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Gazi· Hazretleri Dün Zonguldaği l'e~rif ettiler 
İngiliz buhranının 

asıl sebepleri 

Hz. ISA 
Tefrikamız her gUn yep yer i 

haklk11tlerl ortaya at.yor 

Rusyadaki takımımız 
Hazreti İsa tefrikam~a.ait olan ~u Leningrat, 25 (A.A) - Türk 

resim onu "Allahın şerıatı . budur'" Darülfünun takımı dün sarayları 
diyen vaziyette gösterınektedrr. Haz- · b ·· d ·· ı · .. · h gezmış ve ugun e muze erı 
reti İsa tefrikamra her gun yepyenı a- , • . ' 
kikatleri ortaya atmakta ve asırdi?e fabrıkaları gezmektedır. Kaf~e 
miişkUUerin hepsini halletmektedır. yarın Harkofa hareket edecektır. 
Dürdünctı sayrf amızda okuyunuz. 

Reisicümhur Hz. 
Zonguldakta 

Büyük taarruz ve Zafer 1 
Yazan: Mehmet Asım 

Plan tatbik edilifor 
Fakat Refet Pş. birinci ordu kumandan

lığını kabul etmiyordu 
O vakltlerde bu vaziyette bulunan yalnız Refet Pş. deOlldl. 

BUyUk Millet Meclisinde ikinci grupu teşkll eden muha· 
lifler de ayni kanaat vo temayUlde idiler 

Kabine teşekkül etti 

bu hususta bir muharririmize 
demiştir ki: 

- «Bir yerde mektum emlak 
olduğunu bilenler derhal vilaye
te miiracaat ederek ihbar et
melidirler. "ihbariye alamayaca
ğım,, endişesile gizli emlaki ha
ber vermemek hazine menfaati
ni korumamak demektir. Vilayet 
Muhbirlerin ihbar haklarınm ta
hakkuku ile uğraşmağı taahhüt 
eder. Bunun için böyle met
ruk veya gizli emlakten haber
dar olan vatandaşların derhal 
müracaatlanw rica ederim . ., 

Kabineyi tekrar teşkil eden Mister 
;\Jakdonald ile arkadaşı Mister To 8 

. h I f ' m 
5 

sı ve. a e ınin intihap edilmesi muhte-
meldır. 

. Diğ~r taraf tan Mister l\fak Donald 
btr nutuk söyliyerek "akide v "d 11 . , d ~ . e ı ea e.. 
rımı egıştirmedirn. Ben itimatname-

yi millete karşı olan vazifemden al
dım. lngilterenin mali itibarını kur
tarmak JUzımdır de . t' ,, mış ır. 

Mali ve iktısadi işlere dair gelen ha. 
berlerde de Amerikanın federal ban. 
kasının istifa eden hükumete bir olti
rnatom verdiği söylenmektedir. 

ı Bu haberlere dair tafsilatı harici 
h.aberler kısmımızda bulacaksınız. 



~ 2- VAKiT 27 Ağustos 1931 
sile birinci ordu k~m~danl~ğım Re- İngiliz buhranının 
fet paşaya kıkUf ettırdım. Kabul et-

m~. Nihayet o ~rihle~de ~ila asıl sebepleri 
kaydu şart cephe emrıne gırerek ıfa-

Hariciye Vekilimiz 
bugün gidiyor 

Tevflk RUştu u. dUn &ovret yı vazife edeceğini ~öyliyen açıkta Nu· ı Ust tarJtı J ıııcı ~ayıfada ı sefaretine giderek sefirle 
rettfın pa~~yı hlrincı . ordu kumandan~ temin ediyor, onu dünyanın en büyük görUşlU 
hfma tayın ettik.,, dıyorlar. kuvv~ti haline getiriyordu. 14 üncü ıı · · '"ı· T ·r·k R··"'t·· be H d. · h · f arıcıye ve~ı ı el ı U:. u y 

a ısenın . e emmı):e 1 
,.e ~an~ı Luinin zamanındaki Hollanda gibi, 31 ağustosta toplanacak olan Avrupa 

hakkında bir fıkfr verebılmek içın hır "''irminci asrın bidayetinde lnaiJtere de- b' liA-i k · ·· k lerine hü-
d h · h t ı· " t\ ır 15 omısyonu muza ere 

az a a ııa a vere ım: ı ı ı hAk· · • d'"" ·ıı ti ı . . · · k ·· n z er n id ımı 'e 15er mı e er n ara kumdımız namına ıştırak etme uzere 
Başkumandanlık Yunan ordusuna d ' b • b t ·d· B . · · • k . , srn a mec urı ra ı a vasıtası ı ı. u bugün ref akatınde harıcıye husmıı a 

karvı ~rruz karan. vermı:'" Gar~ eltcm hizmetlerden dolayı elde etti~i lem m'üdürtl Kem:ıJ Aziz bey olduğu 
cephesı kumandanı ıle erkanıharbı. ka' rlar ne5'rivat ve kömür satışı ı'le be- h ld k l C . . haı·eket ede· - · · . · " t . ı ·· ' ~ " a e e spres e enevı e) e )eı ~mumıye reısı aaı ruz P anının raber onun mali tefevvukunu temin e- kti 
tatbikatına ait cihetleri tetkik etmiş. den sebeplerdir. ce ~· . .. . .. . t s,..fa. 
Artrk filen taarruza geçmek için ha- .. .. Tel'fık R~iştu Be) dun So,ye · 

1 ki . 1 ktad Fakat umurttf harp butun bunları retine gitmı' ve Aefir Süriç yoldaşın da 
zır r ar }apı ma ır. d -· ti d' E- . t · · -- -· · 

B h ] ki U 1 i d ı k egış r ı. geı ngılız menbalarmı vetini kabul eduek ogle yemegını se-u a.ırr ı ar c m es n en o ara k t d · b'J h · · .. .. 
ı . .. . il .. k 1 b' . c· uru ma ı ıse ı e, ma reçJerını buvuk farette n•mi<ıtir. 
zmır uzerıne Y r~yece o an ırın ı bir mikya.<>ta azalttı. . ------------

ordu kumandanlrgına da Refet pa Ko"'mii , 1 t'h lAt b il d 
. . . . r. s ı sa " uıı n aza az-şanın tayini dUşUniilmüş, kendısıne dır (Tah . 

22
- .

1 
t k 

. . . . - 1 • mınen ·> mı yon ona a-
teklıf edılmıştır. Eger Refet paşa JU dar) v · t'J 

1 
f ··k 

1 
· t' . . . d' . e ıs ı tsa ma8ra ı yu se rnıs ır. 

teklifı kabul etmış olsaydı ken ısı Rakip ola k k d b' k k .. J •• 

lzmire muzafferen girecek f\Jan ra. arşrsrn a ı:ço ~m~r 
T .. k k ı · · b d b 1 acak memleketlerı yilkselmektedır: Hındıs

ur as er ennın aşın a u un · ta J A t 
1 

ç k 
1 

k 
t B · R f t · · ıaırn par n, apon, vus ura ya, e os ova • 
ı. u •e e e paşa ıçın 1 • "bi F 'b. k dl i t ' 

Ja.k bir tecellisi fdi. Fakat Refet paşa ya gı . ' ran~ ~ı 1 en s ne ye ı J~-
1.. ,_ d. , 11. k d "'etlrdiğt cek mıktarda ıstıhsal yapan veya <.ıı-

ta un ~en ı a} aerna a ar ,., ğ k. k" .. ı · t 'h ed 
b .. tik b' f" . te erek reddet er ra ıp omur erı ercı en mf"m-

uy ır şed re 1 gen P leketleri de unutmamak lazımdrr. 
mi~ oluyor u. . 

Acaba Refet paşa nıuul oldu da Kumaşlara gelehm. Bu madde ü-
keırıdislne yapılan birinci ordu ku- urinde dünya istt!'4.'esl daha çok kuv
mandanhğı teklifini reddetti? v~tlidlr. J_'ar~ bütün miJ!I hiıııl~ri ve 

Refet paşa da o sıralarda Yunan bılha.OJSa mıllt _ıktısat hisler.mi ytikselt-

rd k Tu k rdusunun taa . ti, ziraat ve ıktıeat noktaı nazarların-
o usuna arşı r 0 r d h ·ıı ti k d' k d' · 'd 
ruz edebileceğine Jnanmıyanlardandı. an er mı e n en 1 en ını ı are 
ikinci ln6nU muharebesinde DutnJu. etmesi kanaatlarını azıttı. 
pınar üzerine hareket eden ordunun İngilterenln kumaş tahakkUınünii 
başında bulunmuf, burada yaptığı kı~men kabul etmiş olan yirmi kadar 
bir hatadan dolayr muahaze olunmuş hlikdmet, bu tahakkümden kurtulmr.k 
idi. Bu defa kendisine birinci ordu is~Uer, ve Çekoslovakya, Br~ilya, 
kumandanlıfı teklif edilmce işin sa· Japonya, ~indistan, Avu&turalya~ Ka
mtmiyetlnden şilphe etti. Muvaffakıyet nada, lngıltere Ye ingillz a.meJeın ~-
11 bir taarruz ihtimalini hatırına bile rarına olarak keten ve yiln ne!çıne 
getirmedi. Birinci ordu kumandanlığı başl,!ldılar. Japonya gibi bazılan da 
teklifme karşı: hariçtcı piyasa aramrya bile koyuldu-

- Artık işler bu hale geldikten lar. Binnetlce İngiliz ihracatı da o 
&0nra mes'uliyeti paylaşacak adam mı nispette azaldı. 
tmyorlar? Nihayet alt.m menbalarının temel 

dedi. Bu suretle birinci ordu ku- direği olan denizcilik de günden güne 
mandanhğını niçin kabul etmedığini daha zayıf düşmektedir. 
de ifade etmif oldu. İngiliz bahriyesi karşrsında rakip o-

Relet paşan1111 bu sözünden anla- larak Amerika, Japon, cenubt Ame
f(lıyor ki artık o ordudaki işlerin rika, Alman bahriyesini buldu. V~ 
bir daha taıu:ım edilemiyec~ dt!re- Holanda bahriyesinin Fransız bahriye-
cede bozulmuş olduğuna kani idi. si karşıstnda olduğu gibi, milletler a-
Ordunun başındaki büyük kumandan- rasında mu,·asalayı ttmin eden kuv-
larm neticenin vehametini hissettik- vet olmaktan uzak kaldı. 
leri için kendilerine mes'uliyet ar- Hulasa, İngiltere, cenubi Ameri
kadaşı aradıklarına hükmetti. Bunun ka n uzak şarkta mahvolan Alman ti
için orduda mes'uliyetli bir nzife ve caretinin yerine kendisinden ziyade A
meYki almak istemiyordu. ~rikanm kaim olduğunu görüp ka-

Fakat o vakitlerde bu vaziyette bul etmek mecburiyetinde kaldı. 
olan yalnız Refet paşa değildi. Büyük Bilh~ bu iki geniş sahada olduğu 
m111et meclisinde ikinci grupu teşkil kadar dünyanın birçok yerlerinde ~e, 
eden muhalifler de ayni kanaat Ye İngiltere, en iyi vaziyetlerini k~ndiııine 
temayülde idi. Gazi Hazretleri mu- müthiş bir rekabet yapan Amerikaya, 
halirterin bu vaziyetini şu suretle hi- dostane bir surette terketmek vaziye-
kaye ediyor: tind~ kaldı, buna m«bur edildi. 

"Muhalifler ordunım tefessüh Bu mecburiyetlerin İngiliz iktı~adi-
ettlğinden, kıpırd~ıyacak halde olma yatına neye malolduğunu bazı rak
dığrndan, böyle zulmet ve müphf"mi- kamlar daha iyi göstermektedir: 
yet içinde intizann f elA.kete müncer 1913 ile 1927 arasında İgniliz ihra
olacağından ibaret propagandaları- catı yüzde 21 sukut etmiş, Amerika
na çok germi nrmişlerdi. Gerçi mec- nınki ise yüzde 51 yükselmiştir. 
liste bu tel!kki. cereyanımn yapt~ğı 1929 da ln iliz ithalatı, ihracatın-
a.ki91er zaten d Uşman lardan çok gız.. . g 

3 
te 

ek i tediğ' h ek· t kt • a dan 60 mılyar fazlalaşmıştı. 191 
lemd 

1
8
.d 11

1~d' arF ka tnob aı naz fİ harice tahsis edilmiş olan meblağ, Lon-
rm an aı e ı ı. a a u m€'n d . k'l 1 . .. d 82 i . ra pıyasasına çe ı en erın yuz e • 
propaganda en yakın ve en kanı zevat . . t kil d k 

1926 
d b an-

.. d dah. •t . b 1 sını eş e er en, a, u, 
uzerin e ı suı esıre aş amış, on· k k rk' bl - .. d 26 na . ca , yu ·ar ı me agm yuz e 31 
farda da tereddütler uyandırmıştı. On d .. .. ı·· B ti 'kt d. va 

d k ·be va - ta rruz uşmuş ur. u sure .e ı ısa ı mu • lan a an n ,, pacagım a . _ . 
-'-'·-d lt di u d d.. zenenm agır hır zararla kapandığı ::ı-

hı:wuun a live ai •
1 

yemax.gl"· n ed uş:.:_ne rada hariçten gelen mebaliğ gittikçe 
kuvayt as yes nı s up e e<:eor;uu . .

1 d i 1 •ttmadnn hususunda tenvir azalmış oluyordu. Bu itıbar ı e ~~on 

Bir arkadaşımızı 
kaybettik 

Jıtanbalda çıkan gazetelerde 
30 seneye yakın bir müddet 
çalışan gazeteci arkadaşlarımız
dan "Rütlü ba-
ba,, na mile ma
ruf Rüştü Bey 
dört aya yakın 
bir :ıamandan
beri Cerrahpafa 
hastanesinde te
davi edilmekte 
idi. 

T ees!ürle ha· 
ber aldığımıza 

göre, bot sob. l\lerhum Rüştü B. 
bet, çalı~kan, 
meslekdaşlarına hizmeti seven bu 
arkadaf, duçar olduğu rahatsız
hktan kurtulamamış, cumartesi 
günü vefat etmittir. ÖlUmU vak· 
tidoe haber alınamadığı ıçın 
kendisi hakkında meslekdaşları 
tarafından lAzım gelen vazife 
ifa edılememiştir. Merhumun aile· 
ıine, dostlarına leessürlerimizi 
beyan ederiz 

Salt Halim Paşanın 
katil hadisesi 

On sene kadar evvel ltalyada 
esrarengiz bir surette öldürülen 
sabık sadrazamlardan Sait Halim 
Paıanın katilleri hakkıncn hadi· 
se esnasında merhumun yanında 
bulunan ve şi1Ddi Boğaziçiode 
oturan bir zatın ifadesi almmasi 
için İtalyan zabıtasının hükfıme• 
timize müracat ettiği yazılmıştı. 

"Yeni Gün,, refikimiz:n ver
diği habere göre bu zat istin· 
yede oturan Tevfik Azmi Bey
dir. Ve bu hususta hülasalan 
şu izahatı vermektedir : 

- Sait Halim Pş. Maltadan 
avdetinden sonra evvela Paler
moya, sonra Napoliye ve Roma· 
ya gitmişti. Kendisile orada bu
luştuk. 1921 &cinunuevvelinin al
tıncı günü şehri gezmeye çık

mıştık. Akşama doğru clönerken 
evımizin otuz metre yakınmda 

üç metre uzakhktaki yaya kal
dırımından atılan bjr tabanca 
~urşuoile Paşa şehıt edildi. Be
nim kutulmam bir tesadüf ese-

a resko fan 
1
t .· 1 .. umlu gördü birkaç ay içinde lngilterenin altınları 

ve t n e meyı uz m... h r . . kt·.ı:.· bü" •. k .. k'"la ridir. 
Bü,,•tik Millet meclisindeki muhalif mu a aza ıçın çe ı,.ı yu muş u • 

" t ""'bebı· kolayca anlaşılır Kur .. ıı:un, bulunduguv mut araba· fırka azasının menfi propagandalanna ın ~ • . ·. . . 
nihayet vermek için Gazinin söyle- Bınaenaleyh, malı v~zıyetını bır d: nın sağından atılmıştı. Paşa da 
d•V• t tminkflr sözler arasındaki şu fa kurtardıktan sonra ıhracat ticar"tı· o tarafta oturuyordu. Kur~un 
ıgı a · d'' b'I k · . l 'It . hü (altı yedi günde düşmanı rnağltip et. n_ı ~zelte ~ me ıçın, ngı erenın ~ tam şak ağıra ge~di. Ben o sıra-

mek) tabirine dikkat etmek lazımdır. tün ıktısadı hayatını tam ve yem da tesadüfen vere eği ' miş l::u'u- · 
Çu··nku" bu t .... bı·r Gazı"nı·n daha taarru bir teşkil!ta tabi tutmasr icap eder. d 

.. nuyor um. Kurşun da üzerimden 
ıa başlamadan evvel hazırlanmış Biz. kendi hesabrmıza, bu ikind geçti. 
olan hareket planının muvaffakıy('ti vaziyeti de, birincisi gibi halledehile· 
derecesi hakkındaki kanaatini göster ceğini zannediyoruz. Katil kurştınu attıktan sonra 
mektedir. Bununla beraber acaba i· LeoN ABENSOUR kaçmağa başladı. 
kinci grupun azası o vakit Gazinin tat- Bir müddt~t takip ettim. Yaka 
minkar sözlerine inanmışlar mıdrı-'! ni mağlup etmek planına bir takım layamayacıığımt anlayınca vaz-

Bilahare cereyan eden ah\•ale na ;üksek rütbeli kumandanlar bile akıl geçtim. 
zaran buna müspet surette cenp erdiremezler ise dfü~nıan tarafının hiç d 

Bu hususta bu yakınlar a vermek mümkün değildir. Çünkü ha- akıl erdiremiyeceği ~k tabii değil 
kikaten inanmış olsaydılar, ve hareket midir? berıim malfımatıma müracaat 
Jerlni bu inanışın icabatına tevfiT.: et· Onun içindir ki Anadolu toprak edilmiş değildir. Belki bundan 
mlş bulun@aydr.Jar mecli~te ondan Iarım tahlin etmek şartile mütareke sonra ~or;ır :ır 
sonra ikilik kalmazdı. lkind ıı:rup teklifine Yunanlrlar hiç kulak verme- ------------
o zama.na. kadar yaptıklanna pişman diler. Büvük Millet meclisi hükumeti Meclis reisimiz 
olur, birinci grupa iltihak ederdi. nin n Tii-rk başkumandanhğının ~urt Meclis reisimiz Kazım Pş. Hı. 

Hakikati halde yunan ordu- larını bir nevi blöf gibi telakki ettiler. dün hariciye vekilimizi ziyaret 

Gayri mübadiller 
Şirket tesis etmek 

istemiyorlar 
Gı:ııyri mübadillerden bazılara 

tarafından tekrif ediJen bir şir· 
ket tesisi fikrinin birçok Gayri· 
mübadiller tarafından kabul 
edilmiyeceği anlaşılmaktadır. 

Dün Gayri mübadiller cemi· 
yetinde hususi bir toplantı ya· 
palmıt ve bu mesele görUtül 
mllştür. Toplantıya iştirak eden 
Gayri mUbadiJlerin hemen ekse· 
risi şirket tesisine taraftar ol· 
madtklaun. bildirmiş1erd r. 

Eu fikri ileriye atan zevat 
şirkete kredi temini için bazı 
mali mü~ssuelerle temasa geç· 
mişlerdir. 

Haber aldığımıza göre bu ara
da Se:anik bankasına da müra
caat cdilm · ş, banka müracaatı 
tetkik ettikten sonra red ceva .. 
banı vermiştir. 

Şirket tesisi ma~ sadıle yapılan 
tqebbUalere devam edılmekle 
beraber alakadarların ekser:ıi 
bu fikre tatbik kabiliyeti olma
dığından suya düşmUş nazarile 
bakılabileceğinı söylemektedir
ler. 

Darülfünunda 
Barem 

Verilen karara bır kısım esis• 
tepler de ltlr•z edlyorlar 
Darülfür unda Bareme göre 

tespit edilen mliderriı, muallim 
ve asistan maa9ları etrafında de
dıkodular devam etmektedir. 
Köprülüzade Fuat Beyden sonra 
ba:ıı as;ıtanların ve müderr:sle
rin de Vekalete müracaat ve 
bu arıtda Ecıatı ve t>!şçi met<
tebindeki asistanlarm maaşları· 
nm diğer fakültelerdeki asistan 
maaşlarından daha aşağı oJarak 
tesbit edildiğinden şikAyit ettik
leri söulrnme1<tf'..f;r. 

Türkçe öğreniniz! 
Şark Demiryol.arı kompanya· 

aı 30 ağus•os zafer ve tayyare 
bayramı münasebetile gUndiiz 
ve gece mahsus olmak iizere 
YeşiUıöyden 2,42 de lstanbul· 
dan, (geceye) 1,20 kalkacak iki 
tren tertip etmiştir. Kumpanya· 
nm balkm ihtiyacını düşünerek 

bu katarları tertip etmesi güzel 
bir iştir. Fakat ne yauk ki kum
panrarıın bu iş için gönderdiği 
ilinı okurken gözümüze çarpan 
imli ve şive yanlışlarmı saya 
saya bitiremedik. Aradan sene· 
ler geçti, kumpanyanın öğren· 

mesi IAzınıdır ki: 
Ağostos değil 
Bayrami ,, 
Arasinda 

" 
Aşağidaki ,, 
Bakir köy ,, 
Yeni kapi ,, 

Ağustostur. 

Bayramıdır. 

Artsındadır 
Aşağıdaki 

Bakırköydür. 
Yeni kapıdır. 

Zeytinburnudur. 

' 

SON -
~·AB B B J.1 R 
Gazi çiftliğinde 

O azetectler birliği 
bir ziyafet verdi 

Ankara, 26 (Telefon) - 26 atusto 
zar~r bavramr münasebetile bugü 
türk gaı;tecller birliii tarafından Gaz· 
çiftliğinde bir ziyafet \'erildi. 

Zivafette Sıhhiye vekili, Maarif v 
kili, ·Ali Sait Paşa, bütün vekaletle 
erkanı, meb'u~lar hazır bulundular. 
kizinci kolordu muzikasrnrn çaldıfı iıs 
tiklal mar!ll1ndan sonra Türk gazeleci 
Ier birli~i ~amrna Ne§'et bey bir nu 
tuk söylt!dl. Buna Ali Sait Paşa c 
\rap ,·erdi ve bir dakika şehitler hllrme 
ten ayağa kalkıldı. Ziyafet geç vakte 
kadar devam etti. 

M. Venlzelos 
Atlneda seyahatı hakkında 

yeni izahat verdi 
Atina, 25 fA.A.) - Atinava 

avdet eden M. Venfzelos Atin• 
ı..jansana beyanatta bulunarak, 
ıon seyahatinde biç bir ittifak 
teklif edilmediğini, söylemit 
ve şunu ilive etmittir : 

0 fatanbul ziyare~ime gelince, 
TOrk tebltği reımİ!İne biç bir 
şey ilave etmiyeceğim. Ancak 
iki hükumet tarafından değil 
iki millet tarafından da arıu 
edif mi, olon Türk· Yunan tetri
ki mesaisinin daima daha aeme· 
reli neticelerinden dolayı !evin• 
cımı ve memnuniyetimi ifade 
etmeyi lüzumlu addederim.,, 

Nafia vekili Çankmd• 

Çankırı, 26 ( A.A) - Nafia 
vekili Hilmi bey bugün Çankırı· 
ya geldi, büylik tünelin inşaatını 
görmek üzere Yıldırım istasyo· 

nun• gitti. 
ilk incir ihracı 

i:ımir, 26 ( A.A) - incirleri· 
mizden ilk parti bugün merasimi 
mahsusa ile İzmir limanından 
Marsilyaya gidecek olan LotUı 
vapuruna tahmil olunmuştur. 

lzmlrde spor 

İzmir, 26 ( A A ) - Ankara 
Çankaya spor klnbn birinci ta· 
kımı bugün saat 19 da ıehrimize 
ıelmiştir. ilk maç Altay birinci 
takımı ile cuma günü yapılacak· 
tır. 

-~------------~ Fransız ve lnglliz sefirleri 
İngiltere ve Fransa bOylik 

elçileri dün hariciye vekilt beyi 
Y eniköydeki ikametgAhlannda 
ziyaret etmişlerdir. 

Sovyet sefirinin ziyafeti 
Eugünlerde istanLulda bu'u· 

nan sabık Sovyet Maarif komi
seri M. Lunaçarski ile Madamı 
şeref:ne Sovyet büyük elçisi M. 
~uriç tarafından Bllyükdererleki 
yazlık ikametgahında verilen ıi· 
yafette Haric'ye vekilimiz de 
bulunmuşlard1r. 

Zeytin l urnu " v. L. Etnografya cemiyeti 
t"J~ Halk bilgisi derneğinin Ana.doluda· 

Deniz gezlntilerl kt şubelerinin hepsi ıağv ve dernt>iin 
. ismi ( etnoğrafyn cemiyeti) ne tahvi e-

Hilaliahmcn~. ~ey~oz ş~besi ağus. dilmiştir. Dernefin lağvedilen şubele· 
tosun 30 uncu gunu bır denız gezintisı ri l9 dur 
tertip etmiştir. ' . , 

. . . . Bundan sonra cemıyete gırecek oları 
Du gezın.~ıyetahı:ııs edılen 74 numa- azalar mütehassı~ kimselerden olat'a!i 

rah vapur koprüden saat sekizde kalka ve çalışmayı deruhte edeceklerdir. 
rak Yalovaya gidecek ve av<lette boğaz -:::========::::;;;;:;;;-
da bir cevelan yapacaktır. ------- Yeni ne•riyat 

MUstahdimlore verilecek TUrkly& ve Krom 
sıhhat cUzdanlerı Tilr"iye ve Dünya ı.:roı:ıl.;rı. vaziyeti, 

Müstahdeminin sıhhat cüzdanı al- mevkii hakkında Madenciler birliği umu
mak için verilen mühlet 15 teşrinisani- mf ~ Atibi Sadrettin Enver Beyin bir eseri 
ye kadr uzatılmıştır . inti~ar efmi~tir AMkadarlara tavsiye ederiz. 

Son günlerde belediye müstahdemin -------------
şubesine birçok hizmetçi, aşçı, sütni· 
ne müracaat ederek beyanname almak· 
tadırlar. Şimdiye kadar 700 kişiye sıh 

itizar 

ıunan altı yedi günde kuvayı asliyesi (Bitmedi) etmiştir. 1 hat cüzdanı verilmiştir. 

"l\mlcık Dalları., tdrikıımiı yazunı:sın 
çokluğuna m!bni bugün de cedilemedi. 
Okuyucularımızdan ö.ıür dileı iz. 



Mektep hocalan 
lnlrlllAtle 
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1 Harici Haberler Sofyadabirkaza ı~cv·a-kıt-Jın-~·1·~-~~------~---~.--N-.k·k·~-n-.~ 
yeni İngiliz kabinesi iki Bulgar nazırı No.: 27 Hz. JSA 

Amele fırkası yeni hükumete iştirak
ten imtina ediyor 

yaralandı 
Ajans Hansın 2:l ağustos tarihilt' 

bildirdiğine göre, pazar günü, Sofyı:t 

da feci bir otomobil kazası olmuş, Bul
gar ziraat ve marif nazırları ağır su-

- ... rette yaralanmışlardır. 
Başvekil Mister Makdonaldın söyledlgl Nazırları götüren otomobil, bir tren 

ömer Rıza 

• 

lsanın ikiz kardeşi de 
müritler toplıyordu sBzler ve muarlzlerlne verdiği cevaplar yol~n.dan geçerken marşan.~izin lok?" 

.. . . . motırı aıtmc1a kalmış ve şororıe mauır Sen Pol ile taraftarları lsanın bir ikiz ka-Londra, 25 {A..A..) - ,. ,ı. ,.fak J)"-- nald bu akşam bir nutuk SO" lemı<:tır .a..1 
ld n !• """" • 'd 1 . d . .; ~. · nazırı M. Moravivcfin hususi katibi d f ld ğ ti k 1 t f 1 dl 

na .saa~.l~,20 .. de .. saraya gitmiş ve Eskı :'1'ı .e.e~ın ~~ ."eya•w•ı~eallerı~- derhal paramparça olmuşlardır. eş O U UnU UDU Urma S em Şer 
kral ıle goruşmuştur. M. Mak Dona). den hıç hırını degıştırmedıgını, bugiın . . . . " . . . . 
dm yeni'milli kabine listesini krala tev kü hareket tarzı itibarile amele fır- M. ~foı:_avıyef ıle zıraat nazırı l\f. Gı- ~ır defa beni ve Jem~ ile ı:etrc:. yere .gıtmeden e.~"':~ı gıdeceklerı Y 

di ettiği haber alınmıştır. kası azası tarafından bir itimatnenıeyi ~~!..~?!~ .. ~.!~.~--~~:.~~-~ .. :.~:~.1.~.~:::~?.~~-~~~:.:. Y.~' .~badet ~.tmekt~ oldug.u. daga .~o d~ ~ımlerle goru~cckl.e~se onla 
Londra, 25 (A.A.) - İngiliz kabine- haiz bulunduğu iddiasında bulunmn.dı- pek kısa olacaktır. Ve geçen haftakı t~:<f u'. Onu oyle bır nur ıçınde gor- gızlıce mek!uplar gonderılır ve bu m 

CJinin resmi listesi şudur: ğını, bununla beraber İMİ sınıflarının siyasi vaziyete avdet edilecektir. Şim· duk kı, bizim gibi fani kelam söyJi. tu~larda gıdecek adamların evsafı ş 
Başvekil M. M.ak Donald, Mecli menfaati namına böyle bir itimada sa- di her tür1ü tehlikeyi göze alını~ olan- yen adamlarm o nuru tarif etmeleri- re ıle yazılrrdr. 

cihas reisi Lort M. Baldvin, Maliye hip olması lazım geleceğinden emin Jar o zaman mücazat veya mükafat ne imkan yoktur. Kendisi bizim üçü- Palün yukarıya naklettiğimiz t 
nazın M. Snovden, Dahiliye nazırı bulunduğunu söylemiştir. göreceklerdir. müzü tekrar dağa çıkarmak istiyereıc rifatına bakıldığı takdirde bunlanı 
Sir Herbert Saınuel, Lort Chancelier M. Mak Donald nutkuna devamla M. l\fak Donald nutkuna zengin fa. bize: lsaya çok tetabuk ettiği ı:örülfü 
lı>rt Sankey, Hariciye nazın Lort demiştir ki: kir, iş sahibi veya işsiz herkesin 'bu- - Benimle beraber geliniz ı dedi. (İsa) nasıl de-Jişiyor ve türlü türlü 
Röding, Hindistan nazın Sir Samuel "Ben, haiz bulunmaklığrm lazrm c-e· günkü müşkülata göğüs germesini, ah- Biz de onunla beraber gittik. Un-a killerde görünüyorsa. Pol de hazan i 
Hoare, Dominyonlar ve mUstemlekat len itimatnameyi milletime karşr olan val ve şeraitin icap ettireceği her da- uzakta ibadet ederken gördük. Deni san, hazan melek gibi görünüyord 
num M. Tomas, Sıhhiye nazırı M. vazifemden telakki ettim. Bana vuku vete icabete hazır bulunmasını istiye- sevdiği için ona yaklaştrm. Kentlisi Sonra (lıın) nrın şekli nasıl türlü tü 
Newille Şamberlayin, Ticaret nazın bulan müracaat ve daveti ne gibi ıeti- rek nihayet vermiştir. beni görmüyordu. Onun arka taraf1• lü t.enakınlar içinde tarif olunuyo 
M. Cunliffe Lister • celer hasrı edeceğini düşünmeğe bi- Yeni lngiliz kabinesinin na bakıyordum. Dikkat ettiğim znnı.rn sa, Pol de ayni surette tarif edilmf'! 

Isimleri aşağıda yazılı nazırlar hü- le lüzum görmiyerek kabul ettim. ilk içtimaı onu sanki hiçbir şey giymiyormuş gi. tedir. Bir taraftan onun çarpık baca 
k6mete iştirak edecekler fakat kabine- Birçok hususi evrak ve ecnebi mü- Londra, 2:> (A.A.) _Yeni kabine ya bi gördüm. Kendisi çırılçıplak gibi idi. h olduğu söylenirken diğer tarafta 
de dahil bulunmıyacaklardır. essesele~.i . Ing~ıterede bulunan paı·al~ rın ilk içtimaını yapacaktır. Muhafa- Fakat bir insan halinde d~ğildi. A· onun yakrpclı olduğu söylen.iyor. m 

Hava nazın Lort Amulree, Bahri- rrnın muhım hır krsmrllıl mali kudn.tı- zakarlardaıı Sir John Gilmour zira- yaklan kardan beyazdı. Zemın, onun taraftan onun kora burunlu olduğ 
ye birinci lordu Sir ~ustin ~amberla- mize iti:matıa~ının ~rsılması yüı;ün- at nezaretine tayin olunmuştur~ ayaklarile aydınlanıyordu. Onun ha- ifade edilirken, derhal onun arkas 
yfn, lskoçya nazın Sır Ardııbald ine den gerı çekmışlerdır. Onların bu ha· MUmeyyı fi şı semaya değiyordu. Ben korktum dan zarif bir adam olduğu ileri siirül 
Jafr, Terbiye nazırı Sir Donald Macl~ reketi birçok sebeplerden, bilhassa In- Lo d 2-;: (A Az) vaa! ~"ıe kk··ı ve batırdım. O da döndü ve ufak te yor, Vaziyet, İsa), tenkit. e<te 

· Si H B ·ı · b ek' b'"t · 't'b ·ı n ra, v • • ı. enı şe u. an, Mesaı nazırı r enry ettrton, gı terenın u sen ı u ç~ı ı ı arı e d k b' "'nı·n b 1 .. . fok bir adam olarak göründü (1) ken karşııa~tığımız nzivetin ayn . . . ~ . e en a ın~ a ıca mumeyyız vas· • ~ .; 
Nafıa nnzın Lort LondMon Derry, La~ vazıyetdı .hadkkın~a .duy1m~gşt~ ba1şla~ltık· fı sıhhiye nezareti müst~na olmak Yuhanna daha sonra lsanın muh- dir. lsa hakkında bir taraftan {kam• 
castre dukalrfr nazın arkr de Lothı Jarr en ışe en ılerı ge mı ır. ngt e- ·· f'yatl ,. k 1 k 1 telif şekillerde göründüğünü anlat bur) denildiği halde diğer taraftan vü• . l" k . . . . b'J . uzere sar ı ,o o an ma am :ıra 
an. renın ma ı uvvetını ıyıce 1 mıyen ec- getirilen nazrrl:ırın kabineye dahil bu- mak içi'll kardeşinin bir d~fa lsay• cudünün mükemmel bir surette neşv · 

'~H~~biye ve z~raat nazırları ayrı- nebiler bir ta.kı~m k~a kan masalları lunmamasrdrr. Bu hal hiiktimetin <:ok bir çocuk şeklinde gördüğünü, daha nema bulduğu söyleniyordu. 
ca bHdırıleceklerdır. na kulak venn!§lerdır. Onların bu en- .dd. . hemmiy ti" t flar yap. sonra onun başı saçsız fakat uzun Senpolün amali unvanlr eserin mU 

K b. d'"rt 1 d" h d' · hüku t· d h l b' bul n cı 1 'e e e 1 asarru a ı.n~ . o ame e, .. ort mu af aza- ışesı .. me ı er a ır çar~ .. u · mağa azmetmiş olduğunu göstermekte sakaJh bir adam şeklinde görün~üı;ü ellili tsa ile Pol arasındaki müşab 
Ur n iki lıberalden murekkep olup u- ması luzumunu emreden malı bıı v::ı.- d. halde birçoldannın onu genç hır a- heti anladrV,ından Tekla namındaki k 
zan zamanlardan beri teşekkül eden ziyetıe karşılaştırmıştır. ır. . 

1 
•· . d . dam olarak gördüklerini anlattıktan dından hah , !erken şu sözleri söylü-

k-ı..· ı · d tl' 'd' T b'' 1 ·ı · ı· •t'ba b"t"n Kabıne ıancın e brralulan yedı ma-ıwıne erın en az a e ısı ır. a ıı ngı terenın ma ı ı ı rrna u u .. .. . . sonra nihayet ı;ı.u sözleri söyler: ''Or · 
· · 17 .. · · d t..ı. d kamdan uçune gctırılen nazırlar mu- ~ .; • miktar takrıben kadardır. dunyanın ıtıma rnı eıı.rar uyan ır- • f k t "Ekser zamanlarda bana ufak Beyaband:ılti bir koyun etrafı na-

Amerlkahlar lngiliz hUkOme• mak ve canlandırmak büyük bir ehem- hBafalza.ktbırlla;ive rr_ ası~a maef~asupe~~· tefek ve yakışıksız bir adam olarak sıl gözetlerse, ' bu kadın da Polü böYi 
ti iti t sı d dll ? · t' h · bir meseledir Yoksa ln- un ar a ı .; • ... esaı ve n ı n w .. 

ne o. ma o~ mu gun er er ~ı~e 1 
• aız. . . . · ' .. retlerini deruhte etmişlerdir. Liberal- görünür, sonra da onun başının sc•ma le gözetliyor ve arıyordu. Onun goz-

Vaşıngton, 2;) (A.A.) - Resmi ma- gıhz mılletı l~gıl!z lırasrnra kry~etı~ı 1 d '"ç nezaret almışlardır Bunlar ya değdiğini görürdüm.,, (2) Ve şunla- leri kalabalık üzerinde dolaşıyorken 
hafil, federal Rezerv bank tarafın- muhafazaya ım~an bula~.az. nglız le~ e u arif v La t. d kalı: rı ilave eder: mesihi, Pot şeklinde otururken gör-
dan müstafi İngiliz amele hükUıneti lirasına karşı gösterilen ıtımadm sar- s oçChya, mı· arlı"gwı·d· e :

1
cas .re fu k "Onun bir harikası daha vartı: dü 

b'"tü dil f ı· ğı ance ıe ır. n esaı ır ası .,, 
ne ültimatmn gönderilmiş olduğu. sılıp yok olması u n nya ıcaıe ı- . . b. t k nezaret im ştrr 0 da Yemeğe oturduğumuz u.man beni bağ Pol tıe meslh biribirlne benzet' te-
na dair Lond,radan gelen şayialar hak nin dağılmast ve perişan olması .ma-

1h~ın ~rl e. zaretı'dairyrı 1 
• ' rına basardı. Dikkat eder(iim. Bazan lilli edildiği gibi Juda Tauma yani 

· t ammun eder Bu ,·azıyet~ ava ış erı ne • 
kında tam bir ketumıyet muhafazası- nasını az • M ı.r. tf dll onun göğsü yumuşaktı. Bazan dn tn.1 (lkiı Yuda) ile Isa da biribirlerlae 

kt d' ten ise herkes ve daha doğrusu herkes- M. akdona ua a e en . . . . . 
na devam etme e ır. .

1
. • .1 • .. .. t vvurlar lar gıbi serttı. Bazan onu tuttu4tum ~ok benzerlerdi. Isa ıle Yuda ıkiz kar 

. t' h . • d . . ten ziyade ingı ız ışçı erı zarar gorur. asa b' .. ti k . . 
1 

· k t 
Hazıne nezare ı, arıcıye aıresı, . . . . b' tt d .. Lo d ?- (A ") _ D w . 1... zaman maddt ve sert ır vucu a ar- deştıler. Ilır prenses ev <'nır en sa 

k .. Jü I . lngılız }ırası f elci.keth ır sure e uşe· n ra, .. ., .ı1< ogru ma u· .
1 

.. .. .. dı 
1 

k d . 
federal rezene ban her tur te sır . .1 Al . . •w· şılarşr, hazan da onun tamamı e ,.!av ona gorunmuş. ka n sayı ar eşı 
ve mütaleadan istinkaf etmektedir. cek olursa lngıltere de vaktı e man- mat alan mahafılde beyan edıldıgıne ri maddi ve vücutsuz oldufunu görü- sanaraJc şu sözleri söylemisti: 

M kd it 1- f k d yada markm düşmesi neticesi olarak göre M. l\fak Donald milli bir hüku- yordum "Sen bizi bıra.kırustın :; Burada na 
a ona eme e ır asın an . . t be serait ta k·ı t · · 6 ·va • h h • .,, :. • 

istifa MI edecek? hadıs .. olan vazıyee n~er -s k kil: metteş ı e.mesını~ ı.;•SI a.y~unan.ı- Yuhanna gibi aziz bir müridin 'm sıl bulunuyorsun?., lsa ona: 
Londra, 25 {A.A.) - Nazırların yeni h~d~us eder: ~undan ıs.~ ~n ço hayet vermış oldugunu pek ala takdır sözlerinden mak.~t. Josefüsun, lsa, 'Ben Yuda değilim. Ben Yudanın 

listesine ve hükQmetin programına in- çuk ırat sahıp~en za.rar go~r. . b" etmektedir. Bununla beraber l\f. Mak fitret \'e mahiyet itibarile bütün in- kardeşiyim • ., v ··et serı katl ve muessır ır D d · t•W• ı:· t tb'k tizaren nazarı dik.kat, !llimdi yeni !l\U· azıy ' .. .. -1- ona) tertıp ('t ıgı p anı a 1 mevw sanlardan farksızdı, sözüne mukabele Demiş. .sonra yatağa oturmuş ve 
~ harekette bulwımağa luzum gosterrn1:n .. w d" · • · b" 'f d .. .. · · d b 1 halef eti teşkil edecek olan amele h ...ı. t b- knne koymagı ken ısı ıçın ır vazı e n etmekti. onlara zuhtu takva tavsıyesın e u un 

te idi Hükumet bu ar._et ve eşe . . 
1 frrkasma mütev~cih bulunmaktadır. .. · . . ..ı. . : t' de b 1 nmakta- detmektedır. Bütün bu beyanatın hedefı, sanın muştıL 

buse gırışmca nıye ın u u . . ·r ek d" t ·ı "ki k d . d· k. Aralarında .M'.. Kennedy bbulhunan 
1
nme- dır Müstacelen yapılması lazım ge- Buhran ge~er g.~md~z J\.L ~la~ Do- asıl. şekh1~ı .1tahdrı_ :~::' d' do~~nı·-·u~: .. besah_! eb_ı kz dard eşık _ar1asın ,hı. ı 

le hUkGmetı ruesası bu sa a top Rna- • d iS6izlere ait nald iktidar me\:kıın en Ye sıyası ha· yevı şek ı ı e ag ,,_,.ın a egış ıgı ı • muşa el, ır :ı ın an ogu an ır 
rak yeni hükumete iştirakten imtinaa len ~asarru.flar arasd ın ~. d: on niı.pe- yattan çekilecektir. M. Snovdenin de dia olunan şeklini birihime kanştırw cin tarafmdan da ta.c;<iik olunu-

•. • . 1 d. tahsısat mıktarm an yuz · • • B · d" k" "B' · · le 
muttefikan karar vermış er ır. tinde tenzilat yapılması teklif oluna- bu suretle hareket edecegi söylenmek- maktrr. 1 b 1 e le Y~~· :e~ın. ıyo! Eı. ..:s:ı se.nın 1 

Amele fırkası mahafili ile tredün- caktır. Ancnk çocuklara ait tahsisat tedir. n· . t~ay~ k e~z ~· ~ t ~k'k d ~~nase 1~1~ ne bbı•Y ~u ll;{.1\ e · 
yonlar mahafili, yar.ın Londrada ak- azaltılmıyacaktır. Bu tedbir çok bil- Amerlkahlar lneiliz banka· ınsh' .ıy~n ı l ğ arı ikın. ~ ı .. e ~~ çısı.:. sen nıçın ra 'l~lo an ~ht" a en 
tedilecek olan içtimaları sabırsızlıkla .. . :- 'b' ·· ünmekte- 400 11 ar dol k di ler, ınstiyan ı ın ıncı muessısı zemıyorsun. Rap ce a ve ı ışanıını yuk bır fedakarlık gı ı gor sına m y ar re S p 1.. t . . d 1 . • . d .. .. .. t" 
beklemektedir Bu i--+imalar tredün- "k" zarfında aklar olan en o un asvrıne aşına u· ar. saklıyarak tenı ıçın e gorunmuş ur.,, 

• :r• • dir Ancak geçen ı ı sene açac b" . ~- . d d be 
yonlann iktısat komitesinin amele • w .. d b' buçuk nis Lo d 2• {AA) _ N 1 Ti Anadolunun papaslarmdan ırı, .:-en lsanın kardeşı Yu a ona oka ar n 
fırkası milli icra komitesinin' tredün- !ıayat pahalıhgı yuz Be 

0
:, 

1k\ şerait n rat, ? . ' bir ... a:vyor < ör~ pole muhabbet sevkiJe yazdığı, yahut ziyordu ki birçok yerlerde bunları ka-
petinde azalmıştır. u~ .. n mes gaze csının .; ısına !! • , T-'·l r. t y d h t y 

yontar kongresi umumi meclisinin ve d hT d . . 1 .ki sene evelki v-ızi- • h'"k. t A ·kada ?.t t . . uydurdugu 'Sen Pol ve ~anın a· rıştırılıyor ''C sayı u a ya u n-
a.mele frrıkası istişart komitesinin içti- a 

1
1 ~ e ı~ız e~~; kl'f etmek s·ıtın ~en~ .. 1~ u~~ .;er~ h - ~:. ı~ın- mali,, nde şu satırları okuyoruz. Bu e- dayı ba zannediyorlardı. 

nıalandır. yet ennke gb?l~metgıl . e. 
1 azalması t;hli- de~ t u .1y.et .1 mk~ tar a al~ksusb 1

1 
ır rke· ser 170 senesinde yazılmıştır. Bir rivayete göre lsan1tt ikiz 

almak a ı ıye erının ı emını ım ·anına m ı u unma • d bi d p . w. S ddik M. Mak Donalckn fırkadan istifa e- . . .. 1 1 ·stemekten da· tad "Oneseforus namın a r a am, o kardeşı Yuda degıl, fakat a 
kesını goze a ma arını 1 ır. .. l ~ · h be alarak '"O y k 'd' deceği derpiş edilmektedir. Hatta mu- • :- 1 b' . 1 r . . . . lun Konyaya ge ec~.nı a r "l a up ı ı. 

maileyh ile M. Tomasın icra komitesi ha hayı~ı ~e ;·•r ;d ırb 1~~n~u" buhra- Federal Rezen· bankın ışs~zlık sıgor cukları Simmiaa ve Zeno, karısı ( Rltmedl) 
· ti a nda hazır bulunup bulunmıya- 1\1. • a ona ' u f Jan tası masraflarında tarnrru yapılmı- Lektra ile onu karşılamağ:ı ve e\·ine 
ıçakml ı a16m değildir nın bir takım bangerler tah.ra ıtn\ip yacak olursa İngiliz bankasına Yf"ni da,·et etnıeğe çrktı Çünkü Titus ona iki Alman doktoru 
c an m • le fırkası hük6meti aley ıne er · t • O f 
D'ğ taraftan yeni vaziyet dola ame ·ı . ldiii-i tar- krediler açm:yacağrnn daır or aya çı- Sen Polü tarif etmişti. nese erus, 

ı er • • edilmiş bir fesattan ı en ge " ' k t 't d k b. h ber ·· · fakat o-yısile M. Mak Donaldın yedi eylülde '. . 1 .dd ti tekzip etr.1iş- an şayiayı eyı c ece · ır a Sen Polün şahsını gormemış 
B~lda toplanacak olan tredünyon z~ndakı ıma arı şı e e almak mmkiin olmamı~tır. nun ruhunu tanımıştı. Bu. adam, 

ıar kongresine gitmesi muhtemel oldu- tır.M Mak Donald aJMle hükumetinin Mü. .. t!tfa İngiliz kabinesinin Ameri- Lystraya giden ~ane yola ~ıd~rek o-
ğu söylenmektedir . i. ah' tt h',. bir ültimatum al- l\adaki hususi bankn'ardan kredi te· rada bekledi. Gehp geçenlerı Tıtu'3un 

• . . sıyas m ıye e 1
"l • • • • • T d · · de tetkik ediyordu Ni-

M. Hendersonunn çekılmesı, gerek fı; mamış olduğunu ve bangerlerle glrıŞ· mın etmediği istifasından evcl ını\an- tarı ı aı~~~nn . w. . .. . ~· . 
ka no\dai nazarından gerek beynelmı- t•ğ· .. akerelerde bunlar tarafından sız olmasa hile ço!ı: zor bir iş addetmiş hay~t Potun geldıgını gordü. l\.endı 
ı~ı noktai nazardan ve gerek tahdidi ~e: h::;i bir hususi maksat takip e- olduğunu bugün açıktan açığa söylen- si küçük yapılı, saçs~z .. baştı, çarpık 
•-tihat konferansı ri'"'cı.eti noktasın- d·ıd·-. d • bı'r emareye tesadüf et- mektedir. bacaklı, yakışıklı, hıb!f.k kaşlı, ol-
ıı.as .;~ ı ıgıne aır. b'" "k b l ·r b' ttı 
d•n muhtelif mütalealara yol açmak- memiş olduğunu sö)tlemiş ve demiştir Uugüne kadar yeni kredi talebi hak dukça ~Y~ urunh u, zar.ı ' ırekza .' 
tad · k d · · b. ·· aat ··akı' olnın·ııı.._ Bazan hır ınsan, azan bır mel gıw ır. kı: ın a mç ır murnc • • -s • •• •• •• d 

Press Association, bu son nokta- "Şayet yeni hükUınet bir istikraz t.ır. Bununla l>eraber yeni hükumetin bi gorunu~.or u.,,. . . 
· · kt d' · .. he . . 'd (Pol) un tevkıfınden bahsedilnken ya ılrtımal vermeme e ır. yapmağa muvaffak olursa hıç şup programını tanzım eder etmez :>enı en .. .. . 

1 t k kt · k' ·· f' h'"k,.. t de a'-· k ı· t · . b'-.. t · e ban şu sozlcr ~oylenıyor: "Muhafızlar onu M. Thomas vaz ye ar1'1 ır etm<'melidır ı musta ı u ume .; rN ı emınıne teşc ,,us e rnesın -
1 

ki . 
1 

d ç·· k" 
diyor ni erait dahilinde ödünç para alma· gerler mahafilinde intizar edilmekte kolay 1 a yakalamış ar 1• un u 

Londra, 25 (A.A.) - M. Tomas ile ğa şmuvaffak olabilirdi. Ancak bir olduğu aşikıir lıir hakikattir. yamrıyumru'. . kara sakallı, saçsız bir 
M. Hailsman, bu sabah başvekalet tek tedbir Ingilterenin mali itibaı"Im Nevyork gazetesi ve bankalar maha- adamdı,.'. denıhy~r. . . 
dairesinde M. Mak Donaldla görüş- sağlamlaştırabilir. Bu tedbir de ta- filin de hüküm süren fikir ,·e kanaat . Pot.un b~. lkı .. ta.:.''lri çok ~lay,ıtnr 

· M T d · d k ·· ı· ·· t b az . k d' dıkkattır. Çunku hukumete verı en a mı~lerdır. . omas; aır~ en ~ı ar sarruf yapmak ve mum .un mer e e • İngiliz bankasına açılacak yenı re ı- . . . d O f 
ken, şu beyanatta bulunmuştur: v~ adilane nrgiler tarhetmek suretik terin federal rezerv bank tarafınitan rıfat ı.le Tıtu~ tar~f~n. ~n netsebok-

. .. ı· JI l. h "b tt' . rusa verılen tarıfat binbırıne mu a ı "Hjç bir şey soy ıyemem. a ı azır- yeni ,·aridat bulmaktan 1 are ır. değil, fakat hususi bankalarca tcmın 
da, vaziyet fazla karışıktır. Bugün geç Yeni hiikumet bu projeyi tatbik edilmesi lazım olduğu merkezindedir. tır. 

1 
b' d hl 

· ı t d · · d b' ko re . · kk" l t · . 1 . . Pol gibi adam ar ır yer en r vakit başveka e aıresın e ır n · mevkiine koymak ıçın teşe u e : ıış· Herald Tribün gazetesı n~ılız 
rans aktedilmesi ihtimali vardır. " tir. bankasına derhal dört yüz milyar do- (1) Textsand Studies, M. R. Jamea. 

M. M•kdonaldın nutku Şayet bu iş az bir zaman zarf1&1da lar kadar yeni krediler açılmasına im· (2) Tuta and Studiea, M. R. Janıea. 1 Londra, 25 ~A.A..)_ - M. Mak Do- saracak olursa 1:eni hükOmetin hayatı kan bulunduğunu yazmaktadir. Jama. 

otomobille Almanyadan on iki 
gUnde şehrimize geldiler 
M. Herigel ve M. Hertzer 

isimlerinde iki Alman doktoru 
hususi otomobillerile Almanya· 
da Frederishafenden şsbrimize 
geldile. 

iki seyyah Almanyaaan 12 
ağustosda hareket etmişler ve 
oğradıkları şehirlerde durdukları 
müddette dahil olduğu halde 
Fredisbaven ile lstanbul arasın
da 2600 kilomelrelık mesafeyi 
J 2 gllode almıtl&rdır. 

Alman doktorları ~ebrimizde 
on gün kaldıktan sonra mem• 
leketlcrine düneceklerdir. 

Yanhşı tashih 
Dünkü nushamızdı Fcyziati liseleri 

müdürü Hıfzı Tevrik Beyin neşrettiği
miz bir mektubunda " Tecrübesizlik .. 
kelimesi yanlış lıkla terbiyesizlik diye ~k
mışur. Tashih \'e itizar ederiz. 


