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Muhterem misafirimiz yarın memleketimizden ay-rı-lı_y_o_r -

eneral Metaksas, bu sabah, Istan
bulda merasimle karşılandı 

~--:::-~----------------e nera 1 Metaksas beyanatında, Büyük Şefe ha. ranhk ve bağlılıklarını 
nlatmış, halkımızın ve orduıııuzun terbiyesinden takdirle bahsetmiştir 

Resmi teblit 'ıl 
Ankara, 21 (A .• \.) - Te-

lefonla: 
Resmi tebliğ: 
Elen Başvekili Ekselans B. 

Metaksas, Ankarayı ziyaret· 
leri esnasında, Türkiye Reisi· 
cumhuru K. Atatürk tarafın· 
dan kabul edilmiş ve Baş· 
'lekil vekili B. Celal Bayar 
'le Hariciye Vekili Dr. Aras 
ile uzun ve dostane görüş· 
lllelerde bulunmuştur. 

iki dost ve müttefik mem· 
leket devlet adamları, görüş· 
lrıcleri esnasında, gerek bey· 
llclmilel meseleleri ve gerek 
lrıemleketlerini doğrudan doğ· 
l'\ıya alakadar eden mesele· 
le.i. etrafile tetkik etmişler, Ge-;;'eral Met~ksas 
dostane ve beynelmilel ·mü- Ankara, 21 (Husuıi muhabiri· 
"•sebetlerinin mesud inkişa· miaden) - Dost ve müttefik y 11• 

~nı büyük bir memnuniyetle naoistanıo kıymetli Baıvekili Ek· 
teniden müşahede fırsatını seline Metakaaa ve refikalan, bu· 
ılmuşlardır. gün ögleden evel bazı mileeaeaeleri 
, ziyaret etmiıler; saat on birde Bil· 

t ~ki dost ve müttefik mem· yilk Erkinıharbiy{' Reiaimiı M.are-
ıtket devlet adamları, inkı· ,.ı 1''evzi Çakmak ve rerikalan 
'-fı umumi ıulh eserine esaslı tarafından Anadolu kulübünde 
bir surette faydalı olduğunu ıereflerine verilen öğle ziyafetinde 
tôatermiş bulurian Balkan hazır bulunmuılardır. 
lrıtantı paktına bağlılıklarını G. Metakaaa öğleden sonra Baı· 
b· vekilel bioaıına giderek Baıvekil veki· 
ır kere daha müşahede ey· li B. C. Bayan ziyaret etmiı ve iki 

liyerek iki memleket tarafın· saatten fazla kalarak muhtelif me· 
dan takib edilen ideale ve aeleler ilzerinde mühim görilıme· 
iki memleketin müşterek men· lerd., buluomuıtur. Müzakerelere, 
f'4tlerine her noktadan mu· Hariciye Vekilimiz Dr. B. Tevfik 
ltbık bulunan bu siyasete Rilıdü Aras da iıtirak eylemiılir. 
devamı kararlaştırmışlardır. EkselAne G. Metakeas bu içti· 

mada, Baıvekil vekili B. Celil 
l Sona 4 üncü salıijede Bayan Atinaya duet etmiıtir. 
r"'=z -' Saat on yedide, Dahiliye Veki· 

~~~~------~~ .... ~, .. ~~~~~-
Q.n bataryaları Japon-

li ve Parti genel sek.releri B. Şük· A k 21 (A A) 
K 

n ara, . . - Tele· 
rü aya ve refikaeı, General Me· fonla: 
taksas ve Bn. Metaksasa Marmara 
kötkilnde bir ziyafet vernıiılerdir. 

Muhterem miııaf irimi1, saat 
on dokuzda maiY.eti crkaoı ile bir
likte ve husufli bir trenle Aııkara· 
dan ayrılmışlar, iıııasyonda Ba~ve· 
kil vekili B. Celal Bayar ve rcfi. 
kaeı, Riyaseıicumbur aeryaveri, Ha. 
riciye Vekili Dr. Rüodü Aras, di· 
4er Vekiller, kumandanlar, saylav· 
lar ve ref ikalar1 la rafından uğur· 
lanmış, bir müfreze resmi selimı 
ifa etmittir. Bn. Metakaasa, bir çok 
buketler takdim edilmiotir. (.;ene· 
ral Metakaasıo treni hareket eder· 
ken, istasyonda toplanmıı olan bin· 
lrrce halk mubabbetUraoe teza. 
hürat yapmıttır. 

G. Metakaaa, Ankara ziyaretin· 
den büjilk memnuniyet duydu&unu 
ihzar eylemiıtir. 

İstanbul, 21 (Hususi muhabi· 
rimizd°'1) - Dost Yuuaniıtao Bat' 
vekili EkıelAoa Meıakaaa, bu 
gün hususi trenle oehrimiae 
gelmiı, Haydarpaf& iıtaıyoounda 
meralimle iaroılanmııtır. 

Metaltaaı, öğleden eni Taksim 
cumhuriyet abidesine çelenk koya
cak, öğleyin vali B. Muhiddin fiı. 
tündal rar,fıt'd•n Lw~nl-1r .ı .... 
fette hazır buluoacaa.tır. 

Oiledeo sonra oehrin f&yam 
tem•f8 yerlerini ve mtlaeleri aiya• 
ret edecek olan dost Y aaaniatan 
Baıveltili, akıama dotru fenere 
geçerek patriği siyaret edecek ve 
orada, fataııbuldak.l Y onan koloni• 
sini kabul eyliyecektir. 

General Metakaaı, cumartesi 
günü A verof kruvazörü ile Yuna· 
niatana hareket edecek, vali 8. 
Muhiddin Oıtündal, Marmara açık· 
lanna kadar kendilerine refakat 
eyliyecek.tir. Torpitolanmıa da Ave
rofu Marmara ıçıklanoa kadar 
uğurlıyacak.lar ve ayrılırken lop 
atmak ıuretile Averofla aelimla· 
f&caklardır. 

Vali B. Muhiddin Üatiindağ, 
Marmarada General Metakaan uğur
ladıktan sonra torpitolanmıadan 
biriJ,e geçecek ve lstanbala döne
cektir. 

Muhterem misafirimiz Yu· 
nan Başvekili Ekselans Me
taksas bugün Ankarapalasta 
Türk gazetecilerini kabul ede· 
rek kendilerile görüşmüş ve 
Türk matbuatma aşağıdaki be· 
yanatta bulunmuştur: 

- Türk - Yunan mukarenet 
eserinde son derece büyük 
rol oynamış olan Türk mat
buatının mümessillerine hitab 
edebildiğimden dolayı bah· 
tiyarım. Türk matbuatı takdire 
şayan görüş genişlitile iki 
millet arasında efkarı umumi
yeler üzerinde hayırlı tesirler 
yaparak mütekabil anlaşmıya 
kuvvetli bir tarzda hadim ol-
muştur. 

Türk gazetecilerine ıunun 
için de teşekkür etmeliyim ki, 
Yunanistanda yapılmakta olan 
gayretlerin ehemmiyetini ilk 
takdir ve bunu tebarüz etti· 
renler aruında yer almıtlar 

v~çbife~::~id!e _.edil
1cö öeticete;

den dolayı duyduğumuz ae
vinci kendilerine de mal edin· 
mişlerdir. 

Burada hissettiğim ve bera· 
berimde kıymetli bir emanet 
olarak götüreceğim bütün 
duygularımı size anlatabilmek 
için güçlükle kelime · bulabi
lirim. Evvela şunu söyliyeyim 
ki, Türk milletinin, hakkında 
daima bududsuz hayranlık 

duymuş olduğum şanlı şefini 
yakından tanımak saadetini 
elde ettim. En yüksek devlet 
adamlarına has olan siyasi 
görüşleri .;e keza çok derin 
ve geniş nüfuz ve ilmi beni 
mebhut bıraktı. 
- Devamı 4 nca sahifede -~ara oukabele ediyorlar 

·•· r 
ANADOLU Japonlar, iki gondnr (Şapey) hava-

lisini bombardıman ediyorlar 
• -------------

Büyük bir tekamül geçiriyor 
-~-~~---~~~--

Hem de bugünlerde 

Japon as/cerleri yemek 11erlcen 
Şanghay 22 (Radyo) - Ja· Şanghay, 20 (A.A.) - Şi-
n topçulan, iki gündenberi mali Çinde çete harbi yap· 
pey havalisini bombardıman makta _olan . Çin unsurlarının 

ekte devam ediyor. bu tabıyele~ıne devam ~derek 
Ç

. bu son gunlerde bılhassa 
lb bataryaları, Japon ate- c·h . 1 t• . • 1 t f 

k b 1 ki b 
ı ans1 eya e mm şıma ara • 

e mu a e e etme e era· ]arına ve Pekin • Hankov ve 
, donanmaya da ateş aç· Tientsin. Ponkeo demiryolları 

11 bulunmaktadır. üzerinde Japonları muvaffakı-
l-larp, bütün ıiddetiyle de- yetaizlildere utrattıklan teey

ktedir. 

Hepinizi 9a91rtacak bir zabıta romanı: 

Muharriri bugiiniin en biiyiik 
devlet adamlarından biri •. 

lran hariciye nazırı Bay 
Samii dün Berlinclen latan. 
bula gelmiş ve Ankaraya 
hareket etmiştir. 

~~-=-==========::::::-------------1 
Fiati (100) Para 

Rumen Başvekili mem
leketimize geliyôr 

8. Jorj 1'ataresko Ctımhuriyet bay
ramında Ankal'ada bulunacak 

Bag Tatareslco 
İstanbul, 21 (Hususi) 

Romanya Başvekili B. Tata· 
resko, Çarşamba günü Kös· 
tence yolu ile şehrimize gele· 
cektir. Dost Romanyanın Baş· 
vekili, fstanbulda parlak me
rasimle karşılanacak ve der-
hal hususi bir trenle Anka· 
raya hareket edecektir. 

Ayın otuz birine kadar mem
leketimizde kalacak olan R\J. 
men Başvekili, Ankarada Baş· 
v'!kil vekili 8. Celal Bayar 
ve Hariciye Vekili Rüşdü Arasla 
mühim müzakerelerde buluna· -
Ankarada geçirecektir. Yunan 

Başvekili General Metaksasın 
Ankara ziyaretini müteakıp 
vukubulacak bu seyahat ve 
müzakerelere hususi bir ehem
miyet atfedilmektedir. 

ltalyanlar 
Milô.noda bir hava 

r·----------------
Balkan ı 

Erkanıharbiye reia. 
leri geliyorlar 

lstanbal, 21 (Ha•a•l)
Yunanistan Büyüle Erkinı· 
harbiye reisi ve maiyeti, 
garın (bugün) Romanga 
flapıırile Pireden şelırimi· 
ze gelecek, askeri mera
simle lcarşılanacalctır. 

Yugoslaoya Erkinılıar
biyei umumiye rei•inin 
riyasetindeki askeri laeget 
Pazar günü, Rumen askeri 
heyeti de Salı giinii ıele· 
celclerdir. 

Re9etler derhal An/ca
raga lıarelcet edece/eler . , 
gırmi gedi Teırininelde 
Anlcarada Mareıal Fnzi 
Çakmağın rigasetinde 6ir 
toplantı yapacaklardır. 

Bal/can Antantı dnlflt
leri Bügük Erlcinılatu6ige 
reislerinin içtimaltuında, 
dünya devletleri ile Bal-1 
/can devletlerinin abrt 
~(....-: ..-=-""'-- ---· . 

Rumen, .. Yıınan w .Yıı· 
goslav Erlcanılatu6ite rtt
isleri, Cumlıariget 6agra
mında Anlcarada 6alıına· 
calclar, büyük geçid reı· 
mini talcib edece/eler w 
Teşrinisaninin Hlcizine ka
dar memleketimizde lcala
calc.lardır. 

\... 
istasyonu açtılar burada inta·olunan yeni hava 

Milino, 22 (Radyo) - Italya ı istasyonunun açılma merui-
bava nazırı general Vale, dün mini yapmışbr. 

···~~-------
ihtilalciler Gihon şeh

rini işgal ettiler 
Asturyalılardan altmıı bin 
kişi esir alınmıı:~bulunuyor 

Asilerin Faslı askerleri 
Berlin 22 (Radyo)- ihtilal- terketmişler ve Fransaya ka2· 

ciler, dün öğleden sonra saat mışlardır. 
13 te, Gihon şehrini işgal ey- General Davilanın kuma~ 
!emişlerdir. dasındaki kuvvetler, ldün öt· .. 

Gihon devlet memurları ve leden sonra saat 15 de şebi· 
halktan birçok kimseler, daha re girebilmiılerdir, şehir bq· 
evvelki gece büyük bir telqla tan başa beyaz bayraklarla 
ve kıımen tayyarelerle tehri - °"'1anH 4ı n,a ltlhif.U -
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Sahtfe 2 
(Ulusal Birlik) 

Kaptansız gemiler hazırlanıyor. 

ida-
Postacılar 
3000 basamak 

-
ır Hiki9e 1 Bir macera ) 
'\. •A-m•e•rl!lik•a.jyla-•yull!ll!. k•s•e!llk~t•al!llhll!sill'l ___ 'IE~v~e~t.•. ~T~ü~rk~i~y~ed!e~n~geli· 

Torpitolar•n telsizle hariçten çıkıyor 
Her yerde yapılmakta olan 

yüksek asri binalar, postacılar 
için yeni bir zahmet çıkar-

yapmak için büyük bir trans
atlantiğe bindiğim zaman içim· 
de garip bir ürperme vardı. 
Romanlarda, hikayelerde oku· 
duğum macera ve sergüzeştle
rin birer benzeri de benim ba
şımdan geçecekmi~ gibi bir 
his duyuyordum. 

· yorum. 
- Demek, Türksünüz? 

tecrübe ediliyor .. • 
resı 

• l mıştır. . 
Ufak torpitolar da yapılan tecrübelerden alınan netıce er. Son defa lngilterede yapı-

k l d l lan bir tetkik göstermiştir ki, 
Ticaret gemileri için de bu şe i üş. ünü .~y.or. ~. bazı postacılar bir dolaşmada 

b t d uç elektrik 
Markoni, ölümünden evvel, "Şu kırmızı düğmeye a· pı onun uzerın e mektup tevzi etmek üzere 3 

radyo dalgaları ile uzaktaki sarsam gemi sağa kıvrılır. Be: yandı. bin basamak çıkmağa mecbur 
gemileri yürütmek üzerinde yaz düğmeye basarsam gemı Sonra diğer düğmelere ba- kalıyorlarmış. 
tecrübeler yapıyordu. içindeki bütün ışıklarını yakıp sılarak verilen emirleri har- Bu kadar külfete katlandık-

ilk yaptığı tecrübelerde mu· gece seferine çıkacakt:ır. Şu fiyen yerine getiren küçük }arına göre, dağıttıkları mek· 
vaffak olmuştu: düğme de gemideki topları torpito, suları yararak bize tuplar bari uzun şeyler olsa; 

ltalyada kendi yatandan ok- idare eder. Onlara kaç . ~il postacıların canı yanmaz de-
yanustaki bir gemiyi, radyo öteye top atacaklarını bıldır· doğru gelmeğe başladı. ğil mi. Çok defa, kule gibi 

dalgaları vasıtasiyle yürütmüş- diği gibi, ne zaman ata_cak: Bu küçük oyuncak harp ge- bir binanın en üst katında 
tü. larını da tayin eder. Şımdı misinin , karşısında, içindeki elayası kadar bir tebrik kartı 

Fakat, bu tecrübede görü· şu düğmeye basıyorum: Bakın esrarengiz kuvvetleri düşüne- vermek için tırmanıyorlar. Za-

len bazı noksanlıkların da ta- ne olacak!. rek, bir korku duyuyorduk. vallı postacılar! 
ınamlanması için daha fazla Hepimiz gözlerimizi karşı- •• .............. e-•"4•----- - -
çalışmak lazım geliyordu. daki torpitoya diktik: Birden· Antakyada vaziyet 

Şimdi, Markoninin ölümün- bire torpito yavrusu, kendin-

den sonra, ayni tecrübeler den ümit edilmiyecek şekilde Mal·ıye de vergiler için 
Fransada yapılıyor. Fakat, düdük çalmağa başladı! 
şimdilik bu tecrül>eler oyun· Torpitonun hem mühendisi, halkı sıkıştırıyor 
cak kadar küçük bir torpito hem · kaptanı olan B. Cazel 

muhribi modeli · üzerinde ya- eseri hakkında diyor ki: •• d J 
pılmaktadır. - Harp zamanında bir ge- Suriyede yeni bir muca e e 

Son yapılan tecrübede, 3 miyi, içinde insan bulunma- bafii:ladı·. Araplık-Hıristiy anlık 
buçuk metre boyunda olan bu dan uzaktan idare etmek, şüp- y 
küçük çaptaki torpito muhribi hesiz ki, büyük bir keşif ola- Antakya (TÜRKSÖZÜ mu- Beyrutta çıka~ Frans>~c~ 
telsizle uzaktan idare edilmiş caktır. Esasen, bildiğiniz gibi, habirinden ) - Öğrendiğime L'Oryan gazetesı 11 tanhlı 
ve istenilen manevraları yap-. radyo dalgaları ile uzaktan göre Delegelik; Cenevreden haftalık sayısında ( Vatand~ş 
mıştır. idare üzerinde birçok tecrübe- gelmekte olan kontrol heye· mı, mendebur ~~ ? >. başhgı 

Bu terübe ve (manevralar) ler yapılmış ve bu tecrübeler tinin ikametine mahsus bir altında neşrettığı bar yazıda 
hakkında Paristen bildirilen torpitolarla tayyarelere tatbik yer hazırlamaktadır. ezcüml~ diyo~ ki : ... 
tafsilatı yauyoruz: edilmiştir. Yeni rejimin tatbiki için ha- (Surıyede sozle fıılıyat ara-

Marne nehrinin üzerindeki "Şimdiye kadar yapılan tec· zırlıklar devam etmektedir. sında çok az mutabakat vardır 
köprü civarında yeşil bir ada rübelerde uzaktan idare edilen Bugünlerde mühim bir mes- Cemil M~r~~m b~~ i.le. rü-
vardar. Pek te hakla olarak bu gemi ve tayyarelerde hiç ele Hataylıları müteessir et- fekayı mesaısmın mılh ıthhat 
Beaute - (güzellik) ismini taşı· olmazsa bir kişinin bulunması mektedir. Bu da Banka borç· ve itilafa dair yaptıklara da-
yan adadayız. Uzaktan "Ter· lazım geliyordu. Bu adam, ge· lan meselesi.. vete mukabil, hadis olan 
rible" torpito muhribi görülü- mideki makineyi ayar edecek Bankaların, alacaklarını mer- vak' al ar bu sözlere kulak ve: 
süratli gemisi olan yetmi"' bin emirle;i· yerin~ getfrecek6~..1.x.. d kl ·· b. ' :• rc::uıt:ı ıu uuauuu•uı..ı•~•u• 5 ........ . 

" karar ver i erine ve u ışe 
beygir kuvvetindeki ve saatte "Benim yaptığım bu gemide mektedir. Aldığımız haberler Amuktan başlanmış olduğuna 
43 mil giden iki bin 500 ton- şüphesiz ki, böyle bir adam dair Reyhaniye muhabirimi-
luk bu muhrip buralarda ne bulundurmağa imkan yoktur." zin verdiği bir haberi dün 
arıyor? Çünkü bu torpito yavrusu bir gene bu sütunlarda neşret-

Bu nehir sularında nasıl ma· insan alamıyacak kadar küçük- miştik. 
nevra yapacak? tür. Fakat görüyorsunuz ki, Öğrendiğime göre, Tunus 

işin aslını bilmesek böyle içinde bulunacak bir adama ve Cezayir bankası, yalnız 

salahiyettar mahafilin nazarı 

dikkatini celbedecek mahiyet

tedir. Suriye Hristiyanlarına 

karşı hakiki bir boykotajın 

tatbik edilmekte olduğu mu
hakkaktır. 

düşüneceğiz. hiçbir suretle ihtiyaç göster· Amuktaki borğlulara değil, 
Fakat, karşımızda gördü- mıyen bu torpito, telsizle ver· bütün Sancaktaki borçlulara Bu boykot mürettep bir 

ğümüz, o muhribin ayni şe- diğim emirleri mükemmelen plan dahilinde olmak üzere 
yaptığı bir tebliğde borçların 

kilde bir minyatürüdür ve asıl yerine getiriyor. başta Suriyeli Hıristiyan tüc-
azami bir ay zarfında öden-

DiJıhribin 125 metre boyuna Sen nehrinde harp filosu mesini, aksi' takdirde merhu· carlara ve umum H.ristiyan· 
mukabil ancak 3 buçuk metre Diğer taraftan, benim esa· lara tatbik edilmektedir. Biz 

Heyecanla ve Amerikanvari 
bir sergüzeşt istemiyor değil· 
dim. Fakat tehlikesiz ve içinde 
güzel kadınların bulunması 

şartile .. 
Büyük Normandi, rıhtımdan 

kalkarken gözlerim kendime 
bir yol arkadaşı arıyordu. 
Birinci mevkide seyahat etti
ğim için yolcuların hepsi kibar 
ve zengin kimselerdi. Birden 
biraz ilerimde sarışın bir ka· 
dm peyda oldu, aman Allahım 
o ne güzellikti. Ömrümde bu 
kadar güzel bir kadın gördü
ğümü hiç hatırlamıyorum, gü
zelliği karşısında nazarlarım 
büyülenmiş gibi üzerine takılıp 
kaldı, bir an ken<l imden geç

miştim. 

Ben böyle dalmış ona ba
karken gelip biraz ilerdeki 
kenar parmaklıklarına kolla
rım dayayıp denizi seyre baş· 
ladı. ince, narin bir vücudu, 
mütenasip hir kalça, harikul· 
ade bacaklar, yüzündeki tatlı 
tebessüm onu ne kadar güzel 
gösteriyordu. 

Şununla : bir tamşsaydım, 
vapurda ne güzel bir macera 
geçirmiş olacaktım. Artık ta
nışmak için bir çare aramıya 
başladım. Birden nasıl oldu, 
bilmem, elindeki mendil uçtu, 
aksi vibi do2'ru benim yüzüm. 
Hem mendili kapıp kadının 

önünde bir reverans yaptım. 

lngilizce olarak: 
- Buyurunuz, madamı 
- Teşekkür ederim Mösyö 

affedersiniz, sizi rahatsız et
tim. 

- Hayır madam, bu ış 
bana bir şereftir. 

Kadın, tatlı tatlı gülümsü· 
yordu, bu baygın bakışlar al· 
tında adeta eziliy0rdum. 

natın satılığa çıkarılarak tahsi· 
l oyundadır. sen üzerinde uğraştığım şey latta bulunulacağmı bildirmiş-

"Gemisini kurtaran kaptan,, başka. Bugün için bunlardan tiri 

Uzakta bütün süratiyle ora- pek fazla bahsedemem. Fakat Bankanın bu ani karar ve 

Ya buraya aidip geldiX-inı· ao"r şunu söyliyebilirim ki, yapmak 
6 15 6 • hareketi borçlular üzerinde de-

dü.ıc.:•müz torpito yavrusu acaba ı· t d"ğ' hem harp fı'losu 5"" s e 1 ım şey • rin akisler tevlid etmiş bulunu· 
içindeki cüceler tarafından mı nu, hem de ticaret filosunu ş yor. u kısa müddet zarfında 
idare ediliyor? Hayır, Bu ge- alakadar etmektedir. ve şu sıkıntılı zamanda borç-
minin içine konacak kadar 
ufak cüce bile bulunmaz. "Burada gördüğünüz, büyük lularm borçlarını ödemelerine 

D kk gemilerin açık denizlerde için-. imkan olmıyacağı ve merhu· 
i at edersek torpitonun 

- Nereye sey"hat ediyor
sunuz? 

yeni tekemmül etmekte olan 
Suriye milletine fena bir yola 
gitmekte olduklarını ve Dini 
hissiyata kapılarak mukadde
ratını bu sistem dahilinde 
kurmağa çalışmalarını iyi bir 
netice vermiyeceğini bildir· 

mekten kendimizi alamıyoruz. , 
Bizi bu hususta hiçbir tek
zipte bulunmağa yeltenmesin· 
ler. Buna dair elimizde kat'i 

- Nevyorka Q)adam. 
- Bir iş için mi gidiyor-

sunuz? 
- Hayır .. Tahsile .. 
- Galiba . Amerikanın ya· 

bancısısmız . 

- Evet, ya siz nerelisi!1iz? 
- Ben Amerikalıyım, fakat 

Fransada bulunuyordum. Ko· 
cAm ölünce yalınız kaldım. 
Şimdi geri dönüyorum. 

Konuşmamız yavaş yavaş 

ilerledi. Yemek zili çaldığı va· 
kit il.ci eski &hbap gibi olmuş· 
tuk. Yemekte yan·yana otur· 
duk, kadının vücudu bana değ 
dikçe içimde garip bir ürper 
me duyuyordum. Anlamadan 
ya o, ya ben biribirimize so• 
kuluyorduk. Yemekten sonr• 
beraber güverteye çıktık. Ba· 
na 0 kadar yakın duruyordd 
ki uçan saçları yüzümü okşu· 
yordu. 

* * * Ertesi sabah güverteye çık-
tığım zaman onu, denizi ser 
rederken gördüm. Beni görÜP" 

ce güldü: ·ı 
- Deniz ne güzel, det' 

mi? dedi. 
- Herhalde sizin kadar gii· 

zel değil.. 

Güldü: 
- Öyle mi buluyorsunuı? 
_ Evet.. Hem de harikdl· 

ade güzel..1 
Cevap vermedi. Yalımz k~ 

luma girerek beni vapuru~ !: 
tarafına doğru götürdü. Afl"" 
içimden ona aşık olduğu..,, 
anlıyordum . 

* *. ..k Aradan geçen iki gün, a~ 
onu benim yapmıştı. E~ 
gün, yolculuğumuz sona 
yordu. Bu son gün de on 
yanından aynlmadım, ak 
olunca ona: 

- Ne olur, bu gece bt" 
raber kalalım.. bak, artık 
son gecemiz.. belki seni bit 
daha göremiyeceğim. 

O yalnız gülüyordu.. akşad' 
beraber, iyice içtik. O kacf 
sarhoş olmuştu ki, artık kel" 

:dini kollarımın arasına bır~ 
mış, başı omuzuma düşmüşt11· ... 
Benim kamarama doğru yüı1" 
dük.. onu kamarama so 
ğum zaman, yabancı Y~ 
geldiğini hiç anlayamadı. V. 
cudü kollarımın arasında b 
yığm halinde duruyordu. /tJ" 
tık o gece benim olrr_.7.t:•' 

* ... ~ 
Ertesi saba~ uyandığnn 

bordasında bir anten görürüz. de bulundukları şerait dahilin· natın satılığa çıkanlması tak· 

işte gemi, bütün hayatını bu- deki küçük, bir oyuncak tor- dirinde ise, mü~teri b~lunmak 
radan alıyor: Onun kalbi, aklı pito üzerinde yapılan bir şey yüzünden hakiki değerini ge-

ve sinir cümlesi hep bundan değildir.,, tiremiyeceği tabii old.uğundan 
ibaret. Geminin kaptanı da, Bütün bu tecrübelerimi Pa- mülk sahiplerinin büyük za· 

vesikalar mevcuttur. 
Bugün de aşağıdaki sualleri 

sormakla iktifa ediyoruz : 
1 - Halep ve Şamda Hı· 

ristiyan memurlara karşı mah
za Hıristiyan olduklarından 

dolayı daima tezayüt etmekte 
olan bir husumetin mevcut ol· 
duğu ve bunları bu sebepten 
ve açıktan açığa vazifelerin
den istifa ettirilmeğe uğraşıl

dığı doğru mudur? 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkl~rı 1 
mütehassı;ı 

man kamaranda ·yalnııdt; 
Üstümde garip bir yorgun 
vardı. Geceyi• düşünüyord~ 
Bir komodininill üstünde .... ~ 
züme bir kaA'Jt ilişti. t.P:.·· 
Elim gayri ihtiyar\ ozandı; O 

mıya haşladım. 
Güzel Türk; , 
Bana hayatımm - en 

günlerini geçirttiğinde ı d 
sana çok teşekkür ederi 
Dudaklarından operım .• 

burada yanıbaşımızda ciuru- ris sergisi münasebetiyle ora- rarlara maruz kalacakları an· 
yot. da göstermeyi düşündüm. Fik- laşılmaktadır. 

"Gemisini kurtaran kaptan" rimi sergi komitesi de kabul Diğer taraftan vergi borcu 

bize bu küçük t9rpitoyu nasıl etmişti Bu torpito gibi daha olanlara da Maliyece tebliğat 
idare ettiğini anlatıyor : birçok küçük h~rp gemileri yapıldığı ve on güne kadar 

- Bakın şimdi torpitonun yaptıracak ve bunları Seine borçlarmı yatıramıyacak olan· 
direğinde karmızı bir ışık yan- Sen nehrine bırakacaktık. !arın mallarına haciz konul· 
dı. Görüyor musunuz?. Bu, Sonra ben, gene böyle nehrin mak suretile tahsilatta bulu· 
emirlerin alındığına dair bir kıyısındaki bir yerden radyo nulacağı öğrenilmiştir. 
iprettir. Şinıdi torpito bu ile, bu gemileri idare edecek, Sancağın yeni delegesi Ro· 
emirleri icra edecek. onlara türlü manevralar yap- jenin her işte olduğu gibi bu 

Bakın tornistan etti. Haki- bracaktım. işte de himayekar elini uzat· 
katen, tornistan emrini ver· "Hakikaten hoş birşey ola- ması bekleniyor. 
miştim. caktı, değil mi? Fakat, bu iş Araplık - Hristiyanlık 

•Şimdi şu yeşil düğmeye için iştenilen tahsisat hakkın- Şam (Türk Sözü muhabirin-
basıyorum. işte, torpito, emri da hala bir karar çıkmadı ve den)- Suriye bir türlü düze· 
aldığını bildirdi. Bastığım düğ- şimdi artık hiçbir haber ala- lemedi. Dahili anlaşamazlıklar· 

sola döndürmek tnaz oldum." dan sonra gene dahili olmakla 
Akşam olmuş, karanlık çök- beraber bam-başka bir dava 

,ıp;i)tü. B~ . Cazel önündeki baıl dı. J}u da Hriatiyanlık -

1 - Halepteki Hıristiyan 
müteahhitlerin yüzde doksanı
nın konturatolarının ansızın 

feshedildiği ve bu suretle el· 
lerindeki işlere nihayet veril· 
diği doğru mudur ? 

Ve burada bunu kat'iyetle 
söyleriz ki müteahhitlere tatbik 
edilen bu boykot ferdi ol· 
maktan çıkmış ve umum Hı
ristiyan müteahhitler bu boy
kotaj teıkilitı karıısında · 

1 
lkinciBeylerSokağı No. 681 

Telefon 3452 ....... , ........... _. .. 
3500 liralık ödene-

miyecek zarar 
Amerikanın askeri tayyare· 

lerinden birine, nasılsa bin
mek fırsatım bulan 16 yaşm· 
da bir çocuk, tayyareyi hare
ket ettirmiş, fakat uçmasına 

imkan bulmadan bir başka 
tayyareye çarparak iki tayya· 
reyi birden parçalamıştır.i 

Bu müthiş kazaya rağmen, 
kendisine hiçbir şey olmayan 
çocuk, şimdi hapiste yatıyor 
fakat 35 bin lira zarar var. 

ödetile-

M. S. 
Kamaramın penceresind 

baktığım zaman Nevyork 
1 

manına girmekte olduğulJl" 
yüksek binalardan anladı 
Vapurda sanım icadını o 
dar aradığım halde bulalll 
dım. Yalnız o günkü gaz 
!erde şu yazıyı okudum: 

" Üç sene evvel polisin 
kibi üzerine Amerikan ka 
kadın haydutlardan me 
M. S. in bugün ~gelen N 
mandi transatlantiğile şelı! 
mize döndüğü ve refakati 
bir Türk a-enci bulunduğu 
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Vapur acen (.ı$l "SPARA" vapuruD31 Birin-
( Baştaraf ı 2 inci sahifede) 
görmemeğe mahkum olmuş· 

lardır. 

'""·YAL NEERLANDAIS citeşrinde bekleniyor, ROT- vapur acentası T ır 1()t im Sirk eti 
KUMPANYASI TERDAM, HAMBURG ve • 

Yukarıda zikrettiğimiz sarih 
vakaları teyid eden daha mü· 
him ve daha vahim bir boy· 
kotaj şekli tatbik edilmekti! 

"DEUCALION n vapuru 26- BREMEN için yük alacaktır. Birinci Kordon Rees binası H Ik k f b .k 
10-937 de ANVERS, ROT· "ANKARA" vapurJ 5 ikin- Tel. 2443 a apına~ umaş a rl as 
TERDAM, AMSTERDAM ve citeşrinde bekleniyor, ROT· THE ELLERMAN LINES L TD. Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

·olduğunu gösteren diğer bir 
vak'a hakkında da şu suali 
soruyoruz: 

HAMBURG limanlarına yük TERDAM, HAMBURG ve "ALGERIAN., vapuru 20 
alarak hareket edecektir. BREMEN için yük alacaktır. Birinciteşrinde gelip yiık çıka· 

"HERMES,, vapuru 27·l0-37 AMERICAN EXPORT LINES racak ayni zamanda LONDRA 
de BURGAS, VARNA ve 
KôSTENCE limanlarına yük THE EXPORT STEAMSHIP ve HULL için yük alacaktır. 
alarak hareket edecektir. CORPORATlON "ClTY OF LANCASTER .. 

"SATURNUS vapuru 13- "CARLTON" vapuru 26 Bi· vapuru 15 Ikinciteşrinde gelip 
11 -37 de RÖTTERDAM, rinciteşrinde bekleniyor. NEV- yük çıkaracak ayni zamanda 
AMSTERDAM ve HAMBURG YORK için yük alacaktır. LONDRA ve HULLiçin yük 
limanlarına yük alarak hareket "EXMINSTER,, vapuru 2 alacaktır. 
edecektir. ikinciteşrinde bekleniyor. NEV- THE GENERAL STEAM NA· 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yapt~;cağınız elbıseler için bu mamulatı tercih edini 

Sa ış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirket 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMİR o~l -teşrin iRti dasında HAMBURG 

BREMEN ve ANVERSten 
-Satılık Ev 

- Halep civarında kain 
205 Müslüman ve 80 Hristi· 
yan ameleyi havi bir dokuma 
fabrikasının, iktısadi buhranı 
Öne sürerek mezkfır 285 ame· 
leden bu buran dolayısile ez 
kaza 80 Hristiyan ameleyi 
işten çıkardığı doğru mudur? 

Yazdığımız bu vakalar mu· 
ayyen bir sistem dahilinde 
Suriye Hristiyanlığının imha-

"TRiTON,, vapuru 13-11 YORK için yük alacaktır. VICATION Co. LTD. 
937 de bekleniyor. BURGAS, . "EXTAVIA,, vapuru 11 ikin- " ADJUTANT " vapuru 5 gelip yük çıkaracak. 

cıte.şrinde bekll!niyor. NEV- ık· ·t · d l' LONDRA 

Güzclyalı tramvay cad 
desi 1027 numaralı e 

V ARNA ve KÖSTENCE li· · . .. ıncı eşrın e ge ıp YORK ıçın yuk alacaktır. · · "k 1 kt 
Tarih ve navlunlardakı deği· 

şikliklerden mes'uliyet kabul 
satılıktır. Taliplerin m('Z 

kur e' e müracaatlar k 1 k 1çın yu • a aca ır. 

manian için yü a aca tır. "EXHIBITOR" vapuru 19 DEUTSHE LEVANTE LINIE 

sına doğru gidildiğini göster· 
mcktedir. 

SVENSKA ORIENT LINEN lkinciteşrinde bekleniyor. NEV- "lTHAKA 
YORK için yük alacaktır. " 

edilmez. 1 ilan olunur. 
" VIKINGLAND " motörü 

2-11·937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DANT

ZIG DANiMARKA, ISVEÇ 

"EXPRESS" vapuru 26 lkin
citeşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

Suriyeli dostlarımıza şunu 

şunu bildirmeyi isteriz ki Su· 
riyenin siyasi •tekamüle doğru 
gitmekte olduğunu badema 
iddia etmesinler ve Suriyede 
kanun karşısında istam ile 
Hıristiyan arasında fark gö· 
zetilmeyeceğini söylemesinler, 
yalnız Suriyeye müteallik bir 
muahedenin bazı maddelerinin 
tadili ve o muahedede Hıris

tiyan ekalliyetlerin hukunun 
temini ve bunların tehlikede 
bulunan mevcudiyetlerinin tr· 
keffülü talep edilmekte oldu
ğu böyle bir sırada bu vaka
ların ne derece kendi aleyh· 
lerine maddi deliller teşkil 
eylemekte olduğunu görsünler. 
Kendilerinden asgari talebi· 
miz budur. 

" OGONTZ " vapuru 28 
ve BAL TIK limanlarına hare· lkincitcşrinde bekleniyor, NEV· 
ket edecektir. 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

"NORLAND,, motörü 115-
11-937 de ROTTERDAM, 

HAMBURG, GDYNIA, DAN
ZIG, DANiMARKA, ISVEÇ 
ve BAL TIK limanlarına hare· 
ket edecektir. 

"AASNE,. vapuru 2-12-937 
de ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA, DANZIG, 
DANiMARKA, ISVEÇ, NOR-
VEÇ ve BAL TIK limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUCEA VA,, vapuru 4- 11-
937 de MALTA ve MAR· 
SiL YA limanlarına hareket 
edecektir. 

ZEGLUGA POLKA S. A . 
"LEWANT" motörü 6-11-37 

de ANVERS, GDYNIA ve 
DANTZIG limanlarına hareket 
edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle-
Cilt ve Tenasül hastalıklar rile navlunlardaki değişiklikler· 

ve elektrik tedavisi 

Izmir · Birinci beyler sokağı· 

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 

ikinci Kordonda FRA TELLi 

YORK için yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

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. 

"EXCALIBUR" vapuru 19 
Ikinciteşrinde PIREden BOS
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR" vapuru 26 
Birinciteşrinde bekleniyor . 
KôSTENCE, SULINA, GA
LATZ ve GALATZ aktar· 
ması TUNA limanları için 
yük alacaktır. 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 SPERCO vapur acentalığına STE ROYALE HONGROISE 
müracaat edilmesi rica olu· DANUBE MARITIME 

Telefon: 3479 
nur. 

- Telefon: 4111/4142/4221/2663 

lznıir Enı razı Sariye ha~tahant:lsi . 
haşhek im liği ndeıı: 

Hastahanemizin yeni yaptırılacak 4108 lira keşif bedeli olan 
etüv dairesi 15 gün müddetle açık eksıltmey~ konmuştur. 
istekliler keşif ve şartnameyi hergün baştababette görebilirler. 
2490 sayılı kanun ahkamına göre isteklilerin hazırlıyacakları 
banka mektubu veya mal sandığına yatıracakları teminat mak
buzları ve müteahhitlik ve ticaret odası belgelerile birlik-
te 28 birinci teşrin 937 Perşembe günü saat 11 de Tepe· 
cikte emrazı sarıye hastahanesinde müteşekkil komisyona 
müracaatları. 12 17 22 27 3586 ,. 
lzmirPamuk Mensucatı 

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

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 faiktu. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir ·-

"DUNA" motörü 25 Birin· 
citeşrinde bekleniyor, BELG
RAD, NOVISAD, COMAR
NO, BUDAPEŞTE, BRA TIS
LA VA, ViYANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MlDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BAY ARD" motörü 25 Bi
rinciteşrinde bekleniyor. PiRE, 
DIEPPE, DÜNKERK ve NOR
VEÇ limanlarına yük alacak· 
tır. 

ARMEMENT SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG" vapuru 22 Bi
rinci teşrinde bekleniyor. AN· 
VERS (doğru) ve HAMBURG 
için yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki değişiklik

lerde accnta ınesuliyet kabul 
etmez. 

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

Telefon No. 2007/2008 

• 
·~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Sıhhat Balıkyağı 1 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 
iki defa süzülmüştür 

Şerbet gibi içilebilir 

Hamdi Nüzhet Cancar 
' t 

Sıhhat Eczahanesi 
Başdurak büyük ,.Çalepçioğlu hanı karşısında 

1 

il -· 

Kum ...... 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekl 
unu tavaive ede 

• 



B. 
Iran Hariciye Nazırı dün geldi 

----------------------------------------------------------
Mi 11 et l c r Cemiyeti kendisinden Sanıii, 

len en kudrete olaşacaktır, diyor .. 
bek-

- 22 Birinciteşrin 937 __ 

,.,,~n·g,ı·ıı·ere····Kra·ı·ı······esı·ı 

i lizabet ~ 
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- 5 - Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 
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Görenler, bu iki prensin vaziyetin icap ettireceği teh-
arasındaki husumetlerin, uzun likeleri de anlamakta geç kal-
senelerin tesiri altında tama- madı. Bunun için gayrı mu-
men kaybolduğuna hükmeder· ayyen bir zaman saraydan 
lerdi. Fakat bu hal devam et- uzaklarda yaşamak lüzumunu 

Iran Naz1rı dedi ki: Sadakat paktı ve Balkan paktı devletleri arasında, 

işbirliği vaıdıı·. 

memek zaruretinde idi. Çünkü hissetti, hemşiresi kraliçede11 
Marya, idare ve hükmü tama· bu esas dahilinde izin istedi. 
men eline aldıktan sonra, ha- Kraliçe, en küçük bir muha-

bu iki paktın ruhunclao doğma bir 
İstanbul, 21 (Hususi muha

birimizdan) -· lran Hariciye 
Nazırı B. Samıi, bugün Or
yantal ekspresile Almanyadan 
şehrimize gelmiş, Sirkeci ga
rında parlak merasimle karş1-
lanmıştır. 

lstanbul valisi B. Muhiddin 
Üstündağ, Iran Hariciye Na
zırı şerefine bir öğle ziyafeti 

Loııdrada sis 
14 kişi ölmüş, birçok 

kimseler yaralan-
mıştır.. . 

Londra 22 (Radyo) -Dün; 
ikinci defa olarrk çok kesif 
bir sis, Londrayı kaplamıştır. 

Taymis nehrinde bütün na
kil vasıtaları durmuş, karada 
birçok kazalar olmuştur. Bu 
kazalar neticesinde 14 kişinin 
öldüğü ve birçok kimsele
rin de yaralandığı söyleniyor. -···-Belçika kabinesi 
Yeniden müşkül vaz .. 

iyete düşdü 
Brüksel 22 (Radyo) - B~l

çika kabinesi, dün toplanmış 
ve Milli bankada yer.iden bazı 
suiistimaller çıktığı hakkındaki 
dosyayı tetkik eylemiştir. 

Yeni suiistimallerle alaka· 
dar görünen bir takım mühim 
şahsiyetlerin isimleri gizli tutul
maktadır. 

Söylendiğine göre, bu yüz
den kabinenin vaziyeti büs
bütün müşkülleşmiştir. 

•••• 
General ~koplin 
Karanlık bir şahsi
yet olarak tavsif 

olunuyor 
Brüksel, 22 (Radyo) - Pa

ris zabıtasının tahkikatına göre 

beyaz Rus generali Miller ha

isesinde ismi geçen general 

koplinin, banger Navaşinin 

hadisesile de alakadardır. 

General Skoplin, pek ka

ranlık bir şahsiyet olarak tav· 

ıif edilmekte ve şimdiye ka
dar birçok esrarengiz işlere 

bulaşmış görünmektedir. 

Kıbrıs Runıları 

Serbesti istiyorlar 
Londra 22 (Radyo)- Kıbrıs 
umları, Kıbrıs valisine bir 
ahzeı vermişler ve eski ser
estinin kendilerine iade edil-

esi ile beraber, içtimalarına 
ani olan kanunun kaldırılma
mı istemişlerdir. · 
Kıbrıs valisi, bu mahzere 

erdiği cevapta, Müstemlekat 
ezaretin n buna dair bir ka· 

ar verinceye kadar vaziyetin 
lduiu gibi muhafaza edile
etini bildirmiştir. 

vermiş; B. Samii Taksim cum- münasebetlerin uzun asırlara 

huriyet abidesine bir çelenk dayanan bir tarihi vardır. Fa-
koymuş, defteri imzalamıştır. kat buna rağmen aramızda 

İstirahat eylediği Perapalas bazı hadiseler oluyordu. 
otelinde gazetecileri kabul Şehinşahın Büyük Önder 
eden B. Samii, Türk • İran Atatürkle telakisi, iki millet 
dostluğu ve Şark paktının Ce- arasında yepyeni bir devir açtı .. 
nevrede memnuniyet uyandır- Bay Samii beyanatına de-
dığını söylemiş ve demiştir ki: vam ederek; Cenevrede edin· 

- Milletlerimiz arasındaki diği intibaları anlatmış ve: ........... 
Fırtınada ölenlerin sa

yısı 19 u buldu -.... 
200 den fazla vapur ve yelkenli Kef. 

ken adasına iltica etmiştir 
lstanbul, 21 ( Hususi ) - ve Karadenizi.n muhtelif yer· 

Karadenizde şiddetli fırtınalar )erine sığınmış olan yelkenli-
devam ediyor. lere yardım için tertibat al-

Fırtinaların başladığı gün- mıştır. 

den şimdiye kadar on dokuz Son haberlere göre, Kara-
kayıkçı boğulmuştur. denizin birçok kıyılarında, 

Bir haftadanberi devam tahta parçaları, variller vesair 
eden fırtınalar görülmemiş de- bir takım eşya bulunmuştur. 
recede şiddetlidir. Kepken Bu eşya, batan yelkenlilerindir. 

adasına iki yüzden fazla yel- Vaziyeti yakından takib e· 

kenli iltica etmiş bulunmak- denler, boğulanların, şimdiye 
tadır. kadar tesbit edilenlerden fazla 

Tahlisiye idaresi, bu adaya olduğunu söylüyorlar. 
~~~---.--.-·~·~·~ .. ----~~~~ 

lhtiliilciler Gihon şeh-
ettiler • • 

rını işgal 
- Başı 1 inci sahifede 
donanmış bulunuyordu. Li
manda, hiçbir vapur buluna
mamıştır. Kaçanların, kısmen 

denizden kaçtıkları anlaşılıyor. 

Son gelt:n haberlere göre, 
ihtilalcilere teslim olan cum· 

huriyetçi ispanya askerleri, 
altmış bin kişiden mürekkep
tir. Bunlar, maden ocakların
da askeri müfrezelerin muha
fazası altına alınmışlardır. 

Salamanka, 21 (Radyo) -
General Davilanın kumanda-

sındaki kuvvetler, bugün Gi
hon şehrini zaptetmişlerdir. 

Burada bulunan cumhuriyetçi 

ispanya kuvvetleri, silahlarile 
beraber teslim olmuşlardır. 

Cihon devlet memurları, 
tayyarelere binerek Fransaya 
kaçmışlsrdır. 

ihtilalcilerin neşrettikleri bir 
tebliğde, şimali İspanyanın 
tamamen temizlendiği ve 
yalnız Madrid cephesinin kal· 
dığı bildirilmektedir. 

Paris, 21 (Radyo) - Altı 
yiiz cumhuriyetçiyi Gihondan 
alarak kaçan İngiliz bandralı 
Hanson vapuru, lspanyol su
ları haricinde ihtilalcilere men· 
sub harb gemileri tarafından 
yakalanmış ve fakat, Satelton 

adındaki İngiliz torpidosunun 
yetişmesi üzerine geminin, İs
panyol suları dışında iken ya
kalanması keyfiyetine itiraz 
edilmiş ve ihtilalcile~, muhik 
görererek gemiyi serbet bı
rakmışlardır. 

Valansiya, 21 ( Radyo ) -
Cumhuriyetçi İspanya kabinesi 
bugün başvekil B. Negrinin 
riyasetinde içtima etmiştir. Bu 
içtimada, Katalonya hükumeti 
sabık reısı B. Kompani de 
hazır bulunmuştur. Kabine, 
yarın tekrar foplanacak ve mü
teakıben radyoda bildirilmek 
üzere bir beyanname neşre
decektir. 

Paris, 21 (Radyo) - Havas 
Ajansının verdiği habere göre; 
Gihon şehrinde umumi bir 
isyan başgöstermiş ve hüku
metle halk biribirine girmiş 
olduğundan, ihtilalciler bun· 
dan istifade ederek şehri zap
tetmiştir. 

Salamanka, 21 ( Radyo) -
Gihon şehrinin zaptı, burada 
büyük bir sevinçle karşılan· 
mıştır. 

General Davila, radyoda 
verdıği bir söylevde, bütün 
ispanyanın, pek yakında ihti
lalcilerirı eline geçeceğini be
yan eylemiştir. 

Arazi satışı 
ı· Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
1 Bankası lzmir şubesinden: 
ı 5/9/937 tarihli Yeni Asır gazetesinde, 21 /10/937 tarihinde 

müzayedesi yapılacağı ilan olunan arazinin 5-11-937 Cuma iÜ· 
nü saat 15 te bankamızda arttırmasına dovam olunacaktır. 

- Milletler cemiyeti ken· 
disinden beklenen kudrete ula-
şacaktır.,, 

Dedikten sonra Şark misa· 
kından bahsetmiş ve sözlerini 
şöyle bitirmiştir: 

- Sadabat paktı devletle
rile Balkan antantı devletleri 
arasında, bu iki paktın ruhun
dan doğan bir işbirliği var
dır .. , 

Ademi nıüdahale 

komitesi 
.Bugün tekrar top

lanacaklar 
Londra, 22 ( Radyo ) -

Ademi müdahale komitesi, bu 
gün Lord Plimutun riyaseti 
altında toplanacaktır. Bugünkü 
toplantıda, ispanyadan geri 
alınacak olan gönüllüleri kont
rol edecek heyet seçilecektir. 

Londra siyasal mahafili, bu 
komisyonun, büyük müşkülata 
uğrıyacağını ve belki de ko· 
vulacağını tahmin etmektedir. 

bası sekizinci Haminin annesi lefet göstermeden bu ızını 
Katerinden ayrılmak hususun- verdi. Fakat İspanya sefiri, 
daki kararı üzerine Papalıkla kraliçeyi ziyaret ederek pren· 
kavgasından beri metruk olan ses Elizabetin kraliçenin siyasi 
Katolikliği ihyaya ve memle- ve dini düşmanlarile teşrikime-
kette kuvvetlendirmeğe koyul- sai ettiğini bildirdi, ve Eliza-

beti saraydan uzaklaşmağa 
du. İlk olarak ta Elizabete bırakmanın tamamen delilik 
bundan böyle,. saray kilisesin- olduğunu da ilave etti: 

de başlıyan Katolık ayinlerine - Elizabetin planlarını boz· 
iştiraki emretti. mak, onu ancak sarayda ve 

Elizabette ilk zamanlarda nezaret altında bulundurmakla 
bu emre itaat eder göründü; kabildir! Dedi. 

bu mütavaat doğrudan doğ- Esas itibarile cezvitlerin nü-
ruya kraliçe Mariyi bile hay- fuzu altında bulunan, kör-kö-
rete düşürecek bir hareketti! rüne taassubu aklıselimden 
Fakat, Elizabetin katolik usulü yüksek ve kıymetli addeden 
ayinlere sureti iştiraki siyaset bu kadın hükümdar, bu tezvi-
dolapları çevirenlerin dediko- ratı hakikat olarak telakki etti. 
dularım mucip oldu. Siyasi Bunun için son emre .kadar 
<lüşmanları, bilhassa iki hem- Elizabetin odasından dışarı 
şırenın dostluğunu hiç bir çıkmasını saray muhafızlarına 
veçhile hoş görmiyenlerden bildirdi. 

ispanya sefiri, vaziyeti karış- ispanya sefiri, Tomas Vay-
tırmak için ellerinden gelen tın saraydan bir müddet uzak-
her vasıtaya baş vurdular. taşmasını tavsiye eden mektu-

Zeki Elizabet, sarayların bunu iddiasını isbat edecek 

içini ve dışını bildiği için bu bir vesika olarak göstermişti. 

Filistinde -son Bu vesika ile bütün iddiala-

Muhtere:n misafiri- vaziyet 
rını isbat ettiğine kani olan 

ispanya sefiri, şimdide Eliza· 
betin başının kesilmesini iste
meğe başladı. Fakat İngilizler, 
Tudor sülalesinden prensesin 
hayatta kalması hususunda · 
taassub ve ısrar gösterdiler de 
Elizabet idamdan kuruldu. 

miz yarın memleke. Arap çetelerinin fa. 
timizden ayrılıyor. aliyeti devam ediyor 
/ Baştarafı 1 incisahifede J Kudüs, 21 (Radyo) - Arablar, 

t ft r·· k. bugün de civar köylerde İngiliz 
Diğer arah··~~· . ~r ~·e askerlerine hücum etmişler ve bazı 

cumhuriyeti u umetının ır yollara bombalar koyarak patlat· 
bahtiyarlık olarak başında mışlardır. 
bulunan Başvekil vekili Celal Ebrun yola ve bu yol üı.e· 
Bayarın yüksek vasıflarını ve rindeki bütün köprüler, Arabların 
büyük siyasetini takdir ede- koydukları dinamitlerle uçurul· 
bilmek imtiyazını da elde muştur. 

Mahalli hükümet, Mısır ile ettim. 
Başvekil vekili Celal Baya

rın Türk-Yunan idealine yap
tığı müzaheret çok mühimdir. 
Başvekıl Vekili Bayar, Salı 
günkü nutkunda olduğu gibi 
Yunan gazetecilerine yaptığı 
beyanatta da ta kalblerimize 
nüfuz eden sözleri bulmuştur. 
Bütün Yunan milleti ve onun 
hükumeti, kralın münevver 
sevk ve idaresi altında Yuna· 
nistanın daima artan bir ehem
miyette bir kuvvet ve sulh 
amili elması için hiç durma
dan dinlenmeden çalışıyorlar. 

Hayranlığım yalnız zimam
darlarınıza raci değildir. Türk 
milletini müttehit, çalışkan, 
kanaatkar ve onu terakki ve 
medeniyet yolunda kazandığı 

yeni fütuhata eriştiren bütün 
vasıflarla mücehhez olarak ya· 
kından ·gördüm. Yüksek disip
line malik askerlerinizi gör
düm. Ziyaret edebildiğim her 
yerde Türk tekniğinin esaslı 
rolünü müşahade eyledim. 

Beyanatımı Celal Bayarın 
bir sözünü tekrarlıyarak bitir
mek isterim. Yeni Türkiyenin 
kurucu gayretlerinde olduğu 
gibi bizzat kendi milli kurucu 
gayretlerimizde müşahede olu
nan yakınlık iki milletin 
kar<le~çe birleşmelerinin de 
b.:riz vasfıd ı r. 

Esasen mükemmrl o!an 
Türk - Yunan ideali tama· 

Suriyede çıkan Arab gazetelerini, 
iki gün için Filistine sokmamağa 

karar vermiştir. 
Kudüs, 21 (Radyo) - Yahudi 

matbuatı; Filistine gelmek istiyen 
Yahudilerin takyidi müoasebet~le 

uzun makaleler yazmakta ve İngil· 
ter nin, bu suretle Arabların arzu. 
ııuna hizmet etmekte oldutuoo 
ileri sürmektedir. 

Kudüs, 21 (Radyo) - Arablar, 
yahudi mahallesine hücum etmi~· 

ler ve Yahudi polislerinden bazı· 

larını yaralamışlardır. 
ıngiliz zabıtası, mütecavizlerin 

bir kısmını yakalamıştır. 
Bağdaddan gelen bir habere 

göre, Irak ülemasıoın verdiği 

umumi bir mahzar, lngiltereniu 
Bağdad sefirine vt rilmiştir. Bu 
mahzarda; Filistin hadiseleri nıii

nasebetile mahalli , fngiliz nıe· 
murlarının halka kıırşı yapmağa 

başladıkları agır muamelelerden 
bahııedilmekte, Filistin müf tüsiiniin 
azil keyfiyeti ile Aı ab komiıesioin 
feshi protesto olunmalı.tadır. 

Kudüs, 20 (A.A.) - İngiliz 

makamları Sabariye köyüne iki bin 
İngiliz lirası ceza kesmiştir. Bunun 
sebebi geçenlerde İngiliz polisine 
taarrnz edilmiş olwasıdır. 

İngiliz makamları bu taarruz 
esnasında Arablarm ele geçirdikleri 
tüfekler iade edilmediği takdirde 
köyden bir miktar evin yıktırıla· 
cağını da tebliğ etmiştir. 

mile tahakkuk etmiş bulunu
yorsa da, kültür ve duygu sa
halarında olduğu kadar siyaset 
ve ekonomik sahalarında ona 
daima yeni inkişaf yolları bu
la~ız.,, 

( Arkası var ) 

Avam kamarası 
Dün açıldı 

Londra, 22 (Radyo)- Avam 
kamarası, dünl öğleden s~nra 
toplanmış ve B. Etliye vade· 
dilmiş olduğu üzere, yalınız 
Çin • Japon ihtilafı hakkında 
bazı münakaşalarla iştigal ey
lemiştir. 

Avam kamarası, bugün tek
rar toplanacak ve resmen açı· 
lacağı günü tesbit edecektir. 

Kamaranın, bu ayın 26 sın· 
da Kralın bir nutkuyla resmen 
açılacağı söyleniyor. 

••• 

Resmi teblit 
-Haştarufı 1 inci sahifede-

İki dost ve müttefik mem
leket devlet adamları, Yuna· 
nistan ve Türkiye taraf.odan 
takib edilen beynelmild siya
set arasında mevcud tam mu· 
tabakalı çok büyük bir sami
miyetle görüşmüşler ve iki 
memleketi biribirine bağlıyan 
antant korcia paktının arala· 
rındaki samimi ve dostane mü
nasebetlerin icaplarına tama· 
mile tevafuk eylediğini bir ke
re daha müşahede etmişlerdir. 

••••• 
4 bin mermi 

Singapur 22 (Radyo)- Ja
pon bandırasını hamil bir nak
liye gemisi, dörtbin mermiyi 
hamil olduğu halde yakalan
mıştır. Vapı.ır kaptanı bu mer
milerin batan bir vapurdan 
kurtarılarak kendi vapuruna 
alandıj-ını iddia ediyor. 


