başhekimliğinde görülebilir. 
Açık eksiltme 3 lkinciteşrin 937 Çarşamba günü saat 11 de 
Tepecikte Emrazı Sariye hastan~siııde teşekkül eden komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

bitlerinden mürekkep bir hey
etin geçen son Kanunda Al· 
manyaya yaptığı ziyareti iade 
etmiş olacaktır. 

llük Dövindsor 
Düşesle Berlin'den 

ayrıldı 
Berlin, 19 l(Radyo) - Dük 

Dövindsor ile Düşes Dövind· 
sor, Esen, Lapçig ve Düsel 
Dorf'taki fabrikaları gezdikten 
sonra dün Berlin'den ayrılmış
lardır. 

l)ün bazı 17az.ırları 
toplamış 

Londra, 19 (Radyo) - in· 
giltere başbakanı B. Çember· 
!ayn, dün bazı nazırları toplı

yarak dahili işler hakkında 

konuşmuş ve bu meyanda, 
Avam kamarasının açılışında 
okunacak olan nutku kraliyi 
tetkik eylemiştir. Nutuk, yarın 
da gözden geçirilecektir. olunur. 3689 

Muvakkat teminat olarak para veya para mahiyf!tindeki 
evrak komisyonca alınamıyacağından bunları vermek istiyenler 
ihale gününden evvel teminatlarını lımir malsandığına yatıra• 
caklardır. 19 24 29 2 3698 
Tahmin edilen Muvakkat 

Fiat Miktarı teminat 
Lira Kr. Kilo Lira Kr. 
157 00 3500 118 18 
593 11 6412 44' 48 

Cinai 
Koyun eti. 
Birinci ekmek. 


