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lliıı ıaünd..c:abndan pzeteıniz meauliyet kabul etmez. 

• Ttalyadaki askeri eksperler 
Roma 3 ( ö.R) - Pu vadisindeki büyük ma· 

nevrıılan takip eden Alman, Macar ve bpanyol 
heyetlerine mensup zabitler Milinoya Pferek 
ltalyan eksperlerinin idareai albnda Breda harp 

fabrikalanm ziyam etmitlerdİll. 

·-------' 
Yeni A- Matblıamwle Be·"·••· 

Türk • lngiliz dostluk tezahüratı 
Malaya .. . . 

suvarısı şerefine Amiral Gemisi Süvarisi 

Dün Ordu Evinde öğle 
verildi ziyafeti 

----&---

Dün Istanbulda ibideye 
çelenk koydu 

Akşa.m Bu • 
merasıme ve lngiliz deniz 

yer almışlardı 
iştirak eden Türk 

olarak 'l .. rk ve İngiliz deniz 
arkadaşları bir 
arada yemek yediler 

kıt'aları karşılıklı 
--&-

~">':r-

Gecede 
lngiliz kolonisi tara
fından bir ziyafet 

verildi -·-bost ve müttefik büyük Britanya do-
llan.ınasının Malaya zabitan ve efradı 
<lün de şehirde gezintiler yapmışlar, ka· 
fileler halinde müzeyi, &sanatikayı, Ka-

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Harp 
Korkusu 

--~-&·---

.Şehir gazinosundaki ziyafetten bir intiba 

Çin Kıtaatı 

SULH 
---·•---

Cephesi çok 
kuvvetlendi 

Dün bir İngiliz heyeti 
istanbula geldi •• 
İstanbul, 3 (Hususi) - İngiliz sos-

yalist mehuslanndan Mr. Parkerin 
riyasetinde üç kişilik bir İngiliz he· 
yeti bugün şehrimize gelerek hara
retle karşılanmıştır. Misafirler şeh
rimizde tetkikat yaptıktan sonra pa
zar günü Ankaraya gideceklerdir .• 
Aralarında bir de İngiliz gazetecisi 
vardır. Heyet reisi beyanatta bulu
narak Türkiyenin ve Rusyanın ilti· 
bakiyle sulh cephesinin çok kuvvet· 
lendiğini, şimdilik harp olmıyacağı. 
nı söylemiştir. 

Is tan bul 3 (Hususi) - Misafir Akde
niz filosu amiralının ve lngiliz denizci
lerinin şehrimizde karşılaştıkları halk 
tezahüratı, şimdiye kadar misline rast
lanmamış bir şekil almıştır. Bugün Tak
sim abidesine çelenk koymak üzere gi
den Ingiliz deniz kıtaatı, halkın durma
dan devam eden alkışları arasında Tak-
sime vasıl olınll§ ve törenle çelenk ko
nulmll§tur. 

Istanbul 3 (A.A) - Muhterem misa
firimiz amiral Sir Cunnigham, bu sabah 
Taksim meydanına giderek abideye me
rasimle çelenk koymll§tur. 

Bu merasimde amiral Şükür Okan ve 
Istanbul komutanı general Halis Bıyık-
tay hazır bulunmuşlardır. ı..._....;..-..-

Sabah saat 9.15 te bir deniz kıtamız, Amiral Sir Gunningham 

başta bando muzika olduğu halde Tak- mışlardır. 
sim meydanına gelerek ortada mevki Saat 10 da amiral Sir Cnnningham, 
almış, saat 9,45 te de başta bando muzi- yanında kurmay heyeti olduğu halde 
ka olduğu halde bir Ingiliz deniz ve ka- otomobille Taksim meydanına gelmiş ve 
ra bölüğü meydanda Türk kıtası karşı- amiral Şükfu- Okan ve general Hali!! 
rmda yer alarak yekdJğeıini .oeJAmJa. - SONU 3 ÖNCÜ SAHİFEDE: -Şimdi sallarımızclan 

)(arşı tarafa 
Reçmiş bulunuyor .. 

-·::r-

Kiangsi' de parlak bir 
zafer elde ettiler Moskovaya Seydiköyünde bir ceset bulundu 

Tayin edilen yeni Belden yukarısını vahşi HAKJa OCAX:OCLU 

Artık Avrupanın merkezinden sert 
~k ha§in tehditler, o me§hur meydan 
~L llrnalar yükselmiyor. Şantaj poli-
'<eaı eona enni~ bulunuyor. 

Japonlar, perişan bir halde 
mecbur kalmıştır etmiye 

ricat elçi Ankarada h 1 l 
Sabık Belgrad elçimiz ayvan ar parça amış 

h Bir ay evvel, Ağustos ayının ilk 
d a.ftalannın çok vahim ihtimallerle 
~ 0 111 olduğu ileri sürülüyor, hatta 

Yugoslavyanın Törkl· 
yeye sadık bir mütte· 
fik olduğunu söyllyor .. 
lstanbul 3 (Hususi) - Moskova bü· 

Gece vaktı Seydiköy civarında tenha 
bir yerde bir cesed görillmllştür. Cese

din belden yukarısının parçalanmış bu-Ağustos tarihinde Danzigin Al
tlıa.nyaya ilhakı söyleniyordu. yük elçiliğine tayin edilen sabık Belgrad lunması görenlere dehşet vermiştir. 

Nureddin, Seydiköyünde amelelikle 
geçinen bir şahıstır. Kendisi bundan bir 
hafta evvel hastalandığı için ~en ay
rılmıştı. Ondan sonra da kendisini gören 
olmamıştır. 

L •• lialbuki bugünkü vaziyet hiç de 
""Ylc bir ihtimale müsait bulunmı
~or. Ortalığa oldukça derin bir süku
~ct hak.imdir. 

lier sükunet mutlaka salah mana
~~a. gelemez. Salaha delalet edecek 
: 1trıizde müsbet delillerimiz de yok
lıt. 

'ıı F' akat etrafa korku salarak, mak
~ cllarını istihsal yolunu tutmuş olan 
d "111etlerin bir kaç muvaffakıyet kay. 
~en politikaları Çekoslovakyanın 
ıı.·t<;alanmasından sonra iflas eyle-

1tttir 

elçimiz B. Ali Haydar Belgraddan gelmiı 
ve hükümetten itimadnamcsini almak 
üzere An.karaya hareket ctmi~tir. 

Yeni Moskova büyük elçimiz beyana· 
tında Yugoslavlara karşı beslediği sev· 
giyi tebarüz ettirerek Yugoslavyanın 

Türkiyeye dost ve sadık bir müttefik ol· 
duğunu söyliyerek: 

- Bunu efk.3.rı umumiyemize temin 
eylemek İsterim. Balkan Antanti olduğu 
gibi devam ediyor. Eski kuvvet ve sa
mimiyetini muhafaza ediyor. 

~ De;lenip toplanan, te.;vüzleri 
~ lıtdurmak zamanının geldii(ini an
/an lngiltere ve Fransa, Almanya-

Çimle, lıarp feccıyiinden bir sahne 

Yugoslavyada mevcut 250,000 ırkda
;,ımızın Anavatana gelmeleri için iki hü
kümet arasında cereyan eden müzakere
ler neticelenmiş ve mukavele parafe edi] .. 
mi~tir. Yakında İmzalanacaktır. 

lı. son ve kat'i: ihtarını yapmıştır. sından: 
11 lier hangi yeni bir tecavüz karşı- Dün Kiangside Kao-anın şimalinde 

Hong-kong 3 (A.A) - Chekiai ajan-

~ ~~a hemen bütün dünya milletle- kfün Yuen-Seai şehrindeki düşman mev
A.l1 karşısında bulacağına İnanan zilerine hücum eden Çin kıtaatı, Japon
llı llıanya, bir tevakkuf ve bir düşün- !arı büyük bir hezimete uğratmışlardır. 
~-~ devresine girmek mecburiyetine 
o~.._.. .. 

·••U•tur. 
~t Çünkü Almanvanın maksadı harp 
~~ek değildi. Her han<?İ bir harp 
~ lı11nda neticenin kendi aleyhinde 

·ıı·, d .. . b·ı· d \1 e eceR"ınl 1 ıyor u. 

Japonlar, perişan bir halde ricat et
mektedirler. 

Londra 3 (A.A) - Bu sabahki .Lon
dra gazeteleri, uzak şarkta Ingiltere ile 

Bu sabah 

Amerikanın takip etmekte oldukları si-
Bu mukavele ahkamı, buhranlı günler 

yasetler arasında gitgide bariz bir şekil 

1 aziliği geçtikten sonra tatbik edilecektir. Yugoı-
almakta o an muv · · • · fevkalade mü- d k. k d ı · · · · lavya a ı ar eş enmız beı sene ıçınde 
hiın ve falıhayır addetmekte müttefik- A ta ki d'I kl d' d · . l nava na na c ı ece er ır1 emış-
tir er. . 

Bu gazeteler, lngiliz ve Amerikan si- tir .•. 

yasi mümessillerinin Tokyoda müttefi

kan yapmış oldukları protestoların bu 
müvaziliğin nişanesi olduğunu ilave et
mektedirler. 

saat onda 

1 ' !.:. -. ( ., .. • 

Merhum 
Cevdet Fuat 

·~ . ihver devletleri harp için mali 
6ııı ıktısadi kuvvetlerden mahrum 
~ lın11vorlardı. Buna rağmen ta-

Ailesinin ve Eşrefpaşa 
hastanesinin hazin 
teşekkürleri... lc ~llıiilü müşkül fedakarlıklara. ia- lngı·ıı·z kapı·tenı· a" hı.deye la~ arlıklarına göğüs vererek harp 

~~claviine ehemmiyet verdiler. Silah- ACIK rEŞEKKVR 
~U ılar. Silah kuvvetine dayanarak ı k k k ~ 

Hadisenin zabıtaya ve adliyeye akset-

mesini müteakip derhal mahallin<le tah
kikata başl~tır. Bu cesedin Seydi
köyünde amelelik eden Hasan oğlu 45 

yaşlarında Nureddine aid olduğu anla
şılmıştır. 

Nureddinin hasta haliyle dolaşırken 
rahatsızlığının arttığı ve bunun netice
si olarak vefat ettiği, öldükten sonra da 
vahşi hayvanat tarafından cesedlııln par· 
çalandığı anlaşılmaktadır. Tahkikata de
vam edilmektedir. 

lngiHz Centiln1enleri 

Dün Stadda çok güzel 
. bir oyun çıkardılar 

iki 
içinde 

Maça başlanırken 
marşları saygı 

milletin 
dinlendi 

~lı~Yay, tehdit etmek ve etrafa kor- çe en oyaca Ağabeyimiz Doktor Cevdet Fuat Öz-
l · 8ala k k dl 1 k yann ölümü dolayısiyle başta sayın baş-
'tı~ ta ma sa arına u aşma yo-
n~ tuttular. vekilimiz bay Refik Saydam, Slhhiye Ingiliz Malaya futbolculan 

ıı. 11:davette yaptıkları hamleler de Şehrimizde misafir bulunmakta olan Bu merasimde Türk bahriyelilerile aske- vekilimiz ~ay ~_ulftsi Alataş ;e ~a Şehrlntl_zde bulunan Dost ve müttefik mahsus bir manzara arzetrnişti. 
~ affakıyetle neticelendi. Lakin Malaya gemisi komutanı Albay Tover ri muzika da iftirak edecek, Cümhuriyet umumi mufettişı general Kizıııı Dırik memleketin Malaya zırhlısı futbol takı- Seyirciler arasında iki dost memlekd 
L 'tl>ten kaçınmanın bir çok millet- b b h t d At t•• k h k 

1
. ' meydanındll vali, kumandan. müstahkem olmak üzere İzmir içinden ve dışından ıniyle İzmir muhteliti arasında bugün denizcileri ekseriyeti teşkil ediyorlardı" 

"'tlıı h u sa a saa on a a ur ey e ıne b. k ail d 1 arkad lar ~~ ayat ve istiklallerine mal ola- . 
1 1 

k k ki d S mevki komutanlığı erkanı, bahriye za- ır ço e ost anınız, aş ıınız Alsancak stadında dostça bir maç yapıl- Maç saati yaklaştığı zaman tribünler-
l ·,ı ani ld 1 ") F merasım e çe en oyaca ar ır. aat b. 1 . . b"' ük' •• "f 1 ril b 1 ve merhumu sevenler telgraf, mektup ve mı.•tır. de oturacak bır" yer kalmamıştı.. Stad. 
~lftıv ası ı. ngı tere ve ransanın ıt enmız uy unı orma a e u una- '"""-7 

~"atı rn~nf ti . • d b 1 dokuz buçukta lngiliz gemisinin bandosu, caklardır telefonla taziyetlerini bildirmek lütfun- Dost memleket denizcilerinin yapa- yum kapısında görünen misafirler hal-llit'J aa erıne a~ır ar e er . 
~"'·k t•\, ı;ı,.,.ı,.,; ı-.. ı;,,ı; Bu ha- bir silah endaz bölüğü k.ı~la önünde ka· Merasimde lngiliz bandoıu, J.tiklal da bulunarak bizim için telafisi imkfuı. cakları bu maç İzmirde büyük bir alfilı:a kın şiddetli a!kışlariyle karşılanmış ve 

SONU 2 iNCi SAYFADA - raya çıkacak. birinci kordonu takiben marıını ve Türk askeri bandosu da lngi· - SONU 7 İNCİ SAHIF"EDE - uyandırdığından tribünler hınca hınç bu alkış misafirlerin SO~'Uruna odasına 
lfAKKl OCAKOGLV Atatürk heykeline gelecektir. dolınuş ve stadyum fevkalade günlere G IJ'd 
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rENIASIR 

! ~ ŞEHiR HABERLERi" 
Fuar günlerinde 1 
İzmir • tstanbul deniz 

Asfalt yollara başlanıyor 

seferleri artıyor.. E J A J • it G •• ı 
Devlet denizyolları idaresi, fuar ınü- vv e a n cıra l - u ze • 

nasebetiyle İstanbulla İz.mir arasında 

yeni ilAve seferleri tatbikine karar ver- ı ı ı kt 
miştir. F~arın devam edeceği müddet ya J yo u yapı aca ır 
zarfında Izmire gelecek yolcular için 

Harp 
Korku 
Şimdi sallar 
karşı tarafa 
geçmiş bulun 

- BAŞTARAFI 1 İN 

k.ikatleri anlıyan ban 
millet1er derhal biri 
göstermediler. 

Kurulan barış cep 
aldırdı. Almanya da 

Kimae donanmada korsanlık yapmak istemez 
Aç kalmayı g6ze alır da gemide zencire 
çakılıp kiJrek çekmeğe asld yanaşmaz·· 

bütün hatlar üzerinde yüzde elli tenzi
latlı biletler muteber olacaktır. Turistik yollar inşaatına başlanmak 

üzeredir. Turistik yolların inşaatını üze
rine alan müteahhit şirket, i~aat hazır
lıklarını ikmal eylemE>k üzeredir. Izmir 
civarında bulunan muhtelli taş ocakla
rında, yolların inşasında lüzumlu olan 

B. Ethem Aykutun gösterdiği lüzum anlayınca sesini kıstı. 
.. . l°' Gü 1 1 In . alt Filhakika bütün m ' 

İzmir - İstanbul arasına fuarın deva-
• L ld k .. .., k . . .1 ınınca bir ekspres posta ilave edilecek-

Bir müddet o vazıyette "'a ı tan rahat kurek çekmege endı rızası e . B dır İs b 1 d . li 
d ... ld .. tir. an ma - tan u arasın a ış -

sonra, beller yavaş yavaş ogru u.. asla yana,maz.. 1arın f . h ft d b 
ki ki. · aldı ş· d. h B k b"I · · kı k' yen vapur se eı sa:vısı a a a eş-Başlar es şe ını . .. ım ı er- u a ı ızaru, gayreti t ımse- t 

1 
ık la ktır. 

l . 11 . . ka 1 . 1 k 1 b ll"k en a tıya c an ca . kes göğüs erme e erını vuşturup, erı yo a yatırma , on arı ten e ı - · 
kafesten oturma işaretinin verilme- ten kurtarmak için vesaiti cebriyeye D ... -*-k'"'"" 
sine intizar ediyorlardı. müracaatten başka care yoktur. un a şa 11' 

Kafesteki völgenin artık kımıl- Kapdan paşa - Merak buyurma. . 
danması padişahın yerine ~eçip otur· paşa hazretleri... Muktezayı ~ayret OLUMLU Bm 
duğunu anlatıyordu... ve hamiyet ne ise, bunu ifadan asla KAZA OLDU ••• 

O d k f t k ... Dün akşam Eşrefpaşada Yüzbaşı Ha-
sıra a a es en: açınmıyacagım ... 
O 1 d . b' · ... . san ağa sokağında feci Lir otobüs kaza-

- turu sun... ıye ır emır ve- Sadrazam - Berhudar ol... -Y enı- 1 T, . d İ . 1 r·· 

taşlar hazırlatılmıştır. Bütün taş ocak
ları bu iş için hummalı bir şekilde ça
lışmaktadır. 

Evvelce Turistik yollara Karşıyaka
dan başlanması derpiş olunmuşken, vali 

Kemerde • 
yıne 

uzerıne evve <ı ze ya l - Clr l as- ı_ } s·ı 
ııayatı yaşıyor ar. ı 

falt yolu yapılacaktır. Inciraltı yolu 94o leri bütün siddetile 
yılı Temmuz ayında ikmal edilmiş ve Bu hazırl~manın g 
muvakkat kabul muamelesi yapılmış harp etmek de~l, fak 
olacaktır. vetli bulunmak zaru 

Bu yolun inşasına devam edilirken bir bıdır. 
taraftan da Izmir - Karşıvaka • Bostanlı Barış cephesinin 
asfalt yolu yapılacak, bu da 940 Teşrini- sahip olusu, bugün 
evvelinde ikmal edilecektir. meğe kafi gelmişse, 

---------------------~-----------~-
mel tehlikelerini de 
vine böyle kuvvetli 
vardır. bir cinayet oldu 

'ld' . - bakı - _ sı o muştur. ıre en zmıre ge en şo or 
rı ı... çerı agasına p- Aga... Ocagın H .dar . d k" 14 lı t b"" 

Ayakta duranlar kandilli bir te- hali nicedir? .. Sevketmeab efendimi- Aasli ank 
1

4 
esınde Fı hinun:ıaı:: 0 ~ us ş • f d d b • 

menna çakmalarını müteakip tekrar zin niyeti hü~ayunları ocağın kat'i llıızı1_. ya~Udl ah le~·ı·~e~ı çıgnebmbı~ vet erı a ın a ır n-enç, 
k. } · · d la b" • 'b · . al l zava ıuzın er a o umunc se e ıye ~ es ı yer erme geçıp otur u r... ır ınzı at ve ıntizam tına a ınması . . z llı k b . h"d" 

Almanya da silah! 
-:levam ettirmek m 
Cünkü yarın her ha 
9asının etrafında y 
;nde kalırsa kuvvet . .. k . . .. verınıstir. ava ızın eynı « ıse sı-

1 
k ld Divanı hümayun yemden muza- mer ezındedır ... Her p;un ocaktan d 1 t ş f" te k"f b ki •• •• 

kereye bas~ama~~ hazırlanır~~~ bir kalbi hüm~vunuA °!üteessir. eden ~~r :~~~:i:tir~arca anmı~ n·. 
0 

or v 
1 

ıça a yara anara 0 U ter Barış masasında 
hademe sı;e\ıp padışahın kendısım ya- çok serkeslıkler, adabı ubudıyete mu- · 

bl k -~·· ·- ~eslerini işittiremedi nına çağırdığını sadri7.ama te iğ nafi bir ço hareketler sadır D ~t d 1•ık kAI t• 
etti. oluyor ... Sen İse uykuda bulunuyor- ex er a~. ve. dın·· k~ 1 1-1 "d. M k ı ·· Zehra adında C\undan ba"'ka silah 

Al. . d fı la h"" L~ B h d s . b' k I Defterdar muavını B. Bakı umen a ıse a tu un, ·forması Almanyad 
1 paşa yerm en r yıp unKa· sun... e ey a am... enı ız a a- . . ed'lmiş ı_ d b buh 

.ı~ tı' d haJ. ti'--' tti y, fat (I) b k" k.... t rlcfterdarlık vekaletıne tnym ı b• k d d ·ı • Jd• ·ıctısa i ir ranın 
nn oave ne er ım 8aJ e . e 1 aşına ve ur unu sırına k f" :ı~ bliğ 1 t ır a ını aramasın an 1 erı ge J 1dJeder. 
biraz sonra avdetle heyete hitaben alıp sokaklarda ve meydan yerlerin- ve ey ıyct v.uayete te ' 0 u.numş ur. 
dedi ki: de caka satasm diye bu makama 11e- -•-:- •• •• •• A1manyada, har 

Hukuk isler mud••tıeı:!• G · bir u1 d K rln B Z hr b d bul ılığın -.ündüzlü faalivet h _ Şevketld efendimiz, Lehliler tirmedik.. Aczin meydanda.... Ve . 1 PA - ecerun saat s arın a eme n. e anın u ev e unma 1 

k -ı. ld t"nllk k ğında ··~:ı,:ft b" · t ·· l · 1 dir iş veren bunlardır. üzerine sefer icrasıru ferman buyur- tarafı sahaneden muatebeye düçar aymaI'.ant O U.. zey ı so a mu~ ır emaye soy emış er . 
dular ... Ecrladı uzzamlan ıniaitlu bu olmakhğm mukarrerdir. Vilayet hukuk işleri müdürü B. Sey- işlenmiştir. HA.dise hakkında bize veri- Arada şedid bir mUnakaşa. onu miite- Harp sanayiinin 

r ttin K t terfian T bzo Sürmene len malômat c:öyledir: akip kavga başlamıştır. Iki taraf birbi- ya için bir harp k seferde hazır bulunacaklannı da biJ-. imdi bu rahavet ve ataletine artık .ıe u ra nun v 

kaz k kaml dil....,;.,.· Ömer ogvlu Şerü Da··rtlcr Os""""n ogvlu rine a;..,.,.,;.,, neticede Ömer ogvlu Şerif "llevzudur. Su hald 
dircliler .. Binaenalevh hepiniz sefer nihayet vermek zamanı gelmist, hat- ası ayma ığ-';M tayin e "LO-J"ır. • >U&Q 

0-~ 
~ ~ f · d d Ahmet Kalender ve Şemseddin ogvlu bıçakla muhtelif yerlerinden aıın.. su- "uıııl 0 elebilir: 

levazımat ve tedarik.Abrun ikmaline ta ıYeçmistir bile... B. Sey.ı.ettin Kuta yeni vazi esın e e 6
... ... _u_,_ dil Hilmi Kavasoğlu, Uçllncil sokakta 11 sa- rette yaralanarak hayata gözlerini yum- Bunun sonu ner 

canla bas.la --1up:nalısınız... Ayrıca Bundan uonra ocaktan sadır ola- .ınuv~ıyet ·eriz. 
"'11. ---"'--- yılı Bn. Fatmaya ald eve gitmişler ve muştur. Mehmed Ali de bıçakla sağ eli- .....,,mya harp edeme 

aerhadden bu defa alınan iyi bir ha· cak en .edna yolsu~ bir. hareket ~u- Bir orman yangını Bn. Zehra adında bir kadının bu evde nin parmaklarından yaralanmıştır. ·Ede yanasmazsa bü 
beri de size hildirmeğe tarafı şahane- kabeleamde çok acnr hır ceza gore- Fo kazası istikamet" d hali arazi- bulunup bulunmadıg~ını sormuşlardır. 35 yaşlarında bir genç olan Şerifi öl- '">er h;r halde, bekli 
d ed ıd. ~ · · ka '"' l k "h cd ça ın e, 
en memur i ım. c~gmı, t 1 0 ara sana 1 tar e- de bir orman yangını çıkmış ve gece Bu sırada Bn. Fatmanın evinde bulu- düren bıçak darbelerinin kimin tarafın- Hakikaten zibi1' 
Buğdan voyvodası olup ·ahiren rım .. · olmasına rağmen mahallinde ça~ı1arak nan Ibrahim oğlu Mehmet Ali Kızılateş, dan indirildiği henüz kat'i olarak teshil ıu?l r.ok yerindedir. 

devlete isyan ve Leh kralının askerile Yeniçeri ağası hiç sesini çıkarma- söndürülmüştüı-. Abdurrahman oğlu Orhan Riza Kopa- edilememiştir. Dört suçlu nezaret altımı Milletlerin idam 
birlikte memleketimize taarruz eden dı .. . Olup biten islere tama.mile va- "'--- ran, Mehmet oğlu Bahri Gümüş ve Ha- alınmıştır. Tahkikata müddeiumumi \ur oldukları harp 
Gratyani kefere Purut nehri üzerin- kıf olan a~~ Yenicerinin bozulma- Jr kız k&Cl!.'lft3 vak'ası san oğlu Hasan Yayık dışarı çıkarak muavini B. Sabri el koymuştur. ~evletlerin biitçesi 
de Cocura nam mahalde Özu valimiz sında, ocağın tefessüh etmiş bir vazi- Ödemişin Ka~akçı köyünde Hasan -.,al olmaktadır. 
iekender paşa tarafından kat'i bir vete gelmesinde kendi.sinin hiç bir adında blr şahıs, 16 ya~lannda Ayşeyi T k d Fakat bu bahalı 
m~lubiyete uğrahlmış ... lakender kuaur ve tekasülü olmadığına emin kacırmış ve yakalanmıştır. apu ve a astro um uro (azla Alman ve it 
paşa Lehlilerin bozulduğunu ve ke- bulunuyordu ... Yeniçeriyi bu vaziye- -*- .... föl'lıO.ı hissettirm 

ferenin serdan Zol Kiyevskinin kat- teJ:?etiren Yenic;eria~asıde~il. ondan Şaha detnameler mu•• du•• ru•• nu•• fi bı•r tamı•mı• Silahları kul1an 
lolunup düşmandan yüz yirmi pare daha büyük resmi bir makam iı:;~al '"llmazsa zaferi üst 
top, binlerce yüklü ara~ külli eşya eden devletin en yüksek memurları J • ı 1 ? \udreti gösterecek 
vezahirealındı~ınıvebuaradaGrat~ idi... Bunlar rüşvet alıp ocağın niza.; naSJ verJ ece .. ~ • ~ak demektir. 

yani habiainin firara muvaffak oldu- mma ay kın bir surette Yeniçeri or- ilk ve orta mekteplerle lise ııahadetna- M } • • f ı· ı ı Dünyanın zeno-i 
ğunu, işte ba takrir divana hümayu- talarına har~çten adam idhaI ediyor- ınelerinin her sene geç tevzi edilmesi yü- em ur ar ıçın şere 1 ça ışına yo u ns cephesinde old 
na bildirmektedir. !ardı. Yeniçeri ağasının buna muha- zünden bau ııikayetlerle karşılllfılır. Ma- ·r d h lk k k miyen bir hakikat 

Bu zafer şüphesiz parlak ve mü- Jefet etmesi imkan haricinde idi. Zi- arif vekaleti mekteplere bir tamim gön- V3Zl e e a 1 Sevme VC sayma tır -nanvanınnekada 
sait olan tabii hümayun sayesinde ra, büyüklerin menfaatine temas edi- dererek ıalıadetnamelerin vaktinde tale- ma diiqmÜş bulun 
ihraz edildi .. Ati için ne büyük bir yordu.. . beye verilmesi için 18.zım gelen tedbirlerin Yeni vazifesine başhyan Tapu ve Ka- leri namuslu ve çalışkan ınemlelret ev- ~üc olmaz. 
beşaret?.. Biçare adam ne yapsın? .. Bu yol- alınnıanru emretmiıtir. dastro umum mlidürü bütün memurla- Iatlannın elinde halkı istirahati kalp ile Almanya, ya bir 

Rumeli Kazaskeri yerinden kal- suzluklara mani olmağa kalkışsa, Bu suretle p.hadetnamelerin azami bir rına aşağıdaki dikkate şayan tamimi çalıştırtacak ve nihayet mal sahiplerini 1ünyavı kana boy 
kıp: herifi kolundan tutup ağalıktan çı- aya kadar talebeye verilmesi temin edil- göndermiştir : endişesiz, evine barkına tarlasına sahip -,ını pek ağır bir ş 

- Allah tuttuğunu raat getirsin.. kanrlar ve mülkün en uzak bir kö- mi~ olacaktır. • Sizin ile ilk temasımı bugün müdü- kılacaktır.. Biz mal canın yongasıdır, ".ekecek, vevahut 
Bütün düşmanları daima bövle mak- şesine kaldırıp atarlardı. Ve burada, Şah.adetnameler erken verileceğinden rünUz sıfatiyle burada yaparken teşki- diyoruz .. Ne talidir ki bunun hilsnUhal- 1dp ettiRi tehdit v 
hur ve meksur olsunlar .. Diye hay- oo!ltun elden gitmesi ve kafasının mektep idareleri tarafından şahadetna- tatımıza dahil biitUn arkadaşlarıma hi- de muhafazası size teslim edilmiştir. Bu sından ricat edece 
kırdı... kesilme~i tehlikesi dahi mevcut bu- meden başka mezuniyet kağıdı vermeleri tap etmiş olacağım .. Fen mUdiirltiğU, baş itibarla mal sahiplerinin caniyle meşgul Birinci ihtimal 

Sadrazam devamla; lunuyordu. menedilmiştir. müfettişlik, müşavirlik sıfatleriyle uzun olanların bu işlerde ne kadar dikkatli, öriilmivor. 
- imdi ulema efendiler .. Paşalar Sadrazamın sözleri, tazıya tut, Muvakkat kağıt verildiği zamanlarda müddet beraber çalıştığım için hem iş- ne kadar nazik olma1arı lazım geldiği Bir cihan harbi 

ve ağalar ... Göreyim sizi, İ.<Jte azami tavşana kaç demek kabilinden bir bazı suiistimallere tesadüf edildiğinden lerinizi hem de bir çoklarmızı yakından kendi kendine meydana çıkıyor .... Ben 1-arihin icinde bu 
bir gayret ve cansiparane bir ikdam mana ifade ediyordu... bunun men'i cihetine gidilmiştir. tanırım .. Şüphe yok ki memlekete sene- bu hülasayı burada yaparken pek mü- '"llukabil ln'1;iltere 
gösterilecek ~ün gelip çattı. İlk ba- Yeni<(eri a~ası bunu bild;ği için Şahadetnamelerde katiyyen hök ve lerce bUyük, hem de pek faydalı hizmet.- hirn gördüğüm bir ciheti tahlil ederek ve kabine ictimal 
hann hululüne intizaren hazırlan- işi sükutla geçiştirdi... silinti bulunmaması bildirilmiştir. ler yapmış olan bu teşkilat hele ecdadı- ne neticeye varmak istediğimi söyliyece- tatil ediliyor. 
mak ve esbabı seferi amade kılmak Bu işin de hal edilmesini müteakıp Dereceleri bildiren yazılarda el ile ya· mızın bıraktığı kıymetli eserleri yakın- ğim... Avam kamara 
gerektir... Böyle bir günde devlete Sadrazam soluk almadan ba!?ka bir zılmıyarak hususi damgalarla damgala- dan bilip tanıyanlar babalanmızın bu Ben iki tip tanıyorum.. Birisi ve bi- vanan Çember la 
en ~erekli nesne hazine ve akcedir. meselenin müzakeresine geçti... Ar- nacaktır. Çünkü dereceleri elle yazılan tasaı-ruf işlerine ne bUyük ehemmiyet- rincisi çalışkan dürüst İedakar halkın 'lafi namına mecli 

Baka defterdar paşa.. Tekalifin tık vezirler ve ulema fevkalade yo- bazı şahadetnamelerde mesela ciyi~ ke- ler verdiğini bugUn hfilA elimizde olan işini kendi işi gibi dikkatle yapan, işi '~nması lazım gel 
cibayet ve tahsilinde zinhar tehavün rulmuş bulunuyorlardı. Ulema ara- limesinin yanına bir de pek ilave edil- o, muntazam kuyudu atika ile inşa ve ve iş sahiplerini sayan ve seven vazife- \ususunda tered 
ve tekasülde bulunmamahsın ... Da- sında en yaşlısı olan Rumeli Kazas- diği görülmü~tür. Bu suretle bunun da tertibini hepimizi hayretlerde bırakan sinin ifası ve itmamı için hiç bir emre •öylemiş ve şu dil 
meni meyane muhkem bend edip ba- keri bu yorgunluğa bir müddet daha önüne geçilmiş olacaktır. defterhane mahzenleri ve onların muha- intizar etmeden çalışandır ki bu zümre- fo il~ve eylemişt 
na hazine ve akçe yetiştirmeli ... Cö- tahammül edemedi. .............................. ............ fazası usullerini takdirle anmamak kabil nin kıymeti bence pek büyüktür.. Bu « Fakat hükü 
reyjm seni... Sedirinin köşC9inde kendinden i Gelenler, Gidenler~ değildir. şerefli insanların mevkii de kalbimde- bu tedbiri alınağ 

Defterdar; gecti .. Mısıl Mışıl uyumağa başladı. . ........................ ............. ... Babalarımız o kadar itina ile bu sicil dir .. Bunları burada hürmetle selaınlar mızı farzettirece 
- B~ üstüne devletlu vezir, di- Şimdi Ali pasa, o sırada Osmanlı Denizli mebusu B. Yusuf Başkay~ kiltUklerini tutmamış defterleri o kadar ellerini sıkarım. dir.» 

ye cevap verdi... devleti ile Venedik cümhuriyeti ara- Denizliden, Balıkesir mebusu B. Rilıni dikkatle yapmatnıŞ" olsalardı yüzlerce İkincisine gelince lakayttir. İnsafsız- Bu demektir 
Sadrazam bu sefer kapdan paşa- sında büyük bir ihtilaf c;ıkmasına se- Şercmetli Balıkesirden gclmişler~ir.. seneden sonra bugtin elimizde ne kalır- dır, bütün düşüncesi dalavere, gayri :ki av zarfında h 

dan tarafa dönüp:· bep olan mühim ve siyasi bir me!e- Devlet Hava yollan telsiz mütahassıSla- dı .. Yapraklan, satırları hatta defterle- meşru menfaatler temini işi ve iş sahip- -ı;ayıf bulmak.tadı 
- Baka ~ hazretleri .. Dedi ... lenin teşrihine koyulmuştu. nndan B. Hakkı Petek Ankaradan gel- rinln kapları bile çok büyük itinanın lerini üzmek ve ukalalıklarla zorluklar kunç ihtimalleri 1' 

Senin de donanmayı hümayunun Türk f(emicileri bir kaç ay evvel miştir. eseri olan bu giizel işler siz de bilirsiniz icat etmektir. len son bahar, s' 
bilcümle nokaanlannı ikmal ve izale Akdenizde bir Venedik ~emısını ~*- ki insafsızların ellerinde eser ve iş her Birincisi insanlar arasında ne kadar lüzum gösterme 
babında, dakika fevt etmeden der- zaptetmişlerdi.. Venedik hükümeti ~AJ,fİDİYE ~AKINDA kes için bir işkence olmaktan kurtula- kıymetli ise ikincisi de o kadar menfur- içinde geçecektir 
hal faaliyete lcoyulmakLğın lazımdır. geminin iadesini istemiı. Sadrazam •ZMIR.E GELiYOR mamıştır. Deruhte etmiş olduğuntp: işin dur.. Kış mevsimini 
Tuna nehrinde nakliyatı temin için ela buna karşılık sefirin Yedikuleye Iskenderun, 3 (AA) - Bir müddet- ehemmiyetini burada izah edecek ben Ben birincilerin dostu, taraftaı·ı, ikin- daha fazla zaifle 
hafif bir donanma ihzar edip bunun hapsedilmesini emretmişti.. len beri llınarumızda bulunmakta olan değilim.. İşin bizzat kendisi ve Mdisat ci kısmın da hasmı biAmanıyım.. yakın görülen te 
bilcümle levazımatım ve korsanlannı Osmanlı devletinin Venediğe kar- Hamidiye mektep gemisi dün Mersine bize ihtar ediyor ki bu iş yani tapu iş- _ SONU 7 İNCİ SAHİFEDE _ sun, uzaklaşmak 
simdiden temin ve tedarik etmelisin'> ftı sefer açacağından ihtiraz edense- hareket etmiştir. Hamidiye ile korgene-ı-· ~ zevlemek rnüm 
Korsanlık yaptırmağa, elcle kafi milt- fir şimdi hem geminin iad"esi tale- ral Muzaffer Ergti\ier de Mersine git- ikinci ihtimal 
darda esir mevcut değil.. Bunları binden vaz 5'CÇİyor. hem de iki bükü- miştir. Korgeneral iskelede ve gemide ~u yoldan ricat 
dahili memleketten, Anadoludan met arasındaki sulhun bozulmama- kaza kaymakamı, jandarma komutanı, ş h • G • da, dile geldiği 
devqinneden başka çare yok... eını temin için Ali paşaya on bin du- Halk partisi ve Hallcevi başkan ve üye- e 1 r a ZI n osu madığmı kabul 

Tersanenin en kah yürekli,· en ka altınından ibaret bir hediye tak- leri, belediye reis ve bir çok zevat tara- Almanyanın 
cebbar ve İşgÜzar adamlannı derhal dim ediyordu. fından teşyi edilmiş, §Cbir namına ken- ,.abi.lmesi için vü 
bu işe memur edip Anadoluya gön- Divanı hümayun derhal Venedik- dilerine ve gemi süvarisine birer buket Her doğurması tabii 
dermelisin. .. Ahalinin fukarasından le olan banşaklığm devamına karar sunulmuştur. tarını milletçe hi 
ele geçirilenler muhkem bend edilip verdi. r. R E N. D E vardır. 

· " " · u kararı verdiwi sırada ha- BiR FACiA OLDU Bunu da zam 
.a-.......,ı;~_.,düsen v 
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lngiliz Tezgiihlarında 
Türkiye hükümeti adına on harp 

gemisi inşasıııa başlanmış bulunuyor 
lngilterenin 
yarısından 

dostlarına açtığı 
fazlası Türkiyeye 

harp kredisinin 
tahsis edildi 

Londra, 3 (Ö.R) - Harp gemileri in-ı marlamıştır. etmiştir. 
fa etmekte ihtısas kesbeden İngiliz des- Avrupa haricinde Brezilya donanma- Londra, 3 (Ö.R) - Eski Po~ 
teıllhları, teslihat programı dolayısiyle 

1 

sı için altı torpido muhribi ile daha az harbiye nazırı general Sormento İngiliz 
IOn derece meşgul olmakla beraber bir mühim 15 gemi siparişini almıştır. ordusunun sonbahar manevralarında 
Çok ecnebi siparişleri de birbirini takip hazır bulunması için İngiliz erkfuııharbi-
etmektedir. Londra, 3 (Ö.R) - İngiliz gazeteleri ye reisi mareşal Gord tarafından yapı-

TUrkiye cümhuriyeti hükUmeti on İngilterenin tahtelbahirlere karşı mü- lan daveti kabul etmiştir. 
lıarp gemisi sipariş etmiştir. Bunlar dört dafaa sisteminin son derece müessirliği- Londra, 3 (Ö.R) - DUn Leh hUkU- • 
torpito muhribi, 4 tahtelbahir ve iki ne ve bahriye nazırının bu husustaki metiyle imza edilen mali anlaşma İngil
llıayn kuyucusudur. Bir İskoçya fir- beyanatına mühim bir yer ayınyorlar .. tere tarafından son zamanlarda Avru
lnası Yunan hUkümeti hesabına iki tor- Amiral Stanhop tahtelbahirlere karşı padaki dost milletlere verilen kredi ye
Pito muhribinin makine ve kazanlanna müdafaa vasıtalarına hiç bir memleke- kfuıun 31 buçuk milyon İngiliz lirasına 
alt siparişi almıştır. Yugoslavyaya kendi tin İngiltere derecesinde malik olmadı- çıkarmıştır. Bu kredi şu suretle taksim 
lXlemJeketinde yapmakta olduğu harp ğıru ve son altı ay zarfında bahriyecilik- edilmiştir. 

Bazı düşünceler: 

Fuar günlerinde 

İzrnfre gelecefılere 
huzurlu seyahat irn· 
hanlarını 11errneliyiz .. 
Fuarın açılma günü yaklaf
maktadır. lzmir enterncuyo
nal fuarı iktısadi layd alar
d an bafka memleket içinde 
dikkate şayan turistik bir fa
aliyet uyandırmaktadır. Fuar 
günlerinde yakın ve uzak vi
layetlerden /zmire ziyaretçi 
kafileleri akıyor. 
Fuarı ziyaret edenler için, 

devlet demiryolları üzerinde 
15 günlük seyahat hakkının 
tanınması yurdun her köşesi- • 
ne bir kaynaşma hareketi ve
riyor. 

Geçmi' yıllardaki tecrübeler 
göstermiştir ki /zmire gelen 
mutad trenler ziyaretçilere 
huzurlu bir seyahat imkanını 
temin edememektedir. 
Hatta bazı günlerde seyaha-

tin bir ifkence halini aldığı 
da görülmekte idi. Dünkü 
sayımu;da Anadolu ajansı bi
ze sevindirici bir haber verdi. 
Devlet demiryolları mutad 
trenlere bazı ilaveler yapmış 
bilhassa Ankaradan Haydar
paşadan hareket edecek doğ- " 

gemılerinin makineleri verilecektir. Leh te yapılan terakkiler sayesinde hiç bir TUrkiyeye 16 milyon lira, Polonyaya 
hUkUmeti iki torpito atıcı vedet sipariş tahtelbahirin keşfedilmekten ve hücu- 8 milyon lira, Romanyaya 5 buçuk mil
e!ıniştir. &tenya da bu tip bir gemi ıs- ma uğramaktan kurtu!AJnıyacağıru ifşa yon lira ve Yunanistana iki milyon lira. 

lngiltere Polonyaya 8 
milyon sterlin veriyor 

Zelzele 
• ru vagonları Eskişehirde 

birleştirerek ayrı bir trenin 
lzmire gelmesini temin eyle
mistir. 

Londra 3 (A.A) - Londrada denizaşırı ticaret nazın B. Hudson ile Po
lonya büyük elçisi kont Raczynski arasında bir itillı.fname imza edilmiştir. 

Bu itillı.fnameye göre Ingiltere hükümeti, Ingiliz emtiası satın alması için 
Polonyaya 8,163,3000 Ingiliz lirası ikraz edecektir. 

Polonya hUkümeti, ikraz edilecek para miktarına tekabül edecek esham 
çıkaracaktır. Bu esharnın sermayesi ve faizleri Ingiltere ticaret nezareti ta
rafından garanti edilecektir. 

Esham yüzde 5 faiz getirecek ve 1941 tarihinden Hibaren 16 sene içinde it
fa olunacaktır. Bu eshamın sabşından hasıl olan meb!ilğ, tamamen veya kıs
men Ingilterede imal edilen maddelerin satın alınmasına tahsis olunacaktır. 

Almanların Danzigde 
Bir hareketlerinden bahsediliyor 

Paris 3 (ö.R) - Almanların Macaristan veya Danzig istikametinde bir 
hareketi ihtimalinden bahsediliyor. Bu haberler, geçen sene olduğu gibi, Al
man manevrasının bir kısmıdır. Fakat bu sene vaziyet bambaşka olduğun
dan Almanların evdeki hesapları çarşıya uymıyabilir. Her halde Alman tah
villerinin artık sökmiyeceği kanaati umumidir. 

B. Çenıberlayn Leh istiklillini müdafaa hususunda hiç bir zaaf gösterilınl
yeceğini avam kamaraasında açıkça bildirmiştir. «Tan> gazetesi bir sene ev
vel merkezi Avrupada yapılan Alman kuvvet darbesinin şimdi şimali Al
manyada tekrarına imkan olmadığını yazıyor. 
Varşova 3 (ö.R) - Leh hükümetinin şimdiye kadar Danzigden Lehistana 

serbestçe giren bazı malların gümrük serbestliğini bozmak karan yeni bir 
irıkişaf yapmamıştır. Danzig gazetelerinin şark1 Prügya ile hududun açılma
sı hakkındaki telkinleri Polonya gazetelerince mukabele görmemiştir. Bu
nunla beraber Polonyanın böyle bir harekete tahammül etmiyeceği zanne
diliyor. Polonya gUmrUk memurlarının serbestçe vazifelerini görmelerine 
imkan verilir verilmez normal münasebetlerin iadesi mümkün olacaktır. 

--tr
Şehrimizde ve lstan-

bulda dün iki 
sarsıntı oldu 

Istanbul 3 (Telgraf) - Dün olduğu 
gibi bugün de şehrimizde saat iki buçuk
ta iki defa zelzele olmuştur. !kinci sar- • 
sıntı gayet kuvvetli idi. .... 

Dün aynı saatte şehrimizde de bir 
zelzele kaydcdilmi5tir. Zelzele Berga
ma ve Torbalıda da hissedilmişse de hiç 
bir hasar yoktur. 

Cumhuriyet 
Gazetesinin haberi 
doğru çıkmadı... 
Ankara 3 (AA) - Cümhuriyet ga-

zetesinin 26 temmuz 1939 tarihli nüsha
sında sanayie ait makine ithalinin tahdit 

ve kontrolü üzerinde fazla istihsal nizam· 

namesinin verdiği geniş sali.hiyetin bu • 

işlerle meşgul bir müfettiş tarafından suİ· 
istimal edilerek bu makinelerin tevzü 
işinde büyük yolsuzluklar yapıldığının 

tahakkuk ettiği ve bu müfettişin işine ni· 
hayet verildiği hakkında bir yazı çıkmış
tır. 

öğrendiğimize göre böyle bir euiistİ· 
mal hidisesi mevcut olmadığı gibi iktısat 
vekaleti teşkili.tında vazifesine nihayet 

l htiyaca hali vagonlar temin 
edilirse bu vaziyet halkımu; 
için büyük bir kolaylık ola
caktır. 
Yalnız burada bir nokta na

zarı dikkatimizi celbetti. An
kara ile /zmir arasında her 
gün yataklı vagon ve yemek 
salonları bulundurulduğu hal
de Haydarp<Jfa - lzmir ara- , 
sında yatak ve yemek mese-
lesi düşünülmüş değildir. Hal
buki lstanbuldan lzmire fuar 
günlerinde vapurla gelebil
mek bahtiyarlığı herkese na
sip olamamaktadır. Günlerce 
nöbet bekliyenler vapurlarda 
yer bulamıyorlar. Eğer Hay
darpaııadan hareket edecek 
katarlara her gün yataklı .,., 
yemekli vagonlar ilave edil
mif bulunsa latanbuldan iz
mire gelecekler yeni huzurlu 
bir seyahat vasrta~ı daha ele 
gecirmi~ olacaklardır. Bu sı-
caklarda tren seyahatinin 
külfetini yataklı vaeonlar kıs • 
men tahlil eyliyebilir. 

Huzur ve kolavlık ziyaretçi 
adedini artırır. Ziyaretçi ade
dinin artması devlet demir
yollarına ve lzmir fuarına 
çok faydalı olur. 

Bundan kaçınmamak ziya
retçilere rahat seyahat im
kanlarını vermek ltizımdır. 

lngilterede Alman pro
pagandası gülünçtür 

verilmiş her hangi bir memuı da bulun·" __ '_"_'_'_"_'_"_'_"_'_"_'_"_'_'_"_'_"_'_"_'_"_'_'_"_'_"_' 

Londra 3 (ö.R) - Bu akşam avam kamarasında sorulan bazı suallere 
cevaben dahiliye nazırı Sir Samoel Ingilteredeki Alman propagandasını çok 
yakından takip ettiğini söyliy'erek demiştir ki: 
•- Ne zaman müdahaleye lüzum görürsek müdahale edeceğiz. Fakat fik

rimce yapılan propaganda o kadar saçma ve gülünçtür, o kadar aptalcadır 
ki memleketimizden ziyade bunu hazırlıyanlara zararı dokunabilir.> 

Avam kamarasının 
Tadil kabul edildi • • 

proıesı 

Londra 3 (ö.R) - Avam kamarası Cuma gününden (bugiinden) itibaren 
tatil devresine girmek projesini kabul etmiştir. Tatil 3 Ilkteşrine kadar de
vam edecektir. Amele mebusları ise meclisin 21 Ağustosta toplanmasını is
temişlerdi. Başvekil buna karşı itimad meselesini ileri sürmüş ve şunu ilave 
etmiştir: . . .. 

«Memleket şimdi her ihtimali karşılamağa hazırdır. ıcabında meclıs reısı 
ne tarihte olursa olsun meclisi içtimaa çağırabilir .. > 

B. Çörçil hükümetin beyanatından şüphe ettiğini _sö_ylemiş~ir. Muh.af.~zak~r 
ve muhalif sıralardan diğer bazı tenkidler yükselmıştir. Neticede hukumetın 
teklifi 32 muhalife karşı 250 muvafık reyle kabul edilmiştir. 

Italyanlar Japon1ara 
yardıma mı başladılar? 

mamaktadır. 

. Daladiye 
Amiral gemisi 

• • 
suvarısı 

•• 

Suad Davasla 
-- r--

Dün lstanbulda Ahi. 
görüştü deve çelenk koydu 

(AA) H · b"ldi - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -Paris 3 . - avas aJansı ı -
riyor: 

Başvekil Daladiye, dün Türkiye bü
yük elçisi Suad Davası kabul ederek 
uzun ve samimi bir mülakatta bulun
muştur. 

lngiliz - Japon 
Müzakereleri devam 
ediyor •• 
Tokyo, 3 (A.A) - Asabi gazetesine 

göre İngiliz büyük elçisi B. Craigie ha
len yapılmakta olan İngiliz - Japon gö
rüşmelerinden iktısadl meselelerin çıka
rılmasını talep etmiştir. 

B. Craigie'nin fikrine göre konferan
sın çerçivesi daraltılmış ve bu suretle 
muvaffakıyet şartları da arttırılmış 

olacaktır. Fakat Japon delegesi B. Crai
gie'nin bu talebini kat'! surette reddey
lemiştir. Zira bu, Cragie - Arita anlaş
masiyle bir tezat teşkil eylemektedir ve 
konferans ancak Japon taleplerinin hep
sinin İngiliz delegeleri tarafından kabu
lü takdirinde muvaffakıyetle neticelene 
bilecektir. 

Bıyıktay tarafından karşılanmıştır. 

l\/Iuhterem misafirimiz, karşılıklı yer 
alan Ingiliz ve Türk kıtaları arasından 
geçerek Sbideye müstesna bir çelenk 
koymuştur. 

Müteakiben Ingiliz bandosu TUrk 
marşını ve Türk bandosu da Ingiliz mar
şını çalmıştır. 

Amiral Sir Cunningham muvasalatin
de olduğu gibi teşyiinde de meydanı 

dolduran birılerce haikın samim1 sevgi 
ve tezahUrU ile selllnılanmıştır. 

lstanbul 3 (AA) - Bugün saat 13 
de donanma komutanı Amiral Şükür 
Okan tarafından lngiliz Amiralı Sir Cun
nigham şerefine Yavuz zırhlısında bir 
öğle yemeği verilmiştir. 

öğleden sonra saat 15 de Yavuzda 
toplanmış olan lngiliz ve Türk subayları 

hususi bir vapurla boğazda bjr gezinti 
yapmışlardır. 

Saat 1 7 de Fransız sefarethanesinde 
Amiral Sir Cunnigham şerefine bir çay 
ziyafeti verilmiştir. 

Bu akşam saat 22 de lngiltere sefaret
hanesinde bir kabul resmi yapılacaktır. 

MACARLARIN UZAK ŞARKTA 

SAHiFE J 

iki mühim tedhişçi 

lngiltereye girmeğe 
teşebbüs etmişlerdir 

Londra 3 (A.A) - Irlandalılar teşkilatına mensup iki mlihim aza!lın In
giltereye girmeye teşebbüs ettikleri takdirde memleketten tar~e<lilrreleri 
için bütün limanlara ve tayyare istasyonlarına emir verilmiştir. Bu iki kişi 
Russel ile muavinlerinden biridir. 

Londra 3 (A.A) - Tedhişçiler hakkındaki kanunun tatbikine devam olu
narak yeniden bazı Irlandalılar hudud harici edilmiştir. Bu suretle memle
ketten tardolunanların sayısı 37 ye baliğ olmuştur. 

Bazı şüphelilerin Ingiltereye girmesini meneden bir takım emirnameler 
de neşrolunmuştur. 

Jean 3 (A.A) - Quesada yakınlarında Becerro yolu üzerinde bir otokar 
uçuruma yuvarlanmış ve sekiz kişi ölmüştür. 16 kişi de yaralanmıştır. Oto
karda, kız ve erkek falanjist gençler bulunuyordu ve bunlar hazine için top
lanan mücevher ile altın ve gilmUş parayı teslim etmek üzere Jaen'e gidi
yorlardı. 

Fransız Sosyalist parti-
• • 

sının mühim bir kararı 
Paris 3 (A.A) - Sogyalist partisi idare heyeti ittifakla kabul ettiği bir ka

rar suretinde parlamentonun içtima devresinin temdidini Arayı umumiye 
prensibini ve teşrii kuvvetin normal işlemesini ihlfil eylediği beyaniyle tak
bih eylemekte, hükUmeti dahili, mali ve içtimat siyasetini milletin hükmün
den kaçırmak istemekle itham etmekte ve rejimin inhitatına mani olmak için 
partiyi şiddetli mücadeleye girişmeğe davet eylemektedir. 

Amerikada bütçe işleri 

215 mily.onluk masrafı 
53 milyona indirmişler 

Vaşington 3 (A.A) - B. Ruzvelt, Kaliforniya üniversitesi ticaret mektebi 
eski müdürü Henry Grandy'yi geçenlerde Filipin yüksek komiserliğine ta
yin edilmiş olan Francis Syre'in yerine ticari iti!ilflar şubesi müsteşarlığına 
tayin etmiştir. 

Bu tayinin ayan meclisi tarafından tasvibi lazımgelmektedir. 
Vaşington 3 (A.A) - Hükümetin 215.891.168 dolar masraf ihtiyarına dair 

olan yeni kanun layıhası, mümessiller meclisi kredi encümeni tarafından 
tadil edilmiştir. 

Encümen bu miktarı, 53,190.056 dolara tenzil etmiştir. Encümen, aynı za
manda tasarruf siyaseti lehinde bir beyanname neşretmiştir. 

Yunanistanın 4 Ağustos fenlikleri 
münasebetile gazetelerin dostane neşriyatı 

Belgrad 3 (A.A) - Yunanistanda yapılacak olan 4 Ağustos şenlikleri mü
nasebetiyle bütün gazeteler, Metaksas hükümetinin Yunanistanın iktısadi 
kültürel ve sosyal bakımdan kalkınması ve memleketin vaziyetinin normal
leştirilmesi sahasındaki icraatına uzun makaleler tahsis etmişlerdir. 

Gene bu münasebetle gazeteler, Yunanistan ile Yugoslavya arasında mev
cud olan dostluk rabıtalanndan bahsetmektedirler. 

Amerika. Sovyet ticaret muahedesi 
Vaşington 3 (ö.R) - Amerika ile Sovyet Rusya arasındaki ticaret mua

hedesinin aynı şartlarla bir sene daha temdidi beklenmektedir. Yarın veya 
Cumartesi günü buna aid bir deklarasyon neşredilecektir. Muahede en fazla 
müsaadeye mazhar millet muamelesi esasına müsteniddir. 

Romanya - Macaristan 
arasında bir anlaşma 

Bükreş 3 (A.A) - Rador ajansı bildiriyor: 
Macaristanın Bükreş orta elçiliği, Macar hükümetinin Romanya ile bir 

mukavele aktedilinceye kadar yukarı Tissa üzerinde sandal ve sal nakliyatı
nı men için icap eden tedbirleri almış olduğunu hariciye nezaretine bildirmiş 
olduğundan, Romanya bükümcti Sinaia müzakerelerinin t~krar başlamasına 
müsaade etmiştir. 

Diğer taraftan Romanya ve Macaristan bükümetleri Teceul hadisesi hak
kında tahkikat yapmak üzere muhtelit bir komisyon teşkili için mutabık 
kalmışlardır. 

lngiliz Parlamentosunun tadil 
müddetinin indirilmesi isteniyor 

Londra 3 (A.A) - Avam kamarasında Londrada bulunmıyan B. Attleenin 
yerine muhalefet fırkasına riyaset eden amele fırkasından Gren\vood, ~a.şv~
kilin beynelmilel vaziyetin tehlikeleri dolayısiyle parlamentonun 3 Bırıncı
teşrin yerine 21 Ağustosta tekrar içtimaa davet edilmesi teklifini ~utazam
mın olan takriri üzerine bir tadil teklifi vermiştir. Liberallerin reısı_ B. Sııo~
lair, pek o kadar hararetli olmamakla beraber, B. Granwoodun teklifıne mu-
zaheret etmiştir. . . 

B. Çörçil de beynelmilel vaziyeti karanlık göstere~ b~z.ı ızaha: :-erdıkten 
sonra parlamentonun tatil müddetinin asgari hadde ındırılmesını ıstemıştır. 

Japonya - Kanada iktzsadi mü-
nasebetlerinin kesilmesi ıstenıyor 

Ottava 3 (A.A) - Kanadanın eski Vaşington sefiri ve <yeni demokras~ 
namı altında geçenlerde teşekkül etmiş olan fırkanın reisi B. Herrıdg~, hır 
beyanname neşrederek Kanadanın Japonya ile iktısadi mlinasebctlerını kc>
mesini istemiştir. 

Mumaileyh, bu beyannamesinde diyor ki: . . . 
dngiliz ve Fransız demokrasileri ile J :ı l: ..zminin do_sıane bır teşrıkı 

mesaide bulunmalarına müsaid hiç bir saha yoktur. Bırleşı~ Amerıka, Jn
ponya ile mevcud ticaret muahedenamesini feshetınek .s:ıretıyle bu .hususu 
anlamış olduğunu göstermiştir. Kanatlanın _gerek kendısıne , gcr;k ımpar~
torluğa ve gerek çok eyi dostları olan Amerıkalılara karş~. samımı olması la
zımdır. Zira, Kan3 da ile Amerikanın Japonyaya. k~rş ı musterek hır hudud
ları vardır ve müşterek bir siyaset takip etmelerı lazımdır. 

lngittere tahtelbahir/erin kaldırılması 
tek/; fınde bulunmıyacak 

Londra 3 (ö.R) - Şanghayda Italyan silahendazları Japonlara hoş görün
ınek için Çinli tedhişçiler arasında bir tarama yapmışlardır. Bun)ar beynel
milel imtiyazlı mıntaka haricinde, fakat Italyan müdafaa bölgesi d~ilinde 
bir mektebe toplanmışlardı. Italyanlar 26 Çinliyi tevkif ederek bir miktar 
snaıı müsadere etmişlerdir. Sabrı tükenmiş-. SU BASKINI Londra 3 (A.A) - Lordlar kamarasında bahriye birinci Lordu St.ınlıope. 

Budapeşte, 3 (Ö.R) - Başvekil Te- Şanghay 3 (AA) - Tiyençin nehri Lord Mottistone'nın bir sualine cevap vererek Ingiltere hükümetinın tahte~; 

Danzıg'de tevkif olunanlar !eki parlamentoda Slovakyada Macaris- üzerindeki seddin yıkılması üzerine Ti- bahirlerin ilgasını her zaman arzu etmi< ancak Londra konferansı da dahı 
il olmak üzere muhtelif deniz konferansla;:ında bu bapta yapılmış olan tek,.f

tan aleyhinde yapılan propagandadan yençin ile Pekin arasında kain ceman e i !erin diğer devletler tarafından reddedilmiş olduğunu söylemiştir. 
bahsederek Macar sabır ve tahammülü- bin nüfuslu 150 köyü su hasmı~ ve Ti- Bahriye birinci Lordu, hükümetin halihazırda tahtelbahirlerin ilgas;nı te~-

Varşova 3 (ö.R) - Danzigden çok kimseler mevkuf olarak yeniden Al- nün hemen hemen son noktaya geldiğini yençin nehrinde de seyrüsefer inkıtaa lif etmek üzere diğer devletlerle temasta bu1un:nal- nir tinde olmadıgını ıl -
manyaya nakledilmişlerdir. Bunlar ihanetle itham•ed:il~di~.k~le~r~in;d~e;n~h;u~s;u:si~~-·;~;:.:::::.:::~~:~::::...:~::::::.....::::J~:::'.::~::'.:...:::!:::.:.::_::_::~;:_~.:.:.:;:;:_::::...;:.:;,;;:::.:,ıı.:,::;..:;.:.:::.:;;...;.;;;;;;;;;:.:.=...;..o-----
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Deniz suyu içilirse 
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YAZAN: Dr. G. A. 

insanların bayağı su yerine deniz suyu 
içtikleri işidilmemişse de, bizim Karade
nizin suyunun bütün denizlerin ıuyundan 
daha az tuZlu, hele bü,Yük nehirlerin ııl-

D •• •• ı • t • ı b d • t • kb ı • zında, hafif tuzlu olmasından dolayı Rus
uşu n ce l a vrı 1 e en en IS 1 a l 1ann atlarını Karadeniz kenarında sula· 

n-• görmeleri her ikisinde de derhallvakurBu yaşlı. adam. 
1

, od dakikhal. adaki dkiik.bakr, h kk d t • t • t• ......... • 
1 

d dıklarını meşhur ilim Çihaçef yazar. 
uau - Bizim, lstanbul Boğazının sularının da, 

büu:ıı.. bir alilka uyandırmıştı .. San en- vaz.ıyetiy e er nazarı a- emın a ıs ıyecegı sanı ır 1 3
....... k a ın a az tuzlu olduğu, büyüle soğuklarda lw 

L • ..:ı: '-- biraz d=~d\ndilkten sonra refi- tiıni celbctrniş idi.. Ona karşı bazı omp-
lotU"&U. &.u. "'il~ d narlarının sık sık, hatta arada sıraclıa, 
kasına dönlip onunla konuştular. limanlar yapmaktan kendimi alama. un.. cOsküdnra yol oldu, bin otuzda Akdeni% 

Bu konuşmayı ~~~:p ~;ua e;:;-~ ~ !:1~ :::eel~:;.~u~a~: Derin düşüncelere dalmıştım. Bana. b.ü- uzakta bırakarak ufukların kucağına -9 - dondu .. Boğazın ortasının donduğu gün-
ll kız oradan ay .. ~.. P Y gr Y • • • d tün saffeti kalbiyle açılan ve kalbmın, abldık... Bulutların birleştiği noktada Şimdi ~ hazretlerini dinliyordum: dür, bafka denizlerin donması görülrnÜŞ 
kn..tu .. Yanımda kalan kız çocuğu, eliy- hal Türklerin nezaketten, ınceliğin en · • · d · k.. 1 · · g .. s- nefis bir gece bizim aşkmuz.a şiir katı- - Nasıl delikanlı dedi .. Odlseden iyı' d ~·ıd· 
~ t1er -n-'L- da bekl mahru lduklan hakkında bazı müf- masumıyetinin en enn oşe erını o fCY egı ır. 

le bazı işare ya......,......, ora e- m 0 b kıza k ·· ta~ · davrmuna- yordu.. intibalar temin edebildin mi? ı -
ckH m Jimn ldiğini bana anlatmak teriler tarafından tasni edilmiş olan id- :eren u arşı mus . gnı Denizde banyo yapanlardan Öazı arı. 

cnd. ---ı ğj ge diaların hi bir esasa müstenit olmadık- ga hakkun var mıydı? Bır hamle~e onun Kürekleri bırakmı§tık.. - Çok teşekkilr ederim lütufunuza... ağızlanna deniz suyu kaçınca bundan fo-
Ls1q._._u... ç ·yi hisl · · çiğniyerek ters bır çehre Nazsika ve ben yanyana idik.. Fakat ben, bana örnek diye gösterdiği- na halde tiksinirler ve zaran olacak diye 

Ne demek istediğini anlamış, avluda lannı kat'i bir surette anlatmış oluyor- :~~rmek e~ını Serin bir geceydi bu.. niz ·Odiseyi pek te beyenınedim.. Çün- deniz suyunu hemen çıkarmak için çaba• 
durup beklemeğe koyulmuştum.. du.. . . • V• • ~t;- Nazsikanın sesi : kü, kendisini çıldırasıya seven bir kwı, tarlar. 

t_tl__ __ müd· deti daha dört dakika,,_._ imam, camünın.· içini baştan başa süs- - Ben senın diledıgın msan deı:o~·· 
WlU.&r o-:s b~ .. tr.. 11 rd d k - Odise.. en kaba bir -kilde ihanet e+n.;...+;... H lb k. d · · b. t --rar 

oıeden eşil entarili kız tekrar göründU. liyen bütün güzellikleri bana göster- Git, kısmetini ~ e e e ara• eme Benim ses: .... •• A~k hazretl;ri : ... ~- a u ı cnız suyu ınsana ıç e ..... 
Kız bu ~fer yalnız değildi .. Peşinden mek için 0 kadar büyük bir itina ve ih- mümkün iken neden bunu yapamıyor- UA& '"1i verecek bir ıey değildir. Terkibindeki 

d k b ed b d - Nazsika.. - Hayır, dedi.. Bunun adına ihanet türlü türlü, hem de çoğu büyük nisbette. 
cami imamının dahl gelmekte olduğunu tinınm göstermekte i i i. u say e, ü- um.. .. · Ona 0 kadar yakındım ki, sanki her diyemezsiniz .. Eğer böyle diisüna-~-:- d b 
~ :k ttiın. yük bir mebzuliyetle etnıfonı saran en Başım bir hoş olmuştu. Bu guzel, hır bır· -:. ....... ~ ml enlerden dolayı tam ir mldcn stJYU' 
1.ar. e · kada · 1 ı b kıza şeyim de Nazsikanın bir noktası, dünyanın nizamını kurmak epeyce m~ dur. Onun adeta canlı olduğunu da çok 
•~~ ....... :ı... n .. ı. b. llıtiyar ÖZ su ka- ince sanat eserlerinin hepsini tetkike içimlik şarap r güze 0 an u f · b' iz1 işti' B ha ku·· ıı,.~r .• Nazsı'ka gı'bı" hır· kızı lekele- t 
"P'= ~ Y7 . ır ı.. 1.d. uğun' yü- muvaffak oldum.. karşı mukavemetim ne kadar azalmıştı . ne esı ve ır parçası g enm .• u - -.s- mtılınca hassalannın dcği,mesi ispa 

tılmedık halis bir Tilr~ o u, ~ ı · • b. ç·ft limle onu ne kadnr arzulıyordum.. mekten nefsini tenzih eden Odise, belki eder. insanın kanındaki beyaz kürecik .. ' d derhal ___ ..:ı:- Bcm Rehberim, mermerlerin üstlinil baş- Her şeye ragmen onuna ~amırru ır 1 
• • • • • 

süne ilk balrıpm_a ~... . ___ ,1_ _ dost kalma-a karar vermiştim .. Kendi- Saatler böylelikle geçti.. Sahile avde- de az f4nide bulunan nefse hAkimiyet ıçın fer deniz suyu ısttılmadan, yalnız ıuı:la• 
...___ _ı.._1. kuzun •örünUyord\L Bu tan başa kaplıyan en ınce, en IUUJA oy g timiz' da ·· doğmak " ·di. bilyük' b. timsaldi N---'L- elin 
ıuç3- Bm&MU ço e b' ·çek d · d ki güzcl.rği · • sırasın guneş uz.ere ı ır ·· tu.:5.LIUlya g ce, nnın nil!betinl azaltmak §artiyle, onuıt 
kadar uzun bir sahla, İstanbtilda ilk malan, ır çı emelin e 

1 
sme · . . b. Nefis bir aşk gecesi geçirmiştik .. İkimiz o da feragatin timsalini, hemcinslerinin içeriainde peltall ya,..rlar. Bir ha-anlll 

düfO ea· d zı- gölgede bırakacak derecede sanatlı, ca- - Şu halde dcdım .. Benden hıç ır ,.... J T 

defa olarak tesa ıyor um.. ....., beli b. .. . lik 1 f" . . ümi. t edi' ••• • Uz 1 d daklann de yorgunduk. Saraya gidecek kudret veremiyeceği bir misalle verdi.. Kadın kanı büsbütün çıkanlarak yerine gene de.-
.ııı_: "'"-kl. -Lal sal ermek zi · ır göstenşe ma o an ne ıs çını- şey t em gını, o g e u kl 0 d d fimuuu .1. uı er, uzun -.a. ıv . . . .. . . . . k dar ki aya arunızda kalmamıştı. ra a, top- isterse neler, neler yapamaz.. niz suyu şırınga edilirse hayvan • bir mil .. 

odası dan artık feragat e+n-i" görünü- Jerı bırer bırer bana gosterdı.. arasından ıtıraf edcceksın .. O a • kl .. . kı 1 k ttık. Ak L • ....o. tl . b d f da b h 
m n .. '-"':i • b d hakkı d b. .. . din kal- ra ar uzcrıne vrı ara ya ş wu.ce erı u e a ana, u- det için olsun - dirilir. Yüz yirmi derece 
varlardı.. Küçük kızlar peşimizden hiç ayni- en e yann . n a ır unu Arad tahmin edemi- susiyetimden bahsediyordu : sıcaklığa kadar deniz auyu canlı demek-

kta adım adım bizi takip etmekte mıyacaı'l kanaati hüsıl olsun.. an geçen zamanı . . . . 
Kız çoculu imama, benim camii gör· mama ' . hr . 1 yorum .. Uyandığım zaman Nazsika he- - Sız, dedi .. Galiba dilnyalnr filemi- tir. 

111ck lstlyen bir ziyaretçi olduğumu söy- idil~··· ~er ikisinde de~ bana :Ut~s N.azsd ikaind, bu /~a S:Z-~ çe esıy e nüz gözlerini açmamıştı. Onu, uyku ha- nin ince ve hassas bir kızını seviyorsu- Bu tecrübeler, henüz yapılmadan pek 
L-ın lmah ki, ihti k ı1arm anah rahibclerı hatırlatan bır mer ve - benı er en erme suz u • li l kad .. l lı bul d nuz ço'- o .. nce, es'-ı' zaman hekimlcn· de~ ~o yar ap - y • rd B" .. k bir . . .. .. y ye o ar guze ve tat uyor um .. ıı; .ıı; 
tarlmmı dahi birlikte getirmişti. ka uyandıgını sezıyo um.:b·· ~yu •• 

1 
. - Odıse, dedi .. Buyük kral.. d ur- ki, şimdi bunu kelimelerle üade edemi- - Doğrudur, dedim.. suyunu ilaç olarak içirir1erdi. Büyük he-

Bea. bu caınide, beni teshir edecek clikkaUe, kon~ştuğumuz utün soz erı dun bir ülkesine :hAkim olacak ka ar şe- yeceğim .. Kendisini ürkütmeden ora- - Size tavsiye etmek isterim .. Sev- kim lpokrat hem pekliğe karşı. hem de 
mertebede bir güzellikle karşılaşacağı- diıll:m~~t: idıl:r:. 

1 
. caat gösteren büyük bahadır.. Benden dan uzaklaşmak, kafamda seri bir şiın- meyiniı:, yazık olacak size .. Çürikil bed- kııoınmalara kar!i!ı deniz •uyu tavsİY8 

mı pek ummadığım için. alel.Jlde bir zi- Gorduğum but~ .. bu ~at ehseı: erı teminat istemeni hayretle karşılarım .. şek gibi yer aldı. Nasıl olsa, gözlerini aç- baht olacala:.ınız.. Bunun değişmesine eder, içmiyenlere onu bağırsaklardan fi .. 
L--lanı ordum bende o kadar buyuk hır mes unyet Fakat bu teminat kimin için .. Eğer ben, . . . . d On b k h 

varete nıu.u- Y " • d 'd' ki dakikada sezdi~· .. .. . hi labil- tığı zaman ona veda edecek değil miy- ihtımal yoktur. Sevenler ıçm saadet nnga e erdi. dan sonra da ÜyÜ e-
Fakat kapıdan içeriye daha ilk adı- uyan ırmış 1 1 

' 
0 gım aşkınızın onunde ırademc sa p 0 dim. B · d. b da ümidi imkAnsızdır Yalnız bir nokta var kimlerin hepsi, onların aramnda Berga• · ti Ü d · · vafık bir ke- • ·'-' .. .. k. t . unu şun ı, onun gıya m yap- . . 

mmıı atar atmaz derhal §8Şll"<hm .• Ve mem.nunıye a e ıçm mu seydim, zinhar sı7.ııue goruşme 15 emez- v b' be ktu Ate g·b· Sevginı·n asil olabilmesi için ~ .. t.. ha- malı Calinos, eski lstanbulun iki me"hur lim bul ·· ı ' ğ vaffak ı . li lığı mamaga ır se p yo . ş ı ı ya- , ~ .. 
llerlemcğe muktedir olamıyarak, kapı- e up soy eme e mu 

0 amı- dim .. Unutmayınız kı, ~uvvet v~ - nan dudaklarımı ateşten alnına temas yatında mütekabiliyet Iaz.ımdır. Sizin hekimi, biri Aydııllı Tralles, öteki Br 
önünde birden b;_ durma,..a mec- yordum.. nıza rnl!ınen kadınlık ızzeU nefsımden d 'ğ' . . .. 1 .. deki . ih · t ı h '-. · A'-tu ·uıı. 

o.ın • ...... 15 İ d d kl d ki tebess" ·· ~ . ettirdim. 18 yaşında bir kız sabah uya- sev ı ıruz ınsanın gon un scvgı - zanı ımpara or arının eıı;ımı " n 
b ld mnm, u a arın a umu mu- bir çok şeyler feda etmış bulunuyorum.. ' t ' tasa ··--' daha • dir daha sonra bız' im büyu··k Tu .. r'- hekimi lb-ur 0 um.. "yük b" cmketl . nışında nasıl tenbcl tenbel gerinirse o ıyacı, vvurunuzoan engın .. s 
İmam o Anda beni tevkif eden şaşkın- ~~ ederek: ~ü ~ ır ~ . e ca- Sizi sevmem şüphe edilemez ki. b~ da öyle gerindi.. Engindir anıma, o sizin aşkınıza kesbi li- ni Sina deniz suyunu ilaç olarak daima 

lığımı sezmiş olmalı ki mfuıidar bir tarz- mının her yennı bana gezd_ırdi. hata değildir. Beni, her kesin el sure~~- Ayağa kalktım .. Onu Tanrıya emanet yaknt edemez. kullanmı§lardır. 
da, hafifçe gUlümsemekte idi.. - sırMEDI •• leccği bir kadın mert.ebesine indiren g~- ettim .. Ve yaşla dolan gözlerimi onun Ona hak verip vermediğimi bilmiyo- Daha sonra, insanlar deniz banyosu 

lzmirpalas önünde 

Jandarmanın silahını al ... 
mak istiyen bir sabıkalı 

hafifçe yaralandı 

zelliğ~ her şeye .rağ~en. ~ni. ma~- üzerinde bir daha dolaştırmağa cesaret ı·um amma, konuşacak başka bir nokta yapmayı unuttukları gibi, hekimlerin de 
lup hır karakter scvıycsıne ındırdı. Önu- edemeden küreklere asıldım, enginlere kalmadığından kendisine veda ettim. deniz suyu içirmeleri uzun nsırlarca, ha-
nüzde mühcykel bir gurur olarak bulu- açıldım.. •• sırMEDI •• tırlanna gelmemişti. Ancak on sekizinci 
nabilmc~ benim için !le kadar zevkli asrın ortasında R usel adında bir lngili% 

bir şey olurdu. Görüyorsunuz ki, her Memleketin lier tara- ~udüste iki kişi hekimi, vaktiyle lngilizlerin pek kork• 
şeye rağmen buna muvaffak olamıyo- daha öldti- tukları ve ancak lngiliz kralının eli de"' 
rum.. fında &arsıntılar ö .. . ğerse iyi olabilir diye sandıklan sırac• 

- 8 - .. .. Londra, 3 ( Jt) - Kudüste tels'ız tel- hastalığına brıı deniz .uyu içmenin bii· 

- Odise ... Inegol 3 (A.A) - Bugun ı 4. 30 da graf stüdyosunda patlıyan bir bomba ··k f d ld " - ~- d'kt 
8
on-

burada 25 ııaniye devam eden oldukça yu a.y ası O ugunu gos1.er 1 en 
- Nazsika .. 

şiddetli bir zelzele olmuıtur. Zarar yok
- Uzaktan gelen seslere kulağını 

ver .. tur. 

- İşitiyorum .. 

neticesinde iki kişi ölmüştür. Birisi tel- ra deniz suyu yavao yavaş ehemmiyetli 
siz telefon memuru olan bir genç kadın, bir ilaç olarak kullanılmağa ba~lamıott· 
diğeri bir Arap makine mühendisidir. Bu yirminci asrın ilk ·yıllarında Kintotıl 

"""""*,,,.,.,,. adında meşhur bir Fransız hekiminin teC .. 

Birinci Kordonda lmıirpalas oteli ALMAHY ADA rübeleri üzerine deniz şınngalan - bilh&r 
sa verem hastalığına karşı .. büyük bit 

Kütahya 3 (A.A) - Bugiin burada 
saat 14. 32 de 15 eanİye devam eden ve 

nin dostu arap Nuri arabaya binmiştir. 
O sırada söylendiğine göre Ayşe resmi 
muamele için bazı müşkillat göstermiş

- Bunlar beni fena halde cezbedi
halkı heyecana düıüren bir yer aarsınt111 

önUnde dün a""~~- bir vaka olmuş. Tire Umumi harp yıldönümü 
~ moda haline gelmişti. kar.ası jandarma erlerinden B. Mehmed, n--lin, 3 (AA) Alınan 

yorlar.. z · k 
olmuştur. ayıat yo tur. 

- Ne söylemek istediğinizl anlıyo-
~ · - yanın umu- Şimdi de onu. filitreden geçirdiktell 

elinden .illAhı zor.la almak teşebbüsün- r~.Denize açılalım mı Naz.c;ika.. Upk 3 {A.A) - Saat 14.30 da biri mt harbe girişinin 25 inci yıldönü.mü !onra mikropsuz olarak §i,eden ampuller 
de bulunan sabıkalı Arap Nuriyi mav- Buna arap Nuri hiddet etmiştir. Odise İst di hafif diğeri devamlı olmak üzere p.rktan müna'sebetiyle kara, den.iz ve hava or- içinden alıp aınnga eden hekimler vat" 

tir. 

zer kurşuniyle sağ bileğinden yarala- Ayşe korkarak istimdada başlayınca - Derhal · ·• e 'ğiniz yerler b d "' ·L· h '- ı z d l kum danlar kı al hl be " 
gar a ogru ııu areıı;etiarz o muştur. a- u arı an ı t ara ta n dır. Bu usulün devamına mani olan ,ef 

mıştır. Vakanın tafsilatı şudur: Arap Nuri de arabadan inmiştir. bizim yolumuz üzerinde ol'lUil.. k b ·· u ha l · ·ı 
Akhisarlı Halide ve Ayşe adlarında Derhal bir sandala atladık.. Sahili yiat yo tur. ugun tır atan emrıyevnu er nep-ey- deniz suyunun yaz mevsiminde aekiz. 1'1-

iki kadın bir karoçaya müştereken sa- Arap Nuri bu kadını döverken ora- !emişlerdir. şın da yirmi günden ziyade hassalarıı.ıS 
dan geçen jandarma eri Mehmede halk: Eskisehir. 3 (A.A) - iki .... '1ndür sık G al F B t chisch · · o ı_ h -· hip bulunuyorlardı. Arabanın kazancını Mehmed orada arap Nurinin arabasını • •- ener on rau s emnyevmı- muhafaza edememesidir. ıı;.adar e e ... 

- Kadını kurtar! sık fakat hafif olarak vukua gelen zelzele · d Um} .. l dem idedir cı·ı... aralarında taksim etmek meselesinden durdurmuştur. Mehmed, arap Nuriyi sın e eze e §OY c e : miyet ve dikkatle haz.ırlanm11 ıişeler ı> 
ihtilA.f çıktığı için arabayı içlerinden bi- Demiştir. Ayşe de isümdada başlayın· karakola davet etmi~. Nuri bu emri din- bugün 14•34 de şarktan garba ve çok - Almanya sulh istiyor. Fakat Alman- katle kullanılamazsa faydası olmaz. 1'•• 
rine devretmeğe karar vermişlerdir. ca jandarma eri Mehmed işe karışmış, lemediği gibi jandarmanın üzerine atıl- şiddetli surette tekerrür etmiı ve otuz ya her ne bahasma yeni bir mücadele- zcsi bulunduğu takdirde, c;oculdann ye' 

Arabaya 150 lira kıymet takdir edil- arap Nuri arabaya atlamış, jandarnuıyı mış ve tüfenginl almak teşebbUsUnde "'aniye sürmüştür. Bir c;;ok evlerin bacaları ye sokulmak mecburiyeti karşısında ka- mevl!iminde tutulduklan ishale karı• ell 
miş, Ay§C peşin elli lira vererek milte- göğsünden iterek arabacıya: Sür, emri- buulunmuştur. yıkılmış, halkevi binasının muhtelif yer- lırsa Alman ordusu Almanyanın hayati iyi i1aç böyle deniz suyu ımnga etme" 
bakisini taksitle ödemeği taahhUd et- ni vermiştir. O vakıt Mehmed mavzerini korkut- leri çatlamıştır. menfaatlerini müdafaa eylemek ve Al- olduiunu, çocuk hekimlerinden bazıl•rt 
ıniştir. iki taraf noterde bir sened tan- Araba hadise yerinden uzaklaşmıştır. mak kasdiyle arap Nuriye ateş etmiş ve man askerinin failciyeüni ispat etmek iddia ederler. 
zim etmiş'lerdir. Jandarma Mehmcd, kendisini takip ede-- onu sağ bileğinden yaralamıştır. Yaralı Ankara 3 (AA)'- Bugün saat 14.1 O için vazifesini 1914 tc olduğu gibi ayni Şırınga etmek güç olmakta beraber, 

iki kadın Basmancdeki belediye ga- rek otobüsle arabayn ye~mişUr. Iz.mir- hastanededir. Yara, arıza bırakmıyacak da şehrimizde hafif bir hareketiarz his- az.imkfırlık, ayni çeviklik ve ayni cesa- taze deniz suyunu içmek kolay olur: 'f•• 
rajı önünden araba ile geçerken Halide-- palas önünde otol>üsten inen jandarma vaziyettedir. sedilmiştir. ret ile ifa eyliyeccktir. bii gene deniz açıklarında ve on ınetre 
~~~~E~~~
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Büyük HALK 
- 72-

Hikayeleri 

Gidip bir kızılcık ağacından düzgün 
ıir dal kesmiş. Çakısile dalın ü;:erindeki 

dikenleri yontmu~. Uyuyan iki sevdalının 
başucuna gelerc1', değneği vurmak üzere 
havaya o kadar kaldırmış ki, cüppcsin
den sarkan kolunun içinrlen bileği ile be
raber dirseği de gözükmüş. l..iıkin Şeyh 

lbra\timin eli o halile havada kalmış. 
Çünkü tam deyneğini indireceği zamnn 
ihtiyar adnm uyuyan iki gence acımış 

içinden cey lbrahim. bunların kim oldu
ğunu ve ne maksatla buraya geldiklerini 
bilmeden, nasıl kıyardn bunları dövebi
lirsin) Ya iki garip, iki yabancı iseler! 
Bunlara zulüm etmek günah değil mi) 
Yazık değil mih diyen bir ses işitmi . 

Şeyh 1brnhim değneğini bir yana ata
rak Ali Nur.eddinin ayağına ayağına yak
laşmış ve Ali Nureddini uyandırmak 
maksadile oyağa ynvnoc;a dokunmu;ı. 

Ali Nureddin uyanmı;ı, gözlerini açınca 
karıısmda bir ihtiyar adnmın durmakta 
olduğunu görmüş. Utanmış. yüzü kızar-

lı. ' 

lbrahim: 
- Sen nerelisin) Ve nereden geldin? 

diye sormu§. Ali Nureddin: 
- Biz yabancıyız. demiş, ve yanağın

da inci tanesi gibi koca bir göz ~·aşı ak

mış. 

Şeyh lbrahim: 
- Yabancılara, ve gariplere iyi mua

mele etmekliğimizi Peygamberimiz bize 
emreder. Neden burada kapıda oturuyor
sunuz~ Bahçeyı: giriniz, giriniz, ve keder
li yüreklerinizi şenlendiriniz. Diyerek 
onu bahçeye davet etmiş. Ali Nureddin 
de Şe)•h lbrahime bu bahçe acnba. kime 
aittir? diye sormuş. Bahçenin kime ait 
olduğunu gençlere söylerse gençlerin 
gençlerin utanarak bahçeye girmemeğe 
kalkışacaklarını tahmin ettiği için, Şeyh 
lbrahim kendi malı olduğunu söylemiş. 
Ve iki misafirinin önüne geçerek onlnra 
çiçekler ve ağaçlıklar arasında yol gös
termiş. Bahçenin kapısının üstünde arku· 
varı bir kemer varmış. Gerek bu kemer 

miş olan çardakların Üzerleri sık asmalar- kayıp akıyormuş. Nehir akıp giderken ilk da taşıyana da li.net eder. dat 
Kimisi bundan günde yarım litre ka 

la örtülü imiş. Bu asmalardan beyaz ve bahar rüzgarı yaprakların arasında fı- - Pekala söylediniz. Ne İçen, ne aa- det' 
İçer. Fakat deniz suyu içiren hekimler 

kara üzüm salkımları sarkıyormuş. Beyaz sıltılar uyandırıyormuş. Hava o gÜn çok tan alan, ne yapan, ne de taşıyan siz ol- k• 
çoğu, sabah, akşam, ellişer gram içirme 

üzümler kehribarlara kırmızı üzümler ya- güzelmiş. Şeyh lbrahim misafirlerini bah- mazsınız, bu ~rap meselesinden dolayı 
le iktifa ederler. 

kutlara, kara üzümler de kara gözlü dil- çede gezdirip kameriyede biraz oturttuk.- bir günah işlemiş olu musunuz? .. p• 
Bir hastalığa ilaç olarak içmek, şu 

berlerin göz bebeklerine benziyormuş. tan sonra, onları sarayın içine götürmüş. Elbette hayır! ~· 
Şeyh lbrahim misafirlerini bir kameriye- Oçü de birden yukarı kata çıkarak pençe- Bunun üzerine Ali Nureddin cebinden hesiz hastalığı tedavi eden hakimin ta5u 

eiyesiyle olabilir. Fakat deniz ban.Y0 
• 

nin içine götürmüş. Knmeriyenin etrafı re önüne oturmu~lar. Şeyh lbrahim mi- iki parça gümüş çıkararak: •desi .. 
yaparken insanın ağzına.. oradan ını 

çiçeklerle süslü imiş. Türlü türlü kuşlar, safirlerinin önüne yiyecek koymuş. Oçü- - O takdirde bu iki parça gümüşü ce- b 0 yo 
ne bir az deniz suyu giderse, içinde 8 l 

türlü türlü cıvıldayışlnrile feryntlarile et- de oturup karınlarını doyurmuşlar. Sonra binize koyanıınız, yanınıza bir de eşek . o • 
yapılan deniz mikroplarla kirlenrnıŞ . 

rafını çınlatıyormuş. Bir taraftan bülbül- kalkıp ellerini yıkamışlar. Ali Nureddin alırsınız, doğruca çarşıya giderainiz. Çar- mayınca, deniz suyundan lcorkmrYa h~lı 
ler yekdiğe.rlerine tiz sesden şarkılar söy- yine pençerenin yanındaki baş sedire şu)a bo§ gezen adamların birisini yanını~ r da 

lüzum yoktur. Deniz suyunun en a.Y 
lerlerken öbür taraftan, kumrular munis geçmiş. za çağırarak iki parça gümüşü ona verir-
scslerile biribirlcrine ilanı aşk ediyorlar· Aradnn bir kaç dakika geçmiş: siniz. Ve şarapçıdan bir desti doluau şa-
mış. Hele yemiıı1erin her nevine ancak - Efendim, demiş, yemek bittikten rap almasını tenbih edersiniz. O adam şa-
ornda rast gelinebilirmiş. Horasan kayı- sonra bir şeyler İçmek adettir. Biz halbu- rapçıdan şarabı alır ve talimatınız muci
sıları, zerdaliler, taze gelin yanakları gibi ki yemeği yedik lakin hiç bir şey içmedik, bince destiyi eşeğin üzerine bağlar, siz 
tntlı ııcftaliler, kirazın kırmızısı, beyazı, içecek bir şey isteaek ayıp olmaz yal *ği sürer ve buraya getirirsiniz. Ben de 
sarısı, incirlerin akı ve karası, mercan Şeyh lbrahim de: iner, destiyi eşeğin üzerinden alırım. Bu 
renkli, yakut, zümrüt, inci rengi çiçekler, - Ah oğlum yaşım ilerledi de bir az suretle hem beni memnun etmiş olurıu· 
katmerli ve hareli güller, yanan kükürt bunadım yoksa ben bu gibi şeyleri hiç nuz, hem de şarabı ne içmiş, ne yapmış, 
renkli menekşeler, uzanan buseye intizar unuturmuydum ~ diyerek koşup tatlı ve ne satın almış ve ne de taııml§ ve binne
eden kırmızı dudaklar gibi açılan inle· berrak bir su getirmiş. Ali Nureddin yağ- tice de günaha girmemiş olursunuz! 
ler, nazlı ve baygın kırıtan zambaklar, mur suyunu görünce: - Vallahi şimdiye kadar sizin gibi 
çiğ tnnelerile bezenmiş karanfiller, şap- - Efendim, içecek istemekten mak- cin fikirli ve tatlı söhbetli bir adama hiç 
boylar, zerinler, yaseminler, zümbüller, sadımız bu su değildi. Biz başka türlü su rast gelmemiştim. 
nergisler, altın toplar gibi sarkan limon- istedikti. - Ey iyi yürekli babacığım, biz bura· 
lar, narlar, turunçler, portakallar velha· - istediğin şarap mıdır~ Otuz sene- da garip yabancılarız ve senin liitfuna 
sıl yemi§, çiçek, ve kuş olarak dünyada denberi ağzıma bir damla bile §arap al· muhtacız, onun için ricalarımıza cevabı 
güzel ne varsa hepsini insan orada toplu mndım. Çünkü ımktile yemin etmİ§tİm. red verme .. ;ieyh Ibrahim de: 
olarak görebilirmiş. Kuşlar türlü türlü Hem de biliyor musunuz? Peygamberi- _..._ --

tel!İri iştahı .uttırmal!ıdır. 
G. J.. 

----~---

İSPANYADA 
revlıif edilenler a• 
Madrid 3 (A.A) - Talaverada :>~·f 

1 b . .k d .. . 60 k·ı•i te'V ı 
pı an ır sın as :uzerıne w 

olunmuştur. ----------------.. -.-..... . 
.. iAiiÖrM:·"EPf iiv1'uıc 
VİCDAN ZEVKJDtJI .. 
YURD YAVRULARI 

Okuduğunuz mektep kitnpl~rııtl 
• kur ,•crırse-Çocuk Esırgemc umuna 

niz yeni yılda kitap alamıyacak nu~: 
• tnı• ·e k : kadaşlarınıza yardım c ış ' 
=~üklüktc hu zevki tatmış ol~!";. 
••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Marina hakem oldu 
Ye nihayet onun verditi hüküm hem 
imparatoru hem de imparatoriçeyi memnun 
etmek sureti le bu mesele ye bir nihayet verdi. 

Irnparator Leon. masanın bqına gcç
tııiı, etrafına bile bakmadan karrunı do
Yurınağa b~tı. Hatıl lmparato
ıiÇenin kendisi ile •beraber muaya otur
llıadığını fark bile etmemişti .. 
~ "1\aiJma, içkiye ve midesine aynı nis-

tte düşkUn olan Leon, piç Vasilin bu 
Piç çocuğu vakıA büsbütün iradesiz bir 
~~ değildi.. C?rdüğü tahsil ve içinde 
. UyUdüğü zekl ile birlikte onu eyi bir 
::~tor olacak hale koymuştu. Fakat 
""'18 henilz noksan tarafları vardı. zaanan onu istediği gibi Mkim kıl
~ğa şimdilik ınfuıi oluyordu. Maamafih 
llıParatoriçenin bir gece evvel istediği 
~llıll imzalamaması onda yavaş yavaş 
~ aksüIAmelin başladığını göstermekte 

~vi gözlü kadın Marinaya yaklaştı. 
- Ne yaptın .. dedi. lmparator bugün 

~. eınr; imzalıyacak mı? KAğıd burada 
"1lınıştı. . Kaybolmadı ya .. 

M:arina cevap vermeden göz ucu ile 
Vatıığın bruı ucundaki masanın üstünü 
lÖS\erdi. 

ltnparatoriçe orada, şamdanın altın
~ kAğıdı görünce müsterih bir gU
lirnseme dudaklarında belirdi. O, ak
!aın Leonun bu kAğıdı masanın ilzerin
~ bıraktığını biliyordu ve sırf Marina
h tecrübe için klğıdı ıılmamıştı .. 

4te kAğıd yine burada idi. 
l.!arına şüphesiz sadık bir kızdı .. 

lLOna artık hususi it imad gösterebilir-

'< atağın baş ucuna gitti .. 

ı !(uçuk masanın üzerinden o kağıdı 
'<lı . 

. l.eon, mavi gözlli kadının bütiln ha
'eketlerini göz ucu ile takip etmişti .. 

- Nedir o kSğıd? 
l>iye sordu. 

lınparatoriçe işveli bir hareketle ma
'-Ya yaklaştL, 
.ı.. ';:' Dün gece size rica ettiğim kAğıd. . 
"'(li., Başvekilin devletin ve saltanatını
~ ernruyeti için sizden imzalamanızı ls
"'"haın ettiği klğıd .. 

l.eon kaşlarını çattı. 
.._ - Benim en sadılı: dostlarım Seba&
;~,lılo ve Hıristidinin tevkifleri haldı:ın
"'lCI emir değil mi? 

11~a"1 gözlll itiraz etmeden cevap ver-

...._ Evet .. . 

1
.l.eon, ağzındaki lokmasını yutmadan 
'lttın bir hiddetle: 

- Haşmetıneap .. Yoksa bizim de si
zin en yakın dostlarınız olduğumuzu ka
bul etmiyor musunuz? Ben ki hayatımı 
sizin hayatınızla ortak ettim ve siz ki 
saltanatınızı benimle paylaştınız .. Nasıl 
oluyor da bana karşı itimaılsızlı.k gös
teriyorsunuz. Devletin.izin idaresini eli
ne verdiğiniz bir başvekilden şüphe edi
yorsunuz .. 

Leon, imparatoriçenin bu sözleri kar
şısında cevap vermek için bir müddet 
durakladı .. 

Ve bu sırada gayri ihtiyari Marina ile 
göz göze geldi . .. 

Marina kurnaz bir tebessiltnle dudak
larını büzmüş ve başını öne doğru eğ
mek suretiyle tasvipkllr bir işarette bu
lunmuştu ... 

Imparator, kendisine uzuı1 zaınandan

berl sadakatle hizmet etmiş olan bu kı
zın Sebastiyano ve Hıristidi ile çok eyi 
geçindiğini biliyordu. 

Ah.. Onunla yalnız bir kalabilse .. On
dan pek çok şeyler öğrt'nebilirdi.. 

Birden, imparatoriçenin sözlerine ce .. 
vap olsun diye: 

- Peki, dedi.. Fakat bir şartla ..• Sen 
bu adamların suçsuz oldukları halde 
tevkiflerini istiyorsun .. Halbuki ben on
lara ölünceye kadar Bizans içinde ha
yatlarına dokunulmıyacağına dair kili
sede yemin ederek söz verdim .. 
Verdiğim bu sözü, ettiğim bu yemini 

hozmıyacak bir hal şekli bulursanız ben 
de tevkif emrini imzalarım . . , 

In1parLLtoriçe: 
- Baş papas Nikola bu yeminden sizi 

kurtaı·abilir .. dedi. 
Leon başını salladı. 
- Hayır.. Baş papas belki işi kilise 

kitabına uydurabilir, fakat benim vicda
nım üzerine hükmedemez .. 

Işte bu sırada Marina bulunduğu yer
den bir kaç adım ilerledi. Yerlere ka
dar eğildi: 

- Haşmetmeap .. dedi. Mi!saade bı.:yu
rursanız sizi ilzen bu nokta üzerinde bir 
maruzatta bulunayun .. 

Cariyelerin bilhassa böyle mühim ve 
siyasi meselelerde söze karışmaları hem 
adet değildi, hem de memnudu. Fakat 
~erek imparator ve gerek imparatoriçe 
Marinanın bu hareketini takbih değil 
bilakis memnuniyetle karşıladılar. 

Leon, Marinanın sözlerinden hiç de
ğilse dostları baklanda bir malumat ala
cağını umarak sevinmişti. 

Mavi gözlli kadın 1.,e, gece Marinanın 
kendisine söylediklerini hahrlamış ve 
bir An evvel mahut emirnameyi imzala
mağa imparatoru sevkedecek olan Ma-

Lastik cocuk ki/otları • 
-</::r-

Yaza1l: ECZACI KEMJSI.. K.AKTA.Ş 

Küçük çocuğu olanlarla gÖrÜfmek isti
yorum, lutik çocuk muşambalan ile ki
lotlardan bahsedeceğim. 19 2 3 de lstan
bulda idim, bir yavrunun bacağında 18.s .. 
tik bir don gördüm, çocuğun babasını 

buldum, askeri bir tüfenkçi ustası imiş, 

Almanyadan yeni gelmiş gelirken orada 

moda olan bu lutilc donlardan bir tane 
yavrusuna hediye getirmiş. lstanbul pi .. 

yasasında IAstik don ve muşambalan ara .. 
dım, bilen bile yok, hatta bazı tüccarlar 
taaccüp bi\e ettiler, içlerinde beni mana .. 
aız bir şey anyor diye hayret1e karşı1ıyan .. 

lar oldu, terbiyesiz bir tezgahtar bıyıık 

altından gülmüştü bile .. Paraya acımadım 
l&.tik fabrikalarından birine bir telgraf 
çektim, fiat ve kata1 oğ istedim on RÜn 

Bonta geld i, siparişi verdim, bir ay sonra 
mallar lzmir gümrüğüne geldi, lzmir pi .. 

yasa!ıına çocuk donu vıe <:ocuk mu!Jambası 

çıkarmak bize müycSBer imi ıJ. 16 sene ev
vel lzmire getirdiğim bu çocuk eşyası 

bugün l.er yavrunun ihtiyacı olmuştur, 

Medeniyet ilerledikçe ihtiyaç büyÜyor, 
çocuk don ve muşambaları sıeak ~u ile 
yıkanmamalıdır, bunları güneşe asmama
lıdır, !'abunlu ve soğuk su ile yıkayıp ol· 
duğu yerde bı.rakmah , bir ipe veya çen· 
gele a!ımak doğru olmaz, bazı mallar çok 
dayanıkh oluyor, o çocuk ile gidiyor, 
hatta karde•ine bile kalıyor, bazan da 
ömürleri az oluyor, bunları fabrikaya sor
duk, lılstiğin bamurunda olduğunu ve an
lamanın imki.nı olmadığını söylediler &On 
zamanlarda IAstik endüstrisi büyük terak
ki yapmıohr, ysrblmak meselesini hemen 
hemen halletmi, demektir, çocuklarımız 

tal\H olsun. 

Sıcak vere oturulur mu 

.;om ............................... 112ı ....... ~ 

PEYGAMBERLER TA'R/H/NDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Firavun endişe ediyordu: Bu koca 
devlet elinden mi gidecekti? 

Adeta sızar gibi kendinden geçti. 
Odada timdi.. Derin derin nefeo alan 

güzel Aaiyenin ılılı: soluklan ile nefeai 
şarap kokan Firavunun gürültülü homur
tulanndan başka bir şey .. Başka bir ses 
duyulmuyordu. 

Birden. 
Bu soluklu ve homurtulu seslerden 

baskın bir ses .. Odanın içini çınlatan bir 

ses duyuldu. 
Bu sesi yalntz Firavun değil.. Asiye 

de duydu.. fak at ilcisi de yerlerinden 
k.1m1ldanam1yorlardL. 

- Kim vardL Bu odada bir az evvel 
kim vardı) 

Asiye, gayet oıılı:iıı bir aesle: 
- Kimse yoktu.. dedi. Ben uyanık-

tım.. Başucunda bekliyordum. 
- Bir ses duymadın mı) 
- Hayır. 
firavun; kulaklarında hali. duyduğ11 

sesin uğultusu olduğu halde kendini top
lamıya c;alışb. Odanın içinde Asiye oldu
ğu halde bu ses duyulmamıştı . 

O halde rüya görmü,tü. 
Korkulu bir rüya. 

-*-1639 m. 183 Ku./120 Ww 

'I. A. P. 31.70 m. 94.65 Kes./ 20 \\'w 

T. A. Q. 19.74 ın.15195 Kes./ 20 Ww 
12,30 Program 12,35 Türle müzi 

Pi. 13,00 memleket saat ayarı, ajano 
meteoroloji haberleri 13, l 5, l 4 müz" 
(lcar1§Jlc program - Pi) 19,00 progr 
19,0S müzik (hafif müzik - Pi.) 19, 
Türk müziği (f .. ıl heyeti) 20, IS konUJ 
ma (haftalık ıpor oervisi) 20,30 memle 
ket saat ayarı, ajana ve meteoroloji ha 
berleri 20,50 Türle müziği 1 - Taty 
kürdili hicazkar Petrevi 2 - udi Taty 
kürdili hicazkar şarkı - Süneler inler 3 -
Salahaddin Pınar - kürdili hicazkar şar 
Nereden sevdim o zalim icadım 4 - t.olc 
eim 5 - türkü - Ali§İmin lcaşlan kanı 
6 - türkü - Kötküın var deryaya lcaqıı 
7 - Sadeddin Kaynak - Nihavent şarla 
Gönül nedir bilene 6 - Sadeddin Kay
mak - nihavent şarkı Kirpiklerinin göl~ 
ai 9 - Artaki - nihavent şarkı - Kokla

Ses, ilkönce bütün heybeti ile 1öyle 
hitap etmişti: 

Asiye soruyordu: 
sam .. c;lannı 1 O - faiz Kapancı - niha• 

- Ne var.. Neden korktun. . Y oha 
vent şarkı - Gel güzelim c;amlıcaya 2 1, 30 

rüya mı gördün} R. 
konuşma 2 l ,45 neşeli plaklar - 2 l.SO 

tu tmak ı.evd a~ını güden Mı~ırın F iravu· Firavun, Beni Israilden olan karL11na müzik (Riyaseti cümhur bandosu _ Şefı 
- Ey 'lelidl .. Sen kendini tann ile bir 

nu.. renk vermemek için : 
Bu hitabın df'hşe li Firavunu, sızmış ol- - Hiç, dedi. Bir şey olmadun. Galiba 

duğu vaziye tte titretmişti . 

Sıes devam ediyordu. 
- Ey bir serseri iken bir ~altanatın ba

şına geçen gafil. . Sen, Cenabıhakkın sa-

çok içmiştim .. Rüya gördüm. 
Asiye ise, duyduğu sesin kendisine 

verdiği heyecanı güç zaptediyordu. 
- Evet .. dedi .. Muhakkak rüya gör-

na verdiği nimetlerin sebep ve hikmetini dün. Odaya. Buraya. Bizim yanımıza 
araştırmadın. kim gelebilir ki .. 

Öyle bir ülkenin ha~ına geçtin ki, bir Firavun, hilli. ve sanki kendlsine hitap 

lhaan Künçer) 22,40 müzik (opera ar-
yaları - Pi.) 23,00 son ajaruı haberleri. 
ziraat, esham, tahvilat kambiyo - nukut 
borsası (fiat) 23,20 müzik (cazbant- Pi. 
23,55,24 yannki program. 

OPERALAR ve OPERETLER 
18.05 Doyçlandzender: Uçan Holan-

dalı (Beyruttalci muaiki şenlilcle-
rinden naklen) 

zamanlar mamure idi ve bu ülkenjn ma .. eden .esin sahibini odanın içinde göre- 20, IO Münib: Arabella. 

murluğunu buraya hakim olan Beni !Mail celcmiş gibi etrafına bakınıyordu. 20 20 Sofya: Saraydan firar. 
temin etmişti. Sen, bu Beni lsrail kavmi- O gece sabaha kadar gözüne uyku gir- 21'20 Berlin: Grenada kervansarayı. 
ni kendine lcul ettin ve hor gö!dün. Bu medi. Sabah olunca yataktan eski baş- 22'05 Milano: Kısa ömür. 
cihanı yaratan ve sana bu saltanatı bah- metli ve gururlu tavn ile değil, bitkin bir 23' 45 K I U H 1 dal , oonya: çan oan L 
şeden Tanrı, senin hakir gördüğün Beni halde kalktı. BÜYÜK KONSERIXR 
lsra il kavminden bir kuluna bir oğW ve- Gördüğü rüya onu tamamen sarsmıı-

16150 
recektir. Bu oğlan çocuk büyiiyünce se- tı. 

nin t ahtını da .. Saltanatını da zirüzeher O gün ve daha ertesi günler hep aynı 

Londra (Regional): Deliua, Si-
belius ve diğer besteU.rlann eoer• 
leri. 

Henüz kalkan birinin s ıcaklığını muha. edecektir Bu saltanat ve bu nimet senin '!arsıntı içinde geçti. 
20

•35 Londra (Regional): HaydA, 
faza eden yerine oturulabilir mi) Fransı7. elinden gideceı • "· Senin bütün kavmin Kulaklarında o korkunç sesin müthi§ 

Dvorakın eserleri. 
matbuatı bu acaip mesele ile haftalarca Beni lsrailden elecek bu adamın elinde ihtarını duyar gibi oluyordu. 21 , 35 Brüksel 1: Mozart, Lalo, Ravd, 
meşgul oldu. Buna sebebiyet veren de, helak olacaktır. Sen, hunca yıl Mısır kıp- Kimseye bir şey söylemiyordu. Charbierin eserleri. 
acaip davalar açmakla bütün Fransada tilerini Beni lsrail üzerine musallat kıldın. Nihayet ba~ kahin Hacebi çağırdı. Ona 

22
,
05 

tanınmış olan Pari.s avukatlarından Emil Onları hin bir tü.rlü azap ile tazip eyledin. gördüğü rüyayı anlattı. 
Prag: Smetana, Suk ve aair beo

Goguillotdur. Onlara güçleri yetmiyecek işler havale Baş kabin, Velidten bu rüyayı haber 22,
05 

I\-1ösyö Couillot. tıya troya gitmek için eyledin. Dağlardan taşlar ve ağaçlar çek- alınca uzun sak.a1ını oynata oynata du-

tekirlann eserleri 

Saarbrüclcen: Mozart, Haycfn. 
Wolf ve eair besteUrlann eoer· 

bir bilet alrruş. Biletin yeri, sol parke, tirdin. fakat onların da günahlan vardL daklanndan bir dua mınldandı. 
leri. 

No: 27. Tiyatroya gelen avukat, kendi Cenabı hak bu günahlarınt affetti. Onla- -Ya Velid .. dedi. Maalesef gördüğün 22 ,05 Vartova: Rabaud, Sibeliuaun 
yerinde kelli felli bir kadının oturduğunu rın da senin saltanatının üzerine saltanat rüya bir halcik.atin ifadesidir. E.auen bu· 
"görmüş. Halbuki, kadJnın bileti, sağ par
ke No: 27 imiş. Tiyatro hademesinin ih
tarı üzerine, 1'.adın soldan sağa parkeye 

geçmiş. Tabii, şimdi mösyö Coguillot ye 
rine oturabilirdi değil mi} Ha)'lr, otur 

muyor. Eliyle, kadının kalktığı yeri tut
ruk.tan sonra, surahnı ekşiterek geri çeki
liyor. 

c:Ben buraya oturamam. Ba.ı,kasının 

sıcaklığını taşıyan bir yere beni nasıl 

oturtuyorsunuz)> diye itiraz ediyor. 
Bütün yerler satılmış olduğu için başka 

bir yer temin edilemiyeeeği kendisine 
söyleniyor ve ayrıca da, bu itirazının ye• 
rinde ve haklı bir itiraz olmadığt ilive 
ediliyor. 

kurmalar ı kavmini kul etmeleri 
pelc yaklaşmıştı. 

Ses birdenbire kesildi. 

zamanı 

Fakat Firavunun titremesi kesilmedi. 

Sarhoşluğu filan kalmamıştı. 
Yatağının içinde korkudan kımıldana-

mıyordu bile. 
Bir müddet bekledikten ve artılc sesin 

gelmediğini gördükten sonra boğuk bo
ğuk haykırdı: 

tu. 

Asiye 1... Asiye 1.. . 
Asiye uyumuyordu. 
Hafiften gelen bu sesi o da duymuş-

fakat duyduğunu belli etmek isteme
di. 

nun böyle olacağını yı(dız1ar uzun za

mandanberi haber veriyordu. Yalnız za
manı belli değildL Bu rüya akibet bu za
manın yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. 

firavun, geniş bir ürnitaizliğe dü,
tü. 

NasıO Bu koca saltanat elinden mi gi
decekti) 

Bütün bu ihtişam bir hiç mi olacak
tı) 

- Kim). Kim) .. Benim bu mUAZZalll 
ealtanaturu devirecek ve tannlığunı elim
den almağa ciiret gösterecek adam kim> 

Diye haykırdı. 
Baş kabin: 

eserleri. 
22,20 Stuttgart: lngiliz beatelclrlanrun 

yaz mevsimine ait eserleri. 
22,35 Roma: Rosain~ Haydn ve ...ır 

besteklrlann eserleri. 
24,0S Pario (162 - 1648): Mozart, 

Nardini, Debuay ve aair bette• 
kirlann eserleri. 

ODA MUSIKJSI 
16, 1 5 Brübel 1: Mozart, Bralunaa 

eserleri . • 
23,35 Viyana: Schubertin - rleri. 
SOLİSTLERiN KONSERLERİ 

18,20 Milano: Viyolonsel konseri . 
19,20 Var1<>n: Şan konseri. 

...... Demek .. dedi. Onların benim dost
~ olduğunu kabul ediyorsunuz ve 
~~le olduğu halde onları yok etmek ls
~01'sunuz. 

:.,:--,-------------- rinanın sözlerini dinlemeğe hazırlanmış- Küplere binen mösyö Goguillot, «Ne, Duyduğu sea .. Ve sözler ırkının k.ur .. 
- Müsterih ol ya Velid .. dedi. Bu de

diklerini yapacak olan adam daha henüz 
doğmamıştır. Hatt& ana rahmine bile 

19,50 Brüksel 1: Viyoloruıel koruıeri. 

21J, 00 Droitvich: Schumannın şarkılan. 

22,35 Droitvich: Piyano kooaeri. 
23,20 0.lo: Beethovenin Kreutzer ~ h~n·"ı·M····n"E····no·····Aa"·u·· ··v·o··:: 

tı . yerinde bir itiraz değil mi} Öyle mi) iti~ tuluş müjdesini veriyordu. 

: Yıı v & · -. • • BİrMEDJ _ razın yerinde olup olmadığını ben size 

l ~ll GÖSrERE.N' BİLGIJ. gösteririml> karşılı.ğ.nda bulunuyor. 
: " IR.. : · Mö9yÖ Goguillot. pürhiddet tiyatroyu 
: !!., : YU.N'A.N'ISrA.N . . _ terkederek, bilet bedelinin iadesi ve kay-
l. ~gili çocuklar.. : BA.N'KA.Sl MVDiJRLiJGiJ bettiği akşam için de 200 frank zarar ve 
! ()ktunaya hevesli, fakat kitap a!a-E Atina, 3 (A.A) - Atina ajansı bildi- ziyan talebiyle mahkemeye müracaat edi-
!~acak kardeşleriniz için okudu· S riyor : yor. 
!tg. Uz mektep kitaplarmı çocuk: YwıanC-;tan hankasırun guvernör mu- Parisli avukat, açtığı davayı kazanmış 
:tili lrgeme kurumuna verirseniz Bil-S avini B. Varvaressos, ölen B. Drossopu- ve Paris halkı da, ba.ıkasının halktığı ve 

~~.1ııı.,'..":.kadaşlan.nw çoğaltmış olur- :5 losun yerine tayin edilmiştir. Guvernör sıcaklığı geçmemiı o1a n bir yere hiç kim-
-. muavinliğine milli ekonomi nazın bay senin oturmak mecburiyetinde olmadığı-

~··•••••••••••••••••••••••••••••••••• Arvanitis tayin edilmiştir. nı öğrenmjştir. 

l

' 'o/./ EMiR arM-EZr/T)AZ/YA~sr,,r~K~r.T./:YT/7..EAT/JLl ~~~c:~::=~:.,a~:~: j~~e;:~::~-;.. g~: 
likanlı kıyafetli kızla buluşmaları Bar
bczyoyu şüphelendirecek ve hatta koş.. 
kulandıracak sebeplerin başında geli

Büyük tarih ve 
(/K ı NC İ 

macera romanı 

KI SI M) 
- 12--

~t ınüteessir olmadL Zira kralı bu la, bUgnolarla münasebete girişmiş bu
~ daha mühim bir mesele işgal edi- lunuyordu. Bu ise kendisi için en bil
. ıı. O, Demir maskenin mevcudiye- yük, en korkunç tehlike idi ... 
·ı~tı _Protestanların ına!Omatlan olupj m 
~ dıgını anlamalı: istiyordu. BARBEZYONUN KAPRISLERI 

\hı <nen o gece, kral ve Rozarj, Gre- Karilerimiz, Marki dö Barbezyönün 
bt,,!(! hapishanesine konınll§ olan dört şilphe ve endişelerini hatırlarlar .. 
~ ~tan esirin hücresine gittiler. On- Harbiye nazırı Luvuvanın oğlu Sen
'<ı; 80~letınek için biç bir işkence şek- margrit adası dönüşü kralın tabiatinde 
~ "Strgemediler. hAsıl olan değisıkliği merak ve endişe 
~~a.llı!ardan biri, kendilerine yardım ile takip etmişti. On dördlincil Lui lldeti 
\~k bir adamdan bahsedildiğini duy- olduğu ilzere neşeli ve çok konuşkan 
'tİİ bu ve bu adamın kral kadar kuv- tabiatini terketmi.ş uzun ve arkası gel
~ "" it adam olduğundan bahsedildiği- miyen ınütaUlalara dalmıştı. Halbuki 

....,Yledi 
1) • kral okumağı hiç sevmezdi. Buna mu-

11 d .. d.. .. 
' or uncu Lui bu ıfşaat karşısında kabil yemekten, içmekten kesilmişti. 
~1 ve sendeledi.. Mutadı olan coburluğunu• terketmiş 
~ L. kadar kuvvetli adam hiç ~üphe- görünüyordu. Hele bir takım ve haydud 

""1'd(!$i ı"d.i kıyafetli esrarengiz kimselerle sıkı ko-

yoı·du. 

Arkadaşı Marki Danjoya haber ver
meden bütilıı bunları iki gün e\'Vel ve 
tafsilatı ile babasına yazmtş ve hususi 
bir posta ile Parise, nazır Luvuvaya bil
dirmişti. 

Luvuva, oğlunun ınektubunu eline 
alınca hayrete dilştü . 

- Bu ne demek . .. 
Diye kendi kendine uzun müddet dü

şündü. Kralın kendi aleyhinde bir teş
vike kapıldığına hükmetti. Bunu kim 
yapabilirdi. Maliye nazırı Kolberi hafi
yeleri vasıtasiyle tetkik ettirdi. Saray
daki kortizanların peşlerine adamlar 
koydu. Hatta madam Skarronun bütün 
hareketierini gözden geçirdi. Bu cihet
lerde şüphelerine hak verecek hiç bir 
nokta olmadı. O zaman kralın seyaha
tini tetkike başladı. Mütenekkiren Sen
margrit adasına gitmesi esbabını araştır
dı. Nihayet gözü önünde iki kardeşin .. 
An d,Otrişin iki oğlunun, kral ile D<>
rnil' maskenin karşılaştı~• sahne hayalen 
canlandı. 

Acaba neler kon~ııı...:;lardı• 

Nazır bunları düşUne diişüne nıhayet 

Firavunun çağırması üzerine ve sanki dü~memiştir. 
sonatı. 

Doyçlandzender: 
uykudan uyanıyormuş gibi kalktı. Firavun derin hlr nefes aldı . 

23,35 Debuuynin 
Üzerinde bir az evvelki ağırlık kalma- Baş kahin devam etti: 

eserleri. 
mıştı . - Kitaplar onun Şaban ayında bir Cu- 23,H Saarbrücken: Piyano ile san kon

seri (Soprano) Velidin başucuna gitti ma gecesi ana karnına düşeceğini ve dü-
Firavun. buz gibi terler içinde ve şaş- ~er düşmez de gökyiizünde kendine mah-

kın şaşkın etrafına bakınıyordu. sus yeni bir yıldız peyda olacağını yazı- ALMAN' • SOVYEr 
Asiye sordu: yorlar. Şimdilik gökte henüz böyle bir ric:ari rniinaselJetlel'i 
_Ne var .. Ne oldul te>·· Yolc, Şaban ayına da daha vakit Berlin, 3 (Ö.R) _Alman_ Sovyet tı-
Firavun, yatağının iç.inde yarı doğrul- var .. 

carl müzakereleri hakkında, salAhiyetii 
mu~. dehşetten büyümüş gözlerini oda- Firavun: 

Alman mahfelleri Sovyet Rusyaya hiç 
nın içinde dolaştırdıktan sonra sordu: •• BİTMEDİ •• d rilmedi .... _,_...,,===-===-'"~;.::.,- ::; .. =-=-- bir ekonomik komisyon gön e · 'ğl-
gibi oldu. 

- Hayır .. Hayır .. Bu imkansız. 
Diye bağırdı. Senmars emin bir adam

dı. 

Kral ise uzun yıllar mevkufiyet haya
tı içinde intikam ve kin hisleri ile yaşa
mış bir adamın karşısında yalnız ola
ı ak ~ıkacak kadar tedbirsiz değildi... Fa
kat ya doğru ise ... Oğlunun yazdıkları
na göre kralın böyle ve hem de en esas
lı karakter noktalarında birdenbire de
ğişmiş olması başka ne sureUe tevil, tef
sir olunabilirdi .. , 

Nazır Luvuva karar ve azim adamı 
idi. Her halde bu ınilhim nokta üzerinde 
emniyet getirmesi lazımdı. 

- Bir posta neferi! ... 
Diye seslendi. Nazırın odasının ya

nındaki odada daima emre müheyya 
posta neferleri bulunurlardı. O giln ken
disine nöbet gelmiş olan bir genç aya
ğında çizme ve mahmuzları ile harekete 
müheyya bir halde odanın eşiğinde be
lirdi. 

Nazır bütün maiyetini yakından la

nırdt 

- Sen misin Ruso.. dedi. Nöbetin 
sende olduğuna memnun oldum. Çünkü 
görülecek vazife senin gibi sadık, zeki 
ve gözil açık bir adama lüzum gösteri-

nüz benim için umulmadık bir saadettir ni temin ediyorlar. Ticari mUmessiller 
monsenyör ... dedi. veya Rusya ile ticari mübadelelerde 

- Ruso .. Yapacağın yolculuk o ka- alftkadar endüstri delegeleri Sovyet 
dar uzun ve yorucu değil.. Fakat çok Rusyaya gitmiş olabilirler. Fakat bu se
dikkat, çok basiret ve bilhassa çok sil- yahatin hususi bir ehemmiyeti olınada
rate ihtiyaç vardır. Sana açık emirler ğı gibi resml mahiyeti de yoktur. Endila
vereceğim. Bu emirler sayesinde kral iri mahfellerinin fikrince Almanyadaı 
ve devlet namına her nerede ve her ki- bir çok sınııl tesisat satın almış olan 
min altında sağlam at bulursan onunla Sovyet Rusya dalına yedek parçalar 1,,._ 
kendi yorgun atını deği.ştirebileceksin. tm almağa mecburdur. 
Ve bu mektubu oğlum Marki dö Bar
bezyoya vereceksin. Sözlerimi dikkatle 
dinledin değil mi? 

- Evet monsenyör ... ihtiyat, sürat ve 
mahremiyet emrediyorsunuz. 

- Tamam .. Maliye nazırı Kolbere git. 
Sana iki yüz altın versin.. Marki dö 
Barbezyoya Paris yolu üzerinde, Dijon 
ile Liyon arasında ve büyük bir ihtimal
le Liyonda bulacaksın .. 

- Monsenyörün mahdumları yalnız 

olarak mı seyahat ediyorlar? 
- Hayır .. beraberinde cKont dö Mar

kU adında çok mllhim bir zat ta var .. 
Sana son bir tavsiyede daha bulunaca
ğun. Oğlumu yalnız olduğu bir sırada 
göreceksin. Mektubumu kendisine ver
dikten sonra ve eğer oğlum arzu eder<en 
sen kendin de onun emri altına girecek
sin. Aksi takdirde oğlumun yanında bu
lunan ndamı çok yakından ,.e eyice tet
kik edecek, tetkikinin neticesini hana 

-*-GAZ MASKELERİ 
T AKMA TALİMLERİ 
Roma, 3 (Ö.R) - İtalyan gazetelen 

bir nota neşrederek ahaliye gaz maske
leri takma talimi yapmalarını tavsiye 
ediyor. Zira gaz maskelerine önceden 
alışılmış olmadıkça bunlan saaUerce ba,. 
şında tutmak güçtür ve bunu ya~ 
kan hücumuna uğrıyabilirler.. Halbulr,I 
harp halinde tehlikenin saatlerce ııUre.. 
bileceği gazeteler tarafından ihtar edi). 
rnektedir. 

-*-B.DELBOSLONDRADA 
Londra, 3 (Ö.R) - Eski Fransız ba, 

riciye nazırı B. Delbos, mebus Gruınbolt. 
ile birlikte Paristen tayyare ile gelmiş, 
tir. Trenle gelecek diğer Fransız ınebtJS-c 
lariyle birlikte Fı-.ınstz - İngiliz parll
tncnto birliğinin içtin\alarına istira\i 



Malaya 
.. . . 

suvarısı şerefine 

Dün Ordu Evinde öğle 
ziyafeti verildi 

Diin öğle ıiitı;eri or<lu evinclc verilen ziyafetten intibalar 
- BAŞTARAFJ ı İNCİ SAHİFEDE - ederek dost devlet donanmasının ve onu tUn konsoloslar, Türk - Ingiliz ve Fran

temsil eden zabitan hC'yetinin arasında sız lzmırlilerden mühim bir çek simalar 
bulunmaktan büyük bir haz duyduğunu hazır bulunmuşlardır. 

'difokalesini ve şehrin görülmeğe değer 
yerlerini gezmişlerdir. 

Malaya gemisi Sertabibi dün Sıhhat 
müdür muavini B. Muhlisle birlikte şe
hirdeki bütün sıhhi müesseseleri, hasta
neleri, dispanserleri 7.iyarette bulun-

ı;öyliyerek kadehini dost devlet donan- Ziyafet esnasında Malaya gamisinin 
masının tenlisi ve komutanı albay To- orkestrası gayet latif havalar çalmış ve 
werin şerefine kaldırmıştır. In~iliz fır- hararetle alkt§lanmıştır. 
kateyin komutanı buna aynı hararetle Ziyafeti müteakip varyete numaraları 

muştur. mukabelede bulunmuştur. yapılmış ve misafirler dansederek geç 

Diln öğle üzere saat 12.15 te Malaya 
gemisinden ayrılan fırkateyn kaptanı al
bay D.S. Tower ordu evine gelmiş ve 
hararetle selAmJarunıştır. 

StLAH ARKADAŞLiôl vakte kadar neşeli bir gece geçirmiş
lerdir. 

Izmir müstahkem mevki komutanı 

Tümgeneral Rasim Aktoğu ordu evinde 
bıisafir Malaya kumandan ve zabitanı 
§erefine mükellef bir ziyafet vermiştir. 
Ziyafette başta albay Tower ve gemi za
bitanı olmak üzere vali, kumandan, be
lediye reisi, vali muavini, mektupçu ve 
protokola mensup zevatla askeri erkli
nımız hazır bulunmuşlardır. Samimi 
hasbihaller arasında geçen ziyafet esna
sında Izmir komutanı sayın Tümgenc
rnl Ra~im Aktoğu kı~a bir hitabe irad 

Çok eski bir maziye istinad eden 
Türk - lngiliz silah arkadaşlığının güzel 
bir tezahürü olarak Izmir birliklerinde
ki gedikli erbaşlar, dün lngiliz Malaya 
gemişindeki erbaşlarla bir arada yemek 
yemişlerdir. 

DON GECEKt Z1YAFET 

Ingiliz kolonisi tarafından dün akşam 
Şehir gaz.inosunda 360 kişilik bir ziyafet 
verilmiştir. Bu münasebetle Şehir ga
zinosu iki memleket bayraklariyle süs
lenmişti. Ziyafette vali, komutan, bele
diye reisi, askeri ve mülki erkfuı, gaze
teciler, şehrimizde bulunmakta olan bü-

Dün stadyumda resmi se Uimı ifa eden denizcilerimiz 

lngiliz Ce~tilnıenleri 

Dün Stadda çok güzel 
bir oyun çıkardılar 

Izmir muhteliti dfüıkii maçta 

- BAŞTARAFI ı ~Cİ SAHİFEDE -ı Otuzuncu dakikada Sait takıma gir
gitınelcrine kadar devam etmiştir. dikten sonra ~im takımdan çıkmış, 

Saat tam 17 de evvela misafir tnkım Mehmet solaçık, Omer soliç, Sait santcr 
ve onu takiben İzmir muhteliti seyirci- for, Namık sağ iç ve İlyas ta sağ açık 
lerin sürekli alkışları arasında sahaya mevkiine geçmişlerdir. 
çıktılar .. İki tnkım yanyana dizildikten Saat 17 yi on geçe İmıir. takımının 
sonra iki dost ve müttefik milletin as- vuruşu ile oyuna başlandı .. llk dnkika

Bugün saat 15 ile 18 arasında Malaya 
gemisi halkın ziyaretine açılacaktır. Bu 
gece belediye reisi Dr. Behçet Uz tara
fından Malaya Harp gemisi komutanı 
sayın misafirimiz kaptanTowver şerefine 
Kültürparkta göl gazinosunda bir ziya
fet keşide edilecektir. 
Cumartesi günü Izmir tenis kulübünde 

lngiliz gemicileriyle tenis müsabakaları 
yapılacaktır. Yarın saat 17 de misafir 
gemi futbolcuları ile yine amikal mahi
yette bir temas yapılacak ve gece saat 
21 de Malaya gemisinde bir suvare veri
lecektir. 

Siyasi oarti mücadele
lerine istirak edemez 
Vaşington 3 (AA) - Devlet me

murlarını her hangi parti hesabına olur
sa olsun siynsi mücadelelere karısmııktnıı 
meneden kanun lô.yıhasını reisicürnhur 
Ruzvelt imznlıımıştır. 

Reisicümhur, bu bapta kongreye gön· 
derdiği bir tezkerede devlet memurları
nın bir partiye girmek veya bir parti için 
tahsisat istemek şartiyle bu kanunun ah· 
kamına tabi olmıyncaklarını tasrih eyle· 
miııtir. 

-*-DOK VE tJŞES KE T 
Milano 3 (AA) - Halihazırda ltal· 

yada hueusi surette ikamet etmekte olan 
dük ve düşes de kent, dün öğleden son· 
ra cLeonard de Vinci ve muhtelif asır· 
lardaki Italyan icadları> sergisini .ziyaret 
etmişlerdir. 

Venedik 3 (AA) - Dük ve Düşe 
de Kent Venediğe gelmişler ve büyük 
ltalyan ressamı Veronese'in sergisini zi
yaret etmişlerdir. 

Bu sergide ltalyan sanatının pek zi
yade maruf olan bir çok eserleri bulun· 
maktadır. --YAHUDİLER 

Ve serbest meslekler 
Roma 3 (A./\) - Resmi gazete yn

hudilerin serbest mesleklerde nasıl c;alı
oabileccklerine dair bir emirname neş· 
retmektedir. 

Gnzetccilik ve kitapçılık yahudilere 
yasaktır. Diğer mesleklerde ise yahudiler 
lehine olarak çalışabileceklerdir. --HOL ANDA A İNESİ 

LUhaye, 3 (A.A) - Hıristiyan fırkası 

lideri Y onkheer De Geer kraliçeyi zi
yaret etmiş ise de resmi kabineyi teşki
le memur edihniş olduğu zannedilme
mektedir. 

BERLiN"ELCiMJZ 
Berlin, 3 (A.A) - Ye;ine Türkiyenin 

Tokyo büyilk elçisi B. Hüsrev Gerede 
tayin edilmiş olan Türkiye büyilk elçisi 
Hamdi Arpağ Berlindcn ayrılmıştır. 

Hamdi Arpağ Berlindeki kordiploma
tiğin en tanınmış simalarından idi. 

keri bando tarafından çalınan milli lar Saitsiz oynıyan muhtelit hücum hat- rette takımın ikinci golilnü yaptı .. 
marşları ayaktn saygı ile dinlendi. Marş- tı bir çok fırsatları kaçırdıktan sonra Bu golden sonra İzmir takımı tam bir 
lan müteakip mutat merasim yapılmış on beşinci dakikada Namığın ayağiyle hakimiyet tesis ederek 37 inci dakikada 
ve İzmir takımı misafir takıma bir bay- ilk gölünü yaptı.. Saidin, 39 uncu dakikada İlyasın, 41 in
Tak hediye etmiştir. Bu maçın hakemli- Misafir takım uzun müddet antren- ci dakikada Enverin ayaklarmdan birer 
ği misafirlerden Stevart R. M. tarafın- man yapmamış olduğu manzarası veri- gol yaparak sayı adedini beşe çıkardı-
dan yapılıyordu.. yordu.. Buna mukabil İzmir muhteliti lar .. 
Takımlar şu şekilde sıralanmışlardı : noksan olduğu gibi sezonmort olması Devre 5 - 1 İzmir takımı lehine bitti. 
MisAFiRLER : ciolayısiyle cansız oynıyordu.. Oyunun ikinci devresi tamamen İz-
Ncsbit, Toogoot, Green, Rubling, 18 inci dakikada sağdan güzel bir akın mir takımının illimiyeti altında cere-

IQock, Channon, Robertson, Docky, Le- yapan misafirlerimiz sol içlerinin ayaği- yan etti .. Ve bu devrede yapılan goller-
Wb, Bousüeld, Hogan. le ilk gollerini yaptılar. Oyun İzmir le sayı adedi dokuzu buldu. 

1\IUHTI!."LİT TAKIM : muhtelitinin hfiltimiyeti altında bir müd- Maç çok srunimi bir hava içinde yapıl-
Nejat, Reşat, Ali, Nurullah, Enver, det golsüz geçti .. 30 uncu dakikada ta- dı ve her iki takım halkın şiddetli ve 

Adil, Rasim, Ömer, Namık, İlyas, Meh- kıma giren Salt bir kaç iyi harekettcnlsürckll allmlnn arasında sahadan ay-
met. 'in •• ~knon ~jir dPn~lr •nı- ••M• 
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Mis firler arasın.da 
"Malaya,, zabitan ve mürettebatı 

şehirde nasıl geziyor ve eğleniyorlar? 
Güzel sahneler cereyan ediyor. Bahriyelilerin en fazla 

satın aldıkları şeyler çocuk oyuncaklarıdır 
Bizim kollejde iken İskoçyalı bir ede

biyat hocamız vardı. Gayet az ve ölçülü 
konuşurdu. İzzeti nefis sahibiydi.. Kat
iyyen kin tutmazdı.. Çok samimi idi ... 
Sevdiği adrun için bir çok fcdaklirlıklara 
katlanırdı. Sevmedikleri ile samimiyet 
tesisi için kendisini yormazdı .. 

Bu zatın biz, Türkler hakkında, İz
mirden ayrılacağı gece kollejli arkadaş
lara ifade eylediği bir teşhisi vardı .. Bu 
-mt, 13 sene berı:ber yaşmlığı bizler için 
şöyle söylemişti : 

- kSiz Türkler karakter itibariyle 
dünyada tek eşiniz İngilizlerdir.. Tıpkı 
İngiliz gibi açık konuşursunuz. En so
nunda söylemeniz icap edeni en evvel 
söylersiniz .. Bu açık kalpliliğinizdir ki, 
bir çok milletler nazarında sizi sevdire
memiştir. 

Bence bu bir zaaf değil, bilakis bir 
kudret ifadesidir .. Neşeli bir milletsiniz. 
Fakat neşenizi asil bir gurur altında giz
lemesini becerirsiniz.. Eğlenirken de va
kursunuz.. Sizi anlamıyanlar belki de 
başka türlü tefsir edeceklerdir.. Fakat 
bundan hiç bir şey kaybetmiyeceksiniz.• 

BİR KAVAF D"ÜKKANINDA 

Evvelki gece ve dün şehirde, misafir 
İngiliz denizcilerinin gezintilerini tesbit 
için bir cevelan yaptım .. Onların gidebi
lecekleri yerlerde dolaştun.. Bu vakur 
ve merd milletin asil denizcilerinin gez
dikleri yerlerde şimdi beraberce dola
şabiliriz .. 

Malaya gemisi zabitanı ve efradı ge
miden dışarı çıkmazdan evvel bahriye 
polisleri dışarı çıkmıştı. Dost denizciler 
kısmen kafileler halinde, kısmen de 
münferit olurak şehirde gezintilere çık-

tılar. Çarşı içinde, hoşlarına giden ufak 
tefek bazı eşyalar satın aldılar. Dükkan
cılar ve mağaza sahipleri, misafir gemi-

cilcrc gayet mi.isait muamele etmişler
dir. 

Bir kavaf dükkanındayız .. İki İngiliz 
zabiti lıir çift lfıstik ayakkabı ayırdılar. 
İçlerinden biri fiat sordu : 

l\lisafir İngiliz gemicileri istirahat halinde •. 
İngiliz zabiti derhal parayı vererek gelen bir Türk er grubu, bun1an göf(lıl• 

mağazadan ayrıldı.. ce derhal hürmetle selfunlıyor. SilAh af" 
NELER ALIYORLAR? kadaşlığırun bu güzel tezahüril, bUtilP 
İngiJiz denizcilerinin çarşıdan en çok nazarları gururla okşıyordu .. 

tca· satın aldıkları eşya nedir bilir misiniz7 Bu se1Aın ve ihtiram vazifeleri o 
Çocuk oyuncakları... dar tabii bir şekilde yapılıyordu ki, btJ• 
Hemen her er, her zabit birer ~o<:uk nu görenler, sanki arada kırk yıllık ~ 

oyuncağı, küçük bir lastik top, bir be- si bir ahbaplık varmış gibi bunu tıı 
bek, bir çocuk motosikleti satın almış- şekilde karşılıyorlardı .. 
tır. Bir İngiliz zabiti ise bir nargile, bir Et.LENCE YERLERİl'ıı"DE 
başkac;ı bir tesbih satın almıştır. Karşıyaka kordonu, İzmir kordon" 

Taze üzümlerimiz bir erin pek hoşu- misafir denizcilerin gezinti yeri oıınıır 
na gitmiş olacak ki bir dükkandan epey- tu. Hemen bütün gazino, lokanta ve i; 
ce satın aldı .. Bir başka er, bir berber lence yerlerinde, barlarda misafirlct 

dükkanından bir kanarya kuşu satın karşılaşıyorduk.. . . eri 
aldı.. Bu vakur milletin güzide denızcıl 
UMUl\Iİ YERLERDE ·.. gittikleri yerlerde en ileri neşe da~~~ 
Misafirler, dün akşam umumi nakil lannda bile gayet vakurdular.. BUY"'. 

vasıtalarında geç vakitlere kadar gezin- bir nezaket içinde muamele ederek ara· 
diler. Kalabalık bir bahriyeli grubu da mevcut olan dostluğu, büyüklerde~ 
kordon otobüslerinden birine doldular. adeta milletin fertlerine kadar sindirı· 
Biletçi geldi.. Diğer müşterilerden bilet 
ücreti aldığı halde misafir denizcilerin 
yanlarına uğramadı .. Onlar buna itiraz 
ettiler. İçlerinden biri biletçiye seslen
di : 

- Give me one ticket ... 
Biletçi, yarım yamalak Fransızcasiyle 

erlere, misafirlerden bilet ücreti alamı

yorlardı.. ·p 
Ben, kordon barlarından birinde. c~e 

bir sahne ile karşılaştım .. Neşe ıçiP bit 
dansedcn İngiliz zabit ve erlerinden 
gruba, masalardan birinden iki şişe biJ11 
gönderdiler.. Gönderen masadakiJ~r~_:: 
biri, lisan bilmediği için eliyle ışaı
ederek bu ufak hediyeyi kabul eunele-

- ::125 kuruş, dediler.. yacağını söyleyince itiraz etmek istedi- rini rica etti. ~ 
İngiliz zabiti bu parayı derhal vere- ler. Bunu, dost bir milletin misafirper- İngiliz denizcileri bunu kabul ettıl U• 

cckti. Sırf konuşmuş olmak için sordu : verlik eseri olarak kabul ettiler. istemiyorlardı. İçlerinden biri gayet g 
- 3 lira olmaz mı? İngiliz zabitan ve efradı, umumi na- zel bir şekilde bu hissini ifade etti.: fa• 
Mağaza :::ahibinin cevabı budut' : kil vasıtalariyle şehrin bir çok yerleri- - Misafiriz, bunu reddedemeyıı· J3ıl 
- Bizde paznrlık yasaktır.. Bunu, ni gezdiler. Hatta en ücra mahalleler kat buna mukabele etmek isteriz.. ıc· 

ayakkabının altındaki etikette yazılı fi- arasına dalarak gece yarısına kadar ge- mukabelemiz, içimizden gelen bir te~ 
attcn aşağı veremeyiz .. 25 kuru.~ tenzi- zindiler. kür olacaktır. . eti 
lata imkan yoktur. Yalnız bir şey yapa· SİLAH ARKADAŞLiliıI Saat on ikiye doğru, bahriye Po~ et= 
bilirim. Siz misafirsiniz.. Eğer kabul Sokaklarda çok cazip sahnelerle kar- ve zabitler arkadaşlarına işaret verdi1 r 
ederseni:r., bunu müessesemizin dost bir ,şılaşılıyordu. Mesela bir İngiliz er veya - Vakit geldi, haydi gemiye arkadDt' 
milletin bir denizcisine hediyesi olarak zabitan grubu görüyorsunuz.. Kendi lar, dediler.. Onlar tam gece yarıSJ g 
alınız. Slemlerinde dolaşıyorlar .. Karşı taraftan milerine döndüler .. 

~------~--~----------------------------------------------------___.,,,,, 
Holk arasında tetkikler İtalyanın ham 

mermer ihracatı . ere 
Roma, 3 (A.A) - Resmi istatistilJ ·ı~ Yürükler nasıl yaşarlar 

Kuvvetli bir aile hayatına sahip olan yürükle
rin kendilerine mahsus bircok adetleri vardır 

Adana, (Hususi) - Toroslar ne ka
dar zengin bir tabiata sahipse, onların 

üstünde ynz kııı yaşıyan yürüklerin hayatı 
da o nispette zengin bir tetkik kaynağı
dır. 

Yaz kış, tepeleri karla örtülü bu dağ· 
larda yürükler ne yapar) Nasıl yaııar) 

Garp melodilerinin güftelerine kadar 
girmiş olan cSunu yı veyahut cSuna· 
ları> onların içinde de bulabiliriz. işte 
bakınız T oroslardaki yürük şair ne di
yor~ 

cHey hicran ateşine yanan itıklan 
cPirler divanına durmıya geldim» 
cNazlı yari bana basta dediler. 
cGüzel yüzlü Sunayı &Örmİye geldim» 

Yürüklerin tuvaletleri, eğlenceleri baş
lıbaşına bir hususiyet taşır. 

Yürüklerin en sevdikleri eğlencelerden 
birisi cManda dövüşü> dür. Evet manda 
dövüşü. Buna belki bir az şaşacaksınız. 

Kışın yürüklerde manda dövüştürmek 
eğlencelerin en başında gelir ve dövüıı 
sonunda galip mandanın sahibi mağlup 
mandayı alır. 

• • • 
Yürüklerde kuvvetli bir aile hayatı 

vardır. Yürük erkeği evine pek sadıktır. 
Yürük erkeğinin ne kadar titiz olduğum~ 
şu satırlar ne iyi ifade ediyor: 

cEy ağalar 1'ötü avrada etmeyin 

• 

«Midem çekmez pqirdiği yemeği• 
cKazandan çoktu bir kd emiği• 

ccAlman kötü avradı huri de olsa» 

Türkmen yürüklerin cşorevleri> ni de 
muhakkak bilmiyorsunuz. cŞorev:> cha
yır evi> demektir. T oroslardaki bütün 
yürük kamplarında birer «şorevi> var· 
dır. 

Dertli yürük delikanlıları, dul hlmış 
yeni gelinler ve bütün dertliler, cbaşı ta
sahlan oraya gider cdert yanan ve de· 
va bulur. Orada onlann büyük kadını 
vardır. 

Türkmen yürüklerinin hesap usulleri 
ve rakamları ise pek alaka vericidir. 

Başka memleketlerin, cŞif Rumen> !e
ri bizim, Türkmen yürüklerinden kopye 
etmiş oldukları hakkında insana bir şüp
he gelir. 

Türkmen yürüklerinin Clokumacılık
ları nefis bir sanat halindedir. Onların ki
lim motifleri hep tabiat etyasının iskelet• 
]eridir. 

Yürük delikanlısının gözünde ·cgüzel 
kadın> ın vasıfları ıudur: 

Geniş kalçalı, ince belli, geniı göğüs
lü, dik gerdanlı, uzun kirpikli, çene.i 
gamzeli, beyaz kırmızı tenli, pirinç di,li, 
kimseyi incitmiyen, misafir seven, koca
sını sayan kadın 1 

Görülüyor ki, Toroslarda medeni 
lllemden uzak bir halde yaşar görünen bu 
insanların zevki, modern manadaki ada-

' • 1 , .. 

ü)c \Y 
nazaran İtalyanın bu senenin gc" 
ayındaki ham mermer ihracatında Jııı• 
çcn senenin ayni devresine nazarall b~ 
fif bir tezayüt görülmüştür. Filvalc~t 
senenin ilk üç ayında 15.700.000 ~ 
kıymetinde 49.000 ton mermer siır' 

edilmiştir. Geçen senenin ayni de~ }ıiP 
de ise 14.700.000 liret kıymetinde 47 

ton mermer ihraç edilmiş idi .. 

HABEŞİSr ANDA 
BİR KANAL &el 
Addis - Abeba, 3 (A.A) - 'f~ ı;ıı" 

mıntakasında üç bin hektar arazi~. 
lıyacak olan büyük Duca Aosta le )(il' 
nın yedi kilometı"elik ilk parçasJJllll 
şat resmi icra edilmiştir. 

---rtl--- ı 
Buğday reJıoıtes . ıeıo 

Londra 3 (A.A) - ilk tahrll~beıt 
göre bu aene buğday rekoltesi takf1 ~i 
28. 234. 324 kentale baliğ olııcııktıf 
vasati rekolteden fazladır. -*- ., Fransız reisicürnlt,,,. ret· 

LUksemburg, 3 (A.A) - .Fr~ıtıı>d 
sicümhuru Lcbrun ile refikası ~ 
D~esin daveti üzerine Berg ~t ıi>''. 
gitmişlerdir .. Orada şereflerine bıt 
fet verilmiştir. ısıctl111· 

Ziyafetin sonunda Fransız re g gfr 
buru bUyük harpte'ki Lüksernbut yıtı"r 
nüllüleri abidesine bir çelenk }to 

tur.. ııesi' 
B. Lebrün Velihat pr~ .Je~ı~· 

on Dhonneur nişanının birlllcı ;tôtlcJ 
ni ibda etmiş ve başvekil Dunga 

rUtbesini vermiştir. . bul ,e5' 
Fransa sefarethanesinde hır ka ffııP' 

mi yapılmış ve bu kabul resminde btuııO 
sız sefiri B. H<'nri Cambcn B. Le .. _, 



SAHiFE? 

Göhelsle 
eden 

mücadele 
adam! 

Merhum Teknik harbi (BORSAj 

Bu hikayeyi film halinde çevirmek 
için Hollivuda çağırılacağımdan 

korkuyorum! diyor 

Cevdet Fuat 
Ailesinin ve Eşrerpaşa 
hastanesinin hazin 
teşekkürleri ... 

Modern harpte teknik ve endüstri 
tarafından oynanacak rol büyüktür 

ZAHİRE 
364 çuval Buğday 
15 ton Bakla 

4 50 5 50 

256 çuval Bakla 3 50 
22 çuval Fasulya 10 

I ~~ dünya bngün Almanyaya fikir
"'ini •e tmnennilerini bildirmek için :::1- mektup yazan Stefen Kİn&' Ha-

-.luu öfrendi. Sulh dostu olan bu ln
riiz, kendisini Almanyaya mektup yaz
""'ia ..,..keden aebepleri bir Fransız ıa• 
l<teoirufe ıöyle anlatıyor: 

<Göbeln ile olan mücadelelerim bü
~tı dünyada bir dedikodu ııeklini aldı. 
ed:~in ağZJnda dolaşıyor. Günün bi .. 

rinde bu hiklyeyi bir film halinde çevir· 
:ek için Hollivuda çağrılacağımdan 
0•kmağa baıl adım. 

lier rutceldiiim arkadaşın ~zmda 
111 •ualler dolaşıyor: 

- Şu itin aah ne) 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAUİFEDE - A•kerlik sanatı devirlere göre değiıir. 
sız olan derin acılarımıza iştirak ettiler. Eski zamanların askerleri her şeyden 
Kendilerine, bu yenilmesi çok güç olan evvel birer cengaver idiyseler, yarının 
teessürlerimiz içinde ayn ayn cevap aokerleri makinistler ve mühendisler ola
vercrek kalbi teşekkürlerimizi, ebedi caktırlar. 

!etini ikna edebildiklerini yerinde görüp ıniıınettarlıklan bildirmek kabil olama- Yarının harplerine teknik davalar ha
öğrenmek iotiyordum. dı .. Geniş afivkarlık taşıyan yüreklerine kim olacaktır. On dakikalık bir harpte 

Nutuklarım , makalelerim ve mecmu- güvenerek sayın büyüklerimizle bütün bir makineli tüfenk 30 kilo, bir ağır ma
am vasıtasile aylardanberi lngilterede na· aile dosUarınıızuı, arkadaşlarımızın ve kineli tükfenk 56 kilo, 60 !ık bir havan 
zi propagandasına karşı koyacak bir is· merhumu sevenlerin ıösterdikleri en 1 30 kilo, 80 lik bir havan 800 kilo cep
tihbarat nezareti teşkili için propaganda temiz ve içli alakadan dolayı büyük 1ane sarfeder. 
yapmıştım. Bu nezaret bir taraftan Al- bir minnettarlık duymaktayız.. Onlara Bu demektir ki on dakika içinde bir 
man propagandasının memlel.ete girme• sonsuz şllkranlarınuzı bildirirken aile- tabur 3 ton barut ve çelik sarfeder. 
mesine çalışacak, diğer taraftan da AI- miz için pek kıymcUi saydığunız bu de- Çünkü modern silahların ateş kudreti 
manya da mukabil propaganda yapacak- rin aliikalanru acılarımız arasında en 19 1 4 e nazaran en az dört misli fazladır. 
tı. Çünkü cihanın aiyaai vaziyeti karı~- aziz teselli hatll'alan olarak saklıyacağız. Bu basit misal bir harp ihtimalinin en 
makta devam ettikçe Alman milletine, Yine bn arada cenaze merasimine iş- büyük ehemmiyette teknik ve iktısadi 
yıllardanberi Cöbelain propagandaları- tirak etmek zahmetini göstermek sureti- meseleler ortaya çıkardığını bize anlatır. 
nın dayandığı eaaalann yanlıt olduğunu le keder ve acılanmıza ortak olan bir Çünkü şimdi her modern ordunun ardın
göstermek lazımdı. Bu fikri yayarken Cö- çok muteber zevata da ayn ayn şük- da muazzam fabrika bacalarının profili 
beis ile çetin bir mücadeleye girişmiı bu- ranlnnmızı iblağ etmeğe imkiın bulama- çizilir. 

- Neden bunu yapmağa lüzum 
dtı,,) 

gör- lunuyordum. Tabii Göbelsin propaganda dık .. Bn münasebetle sayın valiıniz bay Büyük harpte tankın ortaya çıkması 
vasıtalarının benimkilere ne kadar faik Ethem Aykut ve Müstahkem mevki ko- aynı zamanda hem hareki.tın taktik man

lie.ttl beni muahaze edenler, uen kim olduğunu biliyordum. Fakat hakikat be- mutanı general Rasim Aktoğu, Beledi- zarasını, hem de geri hizmetlerinin en
~~oraun h diyenler de vardır. Hare- nim fikirlerimde idi. Onun için bu niıbet- ye reisi doktor bay Behçet Uz, Cümhu- düstriyel ve teknik iıbirliğinin ııeklini ta-
'liaün gayesini izaha di.vet yolunda, siz mücadeleden korkmadım. Derhal riyet Halk Partisi reisi bay Abf İnana; dil eden bir icat olmuıtur. 

.A.nerikadan, lakandinavyadan, Fransa- masamın yanına gittim. Şahsi fikirlerimi bütün askeri ve sivil etibba, askeri ve Topçunun hazırlanmasında, mermile
dlltı, hatta Berlinden mektuplar alıyorum. bir mektup halinde yazdım. Bu mektubu mülki erkan, Polis müdürü ve muavini, rin tabii dağılııı, hedefin aarahatoizliği 

Size bu hikayeyi olduğu gibi anlatJl• orta tabakadan bir çok Almanlara ,Al- merhumu seven aziz dostlan, gazeteci- yüzünden bir bataryanın imhası için 155 
"-iun.. Falcat h&diıeler biribirini o kadar manyadaki bütün ıerbest meslekler er- !er, belediye ve zabıta mcınurlan ve lik topun 500 ili. 700 mermisine, ve bir 
c.huJı: takip etm~tir ki, hadiselerin cere• babına, aynı zamanda da naıi memurla- bütün İzmir ve Karşıyaka halkına, ay- tel ÖrgÜsÜ ıebekesinde gedik açılmaaı 
~ dikkatle gözden geçirmek bir az rına gönderecektim. nca çelenk göndermek suretiyle mera- için en İyi p.rtlar altında 75 lik 700 ila 
111fltküldür. Bu mektupla Ingilizlerle Almanla- sime iştirak etmek lütufkarlığında bu- 800 mermiye ihtiyaç vardır. 16 Nisan 
, ilen mütekait bir lngiliz deniz subayı- rın anlaşabilmesi için, her iki milletin lnnnn İstanbnl valisi doktor bay Lütfü 19 l 7 de beşinci ve altıncı Fransız ordula-

'1ın. Büyük harpte ıimal denizindeki bü- hakikati bütün çıplaklığiyle bilmesi la- Kırdara, İznıirin resmi ve husnsl bütün rının taarruzdan evvel topçu hazırlaması 
~ hareketlere iıtirak eden Stumpton zım olduğunu söylüyor, ve Almanların teşekküllerine gösterdikleri eemilekiır- 60,000 ton cephaneye, yani 450 milyon 

•azöründe ça)]ftun. 1929 da tekaüt bilmediği bazı vakalann iç yüzünü bildi- lıktan dolayı en derin şükranlarımızı altın franga mal olmuıtur. 20 Ağuıtoı 
oldtırn. O gÜndenberi cbeynelmilel işler riyordum. Bu suretle birtakım Almanlar· snnarız.. 191 7 de Verdune karıı yapılan taarruz 
"-'titüsün• de siyasi ve iktısadi. sahada da Cöbels ve ortaklarının propaganda- Bilhassa ağabeyimizin hastalığı de- 40,000 ton cephaneye, yani 280 milyon 
~ıyorum. Bu meaele üzerine makale- !arına karıı bir tereddüt fikri uyandırmak vam ettiği müddetçe maddi ve manevi altın franga mal olmuştur. 
" ve kitaplar da yazdım. Radyoda istiyordum. ibtimamlarını esirgemiyen kıymetli mü- Bu miktar mermilerin imali büyük bir 
0rıleranıdar verdim. Birinci, ikinci, üçüncü seri mektupla- davi tabipleri bay Lütfü Serinken, bay sınai organizasyonuna lüzum gösterir. 

Yedi ııene bu enstitüde çall§tıktan son- rım eline vasıl oldu. Netice umduğumun Faik Muhittin Adam, ve bay Ali Agllh Tankların imali bam başka bir hususiyet 
'- beni enstitünün idare meclisine aldı· fevkindeydi. Doktor Cöbels kükredi ve Dinele, ıece ve gündüz hastanuzın ha- arzeder. Burada mekanik endüıtrisi Üs• 
\11.r. O gündenberi deruhte ettiğim vazife Alman gazetelerinde ismimin etrafında şından aynlımyarak bütün ıztırapları- tün rol oynar ve tanklar için kullanılan 
"1dur: Sokakta gezen halka, mütahassı5- bir fırtına koptu. Alman radyosu günler- nın tehviııine yüksek bir şefkatle çalı- çelik cephanede kullanılandan farklıdır. 
""1n dünya vaziyeti hakkında görüşlerini ce benim fena maksadla hareket ettiği- şan doktor bay Lütfü Rahmi başta ol- Tanklar vaaıtasiyle yapılacak taarru-
~atmak. mi anlatmıya uğraştı. mnk üzere doktor bay Baha, doktor bay zun topçu hazırlığını azaltmak veya kal-

Bu ifle uirafırken halka kendi fikir- Fakat ben mektuplarıma Almanyadan Şükrü Nuri ve doktor bay Esat Cimco- dırmak hususunda oyruyacağı rol bir 
1'<iını de yaymayı düşündüm ve (K.H. yüz kadar cevap aldım. Bu mektuplardan za en kllçüğüııden en bllyüğüne ka- harbin askeri, teknik, iktısad1 ve mali va
hni mektuplar) isminde bir mecmua yazılarunın Almanyada iyi bir tesir bırak- dar bütün aile efradımızın en saıniml ziyetini tadil edebilir. 
loa;. ettim. ınıı olduğunu anlıyordum. Bu tabii fil· ve en kalbi minnettarlığının şükranları- Harp esnaaında imal edilen 3.000 Re
. liaftalık olan bu mecmua iyi karıılan· tılacak bir ıey deiiildir. Çünkü mektup• nı bildirmeği en mukaddes bir borcu- nault tankı 200 milyondan aza mal ol
ılı. 1936 da kurulmuıtu. Bugiln 55,000 !arım çölün ortasında susuz kalan bir muz sayıyoruz.. muştur. Bunlardan 440 ı tahrip edilmiş· 
\bonesi var. Mecmuanın gayesi chakikati adama sunulan su bardağı gibi beş yıl- Hastanede tedavisi yapıldığı günlerde tir. Bu itibarla harbin son aylarında filen 
'lllatmak, mugalatalann içyüzünü gös• danberi hakikate susamış olan Alman hastamıza yardun için koşan, titizlik sarfedilmiş olan tank materyelinin 30 
~tnı.ek, milletler araaındaki kinleri orta· milletine sunulmuştur. gösteren ba~ta hemşire bayan Ayşe ol- milyona vardığı söylenebilir. 

•rı kaldırmak, insanlığı insan kalplerine Şu halde fikrim hak kazanıyor. Her mak üzere bütün müşfik hemşirelere, Yarınki harbin kararsızlıkların karıı-
~erleştirmeb tir. vesile ile hakikati Almanlara bildirmek yine hastanenin diğer memur ve müs- sın da Avrupa milletleri mühim stoklar 
d Yeni mektuplar mecmuasının kazan• lazım. tahdeminine de gösterdikleri yakınlık hazırlamaktadırlar. Bu ıtoklar yalnız 
~ büyük muvaffakıyet, bana yeryüzü- Ben sulh istiyen insanların Almanya- ve hizmetten dolayı ailemizin samimi te- harp malzemesinden ibaret değildir. Me-

~Q dolaşmak arzusunu verdi. Bir kaç nın dostu olduğuna kaniim isterlerse Al- şekkürlerini bildiririz, selii. Amerika da harp halinde mühim 
•ita evvel Varşova dönüıü Berline uğ• man milletine hakikati bildirmelidirler. Doktor Cevdet Fuat Özyar ailesi miktarda maden stoku elde bulundurmak 
l\dım. Almanyaya gitmekten maksadım Çünkü Dr. Cöbel•e yazdığun açık mek· namına l\lnallim kimyager için nikel ve çinko istihsali arttırılm.akta-
~du: Dr. Cöbels terakki ve inkişafına tupta da bildirdiğim gibi en müsmir pro- SALAHETrtN F. özyAR dır. Almanya da aynı şekilde hareket edi· 
ı::•~sanın ve lngilterenin mani olduğu paganda hakikati olduğu gibi duyurmak- EŞREFPAŞA HASTANESİ AİLESİ yor. Yarı mamul maddeler stoku da teı-
"'Qile ne dereceye kadar Alman mil- tır. NİN AÇIK TEŞEKKÜRÜ kil ediliyor. 

f apu ve kadastro umulll 
tnüdürünün bir tamimi 
Memurlar için şerefli çalışma yolu 

Vazifede halkı sevmek ve saymaktır 

Bütün hastane ailemiz, kıymetli ve Bir milletin harp potansiyeli mudil bir 
insaniyetpervcr şefi Dr. Cevdet Fuat nasyondur. Bunda ilkönce 0 milletin en
Özyan gaybetmekle son derece dilhnn- düstriyel teçhizatı, maden ve toprak ser
dnr. O yalmz ailemizin bir şefi değildi, vetleri. askeri ve fenni kadrolan, manevi 
o ayni zamanda mlişfik kalbiyle en ha- kuvvetleri ve askeri ananeleri rol oynar. 
kiki bir babamız idi. Milessesemizin her Almanya sili.hlanma endüstrisini mü
köşesi onnn enerjik faaliyetinin ölmez him surette ileri götürmek suretiyle 19 36 
hatıralariyle doludur. Aramızdan ebe- senesinde 18, 7 5 6 bin ton çelik istihoal 
diyen ayrılmakla açtığı boşlnk, bizi bu etmiştir. 

pek teessllrlü günlerimizde hiç bir te- Avusturyanın ( 424 bin ton) Çekoa
selli ile dolduramıyacak gibi geliyor •• lovakyanın ( 1,650 bin ton) ltalyanın 
Onnn kıymetli ve aziz batırasım, mu- ( 1,951 bin ton) ve japonyanm (5, 150 
kaddcs mancviyetine yaraşacak şekilde, bin ton) Mançukonun (344 bin ton) ve 

'hAŞTABAFI 2 İNCİ SAHİFEDE - şar, şerefle çalışır.. bütün hastane ailesi kalplerinde büyük ispanyanın ( 3 70 bin ton) iatihsallerini 

'1aziyi karıştınnıyacağırn.. Fakat fe
~ltiyatlara sahip olanlar bu tabiatler
tı~ Vaz geçmez, halka eıiyet eder, lü
~uz zorluklar çıkarır ve meşru yol
' dan ayrılır ve ben buna muttali olur
. bu idarede müdürü umuminiz sıfa
~le hnlunduğum müddetçe bu gibile
~ §iddeUe takip edeceğim .. Bunları 

ltUnden kaldırmak en mukaddes bor
~ olduğunu alenen söyliyorum. Cürn
~Yet hiikümetinin kanunlanmn pcn
~ 1 Onların yakasına yapıştığını yakın
ı . kendileri göreceklerdir.. Karanlık 
f<(! ~"'hane köşelerinde katil, cani, ser
d t~ sahtekarlarla hatta muvakkat müd

~ bile olsa bu cehennemden uzak 
lı;ı alarmı, kendilerini ve ailelerini 
il Yle bir fehlkete sürüklememelerini 
~d;don açıkça bildirmek mecburiye
'-' deYirn .. İstirahati kalp ile çalışıp ya
~~alt dururken bu cehennemi hayata 
~ laşrnamalannı daha ortada hiç bir 
~Yokken bu tehlikeli ve çok acı yol
.., gıtıncmelcrini isterim.. Temenni ....... 
to~'lll ki ben bu gibilerle karşı karşıya 
lııe '.'° ben bunları size vaktiyle söyle-
~'§. rni idim? dememeliyim .. 
~ iti kendinize daima yardımcı, dai
'<lo terakki ve tefeyyüzüniize hizmet 

ıı b• 
\>Ilı- ır arkadaş görmek elinizdedir .. 

olduğu ı:ünden beri dünyada hart-

Arkadaşlarımın hepsinden bugünden bir kıskançlıkla saklıyacaklardır. buna ekleyince 28,555 bin tonluk bir ye-
itibaren fena itiyaUa tehlikeli yola sap- 27 seneden beri müessesemizin mane- ki'.in elde ederiz. 

mış meslekdaşlanm nyandırmalarını ve viyetine kattığı idealist ve şefkaUi var- Fransanın anavatan istihsaline (6,703 
memleketin bizden beklediği ve bekle- lığını daima kalplerimizde ve ruhları- bin ton), lngilterenin ( 11,974 bin ton) 
meğe hakkı olduğu işleri başarmak için mızda taşıyacağız. Hastalığı esnasında ve birleşik devletlerin ( 48.5 34 bin ton) 
birbirinize azamı yardımda bulunmanı- sıhbatleriyle yakinen alakadar olan istihsallerini ilave ederek 67,211 bin ton
zı isterim .. Atalet, suiniyet, ihmal ve fe- muhterem ve kıymetli başvekilimiz pro- Juk bir rakam elde ederiz. Bu rakama Ka
na itiyatların neticelerini her yerde her lesör Dr. bay Refik Saydama her gün nada, Avusturalya, Hindistan ve Sovyet
kes görllyor ve işitiyor. Çabuk ve gayri sabah akşam telefonla hastalığının sey- !erin istihsalini de heaaba katarsak daha 
meşru servet yapmak istiyenlerin ili- rini takip etmek lütıırkarbğını ıösteren 19,092 ton ilave etmek lizımdır. Bu mu
beti canilerln, katillerin yattığı karan- S~at vekilimiz bay Dr. Hulı1si Alataş kayeseler totaliter devletlerle mukayese
lık hapishane köşeleridir. Mahdut olan ile Istanbnl valisi muhterem meslekda-
hayatını şerefle geçirmek ve istirahati şırmz bay Dr. Lütfü Kırdara sonsuz karlığını gösteren kıymeili valimiu ve 
kalp ile çalışarak yaşamak dururken minnet ve şükranlarınuzı arzederiz. Ke- viliiyet erkfuuna, ınüstalıkem mevki ko
kendilerini ve ailelerini bedbaht etme- za büyük bir feragati nefsiyle geceli mutanlığı ve erkfuuna, polis müdüriyeti 
melerini burada hassaten hatırlatmağı gündüzlü fennin bütün icabatını zama- ve erkanına, Sıhhat müdürlüğü ile bll
vazife biliyorum.. nında yapan tabibi müdavileri bay Dr. kümet etibbasıruı belediye reis ve erkı1-
Meınleketc hizmet için ele gelmiş bü- Lütfü Sabri, bay Dr. Faik Muhittin, bay nına, Halk fırkası reis ve erkilnına, Kı

yük bir fırsat sahası açıktır .• Bahtiyar Dr. Ali Agllh ile konsiiltasyonnnda bu- zılay heyetine, Memleket hastanesi, em
ona derim ki bu fırsattan istifade etsin.. lunmak liitfnnu gösteren Ankara nü- razi sariye hastanesi, merkez askeri has. 
Memlekette şerefle yaşasın, halka iyi mnne hastanesi dahiliye şefi Dr. İhsana tanesi, kuduz mllessesesi, Fransız ve 
hizmetler yapsın... ve diğer meslekdaşlarınına arzı teşek- MU.evi hastaneleri heyeti ve etibbasına 

Allah hepimizin yardımcısı olsun.. kür ederiz. ve eczacı arkadaşlarunızla kıta halinde 
--~• Keza hastalıi;'l esnasında mükcner de- iştirak eden polis ve belediye zabıta me-

FRAN.SADAKİ falar ziyaretlerinde bnlnnan İzmir mcv- murlarına ve kendisi bulunamadığı için 
İ.SPANYOL Al.TiNi.ARi ki müstahkem komutanı muhterem ge- çelenk göndermek liitufkarlığında bulu
Burgos 3 (A.A) - lıpanyol ajansı, neral bay Rasim Aktoğu, kıymetli bele- nan İstanbnl valisi bay Liitlil Kırdara 

Fransız büyük elçisi mareşal Petain"in diye reisiıniz bay Dr. Behçet Uza ve ve diğer dostlarına hastanemiz heyeti
müeasir müdahalesi sayesinde F ransada bütün meslek arkadaşlarımıza, dostları- nin alenen en kalbi teşekkür ve ıninnet
bulunmakta olan lspanyol altınlarının la- na, ve her şeyden çok sevdiği kıymetli tarlıklarının duyurulmasına delaleUeri
panyaya iadesi işinin tamamlandığını ve hastalarına arzı teşekkür eder. Minnet- nizl rica ederim~ 
bu müdahalesinden dolayı mareşala te- tarlıklarımızı ıunarn. İzmir Eşrefpaşa hnstanesl etibba Ye 

de devama hacet göstermiyecek kadar 
beliğdir. 

l•tihsal kapasitesi takdirler! ancak tak
ribi olabilir. Pek büyük bir ihtiyatla ya
pılırsa bu takdirler muhtelif memleket-
lerin endüstriyel kudretlerini tayin için 
faydalı bir esas olabilir. Alman konjonk-

478 çuval K. Dan 3 75 6 25 
25 ton Susam 14 50 
24 Balya pamuk 41 

3600 kilo Yapak 56 

Para Borsası 
Kapanış F. 

tür enstitüsü 1935 senesi için bu neviden Londra 1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterlln 5.93 
bir tahminde bulunmuş ve ap.ğıdaki cet- Nev - York Dolar 126.675 

veli tanzim etmİ§tir. 
Birleıik deTletler o/o 44 
Alman.ya % 11-12 
lnııi!mw % 1 o 
Fransa o/o 7 
ltalya % 3 
Sovyetler Birliği % 14 

Pareı 

Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sofya 

F. frangı 3.355 
Liret 6.6625 
İsviçre F. 28.575 
Florin 67 .435 
Rayşmark 50.835 

21.5175 
1.0825 

Belga 
Drahmi 
Leva 1.56 Japonya % 14 

Japonyanın endüstriyel kapasitesi Prag 
ltalyanınkini geçer ve Rusyanınki lngil- Madrit 
tereye yaklaıır. Bu itibarla japonyanın Vıırşova 
hissesini % 4 ve Rusyanın hisse1ini ')'o 1 O Budapeşte 
olarak tahmin etmek mümkündür. Bu Bükreş 

Çekoslovak 4.3275 
Peçeta 14.035 

cetve1in verdiği rakamların yekGnu dün
ya endüstrisinin % 90 nını teıkil eder. 

Elemeği ve kadrolar meselesi yarının 

harplerinde en mühim meselelerden biri 
olacalctır. 

19 33 Martında Almanyada 6 milyon 
İ§siz vardı. 19 38 Nisanında bu rakam 
400, 000 e inmiıtir. 19 39 Nisanında iı
ıizlerin milı.tan 94,000 e inmiıtir. 

19 36 dan beri el emeği hkdanı kendini 
hiaaettirmek.tedir. 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 100 

Zlot.i 23.8425 
Pengü 24.4525 
Ley 0.905 
Dinar 2.8925 
Yen 34.62 
İsveç K. 80.5525 

Ruble 23.90 

4 Ağustos 1939 tarihindeki klearing 
kurları 

Sterlingten gayrisi bir Türk lirasımn 
mukabilidir~ 

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Fransız frankı 

Satıı 
593. 
79.34 
4.6705 

29.95 

Alış 
590. 
78.94 Çocuklarının tahsilini ikmal ettiğini 

haber vermeyi ihmal eden her aile rei•i 
75 lira para cezasiyle çarpılır. Çi!nkü der
hal ona bir it verilecektir. Bu meslek in• Peseta 

Florin 
tihabı mecburidir. ihtisas lüzumsuz gö-

7.1610 
1.4924 
3.5174 

4.6470 
29.80 
7.1250 

rülen veya faaliyeti az randıman veren İsviçre Frangı 
ber sanatk&r ve iıçi işini yapmaktan me- İsveç kronu 
nedilir ve muayyen bir endüstride kendi- Norveç kronu 
ıine vazife gösterilir. 1937 de sanatklr- Çek kronu 

Dinar 

3.2896 
3.3735 

23.20 

1.4848 
8.4996 
3.2730 
3.3564 

23.09 

lann miktarı 90,00 kiti azalmıştır. 
Leva 

35.40 
64.41 

3522 
64.08 22 Haziran tarihinde Cöringin ihdas 

ettiği bir kararname ile, bütün el emeği Ley 
kaynaklan seferber edilmiıtir. ltalyadan Avusturya şili. 4.5390 

83. 82. 
4.5160 

30,000 Holandadan 3,000 ziraat işçisi Mark 1.98 
Liret 15.10 

L97 
15.03 
93.50 
4.1939 

getirilmiıtir. 115,000 amme hukuku 
mahkilmundan 85, 000 i aylardanberi el Drahmi 94. 

• · k '- I k .. l Zloti 4.2153 
emegı no sanını &Artı ama uzere ça ış .. 
tırılmaktadır. Pengu 3.6984 3.6807 

Kıtlığı hissedilen yalnız mlitahassıs it- Bu Fiatler bankamız için hiç bir ta-
çiler değildir. Bir çok endüatri şefleri tah· ~üt ve me.~liyeti mutazamm.ın dcğiJ.
sil seviyesine nazaran askeri ve bedeni dir. 
hazırlığın ifratını işaret etmişlerdir. Mü-

ESHAM'. VE TAHVİLAT tahassıs mühendislerin, kimyagerlerin 
askere alınmasını müthiş bir tehlike ola- 1933 Türk borcu I. 
rak göatermektedirler. 1933 Türk borcu IL 

1928 denberi üniversitelerde talebe mile- 1933 Türk borcu HL 

tan yarıya inmiştir. Yüksek teknik mek
teplerinde ve maden mektebinde her 
sene verilen diploma mik.tarl takriben 
2,700 dü, 1937 de, bu miktar 2,200 e, 
1938 de 1,800 e düımüıtür. 

1933 de Almanyada 65,000 İ§Siz mü
hendiı vardL Bu ıene, Alman endüstrisi 
18,000 den ziyade mühendise ihtiyaç 
gösterir. 

T edafül harpte her muharip nefere 
mukabil on fabrika iıçisi, ve taarruzi 
harpte en az 13 İKİ 18.zımdır. Bir modern 
avcı tayyaresinin İnşası için en az 9. 000 
İf saatine, ve bir bombardıman tayyare
sının ınpsı ıçın modern teçhizatiyle 
1,800 İl saatine ihtiyaç vardır. Almanya 
bu problemler karşısında yenemiyeceği 
giiçlüklerle karşılaşmaktadır. Demokra
tik memleketler ve bilhassa Fransa için 
bu meseleler ba§ka bir manzara arzeder. 
Çünkil Fransız - lngiliz - Amerikan iş

birliği hiç bir devlet zümresinin aşamıya· 
cağı bir endüstri potanaiyeli yaratır. 

Andre Labartlıe 
Paria - Soir 

Karşıyaka 
Avcıları bayramlarını 
Gülbahçede 
kutluhyacaktır .. 
Karııyaka Halkevi avcılan bu hafta 

bayramlarını Cülbahçede te1id edecek
lerdir. 

Karııyaka Halkevi avcıları komitesi, 
av mevıiminde her hafta avlar tertip et
mekte hem memlekete faydalı olmakta 
ve hem de izalarma zevkli günler i[eçirt

mektedir. 
Karııyaka avcıları senelik bayramlarını 

bu hafta pazar günü Cülbahçede kutla
yacaklardır. 

Gece saat 2,5 da Karııyakadan hare
ket edecek avcılar, gündüz saat 1 3, 30 a 
kadar avlandıktan sonra yemeklerini yi
yecekler, eğlenecekler ve akıama kadar 
kendi aralarında güzel bir gün geçirdik
ten sonra avdet edeceklerdir. 

-*-AMERİKA 
REl.SiCilMHVRLVGV 
Cincinnati 3 (A.A) - Amerika reisi 

cllmhUT intihabatında ayandan Tafı" ın 
cümhuriyetçiler tarafından namzet gös .. 

1933 % 5 F. ve ikramiyeli 
1933 ikramiyeli Ergani 

Sivas - Erzurum hattı istikrazı L 
• • • • • n. 
• • • • • m. 
• • • • • iV. 

1932 Hazine bonosu % 5 falzll 
1932 Hazine bonosu % 2 faizli 
Cümburiyet Merkez Bankası 
Türkiye İŞ BANKASI 
Osmanlı Bankası 

Anadolu demiryolları I. ve II. 

19.36 

Anadolu Demiryolları % 60 hisse senedi 
Mümessil 
Arslan çimento 
Şark Değirmenleri 

K. S. K. 
Gardenparti veriyor 
Karııyaka K. S. K. kulübü bugünki'. 

faaliyetlerini genişletmekte ve muntazan1 
çall§malarına baılamaktadır. 

Aldığımız malilmata göre Kar,ıyak.a
nm bu biricik kulübil ayın on ikisinde 
Karşıyaltada bir garden parti verecektir. 
Bunun için bir heyet teıkil edilmi2 ve 
çalışmalarına baılamııtır. 

-*-İngilterede yaemurıar 
Londra 3 (ö.R) - Geçen geceden 

beri lngilterenin cenubuna bol yağmur 
düşmektedir. Hampşayerde 7000 gönül
lünün bulunduğu kampı su basmış, gö
nüllüler çadırlarını terk ederek civar 
çiftlik ve köylerdeki ahalinin evlerine 
yerleştirilmiştir. 

Kiralık daire ve .. 
magaza 

Resmi, hususi daire veya fİr· 
ketler, doktor, avukat, tüccar, 
komisyoncu yazıhanesi olabi
lecek Gazi bulvarında ziraat 
bankası ittisalinde 18 sayılı 
Demirelli hanının üst kah eh
ven fiyatla kiraya verilecek
tir. 
la ti yenlerin: 
Doktor Hulusi caddesinde 
42 numarada di9 doktoruna 
müracaatları. 



SARD'E8 
1 

- .... 

Her Gün Bir l:li~e 

ŞiŞELER • • • 

Bir delikanlı 
Nevyork sergisini 

alt üst etti 
Gözlerini kan bürümüı yan kaçık bir 

adam Nevyork aergiaini altüst etmio on 
binlerce insana korkulu dakikaJar geçirt• 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
1 - itfaiye binaıında yapıla

cak ilaveler ve tamirler bat mü
hendiılikteki ketif ve 11artnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmut
tur. Muhammen bedeli 5069 lira 
72 kurut olup ihalesi t 4-8-39 pa
zarteıi günü saat 16 dadır. ltti
rak edecekler öğleden sonra ka
palı bulunmaıına binaen öğleden 
evvel İf bankasına yatırarak mak
buzu ile encümene gelirler. 

2 - 94 üncü adanın 127.50 
metre murabbaındaki 36 sayılı 
arsasının sahtı bat katiplikteki 
tartnamesi veçhile açık artırma
ya konu1muttur. Muhammen be
deli 127 lira 50 kurut olup ihalesi 
14. 8. 39 pazartesi günü saat 16 da 
dır. l9tirak edecekler on liralık 
teminatını öğleden ıonra kapalı 
bulunmaıına binaen öğleden ev
vel İf bankasına yatırarak mak
buzu ile encümene gelirler. 

28-4-7-11 2708 (1564) 

Karfıyakada çocuk yuvaıında 
yaptırılacak kanalizasyon baf ki
tiplikteki ketif ve şartnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulmuttur. 
Muhammen bedeli 672 lira 3 ku
ru, olup ihalesi 9-8-39 çarşamba 
günü saat 16 dadıl'. lttirak ede
cekler 51 liralık teminatını öğle
den sonra kapalı bulunmasına bi
naen öğleden evvel it bankasına 
yatırarak makbuzu ile encümene 
ıelirler. 

25-29-4-7 2651 ( 1540) 

iLAN 

Manisa belediyesinden: 
1 - Manisada yapılacak mezbaha infaatı (44061) lira (29) kurut· 

luk kqfi üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Bu İ§e ait eksiltme prinameai ile proje ve keıif kiğıtlan ve 

bunlara ait müteferri kağıtlar (2) lira (20) kurut mukabilinde Manisa 
belediyesi fen heyetinden alınır. 

3 - lhalesi 15. 8. 939 tarihine rutlıyan salı günü saat (11) ele 
Manisa belediyesi binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı (3304) lira (60) kuru,tur. 
5 - lsb~klilerin Manisa Nafıa müdürlüğünden bu it için alacaklan 

ehliyet vesikası ile 939 ıenesine ait Ticaret odası vesikasını yüksek 
mühendis veya yüksek mimar olduklarına veyahut bunlardan birisi· 
nw fenni meau)iyete iıtiraki ıuretiJe iti yapacaklarına dair noterlikten 
musaddak teahhüd senedini teklif mektuplannm içerisine koyacak
lardır. 

6 - lstekliJerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını 15. 8. 939 salı günü saat (10) a kadar makbuz muka• 
bilinde Manisa belediye riya.mne vermeleri veya bu saate kadar ge
lecek surette posta ile göndennelel'İ ve po1tac:la vaki olacak tehirlerİll 
kabul edilmiye"'eği i)i!l olunur. 

28, 1, 4, 8 2693 (1568) -
lzmir incir ve üzüm tarım satış 
kooperatıl leri birlığinden: 

Üzüm kutularını çakmak eksiltmesi 
1 - BirJiğimh-:in üzüm ihracab için muktezi kutuların çakma ek• 

siltmesi 1 O. 8. 39 pertembe günü saat 10,30 da birinci kordonda it 
hanında birliğimiz merkezinde yapılacaktır. 

2 - Şartnameai birliğimiz muhasebe aerviıinde görülebilir. 
3 - Muvakkat teminat 500 liradır. 

4, 6 2828 (1611) 

su 

DOKTOR 

Behçet Uz 
Çocufı hastaJıfıları 

Mütalıassısı 

Hastalarını her gün saat 11.30 daJI 
1 e kadar Beyler sokağında Ah~ 
matbaası yanındaki hususi kıliniğir 
de kabul eder .. 

DOKTOR 

Celal Yartm 

Cevdet Mustafa 
Gönenden 

Memleket hastanesi Baş Tabibi 
ikinci beyler ıokak fırlJI 

kar,ısı No. 25. Her gÜn öğle
den ıonra ıaat üçten itiba• 
ren hasta kabul eder. 

Telefon No. 3125 

Halkapınarda kaiO 
Pamuk Mensucatı 
Fabrikamızın iplikhane dair"' 

sinde çalıtm-k üzere 16-20 f-' 
arasında kız itçilere ihtiyac.Jlll' 
vardır. 

istekli olı::aların nüfuı cüzd::: 
ları ve iki kı:a fotoıraflariyle f 
rikaya müra::aatlan. .. c 

lzmir pamuk menıucatı ~ 



Messageries 
Maritimes 

Umdal 
YENIASJR SAHIPEt 

Oli,·ier ve Deutsche Le· Fratelli Sperco 
ve şürekası 
CUNARDLhfE 

UMUMi DENtz Şürekası vante Linie Vapur Acentası 
ACENTAL!CI LTD. 

K UM p A 11 y A S 1 HE~LENtc LlNEs LTD. BiRiNCi KORDON REES G. H. B. R. HAHBVRG ADRIA2'1CA S. A. Dl 
. . MANİ Bl•A-'I rEL. 2AAJ ATHEN vapuru 3 ağustosta beldeni- HAVIGATİONE 

LİVERPOOL VE GLASGOV BATl'l SPHİNX vapuru 23 ağustos tarihinde GER A vapuru 26/27 temmuz n ~ ,.,. yor .. Anvers. Rotterdam, Bremen vel CİTI'A Dİ BARİ t''rU 27 .rr de saat 
ıa~ lerek · • Ma ·1 • harek arasında beklenilmekte olup Rotterdam LONDRA - HULL BATTI . . . mo o ı • 
g~~IA vapuru Ağustos bidayetinde ge • aynı giln rsı ya~a et Hamburg ve Anversa limanlan için yük BELGRAVİAN npunı 5 temmuzda Hamburg limanları içın )1ik alacaktır. 8 de gelerek ayni gün saat 17 de lstan-
'-- P Liverpoot ve Glasgovdan mal ÇS-- edecektir. . alacaktır. gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda TA.IDiYE: bul, Pire, Napoli. Marsilya ve Cenovaya 
11\Cll'aca'k ve ayni zamanda Sellnik ve THEOPHİLE GAUTIER vapuru 26 ATHİNAİ vapuru 3/ 5 ağustos ara- Hull için yük alacaktır. L A R İ S S A vapuru 6 ağustostan hareket edecektir. 
leöstence için mal alacaktır. Ağustos tarihinde gelerek ayni gün İs- smda beklenilmekte olup Rotterdam, ADJU'l'ANT vapuru 10 temmuzda ge- bekleniyor. Hamburg, Bremen ve An- LERO motörii 21n de saat 12 de ge-

tanbul, Pire, Napoll ve Marsilyaya ha- Hamburg ve Anversa limanlan için yUk lip Londra için yilk alacaktır. ..wsıen mal çıkaracaktar. lerek ayni g{1.D saat 19 da Patmo, Leros. 
Gerek vaparlann muvasalAt tarilıJerl. reket edecektir. alacaktır. LtVERPOOL BAl'rl . ARMEM&.vr iL SCBULDT Kalimnos tstanköy ve Rodosa hareket 
~eri ve navlunlan hakkında acenta Her türlil izahat ve mallı.mat için Bi- ANGHYRA vapuru 12/ 15 ağustos ALGERİAN vapuru 20 temmuzda Li- IRLAND vapuru 28 temmuzda bek- edecektir: 

teahhnt altına giremez. Daha fazla rinci Kord~ 156 numarada LA.U- arasında beklenilmekte olup Rotterdam verpooldan gelip yük çık:ttacak ve ay- !eniyor. Anven, Rotterdanı. Bremen ve LERO motörU 31/ 7 tarihinde saat ı 
~t almak için T. Boven Rees ve Şr. REN'I' REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen- Hamburg ve Anversa limanlan için ni zamanda Liverpool içln yük alacak- Hamburg için yük alacaktır. de gelerek 118 saat 17 de Pire, Korlu, 
~ 2ı53 telefon nu:maruma milracaat tuma müracaat edilmesi rica olunar. yük alacaktır. tı.r. ARMEMENT DEPPE Saranda, Brindizi. Valona. Draç, Rago-
edUrnes1 rtea olunur. TELEFON : 2 3 7 5 ~• &,.. &4R!Nit& ESPAGNE va.puru temmuz son~an- za, Spalato, Zara, Fiyume, Triyeste ve 

T C Z
• t B • k •• BALKA:!t~1ARASI Dr.AliRiza :,d;:.:=:::.or. Anvers ı0oı:nıı ven~~;:;~~ed;.f:ERLAN 

. . ıraa an ası ZETSKA PLOViDBA •• DEN HORSKE M!DDEL· DAISE KUMPANYA.Si 
ihi A. D. :KATOR u ı HAVSLiNJE, OSLO TİTÜS vapuru elyevm limıınımızdn olup 

Kurula.ş ,_.. : J888 uLOVCENn n en BOSPHORUS vapuru so ağustopn ~msterdam,. ~:terdam ve Hamburg 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. Vnpuru 12 Ağustos 939 cumnrtesi gü-

1 101 
kad Di D"-L k N limanlan içm yük aJarak hareket ede-

Şabe ve ajan adedi : 262 nü Köstencedcn gelip 13 ağustos 1939 Doğum ve Cerrahi Kadın ey e ar ycp UnJ\.er ve or- h-ti.r 
Zir.ti ve ticari her nevi Banka munmeleleri pazar günü saat 12 de : hastalıkları Operatörü veç liman)~ için yük alacaktır. (Bu va- ce PYGMALİON motörü 3/8 tarihinde 

P • n & B*.-h<TİRENLERE 28.800 LİRA Pire - Arnavutluk limanları - Kdtor- pur Norveç ıçin ancak 31 ağustosa ka- elerek Ukünü tahli . 
ca&VA an Dubrovnik - Split Venedik ve Triestcye Her gün hastalarını saat Uçtcn son- dar tahmil edecektir. g y ~ ettikte~ sonra 

İKRAMİYE VERECEK hareket edecektir. ra Atatürk caddesi cEsld Birinci BALKİS vapuru 25 eylQlden 28 eyIU- Burg~ Varna veekKostence l~mnnlan 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hc...~plarında en az (50) kordon• 222 numaralı muayeneha- le kadar Diyep Dünkerk ve Norveç için içi~:CULESalarak har ~et ed

7
c
18
cck.lirtarih •. 

1 
de 

lirası Lulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik- ANGLO EGYP.TİAN nesinde kabul eder. yük alacaktır. vapuru n 
'1ılnlye dağıtılacaktır : MAU. LİME TELEFON : Z987 BOSPHORUS vapuru 25 birinci ~ beklenmekte olup . Ro~ ~ 

4 Adet LOOO Liralık 4.000 Lira PİRE MARSİL YA ve PİRE BEYRU'l.' . O""'..AZ:zr/.ZZ..zzzr.LXZZZ7~~ rinden 28 ilk teşrine kndar Diyep Düır dam ve Hamburg limanları içın }"ilk ala-
4 • 500 • 2.000 • HAYFA - İSKENDERİYEYE hat kerlc: ve Norveç için yUk alacaktır. rak hareket edecektir. 
4 • 250 • 1.000 • aCAİRO CiTY il LÜKS v APURU ile Dok t G r D. T. R. T. SVENSKA ORİENT LINlEN 

4t • 100 • 4.000 • Mnrsilya için Beyrut-Hayfa-lsken- TİSZA motörü 28 temmuzda bekJeni- V ASALAND motöril 28n tarihinde 

lot • 50 • 5.000 • ' hareket tarihleri deriye için hareket AI' A ~ o 1 1 gelerek Rotterdam. Hambttrg ve Skan-
120 , 40 . 4.600 • 28n 1939 tnri;J;~39 1 ~ aA 1 ne yo~ ~::: 2i1 ~u:~ diııavya limanlan için yük alarak hare-
lllO • 20 • 3.200 • l8/8/939 cektir. Beyrut, İskenderiye ve Port Sait ket edecektir. 
bikKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde so liradan aşağı düşmi- ~~~!: 1191939 limanlan için yUk alacaktır. SERViCE MARlrlME 

Ytnlere lkraniiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazla.siyle verilecektir. Ge k lıı uvasal9.t tarihleri., KASSA motörU 12 ağustosta bekleni- Roııınaln ICıanpanyası 
kllr'alu leDede 4 defa. 1 Eyınl, 1 Biriııd kinmı, 1 Mart ve 1 Haziran tarih- re vap1:11'. nn. m 1 nl bak COCUK HAS'l' AUKLARJ yor. Tuna limanlan için yUk alacaktır ALBA JULİA vapuru 3 ağustos 931 
~ _..,,..__~. gerek vapur ısımlen ve nav u arı - .. . de L-'-•---L&.... 1 l iL ~...........--. --. kında accnta bir t ""\h' ılt altına giremez MU'l'ABASSJSJ tarihin ~~w 0 up Mata, ..... -... ... ____ '-____ 1!!!9 ..... __ .... .________ . • . • SERViCE MARl'l'IME Cenova ve Marsilya hmanlan için yolcu 

Daha EaUa tafsil.At almak ıçın Bırınci Yaz mevsiminin sonuna bdar cmnar- ROUMAfN yük alarak hareket edecektir 

BRISTOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANIY~ 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

8. Omer Lütfi Bengü 
d i r 44 Sen~ik . t~ idaraile bütün müşterilerine kendisini 

1e'fdirlniıttir •••• 
Otellerinde miafir kalanlar eTJerindeki rahati bulurbr •. latanbulda 
~ Ege ve lzmirliler bu otellerde bul~Jar ••. 

liuausiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul E..'bn~ 
~k derecede ucuzdl.D' •• -

,... ..................................... IE!Ciii!t&QM*Stw' 

1939 Yaz Modas1 
4.vnapayı lııatt.an başa bitlayan güeşin iiltnı - viyole z.iyasım süıen 

PANORA 
GVHEf GOZLVKLERI YALNIZ 

UfS'TAL DO RO.S CAMI.AR 

llODERH C:ERf;İVELER .. 
roPrAHCILA.RA. AYRICA !'ENZiı.Ar 

tJC1i2A .,rl 

l aze Teıııjz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

Kordonda 152 numarada cUMD.~· tcsi ve pazardan maada her cün basta· ve • 
umwn! denh ACf'ntalığı Ltd. mUracaat lnmıı eskisi gibi tKINct BEYLER .. otruz vapuru 28 temmuza doğru RoDanda ADllStllralya 
edilmesi rica olunur. knfmda 84 · numaralı muayenebanesin· belpeniyor. Köstence, Galas ve Tuna li- Hatıl 

Telefon : 4072 Müdüriyet de lrabul eder. manian için yUk alacaktır. SPRİNGFONTEİN vapuru 30/91939 
Telefon : 31TI Aceota Evi BiRİNCİ KORDON No. %7%.. DUROSTOR vapuru 4 ağustosa tarihinde •Avusturalya ve Yeni Zelan-

doğru bekleniyor. Kösten_--e Kalas ve da limanlan için yUk alarak hareket 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuvarlannda hazırlanan Juvantin saç 

boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri olup uçlara tabü reJık. 
lerini babşetler. . 

JUV ANTIN ~ boyalan kumral ve siyah olarak i1d tabii renk il7.erine ter· 
tip edilmiştir. Gayet tabii \e SDbit olarak temin edilen renk yıkanmak, ter
lemek hatta denize girmek suretiyle de ç1kmas. EcsaDelerdc ve ıtriyat maia
zalannda arayınız. 

En ciddi w emniyetlf markadır. 

lzmir Telefon müdürlüğünden: 
Aakerliğini bitimıit lise veya orta mektep mezunlanndan memur 

alınacaktır. Taliplerin müdürlüğe müracaatları. 
4, 5, 6 2790 (1610) 

Sıhhat ve Ictimaı muavenet .. mu-
' 

dürlüğünden: 

Azı 
Kilo 

Muhammen 
Çoğu fiati Teminat 
Kilo Lira K. Lira 

Koyun eti 2800 3500 45 119 
Dana eti 1200 1500 30 34 

Sağır, Dıı.iz ve Körler müessesesinin 1939 mali yılı ihtiyacı için 
1. 8. 39 tarihinde açık ekıiltmeye konulan yukanda cins ve miktan 
yazıh etin talibi zuhur etmediğinden 11. 8. 39 cuma günü saat 15 de 
ihalesi yapılac:ağmdan taliplerin her gün farlnameyi sıhhat ve içtimai 
mua•enet müdürlüğündeki komisyonda görebilecekleri ilin olunur. 

Tuna limanları için yük alacaktır. edecektir. 
Vapurlann hareket tarlhler:iyle nav- N O T : 

lunlardaki değişikliklerden acenta me- Dandaki hareket tarihleri ile navlun-
suliyet kabul etmez. lardaki değişikliklerden dolayı acenta-

Daha fazla ta{silAt için ATATÜRK mız mesuliyet kabul ctm~ Daha fazla 
caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der }tafsilat için İKİNCİ KORDONDA FRA
Zee ~e Şsı. ~spur acentalığına mfiraca· \TELLİ SPERCO vapur aeentasına mO-
&t edilmesi nca olunur. racaat edilmesi rica olunur . 

TELEFON: 20071%001 TELEFON: 2004/2005 

Ser kesin kullandığı ve beğendiği traş bıçağldll' 

Dahili Elektrik tesisatı 
münakasası 

/zmir lncır ve üzüm tarım satış 
kooperatıf ieri birlığınden: 

l - Menemen, Manisa, Turgutlu, Salihli Ozüm Tanm Satıt Koo
peratifleri depolannın dahili elektrik tesisatı açık eksiltmeye konul
mU§tur. E~ıiltme 10. 8. 939 tarihinde saat 16 da lzmirde birinci kor
donda it haıunda birlik eksilbne komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2 - E~ilbneyc iştirak e:ieceklerin bundan evvel en az beı yüz lira
hk elektrik tesisab yaptıklarına dair vesika ibraz etmeleri ve tesisab 
yapmağa mezun o1duldannı gösterir ruhsatname sahibi olmalan 
lizımdır. 

3 - Bu itin ayn ayn muhammen ketif bedelleri ve muvakkat te
minat mikWı ~ cebelde g&terilmiftir. 

Muhammen Muvakkat 
Kooperatifin ismi Keıif Bedeli teminat 

Manisa 
Turgutlu 
Menemen 
,SaJ.lılj 

520.67 
485.26 
350.30 
319.67 

39.05 
36.40 
26.28 
23.98 

Yeldin t.675.90 125.71 
4 - İfbu muhammen kıymeti« vahidi fiat esası üzerindendir. Bu 

ekailtt!ıe~ gerek kooper...liflerden her birinin teaisat.ı için ayn ayn 
gerekse bu suretfo münferit eksiltme bittikten sonra, heyeti umumi
yesi için teklif kcbul edilir ve birliğimiz tesisatı her kooperatif için ayn 
ayn ve~ :ı !ıcpsini biı*c ihalede serbest olduğu gibi hiç ihale ebne
mekte de scrbe&ttir. 

5 - Şartname ve fenni evrakı görmek istiyenler Gümrük kart11ın
daki ifletme evimizde birlik İnfaat aervisine müracaat edebilirler. 

2, 4 2771 (1594) 

incir kutu ve skeletonları çakma işi 
lzmir incir ve üzüm tarım satış 
kooperatifleri birliğinden: 
Birliğimiz incir hanında incir kutu ve skeletonlannın çakma İ§İ pa

zulıkla ihale edilecektir. Taliplerin muhtelif tipler hakkında fıat liste
lerini en geç 5. 8. 939 cumartesi günü saat 11 e kadar incir iıletme 
!efliiine tev~ etmeleri. • 



Danzig Yine Endişe Uyandırı 
Almanyanın doğrudan doğruj>a Danzige taarruzdan ziyade ·Cenuptan 

Polonyaya karşı bir çevirme hareketi yapması ihtimali kuvvetlidir 

Fransız mahfellerine gö .. e Moskovada askeri görüş
Ren'in öte bölgesinde alınan askeri 

tedbirlere beş demokrasi 
mukabil tedbir alacaktır 

Polonyanın Gnidya limanından görünüşler 

Par.is 3 (A.A.) - Fransız matbuatı diğer taraftan da Almanyada, 1919 za miyetle kabul olunmaktadır. 
bugün Danzig vaziyeti ile meşgul ol- kadar Macar.istana merbut bulunmuş Varşova 3 (A.A) - Danzig nazi te§
maktadır. olan Slovakynnın tekrar Macaristana ia- kilatı reisi Förster, Alman deniz birliği

cPctit Journal> da La Rochassiere di- desi fikri ortaya atılmaktadır. Bittabi nin büyük bir tezahürUnde söylediği nu-
yor ki: bu hediye karşılıksız olmıyacaktır. Bu tukta demiştir ki: 

Mihver devletlerinin askeri nümayiş- karşılık ta Macaristanı Almanyanın ha- - cDanzigin Almanyaya döneceğini 
leri Danzigde ve Macar - Rumen budu- kiki bir peyki haline getirecek olan as- biliyoruz. Fakat bunun ne zaman vu
dunda tesadüfi gibi bir takım hadiseler- keri bir ittifaktır. Iş bu kadarla da kal- kubulacağını bilmiyoruz. Mukadderatı
le başlamıştır. Bu hAdiseler Macar - Ru- mıyor. Sovyet Ukranyası halkı ile Kar- mızı kendisine tam ve mutlak itimadı
men hududunda basit bir seyrüsefer me- pat halkının ırkdaşı olan Galiçya Ru- mız olan Bitlere tevdi etmiş bulunuyo
selesinden çıkmıştır. Bunların hep.si Al- tenleri arasında tnhrikatın arttığı görü
manlarm işi gibi gözUküyor ve her şey- lüyor. Pragın işgali ferdasında ortaya 
den evvel Polonya aleyhine mlitcveccih- atılan Ukranyalılık fikrinin yeniden 
tir. canlanması karşısında bwunuyoruz. 

cJournab da Saint Brice §Öyle yazı- cExcelsior> gazetesinden: 
yor: Alp dağları ile Renin öte tarafında 

- Almanyanın doğrudan doğruya alınan askeri tedbirlerin Fransada, In
Danzige taarruz etmekten ziyade ce- gilterede, Polonyada, Türkiyede ve Rus
nuptan Polonyaya karşı bir çevirme ha- yada mukabil emniyet tedbirleri alın

reketiiie teşebbüs etmesi ihtimali her masını intaç edeceğine şüphe yoktur. 
ln nrtmaktadır. HAdiselerin §U garipte- cOeuvre> gazetesinde de bayan Ta-
aadüfilne bakınız: bouis diyor ki: 

Macar hariciye nazırı kont Csaki be- Ingiltere hükilmetinin de tıpkı Paris 
yanatta bulunarak Macaristan siyaseti- hükümeti gibi Polonyaya meşru menfa
nin sıkı sıkıya Roma - Berlin mihveri atletinin himayesinde tamamiyle mUza
siyasetine bağlı olduğunu ilA.n ederken heret etmcğe hazır bulundukları umu-

ruz.> 
Bu sözler bugünlük Danzig hususun

da bir şeyler yapılmıyacağı suretinde 
tefsir olunmaktadır. 

Varşova 3 (A.A) - Alman polisi Dan
zigde istihkamlarda ç~ 11 işçiyi sa
botaj yaptıklarından dolayı tevkif et
miştir. Keza üç mühendis de tevkif olun-
muştur. 

Varşova 3 (A.A) - Pat ajansı, dün 
Ingiliz hariciye müsteşarı Butler tara
fından avam kamarasında yapılan beya
natı Polonya matbuatının büyük bir 
memnuniyetle karşıladığını tebarüz et
tinnektedir. 

Sırplar - Hırvatlar arasında 
Yugosla vy ada mühim dahili hadisele
re intizar ~dilebileceği haber veriliyor 

Paris, 3 (A.A) - Zagrepten Havas 
ajansına bildirildiğine göre Yugoslavya
da mühim dahili had.iseler bekleniyor .. 
Bunlar bilhassa Sırplar ve Hırvatlar ara
sındaki münasebetlerin halline ait ola
caktır ve Naip Prens Polun yakında av
detini müteakip belli olacaktır. 
Başvekil B. Zvetkoviç Adriyaük sa

hilinde akrabası nezdinde bir kaç gün 
istirahatten sonra Slovenyada Bled şeh
rine gelmiştir. Bu şehir Prens Polün 
say{iyesine yakın olduğu cihetle siyasi Yugoslav kabine~ne dahil nazırlar 
faaliyet ve aktualitenin merkezi oln-1 ma bilhassa 3 esaslı noktayı muhtevı-ı arzu~.arı tatmin edilecektir. 
caktır. dir. Mustakil hükümet, şimdiki hükümet 

BB. Zvetkoviç ve Maçek ile diğer si- 1 ~ Arazi meselesi iki tarafın m~~- partileri k.ua~i~onu ile Hırvat partisi 
yasi şahsiyetlerin gazetelere yaptıkları bakatıyle imkan nisbetinde sadeleştırıl- arasında ~ır l§tırak şeklinde olmıyacak, 
beyanattan anlaşıldığına göre müstakil miş ve tedricen halledilecek tali mesele- daha genış. bir kombinezon mahiyetini 
uzlaşmanın nn::ı hatları Uzer.inde şimdi lcrden kurtarılmıştır. alarak par.tıle~ birliği ile ~üksek şahsi-
tam bir mutabakat mcvcud olduğu inti- 2 - &snanın Sırp ve Hırvatlar ara- yetlcr kabınesı arasında hır şey olacak-

b d B Z tk · 1 B ,.1 k sında ikiye taksimi ve bir kısmının Sırp tır. Muhalif partilerine aid şahsiyetler 
aı var ır. . ve ovıç e . u açe ara- h · ı 

d H tis• ta d K ı · d ara1..isine, dig~ erinin Hırvat arazısıne de bundan arıç tutu mıyacaktır. Sala-sın a ırva n a or ovaç cıvarın a 
1 ··1Ak t t f •· t h 1 · · bag~lanması mevzuubahs olmıyncağı gi- hiyetli Sırp ve Hırvat mahfilleri bu ha-yapı an son mu a a , e crrua ı a ıçın 

iki taraftan tayin edilen hukuk eksper- bi devletin 3-4 muhtariyete tefriki de berlcri ne tekzip, ne de teyid etmeksi
lerinin ortada knlan güçlükleri izaleye düşünülmiycceklir. Sadece ana yasanın .tin sıkı bir gizlilikle muhafaza ediyorlar. 

muvaffak olduklarını göstermiştir. Uz- hududu dahilinde Hırvatlara idart bir SABOTAJ 
laşma formülilnün neşri artık sadece ni- muhtariyet verilecektir. Müşterek men~ Varşova, 3 (Ö.R) - Meme} limanın-
yabet meclisinin muvafakatine bağlıdır. fante ve devletin emniyet ve müdafaa- da tahkimat işlerinde çalıştlrılan yüz on 

la bir Hırvat sahsi eti sına aid işler merkezi hükümete tfıbi bir nmele ve üç mühendis sabotaj itha-

meler başlıyor 
Sovyet askeri heyetine Mareşal 

V oroşilOfun riyaseti muvafık görüldü 
-LONDRA, 3 (Ö.R) - İngiliz - Fran

sız - Rus müzakereleri hakkında alınan 
yeni haberler, askeri müzakerelerin 
VIoskovada artık siyasi müakerelere ta
kaddüm edeceği hakkında son günlerde 
ıasıl olan intibaı teyit etmektedir .. 

•Taymis• gazetesi bu sabah şu habe
ri vermiştir : 

•Bir askeri anlaşmanın teferrüatıru 

müzakereye girişecek derecede işlerin 

ilerlemiş olması İngiltere ve Fransa ile 
Sovyetler arasında bazı noktalarda ba
ki olan ayrılıkların aşılmaz mahiyette 
o~dığını ve bunları bertaraf etmek 
için askerlerin diplomatlardan daha ko
layca yol alacaklarını göstermektedir. 

•Bizzat B. Molotof çalışmalarına baş
lıyacak olan askeri heyetlerin mevcut 
fikir ayrılıklannuı izalesini temin ede
ceklerini söylemiştir. Öyle anlaşılıyor ki 
garp devletlerinin artık taarruz hare-
ketlerine engel olmak hususundaki ye- Kızıl ı~ıeyclanda yapılan spor şcnlikleriııdeıı bir intiba 

ni azimlerine Sovyetler de nihayet ka- askeri heyetleri cumartesi gilnü öğleden şekilde teşekkülünü İngiliz ve Fransıı 
ni olmnğa mütemayil bulunmaktadır- sonra bir İngiliz vapuru ile hareket ede- sefirlerine bildirmiştir. 
!ar.• rek bir iki gün sonra Rusyaya vasıl ola- LONDRA, 3 (A.A) - Moskovıı)'ôl 

. cıı· 
Bu sırada İngiliz ve Fransız askeri caklardır. gitmekte olan Fransız nskeri heyeti 

heyetleri temas halindedir. General Do- Sovyet hükilmeti de Moskova askeri ma günü saat 15.30 da J...<ındraya g~ 
mag riyasetinde olarak Sovyet Rusyaya müzakerelerine Sovyetler namına işti- cek ve payitahttaki ikameti esnıısıtl 
gidecek olan Fransız askeri heyeti ya- rak edecek heyeti tayin etmiştir .. Heyet hükümetin misafiri olacaktır. 
rınki cuma günü saat 15.30 da Londra- mareşal Voroşilofun riyasetinde olarak Fransız ve İngiliz heyetleri cUJI18rt'" 
ya hareket edecek ve İngiliz hük.Umeti- erkfuııharbiye reisi, bahriye halk ko- si günü öğleden sonra City of U~ 
nin misafiri olacaktir. Cuma akşamı miseri, hava kuvvetleri kumandanı ve vapuruna bineceklerdir. 
Fransız askeri heyeti şerefine büyük bir erkanıharbiye reis vekilinden mürekkep Bu vapur heyetleri bilhassa Moskovıı· 
ziyafet verilecektir. İngiliz ve Fransız tir ... B. Molotof Sovyet heyetinin tam ya nakletmeğe tahsis edilmiştir. 

Ingiliz Hariciye nazırı 
Uzak Şarkta lngiliz prestijinin 

eksilmesine mini olacağız, diyor 
ıJ•' Çunking 3 (ö.R) -Bu gece japo , Londra 3 ( ö.R) - Lordlar kamara

sında harici siyaset hakkında bir müza
kere olmuş ve Lord Svel ile Lord Sesi! 
Çine karşı f ngiliz siyasetinin değiştiril

miyeceği hakkında teminat verilmesini 
Uıtemişlerdir. 

Lord Sesil, japon1ar tarafından istila 
tanının medeniyete bir hakaret olduğu

nu, japonlann Çine ve Asyaya hakim 
olarak Avrupalıları Asyadan ve Asya 
ticaretinden hariç bırakmağa çalıştıklan
nı söylemiş ve demiştir ki: cFikrimce ja
p~nlara yapılacak her taviz onlann yeni 
taleplerini tahrik edecektir.> 

Liberal partiıinden Lord Davis ve mu
halif liberallerden Lord Samuel Danzig
den bahsetmişlerdir. Lord Davia işlerin 
ilanihaye böyle devam cdemİyeceğini 
söylemiştir. 

Lord Samuel Danzigdeki Alman ha
reketinin doğrudan doğruya bir askeri 
taarruz değil, bir hulul şeklini aldığını 

söylemiştir. Hariciye nazırı Lord Hali
faks şu beyanatta bulunmuştur: 

c- Tokyo müzakerelerindeki formül 
hadiselerin mü~ahedesinden ibarettir. 
Bundan başka şekilde her tefsir yanlış
tır. Japonlar asla Çindeki umumi siyase
timizi değiştirmemizi talep etmediler. Za. 
ten lngiliz hükümeti istese bile bunu ya
pamazdı. Bizim siyasc;.timiz asla taarruzu 
lağvetmek siyaseti değildir. Hükümet 
uzak şarkta arttıkça artan lngiliz aleyh 
darı çalkantıyı çok ciddi telakki eder. 
Bunun devamı halinde lngiliz • japon 
münasebetleri gittikçe güçleşecektir.> 

Lord Hailfaks lngiltere, Fransa ve A
merikanın uzak tarkta menfaatlerinin 
müşterek olduğunu ve Ingilterenin niyet
lerinden bu hükümetleri daima haberdar 
ettiğini ilave etmiştir. 

Müzakere devam ediyor. 
Tokyo 3 (ö.R) - lngiliz - japon eko

nomik komitesi Tiyençin mıntakasında 

Çin bankalnnnda bulunan gümüı parala
rın kime ait olduğu meselesini görii§müş-

ca kurulan ıimali Çin hükümetidir. 
cAaahi> gazetesine göre lngiliz sefiri 

ekonomik meselenin konferanstan hariç 
tutulmasını istemiı ve ıu takdirde konfe
ransın muvaffakıyeti için daha çok imkan 
olacağını söylemiştir. Fakat japon hükü
meti bunun :Ik anlaşmaya aykırı olduğu-
nu söy]iyerek kabul etmemiştir. 

tarafından Çunkine karvı ikinci bir botıl~ 
·şııte bardıman yapılmıştır. ilk tehlike ı . 01 

saat 22,30 da verilmiştir. 3 grup hahJI ,ı"' 
2 7 japon bombardıman tayyaresi tB •1, 

. . k . 1 d. a· · · ruP b• ruza ıştıra etmış er ır. ınncı g 
1
, 

hassa sivil ahalinin tahliyesinde kutl011
., 

lan Şunkin - Şanki yolu üzerinde uçı1111;1 
tur. Diğer iki grup muvakkat bülc0fl1 Aı 

Tokyo, 3 (ö.R) - Japon askeri reis- 1' 911''" 
merkezinin cenubu şarki mınta a 

leri Anti-Komintern paktının takviyesi 
meselesini müzakere için dün toplanmış
lardır. Harbiye nazırı kararları ordu ku
mandanlarına bildirecektir. Ayni zaman
da Romada ltalyan hariciye nazırile ja-
pon ve Alman sefirleri görüşüyorlardı. 

bombardıman etmiştir. ~ 
Çin avcı tayyareleri bombardJJJ11lrı dı' 

nasında mütemadiyen japon borııb81 

man tayyarelerine hücüm etmiş}erdif•.,t" 
Yüzden fazla kimsenin taarruıa 1' 

ban gittiği bildirilmektedir. 
Tahmin edildiğine göre Alman - ltalyan Jıı' 

ve japon askeri ittifakı meselesi tekrar Londra 3 ( ö.R) - Şimali Çind~ t'' 
totaliter devletin harici ıiyasetlerinde baş giliz aleyhtarı hareket hakkında yen• ~ 

. . . 1 Ti . j1J1' 
sıraya geçmıştır. rız unsur an mevcuttur. ıyençın 3" 

Londra 3 ( ö.R) _ lngiliz gazeteleri gazeteleri tarafından bildirildiğine fııj 
Şantung valisi katolik ve protestan - .1 

uzak ıarkta lngiliz ve Amerikan siyaset- .. Ü 1~ 
liz misyonerlerinin bir teşebbüsurı gilll )eri arasında tezahür eden muvaziliği 

ehemmiyetle kaydediyorlar. Dün Ame
rika ve lngilterenin Tokyoda ayni meal
de yaptıkları protesto bunun bir deilini 
teşkil etmektedir. 

Tokyo 3 (ö.R) - Bahriye nezareti 
matbuat bürosu reisi gaute mümessille
rile haftalık konferansında Kanton lima-
nına geçid veren İnciler irmağının yakın
da tekrar seyrüsefere açılacağını bildir· 
miştir. 28 temmuzdan beri bu nehirde 
askeri sebeplerle seyrüsefer yasak edil-

etmiştir. Bu misyonerler mahlllli lrıd~I' 
aleyhdarı teşekküller tarafından )terı ,ııtı 
rine memleketi terk hususunda yııJ' ı-1' 
ihtar dolayısile protestoda bulunıtl~eıll' 
dı. Vali lngilizler aleyhindeki ha~e ıJ' 
kendiliğinden olduğunu söyliyere1' ıı-1' 
liz sefirine müracaat etmelerini ~e 0 

Al' 
h··)toıv 

da doğrudan doğruya Şantung 0 .-yte' 
tile temasa geçmesini istemelerini 

110 Jıl' 
. . J 1 . . ı· Çinde ,.., 

mıştır. apon gazete erı şıma ı ~v· 

giliz aleyhindeki hareketin genişl~~ıııı' 
memnuniyetle kaydediyorlar ve ~Jj) 
ile Kayfodan bütün lngilizlerin çe1' 

mitti. Amiral Kanton deltasında askeri 
lerini yazıyorlar. 

hareketlerin müsait şekilde terakki etti-
ğini ilave etmiııtir. 

Buna mukabil Tiyençin imtiyazlı mın
takasına kartı tahdidat takviye edilmiş· 
tir. Bilhassa Sud teslihatı hakkında sıkı 

tahditler vardır. ihtiyat tedbiri olarak 
ecnebiler ihtiyaçlarını imtiyazlı mıntaka 
haricinde tedarik ediyorlarsa da ancak 
küçük miktarda mübayaatta bulunmala
rına müsaade edilmektedir. Civarda ya

aebebile Ti ençin 

IRLANDA 
Tedhişçilerinin 
erkanıharp reisi .. ıll}lııı( 
Londra 3 (ö.R) - lrlanda c:&J ~ıi 

yet ordusu adını taşıyan tedhiş teŞ -etıeıt' 
erkanı harbiye reisinin tedhiş hore~ı.otl'-
. b. "d k ·· A01er• ı 1. nı ızzat ı are etme uzere ,. e 

• w d·~i ,o,' 
lngıltereye gelmege karor ver 1r. )e 

d .... d k{",l· b.. .. ı· ınerkeı ıgın en eş u ı utun po ıs 


