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Milli 

il lngilterede bir istifa 
Londra 4 (A.A) - Resmen bildirildi

ğine göre parlamento ziraat daimi müste 
şarı Kont T everaham, şahsi esbaptan do
layı istifa etrnİ§ olup bugün vazifesi ba
şından aynlacaktır. 

-----' 

~-----=~==~~~~~--ll!!!!m--!B!!!9--!!!!9!!~~--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~""'""'°"=~~~~~~~~ 

Ebedi Şef Atatürkün 
nıanevi huzurla~ında 
Malaya süvarisi ve denizcile .. 
tinin büyüksay21 tazahürleri 

Amiral, Ankarada 
samimi karşılandı 

Mareşal F. Çakmak tarafın 
dan şerefine ziyafet Verild 

Bu gece ( Malaya ) da bir süvare verilecek ve 
miıaf ir gemi Pazar günü lzmirden ayrılacak 

Sayın Misafirimiz akşam An karadan tay yare ile 
ayrılarak lstanbula avdet etti 

Dün gece misafirlerimize 
Kültürparkta ziyafet verildi 

___________________ .... __________________ _ 

Dün Gece V arspit zırhlı
sında bir süvare verildi 

Dost ve müttefik Ingiliz denizcilerinin iz.mirde geçirdik
leri üçüncü gün de, aradaki dostluğu takviye edecek cazip 
tezahiirlerle geçmiştir. 

Malaya Fırkaleyn süvarisi Gaptain Tover'in dün sabah 
Cümhuriyet meydanında Atatürk heykeline çelenk koyma
sı mukarrer bulunduğu için, rneydnn sabah erkenden büyük 
bir halk kütlesiyle dolmuştu. 

Merasime iştirf1k edecek Ingiliz kıtaları sabah saat onda 
Malaya gernisincien aynlarak Dolmada kara~a çıkmışlar ve 
merasim mahalline gitmekte bulunan Türk ihtirnm kıtasiyle 
se'fım teatisinde bulunarak yUrüyüse geçmişlerdir. 

Merasim Türk ve Ingiliz deniz silah endazlariyle Malaya 
zırhlısında bulunan piyade silah endazlarındnn birer müf
reze ve Türk, ln"Dliz bandoları ~liruk <'ylemiştir. 

Saaf 10,25 1.c ':'ilik ve Ingiliz kıtaları karşılıklı olarak me
rasim yerinde rne-vkileriPJ cl'llı.ş bulunuyorlardı. Ingiliz ku
mandanı Capitcn Towel', vali B. Ethem Aykut, Tümgeneral 
Rasim Aktoğu, piy&d0 ve topçu Tuğ komutanları, deniz ve 
merkez komutanları, yüksek riıtbeli Türk ve Ingiliz zabita
nı merasimde hazır bulvnmuşlnrdır. 

Ingillz komutanı. l.nv.iliz deniz nrmnsını tem.silen hazırla
nan çelengı, en büyt.ik Turk, l·:J,~oi Şd AU:türkiln heykeli
ne ihtiram ile bırakmışlardır. ~siz kahramanın tunç tim
salini çevreliyen Türk ve Ingiliz kıtalorı ihtiram resmini ifa 
eyledikten sonra askeri bandomuz Ingiliz milli marşını, In
giliz bandosu da Türk milli marşını çalmıştır. 

Türk - Ingiliz dostluk tarihinde cidden müstesna bir te
zahür olan bu fuı, meyd:mı dolduran binlerce ve hinlerce 

- SONU ALTINCI SAYFADA -

Dost Bu sene 
Memleketin ralarına 

yapılacak Trakya manev-
21 Ağustosta başlanacak 

Çok haklı -1:.r 

EDIRNEDE 
8ir bayramı Mareşalı:ıızın hu. 

-"-~Ki ocAKoctu zurunda Edirnede 

~Dost ve müttefik EJen miJleti dün, 
]· ~taksas hükümetinin İş başına ge
l§ınin dördüncü yıl dönümünü çok 

C(l kun tezahürlerle kutlulamıştır. 
Elen milleti iç.in 4 Ağustos tarihi 

~illi birlik ve bütünlük bayramıdır. 
~ ~htiraslı parti kavgalarının millet· 
tın bünyelerinde actığı rahne1erin 

~rnetini hepimiz biliyoruz. 

bir geçit resmi 
yapılacak 
--.tı--

Ankara 4 (A.A) - Her sene mutad 
olduğu gibi bu sene de Trakya mınta
kasında birinci ordu kıtaatı tarafından 
büyük mikyasta bir mnnevra yapılacak-
tır. 

Ingiliz amiralı Ankarada istikbal ediliyor 
(Anadolu ajansı jotograf ıervislnden tavJ1aTe ile gönderilmi§tir.) 

- YAZlSI 3 'ÜNSÜ SAHİFEDE -

Yunanistanda 
Metaksas rejiminin 
yıldönümü şenlikleri 

-----tr-----
B AŞ VE KIL 
--~-

Yunan milletine 
hitaben bir beyan

name neşretti 
-*-Atina, 4 (A.A) - 4 Ağustos rejiminin 

üçüncü yıldönilmü münasebetiyle baş

vekil General Metaksas Yunan milleti-
ne aşağıdaki beyannameyi neşretın~ir: 

~· ~ir çok milli meselelerin bir kaç 
•şınin ihtirasına kurban edildi~ine 

15 Ağustostan 21 Ağustosa kadar ol
mak üzere altı gün devam edecek olan 
bu manevra Kırklareli - Edirne ara
sında ve Hasköy şimal mıntakasında 

yapılacaktır. 

937 manevralarında general Asım Gündüz ecııebt atCl§clcri ile görii.§iiyor - Bugün, uzun süren makfts bir tali-

~k defa kendi yurdumuzda bi]e şa-
ıt olduk. 

h Metaksas idaresine tekaddüm eden 
~larda, maalesef Elen milleti parti 
1 Vgalarından büyük bir huzursuz-

25 Ağustos gUnU manevraya iştirAk 

eden bütün kıtaat tarafından Edirne ci- verilecektir. in yükü altında eğilen Yunan millcti
varmda büyük erkanıharbiye reisi Ma- Ecnebi ataşemlliterlerinin de davet nin kalkındığı ve başını kaldırdığı gil
reşal Fevzi Çakmak'ın huzurunda yapı- edilmiş bulundukları bu geçid resminde nUn üçüncü yıldönümünü kutluyoruz. .. 
lacak bir gcçid resmi ile manevraya son gazeteciler de hazır bulunabileceklerdir. İktidarı kralın idaresi altında tam ve 

-------------------------·------------------------------------ n:utlak olarak ele aldığınuz o günden 

~k d . . "k ),._ uymuş, emnıyet ve ıstı rarını 

~fa uğratmıştır. 

Tramvay işçileri arasında Vekı·ııer beri üç sene geçmiştir. Zaman itibariyle 
p.!k kıs::ı. olan bu üç sene, neticeleri iti-
bariyle o kadar mühimdir ki, bizi bu-

~ıP?litika ihraçları Elen ordusunun Çıkan ı•htı•ıaA fı hakem 
~ erıne kadar kök galmış, Osmanlı 
Pnratorluğunun «Babıali» baskın- l t b 1 d gUn 1936 ağustosundan bir asırlık bir s an u a d"vrenin ayırdığını zannedebiliriz. ~: 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE - Yunan kralı ve Yunan başvekili birlikte 

l'tıtına benziyen hareketlerle, hükü- k ı h 1 ı d k -1:.r 
~ değişikleri pek sıklaşmıştı. Urll ll a e ece Maarif vekili Trakya. 

ırı· arti kavgaları en mukaddes ve daki tefti 1 rind 
~ ıllt davalarımızın üstünde yer alı- ' e en 
~·;~krarsızlık, huzursuzluk: dahili Türk iyede ilk defa iş için hakem sonra ızın:e gelecek 
•Yanlar milli mevcudiyetleri kemi- ku rUIU Jzmı•rde topl atlJY Or İstanbul, 4 (Hususi) - Dahiliye ve-
.:tı en büyük hastalık olduğuna gö- kili B. Fallı.: Öztrak, iktısat vekili bay 
~ j Yunanistan bu yıpratıcı hayata Hüsnü Çakır, Maarif vekili B. Hasan 

Uydurma Haberler 
Türk - Bulgar hududunda hiç 

bir hadise olmamıştır 
~ la~ca göğüs vermenin iztırabını İzmir tramvay ve elektrik ıirketinde teşekkül edecek hakem kurulu da bu işi Ali Yilccl bugün şehrimize geldiler. Da-
~t.ı. O kadar ki bu hareketler, Yu- yevmiye Üe çalışan işçilerin, iı veren mü- hal edemezse, hadise Ankarada iktısad hiliye vekili İstanbul ve Yalovada bir İstanbul, ~ (Hususi) - Geçenlerde Bu tebliğin neşrinden iki gUn sonra ise 
ltf· ıatana karşı dostlarının ve müt- esseae ile ihtilaf halinde bulunmaları üze- vekilinin başkanlığındaki yüksek hakem kaç gün istirahat edecektir .. Ankaradan Bulgar harbiye nezareti neşrettiği bir Bulgar harbiye nezareti parlfunento ko
d 1klerinin de itimadını kıracak bir rine kanun mucibince hakem kurulunun kurulunda tezekkür edilecek ve bir kara- &kişchire geçerek maarif müesseseleri- tebliğde Trakya hududumuzda bir çar- misyonu neşrettiği ikinci bir tebliğde 
~~rna gelmişti. toplanmasına karar verilmiııtir. fı ihti- ra bağlanacaktır. ni tetkikten sonra şehrimize gelen maa- pışma olduğu, bir askerimizin yaralan- son günlerde hududda bazı hAdiseler 
~ akat, üç sene evvel bugün, Me- laflarını uzlaştırma ve tahkim nizamna- Kanun mucibince yüksek hakem ku- rif vekili de burada mektepleri teftiş dığı bildiriliyordu. vukubulduğuna dair dolaşan şayialann 
ti S&aın demir eli bu hastalığın üze- mesi mucibince hakem kurulu valinin ri- rulunun kararı kafidir. Ve 26 haftalık ettikten sonra Trakyaya geçecek ve son- Bu tebliğe göre askerlerimiz hududa aslı ve esası olmadığı bildirilmektedir._ 
~Ulandı. yasetinde mıntaka iktısad müdürü B. bir müddet ic;in muteberdir. ra İzrnire gidecektir. İktısat vekili de tecavüz etmişler, hadise tarafeyn zabit- Bu tebliğleri nakleden bugünkü akşam 

- SONU 2 iNCi SAYFADA - Kemal ve hukuk itleri müdüründen mü- Şimdi aradaki ihtilafı izah edebiliriz: burada vekilete bağlı müesseseleri ge- leri arasında tesbit edil · 



YENJASIR 
:a:: 

Istanbulda pasif korun- Ş E 1 Dost 
ma faaliyetine bugünden ,.~----........ ~~~-----=-~· -=-=--~ 

1
Mem eketin 

itibaren başlanıyor lngiltere Malaya - lzmir Çok haklı 
isTANnuL - · buida Pasif ıto- c-suda boğulma Kraliçe_s_i~-n-doğam • • · Bir bayramı 

:w::.~u!'!ı..u...ı... ıuız::: nL8.Ty~b:Aç VEF.DEVı\Tl yıLdöniimü lkıncı Fut bol karşılaşma- -tr·--
gözıılen ge • ek üzere n.ıııızye vekAle- lLAÇLARI Dün, majeste Bilyük Britanya krıili- HA:KKI OCAKOCW 

ti erbeilik müdilril Rüsaınettin An- E - Yara pansımanı çcsi Elimbetin doğumunun yıldönümil- Si bugu·· n olacak 
karadan şebrimmı imiştir. F - MUharriş gailar ne mUsadif bUlunduğundan limanınm· 

Seferberlik mO.dilril dün bana dedi ki:l G - Yakıcı gazlar da bultuıan Malaya gemisine doıuı.n.ma - .:JAŞTARAFI l İNCi SAHiFEDE -

·Yarından itibaren İstanbulda Pasü H - Boğucu gaz.lar sancaklan çekilmişti. Gemi, dUn öğle M f k d h k ı· b• 
kt>nınma faaliyetine ı::aktıT. Hal- f - Fosfor yruıığı ve yarası. a- Wkti 21 tım topla bu hfu.foreyi tesit ey- İsa ir ta ı m a a u vvet l ır Parlamento ve partiler dağıtıldı. 
kın tenvir irşadı için muhtelif ı- nı) nlfıt, ilaç ve edevatı.. !emiştir.. kad fO 

1
• le !. Milletin yüksek menfaatleri adı 

talara müracaat edilecek ve bilh~ ga- J - Yaralı taşıma (Sedyeler vesaire.) -•- ÇlrKI yor kat0 i bir 7.aruret halini alan milli bir· 
zetelcrle öğütler \.'erilecektir. Ben bun- Bu ekipler yukanda yazılı büdisderdcn o il Misafirimiz İngiltere bahriyelileri ile bol kıymeti yüksek subaylaı·la takviye lik kuruldu. 
lan tetkik etmek üzere geldim .. • dolayı yaralanmış ve gazlanmı~ olanların U a İz.mirli futbolculann ikinci müsabakaln- edeceklerdir. Buna mukabil İz.mir muh- O günden bu~üne kadar iiç sen~ 
Aldığım malCımata göre yakın zaman- ilk müdavatlarını yapmakla beraber fi- defa 7.arfmda başarılan islerin azameti 

n bugün saat 11 de Alsancak Stadında tcliti de ilk nntrenınan :Ytıptlll;§ \'e • 
larda İstanbulun havadan konmma tec- zi.lti tedaviye muhtaç olanlan da Fizyo- --· da ..ı_L karşısında hayranlık duymamak ını· 

yapılacaktır. takım denenmiş olduğun n uw.ıa iyi 
ri.ibelcri ya,pılac_ '=tır. Bunlardan birinin tcra i müesseselerine veya serv· lerine IJ k T • d b' lık · bil k · B .. kföısızdır. 

eşrl n e Birinci müsabakaya tamamen antren- ır Yar gostere ece ·tır. ugun sa- .. 
gUndüz, diğerinin gece olması ihtimali sevk ve ağır yaralıları hastahanelere gön- etli band D~er siitünle.rimizde tafsilatı ızo· 

,.....,~r•• ve _,_.__,ten zail bir kadro ile hada misafir geminin ktym • osu k 
vardır. Bu denemelerde bilhassa tayya- dermek üzere en yakın (yaratı ve gaz\ı- J &4>&U~ llll>UÇ rüleceği sekilde siyasi. askeri, i tı· 

açı lvor ,.,t~- misafirlerimizi mağlup etmi.,tik ... da bulunacak ve gilzel parçalar çalacak- b l btı re hücumlarından ne şekilde korunula- lann naklini temin edecek nakliye kolları ~ ~·"'"'1l Lır.. sadi, mali ve içtimai ted ir er • 

cağı denemelerden ev\.-cl halka canavnr &mirine) hastalarını bildirirler. Doktoru İlk okullarda ıs eylül tarihinden iti- Bug~ü maçta her ~ taraf bir~ir~ Müsabakaya misafir bahriyeliler ile ~~st memleketin çe?resi~i. değiş:~: 
fabrika düdükleriyl~ tayyarelerin gel- bulunan veya sıhhat memuru bulunan haren kayıt muamclcsine başlanacaktır. denenuş ve kuvvetlen hakkında hır fi. Türk subay ve erleri davetlidir .. Duhu- mış, huzur ve emnıvet ıçınd~ yu" 
mekte dduğundmı haberdar edilecek, müesseseler bu teşkilleri do1'torun emri- Kayıtlar. evvela namzet seklinde ola- kir edinmiş olduğu için daha zevkli ve liyc 25 kuruştur.. selm~ >:ollarının açılmasına ımk.811 
her kes ı - söndürecek, zehirli gaz .ne ''erecektir. Doktora veya sıhhat me- cak bUahare semtlerine 

4 

öre kayıtlar daha heyecanlı olacaktır. Muhtelit takım kndı·osunu ~eden vermıştır. . . 
atılma variyetine göre olduğu gibi ~·an- ruuru bulunmıJ•an bu gibi müe.ssesat '. l akt g ö;;.....~..ı:~-: •• göre bundan evvelki b"' t"' f tbol ulan le mlar U b"ır- Terakki ve inkişaf hamlelennı~ _ . . . . ·-. . tanzım o unac ır. o ..... ....,..ı.u........ • u un u c n vazı ı e .. . 

1 
• l 'il . . bır 

gın bom~~ da icap eden son- ~p.le:-1 ~D seçti~ ~ an e.n dirayet- Orta Qkullar ve liselerde kayıt.lam 1 müsa.b~ya tamamen er ve erbaşlardan Hkte saat 16 da Alsanc:ik .stadında bu- musbet "?e~ıceıen E en mı ~t~n~n e· 
dürme tedbirlerını .alacaktır.. !ısını ıunır o1arak ıntıhap eder. Yuknrıdn 1 .. 1 ihi' d ba 1 cak t"'drısa" t 1 m- kk b" takım il ka . r:_1 1 1 f tbol • nlıgın- a istenmek çok samımı ve candan ısev~ısını M . .. . _ _ _ .. . . ey u tar n e --~;ına_ ve " ure ·ep ır e çı n mısaıu e- unma an u OJa c - .. . 

Muhtemel hır bava yangını tecıı.ıbesı- 1>0nı geçen muessescler mezkur tkiplcnn ·ık . d b"·,··--ı....- . . b günk' - takı kad 1 f t t a· tak15astn uzenne toplamıştır. 
• • A • • • ı teşrın e ~,. ......... ,..u. rmuz u u m ro arını u - e ır.. . . 

ni yapacak tayyareler gece lenvır fışenk- şahsı techizatı ıle tedavı vasJtaları olarak M "f .,(', md .~1- bi •--- Metaksasın .inkar kabul etmıyen . . narı s-uras a v~ucn r ıwu-an1 

leri, gündüz de içi kireç dolu torbalar d~.ihitho~una1 n t~t"e·~~erney= göre bu müddetin daha öne alınması Tramvay ı·şç·ılerı· arasında azim veirac1e'kuvvetinei1a.veten~u-
atacaklardır. ı ta sısat arına n ve m en t Ültimal dahilindedir. Ancak vekalet, he- rulan .milli birliğin, Elen milletJnC 

Her evde yangın söndürme ve hasta ederek depo ederler. .. b h t teb':-Ua bul .... ~,..,..,,.,_ emin bir istiklal. ve yüksek bir refah 

~~d~=~ı::u~~·n:~~ 5 - ş!';.: ::::ı:=ke~i= gaz bücu- :: u usus a _: ---·~-y Çıkan ı· htı• la"" f ı ha kem ::'.yosi hazırlıyacağında şüphe )'Ok· 

za itibariyle gittikçe gcnişllyecektir .. munda her daire. müessese veya fabrika Bu mesut neticelerden Türk mille"' 

Bundan başka aynca fabrib ve diğer bin&lannın zehidi gazlardan •e hususiyle Ün dört yaşında k 1 h ıı d k tinin de sevine duvmakta olduiunu 
biiyük mtlesseselerde de her iki teşki- b.1ıca zdürli pzlardan deılıat tcmiıdc:n- uru u a e ece öylemekle husustbir zevk duyarız· 
llt yapılacaktır. mcsi için bir gaz temizleyici postam teı- Bil' lıızcağız yolda Cünkü hakiki ve samimi dostluk. 

Dün ha,"8 taaıTuz1a.nna karşı konan· kil cdetfer. Ba postalırmı b.drolan için tacrrrııza uğradı.. saadette ve fetakette iştiraki amirdir· 
ma komisyonu villyettc mua''İD ur.af. lizım olan phıS!ar u:Udikle ıdBkası ol- Mersinli - Karşıyaka yolunda ınüessU - BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE - günlere ait yevmiyderin vcrilmemc.i mc· Türle milleti için E:len milletinitı 
ferin 5kanlığmda toplanmış, geçen mzyan ve tCCJ1e tabi tutu1muı memur ve blr' Milise olmuştur. ötedenberi tramvay işçilerile, i~ veren eleai.. <Jaacletinden memnun olmak ve felA .. 
sene neşredilen oirmxınamenin tatbikat müst:abdeminden seçilir. Asım Gülmii§ ve yogurtçu İbrahim alakadar müessese arasında bazı ihtilaflı S - Konak - Cüzelyalı arasında ·ti- ketinden acı duymak do tluk duy2u· 
şeklini göstermek üzere hanrlanan tali- Binalann büyüklük ve küçüklük dere- ndlarında iki şalus, Kar§ıyakada valide- noktalar vardtr. Bu lhtiLifa. lzmire sd- yen bir kısım müstahdimine 11 saat he- farının tabii bir icabıdır. Zira dostlu· 

tname son bir defa daha gÖ7.den ge- cesine göre bu ~er için ayrılacak qhas sinin nczdine gitmekte olan 14 yaşında diği zaman el koyan iş dairesi reisi uzun sahile 15 7,5. bir kısmına da ayni saat ~a saclakati seref bilen bir milletiz. 
çirilerek kabul edilmiştir. miktan mü~ dairenin lı:orunmo Zehra adırida bir kızın önüne çıkımşlar, müddet meşgul olmt.tş. iıçileri ve ıirk.et içinde 19 5 kuru~ ücret verilmesi m=e- Bu itibarla Metaksasm idaresinde 

A daire, fabrika ve komisyonunca tesbit olunmakla beraber ağzına mendil tıkamak surettyle tanrrm müdürünü dinlemiı ve muvakkat bir for- lesi.. büyük terakki ve inkişaf yo1uııda 
taımunn:a- katiyet kcsbetm • için havaya kaıvı it.o- e'lmck istemişlerdir. mül bulunmuştu. Filhnkin tram\•ay irketinin, eski bir i.le.rliyen, her gün biraz daha kuVV~ 

me : nınma komisyonunun da tasvıö:ne ane· Zıw~lı kmn feryaaı üzerine polis ıve Ancak bu lormüJ ııe .şirketi, ne de i - anLı,maya istinaden bazı noktalarda hak- tini artıran ~unanistarun dele e,ttiğs 
Her dııire, m"" \."e}~ derler. bekçiler yetişerek suçluları yakalamış- çileri tatmin ctmi~ değildi. lı bir poziqonu vardır. lgilerin İl ıverene muvaffakıyetler bmm için de bir 6t:" 

hava \wlam1ndan icap cd Caz temideyici ekiplerine seçilecek larou'.. Şimdi, tramvay işçilerinin Ü.J'erinde müracaati üzerine taraflar toplan~. fa- vinc mevzuu olmaktadır. 
~~.....:: ı•&&:L- -----'- ... _ t...•- ha- olmılarda 1."aSÜbr • da ya- ı......aı n1ard •-- _. 
~ ~ ... -m ~ ~ -- rlur-iluklan no~ ar ıu ır: a=t anlapmam~ardır. Bilhassa beynelm.iJd vaziyetin .a.r-
\11.}'a konmma komisyonu tAŞdl y d 1 - Yevmiyeler moelesi.. Mmtab iktuat müdüdütünün memur z.ettiii tehlikeler karşısında emnıyel 
edilecektir. aman ar a z - iş ~rtlan.. ettiği q mülettiP de b An ud~a ve istiklaDerini müdafaa yolunb 

1 - Bu komb-yoniar derlıat faaliyete gözleri iyi gôrme ~ burnu iyi koku al- F ·ı · . ( • / 3 - I§ saatleri.meselesi.. imkinım ~- mukadderatlarını bİde$lirmi bulu-
.-rek UKr va ta o\uıum malt. 9'1 ve nayışlı olmak. ıngı ız mııa ır er 4 - 1_J __ . _,ık luWnde 'Ye izinli .tTiin- Şimdi bihm lcuru1u bu m . tct T _ .. _ FJen illeti . . "1' 0~ .c:ı.aaw.ı b- eyı - nan Ün~ ve m · eri açın nııw 
muhtclif lknnmma ~erini yıoıpacııklıır ve 6 - itfaiye ilk yardım sıhhi ve gaz. kampı beırrendiJer Lrde bir kısım i~iler- ça!ıpıv·dtldan kik cdeccbir. b!_:lik bü 1 k .:J~ b türfii 
zaman :zamnn bu sahada vili}'Ctten , .eri- temizleyici postalarına seçilecek eşhasın 6' d~~tiin~bus:i bit 
lecek emirlerin tatbikiyle meşgul oln- viluyet sıhhat müdürlüğünce münasip gö- Yamanlar kampına İzmirden ~c;ka Genr bı·r "kadın Kaymakam ar ehemmivet maktadır. Bu bakıııı· 
caklardır. ıriilecek fuuıderde sıhhi muaycnele- civnr 1amı1ardan da bir çok mlsafirler ~ , le 

2 _ Te~l edilcoek \"il orunma ri yapbrıiır. Devair, müessesat ve fahri- gelmekte ve kamptan istifade etmekte- 1ıa dan da kuvvetlerin artması müftere 
" d'rle Müvazene • Y • basında §elli Uıyi lef' maksadların ve menfaatlerin mücla· komisyonları ·~klan söndürme nizam- katarın itfaiyeyi alakndar eden işleri mm- ı _ r. ._ de ze d ·· ~ 11.•··tld k a.-~-·'--- B Ş'~ 

-ıt• I b. 'likl . l ,__ eff ~Q.M DUi ·azası •ıruı;ruıaNllTll • U1U"U faasına hizmet edecektir. nnmesinin 10 fil 20 inci maddelcıivle takanın itfaiye funirliğine sıhhat işlerini, zmirin ta h güzeı · erıne ıayran aia- f hisa k ·ıl* 
.,. Inn d t gi1 _, __ z· ı · · d" y Ve fıurtarıldı.. Zeki Uğurtanın Sc eri . r azası kay- Biz bugünkü kuvvetimizi aıiıı1 

karartma :~1..,...; .. ; a1:1kadar eden dig~er ilgiliyen kısınıları da kazanın hükümet ost n · iz ııwiillır enm. ız,. un a- ka 
~~ w -•-r Bu. U-0 riye adı ~ bir lkndın ma mlığına tayin edilmi§Ur. Yeni Se- bİrlik içincleki ~nudu idaremize bofÇ• maddelerini tbik ederek dairenin ll'e- hekimi veya beJcıdiYe baı ftelimi tarafın- lara Ç!karak kampa ~ır olmuş- •wv- e>~~ ,. - '1:-

1 d k • lerd' ı · Birinci kordocada Tayyare sineması Ierihisar kaymak ı hafta unda ız- luyuz. • il · fabrlkanm bfuı.-.. daa kontr0l ve lcip edilir. AyıM zaman- aT ve <nra a yeme yemış ır.. ngı- U 
ya rn essesemn J - lizl k k be- · ı d" önUnde deniz kenarında dolaştığı sırada mire gelecektir. Elen milletinin de, ıkendisine ıni 1, · ·· b' ha :ı.. __ 1_._ da .... ı..ı da hazar ve .seferde resmi :ve hususi bü- · er, ampı ço genmış er ır. 
sıne gore ır \'a ~ın ıil .... an -•- a~ kııymış ve denim düşerek kmta- Bucak .ıt-..aı:ası knymakaıru :B . .Ethem birlik gibi, kuvvetlerin en yük ğilll 
knt'iyyen ciıprıya sızdımuyacak ·ı- tüo leş.killerin ve tcrbiydermin ıı.·.c malze- .nlmıştu'- Bn. Hayriye 20 yaşındadır. B. Necip Yetkiner Kuşadası kaymakamlı- temin eden, Metaksas idaresine ka1: 
de karar t.ertibatmı 5imd.iden h-aztrlı- melerinin tdti~ Yili.yetçe yapılır. MtlDVBLEfti fi di 

Yukarıda yazılı teşkillerde tavzif olu- DA- Sinan adında bir zatın refikasıdır. Genç ğına ter ·an ta:'in c ilmi,? ve tayini yük- f?I sonsuz bir minnet ve şürkan ~ 
yacaklardır... nacak eşb tniim ve terbiyeleri için N 'ili uk sWı · .. kadın, kn1dınldJğı hastanede verdiği ifa- sek tasdike iktiran eylemiştir. beslemesini gayet tabii buluruz;. 

3 - Binanın '"C'YB fabrikmım çatısı- , azı p:ım 1 ist.asyonu muta- dede deniz keruınndn yürüd .. -.. da Bornova nahiyesi müdürii B. Halit 
ru yangın bombalanna karşı muhafaza yakındn kurslar açdacaktır. Kursların hassısı B. Tahsin Balıkesir ziraat mil-~ • ugu -~ Gök:kaya Manavgat kaymakamlığına HAKKI OCAKOGLV 
ve çatıda L-- vaktinde vnn<ftnt ~1:..e- açılma tarihi vilfifetçe ayrıca tebliğ edi- dürl;-:;;.r..... onun verine Burdur ziraat pek meşgul Oldugımu, muvaze.. t . ea-'ı 'st' -*-

uawu- .. ...._.... vııu,- ""&~ " nesini ka bederek d;-:...+:;.:ı;...-. .. •• :ı......~- et ayın ı mı ır 
oek tedbirler 8lmak, yangın bomhalarm- lecektir. .müdürü B. Suphi., Bornova bağcılık is- . . Y ~wt:.~u •uc,y<U.& - s :.,._,*_ 

ESRAR BULUNDU dan çıkaca yangının büyümesine ve 7 - Elt:ktr:ik, su. kolOTifer. hn1mgazı, t~u asistnn1ığına yüksek Ziraat miştir. . 
etrafa sirayetine mey.dan vermeden asansör gibi te · atıo basit bozukluklarını enstitüsü mezunlarından Bn. Sabahat -*- B KIZ AÇIRMA DanıJacik yoku.,~da. lüzeri arnnB

11 

söndilrmek vazif 'yle mükellef asker- derhal tamir edebilmek için m"" sese tayin .....ı:1-:...1erdir. İft 411 Y: GINJ Menemenin Türkclli köyünden Ali Fey~ullah o]lu -Osmanda 90 ntigrtıl1' 
~~ Evvelki ... ı~- Toıbalırun Kara !kız- Osman kızı Bn. Memnuneıtin, Rüat De-1 esrar bulunarak alınmıfbr. Suçlu bu ~ lik çağı haricinde kalmış kuv\'etlı ve bu veya daire veya fobrikanın korunma ko- -*- ~u I 

işe elverişli müstahdemin arnsmdan se- misyonlan bu işten nlıyan bir veya iki lar,Ceneli ve Dağ teke köy suri.annda nıir tarafından eıtlenroe v.adi)'le ka!;ınl- ı·nrı ı50 1..--unı~ mukabilinde Kii~k gıı· 
çilecCk eşhasla yangın söndünne ekibi kişi bulun~uru~: . . . orman ~ ~ ~ .. iki .. 3:"t sonra dığı zabıtaya "kfiyet edilmiş, ikisi dej şandan aldığmı söylediği için taltldkDtll 
t--'-'1 ederler (F.kibi .ı.....1.."1 edecekleri 8 - Pasif müdafaa şekillerınde .istih- • halkın ~yretiyle söndüriilmiŞür. yakalanmı§tır. J başlanmıştır. 
~ ....,..... n . . . Karşıyaka Hmkevı avctlan par.ar gll- 2000 dekarlık fi ti 1 tt: .. -- y; 

mikdan binanın büyiildük ve ·-·-.. -·!il- dam edilecek ej}ıua verilecıek tcchıı:at ınü Urlanın· Gülbahçe iis1ikametinde bir .m aı .7~~- an- ıim~:zz;cz;;;;.;~;rzr.i:~~iZ7i:;;;.~iZZiiXiiP:i;;~;;rro:~iv.Ziiiaiiİİİİilr' 
~- onw. .:W.:JcJir\ bu -~.ı..- her da- ve malzeme meyanıncla hariçten sıüba- • • . . gınm sebebi uıb.uru tahkik ediliyor. 
gwıe o--~ ' .. ~oa. • . .. , av tertip etmişler, valiyı ve bazı :ı.evatı 
ire. miiessese nya fa'brikanm havaya yaa .edilme"• zarurı bulunarıbrın Krnlay . . -ı.-

k dd.iıeüyl . . edili bu ava davet eylenuşlerdır. DENİZ HV•ABAKALA• 
bışı konmma komisyonmıım tayin ve wua e nr~ r. Av .mevsiminin hulülü münasebctiy!e 
takdir ettnelde bl~ • ""apılacalc av esnasında Yılanh adaya da IU Y 4PIUCA 

'---- L...-:- ..ıılrı*-eksd- ısı=-·~-- J &n::- .saat 14 da D-fl·-v;i • ·için nya .&mUmlUI ~ a WHM'llUC IUUUN geçilerek tavşan -avı yapılacaktır. &w.1 :rnuAC 

un da arzeder. Seçilen- edilec:elı biP İngiliz nası:nm bul ra y-eMe muhtelif de-
ler itbiye müd- üğünde ~ ~ Jııımpanyası... :···-.. - .............. ! ............ : ım mii.sabakaıarı yapdacakUr. 
sa il%ere. • • bWundu- Bu Aires 4 (AA) Me,____ : Gell!nler' Grdenler: Yüzmeler, yelken Ye kürek müsaba-

etlOS - t • - :~illl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• k 1 h . ·'1--
1
-· d' ğu itfaiye gru 5mirine meclisi, Bııenos , Aires vilfiyetinin :.ll İzmir mebusu Dr. 'Iustafa Bengisu a anna e eınnuy.ct ver~e ır. 

bildirilir. işlerinin imtiyanna sahip olan V~ Ankarachn, Muğla mebusu B. Cemal . _,,__ 
F. bu işe Vıortes adındalrl fngiliz kumpaoyasmı Xnra Muğla Manisadan, Manisa mebu- BiR YARALANMA 

tavzif o11mrmıp.rm • • aynln:ıa i9timlak clnı.esi 'için hiı1t\imetc mauni- su B. Yı şar Uzey An'karadan gclmUj r- Şehitlerde pamtik mensucat .fabrika-
vesaire gı"bi hususntta ycderine başka- yet veren kanun Uıyihasım bsvip et- dir.. ısında, fabrika tavanmda t irat ~ 
suıı ~ ~ blr de ihtiyat itfa. mlştir. Balıkesir mebusu B. Hilmi Şcrcmetll !Rasim Gökçekurt, 6 metreden düşerek 
iye ekibi :teşkil ederler. __ Aydına, Denizli mclnmt B. F-ahri Akça ıağır yaralanml§ ve memleket hasbne-
İLK YARDIM snrnt P~TAIARI HOLLANDA VELİAHDI lKoca Denizliye gi - erdir.. ısinde tedavi mtına ıılınmıştır. 
4 - Her müessese, daire ve fabrika .,ııı... 

4 - 6 kişiden ibaret bir ilk yardım sıhhi udnd d!!fG GfUle 
postası teşkil eder. Gece ~ günd& ~ oJm~. üzere ... 
lışılması lanm gelen sıkı.şık Ealllnnlarda Lruıi, 4 (0.R) - Kra%e kabine buh
sekiz saatte bir nöbet değ~ek üzere ranınm .~ ~ m~eleriW: devnm 
yukarıdaki kadro Uz.erinden bir de ihti- etmek uzere Uh~yc doomek nıyetinde 
yat ekip hazırlarlar. Bu eklplcrin eşha- iken kmnın :ynnını!a kalmıştır. Zira 
sı yukarıda itfaiye lmmuncla y.azıldığJ mesut bir hadişe beklenmektedir. 

gibi is.bu müessese ı.·.c dairelerde çalışan -*-
memur 1·e müstahdeminden askerlikJe General llııtzingerin 
a1ikası olm.ıyarılardan ıreya tecile tabi LondPG teı.ırtGiSllll"
\'C askerlikte .sıhlılye erliği y~ olan- Londr.a, 4 {Ö..H) - ~ gilnde.n hc-
lar.dao tercihan ~ _ Bu po n ya- ri Lonclrada bulunan .Fır.ansız yüksek 
pacağı .işler .şunlardır. harp ~ası .az.ası ~-e Ti.irkiyey.e &<Ederi-
İLAÇl.A.Ll VE \TASl1'AIA 1 len askcr.i hc)'-ct.i :ı·eid general Hutzinger 

A - Ciincş .çarpııuı İngiliz crkawhar~ e reisi Vikont Gonl 
t ı:adı 

• • 
ır azınos 

Her Al<şam 

!asi 
çımi y 

içkiler içmek -tin }~e )"enlir. 

DALLARDAN SE&l.BR : 
••••••••••••••••••• 

Celal Muhıar - Eskinazi 
Gazeteler yazdı... 1' 
Doktor Cet.al Muhtar 'itün servetini (Paatör' müeesesesine ter 

ve tebenü ediyomı.11}. ' r 
insanlığa çok hayıdı hizmetler :yapmış ve yapmakta bu1unmu~ bı 

müesseeeye yardım 'hiç şüphe yok ki güzd. lbir har.ekettir. _ 
fakat; bayır müesseseleri çok yardıma muhtaç bir memleketin ev) 

!adı; ölümünün yaklaştığını göriinoc (senr~timi nereye bıraksa~·1 
diye düşünürken ber yerden ve her k.esden evTel ıJcendi memlekettfl ' 
kendi yuddaşlarını düşünmsi icap ıetm.ez mi) ~ 

11 
Türk toprakları üstünde, Türk sırtından :ı:engin olmu bir !bekurı 
rvetine en haklı ari Türkiye dlmalıdır. ·fe· 
cTasarrufta serbesti) gibi kaidderi hat1Tlıy:a-rak memleket vazı 

ierinin ihmalini hoş görecek değiliz. . yi 
cO.ıı paranın kıymetini hilmiyen Osmanlı olamaz.> gibi bir k~ 

11
• 

vazederek Hisse t rekorunu kıran ccıaJ Muht:ann di inden, tını:f ye 
dan, hütün .Azasından arttırarak lıiriktirdiği :paralan ıtoptan .. h def' 
~ecek kadar cömerd davranacağı müeesese her halde ~astört 
çok evv.el V.erem mücadele, Kızılay gibi mü erdir. f"t1' 

Tedavisini servet:ile birlikte (Pastör) e terk kararını veren bu :
0"e 

Pohonı pckalS bilir k1 kendisini zengin eden bu memlekettir. Der~i 
tena üli haata1ı.ldmdaki ~htisası ba~ka memleketlerde ıgeçer akçe 
oisa ~ngin ıedemiy~ini yine kendisi her Jtesden daha iyi bilir. ·fe' 

' Y ıllar.danberi :binlence talebe ytiştiren, memleket ve mil~yet 11~ rııı 
, lerini en ü ün bir deroede ifa den aziz Dokto~u.~ .~~.ıl Mu:~-
hu löz kardeşi ıbütiin ser:v.etini P.astöre terk etmegı duşunurkcn li"' 
sacla hastahane yaptıran (ES!"J.NAZt) den olsun memleket seVer 
-dersi almagı dürunmedi miL. 



Tl!lfl ASIR 

·········································: • Bazı düşünceler: : 
• • • 

Karasuların11zda~ 

Amiral, Ankarada 
samimi karşılandı 

Mareşal Fevzi Çakmak tarafından 
şerefine bir ziyafet verildi 

ANKARA, 4 (Hususi) - İngiliz 
aınirali şerefine bugün Genel Kurmay 
başkanımız Mareşal Fevzi Çakmak ta
rafından bir ziyafet verilmiştir. 

Ankara, 4 (Hususi) - lVlilli Şef İnö
nü tarafından kabul edilen İngiliz ami
l'ali, Cümhurreisimizin huzurlarında bir 
lnUddet knlmışlar ve akşaın hususi tay
)are ile Ankaradan aynlmışlardır. Ami
ral gelişte olduğu gibi giderken de me
tasimle ve samimt bir şekilde uğurlan
ıntştır •• 

İstanbul, 4 (Hususi) - Bu gece ami
ral gemisinde çok parlak bir süvare ve
lihniştir. Süvarede vali, komutan, mül
ki, askeri erkfui, matbuat mümessilleri 
"e İıigiliz kolonisi hazır bulunmuşlardır. 

Itıgiliz amiralımn Ankarayı ziyareti intibalarından 
(Anadolu ajansının fotograf servisinden tayya re ile gönderilmiştir) 

Şıınarılılılı harelıetle· 
rine müsaade 
edeme~iz .. 

Son ha/talar içinde limanı
mıza gelen Alman ve ltalyan 
vapurlarındaki tayla ve yol- • 
cuların bazı münasebet•i:ı 
hareketlerine fahid olmakta
yız. ltalyan vapurlarmdaki 
tayla veya yolcu olduklarını 
burada tesbit edemiyeceği
miz ba:ıı kimseler geceleri la
fİBI milli farkılarını •öyliye-
rek Kordondan gelip geçen
lere karfı nümayifkar bir va
ziyet almaktadırlar. 

Hatta vapurlardan karaya 
lakırdı atıldığı vakidir. 

Geçen gün bir dostumu uğur
lamak üzere ltalyan bandıra
lı «Lero» vapuruna gitmiş
tim. 
Daha limanda iken Türk 

pcuaportunu hamil bulunan 
ilostuma hiç te eyi muamele 
etmediklerine fahid oldum. 

Bu mesele üzerinde fazla 
durmıyacağun. Çünkü hüsnü 
muamele görülmiyen vapur
larla Türk tebaa•ının •eyahat 
etmeme•i kafi bir tedbirdir. 
Bundan zarar görecek kendi
leridir. Fakat «Lero» vapuru 

Ankara, 4 (A.A) - İngiliz Akdeniz 
filosu başkumandanı amiral Sir A. B. 
Cunnmghan refakatindeki zevat ve mih
bıandarlariyle birlikte Devlet hava yol

larından tahsis edilen hususi bir tayya- Sir Cunninghama donanma erkanı- ham öğleden evvel Çankayada riyaseti
l'e ile saat 8.30 da İstanbuldan hareket harbiye reisi komodor A. İ. Villis, İngil- cümhur köşküne giderek defteri irnzala
ederek saat 10.30 da Ankaraya gelmiş- tere sefareti deniz ataşesi, albay Erik mış müteakıben genel kurmay başkanı • 
tir. Maksia D. Donnen, ataşcmiliter yarbay Mareşal Fevzi Çakmak, milli müdafaa 

demir aldıktan sonra ikinci 
bir hadise ile daha karşılaş
tık. «Lero» nan yanıbaşında 
bulunan Alman vapuru tay
faları toplandılar. «.Lero» da
hilerle aynı vaziyete geldiler. • 

Muhterem miSafirirniz İngiliz, Türk Aleksand Ross, yarbay P. M. Difk ile vekili Naci Tınazı, hariciye vekili Şükrü 
bayraklariyle donatılmış olan Devlet ha- yaverleri yüzbaşı E. F. M. Feymour ve saraçoğluyu ziyaret etmiş ve bu ziyaretler 
'ta yolları meydanında Milli Müdafaa mihmandarlan albay Necati Özdeniz, iade edilmiştir. 
lnUsteşarı korgeneral Nazmi Solok, An- ön yüzbaşı Rn1uni Yalım refakat eyle- Saat 13,30 da genel kurmay ba§kanı 
kara mevki kumandanı tümgeneral Ke- mektedirler. Mareşal Fevzi Çakmak tarafından muh-
lnal Gökçe, Deniz müsteşan albay Hüs- terem misafirimiz şerefine Ankarapalas-
nU Gökdenizer, hava müsteşarı Albay t~ianbul, 4 (A.A) - Şehrimizde bu- da bir öğle ziyafeti verilmiş ve ziyafette 
Zeki Doğan, merkez kumandanı Albay lunmakta olan İngiliz amirali sir Cun- milli müdafaa vekili Naci Tınaz, hariciye 
Demir Ali, emniyet direktörü Şinasi rıigham, bu sabah saat 9 da Devlet hava vekili Şükrü Saraçoğlu ve Amiralın refa-
2'ugay, devlet hava yolları umum müdü- yollarının bir tayyaresi ile An.karaya katinde bulunan zevat ile genel kurmay 
tU Ferruh ile hava yollan umum mü- hareket etmiştir. ve müli müdafaa erkanı hariciye vekaleti 
dürlilk erkAnı ve matbuat mümessilleri Amiralin Yeşilköy tayyare meydanı- umumi katibi muavini Cevat Açıkalın 
tarafından karşılanmıştır. na muvasaliitında başta bandosu olmak hazır bulunmuştur. 
Başta muzika olduğu halde askeri kı- üzere bir bahriye bölüğü selam resmini Istanbul 4 (A.A) - Bugün sabahle· 

ta da rasimei ihtiramı üa eylemiştir. ifa etmiş ve amiralin hareketi esnasında yin misafir lngiliz filosu zabitan ve mü-
Amiral sir A. B. Cunnigham tayya- İstanbul komutanı Halis Bıyıktay, ami- rettebau şehrin temaıaya değer yerlerini 

l'eden indiği zaman karşılamağa gelmiş ral Şükür Okan ve maiyetleri, Kurmay gezmi~ler ve müze. camileri ziyaret et
olan zevat kendilerine takdim edilmiş heyeti, hnva yolları müdürü, Yeşil.köy mişlerdir. Saat 13 de harp filosu kuman-
1'e nıuzika İngiliz _ Türk milli marşları- tayyare bölük kumandanı ve mahalli danı Amiral Mehmet Ali tarafından mo
bı çalmıştır. Muhterem misafirimiz res- memurin bulunarak kendisini uğurla- da deniz kulübünde misafirlerimiz şere
Jrıl selAmı ifa eden kıtayı teftiş ettikten mışlardır.. fine bir öğle yemeği verilmiştir. Bu ak
l<ınra otomobille kendilerine husust da- Ankara 4 (A.A) - Bu sabah Anka- pm saat 22 de muhterem misafirimiz 
iteler ayrılmış olan Ankarapalasa git- raya gelmi~ olan lngiliz Akdeniz filosu Amiral Sir Cunningham tarafından Wars-
l!lişlerdir. başkumandanı Amiral Sir A. B. Cunning- pite zırhlısında bir süvare verilecektir. 

Ziraat Bankası 
Çiftçilere 

yüzde 
vadeli kredi 

8,5 dan 6 ya 
faizlerini 

indirdi 

Dahiliye Vekili .. 
B. Faik Oztrakın 

beyanatı 
Istanbul 4 (Telefonla) - Şehrimize 

gelen dahiliye vekili B. Faik Öztrak ga
zetecilere şu beyanatta bulunmuştur: 

- Istanbulda bilhassa pasif korunma 
işiyle de alakadar olacağun. Yakında 
Trakyada yapılacak bilyük manevralar
da bunun alakası vardır. Istanbula yapı
lacak taarruz esnasında haber alma, ha-

Ankara, 4 (A.A) - Haber aldığımıza la teçhizine daha fazla imkan buluna
göre ticaret vekaleti tarafından zirai cak ve uzun vadeli kı-edilerle ziraat ve
hedilerin açılmasındaki formaliteleri kaletinin zirai islahat programile ahenk
lıaltmak, krediyi genişletmek ve müm- li surette memleketin münasip yerlerin
lı:ün olduğu kadar ucuzlatmak maksadi- de meyvalıklar yetiştirmek maksadiyle ber verme, sığınmak, ve harp tehlikesi 
le yapılmakta olan tetkiklerin krediyi başlamış olduğu teşebbiisat ve faaliyeti karşısında alınacak tedbirlerin teerübe-

si yapılacaktır. llcuz:ıatmağa taallUk eden kısmı netice- de esaslı surette takviye e~ olacak-
lentniş ve bir karara bağlanmıştır. tır.. Japonya 

Bu karara göre ziraat bankasının kre- Zirai kredilerin ucuzlatılmasına dair 
di ve salış kooperatiflerine ekserisi yüz- olan bu kararın tatbik şekli üzerinde de Pakta girıneğe çağırddı 
ele 7,5 faizle açmakta olduğu kısa vadeli bazı tertibat ayni zamanda alınacaktır.. Ankara 4 (A.A) - Geçen bir hafta 
~edilerden istihsale taallllk eden ve tak- K dil . beh h 1 istihs' ]d sarf zarfında gümrük muhafaza te§lcilatı Su-li re erın eme a a e o-

ben 12 milyon liraya baliğ olan mikda- lunmalarının temini ve kendilerine kre- riye hududunda: 43 kaçakçı, 1244 kilo 

Birbirlerine karsı dostluk nü
mayişlE>ri yaptd~r. Bu nüma
yişlerden kasdın ne olduğu
nu anlıyamıyoru:ı. Y alnı:ı bu 
vazi)-etlerini misafir bulun
dukları memlekete karft ke
lime,in en halil manasiyle 
hürmetsizlik sayıyoru:ı. 
Almanya ile ltalya ara•ında-

ki dostluk hislerine karışa
: cak deailiz. Bu dostluk teza-• 
• hürlerine kendi memleketle-

rinde bol bol yer verebilirler. 
Buna da diyeceğimiz yoktur. 
Amma Türk limanlarında, 
misafir bulundukları kara su
larımızda böyle nümayi,lere 
ve milli İ%%eti nelsimi%i ren
cide edecek hareket ve teza
hürlere aıla müıaade edeme- • 
yız. 

Liman riyasetinin bu nokta 
üzerine ehemmiyetle na:ıarı 
dikkatini celbederiz. Tayfa
larının ve yolcularmın mem
leketimize karıı göstermeğe 
mecbur oldukları saygıyı te
min edemiyen devlet bayra
ğını taf ıyan vapurların lima- • 
na girmelerine mÜBaade olun-

• mamalı ve açıklarda demir
lemeğe mecbur edilmelidir. 

Bu inzibati tedbir alınmaz
sa bu hareketlerden teessür 
duyanların mukabil bir hare
kete teves•ül eylemeleri, ya
rın devlet için de bir gaile 
tefkil edecek bir hadiseye yol 
açabilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kudüste 
Divanıharp iki Arap 
çete reisini idama 
mahkUın ettL. 
Londra, 4 (A.A) - Kudüsten bildi

rildiğine göre bir Arap nasyonalist çe
tesinin iki reisi dün sabah divanıharp 
tarafından idama mahkt1m edilmiştir. 

l'ı_n faizleri yüzde 5.25 haddine indirildi- di açılacak şahıslara kredinin toptan gümrük eşyası ile 3 altın lira, 1 tüfenk 
ti. gibi bankanın müstahsile doğrudan 4 kaçakçı hayvanı, lstanbulda: 9 kaçak
doğruya açtığı ve vadeleri beş seneye ı.-erilırıiyerek peyderpey ve istihsal için çı 1 Kilo 350 gram uyuşturucu madde ele 
ltadar yükselen orta vadeli kredilerle sarfolundukça tevzii ve bu cihetin kre- geçirmiştir. B. Çemberi ayn 
\1 diyi açan merciler tarafından sıkı bir 4 (A A) öw ld w -lldeleri beş seneden fazla olan uzun va- Roma . - greni igine gö-
deli kredilerin faizi de yüzde 8.5 tan al- surette kontrol edilmesi zirai kredinin re japonyanın Roma ve Berlin sefirleri İskoçyaya istirahate 
tıya indirilmlştir. her nevine tatbik edilmekte olan usul dün Villa Eatedeki mülakatları esnasın- gidiyor_ 

Bu kararın memleketimizin zirai is- ve merasimin mümkün olduğu kadar da Tokyoya ltalyan - Alman siyasi ve Londra, 4 (A.A) _ B. Chemberlayn 
~hsaı hayatında son derece mühim te- basitleştirilmesi ziraat bankasının mali askeri paktına girmesini teklif etmeğe bugün Şekerse gitmek üzere Londradan 8

1.r-i olacaktır. Bir taraftan kooperatifler menbaı nazarı dikkate alınarak açılacak karar vermişlerdir. Sefirler bu hususta ayrılacağı ve Şekcrste bir kaç gün kal
llttisaden takviye edilmiş ve kooperatif kredileri için azami hadler tayini bu hükümetlerine bir telgraf çekmişlerdir. dıktnn sonra uzun bir tatil devresi ge-
ha.rl!ket ve faaliyeti müstnhiil nazarında meyanda zikrolunabilir.. Meçhul istikamete çirmek üzere İskoçyaya gideceği haber 
daha cazip Jnlınmış olacak diğer taraf- Cümhuriyet Merkez Bankasiyle mu- sevkedilen iki verilmektedir. 
lan Ziraat bankasınca resen müstahsile tabık kalınarak aynca alınan bir karar Japon fırkası.. -.,.,*-
-Çı}acak orta vadeli krediler zürraın zi- ile zirai senetlerin reeskont muamclele- Chung _ King, 4 (A.A) Chekaiai LErO.N'Y A • ES'J'O.N'Y A 
l'ai aieUcr, her tilrlü iş ve çift hayvanla- rine başlanılması da bilhassa koopera- ajansı bildiriyor : Hariciye nazırlarının 
tı tedariki gibi işletmenin canlı ve can- tiflerin inkişafını şayaııı ihmal olmıya- İk' j fırkası geçende Hankovdan • • •• • 
il~ d b tal ı apon . . . goruşmesı ••• ~ir aşını teşkil eyliyen va51 ar- cak surette takviye cyliyeccktir. alınarak ıneçhul hır ıstıkamcte hareket Tallinn, 4 (A.A) _ Letonya hariciye 

AA etmiştir. nazırı B. Muntegs, Estonya hariciye na-lrıeksj ka ife petrol ihtilaf l ne merkezde Geçen hafta Çinliler Peiping - Han- zırı B. Selter ile yeni bir görüşme yap-

.... Nevyork 4 {A.A) - Nevyork Times gazetesinin Vaşingtondan kov dcmiryolunun şarkında ve garbin- tıJ...-tan sonra dün Rigaya hareket etmiş
?gr~?diğine göre Meksika hükümeti tarafından istimlak edilmiş olan de beş mühim şehri istirdat etmişlerdir. tir. 
;gılız ve Amerikan kumpanyaları, petrol ihtilafının halli için Mek- Cek jandarma kadrosu ııı 

sı Ba tarafından yapılan son teklifleri kabul etmiyeceklerdir. Prag, 4 (A.A) - Alman makamları Bil' taş ocağında 
u gazete ilave ediyor: tensik edilen Çek ordusunun kadrosun- inhidam-

} ~ ;Ayni menbaa göre, kumpanyalar, çarşamba günü Meksika büyük daki jandarma mevcudunu 12.000 den Berlin, 4 (A.A) - Vuppertal taş oca-
e çısı B. Najera tarafından Richberg'e tevdi edilmiş olan teklifleri ta- dokuz bine indirmişlerdir. Fakat bu in- ğında vukubulan bir inhidam neticesin
j~ınile müsavat dairesinde hareket edilmesi noktasında israr edecek- dirme hakikatte daha büyük mikyasta de sekiz amele taşlar altında kalmıştır .. 
erı aöy~enen kumpanyalardan ziyade Meksikaya menafi bahşet- yapılmıştır. Çünkü dokuz bin jandar- Bunların beşi yaralı olarak çıkarılmış, 
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Türk-lngiliz donanması 
Yakında Akdenizde müşterek 

manevralar yapacağı söyleniyor 
İstanbul 4 (Telefonla) - Şehrimiz lngiliz rnaha filinde dönen riva

yetlere göre, Donanmamız lngiliz gemilerinin ziyaretin i yakında Ak
denizde iade edecektir. Bir ihtimale göre de Türk - Jngiliz donanma
ları müşterek manevralar yapacaklardır. 

lstanbul 4 (Telefonla) - Ankaradan dönen lngiliz Amiıalı gaze
tecilere şu beyanatta bulunmuştur: 

«- Ankara ziyaretimden çok memnunum. Bilhassa Cümhurreisi 
İnönü tarafından kabulden dolayı çok bahtiyarım. Kıymetli Mareşalı
nız ve diğer hükümet erkanile istifadeJi görüşmelerde bulundum. Çok 
mütehassis oldum.> 

Moskovaya gidecek ln-
giliz - Fransız heyeti 

Londra 4 (Ö.R) - Moskovada lngili~ - Fransız - Rus askeri mü
zakerelerine iştirak edecek olan general Dumay idaresindeki Fransız 
askeri heyeti bu sabah Parisden hareket ederek saat 15,30 da Londra
ya gelmiş ve lngiliz askeri heyetile müzakerelerde bulunmuştur. iki 
heyet yarın hususi bir vapurla Rusyaya hareket edeceklerdir. 

Polonya fevkalade komiserinin Danzig 
aenatoau notasına verdiği cevap 

Londra 4 {Ö.R) - Varşovadan bildiriliyor: Danzig senatosunun 
30 Temmuz tarihli notasına verdiği cevapta Polonya fevkalade ko
miseri Polonya gümrük müfettişlerinin vazifelerinde serbest bırakıl
malarını talep etmiş ve 9 teşrini sani 1920 mukavelesi mucibince bun
ların adedini tesbite ancak Polonyanın salahiyettar olduğunu bildir
miştir. Polonya hükümeti kendisini mukabele bilmisle mecbur edecek 
hareketlerden sakınmasını Danzig senatosuna tavsiye etmektedir. 

Danziğin şarki Prusya ile hududu lağvetmesine ihtimal verilmiyor. 
Bu haber bir Alman propağandasından ibarettir. 

Moskovaya giden Bulgar heyeti 
Romanyada nazik bir kabul gördü 

Bükreş 4 (Ö.R) - Sovyet Rusya ziraat sergisine giden Bulgar par
lamento heyeti Bükreşe gelmiş ve çok nazikane bir kabul görmüştür. 
Heyete dahi) olan Bulgar mebusanı hariciye komisyonu reisi yarı res
mi Rumen gazetesine beyanatında Bulgaristan ve Romanya arasında 
iyi anlaşma ve iş birliği ruhunu iki memleketin istiklali için bir teminat 
olarak göstermiştir. 

Roman yanın 
nin ltalyan 

sabık Roma sefiri
makalesine cevabı 

Bükreş 4 ( ö.R) - Oniversul gazetesi Roman yanın sabık Roma 
sefirinin bir makalesini neşretmiştir. Sefir, B. Gaydanın cCiornalc 
d'ltalia» da çıkan cÇenberleme» başlıklı yazısına cevap vererek Ru
men siyasetinin realitelere dayandığını ve arazi bütünlüğü ile siyasi ve 
ekonomik istiklalini korumak gayesini takip ettiğini kaydetmektedir. 

« Romanya bu esaslara tecavüz edecek her kese karşı mücadeleye 
hazırdır. Romanya her devletten iki taraflı garanti kabulüne hazır ol
duğunu daima bildirmiştir. ltalya böyle bir garanti vermek isterse te
reddütsüz kabul ederiz. Bir taraflı garanti istiklalimizin muhafazasına 
ve müdafaasına matuf olan siyasetimizin sebebi değil neticesidir.» 

Dün gece Kudüs radyo-
suda bir bomba patladı 

Kudüs 4 ( Ö.R) - Radyo yayım merkezinde patlıyan bir bomba 
iki kişiyi öldürdükten başka çok mühim maddi hasarata sebep olmu~
tur. Suikasdların şek1i, kullanılan bombanın son derece ayarlı ohnası 
ve bu işin mufrit yahudiler tarafından yapıldığını göstermektedir. Ku
düs varoşlarında diğe~ 3 suikasd daha yapılmış ve 3 arap öldürülmüş
tür. Diğer bir arap yol kenarında ölü bulunmuştur. Umumiyet itiba
rile hükümet tarafından alınan tedbirler vaziyetin sükunete doğru yü
rüdüğünü gösteriyor. Bu tedbirler münakalat serbestliğinin iadesi, 
Aka limanının açılması, yahudi otobüslerine seyrüsefer hakkının veril
mesi, tahşid kamplarına gönderilen bazı kuvvetlerin bırakılması, muf
rit fikirlerile tanınmış olan 300 şahıs müstesna olmak üzere diğerleri 
için umumi af hazırlanması gibi tedbirlerdir. Yeni lngiliz - Arap m ii
zakerelerinin vukuu beklenmektedir. 

Afrikada da nüfusu ar
tırmak için tedbirler 

Paris 4 (A.A) - Afrikanın yerli1eri arasında da nüfusun artmasını 
temin etmek üzere Fransa dahiliye nezareti garbi Afrikanın bütün şe
hirlerinde asgari dört erkek çocuğu olan yerli kadınların her türlü ver
gi ve tekaliften muaf tutulmasına karar vermiştir. 

lngilizce bilmeyenlere lngilizce öğretmek 
icin cok basitlestirilmis bir usul bulundu . ' ..) ~ 

Londra 4 (Ö.R) - Başvekil Ingilizce bilmiyenlerc lngilizce öğretmek için 
bulunan basitleştirilmiş metodları t etkik için bir komite tayin etmiştir. Basit
leştirilmiş usuller çok isabetl i bir şekilde inkişaf ederek dikkate şayan ne
ticeler vermiştir. Yeni sistem maruf profesör ve lisancılardan mürekkep olup 
sistemleri tetkik edecektir. 

Londrada görülmemiş şekilde 
yağmur yağdı ve lırtına koptu 

Londra 4 (Ö.R) - Ağustosun ilk günleri Ingilter~de senelerdenberi gö
rülmemiş derecede yağmurlu olmuş ve Ağustos ayındtı norm::ıl olarak yağan 
yağmurların yarısından fazlası bu bir iki gün zarfında yagınıştır. Çadırlarda 
bulunan Tritoryal ordusuna mensup gençlt'r bir çok ,yerlerde çadırlarını terk 
etmek mecburiyetinde kalmış ve ahali nezdinde yerleştirilmişlerdir. Bütiin 
bu gençler, bu müstesna vaziyette, en parlak şekilde hareket etmişlerdir. 

. detli bir fırt o 
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Misafir I ngilizlere belediyemizin ziyafeti Oğretmen okulları 
Bu ziyafette Türk - lngiliz dostluğunu 

tebarüz ettiren nutuklar söylendi 
takviye edilecek 

Köy öğretmeni yetiştirmek üzere 
Misafir Malaya dretnotu silvarl ve za

bitleri ..,refine belediye reisi doktor 
Behçet Uz tarafından dün akşam Kül
*ürperlcta Ada gazinosunda çok mUkel
tef bir ziyafet verilmiştir. 

Ziyafette misafirlerlmizle vali, müs
tahlreın mevki komutanı, Ingl]iz ve Yu
D8Il koD!IOlosları, devair rUesası, parti 
b~karu, askeri erkAn, mllll banka mü
dür~ gazeteciler, §eblr meclisi azalan 
va şehrimizin tarunml§ tüccarlan hazır 

.bulunmU§lardır. 
Ziyafet, etikete tAbi tutulmaksızın 
~ bir samimiyet içinde geçıni§tir. 

:lqafet esnasında orke..tra müntehap 
~ çaldığı gibi, zeybek elbisesini 
Ubls delikanltlar mill1 oyunlar oyna
ıruşlardır. Billwıaa zeybek oyunları ml
fafirlerin büyük allkasını celbetm!§, 
bıu:aretle alkı§l.aııml§lır. 

Ziyafet 10nlarına doğru, belediye rei
•I doktor Behçet Uz, §'!lırln Ingil1z de
Cllzcllerlne karşı gösterdiği sempatiye 
terceman olarak, bir nutuk irsd eyle
ını,, ve ezcümle demiftir ki: 

- Büyük Brltanya devletinin asil de
pizcllerine Akdeniz kenarında oturan 
lmıir halkı, Akdenizln aAf ve temiz ha
ft!ll kadar candan sevgl tezahürleri gös-

!ermiştir. Izmirin bu sempatisi tarihi bir 
kıymet ~ıyan Türk - lngiliz dostluğun
dan kuvvet almakla beraber bu duy
gularda kuvvetli Britanya devletinin 
dünya barışını kurtarmak ve medeniyet 
dünyasına hizmet eylemek hususundaki 
gayretlerinin de müessir olduğunda 

şüphe yoktur. Türk milleti, barış ve me
deniyet ~ıkı olarak Büyük Britanya 
devleti ile işbirliği yapmaktan bilyük 
bir bahtiyarlık duymaktadır. 

Tilrk milletinin bu samim1 duygula.. 
rını izhara fırsat veren ziyaretiniz bi
zim için husus! kıymet taşımaktadır. 

Türk - Ingiliz dostluğunun Akdeniz 
kıyılarındaki bu tezahürünün kuvvetli 
dalgalar halinde Türk sınırlarının ta 
öbür uçlarına kadar uzanacağına şüp- · 
he etmemenizi rica ederim. 

Büyük Britanya imp-aratorluğu halkı
nın saadetine ve hıt§metli lngiliz kralı
nın sıhhatine ve yüksek misafirlerimi
zin şerefine kadehimi kaldırırım. 

Bu sözler, kumandana Sabri Süley
manoviç tarafından Ingilizceye terceme 
edilmiJ, çok mütehassis olan kuınandan 
Tover ayağa kalkarak, belediye reisine 
çok candan olan sözlerinden dolayı te
şekkür ettikten sonra demiştir ki: 

yenı okullar acılacak • 
- Belediye reisinin büyük bir vuzuh

la ifade buyurdukları gibi sulb ve me
deniyet .d!inyasına blmı..t edebilınek 
için çok kuvvetli olınak U.zımdır. Ingil- İSTANBUL - Maarif vekilliği Bğret- Köy öğretmeni yetiştirmek üzere 
tere devleti, barışı kurtarmak için çalı- men okullarının bugünkü müfredat, ça- muhtelif vil!yetlerde köy öğretmen 

lı dar h yıl mlek te okulları tesis edilecektir. Buranın tedri-şırken Türk milletinin de kendisiyle be- şma, i e ve er me e ver- . 
raber bulunmuş olmasındruı derin bir miş olduğu öğretmen mikdarı etrafında satında bilhassa alınına kurslarında ol
memnuniyet duyduğuna şüphe yoktur. tetkikler yaptırmaktadır. duğu gibi ziraat kısmı esaslı surette yer 

Bize karşı gösterilen çok candan hüsnü Önümüzdeki ders yılı başından ltiba- alacaktır. 
kabul d ti k t ah .. I · 'ki le- Diğer taraftan öğretmen okulları mUf-. ve os u ez ur en ı mem ren öğretmen okullarının çalışma teşki- . . 
ket arasındaki dostluk kuvvetinin en • . . . .. _ redat programına zıraat derslerı il!ve 
canlı misalidir. lab takvıye edilecek ve daha zıyade og- edileceği gibi öğretmen okullarının zi. 

Hislerimizi hakkiyle ifade edebilmek retmen yetiştirme tedbirleri alınacaktır. raat tecrübeleri yapabilme bakımından 
için belediye reisiniz gibi söz söyliyebil- Muhtelif vilayetlerimizde bulunan öğ- ihtiyaçlarını temin edebilmeleri için de 
mek kudretine sahip olınak lazımdır. retmen okulları her yıl ancak 700 - 800 yeni okullar geniş sahalarda açılacaktır. 
Maalesef bu kudreti gösteremediğime öğretmen yetiştirebilmektedir. Bu mik- Yeni yapılacak teşkil!tla her yıl beş 
çok müteessirim. Yalnız gördüğümüz darın arttırılması çareler! aranmakta- bin öğretmen yetiştirmek kabil olabile-
içten gelen dostluk tezahürler! ne bir dır.. cektir. 
tertip eseri, ve ne de bir gösteriş ola
bilmekten çok uzaktadır. Tekrar tekrar 
teşekkürlerimi bildirirken Milll Şefiniz 
Ismet Inönü sıhhatine, Türk milletinin 
refah ve saadetine kadehimi kaldırırım. 
Kumandanın bu sözleri yine Sabri 

Sülcymanoviç tarafından Türkçeye ter
ceme edilmiş, hararetle alkışlanmıştır. 

Misafirler, ziyafetten sonra Kültür
park içinde biraz gezinmişler, müteaki
ben gemiye avdet etıni§lerdir. 

Çunkin Bombardımanı 
lngiliz, Fransız, Alman konsolos

hanelerine de bombalar düştü: 

Figaro gazetesinin memleketimize 
dair neşrettiği büyük ilave 

Londra, 4 (Ö.R) - Bu sabah Çunkin edilmlştir. İlk tehlike i.Şareti saat 1.30 da 
Japon tayyareleri tarafından yeniden 1 verilıniş ve 8 tayyareden mürekkep bl
bombardıman edilıni§tir. Bombalar kon- rinci bir grup konsoloshaneler mahalle

soloshaneler mahallesine düşmüştür. sini bombardıman etmiştir. Fransız kon
Alman konsoloshanesi tahrip edilmiştir. solosbanesl yanında konsoloshane dok

İngiliz konsoloshanesinde de ciddi ha- torunun evi yıkılmış ve Fransız konS<>
sarlar vardır. losluk binasının cam, kapı ve tavanlan 

Şanghary 4 (Ö.R) - Çin milit hükll-~- Konso~oshanenin altı Çinli 
' memuru yıkılan bır duvar altında kala-

Mustafa Kemal'in hari
kulide şahsiyeti 

met merkezi Çuinkinin geçen geceki rak ölmüşlerdir. 18 tayyareden mürek
bombardımanı esnasında bomba parça- kep diğer bir grup Çuinkin • Şango yo
ları Fransız konsoloshanesine isabet et- !unu bombardıman etmiştir. Y angçe 

mi§ ve binada hasara! yapmıştır.. Me- nebi-inin sağ sahilinde mültecilerle dolu 
murlar sağ salimdir.. bir banyo müessesesi de yıkılnuştır. Bir 

Faris, 4 (Ö.R) - Çinin hükümet mer- çok kurbanlar vardır .. Çin avcı tayya
kezi Çunkin gece yeniden bombardıman releri çok faaliyet göstermişlerdir. 

Figaro gazetesinde 
Kont Şambrön'ün 

makalesi 
Tilrkiyenin yeniden hayat bulıışu fev

.kalade bir insan olan Mustafa Kemalin 
eseridir. 

Ben beş sene onun muhitinde, onun 
dostluğu ile muhat olarak y8§8dım .. 
Onu tetkik eder, hazan düşünceli, te
fekkllre daimi§, ihtiyarına sahip, hazan 
da çok şen, hO§ aohbet, hayatına karşı 
müsrif, arzularına mllştak ve projelerin
ae gayretle itidalli olduğunu görürdUm. 

HAdise §aluı ile izah olunur. Şahsı da 
eseriyle aydınlanır. 

Mustafa Kemal hem yeni Türkiyeyi 
tasarlıyan zeki, hem de onu meydana 
getiren eldir .. O yeni Türk.iyenin yara
tıcısı, hllrriyete kavuşturan kılıncı ve 
dfilı.l inlı:ılAp-çısı oldu. 
Mwıtafa Kemal 1880 de Sel3.nik civa

rında, Iskenderin dünyaya gelmiş ol
duğu mıntaka civarında doğdu. 

Bir gün bu tesadüften kendisine bah
sederken, bana: 

<Mukayese burada durur, demişti. Is
kender bütün dünyayı fethetti .. Halbu
ki ben böyle bir fetihte bulunmıış de
ğilim .. Bu fetihlerde bulunurken Isken
der, bizzat kendi vatanını unuttu. Bense 
vatanımı asli unutmıyacağun.> 

Küçük Mustafanın ince, yumuşak el-
• leri, küçük ayakları vardı. Gözleri o 

kadar parlak ve zek!sı o kadar canlı idi 

ki, hocalarından biri ona arapçada <te
kemmül>' manasına gelınekte olan cKe
mab mahlasını vermiş idi. 
Dövüşten dövüşe koşan Mustafa Ke

malin bütün bayatı bir muharebedir. 
Surlyede Dürzülere karşı harbetti. Mah
mut Şevket paşanın ihtilil.I ordusiyle Is
tanbul üzerine yürüdü.. Sokaklarda si
lahl.ar patlıyor, kanlar akıyordu. Saray 
kuşatılmış. tehdit altında bulunuyordu. 

Abdülhamid geceleyin kaldırılmıştı. 

1911 de Mustafa Kemal Trablusgarba 
giderek Italyanlar ile harbetti.. 

1912 den 1914 senelerine kadar her 
yerde dövllştü. Balkanlarda vuruştu. 

Düşmanlarının tabiyeleriİıden desise ve 
inceliklerinden milletlerin psikolojisini 
öğrendi. 1915 de Çanakkale harbında 
Anafartaların eşsiz mUdafil oldu. 
Güneşin yakıcı harareti, öldüreil sıt

ma nöbetleri, Erroenistanın kar fırtına
ları bu askere ne tesir yap-acak?. Ona 
bütün bu elemanlar uygun gelir. Ihtilil.1-
den maneviyatları harap olan Ruslar da 
hudutlarına doğru çekilmişlerdL 

Ha.rbın sonunda Mustafa Kemal Su
riyede yedinci orduya kumanda ediyor, 
general Alandinin orduları karşısında 

Mütareke onu Halebin şimalinde Kat
geriliyen Türk kuvvetlerini koruyordu. 
ınada yakaladı:. Osmanlı imparatorlu
ğunun inkırazı tahmin olunabilen bir 
akıbetti. 

O zaman Mustafa Kemal 39 yaşında 
bulunuyordu. Nereye gidiyordu? Yıl

dızı Anadolu vilayetleri üzerinde yük-

EHRAZAD 
Büyük HALK Hikayeleri 
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- A oğul doğru söylüyorsun, senin 

fttediğini bulmak için çarşıya kadar git

meğe hacet yoktur. Bu aaraytn aş.ağıda 

büyük bir kileri vardır. Sana kilerin anah
tarını vereyim orada istediğinden i.IQını 
bulursun. 

Şeyh lbrahim belinden anahtarı çöz
mÜ§ Ve Ali Nureddine uzatmış. Bu kiler· 
de padişah ve halife Harunül Re~idin ki
leri imi§. Ali Nureddin anahtarı alınca 

doğru kilere gitmiş. Kilerin kapısını açıp· 
ta içinde saklı duran ıeylere bir göz gez
dirince acaba rüya mı görüyorum diye 

gözlerine inanmıyacağı gelmiş. BillUr
dan. gümüşten, altın ıişeler. de.tiler. ka .. 
seler üzeri elmaslı yakutlu, zümrütlü ve 
İncili bardaklar ıelim duran askerler gibi 
rafların Üzerinde dizili duruyorlarnuf· 

Ali Nureddin kilerin bir kötesine kon
muı olan koca bir küpün içinde mi!ık ko· 
kulu bir şarap bulmuı. Billur sürahileri 
bu §&rapla doldurmuı, ve türlü ıurahller· 
le bardakları yukarı kata yani lnsilcilis 
ile Şeyh lbrahim" bulundukları kala ö-... ....... .., __ ' 

türmüş. Orada Ali Nureddin ile lnsilci
lis bardakların güzelliğine ıaşa Ş8Ja o 
güzelim şaraptan içmeğe ba,Jarn1şlar. 

Şeyh lbrahim iki gencin keyiflerine 
halel gelmesin diye dııarıya çıkmış. ve 
bahçeden bir çolc güzel kokulu çiçekler 
toplıyarak iki sevdalıya getirmiş. Kendi
si de bjr az uzakta bir yana çömelerek 
gençleri se)'Te başlamış. 

Ali Nureddin ile lnsilcilis o misk gibi 
taraptan bir kaç bardak içince şarap te· 
sİrini göstermiş... ]kisinin de göz
leri ahu gözleri gibi mahmurlaşmış, ya· 
naklarını bir kırmızılık bürümüş. Perişan 
•açları büklüm büklüm alınları ve kulak
ları üzerine çarkmış. iki sevdalıyı uzaktan 
seyreden Şeyh lbrahim kendi kendine : 

cYahu neden böyle uzakta oturuyo· 
rum da fU iki gencin ıöhbetine i tirak et· 
miyorum, böyle ayın on dördü gibi in· 
sanları ben bir daha nerede bulurum)> 
demi~. Ve yerinden kalkıp, Ali Nureddi
nin ve lnsilcilisin yanına oturmu,. 

Şeyh brahimin kendi yanlanna oturd ... 

seli yordu. 
19 Mayıs 1919 da Karadeniz sahille

rinde Samsuna çılı:tı.. Ne yapmak isti
yordu? Feragati nefsi fedakarlık dert!ce
sine vardıran kıymetli milletini bu fe
laketten kurtaracaktı .. 
Sarsılmaz enerjisi, zeka.sının çok ge

niş bir saha üzerinde ileri görüşü ile 
yepyeni bir millet meydana getirecekti. 

Bütün diktatörlüklerde olduğu gibi 
bir millet kurmak için bir imparatorluk 
yıkıyordu.. Kuvvet mi?.. Onu da ken
disine muzafferiyetler temin eden Ana
dolunun kurak topraklarında bulacak
tır. Kendisi de bunu şöyle ifade etmek
tedir: 

cMeroleketi sabır ve sebat ile fethet
tim. Sonra da birincisinden daha müş
kül olan halkı ... > 

Onun düşüncesi gayetle basittir .. Bir 
tek gayesi vardır ve hiç bir §<!Y onu 
bundan döndüremez. 

Tarihçiler, Erzurum, Sivas kongreleri 
programı, Ankara itilMnanıesi ve Lo
zan anlıt§ması üzerinde farklar araştıra
bilirler, fakat Mustafa Kemalin teşkill.t
lı ve eski imparatorluktan daha kuvvet
li bir Türk milletinin meydana getiril
mesi prensibini teklif ettiği gün fikir
lerde ihti!AI başlamış idi .... 

-*-HOLLANDA KABİNESİ 
Lil.lıaye, 4 (A.A) - Kraliçe bu sabah 

Hıristiyan partisi lideri J onkhur De Ge
eri kabul etmiş ve kendisini kabineyi 
kurmağa memur etmiştir. 

ğunu gören Ali Nureddin Şeylı lbrahime 
prap İçmesi İç.İn yalvamıağa batlaıtUJ. 

Lô.k.in Şeyh lbralıim otuz ıene evvel ağ• 
zına bir damla şarap almamağa yemin et .. 
tiğini ve o zamandanberi şarabı hiç ağzı .. 
na almadığını ıöy!iyerek Ali Nureddinin 
bütün yalvarma1arına yakarmalarına rağ .. 
şarabı içmekte inat etmi~. O zaman Ali 
Nureddin apğıdan getirmiı olduğu bar· 
dakların İçinden en büyüğünü alarak ıa
rapla doldurmuı. Koca bardağı kaldırın· 
ca bir yudum su içiyormu' gibi boı bar
dağı yere bırakarak, caman bayıldun> 
diye eğilmiı ve minderin üzerine arka 
Üstü yuvarlanmı~. Onu o halile gören mu· 
hakkak, çok ~rap içmekle artık sızmıı 
bulunduğuna hükmedermit. 

loıe o zaman lnsilciliı Şeyh lbrahime 
dönerek: 

- Bana nuıl muamele ettiğini e:örÜ· 
yorsunuz ya 1 demiı. Şeyh lbrahim ı 

- Size ne yaptı~ diye sormuı. 
lnsilcilis de: 
- Bana daha ne yapacak} Her sefer 

bana kadeh arkadaşlığı edeceğini vaad 
eder. ve beraber şarap içmeğe ba~lanz, 
halbuki daha ilk bardaklarda başı dö-
nerek bir kenara yıkılır uyur ve beni ya .. 

Kayseri kız enstitüsü 
Mektebin ilk ve orta tahsili vermesi 

ve yatılı olması kabul edildı 
Kayseri 4 (A.A) - Şehrimizde açılması kararlııf.ırılan kız enstitü

sü için istasyon caddesi üzerinde yeni yapılan miktep binası tahsis 
edilmiştir. Ankaradan gelen ismet paJa kız enııtitüst. müdürünün yap
tığı tetkikatta mektebin ilk ve orta tahsil vermtsi, akşam dershaneleri 
ve yatılı olması kabul edilmiştir. 

Memleket kadınlığının kültür seviyesini yükseltecek ·olan enstitü 
valimizin kıymetli yardımlarile bu devrede tedrisata başlıyacaktır. 

/ngiltere hükümeti tedhiscilerle nasıl 
•• 

mücadele edeceğini biliyor 
Londra 4 (A.A) - Avam kamarasında amele partisi mebuslarından So

rensen, Irlanda tedhişçilerinin faaliyetine karşı harekete geçilmesi için In
gilterenin de Valera hükümetinin işbirliğini temin edip etmediğini dahiliye 
nazırından sormU§lur. 

Sir Samuel Hoare, hüküm.etinin tedhişçilerin faaliyetine mani olmak için 
icap eden şeylerin yapılma.!t !Azım geldiğini mildrik bulunduğu cevabını 
vermiştir. 

Samsunu üçüncü defa 
yine seller bastı 

Samsun 4 (A.A) - Bir kaç gündür fasıla ile devam eden yağmur
lar dün saat 16 da şiddetini arttırmış ve Bafranın lsmet paşa, Tabak
hane ve Gazi paşa mahallelerini su basmıştır. Her hangi bir kazaya 
mahal vermemek için derhal gereken tedbirler alınmış ve su basan 
mahallerdeki evler tahliye edilmiş, içinde oturanlar emin yerlere yer
leştirilmiştir. Zarar tesbit edilmektedir. 

ıarkı söyliyecek olurıam beni kim din· 
!er? 

Kızın acı acı §ilcayeti Şeyh lbrahi.ınin 
yüreğini yumuşatmış. Şeyh lbrahiınin 

bakışlarından onun kendi.sine acıdığını 

anlıyan lıuilcilis fırsatı ganimet bilerek, 
bir bardak şarap doldurmuf, ve bardağı 
Şeyh lbrahima uzatarak ona: cEy iyi 
yürekli babacığım, sana ikram ettiğim 

fU şarabı reddetme, çünkü eğer reddeder
sen yürei:imi mahzun edersin.> diye yaf .. 
varmağa koyulmu§. 

Şeyh lbrahim daha fazla inat edemi• 
yerek kendisine uzatılan kırmızı p.rabı 

alıp içmif. O zaman lnsilciliı bir ikjnci 
bardak daha doldurarak ı 

him ne kadar aman zaman demİ§Se de 
para etınemif. Tam üçüncil bardağı da 
İçmek üzere iken Ali Nureddin yatmıı 
olduğu yerden kalkıtUJ, Şeyh lbrahime 
güle güleı 

- He.ni ya prabı otuz aenedenberi 
içmemiştin? 

Diye aormUf. Şeyh lbrahim de: 
- Vallahi oğlum yalan söylemiyorum. 

Bunu tam otuz senedir ağzıma komam, 
ve niyetim de bundan sonra ağzıma ko
mamaktı. ilk.in arkadaıım o kadar yil· 
rek yakıcı şeyler söyledi. öyle yalvardı, 
öyle inat etti ki, prabı içmekten b"lka 
çare bulamadım, diye cevap vermiı. 

Bu liflar üzerine burada bulunanlann 
- Bu da sizindir efendim, Allah için üçü de gülüımüşler, ve yan yana ıokula-

bunu da içinizi diye yalvarml§. rak artık üçil birden kadeh arkadaşlığı 
Şeyh lbrahim: etmcğe karar vermişler. Ali Nureddin 
- Aman kızım etme eyleme, ben bu- doldurur doldurur lnsilcilise ikram eder-

nu otuz senedenberi ağzıma koymadım, 
beni zil zurna sarhoş etmek iç.in bunun 
yarım bardağı bile yetişir, halbuki seni 
kırmamak için ben daha timdi bir bardak 
dolusu İçtim, demiş. 

ALI NUREDDiN iLE INSILCt. 
LISIN HIKA YESiNIN MABADI 

miş. lnsilcilis de doldurur doldurur koca· 
sına ikram edermiş. iki sevdalı bir kaç 
kerre biribirlerine karşılılclı ikramda bu· 
lununca Şeyh lbrahim artık dayanamıya· 
rak: 

payalnız bırakır. hana böyle muamele Lakin bir türlü lnsilciliıin ısrarını ye-

- Yahu kavlimiz böyle miydi ? Ha· 
n( ya üçümüz birlik olacak ve kadeh ar· 
kadaşlığı edecektik! Siz durmadan içi
yor, bana bir yudum bile içirmiyorsu
nuz. Kadeh arkadaılığı böyle mi olur? etme1' reva mıdır) O uyuyunca bana ka· nememiş. ikinci bardağı da alıp içmiş. 

deh arkadaşlığı eden kimse kalmaz, eğer lnsiciliı ikinci bardaktan ıonra Uçilncü.
ieec~k olurs m bana kim kiti veri~} F.i:<er vü de $<-vh lbrahima uzatm11 .S,. h lbra-

ı ·•••••••·- ~ --

lD. ~~ ~~!: J& ~N~-~ 
Çocuğunu 

emziren baba 
-ı:;.-

YAZANı Dr. G. A. 

Şi,enin içerisine inek sütü koyarak, de
mek istemiyorum. Öyle yapan babalar 
çok görülebilir. Söylemek istediğim bir 
erkeğin çocuğuna kendi memesini ver~ 
rek oradan gelen insan ıiltü ile çocuğu 
beslemesidir. · 

Şimdiki çocuklar böyle nuuıallar din• 
!emiyorlarsa da, eski zaman büyük anne
leri torunlarını uyutmak için anlahrlardıt 
Memede bir çocuğun anneol hıutalanır. 
babası ne yapsın) Kendi memesini ağlı• 
yan çocuğun ağzına verir. foeuk .uPf 

ve kuru memeyi eme eme nihayet aiit\İ."' 
nü de getirir. Eaki zaman büyük anneleri 
bunu maıal diye anlatırlardı ama, geT" 
çekten görülmüı hadisedir. Meıhur iliın 
adamı Hümbolt kendi gördüğü vakayı ali 

lattıktanııonra, çoktanberi ilim adamlan
nın bepei ona inanmıılardır. Hattl erkek .. 
!erin memeleri çok defa beliraiz olduio 
halde, inııanlann kadının da, erkeğini de 
memeli hayvanlar ıınıfına sokan tabial 
ilimleri bu havadisten memnun olurlar. 

Hikayede göze çarpan erkek memesin· 
den süt gelmesi olmakla beraber, uıl mlY 
sele erkek memesinin büyük olınumda• 
dır. Zaten hasta olduğu için çocuiu eın• 
zirmiyen kadının eti erkeiin memeli bü• 
yücek olmasaydı onu çocuğun. ağzına ve'" 
remezdi. Babasının memesi büyiik olduk
tan ıonra onu eme eme aüt getirmek ÇO"' 

cuğun kendi işidir. Aaıl ehemmiyet erkek 
memesinin büyiik olmasında. Bu da, bi• 
lirsiniz ki, pek nadir bir ıey deiiJdir. 

Erkekte büyük meme, çocukluktall 
ve gençlikten sonra, en ziyade şişmanlat .. 
da bulunduğundan böyle yüksekçe er• 
kek göğsünü orada yağlann fazlaca toP"" 
lanmaaına hamlederler ve o yüksek göğ• 
sü telclifıizce gıdıklıyanlar arasında: 

- Şişko, çok yemek yiyorsun t 
Diyenler bile vardır. Vakıa koca m.,.. 

meli erkek şişmandır ama, bir iyi tahkik 
ederseniz, ilkin memenin büyüdüğü, ıit'" 
manlığm da ıonradan geldiği meydan• 
çıkar. Nitekim upuzun. kupkuru hareın 
ağalarının bazılarında koca meme bulu• 
na bilir. 

Şimdi iyice biliniyor, erkekte büyiil< 
meme olması, geçen gün söylediğim. aıe
ki cinsten kalan parçanın marifetlerin"' 
den biridir. Bu da her insanda öteki cinf"' 

ten bir parça bulunduğunu bir kerre da• 
ha İspat eder, 

Erkekte kalan kadınlık parçası, büyük 
meme meydana çılarma.1c. marifetini eP 

ziyade hayatın tombulluğuna atfederek, 
yumuk yumuk göğıünü mıncıklarlar. 
ıonra da öperler. Bereket versin ki çD' 

cuk memesini emmek Adet değildir, öy• 
le olaaydı küçücük erkek çocuğun da 
çocuk olmıyanlara süt vcmıiyeceği temin 
olunamazdı. Fak.at küçük erkek çocuk 
memesinin. kadın memeıi gibi, iltihap 
peyda ettiği olur. Çocuk büyüdükçe toın· 
bul olsa bile, büyük meme kendi kendi• 
ne kaybolur. 

Çocuk büyüyüp de on ilci, on üç y~ı· 
na gelince kalan parça bu marifetini bit 
kerre daha gösterir. BülGğa yaklapn er• 
kek çocuğun memeleri büyümeğe b..,Iar: 
Bazılarında yalnız bir tarafta, bazılannb 
iki tarafta birden. Ancak, pek büyuS 
olanları pek nadirdir. Çoğunda az büyİİf• 
Bir iıtatiotiğe göre, erkek çocuklar o yaf" 
gelince, yüzde 36 ıının memeleri az çofı: 
büyiik olur. Kimisi, aynı zamanda bit• 
denbire ıişmanlamıya da başlar. Cöğsii• 
nün büyümesi genç adamın fİşmanlığın• 
atfeder. Halbuki burada fİşmanlık pıt 
değildir. Şitman olıruyan delikanlılarda 
da bulunur. Çoiunda bir müddet ıonfll 
gene kaybolur. 

Fakat bazılarında da kalır. Çok yt' 
mekten göğsü de yağlanml§ denilenlet 
bunlardır. Çok yemekten erkek göi'd 
yağlanusa da asıl meme olmaz. Yağ neael 
ile meme nescinin arasında çok fark vat" 
dır. 

Bir de, geçen büyük muharebede bit 
lıalyan askerinin yumurtalıklarından Iı:ut• 
şunla vurulduktan sonra memelerinin bil' 
yüdüiü görülmilf ve hunun üzerine, et" 
kekte büyük memenin o kalan parçaııJl' 
marifeti olduğu daha iyi anlaşılmı~tıt• 
Asıl büyük kısun vazifesini bitirdikteJl 
sonra kalan parça kendini gösterir. BUJl; 
dan dolayı prostat titlcinliğiae tut~!~ 
yaşlı erkeklerde de memelerin biiyüdilğU 
vardır.ikisi de kalan parçanın biret ııı•• 
rifeti. o• 

Onun için, erkekte büyük meme. ç 
o• 

cuğu emzirmiye irnki.n verirse de. ç 

cuklarının çok olacağına de!Alet et".'~ 
Y "ı o"g·ren'len bu nokta' eskı'den bılı en ı 1 •• 
mit olıaydı, nesillerinin bereketli 0 rP dı 
sını istiyen kayın babaların yeni d&~:e1': 
nik8.htan önce çaJlı hamamının ~od&" 
ta~ında IBhana tur,uıu ile ekmek a 

1 • "d t JutdU· yıfı yemiye di.vet etme erı a e o 

Ş. d' b'I' · · h m'ıyeti yoktu'• ım ı ı ınmeınnın e em ,. 
çünkü bu zamanda ne gelinleri ke.yrıana 

1 k•Y'" lar intihap ediyor, ne de damat an 
G. A· 

bapalar .•• 
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Başvekil emin olmuştu 
Fakat eğer uzakta zannettiği düşmanlarının 
Pek yakında, burnunun dibinde olduğunu bil
seydi muhakkak geceleri uyku haram olurdu 

Tababetin yılan 
n1arkası 
-~-

y cı.ıan: ECZACI KEM.ıl L K.AKTA.Ş 

Tababet ve eczacılığın hep bilirsiniz 
ki sembolü yılandır. Eski eczanelerin 
dolapları bugünkü kadar müstahzaratla 
dolu değildi.. O zamanlar eczanelerin 
raflarında baştan başa laboratuvar ka
vanozları sıralanır, her kavanoz üzerin4 

:..... ................. ~ .................... ı ...... aıs .... ~ 

, Musanın Hayatı._ 
' . 

PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-21-

Şehir boşaltılmıştı 
Mısırın icinde erkek olarak üc kifi· Velit, • • 

Haman ve Umran kalmı~lardı .. 

SAHiFE .S 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUOU 

BUGVN 
13,30 Program 13,35 Türk muzıgı 

1 - Bayati 2 - Rahmi bey - bayati '13r
lu - Gül hazin oünbül periııan 3 - Sa
lahaddin Pınar • bayati şarkı ~ Delisin 
deli gönlüm 4 - Mustafa Çavuş - bayati 
ıarkı • Canım tezdir aabrcdemcm 5 -
tanbur taksimi 6 - halk türküsü - Ey 
serenler serenler 7 - saz semaisi 14,00 

Leon, güler bir yüzle: 
-8öyle Marina.. dedi. Seni dinliyo

'Uın .. Bu işte hatta seni hakem olarak 
ta kabul edeceğim .. 

memleket saat ayarı, ajans ve metcoro· 

loji haberleri 14, 10, 15,30 müzik (dans 
müziği - Pi.) 18,30 program, 18,35 mıi
zik (küçük ork"4tra - Şef: Necip Aşkın) 
19, IO Türk müziği (ince saz faslı) 20,00 
memleket saat ayarı 20,00 temsil 20,40 
ajanı ve meteoroloji haberleri 21,00Tüık niz .. dedi. d Ah- k k l k • 

Imparator, başvekilin el yazısı ile de birer yılan resmi göze çarpar ı. - Ya Haceb .. dedi, eğer Mısırdaki Mısırdan dııarı bir er e se i a maga müziği (eski "4erlerd•n mürekkep proıı-
olan bu emrin altına şu satırları ilave dülhamit devrinde talebe idim, mekte- bütün Beni lsrail kadınlarını öldürecek başladı. ram) 21,40 konuıma 2 1,5 5 neşeli plak-

Mıırina, bu büyük iltifattan çok mü
t.hassis olmuş gibi kızardı: 

- Haşmetrneap .. dedi. Verdiğiniz ve 
Yerıı.;n ile teylc' •ttiğiniz söz Bizans için
de o dediğiniz kımselere bir zarar gel
tııiyecegi hakkında idi. 
Vereceğiniz, imzalıyacağınız eınirde 

llizans şehri içinde ele geçtikleri halde 
levkiflerini zikrederseniz rııesele kal
lllaz. Bizans haricinde iseler kimse ta
'llfından takip edilmezler. Eğer Bizans 
içinde iseler o zaman yakalanırlar. Bu 
da aynı zamanda imparatoriçe hazrelte
tinin buyurdukları gibi yine sizin ve sal
laııatınızın emniyeti için zaruridir. 

Leonun gözlerinde bir sevinç ışığı çak
tı. Marinanın sözlerinden sadık dostla
l"ııı.ın Bizansta olmadıklarını anlamıştı .. 

Mavi gözlü kadın ise, bütün zekAsına 
'•kınen Marinanın plllrunı anlıyanıa
~tı. Çünkü o Sebastiyano ile Hıristi
dinın Blzansta saklı bulunduklarına 
eıııındl. Esasen başvekil de bu emniyet
le de~il mi idi ... 

lö:~er Bizanstan kaçmışlarsa onlardan 
~akında gelecek bir tehlike yok demek-
ti ... 

etli: bin üniformasında yaka omuz ve düğ- olursam bu dediğin çocuk doğmamış Evler basJdL lar - R. 22,00 haftalık posta kutusu (ec-
«Sebastiyano ve Hıristidi Bizans sur- melerde yılan resmi vardı, softanı~ biri olur. Yatalak hastalar, kötürümler, ihtiyar- nebi dillerde} 22,30 müzik (operet ve 

lan içinde ve her nerede bulunurlarsa hekim ve eczacı talPbesi üzerinde yılan Haceb: lar bile yatakları, sedirleri içinde götü- saire • Pi.} 23,00 son ajans haberleri, 
tevkif edilecekler ve muhakeme edil- resmi var yılan ile camiye girilemez de- - Mukadderin önüne ölümle de geçil- rüldü. ziraat, esham, tahvilat; hmbiyo _ nukut 
mezden evvel huzuruma getirilecekler- miş elbiselerimiz üzerinden yılanları çı- mez, dedi. Beni lsrail kadınlarını bir endişe aldı. borsası (fiat) 23,20 müzik (cazbant- Pi. 
dir. Eğer Bizans haricinde iseler kendi- karlmış, düğmeınizi değiştirmişti.. Yıla- Firavun, baş kahinden bunları duyun- Erkeksiz kalmış şehirde kendilerine bir 23,55,24 yarınki program. 
!eri hakkında hiç bir takibat yapılma- nın tababet ve eczacılık işareti oluşu ca ealtanatının elinden gideceği hakkın· fenalık mı yapacaklardı). OPERALAR ,-e OPERETLER 
yacaklır.> hakkında rivayet başka başkadır, yıla- daki endişeleri bir kat daha arttı. Yalnız Beni lorail değil, Kıptilerin, 20,05 Königsberg: Falstaff. 

Bu ilaveden sonra allına üçüncü Mi- nın göz kapağı yok gibidir, gözleri te- Derhal veziri ve kafadarı Hamanı hu- Mmrlılann da erkeklerinin ıehirden çı- 21,35 Paris (Eiffel kulesi): Fau "" 
şel imzasını attı. peden bakar, vücudunun kıvrık ve so- zuruna dB.vet etti. Ona rüyasını ve Hace· ı karılmaları onları biraz müteselli edi· aforoz edilmesi. 

Mavi gözlü kadın imparatorun imzala- ğuk manzarası, zehiri, sessizliği insan bin sözlerini anlattı. yordu. 22,05 Milano: Kısa ömür. 
dığı emirnameyi adeta kaparcasına ma- sinirlerini bozan şeylerdendir. Yılan, es- - Şimdi ne yapalım) dedi. Kendi Saraydaki muhafızlar, uşaklar. aşçı- B"ÜYÖK KONSERLER 
sanın üzerinden alarak koynuna sok- ki zamanlarda •Teh• şehrinin halkı ta- kendimize kurduğumuz bu saltanat ve bu !ar, gilmanlar da şehir haricine çıkarıldı- 1 3,05 Londra (Regional): Rossonı, 

tu. rafından tapılan bir mahlfıktu, o zaman- ihtişamı aptallar gibi elimizden bıraka- !ar. Dohnanyi, Lalonun eserleri. 
Kollarını Leonun boynuna halkaladı .. lar bazı şehirlerde, tapınaklarda yılan cak mıyız). Mısır içinde yalnız Velid, Haman ve l 7,05 Londra {Regional): MUMorga-
- Şimdi.. Şimdi bize itimad ettiğinizi resimleri vardır, •Teb • şehrinde afyon Haman da üzülmüştü: Umran kalmıştı. ki, De Fallanın eserleri. 

anladım... çok kullanılır, bundan galat olarak af- - Ya Velid .. dedi. Hatırıma bir ted- Onlar da, üçü beraber şehirden çıktı- 20.50 Londra (Regional): Schumann, 
Dedi.·· yona (Tebain) denilir.. Bugün eczacı- bir geldi. Madamki bu çocuk Beni lsrail- !ar. Halka verilen büyiik ziyafet meyda- Elgar, Saint - Saenı ve Mauenet-* Lkta afyon hülilsasına hala (Ekstra te- den gelecek ve Şaban ayında ana rah- runın ortasına kunılmuf saltanat sedirine nin eserleri. 
Başvekil Totaras bu emri aldıktan baik) denilir.. •Teb• şehrinin adı ile mine düşecek, Şaban ayında Beni lorail geldiler. 21, 35 Brült•el il: Çaykovıki, Sibeliu• 

sonra Bizans içinde ve çok geniş ölçüde •tıp• kelimesinin arasında münasebet erkeklerini kadınları ile buluımaktan Velid burada halka hitaben: ve aair veıtekarların eoerleri. 
bir tarama işine koyuldu. Bütün hay- bulanlar yılanı tababete marka olarak menettik mi çocuk da olmaz. -Ey ahali .. dedi. Emrimize itaat ede- 21,50 Strassburg: Weber, Brodin Sme-
dud yatakları basıldı. Bu meyanda Ko- almanın sebebini buralarda arıyanlardır. Velid: rek burada toplandınız. Sadık kullarım tananın eserleri. 
cagöbeyin Haliç sahillerindeki meyha- Eskülap abidesinde de yılana rastlıyo- - Sen aklını mı bozdun Haman. dedi. olduğunuzu gösterdiniz. ODA MUSIKJS( 
nesiyle Yengecin Hipodı·urn civarındaki ruz .. •Eti• Türkleri hastaneleri Uzerine Bu dediğin şeyin tatbikine imkan mı var) Sizin bu sadakatinizi tecrübe edece- 14.50 Londra (Regional): lngıliz be.-
meyhanesi de altüst edildi. yılan resmi yaparlardı, o tarihlerden bu Hangi erkeğe sen Şaban içinde karırJa ğim. Bir ay .. Bütün ay şehre girmiyecek- tekArlarının e4erleri. 

Kocagöbeyin oğlu kaçmak için ancak güne kadar bütün dünyada tababet ve buluşmıyacak•ın deriz de bunu kontrol siniz. Burada yiyip içecelr., keyfinize ha- SOLİSTLERİN KONSERLERİ 
lmkan bulabilmişti.. Fakat nereye kaç- eczacılık markası yılan etrafında top- edebiliriz. kacaksınız. Bir ay sonra şehrin kap,Jarı 16, 1 5 Hilvenum 1: Şan ve piyano. 

Şayed imparator bu teklifi kabul kim 
.., mıştı, · se bilemedi... lanmıştır. Yılanın ejderha şekli pek çok Haman: tekrar açılacak, ve hepinize mükafat ola- 16,35 Droitvicb: Çifte piyano ile Bac-
'"•rse ba•vekil de memnun olacaktı .. 
"~ • Araştırmalardan masun kalmış tek efsaneleri yaratnustır, yılan bir yerinizi - Biz, Beni lsrail erkeklerine karıla- rak da yirmişer akçe verilecek... hın e•erleri . 
.,.,bastiyano ve Hıristidiyi kendisine • L-Jk 

• bir yer vardı. O da Teosyanın meşum sokarsa saldıgı" zehiri vücuda dağılma- rınızla buluşmıyacaksınız, demiyeceğiz. Firavunun maksadını bllmiyen m• • 18, 1 O Stokholın: Muhtelif parçalar. 
il sadık dost te!Akk! eden imparatorun l d •li.n. konağı.. Çünkü bu konağın içinde geç- sın diye biraz yukarıdan bir bez ile boğ- Yalnız onları bütün Şaban ayı içinde ka- onun bu sözlerini alkışlarla karşı a ı- 19,05 Paris (P. T. T.): Piyano konseri 
~ den onların aleyhinde bir karar alın- miş hadiseleri hatta Sebastiyanonun ya- malı ve derhal keskin bir amonyak mab- rıları ile bulu•maktan menedeceı;iz. !ar. 19, 15 Münih: Beethovenin Kreutztr 
""llsının imkAnsızlığını yakından gören ' ~ 
~. anlıyan imparatoriçe hiç değilse bu kınları bile bilmiyorlardı.. lulü ile pansman yapıp hekime koşma- - NcsıP Içki, yemek, eğlence, gece yarısına sonatı. 
~iti Başvekil, arkadaşlarını ele geçirme- lıdır, yılanın zehir kesesi gözleri altında- -Şabanın girmesine yakın bütün Be- kadar devam etti. 19,35 Viyana: Marksın şarkıları ve pı-

'lde bir karar almağa riza göster- dik! b k nJa B" t kt ki G h k d çekildi 
hı.iş en aş 8 0 rın ızans an çı 1 a- dır, zehir dişlerinin içi deliktir, oradan ni lsrail erkeklerini şehir haricine d&.vet ece yarısı er e.s ça ırma · yano eserleri. 

imli.. rını da sur muhafızlarının raporları ile ısrrdıg-, yere zehiri şırınga eder, yılan ederiz. Onlara bir ziyafet vereceg"imizi Haman da Mezarlık sarayındaki dal- 19,50 Droitvich: Piyano ve keman parator, birdenbire kabul eder gö-
'iİllınedl.. Sözde düşUnUyormuş gibi bir öğrenmiş ve hiddetten kudurmuştu .. hikayesi uzar gider derler, biz kısa ke- vi.dederiz. Bütün erkekler ıehir haricine resine gitmişti. konseri. 
·.. Maamafih düşmanları madam ki artık 5elim değil mi aziz okuyucum... çıkınca da sur kapılarını kapatır ve bir Velit, tek başına şehre girecekti. Ve 23,25 Bohemya: Schubertin .. erleri. 

"ll'lrn takındı.. Bizans içinde değildi, onların şerlerin- ay kimseyi şehre sokmayız. Böylece Beni ne olur ne olmaz diye de o kadar sevdi- EeLENCEU KONSERLER 
paratoriçe: den kısmen emın· olabilir" dı·. Hele eski k el 1 bl bir 
Arslanım, d L d d lsrail kadınları bu ay iç;nde kocalarından ği arısı güz Asiye le tam r ay 

ı. - edl. Ne düşünüyorsun. baş papas Eftimyosun da büyük adaya 0 0 r 3 a yatakta yatmıyacaktı. 
"<ada ki b af b L-k lar k Ma yüklü kalmazlar. m ltar lr .... em 0 a • ınzı' ·vaya çekildig"ın' ı· haber aldıktan ve Ki itimadı 1m d " · · sur ka-
H._ h k 1 Tele"-on santralı Bu tedbir v elidin hoşuna gitti: mseye o a ı,.t tçın 
-nın vereceği il me razı o acağınızı Adaya baş papası daima tarassud altın- "' pısının anahtarını üzerine almıştı. 
~"-d buyurdunuz .. Bari o şekilde irade da tutacak bir muhafız müfrezesi gön- yanında mühim b:.~· -Tek bu çocuk ana rahmine düşme- Kapıyı açtı. 
~Yur • "-il-"'•• ld bir sin de, dedi, bir ay bütün Beni lsraile un... derdikten sonra emniyeti bir kat daha lft:ıı; iSA O U Ve Tam şehre gır· eceğı· sırada kolundan 
Leon lst · · t · h k t di ziyafet çekmeğe razıyım. Bu i~in tatbi-•· ' emıye ıs enuye are e e - kuvvet bulmuştu.. yangın ... 1rtı... bir el tuttu. 

'01'ıtı"• gı'bi: ~ kini de sana bırakıyorum. 
-, Eğer başvekil Adaya gönderilmiş on Londra, 4 (Ö.R) - Londranın nıerke- * Döndil baktı: Umran. 

il·._ Peki .. dedi Fakat eğer bu adamlar muhafızdan beşinin Recyonun ve dola- zinde, Sen Pol katedrali civarında, en - Ne istiyorsun? 

~lıans içinde yakalanırlarsa onların · 1 Seb · damlar bul Mısırın sur haricine sayısız çadırlar yısıy e astiyanonun a ı u- mühim telefon santrali yakınında va- Diye sordu. 
r dan doğruya benim huzuruma ge- nan eski haydudlardan oldu"'·-u bilse h b '-"!•k lm b .ı..ı.__ kurulmağa başladı. Umran: 
ltjlrnelerini istiyorum ve eg"er B'-·-~- 6~ im ir inıi " 0 uş, ir ev yuuıtmŞ ve H k b J 
~ """"'"' idi bu emniyetin ne kadar çürük bir te- b b' taki tm• ı· B t er eo u çadırların niçin kuru duğu- - Ya Velit, dedi, bunca senedir mai-

~ Ulerse haklarında hı·ç bir takibat ya- unu ır yangın p e lf ır. eş u- k d k b b 1 n 1 ·· · da d ğ an] dı nu mera e İyor ve imıe ir fey i mi~ · d · d d kati alıştını. tlııı, le uzerıne yan ı ını ar .. lurnba ve altmış itfaiye nefer' ı•angını yetin e ve eınrın e sa a e ç 

l Yacaktır. Hele uzaklarda zannettiği Sebastiya- bast ğ lış la yordu. Benden şüphe etmezsin sanırım. Senin 

' 
llıparatoriçe, imparatorun bu kara- ırma a ça ıyor r. Hakikati aad-e Fı'ravun, Haman ve itıdaıı nonun çok yakında ve hattA sarayın için- --*-- ~~ böyle yalnız olarak şehre girmeni mu-

~ vazgeçmesinden çekinerek der- de olduğunu öğrenseydi şüphesiz gece- İl' ALYA .KRALI bir de baı kahin biliyordu. vafık görmiyorum. Olabilir ki, kadınlar 

17,05 
21,20 

21,20 
23,55 
24.05 

Münih: Açık hava konseri, 
Doyçlandzender: Seçme haTa-

lar. 
Frankfurt: Muhtelif parçalar. 
Hamburg: Melodiler. 
Doyçlandzender: Eğlenceli par

çalar. 
DANS MUSiKiLERi 

23,45 Kolonya: Muhtelif parçalar. 
23,45 Königaberg: Seçme havalar. 

1,05 Kolonya: Eğlenceli musiki ve 

dana havalan. 
ııı---

Sinirlerimize 
dikkat edelim kağıdı önüne koydu. !eri uykusu gözüne haram olurdu.. Hatta Umrana bile söylememişlerdi. tarafından her hangi bir taarruza falan 

..._ "' · · t di"' · kild t dil -" Manevr" mıntakasını h Her gün, dünkü haberi tek.zip eden ye-'-. cmrı, ıs e gınız şe e a =ı· .. Ni ayet Şaban ayının ilk günü sabahı uğrarsın. Sonra hayatın elden gider. 
ı... .. BİTMEDİ •• ziyaret etti.. şehirde del!Allar bağırmağa başladılar: MU d d ninl b be b d ni yeni bir haber geliyor. Dün gözden i öJiiJiiiJE''i)öQ.R'ü''Y0:3 Torino, 4 (A.A) - Kral, dUn nlanev- _ Hükümdarunız ve tanrımız bütün gel:;:n e v:t y:~~~an ~lr e;:re r ay~mı~ düşmüş olan ve her hudutta beklenen ge· 
• th * : AMERİKADA ralar yapan kırmlZl taraf kıtaatı mınta- şehir halkının erkeklerine aur haricinde yayım. neral Ontipo de Uano general Franko ile 
l:t)iJt..GOSı'EREH BİLGa•• GeneraJ Motörs kasını ve bilhassa Dora( Ripars ve Chi- muhteşem bir ziyafet veriyor. Beni !ara- Veli!, Umranın bu sözlerini haklı bul- görü•müştür. Çıkarken demiştir ki: cHiç 

1 m•• f • d nehi 1 . dis" · · t t · t' bı"r zaman aramızdaki ijS.birlig"i bugu"'nkU uessese erın e grev sone r erı va ını zıyare e m•s ır .. ilden olsun olmasın, bütün erkekler itle- du. o, hakikaten kendisine çok sadıktı. l ~Vgi]j çocuklar.. Detroit, 4 (A.A) - General Motorsun --·~·-- rini güçlerini derhal bırakacaklar ve bu Ondan iÜphe aklına gelmedi. Hem Um- kadar eamimi olmamıştı. Bana hariçte 
' ()ı... .. d l SLOVAKYADA k mühim bir vazife tevdi edecekler, mes-! ... "•maya hevesli, fakat kitap ala- zimam ar arı ile 7.500 grevci amelenin ziyafete gideceklerdir. Şehirde kalacak ram yanından uzaklaştırmıyaca tı. Bi-
'"'"a·- '- kar 1 · · • kud · ill da ıl TEVKi' F EDiLE. N h k d d b h" 1 leöimin en enteresan vazifelerinden biri.> :t ' """ deş erınız ıçin o u- miımess eri arasın bir ihtilaf has erkek, ü üm arımızın emrine itaatsiz- naeBaleyh, tehlike e mevzuu a ıs o a- ~ 
!•~Uz mektep kitaplarını çocuk olmuştur. Grevcilerin itilafı kabul ede- OTUZ MACAR- lik suçu ile derhal idam olunacaktır. mazdı: Bu vaka. bize, d11arıdan gelen gürül-
ı "'6tı-a k · · Bil k 5 1939 dan be d la 4 (ÖR) 1 d 1 ı· 1 p k U d d d b tülü rivayetleri ne kadar ihtiyatla karşı· :t; 1 _-seıne nrumuna verU"Senız · - re temmuz ri evam et- Bratis va, . - S ovak eve- Bu i anın yapı masını müteakip şehir - e i, ya ınran, e i, sen e e-
'""' kad 1 ı:...ı l k l 12 f · li 1 d be ı F k d d" •· b' d lamamız icap ettig"ini gösterir. Çünkü lı lir aş annızı ço~~tmış o ur-. me te o an ve abrikaya şamil bulu- tinin emniyetine suikast ithamlyle giz · muhafız arı a sokak aokak dolaııarak ra r ge .. a at e ıgın gi ı yanım an 
' ~~Uz • k ki u J ks muhakkak olan bir vey var: General 11 •, •• : nan greve nihayet verecekleri tahmin bir Macar cemiyetine mensup 30 kişij bütün er e eri önlerine le.atıp şehirden aB.ld ayrı n11yaca ın. 

~'•••••••••••••••••••••••••••••••••••• edılm kt d' kif ·-'"-'· ir d k • b 1 d 1 B*..,MED• • Oueipo de Llano cenup orduları kuman· e e ır. tev ~ • ....,t . • ışarı çı armaga aş a ı ar. •• a & a •• 

1 
;;;;;;;...,;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;-;;.;o;;.,·;o-;o;;;-,_--:;::;_;;-.,.;-- -- ---- • -- r danlığından mahrum edilmiştir .Fakat 

D" EMI:r.ıRZ?rrr/uM/////.A////nsr/~/:K~rz/XY/.E~//r°" den -~~ıı:,:~~~~~'~ ~:ı:n~ g~::i:~ 1 Reynı~=i::~ıum .. Sen siyasetten :ı Diy~~';=~~kum ka\mıştı .. Yatak- ~:ş:::~,::d~:i~~~:;n!e~~to~ib~ö;:r:~ 

Büyük ve macera romanı tarih 
(İKıNCİ KISIM) 

- 13 --
'ıl; 
~ $Ötliyeceksin. Yalnız unutma ki Danjoya gelm~ti. 

tıııı bu §eylerin mahremiyetinden ha- Barbezyo alaylı bir vaziyette arkada-
' a ınesulsun... 1 şırun koluna girdi: 
i~i 'l'aınamen dilsiz olacağıma itimadı - Yahu .. dedi. Ne oluyorsun .. Seni 

~ lllonsenyör... bu halde görenler muhakkak metresini 

t. ** elinden kaçırmış bir adam zannedecek-

~uvanuı 1_"hmin ettiği veçhile Bar- !er .. 
\>• daha Liyonda bulunuyordu, Danjo çatık çehre ile cevap verdi: 
ı,.,;bıi arkadaş• Marki Danjo ile be- - Burada metresim yok ki öyle zan-
ıı.,, • .. :. On dördüncü Lui de, yani netsinler ... 

lıııı nYor Lui de bir gün evvel Liyona - Yoksa rahatsız mısınız dosluın? 
l\r,~ Ve Onlara mil!Akt olmuştu. - Evet .. Hem de sizin yüzünüzden .. 
" 0 telind 'dil - Sahi mi? .. Doğrusu benim yüzüm-"Qth., e ı er. 
•t •ttı ~o ve Danjo otelde kralın ika- den nasıl bastalandığınızı öğrenıneğe 

otu gı. odanın ti•tünde iki ayrı oda- merak ediyorunı .. 
~ l'Uyorlardı - İki gün evveline gelinceye kadar 
. atki d"' 
•ıuneeu 0 Ba_rbezyo o güne kadar olan mütemadiyen kralımızın tabiatlerinin 

•li .:
1 
•"<iaşeli vaziyetini terketmiş, L. ;;işmiş olduğundan dem vuruyordu' ı:u E>-k lııı . r Yilzlü halini almıştı. Buna Halbuki iki ;:ünden beri fikriniz 

sıra"1 Marki 

du .. Daha bu sa!>ah bana Sen Jerınen- tikçe anlamaz olmağa başladın .. Düşiln tan kalkmış, pençercnln önüne gitmiş, nen bu iki haber ne ifade eder> Bu hu-
d.n, Versaydan, saraydaki k~ .. i7.anlar- bir kerre.. Geçtiğimiz yollar dUşman dışarısını seyrediyordum .. Bu sırada do- susta bir şey bilmediğimizi itiraf etmek 
dan bahsetti. Sözlerinin arasında mat- halk ile, hUknolarla dolu ... Majeste pro- lu dizgin bir süvari geldi.. Otelin önün- hüsnüniyetini gösterelim ve acele tehir
mazel Dö Lavalyeri zikrederken gözleri testanlara güler yüz göstermek ve ken- de durdu.. lerden korunalun. lapanye iıleri çok. ka
y~7~rdı.. H.-.nriyet Dangleterden bahset- di-'ine onlBrdan muhafızlar tayin etmek Otelci ile bir kaç kelime konuştuktan ranlıktır ve sinirlerimize karıı girifilen 
ti.. suretiyle Parise gidinceye kadar emni- sonra atından indi.. taarruzlara mükemmelen Alet olabilir. 

- Çok şey... yette seyahat gayesini güdüyor.. Otele girdi .. Biraz sonra merdivenden General Franko memleketinin gemisini 
- Evet... Hattı\ ınadan1 Dö Montes- - Haklısın Barbezyö.. Fakat neden- ayak sesleri duydum.. Gelen yolcu be- elinden geldiği kadar maharetle idare 

panın zekası bile mevzuubahis oldu ... se ben bugünlerde her şeyden şUphe et- nim odamın yanındaki odaya girmişti ... ediyor. Fakat deniz dalgalıdır. Kendiai 
Son günlerde 'i'le eskisi gi' · bol ye- meğe ba~ladım .. Bunu da senden öğren- Duvarlan delmek hususundaki marife- şimdiye kadar yolunu değiftirmiye mu
mekler yeıueğe başladı .. O meşhur ve dim .. Bütün sözlerin. tahminlerin doğru timi, ustalığımı bilirsin .. Hemen işe ko- vaffak olmuştur, Korkulabilecek olan aa-
müthiş iştihası yerine geldi .. Dahası var. çıktı... yuldurn ve iki odayı ayıran bölmede keri ittifalr.ı iınzalam~tır. Mühim olan 
Babam marki Dö Luvuvadan sitayişle - Ne gibi? kemali dikkatle küçük bir delile açtım .. budur. Generallerin mukavemet göster-
bahsctti.. Buna mukabil maliye nazırı - Grenoblden çıktığımız zaman kra- Gözümü deliğe dayadım .. Ve o zaman.. dikleri, ve B. Serrano Sunerin onlardan 
Kolberden bahsederken dudak buruyor- lın yine peşinden ayrılnuyan o Uç kişi Bu gelen delikanlının Forkalkiyede gör- öcünü almak azminde olduğu söyleniyor. 
du... ile Liyona geleceğini söylemiştin .. Gel- düğümüz esrarengiz kız olduğuna şüp- Güzeli Fakat şef olan Frankodur, ve o 

- Evet .. Bütün bunlar majestenin diler .. Dahası var?.. hem kalmadı. Tabii arkasında yine zarif kimsenin keyfile hareket etmez. 
yine eski haline döndüğünü göstermeğe - Nedir dahası?.. bir delikanlı kostUınü vardı.. iç ıiyuet onu dış siyaaet kadar düşün · 
kafi .. Fakat haydut kılıklı adamları ya- - Forkalkiyedeki esrarengiz genç kı- Barbezyö birden Danjonun kolundan dürüyor olmalıdır. On üçüncü Alfnooa 
nından ayırmamış olmasına lıAla hayret zın da muhakkak yolumuzun Uzerine tuttu.. sadtk olan kralcılar var, Karliııtler var, 
ediyorum .. Onlar da kralın peşinden bir çıkacağını söylemiştin. - Benimle beraber gel.. Flanjistler ve daha başkaları var. Bun-
adım bile uzaklaşmıyorlar.. - Evet... Dedi .. Danjo hayretle sordu lara karışmıyalım. Çünkü mihverciler 

- Doğrusu dostum ... Fakat onların da - Bu keşfin de doğru çıktı.. - Nereye gidiyoruz? aleyhimizde iııtiıımar için reaksiyonlan-
ınajesteye karşı büyük bir sadakat ve - Nasıl?.. - Evvela senin odana .. Orada delik- mızı gözlemektedirler. Metodik surette 
ınerbutiyct gösterdikleri belli.. - Nac;;ılı masılı şu .. O csraı·engiz kız ten gözlerimle görmek istiyorum ve eğer kuvvetimizi ve vahdttimizi inkişaf ettir, 

- Dahası var ... Kral burada kendisi o erkek kıyafetli kadın şimdi şu saatte doğru iı;e o zaman doğruca onun odası- mek yolunda sebatkar olalım. Telgraf 
için hususi bir maiyet ·· ınuhafaza teş- Lu otelde w hatta benim odamın ya- na gideceğiz.. tellerinde ve radyo dalgalarında vızıldı. 
kilatı kurdu. Bu maiyet ise hep pı·otes- nındaki odada bulunmaktadır.. İki arkadaş delikten baktıktan sı>nra yan böceklere kulaklarımızı tıkayalım. 
tanlar teşkil ediyorlar .. Yanlarında İ.>e I Marki Barbezyö yerinden sıçradı.. Danjonun odaı.ının yanındaki oıianın l•panya bitaraf mıdır} f.vet, ıimdilik bi. 



Dost Elen milletinin bayramı 

Metaksas rejimi 
Yunanistanda 

----tr·---
Metaksas rejiminin 
yıldönümü şenlikleri 

-tr-
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

dört yaşına bastı Kalkınma eserini izaha lüzum yok
tur .• Tek bir Yunanlı yoktur ki, bunu 
hayatının bütün hususiyetlerinde, ru
hunda ve değişen zihniyetinde duyma
sın.. J?ördüncü seneye hakiki bir milli 
hakimiyet içinde giriyoruz. 

•• 

Uç yıllık başarıların ana hatları 
Bugünkü Yunanistan tam bir sükun ve 

ilerleyişini 
icraat rejimine 

istikrar içinde 
Metaksas'ın 
borçludur 

Birinci sene milletin umumi itimadı 
ile tebarüz etti.. İkinci sene milletin 
müttefik heyecanı ile geçti ve üçüncü 
senenin bariz vasfı halk kitlesinin re
jimin heclefi ve icraatı tasvip etmesi ve 
bu tasvibin milletin şuurunda derin bir 
yer tutmac;ı oldu .. Öyle ki, bugün her 
Yunanlı bu devleti kendisine mal etmiş 
bulunuyor ve bunu böyle telfil<lti et
mekte de tamamiyle haklıdır. Birbiri
mizden vaktiyle nefret eden bizler, ırkı
mızın vasfı ikilik olduğu söylenilen biz
ler, bir kap içinde yuğrulcluk ve müte
canis, ahenkli, disiplinli ve parçalanmaz 
bir kitle halinde tekrar meydana çık

tık ... Bu netice, harici tehlikelerle veya 
tehditleı·in tazyiki altında değil, mün
hasıran kalkınmayı istiyen ve muvaffak 
olan miJJi ruhun samiml ihtiyaçları kar
şısında elde edildi.. 

milli kalkınma yolunda 
kurduğu disiplin ve 

Bugün, komşu ve dost memleketi kı
ıro zaman içinde çok inkişaf ettirm~ ve 
yükseltmiş olan bir inkılabın üçüncü 
yıldönümünü, Yunanistan, haklı bir he
yecan ve sevinçle kutlamaktadır . 

4 Ağustos 1936 dan önce Elen mille
tin.in, müstakar ve idealist bir rejimden 
mahrum oluşu yüzünden ne hazin ıstı
raplar içinde kıvranmış olduğunu uzun 
boylu anlatmaya hacet yoktur. Yakm 
senelerin hadiseleri, hafızalarda hatıra
sını taptaze yaşatmaktadır. 
Komşu memleket, idnri bir inkılaba 

ve otoriter bir rejime kavuşalı ancak 
üç sene olmuştur. Bu kadar kısa bir za
man bir milletin tarihi bakımından an
cak bir an sayılabilir. Işte bu an zarfın
da Yunanistanın bugünkü hilkümet rei
s! B. Metaksas ve onun büyük bir titiz-

. likJc seçmiş olduğu mesai arkadaşları, 

(hüsnüniyet ve vatanperverliğin, diken
lerinden temizlenmiş bir siyaset sahasın
da, neler yapmaya muktedir olduğunu 
fazlasiyle ispat etmişlerdir. 
Komşulanmızın saadetini ne kadar 

candan paylaştığımızı tebarüz ettirmek 
lüzumsuzdur. Mukadderatın birlikte ve 
kardeş hayatı yaşamak emriyle birbiri
nin kucağına atmış olduğu iki memle
ketten her birinin kuvveti ve zaafı, di
ğerinin kuvvet ve zaafı demek olduğunu 
Mdiseler ispat etmiştir. 

Yunan kralı Yunanlı kızlar arasında 

Harici tehlikeler geldiği vakit, bizi 
hazır buldu .. Geçen nisandaki enternas
yonal buhran bizi sıkı sıkıya birleşmiş, 
kuvvetli ve her ihtimale karşı koyabile
cek vaziyette gördü .. Bundan sonra da, 
fırtına devam ettiği müddetçe artık hep 
böyle olaca(,<ız ve bu bulutlar geçtikten 
veya sulh güneşiyle dağıtıldıktan sonra 
da yine bizi hiç bir ~ey birbirimizden 
ayıramıyacaktır. Nifak tohumunu ek-DlôER iŞLER sene içinde yeniden 348 endüstri teşeb-

büsü faaliyete geçmiştir. Endüstri işçilerinin terfihi ve istikra- meğe yelteneni boğacağız .. 
DIŞ TiCARET VE T1CARET F1LOSU ra kavuşmaları için kollel..-tif mukavele- Hepimiz anladık ki, Akdeniz aleminin 

4 Ağustos 1936 dan 3 Ağustos 1938 ze ler usulü ihdas edilmi5 ve bu suretle ortasındaki coğrafi vaziyetimiz ve top
kadar iki sene içinde dış ticaret saha- 385 bin işçi ile 34 bin memurun ücret- raklarımızın şekli bizi kuvvetli olmağa 
sında ihracatın idhalata nisbcti yüzde leri artırılmış, sekiz saatlık iş günü ka- mecbur ediyor .. Aksi takdirde, eskiden 
61,68 den yüzde 68,74 de yükselmiştir. zı.ununun sahası genişletilmiş, iş ihtilUf- bir çok defalar olduğu üzere, ortadan 

Bu artı~, aynı müddet esnasında id- larında tatbik edilen mecburi hakem kalkmamız tehlikesi vardır .. 
halatın yükselmesine rağmen olmuştur. usulünden büyük faydalar görülmü~ür. Evvela askerlikçe kuwetli olmamız 
Bu sayede dl§ ticaret muvazenesindeki 1936 da 135.000 olan işsizlerin miktarı Jfızımdır. İşte bunun içindir ki icabeden 

alınan bu tedbirler sayesinde 1938 Nisa- bütün fedakarlıkları yapıyoruz.. Fakat 
nındn 15,000 e inmiştir. Kurulmuş olan askeri kuvvet kafi değildir. Her şeyden 
içtimai sigorta enstitüsü simdiden evvel ruhumuzun derinliklerinden gelen 1 
315.000 işci \•e memurla bunların aileleri bizzat kendi medeniyetimize sahip olma
cf radından 409,000 ~iyi sigorta etmiş- m•z icabcdcr. Ç"nkü medeniyetçe kuv
tır. vctli olm:ıyıp yulnız askerlikçe kuvvetli 

Matbunt için yehi bir knnun yapılmıc olursak, müzelerdeki ortn çağ zırhlarına 
ve ncş. iyat işleri bir teşl~iliita rapedil- benzeriz : Görünüşte heybetli fokat içi 

1 
miş, matbuat mensuplarının hakları em- b 

oş ... 

Ebedi Şef Atatürkün 
huzurlarında 

A 

manevı 

Malaya süvarisi ve denizcilerinin 
saygı tezahürleri büyük 

ı 

1 

niyet altına alınmıştır. İ~te bundnn dolayıdır ki, beş sene ev-, 
Turizmin inkişafına verilen ciddi vel i.içüncü Yunan medeniyeti lüzumu- F=:~ı~;· ::::;~~~;ı;l~i~ 

ehemmiyet ve bu yolda sarfedilen gay- nu ilan ederken milletin hayati ihtiyaç-
1 

retler tesirini göstermekte gecıh.-nıemiş, Ianna ve mevcudiyetine cevap verdiği
memlekete gelen turistlerin ve bunların me kani idim .. Bu ihtiyacı her birimiz 
memlekette bıraktıkları servetin mik- ruhumuzda duyuyorduk.. Siz hepiniz 
tarı seneden seneye süratli bir inkişaf bunu anladınız.. Çünkü bu, hepinizi 

4 Ağmtos §enliklerine i§tırcik eden Elen kızlan 
Bugün Elen milleti tam bir sükOn ve açık 1938 de bir sene evveline nazaran 

istikrar içinde milli kalkınma yolunda 1.037 milyon drahmi ınikt:ı.rmda azal
hızla ilerliyorsa bunu hiç şüphesiz B. mıştır. 
Metaksasın kurduğu disiplin ve icraat Hükümctiıı memleket için bliyük bir 
rejimine borçludur. varidat menbaı olan zengin deniz ticaret 

General Metaksa.sm üç yıl önce ikti- filosunu inkişaf ettirmek maksadiyle al
dar mevkime geldiği gündenberi dost mış olduğu tedbirler sayesinde bir sene 
memlekette başarmış olduğu işleri bir zarfında 200 bin tonluk 18 yeni gemi 
!makalenin çerçevesi içine sığdırmak ticaret filosuna ekleıımi§Ur. Yabancı 

müşküldür. Bununla beraber biz bu ha- memleketlere bir çok yeni sefer servis
§Srıların ana hatlarını olsun kısaca çiz- leri ihdas edilmiş, liman tesisatı asrileş-
pıeğe gayret edeceğiz. tirilmiştir. 

M1LL! MüDAF AA 
Yeni rejim her şeyden evvel, memle

ketin emniyetini ancak sağlam ve disip
linli bir orduya istinat etmekle mümkün 
olacağını göz önünde tutarak, parti mü
cadelelerinin subaylar arasında da fena 
neticelerini göstermesi yüzünden bir za
manlar oldukça zayıflamış olan Elen or
dusunu kısa zaman içinde yeniden ten
lik etmiş, askeri işlerde tam bir disip
lin ve çalışma havası yaratmış, bu or
duyu en modem silahlar ve vasıtalarla 
techiz için hiç bir fedakirlıktan geri dur
mam~ır. Bugün Yunan milleti kuvvetli 
ve emniyet edilir bir orduya sahip bu
lunuyorsa bunu, kıymeUi bir idare ada
mı olduğu kadar çekirdekten bir asker 
olan general Metak.sasın dikkat ve itina
ıına borçludur. 

Milli müdafaa sahasına Uç sene için
de milli hükümetin ayırdığı tahsisat 9 
buçuk milyar drahmiyi bulmuştur. Do
nruunaya yeni iki muhrip ilave edilmiş, 
Skarmanga tersanesinin kil§ad resmi ya. 
pılmış, havaya karşı pasif müdafaa or
ganize edilmiştir. 

ZtRAAT VE ENDüSTRt 

MAL1YE 
Hükümetin takip ettiği mall siyaset 

muvaffak semerelerini vermekte gecik
memiştir. 

569,6 milyon drahmilik bir açık vere
ceği tahmin edilerek hazırlanmış olan 
1937-1938 bütçesi, arada masrafların ar
tırılmış olmasına rağmen ancak 85 mil
yon gibi ehemmiyetsiz bir açıkla kapan-
mıştır. 

Gene hazırlandığı zaman 596 milyon
luk bir açık vereceği tahmin edilen 1938-
1938 bütçesi, varidatın artl§ı yüzünden 
ancak 150 milyon kadar bir açıkla ka-

panmıştır. 

NAFIA 

Nafıa ~leri için hükümet on senelik 
geniş bir plfuım tatbikine koyulmu~ur. 
Bu plan mucibince üç sene içinde 1.853 
kilometrelik yeni yol inşa edilmiş, 
273,000 strem toprak ekilir hale getiril
miş, 1 milyon strcm arazi su basmaları
na karşı himaye edilmiş ve 470 bin strem 
toprağın sulanma şebekesi tamamlan
mıştır. Yalnız 1938-39 da yeni yolların 
inşasına 558.296,675 drahmi sarfedilmiş
tir. 

göstermiştir. meşgul ediyordu .. 
Adliye işlerinin daha süratle yürü- 4 Ağustos rejimi, disiplinli bir teH-

mesi temin edilmiş, zehir müptelaları mül rejimidir .. Tekfunül ise eski kalıp
ile suçlu çocuklar için hususi müessese- lara rücu etmek değil, bizzat rejimin 
ler vücuda getirildiği gibi, hapisaneden kendi ihtiyaçlarından yani milletin ha
çıkanlara yardım ve himaye için cemi- yati ihtiyaçlarından doğan yeni tipte 
yeler de kurulmuşur. 

kalıplar dökmektir. Çünkü siyasi bir re-
Maarif sahasında yeniden 3.286 mual- jim bir milletin dahili ihtiyaçlarının 

lim tayini suretiyle ilk tahsilin teşmili canlı bir ifadesidir. Fakat bugtin asıl 
cihetine gidilirken bir yandan da meslek muhtaç olduğumuz ve daha da uzun 
mektepleri çoğaltılarak orta tahsil 1slAh müddet muhtaç olacağımız şey şimdiye 
edilmiş, üniversiteye vaki olan tehacü-

kadar maddi ve manevi bütün kazançla
mün önüne geçilmek üzere giri.:ı imti-

-:ı nmızı ve bilhassa üç seneden beri ka-
hanları daha sıkı bir hale konulmuştur. 

HUkümet güzel sanatlarla edebiyata bul ettiğimiz zihniyeti tarsin etmektir, 
da hususi bir itina göstermiş, edebt eser- ta ki uzun bir itiyat ile bu, bizde ikinci 
lerin yazılışını teşvik için tedbirler al- bir tabiat haline gelsin .. 
dığı gibi güzel sanatlar sahasında mUki- Bu böyle olursa, asll vasıflarımız hi
fatlar ihdas etmiş, biri Selanikte diğeri disatın ilcaatına ve mütehalli rüzgarla
Atinada iki büyük açık hava tiyatrosu- ra tabi olmaktan çıkar ve rejimimizin 
nun inşasına girişmiş, musikiyi ve or- kum yığınına değa.l, sağlam bir esasa da
kestraları inkişaf ettirmek için ehemmi- yanarak inkişaf edeceğine emin olabili
yetli tahsisat ayırmıştır. Maarif nezare- riz. Her birimiz için hasedi, hırslan ve 
tinde tesis edilmiş olan güzel sanaatlar küstah hodbinliği kollektif milll menfa
ve edebiyat umum müdürlüğüniln bu at önünde tardetmek ve hepimizin itaat 
hususta büyilk faydalan dokunmuştur. etmekle mükellef olduğumuzun kıyme-
Görüldüğü gibi, üç sene zarfında ta- tini takdir etmek ikinci bir tabiat hali

hakkuk ettirilmiş olan bu kadar iş, bir ne gelmelidir. Bu böyle olunca da, ha
rejhn için büyük bir iftihar ve şeref ve- kikaten hak.im ve filen hür biı millet 
silesidir. Metaksas hükü.metinin, bu mu- oluruz .. Aksi takdirde, hürriyet parava
vaffakıyetli yolunda, Elen milletine da- nac;ı arkasında anarşiyi ve itaatsızlığı 
ha pek çok hizmetleri dokunacağından idare ederiz ve bütün kıymetleri altüst 
hiç şüphe etmiyoruz. eden haset bütün fertlerin münasebatı

----,---
Avrupa değişti 

na hikim olur. 
Muvaffak olmak için en iyi yol üze

rinde bulunuyoruz.. Maniasız olmıyan 

--*-- ve fakat zevksiz de bulunnuyan bu çe-
Almanya, geçen seneki manevrasını tin yolun bizi nereye götüreceğini mil

tekrar etmekte ısrar ve inat ederken, bü- let tamamiyle idrAk etmiştir. Şuna emi
tün müşahitler haykırdılar: niz ki, Yunan milleti asla geriye dön

- Fakat Avrupa deği~ti. Biz artık miyecektir ve taşkın bir sevinçle, cesa-

Metaksas hükümeti, memleketin iki 
hayat kaynağı olan ziraatle endüstriyi 
gerektiği ehemmiyetle ele almış ve bu 
sahalarda bütün kuvvetiyle çalışmıştır. 
Zirai borçlar hafiflemiş, ekilen toprak 
miktarı üçte bir nisbetinde artırılmış, 

hayvancılık yiizde 38 nisbetinde inkişaf 
kaydetmiş, tezayüd yüzde 60 şı bulmuş
tur. Pamuk zeriyatındaki inkişaf da dik
kate şayandır. 

19 38 deki gibi değiliz ı retle ve şahsi menfaatler gözetmeksizin 
SIHHAT VE 1ÇT1MAt YARDIM N k d . dah " 1-- ğ ık aktır Y Bunu en güzel ifade eden evyor aıma a YUA.:>e e Ç ac .. una-

Endüstri sahasında 1936 da 11 mil-

Yeni hükümet yoksullara yardım için Taymis gazetesinin harici siyaset baş mu- nistanın bütün gençliğini sevkeden mu-
her sene 500 milyonluk bir tahsisat ayır- harriri Vin Ceymsdir. kaddes heyecan imanımızın derinliğini 
maktadır. Hastanelere 4.320 yatak ilave Diyor ki: milletimizin istikbalinin bir kaya gibi 
edilmiş, ilk sene içinde göçmenler için - lngiltere ile Fransanın vaziyetleri sağlam olduğunu ve düşündüğümüz gi-
yeniden 2.500 mesken inşa edilmiştir. geçen aenekinden daha iyidir. Bu sene bi ve yaratacağımız gibi olacağını her 
Çocuk esirgeme kurumuna senede 100 lnı;ilterenin mühim bir hava kuvveti var- şeyden ziyade ispat eder .. 
milyonluk bir tahsisat verilmektedir. dır. Keza Fransa da hava ordusunu inki- İşte böyle mesut alametler altındadır 

Memlekette sari hastalıklarla mlica- pf ettirmiştir. Londra ile Pariste kork- ki değişikliğimizin dördüncü yılına ba
dele hususunda büyük gayretler sarfe- mak için artık hiç bir sebep bulunmadığı sıyoruz ... 

Atina 

· ·nd' - BAŞTARAFI 1 iNCt SAHİFEDE _ mışlardır. Halkımız Malaya gexniSl oıl 
güzel bir hüsnü kabul görmüş ve d 
gemiyi gezmiştir. halkın coşkun hissiyatını bir alkış tu

faniy le izharına vesile teşkil eylemiştir. 
Bundan sonra Türk ve Ingiliz kıta

larının resmi geçidi, kumandan heyeti 
huzurunda başlamıştır. Şarkın ve gar
bın en asil ve centilmen iki büyük mil
letinin bu aziz deniz kahramanları, bir
birini müteakip emsalsiz bir yürüyüşle 
geçmişlerdir. Bu geçiş adeta bir saygı 
ve sevgi resmi geçidi idi. Halkın hissi
yatını ifade eden alkışlar son haddini 
bularak «yaşa> sesleri göklere yüksel
miştir. 

DON G:EC~')'' 
Dün gece saat sekiz buçukta be~if 

reisi Dr. Behçet Uz tarafından . Ut' 
Malaya gemisi süvarisi şerefine J{ill~it 
parktaki Ada gazinosunda parlak 1,,.. 
ziyafet keşide edilmiştir. Ziyafette \it' 
giliz Fırkateyn kumandanı, vali. ~ ~1 .. 
tahkem mevki kumandanı, ev sahibp 
fatiyle belediye reisi, Türk ve lıl j>Bl"' 
yüksek rütbeli zabitanı, vilAyet 11e 

ti erkanı hazır bulunmuşlardır. .ı1 
·çiıl~ 

Ziyafet geç vakte kadar neŞE? 1 tıuf' 
Kıtalar gidişte ve dönüşte görülmemiş devam etmiş ve iki memleket do5 tot• 

tezahüratla alkışlanmışlardır. etrafında samimi görüşmeler olıno§ 
OOLEYIN Buaarl d• 

Ingiliz kumandanı ve yüksek zabitan Bu gece saat 21 de Malaya geıııi~, 
heyeti dün öğle yemeğini, Ingiliz cene- bir suvare verilecektir. Bu stı1/ )>ele' 

ral' konsolosunun Bucadaki villasında Türk ve Ingiliz heyetleri, vi1AY~ı11rı 
hususi surette yemişlerdir. diye erkanı, şehrin ileri gele~ ~ 

.. ..y GEMIYI ZIYAREr aileleriyle iştirak edecekle~·buJı.JJlll" 
D~ ogleden son:a sa~t 15 te Malaya kolonisi de suvarede ailcler~yle )iaJBY' 

gemısı, halkın zıyaretine açılmıştır. caktır. Suvare münasebetiYle caktıt• 
Centilmen Ingiliz gemicileri motörlerle 1 gemisi tenvir edilecek ve doııaJlS uJatlıı' 
halkımızı ve lngiliz kolonisini kalabalık Malaya gemisi, yarın ~it ~tıt· 
gruplar halinde Malaya gemisine taşı- veda ederken merasim yapılac 

Tokyoda lngiltere 
aleyhine nümayişler 

)liıldC 
T~kyo. ~ .<ö.R) - Bu sabah Tokyonun iş mahallesind~ I?gilizler aleJc tol"" 

25 hın k.işılık muazzam bir nümayiş yapılmıştır. Nümayışçıler saat 8 biJ1Dyn 
lanmışlardır. Alay Ingiliz sefarethanesi önünden geçerken bir heyet rıJIİ§tit· 
gi~iş ~e .kendisi~ kabul eden sefaret müsteşarına bir tale~name .ve o1' şe
Nümayışçiler Ingılızler aleyhinde bağrışıp durmuşlardır. Dığer bır ç 
hirlerde de aynı zamanda buna benzer nümayişler olmuştur. O 

lngiliz hava manevralarına J 30 
tay y are iştirak edecek 

ile 11 
Londra 4 (A.A) - Ingiltercnin hava manevraları 8 Ağus~o~;::~d~cektlt· 

Ağustos arasında yapılacak ve bu manevralara 1300 taY?~re Mş vralara tnY-
Gcçen seneki manevralara 900 tayyare iştirak et"?ıştı. ane 

yarelere karşı müdafaa kuvvetleri de iştirak edecektır.. . J{al'" 
-=-~~~~-=--~~~~~~~~·-=-~~~~--~-::--~e=n~sencki 
sın önünde ve umumi bir heyecan için- münasebetiyle kral, geç olalV 

d ı ı ınahkılın 
de parlak bir geçit yapmıştır. diya isyc~ndan ay 



Italyanlar 12 adayı 
nasıl gasbettiler? 

-15-

~ rv.:. c i 
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Harp olursa 
Süveyş kanalı ne olacak? 
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Germefıeik: A. Güftdü.ı 1 cekslnlı Bir üdlntU nya rahatsızlıktan 
Kendi kendinizi bir sıkıntıya sokacak. kurtulaeabmı&. Dargın bulunduiumaz 

sınız. Bu sıkıntı belki de bir mektup arkad•ıınız hakkında ve arkadqm•u 
haberinden olabilecek. Maamafih sıkıır ait bir haber alac-bımz Kendiniz de 

an iki adarun üçü ı.tanköyün yıldız reratta hiç nazan itibara alınmamıştır. ltalya, Süveyş kanalının veya tınız uzun silrmiyecek. Elinizden bütçe- faydalı bir vazife alacaksınız. Hallt ara-
1rara:ve1 iatikametine dizllmtıtır. Bunlu- Mez.k(lr tld ada, lstanköyiln prbmda ve ııizl belki de sarsacak fe}dlde bir para sında iübarınız ziyadellııcek. 
- birincbl ve en bUyi.lğtl bizim Kilim- Piri Beyin bvllnce, otuz mil mesafesin- işletmesinin Akdenı·z devletı·ne çıkacak. Çok yakınınızdan birinden um- Ka'1'114kcı: F.I. 
il d4Mlı1tmls XellmDOıJ .dasıdır. IstakaF de kilııdir. Biri (Lefta) diler (Kinaros) madığmız bir Anda büyük hayır veya RUyuında felce tutuldutunu l6rmek. 
adaaına hem• iki f...Jı meafec1e bu- tesmiye olunur. Getelt mevkii coğraft- • 1 ) • t• yardım ıörecekslnJ.ı. işlerinde muvaffak olamıyac:ap ft 
Luıan K•limwun tulü ketlflemeden lerinin ve gerek evsafı bahriyelerinin aı o masını IS ıyor Torbalı: 0""4ft Suer eline bir f.yda geçmiyeceğine delil su-
brayele on mil kadardır. ır:bemmiyeti- tetabukundan anlafdıyor kl Piri Beyin Rüyada başındaki saçJann uzadıjuu retinde tabir olunmaktadır. 
111. vqaatinden dejil, teşekkillltmın fev- (Koça baba) ve (Adncak) namile zikir v u - G f görmek ufak bir üzüntü ile tabir olu- Izm. . Nizamffdi &mn. 
bJ1c1e11ğjnden alır. Burada arazi yük- ve tarif ettiif iki ada bunlardır. Kitabül- ı azan: nenrı UernU nur Bir hafta sonra tekrar batınızd•kl ır. " · . 
.. tw1-- derlD vadilerle b81UnmR• bahri Uellifi Y~bab tabirin" · . . Süpürmek, malına noksan gelmesme .... .--.. ve --. yem ..... ~ a ın veç- Hup olursa SUveyş kanalı ne olacak? cephane, silAb götüren bütün gemilere açlan dökUlmUş gördiliilnilz için üzün. nulltetinde sıkmtı çekmeğe veya buta-
h nıünaat kesbe~ olup ~a adam hl temıiyelini fOYle alatıyor: c.Mezb~ İtalyanın kanal hakkındstld emelleri 1 doğrudan dolruYa kapanmasmı, 7a1ıut tllden ya kurtuldunuz ya kurtulacaka- bta 41e111 auretmde g&aterilmektedir. 
flkanuyan tepelerm en ytikseği denb- cezirede bir killM vardır. Ol kllisede bır hülkatte nelerdir? ta bun1arm pçmeshıe mini olacak bir ım. Yapacajııuz bir hata yüzünden ebe- SilpCl.qıa be hizmetç1 Ufak ıekllnde dıt 
den 2500 kadem yüksektir. işte bu sarp- kimse yatır. 'nlrk taifesi ol kimseye Birinci suale Od cevap vermek lhun : tedbir olarak Uç m1sll geçiş resmi alın- veynlnlz ile aranızın açılması ihtimali tefllr ol ' 
lak yUzUnden idi kl Yunan isyanlarında (Koçbaba) derler. Kefere taifesi (San Biri hukukt vaziyeti, biri fillt vaziyeti.. rna&nı tekili ~tmiftl.. de vardır, dikkatli davranın.. , ........ '!'.1!!~ ......................... ,1 bu;ux bUytik roller ilb etti. Cenup A- Corcidelite) derler. Öyle olsa mez.ktlr H kukt balamdan 1888 d imzalan f B 1 ilcisi d Mili tler Ce · ü EırelPtıfa: Süfeyma" Çakcır 5 R •• 1 : 
lılll en yüksek tepenin eteğinde kıvrı- kiliseye her kim vanrM TUrkten ve ki- L_ ub 1 ahed . • "b" e sn an misakıun arın b" eb··'--·1~- L-bildi~yZie" Bir takım ıen,. kızlarla t ........ cakıınız • uya arınızı : 
•--- --1..L.... da L:....1- '-=-- ,;U .. A. '--la Kim b k .ISUln U ffiU esı ffiUCl ınce, « uYeYf mUCl 1DCe WLUJUlll AA •• - -S ~ e 
111111 pyet .nuwnu; bir liman vilcu ge-~ ~ ya..upr ıwr r. ıça , L ___ , 1 k harp da k -=·-'- ·um_ 1 C . · dahil Bunların içinde yalnız bir tane.1 size B : 
u •.• uıı.:-d baba b liman (l 1) mil kim ,_ kim _._,__ kim .ı._ kim &am1U, gere zamuun , gere ra, u..._., .ıawet er emıyeüne ..J • 
-:"'° en 11 m • o., ~-"· ~"'· . sulh zamanında, hiç bir millet farkı gö- memleketlere tecavüze karp mUsbet ted- hayırlı olacaktır. Güvercin görmek be- ıze i 
içerisinde ve yUbek tıepenln kaidesin- d.._...,I Buna ıöre dahi nice tUrlil b emilerine biri tbild hakkını vermektedir kAr için kadm, zevce, evli için evlAd 1 
de bina olunmufbır. Bir takım kilçUk neme korlar giderler.> ı.etmeden, arp ~ ticaret 1 er ta . . . • ,eklinde tabir olunur. Bapız olarak 
adalar Ka1imDown etrafını alarak ona Rodos aduı evvell lleJdh paşanın ta- açık Te geçide daima . .erbest olacaktır.. F~t, Milletler cemıyetlniıı İı.l.yaJ1 gördütunUz güverclnler günahUr ka- e·ıd• • • . 
tabiyevt bir kuvvet babfetmişlerdir. arruzuna muvaffakıyetle mukavemet et- Kanal asli abloka edilemez .. • ~Ucavız olarak ~yacajı ~ bir dınlardır. 1 IFJ Dl Z ! 
8unıarm baflıcaJan prp ucundan dört mi§, badehu Kemal reisin hafif bir taar- Gerek harp zamanında, gerek sulh za- gün evvel, kanal idare meclisi, yaptaia lzmfr: Baycuı Eda Bir r&,.. .......... onlan .._: 
lbll mesafede buhmmı ve tulü iki mile nızunu geçiştirmiştir. Fakat nihayet Ka- manmda, daima serbest ve •çık .. Bun- aylık toplantıda, bu iki teklifi de kat'ı Tepecik M. Taci •il it-isin e80YA• stifvnnılll! 
~ kUçUk Kllhnlt, 1 ilA 21 mil nunt devrinde icra edilen meşhur taar- dan daha katı bir kayıt olamaz.. bir surette reddetti. Birisini rüyasında çamaşır yıkar gör- :taWr ecleeektir. 5 
lodosunda klln (Nera), (Sdonldi) ka- ruz1a iakat olwunUf ve tevabünin su- Fakat fiilen böyle mi olacak?.. Silveyş kanalı~ın idare mecUsindeki melt, görUlen kimsenin basta ile §ifa Hıususı~ 5 
~ (Peleıo) adaCIPfır. Loroe ada- kutu kendisini takip eıylerni,ıir. Yalnız Belki, Habepst.n harbi esnasında ka- fızannr ekseriyeti Franmdlr. Bunu ha- bulacaima, hilzilnlü 1- lcederlıün iza- ! 
• kaloliınnl 119 ut rubu mil anmda bir A*opalya, Katot n Keıpe adalan bU- nal fillen de açıkta diye cevap verenler tarlarak, meclisin bu kararına, hayret lesine, dargm. be~ delildir. • • i 
lkaiaz tefltll eder. Tale,.. buçuk mil ,.ilk Prnne mumfferiyetiıulen bir sene olur.. etmemek ıa.m .... ÇOnki1 Fransız Torbalı '*'lfoa•: •utcfa: Cevap ••tıyenler i 
olup pkll aıayrl nnmtezemdır. Her ne ene! l1a7reddiıı pap marifetiyle Tilrk Dolru, fakat İngiltere, kanalın açık bUldlmeti o tarilıte bir telifçi lliyw& Elin1u Ud mektup ft'f8 haber gele- Bl78luma (BOYA) rlmam De i 
kadar kasabuı pıitta, bir daim yama- memallldne ilhak edilmiştir. bulundurulmuı fikrinde delildi.. Buna kullanıyordu.. cek. Bekledillnlz bir kumet zuhur ede- ...... ..... (111) ... ıke .... ! 
CUada be de en güzel limanı (Arhance- - SOJI - Fransa razı olmadı.. Bir taraftan Cenevrede zecrl tedbir- celt. Ufak bir endife aaztllanekle be- !.uklerl C.WW. • 'Herine ...... Be! 
lo) adacılı ile mahfuz ve gayri mesldlıı (Yeni Sabahtan) İngiliz hilkümeti, kanalın ya asker, leri kabul ederek İtalyaya karp cephe raber çok bayırlı bir neticeye ulqacak- !mafaml cevap verilir. Bunan için: 
lilal (Pananl) bncaphr. Ikl bme varm alırken, bil' tarafım da bunun tatbildni sınız. 51ÖDdel:llea wkta.,_ içlMe .....ı i 
llaaıbıl meıyYa ve balcılık ne geçlnlrfer. Almanyanın vazı·yeti pyrimilmktlnkdarakonamilubirdav- KaAnınaatalar: Mum K4mn 591ank yahm 13 ~ ,... ... 5 
Bunun .ıtı mil kadar üst tarafında bir raıuyordu.. Bllyült bir zatla kartı karfıya gele- i 1a lrwm-ı kifWir.. : 
tok •dalardan mutepkkiJ bir grup var- Fran.sanın o zamanki bu iki taraflı U- ....... , .... , ....... , ................. ,..ı 

dır ki en büyU)deri Pagosi (Lipsos) dur. 15 M t d b • t • • • yuetl ne kadar fena oJdu, bunu ne b- 1 d ı ı 
:: ~~=:ıdır~ı~:sıı:: ;:~ ar ar esı esırını !:d:1':;:.ı::.:::bı~=o:: spanya a ne er o uyor, 
-) denilen eyi bir liman bulunmakta- • • t v b 1 d mUnuebatını aoiutmUI, İtalyayı danlı- K c· ' . . ::·=buküçUkada- gos ermege aş a ı ~=":..==- ont ıano nun zıyareb 

On Ilı ada meyanıııda sayılan (Ka- AJınanyanııt ne dllflbt...,lef'lnl ~ • • Fakat, eler ı.blr caizse, İngiltere o 

:>cia!~~t~::'!~::"t~ İfgcde rnaJaaJlf olan 11111111 f~ anlat• ~te ihtiWa seyirci idi .. Ya elerken- Muhtelif lıükümet merkezleriaden el-lkat lmıllıiı iade~ harp etmit oldukla-
lto.u) d 1 rml§. Ital anıa eski Un~ mağa cesaıeet edecelı ...,,,,., _ A111'ııpanın .... disi harp eder vaziyette olaydı, ne ya- de edilen nuJnmata söre marepl Petain nnı. her halde 18Panyada nuift Teya 
•am 0.a:r ~> ıs~lnf ~;: etmifler- lıaddereatı ,,,,. ,,aç adamın ces•etlne IHIOll bu· ~·acaba?~ on bet gÜn kadar evve1, telaraflann8: ,.._bir diktatörlük tesisi için dövüpne-
•. ıtqot, Sbrpeııto adasından i1d mll lannaafıt d Hiç JUpbesiz, hAdiseler lcAlıt tizerinde yeni bir iç harbe bitmr ohanabileuiiıu mit oldaklanm 88ylemiye bqladd.r. 
~ bir kanal ile aynlnuftır ki bO- G 11'- yazılı olanlardan ~ k~. Res- baba vererek ~ bir kafltlklak Sevillede general Oueipo de Uano ta· 
,. aemlJeda c1h..a ıeçtlll 1'u km- YaQll : Plyer Domlnlk men •Kanalın hlmish bır devlet olan çJun ... il.tim.tini tahmin etmifti. r•fmc:Wa aöylenen nutuk ispanyadaki bil· 
lua Ol'Wm4a ı:ıaelbehlr b1r bya var- Al~a~ya t ~ ~~ta . yapt~ğı kuvvet ı lannı eeferber ~ai icap etmiftir. Al- ve ordusu ile de ~&im filen hlldmi Bunaala beraber. ı,. nzi7etia bu b· tün bali,retçiler için pneral Fnııkonun 
iır ve Ska nto ciheti dökilntülil oldu- darbesımn tesırlennı hıaaetmıye - ve manyay• kar11 dunyanın 1 S Marttan ev- bulunan İngiherenın Silveyp en ufak dar ç.huk padlk. Ymı uii MNlmıyonl.. '9 bifhw S.rmo Sunarin bushkU fı· 
.. dan bo ~ ın Kqot tarafı tercih edi- tabii ölçmiye - bqbyor. Çünkü her ha-, vel oldukça zayıf olan. baaün artık biç bir d~ filpsunu. ubr vqa tQ)rare D.1.• ııle JO ..... ..-...r.n rejimden nefrede-
lir.. ~ n·ha• takrllMm yüz reket ltlr talam aluhetler Ye ..... dmbe meftUt ohmYaa fti••dmd.a lale Mlııot .kuvvetini ;vMl1lu te imkan yok gi- ..... Fnmk- Rom.,. ~ ,._ rüd ahar etmelerine •esile olmuttur. 
,..._ ~tredir. Kadını zaman= bir takım .mukabeleler d~. Bir inaa· miyorum Gerçi ~e Hitler.~ylelik- bi ~or- H~ ~ bir dilfman lıı:uv- yahat esnaanda J.paiıyol • Jta)yaa ... Ceneral Franko kayın biraderi Semıno 
Wı meşhur iınl§. Kasabası yıldızda ta- ~~n s~h.ati husus~n~~ ~a vazıyet aynı de· ~c or~ Avrupanın ~~tlak bakımı ol~~· vetı kan~lı. el~e pçirmek veya sadece kert •nlqmasmın imzalanmuma. yahut Sunerin tarafını tutmıy• Te seneraller 
M 1lir- limamn lreaanndacbr. t)ç küçük tııl m~dar) Kendını ıbraflara kaptıranlar gunu ıspat _etmek 11t.iy~r~u.. O an ıçın onu hakımıyeü al~~a almak veya ~- da pek vahim bir enternuyonal bulua- aleyhinde hükümetin bütün otoriteaiyle 
lcL. bu Jlmaiu flmal rüzglrlanna iarp evvela bundan yalnız haz duyarlar; fa· Avrupaya hır korku geçırtildı. Ya sonra. ra uiratmak lstediğı Anda, İngiltere ıçın nın zuhuruna intizar edeceii •mlıyorda. Ye ispanyada yerlepnif olan AJman- ItaJ. 
letreder. Harpten evvel Kqot adasın- kat 10nunda ayy&f veya frengili bir hu· Danziade bueün Alınuıya bir dıvarla bUyük bir tehlike baş göstemılf demek- Böyle bir buhran halinde )IJNlnyada bJ. yan nüfuzunun bütün kuvvetiyle harekete 
4-_ bir Jaıc 7ilzll mu.Itımaıı olmak üze- talık netice.inde ölürler. kaqdqmaktadır. Niçin) Oalıa ziyade IS tir.. 11111 olan ciindauriJ'etçi umurlu 'krakdar ı~ek mecbari,etinde kalmlfbr. 
l't, .:Jdz bin bet yi1z ahali yqıyordu ve 19 38 ilk tetrinin birinci aünil. Şamö· Mart darbe.i yüzünden. Türkiye, aynı Binaenaleyh, İngiltere kanalın glriflnl, ve sener.ı F ranko ile birleterek bqlann• En mlhim kraliyetçi seneni, gener.J 
~nn hemen hepsi gemicilik ve ba- liye Hitler filen Çekoılovakyaya hakim· zamanda Yunaniltan bu kadar açıkça çılaşuu muhafna etmeğe, üzerinden ela Serrano Suner b.lllDIUl Falanjistlere Yaanedir. Bu kraliyetçi senerallerden 
~ık ederlerdi. Arazt kayalık olmak- di. Bu memleket Almanya ile ikbladen Frarwz - lngiiz tarafından geçtilene. Ro.. tayyare uçmasına mAni olmağa, yani ka- mahvemet edeceltlerdi. Çünkü B. Ser· Lazılannın B. Serrano Sunerin geapoau-o 
1- beraber haylt mümbittir. Kap Ce- mutabık kalmadıkça yaf1Yamazdı. Sqa· manya Almanyamn taUkkümünden kur- nalı kapaınağa mecbur olacaktır. rano Saner bir h•rp h.linde, l1PUJ'llnm nun elinden kurtulmıyıacaldan unıha.lc. 
'-Ar Bahıi8efid villyetinde nefll Rocb tejlk bakımdan memleketin müdafaaa tuldu İle, MM:Uİltan lıomurdamyoru. ** mihTer devletleri aahncla H lıarbe itti• t1adır. Faluat bu maceranm n..ı b~ 
lltncaima tlbl bir kaza idi. imklmazdı. Bunun delili de tudur ki Çe- Yusoel•vya ve Roma. De de Berline hiç Gelelim Odnel suale : Silveyı kanalı rUinl iltiyecektir. ai tahmin etmek henüz imklnmdır. Çiln-

Skarpanto adasının eski ismi (Karpe- koalovaklar, seçen klf, Almanl•nn biri bir tavizde buluımuıdıyu. bimt Bulsa· hakkında İtalyanın emelleri hakikatte Fakat anla,IJ.n Kont Ciuonan ziya· kil lapanyol halkı yiyecek krtlaimdu 
IUa) olduiu için gitgide tahrif edilerek memleketi battan bap kateden, öteki de rİataA bile tereddütte İM. Polon •be Juı.. nelerdir?.. reti bldieeleri teari etmiftir. fena ıı.lde ..&ınbdadır. 
~ bahriywıu arasında mütedavil ole Avu.turyayı Silezy•ya bailıyan iki otoet· dar azimklr d.vraDl)'ona. hic :Uphe et- Bir kerre, 1ktısadl emelleri var ki, Kont Ciaao Lpany..wı ikbladiyab" J.panyol halkı arumcla mihvere Ye 
terpe pldlne ptlrUıniftlr Şimalden~ rad İnfA etmelerine boyun eimitferdi. miyelim. bütUn bunlar, AruTUtluk dar- bunları ~dlsl de itiraf ediyor.. iG Iİyaletİ Gzerlne milaYerin el koymumı onan memleketteki miime91illerine karta 
'1at. ytrml altı mile varan boyu ve bet Alman latalannın, meufeyi uzatm•maık hainin takip ebnit oldaiu 15 Mart dar• Fakat, siyut PTelerl de var, fakat lltemittir (Gestaponun takyjyeai. kültü- ki (timdilik bunlar seneral Franko ile 
it Oll mil arumda tabavvUI eden ende için. bunlardan iltifade etmelerini de b· beli yüzünden olmuttar. İtalya bunu gizlemektedir. nl ..,.ı,, , Daai Te fatist mekteplerin B. Senano Sunerdir) bir birlepne tair 
~ pek bGyQk ile de araztsl dal- bul etmi,lerdi. Almany. &lçGyU ka,.J>et- Buahlercl lqiliz B Huda nJ İtalyanuı açıkça aBylecliii ilduad P- ~muı. n uyıuz ikbladt •nl•pn•lv). etmekte oldala malMıkkakbr. 
'-ve taflık oldulundan niifuau hemen memek prtiyle her feYe kadirdi. B. Wobl • d-~, .. ~- 0

el • ye kanal ücreti ve idare meclislne i§ti· ftte o zaman bepri baliyetçi olan se- G•tk T...._. .rr __ . -- •iL..--- dir --'--· tat •rum au ~tta n er -'- nlsbetidir İtal h••'-'•-~-- ö .. .. .. 
;.~ Duuuı™ mibavi . -.wııu- Slovakya ile Karpat Ubanyuınm ko utul ldlliunu hilmiy fak t w:.. • ym UA\UllCWMr g n neraller kml orduyu imha için deiil, fa. Owuıa 

~~~~~~~Ç~n~~~~~~e~:o~ ~ ·~~~~~------------·------------
:: ._.... oldulu dhetle koyun ve inek run çiinemneüe b.cet kalmadan h...Ie .,ia :ı. ~ . larak ~ pua, Panama bnalma nlabetle yüzde Ene1a im da, yal Babef bubi --ı taleplerin arkasında siyul ..,.ıer PiL 
.&... ~ nlr. A• ~ da pktur. ~ selebilirdi. SloYakya kendWnclea. •J'll- koal':nk)'amn tabu,. . taTJZ o oldujun '° pahalıdır. o bds- pıhalı kl alllh "...,,. İ~ kanaldan geçen gemi- Silveyt bmalı firketl huawd bir tir
~ cma1ll bmmm prbmda bulun- bnca. Çeki.tan her yandan çevri1mif ol•· . • .. mepat • fabrikaları bugün, eski 'Omit burmı yo- leri, ı.kibten yOzde yirmiyi tefldl etti. kettir .. Halbuki İtalyan :fapst hükilme-
~dır. EYvelce Kaşota tlbl Wr nahl- cak, ve İlter İltemez Alm•DY•Y. boyan -~~· .e. Wohl~ _..........."-fal'• lunu tercih etmele ırııiltemQildirler. Fakat ertesi sene birden bire dt1§ttl ve ti - bu hususta Alman nasyonal SOSJ• 
h teklinde idare olunurken sonra ayn- eiecekti. Fakat ıiddetten hotlanan Al- b lflhn~ ~ Her ıı.lde. ~· 1taly., bumm için, kendi aemilerine bugUn yüzde bet kadar bir şeydir.. list hükilmeti ile müttefikan· bu prke
~ -aı Rodou tlbl bir kau yapıl- manya. tabii meylini takip etti. ölçüsüz- man tebliii bundan bah.e~ekte.n çekın- miihlm bir tenzili& pplmerını llti,or. Sanil'eD, bir firket mQfterilerinin, ti devleti~ hatıl milletler arua t:a- 'O..nnde ald zamanlardan blmq 1ük ihtiraaına ve qikU bir tahakküm di. Ç6nkl Hud~ teldıR~ ~- Buna Süveyı bnah idare meclill fU firketin idare meclisine 8za olması ne- bir mahiyet verilmiJ bir hale ..bwk 

_.ı. ve harabeler varda-. zevkine kartı koymadı. Filen ubip ol- m~ Alman mJlletine - bu~ ~- cevaba veriyor ı nele görillmüftür? .. Şirketlerde temsil arzusunu güdüyor. İtaly• istiyor ki b-
LOn iki adanın esamlsi . y~ken duju teYe ltik&r surette de malik olmak yetin~n Münib.·~~ tanip etmif Bu hususta Ufi derecede ve milhim hakkını, evvel ahar, prkeü kuran veya nal, bul dellı.e biJe iter Mide mu
~to, KuUaUn namı diieri oldup iltedi. Niçin) Haqi tahrip. talıüklm oldup - (nailizlenn. atadan .Jb •Y fedaklrlık ~. 1920 de Jil)dtl besliyen sermaye hlizdir.. hakhk kanalm ifletilmml onu kulla
~bını Mml edecek bir tetevvilfe ~ > Hanai kölelettirmek ih~- seçmeden Çek iltiklllini taahhüt etmit geaıııı. 8.5 frank, bot pm;ı.. e frank İtalya bu ı,e ı.,ı.n11çta para koyma- nan1ara, onunla en fazla ıp olanlara, ya
~- verilmlftir. Halbuki yubnda le) ffansl ltk•ce ~le) olan AbnmıWm ~ çiiniyerek verirken, 1 nbaıı 1935 te abDan ücret cbiı için, bulOn, pek tabiidir Jd, kirdan nl Akdenizdekt deniz devletlerine ait 
~ veçhlle Kasüs ve Skarpanto H~ 1ebepeiz ıs Mart lmTvet darbai- memleketi if8u etJnİ7e cür'et etmit ol- biıtııcilerden 5.75 frank, ikincilerden da pay lstemeje halda yoktur_ Ne para olsun.. Kanal bu devletlere müştereken 
~ ayrılmıt lkl ada olup bahri- ni yapb. Bütün Avrupa c~et ve_ ela- m.Janndan bir te1' anlunadtklamu aöe- 2.8T15 franktı .. 1 temmuz 1935 te yUldU iltlyebilir, ne de idare meclisinde temsil hile alt olsa, mildafaasını, aerbestiaini ve 
~ meyanında Kaşot ve Kerpe ha fenuı _ ıiyut hata di)-e b.ykırdı. termek olacaktı. gemiler 7 filini, 8 peni, bot ,..,,n .. ele edUrnelr IWdmn _ büarafhJuu, icap ederse, silabh kuvvet

~lunu~ ~~ li~ olan~ Almanya güldü. Siy..t hatla mı) Sanki Böylece, Hideria ke,.fini tatmin için üç filini, 9 peni ftrirlerbn, 11 ktnunu Fakat, kumpanyanm bu noktadan da ı..iyle hep beraber temin e~ mecbu-
"1t Uç a en ilyUğü ( U- Şu.öli,-e Hitlerin la.t1a .._.. mibnldia- y..,ıaiı 1 S Mart dube.l te.ulerinl göe- ene! 1938 den beri bu i.lcnt m.. de 5 İtalyanuı taJepleı ine daha 1llUD 1ıir rb'etinde bulunacaklar .. 
~ ( kuus) ve Keıpenln yıkmnwla ki- mÜf sibil O zamuaa kadar hj; hatla it). termekte d8ftlD ediyor. H.hon • Wohl- pling t peniye ve 1ld filini OD peai79 müddet kulak asmamall milfldll obııcak- İtalyanın bu iddiasını etrafiyle talalil ':::.:! a=::ı:raber bu grup memitti. A.Jl itJemiyeceil de ...W.,.or- tat Wiwi ba luwta bize parlak bir de- indirilml§tlr. Kanal tdan.t ftz1Jet mil- tir .. Kanah lruDananlarm alttikçe artan 1 için, bu makalemiz mü.aait deliJdir. Yal-
~ m ilmi eski TUrlt deniz. da. lil vermiftir. Anupa bir milletin mutlak swle ettikçe ayni pıldlde temdit ,..,._ hususi haklan, ergeç onlann da bir nls- ruz şunu söyliyelim ki, bir gün büyük 
~ (= u1y ) 1 bun ada- Fakat burada) Bir Almma hekimini& iktidar Pfllinde kotm••• ulı•mmül bilecellnl de ilave ediyor.. bet dahllh:Mle temsil edllmeleriııl kabul limanlar, büyük deniz veya kara yolla
._ "erile (ı.! ~ ; '!ııMa;ı1 tahrif enjek.Qoonlarl• kuvvetleaclinıMJi ~ edemez. 1938 Eylalünde Almanlar mil· Hakikatte, idarenin, bu bususbt, İtal- ettirecektir. n, büyük be~elmilel mflr neler belki 
~ ~~ ı::kil Istankö ün hiı bir hutadan bir iltilayı mümkün kı- letlerin kendilerini idare etmek b.klan yanın taleplerini IÖZ önünde bulundur- Esasen buna daha fimdiden başlan- bu milletler aram menfaatlerin temsili 
'- tltı mil lod da bulund - ~ · lacalt imzayı kopannalt için ib•=-u B. iizerinde 11rar edi,rMludı. Martta birden- ınası icap etmektedir. Zira, İtalyanm bu tlUf delil ml? SUven kanuııvlan geçen bir şekilde tanınacaiı bir nizamnam. a.,, _, osun ugu ıçın ..., . d. . . .n...ı. ..... u.n .. - sahi 
~ sancatmdan Kalimnoa karuma H.cha ile d11 bak.nanı Berlinde bUtln bare hayat ubaaı ıye tutturdular. Kom· taleplerine yakında yenilerl illve olu- gemilenn Tu- T~ p olan fekli bulabiUrl9r. 
~ J,ir nahQre ,eklinde ld.re edilir ve bir sece tetbit etmeai. Pngı bombardı- tulan da aynı yolda onlan takip etti. nacaktır. . Hollandaya idare meclisinde bir yer ve- F~t bugüıık~ halde, değil mi ki, 
~daki on bir hali adacık da ken- man edecefini ıöyliyerek tehdit etmeai Ve ifte Danzis mneleü buaün bu•- Kanahn ıdare meclisinde temsil me- rilmecli mi?- İtalyaya da yavq yavq kendini UstUn goren devletler, •Yayga-
~ nıülhaktı. r.a.en iki ada gibi ıö- icap etti. hacla ortaya çıkımt bulunuyor. B. Huc:I- selesine gelince; İtalya §UDU ileri sUrU- sıra gelecek.. Hattl ~lm~~ya bile .. - ra~ı •. devletler -~ devletleri ezecek-
~ · Alt tarafında dar bir berzahla Führer bu iıte ne mi kazanıyordu) aon dürüst bir tekilde B. Wohltata Al- yor : Almanya kanalın müşterileri aramnda, lennı açıkça soylıyorlar, dünyanın ye
'biııe nıerbuttur. Kasabut fİlllal ta- Hiç bir ıey. Çünkü Çek fuk.tarı ilk tq- manyanın batuuu söıtemıek l.temiftir. İdare meclisindeki Azalıklann ekseri- senelerce ildnclliii muhafaza etmifUr ve nl haftan teşkillbm yapmak meselesini 
4't dadır ve ilci bine yakın ahalisi var- rindenberi aciz bir vaziyette bulunuyor- Gerçekten büyük bir adam hataaam ka- sini elinde bulunduran FranMnın ka- bugUn de, yüzde 9.1 De ilçUncll olarak lAzım olan sUkOnetJe tetkike imkAn yok-

Ô;._,,. .. lardı. Hattl kendw bundan zararla çıktı. bal etmeli bilir. Bir millet neden kendi naldan geçen gemileri mcak yüzde bet gelmektedir. tur_ 
'9 ~or ki (~zekanisi) meslesine Çünkü Habıburglar zamanında olduia hatumı kabul etmesin) Almanlann bu niabeündedir.. Halbuki İtalyanın gemi- Hülisa İtalyanın bal iktasadt taleple- Nitekim, İtalyanın. talebine karşı b
~ ~ eden on iki ada, hUikatte aibi hapilanelerini bert.an etmiye Teya huau9ta ne dütündülderiai bilmiyoruz. 1eri kanaldan yüzde 20 nisbetlnde ıeçl- ri var ki, bunları tehditsiz b1r tekilde nal umuml ıneclW, 1939 da reis V OIUe

~ 
0 

'klert ~ hesap edilmemek icap edene birlikte beduav• olauy• az.. ı..ıe muhalif olan Berdılel8aden de yor, fakat buna mukabil idare meclisin- i~ sürene pek umn aüımedea ken- nin ~dan fU cevabı v~ : . 
Jl..~ _ ~ Y•rml .dadan müre~ metmit, eoaana bdar mubT.....t .le- liylemİ7• ve Şamöliyeye anlatmaya ce- de bir tek mümessili yok. .• Olur feY ml dbinl tatmin edecek bir ~ W.... ıİçeriaiDl 7aima etmek ıçın Prmek 
::-wal'ClaD ikill çe)'Cle büyük ol- cek ve puif bizm......._ pauiu lına unt edeeek midir) A-mıP91tın mabd· but- Şbndi1ik bize blr, yahut ild l8D- cKtlr- bti.7c 1ıirlllne evin kapll'D1 eçmK ._. 

L _ .... __ .___. __ - - t...• - •- - '--



SAHIFES 

YAVRULA ·R A 
[eoRSA1 

ZAHİRE 

459 çuval Buğday 
38 çuval Arpa 

140 çuval K. Darı 
13194 kilo Yapak 

4 

46 

Para Borsası 
Kapanış F. 

Londra 1 Sterlin 5.93 

Nev - York 100 Dolar 126.67 5 

Paris 100 F. frangı 3.355 

Mil an o 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sofya 
Prag 
Madrit 
Varş<wa 

Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

Pengü 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveçK. 

Ruble 

4 Ağustos 1939 tarihindeki J<learing 
kurları 

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Fransız frankı 

Peseta 
Florin 
İsviçre Frangı 
İsveç kronu 
Norveç kronu 
Çek kronu 
Dinar 
Leva 
Ley 
Avusturya şili. 
Mark 
Liret 
Drahmi 
Zloti 
Pengu 

136.85 
26.78 
88.82 

550. 

Satış 

593. 
79.34 

4.6705 
29.95 

7.1610 
1.4925 
3.5172 
3.2894 
3.3735 

23.20 
35.40 
64.41 
83. 
4.5390 
1.98 

15.10 
94. 

4.2153 
3.6984 

KÇ. 
AS. 
LİT. 
DRH. 

Alış 

590. 

4.5160 
1.97 

15.03 

Bu Fiatler bankamız için hiç bir ta
ahhüt ve mesuliyeti mutazammın değil
dir. 

ESHAM VE TAHVfLAT 
1933 Türk borcu J. 
1933 Türk borcu IJ. 
1933 Türk borcu JII. 
1933 % 5 F. ve ikramiyeli 
1933 ikraıniyeli Ergani 

19.35 

• • • • • 11. 19.98 

• • • • • III. 19.99 

• • • • • IV. 
1932 Hazine bonosu % 5 faizli 
1932 Hazine bonosu % 2 faizli 
Cümhuriyet Merkez Bankası 106 L. 50 k, 
Türkiye İŞ BANKASI 
Osmanlı Bankası 

Mümessil 
Arslan çimento 
Sivas - Erzurum hattı istikrazı l. 
Şark Değirmenleri 

Kiralık daire ve 
mağaza 

Resmi, hususi daire veya tir
ketler, doktor, avukat, tüccar, 
komisyoncu yazıhanesi olabi
lecek Gazi bulvarında ziraat 
bankası ittisalinde 18 sayılı 
Demirelli hanının üst katı eh
ven fiyatla kiraya verilecek
tir. 
lstiyenlerin: 
Doktor Hulusi caddesinde 
42 numarada dis doktoruna 
müracaatları. ' 

flll'J'/'/:/ .///// T./7'?'2'/.00ll'l';;,Q:J?7'7-.ll-U'9il 

OPERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .. 
No. 42 TELEFON 2310 

Satılık sağlam 
bina 

Doktor Operatör 
Sami Kulakçı 

KULAK, BOCAZ, BU· 
RUH HASTALIKLARJ 

M'IJTAHASSISI 
lUuayenehane Birinci beyler No.42 

TELEFON : 2310 

Evi : Göztepe Tramvay Cad. 992 
TELEFON : 3668 

~,('@--~ Zl!Z..O:Z.:29.S 

IZMIR SiCiL TiCARET ME
MURLUCUNDAN: 

Tescil edilmit olan emlak ve 
eytam bankası İzmir tubesi için 
veznedar emin yenievli ve emlak 
~efi kenan onata ikinci derecede 

Zayi 

imza salahiyeti verildiğine müte
dair sirküler ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 2559 nu

- marasına kayt ve tescil edildiği 

938 senesinde lzmir sakarya 
ilk okulunun son sınıfından alını~ 
olduğum tahadetnameyi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eski

sinin hülcmü olmadığını ilan ede-
rim. 

Adres: Etrefpa~ada bakırcı aa
lih efendi sokak No. 3 de Haydar 
oğlu Sezai 

ilan olunur. 2830 (1618) 

····································-···· Y A.RDIM, EN B'IJY'IJK 
VİCDAN ZEVKİDİR •• 
YURD YAVRULARI 

Okuduğunıız mektep kitaplarını. 

Çocuk Esirgeme kurumuna verirse-: 
• niz yeni yı.lda kitap alamıyacak ar-: 
: kada~lanruza yardım etmiş ve kü·: 
:ıiiklükte bu zevki tatııuş olursunuz. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ... .. ~ . 

IZMIR OÇONCO 
CiNDEN: 

2- )) 

3- )) 

4- )) 

5- )) 

6- )) 

7- )) 

YENIAS 

Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ••• 

Cevdf"t Mustafa 
Gönenden 

FLiT 

iag!51Z 
1ineHIPri 

FLiT 
İLE 

41.DüRUNUZ 

daima ÖLDiJRUR 
, 
• 

U•ıHnl dtpoıu · J. Krtıplıt, 
lataıbuı, lialatı, YOJwodı Hın 1 

lzmir gümrük baş müdürlüğün
den: 

1 

2 2 

4 

2 

1 

2 

Tahminen 
beherinin 
Fiati Mecmuu 
Lira Lira 

12 

100 

35 

20 

50 

50 

12 Kestane ~acından sağ kısmi dolapli 
ve üstü çekmeceli yazı makinesi ma· 
sası. 

200 160X80 ebadında üzeri yedi milim 
kristalli sağ tarafı çekmeli ve ka· 
paklı sol tarafı raflı ve yaylı üzeri 
çekmeli ki.milen kontrakaiyonlu içi 
ıhlamur dış kısımlan kök ceviz kap
lama yazıhane. 

140 Arkası ve oturacak yeri maroke~ 
masif ceviz yazıhane ön iskemle11 

40 Ceviz kaplama dört gözlü ve kapaklİ 
etajer. 

50 Bir tarafı storlu diğer tarafı kamile11 
kontraksiyonlu ceviz kaplama tele· 
fon etajeri. 

100 Amerikan yay üzerinde ileri ve yana 
-- yatar alt kısmı dolaplı ve oturacak 
542 yeri ve arkası maroken yazıhane kol· 

tuğu. 

Y ukanda cinsi ebad ve miktarile tahmin bedelleri yazılı mobilya ye· 
niden imal ettirileceğinden 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikaJt 
açık eksiltme suretile yapılacaktir. Eksiltme 18. 8. 39 cuma günü saat 
15 de lzmir gümrükleri baş müdürlüğüne bağlı ithalat gümrüğü yanın· 
daki levazım ve satış servisinde ya;nlacaktır. , 

Bu işe iştirak edecek erbabı sanat ikametgih sahibi olmak ve 939 ınalı 
yılına ait unvan tezkeresini hamil bulunmak tahmin bedeli üzerindeP 
yüzde 7,5 hesabile 40,65 kırk lira altmış bes kurus nakdi teminat ver· 

. mek lazımdır. Bu iş hakkında fazla malfunat talebinde bu)u.,~mlar eksilt· 
, me için tayin edilen günden evvel her ~ün levazım ve sl'!b• servisiJte 

müracaatla 48-rll'.ameyi görebilecekleri ilan olunur. 
5, 16 2822 (1620) 

•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

DOKTOR 

1. Ha~~ı A~arçaJ 
Dahili ve Zührevi , 

hastafılıla,. mütahass!!,
sencıerden beri Çivici hanıa~ wııtl 

sında bulunan muayenelıanesını . ıoS 
• dir •· deki kordon Hayat sokagı segın 

sayılı eve nakletmiştir. •tl• 
1 deD l Her gün öğleden sonra saat 

haren hastalarını kabul eder. 

TELEFON : 345 



Messageries Umdal Oli,•ier ve Fratelli Sperco 
ve şürekası Maritimes .~J'~m. Şürekası Vapur Acentası 

l'. Bovven Rees Deutsche Le-

C:UHARD LIHE K M p A N y A s 1 llELLENİC LİNES LTD. BiRiNCİ KORDON REB• ADRiAricA s. A. Dl G. iri. B. H. HAMBVRQ 
1.h..._ .

11 
23 .. rihind GERMANİA vapuru ~/27 temmuz BtlfASI TEL. 244J NAYİGATIONE ATHEN vapuru 3 ağustosta beklenl-

vante Linie 

~~L VE GLASGOV HATTI SPHINX ~·ap~ru a~ustos tahar k e arasında beklenilmekte olup Rotterdam ADİGE (İhtiyari) vapuru 3 ila 6/ 8 ta- yor .. Anvers, Rotterdam, Bremen ve 
~IA wpuru Ağustos bidayetinde gelerek aynı gün· Marsilyaya e et Haınlnırg ve Anw:r!a limanlan i~ yük LONDRA - llULL BA'l"D rihlerinde beklenmekte ohıp Treniren Barnburı limanları içİil yilk alac:ıakbr. 
~ ~1 ve Gla!gOVdan mal çt- edecektir. alacakbr. BELGRA.VİAN vapuru S temmwııda denizi limanları ile Marsilya için yük TAHLİYE: 
kıı .... ctk ve ayni zamanda Selanik ve THEOPHİLE GAUTİER vapuru 26 ATHİNAİ vapuru 3/ 5 ağustos ara- gelip~ ~ıkaracak ve ayni zamanda alarak hareket edecektir. L A R İ S S A vapuru 6 ağustostan 
. ......._için mal alacaktır. Ağustos tarihinde gelerek ayni gün İs- sında beklenilmekte olup Rotterdam. HuU içın yUk alacaktır. ALBANO (İht~•i) ..,_. .... I{& ta- bekleniyor. Hambur&. Breınen Ye An-

"--'--" m- N 1l )( 911 Jıa- Hamb An 1lmaııl i-'- ... nt. ADJU'l•ANT vapuru 10 temmmııla... ·....-- al ,..~ ......... w_ 
n.._ • lliUIDUI, ...... .., apo ve ar yaya ura ft 'ftl'S8 an ,,... ~ wn. li Londra i · yflk alacaktır rihhide saat 8 de ~ saat 23 te ili- verstıen m ~-· 

lııı...~ vapurların muvasalAt tarihleri, reket edecektir. alacaktır. P çın • dilli, Sclanik, Dcdeağaç İstanbul Bur- ARMEl\IENT Il. SCHULDT 
~ve oavlunlan hakkında. acenta Her türlü izahat \ 'e malümat için Bi- AL'{GHYRA. vapuru 12/15 ağustos LffERPOO.li BATft gaz, Varna, Köstenceye 'hareket edecek- İRLAND vapuru~ temmuzda bek-
~t albna giremez.. Daha fazla rinci Kordonda 156 nmmarada LAU- arasında beklenilmekte olup Rotterdam tir.. leniyor. Anvers, Rottenlam. Bremen ve 

'- llaıM ~ T. O... - w Şr. llENT &EBOUL Ye ŞDIK~ ftlldr ac-.. Hambuq .,. AnYena Jiınanlan için v~~gelip vap;:k' :::m: !; ZARA motörü 7/ 8 :tarihinde mt 8 de Hmnburg ~in ,.ok aJacaktır. 
~ Wefaa numarmmıa mtıracu& bsına ••aeaat eiilmesi rıca elumar. yi1k alacaktır. ni zamanda Liverpool içfn yOk alacak- gelerek S,ıS de saat 17 de Pire, Korfo, ARMDIEN'I' DEPPE 

rica olunur. TELEFON: Z 3 7 5 tır. Porto Eddn, Brindizi, Valona, Draç, ESPAGNE va.puru temmuz sonlan-

r----------------~-~----~., •. a~m~~u ~~~~~~~~~~~~~~~~<~> r C Z. B k HATTI H. Whittall ve ve Vencdiğe hareket edecektir. ıçin yuk alacaktır. • • ıraat an ası ZETSKA PLOVtDBA ciTrADIBAR!moıı;,;ııoıstanhmde DEH NORSKE llllDDEı.. 
A. D. '.R'."TOR şürekası saat 8 de gelerek ayni gUn saat 17 de İs- I 

Kuruluş tal'ihi: 1888 nLOVCENn tanbul. Pire Napoli Marsilya ve Ceno- HAVSL N.JE~ OSLO 
Sennayesl : 100.000.000 Tbk lirası.. Vapuru 12 Ağustos 939 cwnartesi gü- TELEFON: 

3t2t vaya harak;t edecektir. BOSPHORUS vapuru 3t ağustostan 
Şube ve ajan adedi : 262 nü Köstcnceden gelip 13 ağustos 1939 rHE MOS~·Rlrr.f:Rl.011 BRİONİ ınotörü 10/ 8 tarihinde saat 1 eylt11e kadar Diyep Dtinkerk ve Nor-

Zinll ve tkart her •vi Buka muameleleri paz.:ı.r gUnU saat 12 de : LİNE l,jMirED 13 te gelerek ayni gün saat 17 de Pat- veç limanlru: i~ yük alacaktır. (Bu va-
t.ABA B!RtKTiRENLERE 28..800 LiRA Pire - Amavut]uk limanları - Kotor- LlvERPOOL. GLASGOV VE mos, Leros, Kalimnos, İstanköy ve Ro- pur Norveç ıçın ancalr 31 :ığustosa b-

tKRANtYE VERECEK Dubrovnik - Split Venedik ve Triesteye BRİSTOL hattı dosa hareket edecektir. dar tahmil edecektir. 

~ bankuında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he.saplannda en az (50) hareket edecektir. E.SNEH vapuru 28 temmuzda gelip BRİONİ motörü H/8 tarihinde saat BALKİS vapuru 25 eyl\ılden 28 eyh\-
lı...__ - :L •NGLO ~GYPTİAN Liverpul ve Glasgovdan yiik çıkaracak 8 de gelerek: 15/8 de saat 17 de Pire, ı~. kadar Diyep Dilnkerk ve Norveç için 
.._bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a He aşağıdaki plina göre ia;. ~ &"; • ve ayni zamanda Liverpul ve Glasgov Korfo, Porto F.dda, Brindiz.i, Valona, yük alacaktır. 
~ dağıblacaktır: 4.000 Lira MAiL LİME için mal alacaktır. Draç, Gravoza, Spalato, Zara, Fiyume, BOSPHORUS vapuru 25 birinci teş-

t Adet 1..000 Uralık PİRE MARS~ YA ve PİRE BEYRUT Triyeste ve Venediğe hareket edecektir. rinden 28 ilk teşrine bdar Diyep Dün-
4 • 500 • 2.000 • HAYFA - ISKENDERİYEYE ha~ bbrandtsen • Moller ROY ALE NEERLA.N kerk ve Norveç için yUk alacaktır. 
t • 250 • LOOO • •CAIRO CITY• LÜKS VAPURU ile .Lifte•• lfftlYOPlı D. T. B. T. 
ti • 100 • 4.000 • ı Marsily:ı i(in Beyrut-Bayfa-İsken- • DAİ~E Kl/JfPAHYASI TİSZA motörü 28 temmuzda bekleni-

1.. 50 5 000 • hareket tarihleri deriye için hareket HAİFA. İSKENDERİYE • NEV-YORK HERCULES vapuru 7/ 81939 tarihin- . . 
la. • • · tarihleri PHiLADELPHIA HATrl yor. Tuna liman1an için yük alacrurtır. 

• 40 • 4.800 • 5181939 de gelerek Rotterdam, Amsterdam ve KASSA motörü 
29 

temmuada le-111 • 20 • 3_200 • 28/71939 GERTRUD vapuru ağustos nihayetin- Hamburg limanlan için yük alarak ha- . ge 
~T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşalı dUşml- 11/81939 18/81939 de gelerek, Hayfa, İskenderiye, Nevyork reket edecektir. : ~~~ ~ Port Salt 

)l,,.L ---•ve -~ .._L.ı.1-..1_ ..n....:ıı- 20 L.-•--'yle -...:l---ktir. 24181939 1/9/939 ve Philadelphia için mal alacaktır. PYGM.ALİO~ 21 ~ JO'.tO tari n JÇD • -~ IAnlllll,, ,. .... ""&& wau.ırua 7u.c.uc ·~ Y'C'n~ Ge L 1 IAt tarihleri. GUD ,.,.'l:"ft~ 10 12 . vapuru 1.101- - KAS-SA motıarö l2 ~osta beldemi-~--- .--..-.a_ 4 ~ 1 "-IAI 1 Birilld ı..&- 1 Mut " 1 llaina tarih- re:ıoı: vapur ıırm muvasa RUN n.ınr:~K vapuru · , hinde gelerek RoUerdam Amsterdam. ve . . . • 
ı....._ __ _. - --. "Y--. --. gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- eylalde gelerek Hayfa İskenderiye Nev- . . . ' . yor. Tuna lımanlan ıçın yUk alacaktır. llıııı ~ pıHeetLllr • Hamburg lunanlan ıçın yilk alarak ha-

-....._ • •• kında acenta bir f ... ı:ıP .Ut altına giremez:. york: ve Philadelphia için mal alacakbr. reket edecektir. •ERVIC"' .. _.RfT*M• ..._ _ __________ l!!!m ... ___ 11111 ________ Dahıı. faz~a taf"siliı almak için BtrlncJ Gerek vapurlarM muvasallt tarihleri. • -:. ..... • 

B R l S T O L Kordonda 152 numarada orUMD.~· isim1eri ve navlunlan hakkmda acıenta SVENSKA OIÜENT LINtEN ltOVMAIJlf 

Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANIYI! 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 44 Senelik tecrübeli idaresile bütün mütterilerine kendisini 

aevdinn~tir .... 
~inde misafir kalanlar emrindeki rahati bablar- lstanhulda 

Ege ve lzmir&Jer bu otefterde bulu,urlar ••. 
~U&uaiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmi-
~ derecede ucuadur .... . 

rıı--.. ............................. !IL1ill ... , 

1939 Yaz Modası 
..... 1111 ........... ......,... ıüneşiıı ii1*ra - viye>ae myasmıı sinen 

PANORA 
GONBŞ GOZLVKU:RI Y AUllZ 

Hilal Eczanesınde 

IOU.ST AL DO ROf CAMLAR 
llODERN ÇERÇIVELEL 

1'0PTANCILARA AYRICA rENZILAr 

l aze T emjz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
Bi\ŞTURAK Büyiik Salepçlofla ham brpsmda .. 

umum! deniz A~ntahğı Ltd. mtlracaat bir taahhUt altına giremez. Daha fazla OİTUZ vapuru 28 temmuza dolru 
edilmesi rica olunur. tafsillt almak için H. vHhTAL ve Şsı. BRAGELAND t.öri 

1518 
tarihinde bekleniyor. Köstence, Galas ve Tuna b-

TeJefon : 4072 Mildnrlyet · 3120 No.lu telefona müracaat edilmesi 
1 

rek Rou-...Cl nıoHamb Ska manian için yük alacaktır. 
ge e u.enıam. urg ve n-

Telefon : 31'11 Acerıta rica olunur. eli Ü lan i...ı... ilk larak h DUROSTOR vapuru 4 ağustosa 

Karaciğer, bôôrelc. tq ve kumlardan 
mütevelli sancılarınız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık şiklyetlcrinizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez-

zeti hoş, al.ınmasa ko}Qdır. Yemeklerden 
sonra yarım bardak su içeri.sinde alınır. 

iNGJLİZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOOLU - İSTANBUL 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Muhammen 
Bedeli 
Lira Cimi 

100 3 adet ana 

60 
350 
500 
50 

175 
100 
750 
300 
300 
100 
50 

Ev anası 
Kah .. .,...ı 
Oç ana 

N. Mevkii 

144. 145 bili 

48/1,48/2 
Yapacı oilu 

146/136 (( 
373/28 Dellil bqı 
354/7-18 Çerçi oğlu hanı 
Bili/37/1 Molla sokak 
68/5 Karantina Kadri ef. so. 
24/634-1 lh1ariye Katip oğlu 
54/318 Gedikli sokak 
52/2 « 
291/4 Sünneli sokak 
292/41 « 
295/9, 296/11, 297/13 Tepecik Ta

hir sokak 
200 Birbirine muttaad iki dükkan 293/23, 294/25 Teoecilc Altay so-

kak 
80 Dükkan ve fuın arsasi 367/36, 368/34 Tuzcu sokak 

150 Ev anası 337 /78 Dayıemir 
200 Ev 338/3 « 

Yukarıda müfredah yazılı gayri menkullerin tahmin olunan hiza
lannda yazılı kıvmetlerle açık arttırmaya çıkanbnıAbr. ihaleleri 16. 8. 
939 çanamba günü saat onda Vaktfl~r idaresindedir. isteklilerin yüz-
de yedi bı•ruk oev e1'-::esile müracaatlan. 

25, 30, 5, 10, 2652 (1546) • 

lzmir Telefon müdürlüğünden: 
AakerJiiini bitirmif lise veya orta mektep mezunlanndan memur 

alınacakbr. Taliplerin müdürlüje müracaatlan. 

navya man ~ Y a anı- ~ bekleniyor. K&tenee Kalas ft 

ket edecektir. Tu lim ı i · yük ı ktJr 
VİNGLAND motörü 21/ 8/ 939 tari- na an an çın ~ aca · 

Vapurlann hareket tarihleriyle nav
hinde ~clerek ~ott.e.rd~, . ~buı:g ve lunlardaki değ~liklenfen acenta me-
Skandınav~oa lıman1arı ıçın yük alarak ~yet kabul etme&. 
hareket edecektir. Daha fu)a tabiHt için ATATtnut 

GA .. "'"'.. ANY&cH caddesi 148 No.da V. F . Henry Van Der 
ZEGLU PO~ KUMP ~ '7- Q.,.. V ........ n~ 

<E.ını ve v-- •pul' acen..u&•nll m.....--.-
at edilmesi rica olunur. 

LEV ANT ınotörii 25/ 8/ 939 tarihleri 'RLUON : Wl/JOll 

ne doğru beklenmekte olup Anvers, -----------
Damig ve Gdynia limanları için yük ıra' ek .1ı1aıe.. C..Ow ... Jlanil~ a. 
alarak hareket edecektir. man1an iıı:in yiik ve yo1aı aı.r.t: ı.... 
Bollallda Auua•allNI ket edecektir. 

Battı N o T: 
SPRİNGFONTEİN vapuru 30/91939 handaki hare.ket tarihleri ile navhao

tarihinde •Avusturalya ve Ye.ni Zelan- lardaki dejipklilderden dolayı aceela-

da limanları için yük alarak hareket mız mesuliyet kabtıl etmez. Daha faz1ııt 
edecektir. tafsilit i(in İKİNci KORDONDA nA-

SERVfCE MARirtKB TELLt SPEILCO vapur acentasma mU
Roınnafn KııntDGll]NUI r~t edilmesi ric. olunur. 
PELEŞ vapuru 1 Eyıat 939 tarihlnde TELEPON : HCM/JM5 

Her kesiıı kallandığı ve l»eğendiği traş bıçağıcbr 

.iLAN 
lzmir iskan müdürlüğünden: 

1 - Urla kazası merkezinde ea fazla 20 ter adetlik perçalar hain
de ihale edilmek üaıe 100 adet aöçmen evinin İDfUl açık ekailbneJ'9 
konuhnUflur. 

Z - Beher evin mah.mmen keıif bedeli 476 lira 30 lauuftur. Bu 
huauıtaki l«:ıif ve fartname ve ıaire evrak her sün iakln daireainde 
görülebilir. 

3 - Eksiltme 12. 8. 939 cumartesi günü saat 1 O da İlkin dairesin
de müt*1dôl konıiayon tarafından yapılacaktır. 

4 - tıteldilerin tal~ olacaklan ev adedine göre yüzde 7,5 dan tu. 
tan olan teminat makbmu ile 2490 numaralı kanunda muaarrah ve
aailde berab. müracaatlan. 

29. 1. 5. 9 2728 ( 1574) 

Anbar inşaatı 
Toprak mahsulle'fi of isinden: 

1 - Sanclıkh istasyonunda yapılacak anbar, idare binası ile buna 
mütefeni itler kötürii olarak kapah zarf uaulile eksiltmeye konulmUt
tur. ı, bu inpahn ketif bedeli 54579.20 liradır. 

2 - Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde ofis umum müdürlüjün. 
elen, Jatanbul ve lzmir ıube1erinden ahnabilir. 

3 - Eksiltme 16. 8. 39 tarihinde saat 15 de Ankarada ofia binumda 
yapılacaktır. Teklif melctuplannı ba-.·i zarflar makhm mukabilinde 
ofisin muhaberat servisine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 4093.44 liradır. 
5 - istekliler teklif evrakı meyanına fİmcliye kadar yaptıklan bu 

aibi itlere ait ftliblan ve ebillmeye girebilmek için ofisten ala~ 
..... ehliyet ... -- byacaldan:hr. 



SAllJFS Je YaHI A.lllC .5 AGUSTOS Cum ı-tesı 

B. çemberlayn'ın çok mühim Sözler· 
Kamarasında Avam 

bilhassa 
muhtelif suallere cevap veren 

ve Çine karşı güttüğü 
lngiliz Başvekili 

lngilterenin Japonya 

Çin ve Japon meselesi 
Yine bugünün en mühim meselesi 

şekline girmiş bulunmaktadır 
Londra 4 (ö.R) - Kor diplomatik 

erkunile çok kalabalık dinleyiciler huzu
runda amele mebuslarından Noel Bek.er 
avam kamarasında harici siyaset müna
kaşasını açmıştır. Söylenen nutuklar bil
hassa uzak ıark meselesine ait olmuıtur. 
B. Çemberlayn uzun beyanatta buluna· 
rak lngilterenin japonya ile halen mev• 
cut ihtilafı münakaıa yolile halletmek 
kararında olduğunu kaydetmiş ve şunu 
da ilave ctmi§tir: lngiltere, diğer yerlerde 
olduğu gibi, uzak §arkta da tam mesuli
yet kabulüne kat'i karar vermiştir. Fakat 
ileride lüzum görülebilecek fedakôrlık

ları yapmazdan evvel, imkan mevcut ol
dukça, ancak sulh yolunda hareket ede· 
cektir. 

c Londra hükümeti Çin bankalarında
ki gümüş paralar meaelesini ve Çin dövi
zinin müdafaası meselesini japonya ile 
yalınız başına hal etmeğe mütemayil de
ğildir. Bu işler, ancak bunlar da bizimle 
ayni derecede alakadar olan hükümetler• 
le fikir teatisinden sonra hal edilebilir. 
Londra bu hükümetlerle son derece ııkı 
temasını muhafaza etmektedir.~ 

Ingilterenin Tokyo sefiri çocuğu ve karısiyle bır aracca 

lngilterenin de Amerikaya ayak uydu· 
rarak japonya ile ticaret muahedesini 
feshetmesini istiyen bazı mebuslann ten· 
kidlerine B. Çemberlayn cevap vermiş
tir. Bu mebuslar böyle bir tedbiri Brük-
5cl konferansının kararlarına ve lngiltere
nin Çine müz.nharcf teahhüdünü kabul 

c- lngiliz hükümeti, başvekilin bu· uğnya<'aktır. Şunu bilmelidir ki mihver 
gün yaptığı gibi, harekete geçebileceği-! devletleri kendisine hiç yardım edemez
mizi ve ihtiyaç halinde hareket edeceği- ler. Almanya, Türkiye ile müttefik olan, 
mizi açıkça ve şüpheye mahal bırakmıya- diğer bir çok dostlarile · birleşmiş olan 
cak tarzda beyan ederse eminim ki ja- muazzam lngiliz imparatorluğunun kuv
ponya ~imdiki siyasetine devam ede- vetlerine kar!lı harp etmek cüretini göste-
mcz.> 

Diğer bir amele mebusu ispanyadan 
bütün Alman, lta)yan ve Portekiz kıta
larının geri alınmış olup olmadığını sor-

ettiği Cenevre mukarreratına dayanarak rnu!ltur, 
müdafaa etmi§lerdir. Başvekil bu müna- B. Çemberlayn - Bu suale hariciye 
sebetle lngiJterenin japonya ile ticaret müsteşarı tahriren cevap vermiştir. Sarih 
muahedesinin feshine kendisini mecbur rakamlar vermeğe imkan olmamakla be
edecek hiç bir teahhüd altına girmemiş raber, hariciye nazırı Lord Halifaksn ge
olduğunu söylemiş ve muahedenin fea- len raporlara göre ltalyan ve Alman kıta
hi için 12 ay evvelinden haber vermek !arının ekserisi geri alınmıştır. ispanyada 
lüzumunu hatırlatmıştır. Böyle bir ihbar Portekiz kuvvetleri yoktur. 
ise lngilterenin uzak prktaki tican mü- B. Artur Henderson baıvekilin lngi-
badeleleri üzerinde müessir olabilir. liz - Türk .karşılıklı yardım müzakereleri 

recek olursa ezici bir askeri hezimete dü
çar olması mukadderdir.> 

Amele mebuslarındıın Con Morgan 
demiştir ki: 

- Belki Almanyanın yüksek siyaseti 
uzak şarkta vaziyeti vahimleştirmek ve 
bundan istifade etmek gayesini takip edi
yor. Fakat Alman milleti, kendi reyini 
bildirmek imkanını bulsa, ne ltalyan dos
tudur, ne de japon dostu. Eğer Alman 
milletinin arzusuna göre hareket edilse 
Alman siyaıeti bambaşka bir istikamet 
alır. 

Londra 4 ( ö.R) - Parlamento bu 

• • 
sıyasetı anlattı 

Lord Halifaks'ın beyanatı 
Amerika diplomatlar mahafilinde 

çok müsait şekilde karşılandı 
Londra, 4 (Ö.R) - Foraynofis Mos

kova sefiri B. Vilyam Stitten son Mos
kova konferansı hakkında yeni bir ra
por almıştır. Sefire yakında yeni tali- • 
mat gönderilecektir. 

Vaşington, 4 (A.A) - Avrupanın va
ziyetine ve bilhassa bir İngiliz - Fransız 
Sovyet itilafı vücuda getirilmesi için 
yapılan milzakerelcre dair Lord Halifax 
tarafından yapılan beyanat, Vaşington
da müsait bir şekilde karşılanmıştır. Bu
rada hüküm süren kanaate göre totali
terlerin tecavüz teşebbüsleri ancak •Ni
zam ve asayiş taraftarı olan devletlerin• 
kat'i bir tarzı hareketi ile bertaraf edi
lebilir .. 

İngiltere hariciye nazırı tarafından 
yapılan beyanabn İngiliz - Japon müna
sebetlerine taalltllc eden kısmı hakkın
da yapılan tefsirlerde ihtiyatlı davranıl
maktadır .. Lord Halifak.cı bir ziyafette tc-

_Amerikan diplomatik mahfellerinin devlet muahedesini imza etmiş olan mahfeller, uzak Şarktaki AmerikaJl t)lııt' 
kanaatine göre Japonya ile müzakereler memleketlerin Çindeki haklarının çiğ- şebbüsünUn münhasıran Çinde JapO Jır' 
cereyan ettiği şu esnada İngilterenin iki nenmesinin önüne geçmek üzere bir ha- tarafındnn doğrudan doğruya veya ıırıı· 
memleket arasındaki münasebetlerde rekete başlamak zamanının yaklaşmış ponya ile diğer alfıkndar devletler yısi>'' 
görülen gerginliği arttırmamak ar.lUsun- olduğuna kani bulunmaktadırlar. Muh- sında akdedilecek itilaflarla, dolll ·ıcBll 
da olduğu f.-<>rd Halifaksın nutkundan telif demokrasiler arasında bir derece- le tehdit edilebilecek olan Aıner; et• 
anlaşılmaktadır.. ye kadar bir menfaat tesanüdü mevcut menfaatlerinin müdafaasını istihda 

Fakat Amerikan mahfelleri dokuz olduğunu kabul etmekle beraber bu tiğini tebarüz ettirmektedirler. ___./ 

Almanya ile Italya 
Japonyayı mihvere ve bir askeri 

ittifaka sokmağa uğraşıyorlar 
Bir japon memurunu katlettikleri id- hakkında beyanatta bulunup bulunamıya· 

dia edilen dört çinlinin suçlu olduklannı cağını ıormuıtur. ' 
gösterecek deliUerin japonya tarafından B. Çemberlayn - Bu ıuale de B. But
gösterilip gösterilmediğini ıoran B. No- ler yazı ile cevap verecektir. Fakat mü
el Bekere hariciye müsteşarı B. Butler zakerelerin normal şekilde devam ettiği
cevap vermiı ve demiştir ki: japon hükü· ni ıöy)iyebilmelde bahtiyarım. 

gün dağilmazdan evvel mülteciler mese· Paris, 4 (Ö.R) _ Japonyanın İtalyan giltereyi İngiliz _ Japon müzakerelerini 
lesini de müzakere etmiştir. Hükümet na- Alman paktına daha sıkı bir şekilde il- tacile davet eden Japon gazetelerinin 
mına, hükümetler arası komitesi reisi Sir tihak.ı hakkında Romadan şu haber ve- yazılan arasında bir tezat ta vardır. 
Vinterton izahat vermiştir. ·u rı yor : Tokyo 4 (ÖR) - Japonyanm Avru-

lngilterede 40 bin Alman mültecisi J Ro B lin 1 ilik' ' • 
aponyanın ma ve er e ç -

meti bu gibi delilleri ihtiva eden bir liı.. Londra -4 (ö.R) - Avam kamara
te vermiştir. Bunlar tetkik edilmektedir. sında başvekilden sonra ıöz alan rriuha· 

vardır Son on iki ay zarfında 150 bin l • il ün betli ahf ll d ~--v .. ,,,,.,_._,,~-~--,----~·---~--~~~,J.~··· 
. erı e m ase m e er en yapı-

multeci Almanyayı terk etmiştir. Çek 1 if ta .. iki d' 1 İtal d 
··1 ·ı · ı · k' ç k h' k" an şaa gore ıp omat, ya a 

mu tecı erme ge ınce, es ı e u ume- K "lil ahilin' d d" • .. · tl · ·ı · ı · 'k d ,. om go s e unxu mUlfil<.a an 
Bir mebuı B. Çemberlayndan dolayı· fazakir mebuslardan R. Kira ıu beyanat

ta bulunmuştur: 
tıne ven mııı o an ıah raz an kalan "' 
milyon lira bunlara yardım için kuUanı· neticesinde, Japonyanın İtalyan - Al
lacaktır. Mültecilerin lngiliz Güyan müs- man siyasi ve askeri paktına iltihakını 
temlekesinde iskanı tetkik ediliyor. Sir Tokyo hükümetine teklif kararını ver
Vinterton mülteciler meselesi metodla mişlerdir. Sefirler Tokyoya telgrafla bu 

eile taarruzun tarifi meselesinde lngiltere 
ve Rusyanın karşılaşan formüllerinin ma
hiyetini bildirmesini istemişse de başvekil 
bu hususta izahatta bulunmağı kabul et· 
mcmiş ve böyle bir vesikanın, alakadar 
hükümetin önceden müsaadesi alınmaksı
zın ilanına imkan olmadığını bildirmiş
tir. 

Londra 4 (ö.R) - Japon meselesi 
hakkında avam kamarasındaki beyana
tında ba§Vekil çin parasının muhafazasile 
çinlilerin çete harbine devam imkanı ara
sında sıkı bir münasebet olduğu hakkın· 

daki muhalefet noktai nazanna itirazı ol
madığını söyledikten sonra Çinin de aulh 
cephesine ithali hakkındaki muhalefet 
teklifi münasebetile Çine de, Polonya ve 
Romanya gibi taarruza karşı garanti ve
rilmesinin mi istendiğini sormuştur. 

c- Eminim ki l ngiliz siyaseti azim 
gösterirse bunun meşum hadiseleri önle· 
yici bir tesiri olacaktır. Eğer japonya is
tikbalini mihver devletlerine bağlarsa, 

son harpte Almanyanın UKradığı akıbete 

idare edildiği takdirde iki üç senede hal 
edilebileceğini söylemiştir. 

Bir Alman gazetesine •• gore 

Eğer Amerika 
Japonyaya harp malzemesi vermezs.e 

bu çok tehlikeli bir tehdit olur 

>o 

Amele partisi namına B. Noel Beker 
müdahale ederek hükümetten Çinin bir Berlin, 4 (Ö.R) - Amerika tarafın- hazırladıklarına hükmetmek ihtiyatsız- ~~ 
taarruz kurbanı olduğunu açıkça beyan dan Japonya ile ticaret muahedesinin lık olur.. a 
etmesini ve bu taarruzun 9 devlet mua- feshinden beri Alınan gazeteleri Amcri- Ticaret muahedesinin feshi İngiltere ~! 
hedesilc Briyan-Kelloğ paktına muhalif kanın uzak şarktaki niyetlerine bir çokltarafından bile bile yürlitülen taarruz .~) 
olduğunun kabulünü istemiştir. B. Çem- maknleler tahsis etmi~c~dir .. ~u ~aka- siyasetinde ilk adımdır. 1933 senesinden ~Jtl 
berlayn demiştir ki: leler Alınan mahfellerının sarih hır en- beri ilk defa olarak Amerika rcisicüm- ~I 

- Bu husustaki beyanatımızdan cay- dişesini gösteriyor. •Doyçe Algemanie hurunun haric siyaseti mem1eketin ar· ~ 
mış değiliz. Fakat kabul ettiğimiz teah- Zaytung• un Nevyork muhabirine göre 

1
zusuna tamamen tetabuk etmektedir.. lırı 

hütler mucibince japonya ile ticaret mu· Amerika tarafından Japonya ile ticaret General Göringin gazetesi olan Nnsyo- Japon kadınlanııdan üç Jtlv /tl 
ahedemizin feshine de mecbur bulun mı- muahedesinin feshi en taarruz.kar bir nal Zaytunga göre de Amerikan siyase- mnhiyette bir rapor göndermişler.. 1 pa meselelerine karşı hattı hareketi hak-, kik etmişlerdır. Alman ve italytıP .:tıiP -q~ı 

akt d B · t hu" kuıııe~,,.,. h yoruz. siyasete yol açm a ır. u sıyase ti bu mahiyette ise de Amerika hükü- Japon sefirlerinin beyannamesi hak- kında ordunun tekliflerini müzakere messilleri tekrar Tokyo iltJ>r 'Q 
Eğer istenilen teminatı vermezsem bu Amerikadan Japonyaya har~ mnlzem~~i 1 mcti tarafından takip edilen Japonyayı kında İtalyan gazeieleri henüz hiç bir edecek olan beş nazır konferansı saat İtalyan - Alman a<;ked ittifakına 

japonya ile ticaret muahedesini feshet- gönderilmesinin men'i suretiyle tezalıur zaafa düşürmek maksadı elde edilemi- tcCsir yapmıyorlar. Sadece haberin ba- 13 te toplanmış, fakat müzakereler tah- kını teklif etmişler.. ~ 
memek kararında oldugvumuz •eklinde edebilir. Bu son derece tehlikeli bir teh- yccektir.. şına konulan bazı cümleler tefsir yerini Roma ecneb·ı mahfellerindc t -" •. ~ ,, dit edilmiş bir ruzname üzerinde ecre- Pi' 'ti~ 
tdsir edilebilir. Bu tefsir tamamile indi dittir ve Amerika umumi efkarında Ja- tutmaktadır.. Japon diplomatlarının edı'ldigv ın· e go"ı·e bu müzakcrelcr.c ..,·" ı."< - yan etmiştir. Domei ajansına göre yal- v_v 'ıt 
olacaktır. Tokyo müzakerelerine devam ponyaya karşı kendini hissettiren bilyük r: .. bankalarındaki Kom gölü sahilindeki içtima teşebbüsü- men Japonya askert ittifak fikriJlle ..,~· b)l~k 

~·aa nız Çine taallUk eden meselelere doku- •" •ıq 
etmekle hükümet, siyasetine hakim olan bir cereyana tekabül etmektedir. Ame- •• •• I nü ve bunun beynelmilel sahada geri arız kalınakta.3·-. Bu müzakereler c t•ıı.1' ll,k 

J 
gumuc para ar nulmuştur. Ordunun teklifleri başvekil w.r )V .~ 

prensipleri, azami derecede muh afaza rika hükümetinin, Çin topraklarının a- ~ kalmıyacak. olan ak.islerini muhakeme işi _ ır. da ,.. L" 
meseıesL.. İr il h b . al İt him bir Japon heyetinin YCilVn 1• t1v 'Ilı-, 

etmeğe çalı§ıyor. Unutmamak lazımdır ki ponya tarafından tahliyesine kadar böy- Japon hükümctine bırakılıyor.. anoma e ar ıye nazırı gener a- k 11lı" ~ 
1 ihtimali Lon2lra, 4 (Ö.R) - İngiliz hükümeti, B un1 be be gaki arasında bu sabah husust bir kon- yayı ziyareti arasında bir ya 

1 
;ıV 'y gelecek aylar zarfında daha vahim ve e bir siyasette ısrar etmesi· · var- un a ra r, şunu kaydetmek rül" Müzakere mevzuunuP ,v \ 

bize daha yakın hadiselerle kar!lılaııabili- dır Çin bankalarındaki gümüş paraların tes- icap eder ki diplomatların bu içtimaı feransın mevzuunu teşkil etmiştir. uyor.. J ...nJ1 Jl tı .. t edilmesi bir taraftan İngiliz - ar l .. 
riz. Bunlara karşı koymak için bütün Tokyodaki İngiliz - Jaı)on müzakere- limi meselesi hakkında, nP,iliz ve Ame· hükümetlerinden verilmiş hiç bir emre k vıı '-'l 
kuvvetimizi muhafaza etmemiz icap eder. leri Amerikan umumt eflcllrı tarafından rikan hilkümetlerinin ccv:ıbını a]p,ışbr. istinat etmemektedir ve tamamiyle ken- Roma, 4 (Ö.R) - Japon ve Almanızakereleri, diğer taraftan Mos ~11cie ıt ~t)ı 

Muhalefet lideri japonyaya azimkar ayıplanmak.tadır .• Bununla beraber bu İki hükümetin mütaltıaları gözönünde di namlarına hareket etmişlerdir.. Mü- sefirleriyle İtalya hariciye nazırı Japon- yasi ve askeri görüşmeleri üzcrı tel 
bir hareket lüzumunu kaydetmiştir. De- meselede İngiltere ve Amerikunın danı- tutularak Tokyo sefirine yeni talimat lfilcalın hiç bir resmi manası yoktur. yanın Roma - Berlin mihverinin siyase- sir yapmağa matuf bir manevra 

'" 


