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CUMA 

10 
Temmuz1936 Hergün sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

• 
lngiltere ana Bir Fransız gazetesi boğazlar 

mes'elesi hakkında ne qiyor: · filoyu cekiyor. 

Harb halinde boğ~zlardan ita~~;~n":ı;;:.0" 
geçiş konuşuldu. Rusyanın 
hareketi hayret uyandırd .. 

-Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan boğazlar 

1.onılra 9 (füııl)o) Resnıf'n 

lıilı.lirildi~ııw p,iirf' lngiltı'r•' lliik(ı. 
mı'lİ \kdı•nizdt· lııı)un:m ana fj. 
ı .. , ıı <;ekm l'~ı· k:ır:ır H'nnitlir. 

. ilk .!do ııl:ırak Cdırlıittnnk 
filo 11 \kılı•ııi:r.ılt>ıı ı:ı·kilrı· ·k , lıuııd:ııı 

oıır.ı H' ılıimİıı) oııl:ıra ırıt•ıı·up 

sl'fiıwlı·r ı:ı·l,Jll'l'ı·klru)ir. l\la:ıııı.ıfilı 

\kılenizdı·ki lıı~lfo; ıll'ııiz kt.\ \ı' I· 
lı•ı i ı•,,J.isinıkıı llnlı.ı fa,d,ı olac·:ıkıır. 

lııilın eılilıni, ol.ın ınüd.ıfııa 

komisyonunun lağvında bizimle beraberdirler. lqki)utı ıla nlJıığu ~ilıi knlnC'nk \ (' 
t>,ıki drrt'ı'ı·~iıw imlirilnıi) f'r«'ktir . 

M. litvinof konferansı terketmiyecektir.. Romu 9 (Raı1,u) ı 11em~ 
~-----s---- nıııı filo«unun \kdı•nizrlen <;ı•kil· 

lngiliz gazeteleri bedb ·ndi . Fransa ~:\'~~~ll::~ı'.·;~·ıı~"·m~~ı:ı·~;:~;~:,~~'ııı~~;;, 
, . Rus tezi ne yardımcıdır.. :,'.;;::·:·:~i~I::,1··:ı'::~···~:::: .. ı;~~: 

ıl arı 9 (Rndyo) Monırö 1 ,:;ustu lınzı iıirazlanla lıulıııııııukla· --·-----------
konfcrnns.ı , bir uzlaşın• hulmıık ılırlnr Bu iki de\ lf'tl' "tire hoi'raz- f "\ 
üzere ın isine d vam etıni.ıir. M. l:ır lı~)llt'lmilt-•1 koıııi~;oııı; Tfi~~;. Hükumetimiz 
PoJ Bonkur ihtilafı hal ic;iıı la· ) ''} i ınr~nisİlıılc· tak\ i) ı• eııııektı·dir. 
Hı ·ııullıı bulunınu ve hugünkii ı.n· ~l:ıamnfilı lıir uzla~ıııa tı·ıııiıı et· 

lı:ıb cel e inde ho~nzlardıın lınrh komi") 011 ) ı•ı iıw kon-

efindcriniıı münıru hakkmdaki mu:ırndfiıııı llPHımıııı 

Zecri tedbirleri kal. 
dırma kararı verdi. 

16 ın.-ı ıııııdlle üzerin<· f"lki1.:ut tı·klif •·tnıi~lerılir. 
) pılını • fakat henüı hir ıızla~ınıı l\Jontrii, 9 1 Raıl~ o J 
lıulunmaını tır. ajııu ı lıilcliri) or : 

Ankara, 9 ( A.A)- Ce
miyeti akvamca aksiyon
ların kaldırılmasına karar 
uerilmiş olduğu için 13-
11-1935 tarih ve 2844 

Ou yedinci nımltJeuiıı miiıal..e· J. Lit' iııof iJP Lorıl St.ıııl··) 
rt' ine geçilmiştir. nu maılılı• harlı ıırıı~ıııılııl..i ıniıldkauu, ~ı. Lit,irıol~ 

luılind Türkiye'nin muhariLlcrc koufcran,ı ıcrkcclcı ı•gi h:ıkknırl:ıki 
ait donaıımalann boğazdan geçme· lıııherlcri tekzip etmiştir. 
ıini müsaadesi hakkını Tlirldyr.'yc Fransıı tarafıııdııu tak\ iye edil· 
hırakmnktadır. ıııckte olan Hııs tezi üzerine Pol 

numaralı kanunun vermiş 
olduğu seltihiyete_.,,inaen Boııkur ılu ("ııdl'.' ııııııtnko\f mi ıık· Bu maddc)c jnponyu uıurah

hn , jnponya•nın ulu ar OS)Cte i

ne dnhiJ olmadığını ileri süren•k 

itiraz etmiş v m maddenin de 
m(i7.akere · talik edilmiştir. 

Bundan onrn h vn kunetle· 
riııin hoğazlardan g çmeınl'si ·hak
kındaki talebi müıukerc edilmiştir. 
M. P 1 Bonkur ,;e Lord tnnlcy. 
tııyynrclcrin ınemnu nııntakalardnn 

geçmcıne.k .şnrtile be>gulnrdnn ıtl'°" 
çehilmesini doktor 'ıl'e,f ik Rüştü 

rn 'a kabul t:tıirme~ı· çıılışruı~lnr· 
dır. llu hu u tnki miizaken•ler dı•· 
anı tınektedir. 

lııra men up deniz ı..m \etleriııin konulmuş olan saksigon-
dcğil, ulu hır "") Nc int> men up /arın 15 temmuz 1936 
bütün deniz 1,;.u, H·tlerirıiu flrrlıc • dan itibaren kaldırılma
ıi~c> malik olma mı teklif etmi~tir. sına vekiller heyetince 

Romn, 9 (Had)o) 1onıröa<Jcıı karar verilmiştir. 
lıildicil " · n o 1 r ~ o-
rno«ı, nıurııhh:ısların be.Jdcdiklcrj .5tokhofm, 9 ( A.A) -
talimat gdinccyt· \e föıiinıiizıleki lsveç hükumeti 15 tem-

M. Pof Bonkur konferansın pel'§(!mlıt· giiniiııe kuılar talik t'(lil- muzda zecri tedbirleri kal-
~oplandığı otele girerken ıniştir. dırmağa karar vermiştir. 

dır. Fran~ız•Jarln İngiliz'lcr bu hu· -Sonu 6 ıncı sayfada- \. ..) 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-····-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· Danzing mes'elesinden sonra 
doğan vaziyet çok naziktir : 

Olimpiyadlardan Sonra Al-

Veki ler Heyeti 
D .. n Ace e Bir Toplantı 

Yaptı. 

Bir gazeteye göre İtalya hakkın
da Montrö';e akseden haberler. 

ltalya'nın, siyasi vaziye
ti de fen laşmaktadır 

l 
l 

ltalyan askerleri 
P:ıri:. 9 (A.A) l\latlam To· lıalya"nın llııbeşi tau"ılnki \il· 

lıouiıı llalw~i taıulu iilıııii~ olııu zİ)l'li lıııkkıııdıı <liiıı akşµın l\loııl· 

Jtal~uıı tn~):ırccileriniıı m:ırıız ı.u1· rÖ)t' ~rlıııiş olnu fcn:ı lınLcrlrr n;ı: 
mı~ olılııkları lıu felôkt'I doln) i"ill' ı;ok lıe)t'C:uı U)Ondırıııı;-tır. Diğr r 

Öu gawtc ine ~u telgnıfı çeknı!~tir. -Liıtf en çeviriniz-

• 

Dostlarımız her halde 
bizi yan ış anlıyorlar! 

~------Türk tezi, hiçbir zaman 
aleyhine değildir. 

Rusya 

Mo kova 9 (Hnd) o) - .Sovyct 

ıuntLunlı, Bognzlar kuııforancıında 

lu ihrrc ,.e Tlirkiyc'niıı iyn etiııi 
tenkit etmektedir. 

fzH'SlİHı ı•:ızctc i, H'ni Turki· • c • 
}C)•' karşı ıılaıı hüyiik R11s dosl· 
lıı~uıııı derlıııtır eıtirl'rı'k: 

Türkiye'ııin lontrö'ıleki tarzı 

hıırckr.ti lıu doHlugu tabİ)t' etme· 

nıı~tır. Sıı\) ı huılutları, Karuıl<'· 

nizdc olduğu ı;ilıi Baltık w şimal 

dcıı iz)crinıle hııl ıınıııakt:ıdır. 

Bnııuıı iı;in Hus ıııı·nafii, ::Sm· 
) el fil olarının lıu cleııi:rll·rdt' ı·r-

he•ti hnrekutn malik olıııalıırıııı 

icnhettirmcktcdir. \ e lııı mt>ıınf i 

doıınunıamızın bu crlıc ti harckf'tİ, 
Türki)•,'nin ı'nınİ)eti alc)hine bir 

hareket teşkil <'ılcmez. Gö~teriJcıı 
nıii~kilfit H' yapılım ıııukuvcmet, 

aılcce eınpcrynli~tlnin mcn:ıfiiıl!' 

\C ovyetlcrin ııleyhiııeclir. n~-

nwktedir. 

Prnvıla ılıı ~uııl:ırı )Uzınııktııdır: 

1 lirkiyc" ııin battı lınrl'.'ketiııi 

hn) r~tlc knrşılııdık. Rusyn'mn do t· 

111~11 1 'fiirkİ)•' iı:iıı ll<'r \akit lfı· 
zınıdır. 

flomanyıı, .. iBolgari tnıı, f wıan 
murahhasları Tiirki)e'nln boğazlar 
komi yonunun Ja n hu u undaki 
teklifine taraftarlık gö t rınişler· 

Habeşistan'da 
Ôldürülen İtalyan. 

lar kimlerdir? 

Almanya cevap verme-1!1 an ya' da Ha!.b Bekleniyor. di, vaziyet karanlıktır. 
ltalya Danzing işinde bitaraf kalacak, Lokar- lngiltere hava bütçesi 

Homn, 9 (A.A) - Ilava işleri 
ııezaretinin bir tebliğinde; 26 ha· 

ziraıııla iiı; tayyareye binerek Y nl· 

lnga nnnta'ka~ı üzerinde bir uçu~ 
yaprıııf olan general l:ıglin~eo 

ile erklhııharLiye olba) ı Calde.rini 
; Mnb Şl Locııtelli, mühendi Fnı o 
~·· rnlıip BorlJi•oin Lekeııııi mınta-
1..ıı ıııda knrap inın ş ,.,. oruda 

llnh<'ı;"lı·riıı lci'ıtHızüne uğrııım 'e 
kıı lır:ınıaıw:ı bir dlh üştl'n oııra ö). 
•lıirulıııii oldııklnrı tı>\·iL eılilmı>k· 
INlir. ) alım: r.ılıip Bı;f'ı•lli kurlu· 

l.ıııık lııı lııılwri gt•tiroıiştir. l\liitc· 
c'u\ ir.lt>tf' L.ıırs.ı hene~ t k "I 1 • • • : -. . • Pil ı ı:ırı>· 
htını' t;ırı ılnıitıir. 

Hoııın. 9 (Hnd) ıı) ı•ını•ııı·i · 
tlı·ki lO) ~nn· taarruzu, diı.· \lıııLn
ılıııı lıt nü:ı: i,gal ı.Jilnıcıııi ınıııtıı· 
1.:nılu Vı• 2:>0 Jdloınf'Ll"• ııznkta 0 J. 
ııııışı ıır. 

Bu hfıdi ede ölllürülculcrıleu 
lJiriı;i llahcşi taıı•Ja1ci ltalyan ta}. 
)nreleri lmınhıırdıman şefi geııt'rııl 

lul) O) o'dur. ikinci mirallly Muryo 

Kıırdcnıi) o'clur. Bu r.ubit Trablu • 

garp harbine i tirnk etmiştir. - çün• 
cüafi Aııtonyo Locııtelli i mindeki 
tayyarcciclir. Biiyük harpte Alman 

tnnarc knrargtıhıııı bombardıman 
.. , mi, tccrilhcJ i bir tan nreci idi. 

fllteod ]it ınadnJyalnr w ni~anlnr 
ıılmı tır. Bunlar n n ında papa 
BorcJJi de vnrdı \e bu papas ou 
günlük yolu ynya katederek iilüııı. 
den kurtulruu tur. 

Jurnale Ditalya, bunlann ölün· 
<'C) c ku<'lnr nıüdafaau devam ettik· 
lerini yuı:maktnılır • • 

nocular könf eransına da gelmiyecektir. ~ misil artlrlldı. 
Bugünlerde Danzingte bir hareket beklenebilir. Bu yıl silahlanmaya ayrılan para 

Danzing'ten sonra Memel, sonra.. ~!!...~.':'}iyon r azla/ık gösteriyor. 

Danzing'te Polonga'nın yaptığı .Gdinya limanından 
bir görünüş 

Dan;ı:ig 9 (Haılyıı) Lı•lıi .. tan lohınin C'lnıd.tcılir. 
hiiktlmetiııirı Uanzig k~ıııi eri ~1. Scrlıe t şehre " il olnıı lııitiiıı 
Popi, doktor Greyzı•r'c l..elıi~tan ıncs'clı•lcrin doğnıılnn <lo~nı)a Al-

hükılınct.inin nıüznkcre iz ve hol· ınıııı) .ı ilı• Lı•lıist:ııı arasınıla lı:ıllı .. 
hclıot hır ınlıavviilc taraftar olıııa· ılilf'ce~i !öiiylcnnıekteılir. Lı•his ı:ının 
dığıııı bildirmiştir. 1. Crf'vzcr de Dnnzig'ıleki şimdiki iktıı-adi lııık· 
hö)le hir~cy ııJınıyaeağıııı. temin lan muhafaza ~ılilecck w· Ahnan· 

etmiştir. lıırla miinıı. ı•halıııda ıımdi bi.;hir 
. Londr. 9 (A.A) - Daıızig mc~- tlı•gi;-iklik olım) :ıı•:ıkıır. 

elesınclen bahseden Momiııg J>o5t lmuıı)a'nın Danzig'i ndeı•ı• 
gaze•e~i yakında mezkur ~clıirıll'ki Alınun ı:nıııia~uu itlıul ı•tıııı·~i tPr-

ırıilll'llt•r cemiyeti illi kıııııi11erliği- cih etıııekıı· hııl unıhıı;n :ıııcnk hu 
niıı ilga cdilccc~iııi w re~ınerı 1'.'kliıı Lehi tallf~a kulml cdilıniye· 
ıoubtari)cti haiz bir Dnnzil:) ıırazi i ce~i 1. Hitler"in i c Lelıi tıın'ın 
ihdas \c lıu arazinin AJmaııya')a <lostlu~ıınn fı•\·kulitıll' hir kıvnıel 
tl\bi imi~ gilıi itlarl' cdilecPğini \ernıektt· ulılugııııılaıı ıloluyı lııı 

ııııl..t:ıtl:ı 111rar l'l 111 İ\ l'Cı•ı\j • ro ~·i~ len· 
llll'ktrdir. 

llail) ~lail 'aı:rnr: 
Daıızigıı•ki ~ı·rgiıı \:tzİ)• tlı•· 

rin !>clı(•plc • ri artık lı"ı kt>~<;l' nıa· 
liııııdıır. Bu ı;f·lıl'plı•ı i kı•;-f• ı ıııt·k 
ıı:ııı ora~ıı ı:ılıkik loıııiır .. j ı,:iiıı· 

ıll'ı ırıek ,,. ıııı•\ 11 İııı·İ ı: lıir ırıı1ılıılı.ı· 
l1> ile lıu hngiıılip.i .ırtırnı:ı~n lıiı.; 
ılr ilııi)ııı: )oktur. 

Buıııa, ıı 1 \. \I Sı•l.ifıi,· ı 11,11· 

nwlınf il. İt.ti) :1' 11111 1Jall7i;.: ıııı·•:r. 
lı• i ti .. dahil ohlııı.!tı 111'\lll'lıııilı·l 
lıiiıiiıı ıııiizııl...rıı•lı•riıı lıaı-İı : iıııll' k.ıl · 

• ıırnktıı ılı'\11111 1•11111 ·1..tı• 

lıf')tlll f'~kıııekteılir. 
ulıl ııg uıııı 

-Devamı 6 ıncı güzde-
~~---~----~----~-~ 

İngiltere 
Akdeniz devletleri 

ile an/asmasını 
~ 

bozacak mı? 
I..onılra, 9 jRa.ıl)oJ- A'am ka

ııııuu~mnı dünkü ic;timaında, iııgil-

lcre'ııin hıızı Akdeniz tlcvletlerilı· 

zecri leıHıirlı•r dı•\·am ı·ttigi ıniiı). 

ıletçc )DJHlllt olduğa nnl:ışmalımn 

ılc\'nnı eılip ı·tnıiycce~i •orulınuş· 
tur. Başlı:ıkarı Balıh iıı, bıı akitle· 
l'İ11 ınuwıkkat olılıığuııu ~i)yJerniştir. 

A)- Karu, deniz 

'., hava onl ıılıı

nna tnh i:ı ı•ılikn 

11111111.;ıııı biit\'l' hu· 
gfüı ne:;rt•dilmi~· 

tir. llıı,a kıı" ı•t· 

ll'riıw on nıil)ıırt 

liralık bir fozl:ı 

talı i ı:.aı a) rılııııf 

'•' lıli) idik le lııı 
l.:ıı\\ rtlı•r uiil<;c i 
gPr;t·n eııeııiıı 25 

ınil)Ollllll,ı lllllk:ı· 

hil 50 ınihoıııı 

lııı 1 ııı ıışt ur. 

lnı;iliz 

" 

hilkiı· 

lıll'l ili ili hu. t'IH' 

illihlaııııııı 1<;111 

sarfctti(;i p:ı ra se
ı;Pıı ('lll'llirı I :iO 

milyonuna ınııkıı· 

lıi 1 190 ııı il) oıı:ı 
lıaliğ olın:ıktaılır. 

Loııdra, H (ı\ . 

A) Avam ku-

mara m(la lıir ııııı Londr a' da son yapılan hava şenlikle-
hııliız:ıl.::ır ııwlı"ıı· rinde gösteriş yapan lngiliz tayyareleri 
uıı ııaliuı• ct•\·ap 'eren ılı~ işleri nıü bet 'e kaı'i cLeplcr gö terme-

ıııiistt·şarı 1, Craıııborııc <lemi , · mif, fakat hu cevnhı heynelınil<'I 
.ir ki; vııziyctiu karanlık bulıııınia~ı dula· 

Alınan lıiikiıııwti lııgiliz sual· vı~ilc tehir ı•yleııwkıe oJılll'"uııu • . e 
inine ('"' alıın gecikme i hakkında 'iı:.bnt eylemiştir. 
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DÜŞÜNDÜKLERiM 

Boğazlar konferansında buhran r Gii_nün1 Telgraf 
lnönü, Ankara'ya 

H·aberleri 
Boğnzlar konfcraıı ı. buhranlı bir de' re geçiriyor. ı:n samimi. cıı 

tt-ıııiz ve en lınklı şnrtlara rlnynnan tezimizin knrşı ııuı garip bir tez 
1,'lkl)Or:) 

İngiliz tcz.i ! 
\ c bu lC7.iıı rulııı, Turk Je,Jeıiniıı taLii hıık \C ı~mııi)etlcriııi de 

~ıınıil olmnktım ziyade, f ııgilıerc miittelıit krallığının iyn i arzularımı 
~öre şekil ulınış bir mahiyet arzedi)or. GPçcıılcrılc bir lngiliz gazete i 
ıle; ho~azlarda bepıclmilel bir kontrol teklif elnıck \C bunu ilt•ri İİ· 

rerkt'ıı l\Iı ır. Fili tin ve nirt• gibi ) an mii tcmlı•kelcri mi al gii tcrınek 
phi derin 'e gülünç bir gnflNe dü)mü tü. 

Tc adilfe bakınız, hu teklif. f ngilterc • fı_ ır mOuıkcrcleriııi \'C İngil· 
ter ·nin, Sü'e) iş'in n keri lıünye~ini a\·uı;lnrınn nlmnk. i ıecliği günlt>rt• 
l · duf edi)or .. CcLclilttank'ı, ilve}iş'i anıı;lannın içinde, kendi irade. 
ile ka1ıamr \ ' t' açılır bir cendere haline okmuk j Iİ) en lııgiltcre, lıangi 
mantık 'C hnkka isliıındcn, kendimize ait boğa:rlar fö:erindr emniyet 
tcılbirlerinıiziu te isine mnni olnınk i~th or, nnln amı~·oruz .. . . ' 

Türkiy r, lıükümrnnlık hukuku, emnİ) et ve nıü<lnfansı. müdahale ve 
fız lrnlnıl tmİ} en )Cp-) cni bir de.,let müc e e itlir. ulhpen·er İ)ıt eti· 

ruiz<leki samimiyet ve düşüncenin yanı La)ınıla, kendi ınilli ,.e lı11k11ki 

ihlİ)llt,' \e zarurcılerimiz mc\ki nlını,tır. Sulhu, bize zararlı olmudı~ı , .e 
herkese fn)ılnlı olduğu güne kadar ·cvcriz. TuulılıütJı·rimizin ha,lıcu lıir 
lılçüsü de ııyui tuııhlıiiclc i~ıira..: ı>tleıılcrin :ııııiıııiycti ,.e makul 011111 

ıJiluklcriıııizı· hurmetlcridir. Aksi takdir<le hnk 'c emııh etimizi kendi 
hn~ımıw dü~ünmekliğiıniz icap edecektir. lıalyn bir Aktl;niz <le,lt·ti ol· 
dn~u hi.ldı· 1ontrö'ye gclmcmiw. Me\zu, bir Türk dam ıdır. Konferan 
salonunda onun da do tça, bir ııandıı1}c ahnn ıııı i tcrdik.. Fakat nk i 
takdirinde ne yalvarınz, no de zorlarız. Kendi iyiınizdir, der ve yapn· 
tağıın:zı biliriz. Güzelliğin ., c tatlılığııı kıpnetini Lilmi) enlerle uzutı 

ıııünnka alara girişmekten zİ) adc kı n ve eri filiyata atılmak gibi hir 
ınantıkn hiLiz, buıııı e min ol unlar. 

ismet 
gider gitmez Vekiller 

topladı .. Heyetini -------Hükumetimizin, Japony a 
kruvazör, dört 

ribj. ve .dört denizaltı 

imalathanelerine iki 
torpido muh

ısmarladığı söyleniyor .. 
Ankara, 9 (Hususi muhabirimizden} - Başbakanımız ismet lnönü, lstanbul' dan buraya gel

miş ve vekillerle meb'uslar tarafından karşılanmıştır. Başbakan buraya gelince vekilier heyeti, 
hariciye vekaleti binasında ismet inönii 'nün riyasetinde acele bir toplantı yapmıştır. 

lstanbul, 9 (Hususi ınuhabir.imizden) - Paris'ten bildiriliyor : Bir Fransız gazetesi, Türki
ye'nin Almanya tarafına geçmemesi için boğazlar mukavelesinin, Türkiyece istenilen şekilde 

kabul ve imzası lazım geldiğini yazıyor. Bu gazete Türkiye'nin Japonya tezgahlarına 2 kruvazör 
4 torpido muhribi ile 4 denizaltı gemisi ısmarladığını da ilave ediyor. __________ ......... ··-----------

Orhan Rahmı Gökçe 

Edirne'de sıtma mücadelesi J Anlaştılar ıLokarnocu - Mısır 
ııartoplantıs ı yeni yükler 
Almany~ · da ita/ya altına giriyor. 

Trakya kalkınıyor, 90 ör-·~ukavele 
k k.. .. ld ımzalanmak 

ne <?J.U ayrı I 1üzeredir •• 
' Göçmenler istihsale başladılar. 

Kazım Dirik cok memnun. 

General Kazım Dirik 
Edirne, 9 (A.A)-Trakya'da 

köy kalkınma planları hemen 
her yerde ve bütün kazalarda 
dikkatle ve köylüye kolay bir 
tarzda tatbika başlanmıştır. 
Üç haftaya yakın bir teftiş 
scyahatından sonra müfettişi 
umumi Kazım Dirik köy işle
rinden ve köylerin ileri gidi
şinden emniyetle bahsetmek· 
tedir. Bin kadar köy köyleri· 
nin manevi şahsiyetleri adına 
çeşitli ekim yapmışlardır. Bun
ların parası yalınız kendi köy
lerinin kalkınması içindir. 

Göçmenlerin her yerde sür
düğü tarlalarda iyi ve temiz 
mahsul alınmaktadır. Yeniden 
gelen binlerce pulluk ve satın 
alınan binlerce Öküz ve araba 
dağıtılmaktadır. Göçmenlerin 
sıhhat ve neşeleri mükemmel
dir. Hükumetin çizdiği mik
tarda evler, küçük müteahhit-.................... .. 
tnraftuıı ltal.)a'nııı iya i vaziyeti· 
rıin git-gide fenalaşmakta olduğu 

t-u) lcnme.ktcdir. f tal ya ) aı; n" yavıış 
ıııunfcrit hir \'aziycte ıiüşüyor. 

rrnıı a da ltnl)ıı'mn nnhc\ i tan·da 
400,000 a kf'ri bulunduğundan \'C 

J 00,000 kişidcu mürekkep tak\ iye 
kıtantı da göndf!rmck üzere oldu· 
~nıulau Brüksclc ı;a~nlıııasm;ı Lir 
fa) da melhuz olup olmadığı uııle 

~ııpn görülmektedir. u halde ita!-

• 
!erce vekaletin verdiği tipler 
gibi yapılmaktadır. 

Köylüler satış piyasalarında 
aldanmamak için umumi mü
fettişliğin ekonomi dairesi 65 
yere fint bültenleri gönder
mektedir. Bu yı l bütün pa
zarlar, panayırlar ve sergiler 
daha düzgün bir planla çalı
şıyorlar. Panayır günleri civar 
vilayetlere bildirilmiştir. 

Trakya'da 90 köy örnek 
köyü olarak ayrılmıştır. 

Edirne, 9 (A.A) - Edirne 
ve çevresi Sağlık Bakanlığınca 
sıtma mücadele bölgesi olarak 
kabul edilmiş ve kadrosu f s
tanbul' dan verilmiştir. Yakında 
işe başlanacaktır. Bu büyük 
hareket birkaç nehrin birleşip 
zaman - zaman taştığı Edirne 
ve yöresinde minnetle karşı
lanmıştır. 

Zecri tedbirlere 
veda! 

Brüksel, 9 (Radyo) - Kral 
zecri tedbirlerin kaldırılması 
hakkındaki kararı imzalamıştır. 

Kahire 9 (Radyo) - Eleh
ram gazetesine göre hariciye 
bakanı ltalya'nın Kahire se· 
firini kabul elmiş ve zecri ted
birlerin kaldırılması hakkındaki 
kararname!lin hazırlandığını 
bildirmiştir. 

Garbi Almanya'da 
Fırtına ve yağmur. 

Kolonya, 9 (Radyo)-Müd· 
hiş bir fırtına ve yağmur gar
bi Almanya' da büyük tahribat 
yapmıştır. Büyük ve yeni oto 
caddesi Oplodel'de çökmüştür. 

Civardaki şehir ve kasaba
ların çoğu su altında kalmış, 
birçok ağaçlar köklerinden 
sökülmüş, bir kadın yıldırımla 
ölmüştür. 

Paris'te havalar 
) onııı eJiııılt• hıılurııılıilf!cl'k km \f'- ı Paris, 9 (Radyo} - Bugün 
ıı~ıiıı bizim. için lı li hazırda hiç· Paris muhiti yağmurlu ve fır-
lıır kı) ınctı ııl:ınınz. t l 1 t F k •ıA , . -.. . ına ı o muş ur. a al vı ayet-

togaılı yo 9 (Hndyo) (,arlıı J d "th• f t .. 
Balede hir İtıılynn kolorduı<u vnr- er e mu ış ır .ma ve ~ag· 
dır. 1kinci lıir kolordu ela k!!nr· murlar vardır. Bırçok nehırler 
elan tefani golune kadar ilerle~ni~ büyük zararlar vererek taşmış-
bulunmaktadır. lardır. 

İstanbul 9 (Hususi muhabi
rimizden) - fngiltere - Mısır 
arasındaki itilaf neticelenmiş 

ve anlaşma imza edilmek üze· 
re bulunulmuştur. 

Bu ~l!ahedeye göre, Mısır 
ist iklalini kazanmaktadır. Mil-
letler cemiyetine de aza ola
rak girecektir. 

Habeşistan 
ve Uzak şark 
lmes'eleleri .. 

Londra, 9 (Radyo) - Roy
ter Ajansının sa lahiyettar mah
fille rden ald ığı haberlere göre 
lngiltere hfikumeti, Habeşistan 
ve uzak şark mes'elelerile çok 
yakından alakadar olmaktadır. 

Haydudlar 
Şikago'da bir zengi .. 

ni vurdular 
Şikago, 9 (Radyo) - Otuz 

dört yaşında Con Bolton 
adında bir zengin, şehir için
de otomobili ile g iderken şe· 
hir haydud ları tarafından atı
lan kurşunlarla ~öldürülmüştür. 

Edvard 
Fransa'ya gitmek 

istiyor. 
Paris, 9 (A.A) - İngiltere 

büyük elçisi kral 8 inci Ed
vard' ın Fransa'nın cenub sa· 
hilinde 15 gün kadar ikamet 
etmek arzusunda bulunduğunu 
iç bakanına bildirmiştir. 

Grevde 
Silah kullanılsaydı 

fena olacakmış! 
Paris 9 (Radyo) - Sosya

list partisi genci sekreteri be
yanatta bulunarak demiştir ki: 

- Fabrikaların ameleler 
tarafından işgali esnasında hü
kümetin şiddetle ve silahla 
hareket etmeyişinde çok isa
bet olmuştur. Bu suretle ame
le ve patronlar, anlaşarak bir
birinin ıstırabını anlamışlar
dır. Hükumet silahla hareket 
etmiş olsaydı tarihin bir sa· 
hifesini kanla boyamış oJacaktı. 

G enel sekreter, dış baka
nın, istisnai hallerde silaha 
müracaat edileceği kakkındaki 
beyanatını da tenkid etmiştir. 

olmadan konferansa Kahire, 9 (A.A) - Finans 

l 
. k . f bakanı meclisteki bütçe nut· 

ge emıyece mış. kunda yabancılardan vergi 
Berlin, 9 (Radyo) - Bel- alınması için 1911 de yapılan 

çika'nın bura elçisi buglin semeresiz gayretlerden de 
Almanya Hariciye nazırı (Von bahsettikten sonra Mı sır'ın 
Noraht) ı ziyaret etmiş ve büyük Britanya ile milyonlarca 
kendisini Lokarno konferan· masrafı müstelzem olan bir 
sının, bu ayın 22 sinde top- ittifak akdetmek üzere bulun-
lanacağından haberdar etmiş- duğunu ve b u yükü yalnız Mı-
tir. (Von Noraht), konferan- sır'lı lara yükletmek haksız ola-
sın vakıtsız toplandığın ı be- · cağinı söylemişti r. 

yan ettikten sonra, ltalya'nın iki muharrir 
iştirak edip etmiyeceğini an- A d d .. il 
lamak istediğini söylemiş ve rasın a ue o. 
Almanya'nın, ftalya 'sız bu Paris, 9 (Radyo) - Dün 
konferansa icabet edemiyece- Paris'te büyük bir otelin ye-
ğini ilaveten bildirmiştir. mek salonunda iki muharrir, 

Roma, 9 (Radyo) _ Lo· M. Romeu dö Marjeri ve M. 
karnistler, Lokarno konfcran- dö genovil arasında bir düello 
sının, bu ayın 22 sinde top- feklifi vukua gelmiştir. Faka t 
lanacağını, resmen ltalya 'ya mahalle komiseri şah it ler dü· 
bi ldirmişlerdir. ftalya Dışişleri ello şart larını tesbit ederken 
bakanı Kont Çiyano, bu bab- hadiseye vaz' ıyet etmiş ve 

düellonun olmasına mani oltaki notayı aldıktan sonra 
cevap vereceğini söylemiştir. muştur. Düelloyu tesbit için 

toplanmış olan yüzlerce mu-
S igo rla habir ve foto muhabirleri de 

Ş . k l . geri dönmeğe me<:bur olmuş-
lT et eTl Iardır. 

İçin bir İngiliz kabinesi 
Komisyon toplandı Bugün toplanacak. 
Ankara , 9 (Hususi muhabi· Londra, 9 (Radyo) - Dün 

rimizden) - Sigorta şirketle- yapılacak olan kabine içtimaı, 
rinin vaziyetleri tetkik ve tef- Sir Nevil Çemberlayn'ın Lond-
tiş olunmakta idi. Bugün bu ra'da bulunmaması hasabile 
şirketlerin vaziyetlerini tetkik bugüne talik edilmiştir. 
için lktısat vekaletinde Vekil Bugünki içtimaa M. Baldvin 
Celal Bayar'ın reisliği altında riyaset etmiş ve Eden yerine 
bir komisyon toplanmış, mu· Hariciye vaziyetini Lord Hali-
zakerelerde bulunmuştu r. faks izah etmiştir. 

Horasan'da ~ondra, 9 ~A: A.~ -. Daıly 
. Maıl gazetesının ıstıhbarına 

Korkunç zelzeleler göre M. Eden 1935 te Var
T ahran, 9 (Radyo) - Ho- şova, Moskova ve Berlin se

rasan aya letinde büyük bir yahatlarından sonra müptela 
hareketiarz olmuştur. olduğu kalp zafiyetiuden hasta 

Şimdiye kadar 12 ölü ve bulunmaktadır. Bakan Sl'kiz 
50 yaralı tesbit edilmiştir. günlük bir mezuniy.et alm ıştır. 

Maliye tayinleri üfürükcüler 
' İstanbul, 9 (Hususi muha- yakında muhakeme 

birimizden) - Ueni teşkilata 
göre ihdas edilen iki maliye 
müsteşarlığı muavinli~ine ikinci 
umumi müfettişlik maliye mu
rakıbı Hüsnü ile eski maliye 
vekaleti varidat umum mü
dürü Esat tayin edilmişlerdir. 
Maliye vekaleti hüdce kon
trol müdürlüğüne Reşit , mu
hasebe umum müdürlüğüne 
lstanbul maliye murakıbı Ka
zım tayin olunmuşlardır. 

olunacak 
Ankara, 9 (Hususi muha

birimizden) - Ankara'da tev
kif edilmiş olan üfürükçülüğün 
muhakemesine 17 temmuzda 
başlanacaktır. 

Bir infilak 
Londra. 9 (Radyo) - Val

vik tersanesi Jaboratuarında 
büyük bir infilak olmuş ve 
beş kişi ölmüştür. 

Arap'lar 
Yeni teklif at 
Yaptılrr, 
Ölenler var .. 

Kudüs, 9 (Radyo) - Arap· 
lar, · İngiltere fevkalade komi· 
serine bir muhtara vermişler
dir. Bu muhtıra, derhal lngil
tere miistemlekat nezaretine 
gönderilmiştir. 

Alınan haberlere göre, Tel· 
Aviv'de yahudiler, Arap'lar· 
dan iki kişiyi öldürmüşlerdir. 
Bunun sebebi, Arap 'larca öl
dürülmüş olan bir yahudinin 
intikamını altnak içinmiş. 

Amerika 
Yeniden 33 parça 
gemi yaptıracak 
Londra, 9 (Radyo) - Roy· 

ter ajansının selahiyettar men
balardan öğrenildiğine göre 
Amerika hükumeti 33 parça 
harp gemisi yaptıracaktı r. İki 
zırhlıda 16 yerine 14 er top 
bulunacaktır. Bunun sebebi, 
avrupa deniz harb gemilerile 
Amerika deniz harb gemileri 
arasında fark bulunması gaye· 
sidir. lngiltere hükumeti, Av
rupa deniz harb gemilerinde
de 16 yerine on dörder top 
konmasını kabule amade bu
lunmaktadır. 

Yugoslavya 
Donanması 
Atina'yı 

Ziyaret edecek. 
Atina, 9 (Radyo)- Yugos· 

lavya Dubrovnik ve dört t~h

telbahir bu ayın sonunda Fa
lere gelecek ve beş gün ka
lacaktır. 

Kücük Haberler 
I 

Bir gazeteye yasak 
Berlin, 9 (Radyo) - Depcğ 

dö Tuluz gazetesinin Eylül 
sonuna kadar Almanya'ya 
girmesi menedilmiştir. 

Ziyaret iadesi 
Prağ, 9 ( Radyo ) - Rus 

hava kuvvetleri kumandanı ; 

Çekoslovakya hava kuvvetleri 
kumandanının ziyaretini iade 
etmek üzere buraya gelecektir. 

Yunan zabıtas1nı tensik 
Atina, 9 (Radyo) - Bir ln

giliz heyeti şehir zabıtasını 
tensik için Yunanistan 'a ge
lecekti r.· 

Paris borsasında 
Paris, 9 (Radyo) - Bugün 

piyasada hiçbir faaliyet olma· 
mıştır. Bank dö F rans iskon· 
toyu yiizde dörtten üçe indir
mişti r. Avans faızleri yüzde 
beşten dörde indirilmiştir. 

Yunan kralı 
Atina. 9 (Radyo) - Kral 

ikinci Corç' un doğum günü 
merasimi 20 Temmuzda yapı· 

lacaktir. 

Elma istihsalat ve am· 
bal3jları . 

lnebolu, 8 (A.A) - lktıssl 
ve Ziraat vekaletleri müteha5· 
sıslarından bir heyet Gümüş· 
haneden şehrimize geldiler· 
Elma i stihsalAtının ne suretle 
yapılacağı ve ambalaiının oı· 
sıl olacağı hakkında burad' 
tetkikata başlamışlardır. I-1~ 
yet Kastamoni'ye de gidecekti' 
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~'!n!rö'den Anadolu karilerine· 

MOi1irö;de~B~günlerde ş E H i R H A B E R L E R i 
Festivaller ~aşlıyo~ ~~" ~~~~~~~·~~~~~~~~~ 

Yahudi gazetecinin intiharı, Ce- ~~sş K~ı:niit- "lzmir'li tilccarlar, Muvakkat 
,_, k ru arı ıya ı.. b y kabul eşyası-

nevre ue ço heyecan uyandırdı. . :· . unu yapmaz.,, h b 
Bunun ıcın nın ma su u ... 

Mo_'}trö_]J_'!_ğazlar ko_n/eransına gi- • ' 
T.n7rlcad~N'iızlıei!,;;;;;;,; Sergı kurulacak ... 

Montrö 4 (Hususi) Do .. rt b ka k h""k"' 'dd" d. Memleket dahilinde Taş kö-, - a ra u um ve ı ıa e ı- . .. .. . 
gün süren bir Cenevre yolcu- lebilir ki boğazlar konferan- mürunu~ sarfıyatı~ı .artır .. mak 
]uX-undan sonra ı'şte g 'd b""t" .... l k maksadıle 16 lkıncı Kanun 
~ ene sına aı u un puruz er &yı - . . , . 

Montrö'ye dönmüş bulun 0 _ l b''t"' 'ht'l"fl b rt . 937 tarıhınde Ankara da scrgı uy anmış, u un ı ı a ar e a . d d k ·· ·· ·· k 
ruz. Dün Cenevre'de asamble raf edilmiş, saha tamamile te- be~ın( e m~ en omh.uru Y

1 
ala~ 

miizak \ · · b" · ·ı · · l . . C , ır vasaıt ve tes ın a et erı ere ermın ıtırı ece~ı ve mız enmıştır. enevre de baş . . .. 
zecri tedbirler işinin nihayet başa veren delegeler, hariciye ve tesısatı heynelmılel sergısı) 
bir r t' t d"l ğ' ·· 'd ı ı b"' .. • açılacaktır. ıe ıceye rap e ı ece ı umı nazır arı, esas ı utun mes e- . . A 

olunuyordu. Bugün de - cu- lelerde tamamile mutabık kal- Bunun ıçı.n ~lakadarlara ma-
martesi olmasına rağmen • bu· mışlardır. (ANADOLU - Ar· l~~at gel?1ıştır. ~ malumata 
rada aleni bir heyeti umumiye ~a~aşımızın mektubu 4 tarih- gore ser~ı.' .e~nebı ~emleke~
Jçtimaı yapılacaktı. hdır. Halbuki o günden bu· ler sanayu ıçın yenı ve genış 

Fakat evdeki hesap her- güne vaziyet çok değişmiştir.) bir pazar bulabilmek husu-
mutad çarşıya uymadı. Asam- Ş~m~i . yapılacak şey, .. u~umi sunda emsalsiz bir fırsat teş· 
bleyi tam müzakere ortasında hır ıçtıma aktederek uzerınde kil etmektedir. 
heyecana veren d l 1 . b" mutabık kalınan esasları ora- Bütün yakın şark'ta bu sa· 
birine karışt ' Çe egke erı ır· da tekrar etmekten ve bunları ıran e gazete- b" k hada ilk defa kurulan sergi-
cisinin intiharı bütün hesap- 1. ır ş~f leğ bat ğla1yıı:> .~ad<ledhak- nin yalınız Türkiye için değil, 
ları alt Ü t t . k'f ıne ı ra e me erı ıçm re a -

B 
.. -ds ekmıbye . ı ayet. etti. siyon veya teknik komitelere ayni zamanda Balkanlar ve 

u yuz en ay edılen hır sa- havale etmekten ibarettir. yakın şark pazarları için de 
atlık zaman daha dinlenmemiş Düne kadar en bedbin olan- büyük bir ehemmiyeti vardır. 
olan beş devlet delegelerinin lar bile bugün fevkalade bir Hükumetin teşebbüsü ile 
nutuklarını itmam edem emele· hal veya mania zuhur etmezse kurulan bu serginin . büyük bir 
rini ve binaenaleyh karar su· • çünkü siyasi işlerde umulmı· hususiyeti de, iştirak edeule
retinin reye konulamamasını yan maniaları daima hesaba rin alabilecekleri müspet ne
intaç etti. Maamafih elde ol- katmak lazımdır. - Konferansın ticelerin ileride mütezayit bir 
~~yan bu teehhür yüzünden nihayet bir haftaya kadar bü- inkişaf ihtimali mevcut olma
ıkı günlük zamandan başka tün mesaisini bitirmiş olaca· sıdır. 
birşey kaybolmuş değildir. ğını ümid etmektedirler. Düne Çünki halk tarafından henüz 

Y ann pazar olduğu için ta· kadar sakin, tenha bir otel layıkile tanmmıyan kömür ve 
bii gezintiler, ziyafetlerle ge- manzarası veren Montröpalas müştekkatı müstehlik alet ve · 
Çecek · M bu sabahtanberi yenı"den can-ve pazartesı günü on- vesaitinin taammümü, Türki-
trö 'de asa hl · · ı lanmıya başladı, delegeler hı·. m e ıçtıma an yü- ye'nin pek zengin olan ve 
zünden b" d ·b· l rer ikişer dönmiye, düne ka-ıraı urur gı ı o an mazide jhmal edilen kömür 
boX...zlar konfe f l' t• dar Cenevre müzakerelerini 

6.. ransı aa ıye ıne menabiinin geniş mikyasta 
tek a b 1 k takip eden gazeteciler otel r r aş anaca tır. ilerilemesini ve bu sanayi ve· 
Ş h kk k k. salonlarında görünmiye baş-
urası mu a a tır ı artık !adılar. saitinin teessüsünü ve memle-

konferanıta merasim, teşrifat y ket orman servetinin vikaye-
vc tahrir işlerinden başka d"ık- ann akşama kadar bütün d 1 ı · ı sini temin edecektir. 
kate şayan birşcy kalmamıştır. e ege erın ge miş olacağı ve 
A C pazartesi sabahı umumi cel-raya enevre içtimalarmm 
girmiş olması bir bakıma göre k:k~~r. aktedileceği muhak-

Avni Doğan 
Şeref ine ziyafet .. 

konferansın biran evel neti
~~lendirilmesi için fena değil 
ıyt olmuştur. Umumi harpten 
beri yapılan sayısız konferans
ların mesai tarzlarile de sabit
tir ki semereli neticeler umu
mi veya hususi celselerdeki 
resmi müzakerelerde değil 
daha çok bir çay masası et
rafındaki hususi görüşmelerde 
ve yahud bir otomobil getin
tisi esnasında daha kolaylıkla 
elde kdilebiliyor. 

Nitekim eğer araya Cenev
re içtimaları girmeseydi Mon
trö' de konferans hala devam 
edecek, delegeler, teknik he
yetleri, redaksiyon komiteleri 
içtima arkasından içtima ya
pacak, fakat birçok devletle· 
rin. tam selahiyetleri delege
lerı burada bulunmadığı için 
bugün şu hükumetten yarın 
~criki devlet merkezinden ge· 
.ece~ .. yeni talimata int;zaren 
~~ .surunüp gidecekti. Cenevre 
ıçtımaları bizi şu son . t' suz ın ı-

zarlardan kurtardı. Boğ 1 · · d b ıı· az ar ışın e e ı başlı alakadar 
devletlere mensup hariciye na
ıı.rı veya başvekil gibi sela
hıyet sahibi zevatın bir aray:?: 
gelmeleri sarpa sarmak ihti
mali olan birçok müşküllerin 
kolayca çözülüvermesine, bir 
takım ihtilafların ortadan kalk
masına ve konferansın işini 

cciktirecek gibi görünen Rus-
giliz aykınlığının kolayc~ 

bertaraf edilebilmesine imkan 
verdi. 

. Diplomasiye taalluk eden 
ıtlerde kat'iyet olamaz. Fakat 
vazi~ete ve iki-üç gündenberi 
esml)'c batlıyan yeni havaya 

• 

Biz konferans gürültülerile 
uğraşırken Montrö 'lüler de di
ğer taraftan festival .hazırlık
larile meşgul bulunuyorlar. 
Birkaç güne kadar başlıyacak 
olcın bu festivalin çok güzel, 
cazip ve eğlenceli olacağı te· 
min edilmektedir. Bütün gün 
konferans dedi-koduları ile şi· 
şen kafalar, gerilen sinirler 
ıçın hiç şüphe yok festival 
bulunmaz bir eğlence, emsal
siz bir müsekkin hizmetini 
gfr ec ktir. 

Hamdi Nüzhet 

Bir terfi 
Dc.v:et dcmiryolları İzmir 

fabrikalar müdürü bulunan 
Mehmed A!i'nin ayni zamanda 
8 inci işlctmeccr başmüfettiş· 
liği vezaifi de uhdesine tevdi 
edilmek suretile terfii devlet 
demiryolları umum müdürlü-
ğünce atanmıştır. , 

Kendisi muvaffak olmuş ve 
tanınmış bir şimendifcrcidir. 

Kutlularız. -

İzmir Barosu tarafından İz· 
mir eski parti başkanı Y ozgad 
Saylavı Avni Doğan şerefine 

dün akşam Şehir gazinosunda 
hususi bir ziyafet verilmiş ve 
samimi hasbihaller yapılmıştır. 

Ziyafette lzmir avukatları 
bulunmuşlardır. 

Kambiyo işleri 
MUdUrlUğUn sallthiyeti 

genişletildi 

İzmir kambiyo müdürlüğü
nün vazife ve salahiyeti geniş
letilmiştir. Çanakkale, Muğla, 
Aydın, Antalya, Mersin ve 
Payaz iskelesi dahil olmak 
üzere İskenderun körfezinden 
Marmara denizine kadar ihra
catın döviz kontrolu vazifesini 
İzmir kambiyo müdürlüğü ifa 
edecektir. Buna dair, Maliye 
Vekaletinden emir gelmiştir. - -

Tire ticaret odası 
Tire ticaret odası başkitip

liğine İktisad Vekaletince Ali 
Kahraman tayin olunmuştur. 

ELHAMRA Telefon 2573 

Bugün 2 büyük film birden 

1 - Sevginin sesi 
JEAN KIEPURA - MARTHA EGGERTH ve Avrupa'nın iki 

meşhur komiği Paul Hörbiger - Paul Kemp 

2 • Nic;in öldilrdilm 
NANCY RAROL .. GARY GRANT 

Duhuliye 20 kuruştur 
SEANSLAR - 1.30 da Niçin öldürdüm, 6 da Sevginin sesi, 

7.45 te Niçin öldürdüm, 9.15 te Sevginin sesi -

Pamuk üzerinde hile yapanlar Yeni talimat geldi, 
kı.mlerdir? Tahkikat yapılı,vor. fikô:yet edenler var •. 

~ Muvakkat kabul suretile 

Almanya' da Ausbu~gda bü· 
yük bir dokuma fabrikası ta
rafından Bremen borsasından 
satın alınan Türkiye menşe'li 
pamuk balyaları içinden de
mir ve taş parçalarile bıçak 
demirleri ve kibrit kutulan 
çıktığı şikayet olunduğunu 
yazmıştık. 

Şehrimiz ticaret odası, bu 
mühim mes' ele hakkında tet
kikler yapmaktadır. Tahkikata 
göre lzmir piyasasında çalı
şan ihracatçılardan hiçbirinin 
böyle bir harekette bulunma· 
dığı ve bu pamukların, diğer 

piyasalardan gönderilmiş bu· 
lunması muhtemel olduğu ne
ticesine varılmıştır. 

Borsadan da tahkikat yap
tık, alakadarlar bize: 

lzmir' de böyle şey yapacak 
tüccar yoktur. Geçen sene 

Mersin' de bir tüccar böyle bir 
şey yapmıştı ve hakkında ta

kibat yapılarak mahkemeye 
verilmiştı. 

Berlin Türk ticaret odası

nın vermiş olduğu bu malii· 

mat üzerine balyalardan çıkan 
kibrit kutularının markalarının 

ne şekilde olduğu da sorul
muştur. Çünki balyalara dol-

durulan ecnebi maddelerin, 
başka bir memlekette doldu· 
rulmuş olması da muhtemel 
göriilüyo ... 

~-~-=~--=~-=--===============--------------------

Gümrük ambarlarının 
devir ve tesellümü 

Körfez de geceleyin geç vakte 
kadar vapur işliyor. 

Gümrük ambarlannın liman 
işletme idaresi müdürlüğüne 
devr ve teslimi hakkında İk· 
tısat Vekaletinden beklenmek-
te olan devir talimatnamesi 
henüz gelmediği için devir ve 
teslim muamelesi yapılama
maktadır. Talimatnamenin bu 
günlerde gelmesi bekleniyor. 
Talimatname gelince devir ve 
tesellüm muameiesine hemen 
başlanecaktır. Yeni şekle göre 
gümrük idaresi, gelen eşyanın 
gümrük ve rıhtım harcını ta
hakkuk ve tahsil edecek, li
man işletme idaresi de gelen 
eşyanın vapurdan çıkarılarak 
sahiplerine teslimine kadar 

· alakadar olacaktır. 
lktısat vekaletinden gelecek 

olan mümessilin de iştirakile 
yakında liman işletme idaresi 
müdürlüğünde bir komisyon 
toplanacak bir tarife tesbit 
edecektir. Bu tarife tesbit 
edildikten sonra tasdik edil
mek üzere lktısat Vekaletine 
gönderilecektir. 

Liman işletme idaresi, Kar· 

Deli mi? 
Polise saldırdı 

Keçecilerde eski mahkeme 
önünde bir vak'a olmuştur. 
Eski polis memurlarından akıl 
hastalığına müptela olan Ke
mal, eskimahkeme önünde 
Ômerağa hanı müsteciri ômeri 
tehdit etmiştir. Bunu haber 
alan polis 264 numaralı Ce· 
mal, Kemal 'i tu-ağa teşeb· 
büs etmişse de Kemal bıçakla 
polise • taarruz ve tecavüzde 
bulunmuştur. Başka bir hadise
ye meydan vermeden Kemal 
tutularak adliyeye verilmiştir. 

Boraa intihabatı 
Borsa idare heyetinin inti

hap devresi 31 Temmuzda 
sona erecektir. 1 Ağustosta 
yeni seçim yapılarak Borsanın 
yeni ıdare heyeti intihap edi
lecektir. intihap için Borsa 
komiserliğince şimdiden hazır
lıklara başlanmıştır. 

şıyaka ile lzmir arasında saat 
23, 15 ten sonrası için de va
purlar işletmeyi kararlaştırmış
tır. Konaktan son vapur saat 
birde, Karşıyaka' dan da saat 
1,30 da hareket edecektir. 

İzmir halkından olub Karşı
yaka'ya giden ve son vapurla 
dönecek olan halkın Güzelya
lı'ya kadar gitmesi için de 
tramvay şirketinin bir tramvay 
arabası tahrik etmesi lazımdır. 

ff • 

Uzüm, incir 
Piyasaya nevakit 

gelecek 
Busene yeni mahsul üzümün 

ağustos sonlannda piyasaya 
geleceği tahmin edilmektedir. 
incir mahsulü de 15 eylülde 
İzmir piyasasında satılmağa 
başlanacaktır. 

Kuduz 
Tedavi edi
lenler coktur .. , 

Civar vilayet ve kazalardan 
son günlerde kuduz tedavisi 
için İzmir' e gelenlerin mikdarı 
art"!ıştır. Bahri baba' daki liman 
ve şehir bakteriyoloji müesse
sesindeki kuduz tedavi yurduna 
ayak tedavisi su.retile günde 
60-.80 kişi müracaat etmekte 
ve tedavileri yapılmaktadır. 

Hastaların bukadar artma· 
larının sebebi, son zamanlarda 
havaların fazla sıcaklaması yü· 
zünden kuduz hayvanların ci
var vilayet ve kazalarda art
mış olmasıdır. Onun için her 
yerde köpek mücadelesine 
ehemmiyet verilmek lazımdır. 

lbrahim Ülgen 
İstanbul polis mektebini iyi 

derece ile ikmal eden şehri
miz emniyet müdürlüğü sivil 
birinci komiseri lbrahim Ül
gen terfian İzmir emniyet mü
dürlüğü kadrosunda merkez 
memurluğuna tayin edilmiş ve 
gelerek vazifesine başlamıştır. 
Yeni vazifesinde de muvaffa
kiyetler dileriz. 

memlekete ithal edilen amba
laj eşyasının muvakkat kabul 
muamelelerinin nasıl yapıla
cağı hakkındaki talimatname 
dün iktısat Vekaletinden şeh· 
rimizdeki alakadarlara gel-
miştir. Bu talimatnameye göre 
muvakkat kabul şeklile mem-
lekete sokulan ambalai eşyası 
hangi işin ambalajında kulla-
nılacaksa, evelce verilmiş olan 
gümrük ithalat beyannamesile 
ihracat beyannamesi birleşti· 
rilerek mahsubu yapılacak ve 
ondan sonra ihraç olunacaktır. 
Bu suretle ithalat ve ihracat 
beyannameleri birleştirilmeden 
ve mahsup muamelesi yapıl
madan ihracat muamelesi te
kemmül etmiş sayılmıyacaktır. 

Haber aldığımıza göre şeh
rimizdeki gümriik komüsüyon-
cularmdan bazılaaı, Ticaret 
odasına müracaatla yeni tali
matnamesinde yazılı mahsup 
muamelesinin pratik bir iş ol
mayıp bazı zorluklara yol aça· 
cağını bildirmişlerdir. Ticaret 
odasınca talimatname tedkik 
olunmaktadır. 

Ruhsatname 
Yeni talimat 
ve formüller geldi 

1 Kanunusani 936 dan evci 
ihracata başlamış olan ihra· 
catçılara 3018 numaralı kanun 
mucibince verilecek ihracat 
ruhsatnamesi için yapılaçak 
muamele hakkındaki talimat 
ve formüller, şehrimiz ticaret 
odasına gelmiştir. 

İhracatçıların, bu formül ve 
talimatnameler mucibince ha-
reket etmeleri ve vesikaları 
odadan almaları lazımdır. 

Güzel bir gece 
C.H.Partisi Karantina ocağı, 

11 Temmuz Cumartesi günü 
akşamı San'atlar mektebinin 
eski sergi bahçesinde, parti 
binasındaki yeni bazı tasav
vurlar menfaatine zengin bir 
gardenparti hazırlamıştır. 

Çok güzel eğlenceler, fev
kalade sürprizler, deniz gezin
tileri ve Venedik geceleri var
dır. 

Vali F. OUleç 
Vali Fazlı Güleç, bazı tet

kik ve teftişlerde bulunmak 
üzere beraberinde sıhhat mü· 
dürü doktor Cevdet Saracoğlu 
olduğu halde . Bergama'ya gi
decektir. 

Buharh makineler 
Devlet müesseselerile Türk

ler ve Türk sermayesile mü
teşekkil şirketler tarafından 
satın alınan buharlı makine
lerle memlekette yapılan mü· 
masilleri için dış memleketler
den getirilecek eşyanın güm· 
rük resminden istisna edilmesi 
hakkında büyük millet mecli· 
since kabul edilen kanun vi
layete gelmiştir: 

Yeni ziraat mUdUrU 
Kayseri ziraat müdürlüğüne 

nakledilen vilayet ziraat mü· 
dürü Zühtü Baysal'ın yerine 
İzmir' e tayin edilen mıntaka 
ziraat müfettişi Nihad Uysal 
işe başlamıştır. Müfettişlik va• 
zifesini de vekaleten ifa ede
cektir . 
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Von Dergolç nihayet: 
-Pekala, böyle olsun! Dedi. 

Yalınız, bu yüz bin frangı size 
heman verecek değilim, şimdi 
50 bin frank alacaksınız, dos
yayı verdikten sonra da diğer 
50 bini size vereceğim. 

Lüsi bu pazarlığı kabul etti; 
Stober; 
- Siz saat on birde beni 

Elize sokağı ile Gabrıyd so
kağının köşesinde beklersiniz .. 
olur mu? Dedi. · 

Bu da kabul edildi. 
Von Dergolç kasasını açtı, 

bir deste biner franklık bank
not çekti ve Lüsi Dö Kora'ya 
elli danesini birer-birer saya
rak verdi. 

Lüsi bu mühim parayı çan
tasına yerleştirdi, vaktin geç 
olduğunu görerek .sefir ve 
casustan · süratle ayrıldı. 

* .... 
Sefarethaneden çıkınca, ken-

disini bir arabaya attı, doğ
ruca evine gitti 

Odasına kapanarak bank
notları kendisince emin bir 
yere sakladı ; bundan sonra 
aşçısını çağırarak Hami'ye 
götüreceği yiyecekleri süratle 
hazırlattı. 

Ayni zamanda tuvaletini de 
değiştiı'dı; daha cazip bir 
şekle girdi, daha dekolte ve 
güzelliğine ve daha fazla gü
zdlik katan elbiseler giydi. 
Ve... Kendisini görüyorlarmış 
gibi çok ihtiyatlı bir hareketle 
çantasına küçük bir şişeyi de 
gizledi. 

Bu şişecikte uyuducu ve 
kuvvetli bir madde vardı. 

Arabasına binerek genç 
yüzbaşının apartmanının yo
lunu tuttu. 

-7-
Dük Lo<lovik, dostu ve ya

ralı yüzbaşının evinden çıkar
ken Kora Pearl'ı evinde bu
lamıyacağmı tahmin etti. Çünki 
genç kadının çay içmek için 
bulvar civarındaki gazinolar
dan birisinde olması çok 
mümkündü. Bunun ıçm ve 
vakit kaybetmemek için bul
varlara gitti. 

69 .. 

Polisim buna dün akşam 
karar verildiğini bana haber 
vermiştir! 

Bu kronik muharriri, bu 
gibi haberleri almakta, polis 
müdüründen daha mahirdi! 

Dük, kronik muharriri ile 
akşam yemeğine kadar burada 
kaldı. 

Saat yediye doğru Şanzeli
ze 'ye doğru yürüdü. 

Kora dönmüştü. Dük'ü bariz 
bir memnuniyet ile karşıladı. 

- Plonplon ile güzel bir 
tenezzüh yaptık dedi. Temiz 
hava, yeşillik ve güneş ihti
yacını şiddetle hissediyordum. 
Sizin şatodan döndüğümüz 
zamandanberi temiz hava ve 
güneş görmemiştim .. 

Dük Lodovik: 
- Çocukluk arkadaşlarım

dan yüzbaşı Kont Dö Buage
mon bundan üç hafta evvel 
Mareşal Rondon'a yaver ol
muştu. Bugün bir aüelloda 
yaralandı, Matinyon sokağında 
küçüle. bir apartmanda oturu
yor. Yalımzdır. Yaralı bir ar
kadaşı yapa-yalınız bırakmak 
doğru değildir, şefkatlı bir 
elin himayesine ihtiyacı bü
yüktür. Dedi. 

Kora, güzel kadınlarda gö
rü len seri bir merhamet hissile: 

- Zavallı delikanlı.. Dedi. 
Pibulet'in şu sırada sana 

kat'i surette lazım olduğunu 
sanmıyorum. Pibulet' e hasta
mızın başı ucunda üç, dört 
gün bulunmak üzere müsaade 
vermeyi ricaya geldim. 

Kora, vakıa kinci bir ka
dındı. Fakat dost olduklarına 
karşı da çok iyi muamele 
eder ve fedakar olurdu. Bu
nun için: 

- Senin arzun benim ıçın 
emirdir. Pibule~ arzu ettiğin 
anda ve istediğin kadar zaman 
bu vazifeyi görebilir. 

- Sonu var-------------
Bozdoğan'da 
eski bir cinayetin 
faili yakalandı 

Toton Kora yoktu. Mezon 
Dorede de bulamadı. Fakat Nes
toru liiks taraçada buldu. 

1 
Bozdoğan, (Hususi) - Bun

dan iki yıl kadar evel Os
maniye köyünden Musturlu Ali 
çavuş oğlu 26 yaşında Mus-
tafa namında bir genç, gece 
kırda hayvanlarını otlatırken - Matmazel Bonapart'ı 

gördünüz mü?. Diye sordu. 
Nestor: 

- Bugün Prens Napolyon 
ile birlikte Versay' dadır! Ce
vabını verdi. 

- Hay şeytan hay .. Azizim 
bu hususta emin misiniz?. ... ,. 

ANADOLU -----
__ G_ünlük sirasal gazete 

Sahip ve başyazgarıı 

Haydar Rüşdü ÔKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

müdürü: Hamdi •üzhct 

'fdnrchnue i: -

f zmir ikinci De) ler sokağı 
C. Halk partisi hinn ı içinde 

Telgraf: İrmir - Al\'ADOI,U 
Telefon: 2776 - J>o•tn kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi 
Yıllığı 1200, altı aylıgı 700, üç 

n) lıgı 500 kuru tur 
Ynlınncı memleketler için ~~nelik 

abone Ü<'rcti 27 liradır 
Her yı'r<le 5 kuru~ıur 

Günii geçmiş rıii hıılnr 25 kuru~tur. 

Al\ADOI U MATllAASINDA 
llA 1LMI\ı'l'In 

meçhul ~ahıslar tarafından 

kafasına vurulmak suretile öl
dürülmüş ve suçlu olarak Ay
dın ağırcezasına verılen ayni 
köyden üç köylünün vak'a ile 
alakaları olmadığından bera
etlerine karar verilmişti. 

Jandarma kumandanımız Hü· 
seyın ve karakol kumandanı
mız Celil Çetin 'in gayret ve 
tahkikatları ile Nazilli' de Çer
kes Hamidiye köyünden deli 
Nuri namında biri asıl fail 

, olarak yakalanmış ve adliyeye 
' verilmiştir. 

§ Kızıltepe koyünden Mes· 
tan oğlu 30 yaşlarında Ali, 
karısı 30 yaşlarında Hanife'yi 
döverek öldürmek suçile ya

' kalanmıştır. Hakkında tahki
kat yapılmaktadır. 

TUrkoflste 
Türkofis memurlukları ara

sında bazı unvan değişiklik
leri yapılmıştır. Müdür mua
vini Rahmi-nin t.memuriyeti de 
müdür muavinliğinden rapor· 
törlüğe tahvil /edilmiştir. 

Zavallı Adana vapuru, ay-

lardan beridir ki, burnunu su· daSI Oldugv U Anlaşılmıştır. 
lara sokmuş, yapayalnız, du-

mansız, hareketsiz, kaptansız, • - sı·la"' hlı 
tayfasız, diyan hasrete fırlatıl- lngiliz komiseri radyoda beyanat yaptı. 
mış ihtiyar bir canan gibi dü· 

şünüp duruyor. yakalananların tecziye edileceklerini söyledi. 
Diğerleri gelip gidiyorlar. ı t 

Londra, 9 (A.A) - Avam temleke bakanı bu suallere paganda hakkında habere 
Vinçl('rini indirip kaldırarak, bil 
ıslık düdük çalarak ona taşa- kamarasında hükumete Filis- vermiş olduğu cevaplarda eı· almış bulunuyorum. Fakat 
tıyorlar. Oncağız, ne kımılda· tin'deki vaziyet hakkında bir cümle demiştir ki: hususta tafsilat vermeği men· 
yor, ne söz söylüyor. Hangi çok sualler sorulmuştur. Müs- Filistin' de bir yabancı pro- faate muvafık telakki etmiyO' 
kahnn zenciri, onu bir daha rum. Mamafih şunu ilave ede-
kımıldamamak üzere buraya Paris 'te bir toplantı yim ki, Bu propaganda ilt 

· --------------------------bağlamış bilmem? Fransız ı·daresı·ndek·ı mücadele için hey şey yapı· 
Menderek ötesindeki dal- lacaktır. 

galara, uzak enginlere baka- Londra, 29 (Radyo) ..,,, 

rak, eski hatıralarını ve eski Müslüman memleketler Müstemlekat bakanı Filistirı 
sevgililerin kokusunu ruhunda ahvali hakkmdaki Avam ks' 
d 

--~~~~------~~~~~ 

uyan ihtiyarlar gibi içini çe- Fransa, nın Suriye mandası; bir ittifak . marasında suale cevap vererek: 
kiyor.. - Vaziyet henüz muayyefl 

Zavallı Adana vapuru, o şekline ifrağ edilecek.. bir şekil almış değildir. Vaıi· 
kadar melul, o kadar biça- B . d h b b. h t yet bazı hala"'sa bazı da dahB Parl·s 9 (Radyo) ugün göre a a ser est ır aya 
re ki, tasavvur edilemez. Buh· ' - t 
ranın düdükleri ve ıslıkları Fransa'nın işgal, idare ve hi- temin edilecektir. Mareşal Li- fena şekle düşmektedir. Ya· 
arasında onun da sesi kısıldı. mayesinde bulunan müslüman yotey gibi, yapılacak işlerde nız hadise yerlerinin coğrafi 
Şimdi, boş bir varil gibi, rıh- milletler murahhasları hariciye hakimiyeti elden bırakmamak vaziyeti Arap'ların hareketle· 
tım dibinde yatıyor. bakanlığı müsteşarlarından M. lüzumu aşikardır.,. Demiştir. rini teshil etmektedir. Maama· 

• *• Vienö'nün riyasetinde toplan- Paris, 9 (Radyo) - Fransız fih hükumet ~lazım gelen ted· 
İzmir' in, bütün Karşıyaka- mışlardır. mandası, Fransa-Suriye arasın- birleri ittihaz etmiştir. Demiştir. 

lıların ve denizcilerin pek iyi M. Vienö beyanatta bulu- da ittifak hasıl olduktan sonra Kudüs 9 (Radyo) - Filis• 
tanıdıkları Selahiddin kaptan narak şunları söylemiştir: kaldırılacaktır. Fakat bu karar tin ali komiseri Sir Artor Va· 
işten çıkarılmış. Kendisini gör- - Müslüman alemindeki Ulurlar sosyetesi mandalar ko- şop, Araplara radyo ile bir 
medim. Fakat duyduğuma gö- intibah hareketlerini dikkatle misyonu ve Fransa meclisleri söylevde bulunmuş ve isyan 
re, zavallı kaptan, dümeni ve samimiyet ile takibetmek- tarafından tasdikinden sonra hareketine nihayet vermelerirıİ 
Pasaporttaki bir zencire çarp- teyiz. Bunun ıçın, müslüman tatbik edilecektir. istemiştir. 
tınp ucundan kısmen kırdığı ve araplara aid mes' eleleri Bundan sonra Suriye hüku- Ayni söylevde silahlı hal· 
için bu cezaya müstahak gö- biz de daha başka ve daha meti, şimdiye kadar Fransa de tutulan her Filistin'linİJ1 
rülmüş.. · A b . k'ld t tk'k l" tarafından dahı·ı ve harice şiddetle cezalandırılacağın .J.ı Bizim ve herkesin bildiği samımı ır şe 1 e e ı u- ı 0 "' 

şudur: zumunu kabul etmiş bulunu- karşı yapılmış taahhütleri Üze- bildirmiştir_._-=--
Selahiddin kaptan, memle- yoruz. rine alacaktır. Fransa'nm Şam- '11.A l• ·ıt e 

kette şaka götürmeyecek ka- Maamafih Fransız menafiinin da bir sefiri bulunacak fakat lYilSlr • ngl er 
dar liyakatlı, ehliyetli bir kap- icab ettiği siyaset devam ede- diğer devletler sefirlerinden müzakerelerı· 
tandır. Vapurunun gelişi adeta cek, fakat değişen vaziyete fazla imtiyaza malik olacaktır. 
karşıdan belli olur. Binaen- ____ k ___ b • • 
aleyh benim fikrimce Selahid- Fransız a 1 nesı 

•din kaptan, kendi hatasına 

-----~----------değil, başka bir hınca kurban 

gitmiştir. Grev vazivetini konuştu. Hüku-
lzmir' deki vapurların peri- ~ 

şan vaziyetinden ve biribirini met yeni tedbirler aldı. 
takibeden marifetlerinden yal-
nız halk değil, idare de mus- Paris, 9 (Radyo) - Frensa'da henüz 24,600 grevci amele 
ta~iptir. O da yaka silkiyor, vardır. Greve maruz 171 müessese, ~ağaza ve saire vardır. 
o da hiddetinden küplere bi- Fransa'nın bazı yerlerinde yeniden grevler çıkmaktı\; ve bazı 
niyor. Çünkü mübarekleri ter- yerlerinde de nihayet bulmaktadır. Hükumet, müstahdiminin 
saneye sokuyor. kalafatlıyor, bir gemiyi işgal ettikleri hakkındaki haberi tekzip etmiştir. 
makinesini, ardını, önünü te- Paris, 9 (Radyo) - Yarın (Cuma günü) kabine M. Blumun 
mizleyor, yapıyor, çatıyor, fa- riyasetinde toplanacaktır. Bu içtimada dahiliye bakanı sena-
kat ayni hafta içinde vapur, toda verdiği izahat ve teminatı kabineye bildirecektir. 
gene aynı marifet, gene ayni Kabine içtimaında müesseselerin amele tarafından işgaline 

,şey: meydan verilmemek üzere mühim tedbirler ittihaz edilecektir. 
Şurada dümeni kopuyor, Ayni içtimada şimali Afrika' daki hadiseler üzerine de mü-

beri tarafta bilmem nesi olu- zakerat cereyan edecektir. 14 temmuzda da sükun ve asayişin 
yor, filan yerde makinesi du· muhafazası için yapılacak şeyler görüşülmüştür. 

ruyor, hülasa birşeyler, birşey- R Mısır' _ıa 
ler .. Vapurlar, inadına böyle Usya Uı 

gittikçe, liman idaresi de içer- ı Panayırımıza 
leyor. Masrafa mı yansın, hal- .. • 
kın gülüşüne ve asabiyetine mi eşya gonderıyor. 
baksın, bir gün feci bir kaza Moskova, 9 (A.A) - Sov
olacağım mı düşünsün; işte yet Rusya tecim odası 7 ha-
tam bu sırada, bizim Selahid- ziranda İzmir panayırı.nda~i 
din kaptan, her nasılsa gene Sovyet pavyonunda teşhır edı-
bu maruf teknelerden bir.nin lecek olan eşyayı yollan:ııştır. 
. . . . > Bu pavyonun ılk seksıyonu 

cılvesı ıle karşılaşıyor ve ıdare, S t R , d .. t · t 
b d S ,.. . . oyyc usya nın en us rı, a-

ı_.ı cfa hıncını elahıddın run, münakalat, kültür saha-
kaptandan .. ~karıyor. sındaki muvaffakiyetlerini gös-

Ayol, butun kabahat kap- termektedir. 
~n.da d~il, tekntynin ta ken· Türkiye ile Rusya arasın-
dısındedl. daki ekonomik ve kültürel 
Düğünde gelini oynamağa münasebetlerde diğer bir sek-

kaldırmışlar. Gelin oyun bil- siyonda gösterilecektir. Üçün-
meyormuş. Yenim dar, demiş. cü bir seksiyonda tarım ma-
Açmışlar, Bu defa da yerim kineleri, traktörler madeni ve 
dar demiş. Bunda olduğu gi- tahtayı işlemeğe yariyan ma· 
bi, 'vapurlar vapur değil, Nuh kineler, elektromotörler ve 

b · d'k"' ·b· birçok maden esantiyonları 
peygam erın ya ı arı gı ı şey- t h" d'l kt' 
1 d

. . . eş ır e ı ece ır. 
er ır. Onlarda bu kabılıyet p ki t k. .. 
ıd k 

amu u mensuca , ımyevı 

o. u tan sonra kaptan neyle- maddeler, eczalar, tıp aletleri, 
s~n, .bu ~adar tanınmış ve se· muhtelif mübereler de bu pav-
vılmış bır emektarı tutup at- yonda teşhir edilecektir. 
mak doğru mudur? Bu suretle Teknik ve edebiyat eserleri 
vapurların kannağrısı ğeçe- içinde ayrı bir seksiyon ayrıl-
cek midir lci? Çimdik mıştır. 

Kapitülas-
yonlar kaldırıldı .. 

Kahire, 9 (A.A) - Maliye 
nazın dün bütçeyi meb'usan 
meclisine tevdi ederken kapi
tülasyonların ilga edilmiş ol-
duğunu bildirmiş ve şöyle 
demiştir: 

- Ecnebilerin istifade et
mekte oldukları mali imtiyaz-
ların kaffesinin ilgası maddesi
nin hükumet programının 
başında yer alacağını resmen 
beyan ederim. 

Maliye 'nazırı hükumetin ka
pitülasyonların ilgasından sonra 
irad ve v~raset vergileri ihdas 
edeceğini söylemiştir. 
----~------~ 

Muhasip 
Aranıyor. 

· Muhasebe usullerine vakıf, 
daimi genç oir mahasibe ih-
tiyaç vardır. Talip olanların 
Peştemalcılar başında Lütfü 
Kurum ecza deposuna müra-
caat etmeleri lazımdır. D. 3 

Avam kamarasın'ila 
beyanat 

Londra, 9 (A.A) - Avaın 
kamarasında İngiliz - Mısır mü· 
zakerelerinin halen ne vazi
yette bulunduğu hakkında so
rulan bir suale cevap veren 
dış işleri müsteşarı M. Grom· 
borno demiştir ki: 

- Şimdiye kadar murahhas 
heyetleri arasında konuşmalar 
vukubulmuştur. Müzakerelere 

İngiliz fevkalade komiserinin 
kahire'ye dönüşünü müteakip 
yeniden başlanacakbr. Şim
diye kadar yapılan konuşma

lar muahedenin maddeleri üze
rinde cereyan etmiş ve kat'i 
bir anlaşmaya daha yarılama· 
mıştır. 

Ardiye mes'elesi 
Yeni talimat bekleniyor 
Aydın hattından İzmirt e ge· 

len mahsul ve mallara tatbik 

edilen yirmidört saatlık ardiye 
tarifesinden tüccarların zarar 

gördiiklerini ve ticaret odasına 
müracaatla şikayette bulun· 

duklarmı yazmıştık. Ticaret 
odası bu mühim mes' ele hak-

kında iktısat vekaletine müra· 
caatla tüccarların şikayetlerini 

bildirmiş ve buna karşı acele 
tedbir alınmasını, devlet ele· 
miryollarının Basmane - Afyon 
ve Bandırma hatlarında :tatbik 
edilen ardiye tarifesinin Ay· 
dm hattında da tatbik edil· 
mesini istemişti. Ayrica tüc
carlar da bu meı' ele hakkın· 
da alakadar makamlara mü· 
racaat ederek şikayetlerini bil· 
dirmişlerdir. Vekaletin bu mü
him mes' ele hakkında yakın· 
da tüccarlarımızı memnun ede· 
cek bir karar vereceği ku~· 
vetle tahmin olunmaktadır. 



~ Sayfa 5 NADOLU 
,~~~~::::::~:::::::::::::~~~~~~~~~~~~~ su 12 sa cıs 11042 .. 10/7/ ~ ~ 

F 
W"Jcaa-meıuw• ''Kampta 30 Bakanlar mecliıinden cıktı 

ranSOV8 Plinör Hazır! Zirai kredi kooperatifleri 
BÜYÜK TARiHi TEFRiKA 1 Şefliği ıs:.~t nizamnamesi.. 

Birinci Uzüm ve kaıJun 
Cenan, tefebbüslerde 

bulundu 
35 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu İnönü almıştır. 
Veliahdın doğufu, Fransa' da fevkalade Ankara, 8 (A. A) - Türk-

bir hadise teshil etti kuşu için lnönün'de kurulan 
____ .. _ •• kampa ait bütün hazırlıklar 

Oda yüksek mevkili ve kıy· Dedi. bitmiş , uçuş yeri hazırlanmış 
metli bir süİ-ü insanla dolu On adım ileride bir köşede ve her türlü tertibat alınmış-
idi, iki kral hanedanına men· bir ses daha: tır. Kampta Kayseri fabrika
ıub prens, başkumandan prens - Ytolğmur var.. Bak kur- stnda yapılmış olanlarla Rus-
dö Burbon'la dük Dalanson, bağalar sıçrayorlarl.. ya' dan gelen ve diğer şubeler-
üç hürmetli reveransla beşik Dedi, den gönderilen planörlerin sa-
önünde durdular. Ve, .. Kral birden dük dö yısı otuzu bulmaktadır. 

Ağır ve altıniarla süslü el- Şatobryan 'a halkın "Kurbağa" Türkkuşu şefi İnönü kampı 
biıeler giymiş olan Venedik lakabını verdiklerini hatırla.. şefliğini üzerine almı~ ve dün· 
sefirleri, veliahdı selamlarlar· dı ve: den itibaren yerinde çalışmıya 
ken: 

- Ne kadar güzel, kraldan 
bile güzel! 

Dediler. 
Kral Fransova çocuğa doğru 

eğildi ve: 

- Çok d<>tru, dedi. Benim 
kocaman burnuma malik de
ğil!. 

Fakat, hili benzi sap-san 
bulunan kraliçe karyolas1ndan 
seslendi: 

- Hayır .. Hayır .. Dedi. Bu 
çocuk ICraldan güzel değildir. 
Kralın oğlundan çok güzel 
olduğunu rica ederim siz de 
söyleyiniz! 

Dışancta büyük bir gürültü 
hukGm sürüyordu; topraklar, 
atların ayakları altında sanki 
titriyordu. Luar' da baştan hafa 
kayıklar, sallar, undallarla dol
mujtu. Herkes neşideler oku-
~ 

Muhitin bütün kiliselerinin 
çanları çalamyor, ara-sıra bü
yük topların gürlemesi duyu
luyordu. 

Bütün gece Am bu az' dan 
Paris'e kadar bir fener ve 
DICf'ale zenciri yandı, durdu. 

Şiirler •Fransada bu kadar 
istenen güzel veliahd" namına 
kasideler yazıyorlardı. 

Orlean' da, belediye dairesi
nin Önünde iki çeşmeden iki 
gün iki geçe şarab akıtıldı! 
o.unu hemen diğer büyük şe· 
hırler de taklid ettiler· dokan 
Veliahd namına halka 'bol bol 
şarab içirildi. 

- Eyvah .. Dedi, Herif bu- başlamıştır. Bugün Ankara, 
rada olacak!.. İstanbul, Kayseri, Bursa, Ada-

Buna rağmen kral ilerle- na, yarın da İzmir' den 120 
mekte devam etti. Fakat eli genç · kampa iltihak etmek 
kılıcının kabzesinde ve her üzere hareket edeceklerdir. 
ihtimale hazırdı. Rusya' dan gelecek olan altı 

Yollar tenha ve sakit "d' talebe de doğrudan doğruya 
Yalnız Luar nehrinin su ~k:~ kampa memur edileceklerdir! 

d Kampa gelmekte olan talebe-şın an çıkan gürültü, gecenin 
· k ler orta mektep ve lise son 

su ununu bozuyordu. sınıf mezunlandır. Bunlardan 
Fransovaz'ın kraldan gizli liseyi bitirmiş olanlar kamptan 

tutmasını rica ettiği sır, tabia- C derecesini aldıktan sonra 
tile uzun müddet gizli kal- isterlerse hava ihtiyat zabiti 
madı. elabilcceklerdir. 

Kral, Fransovaz'ın kendisine Kamp, bu ayın on birinde 
teslim olduğu geceden itiba- hava kurumu başkan muavini 
ren, birçok defalar sevgil;sinin Feri dun tarafından açılacaktır 

:ü.C"~~:~· ~:~~~~~~~~~::: 1 Borsada ., 
hep kocası tarafından kıskanç-
1ık yüzünden atılan dayakların OzUm sabşları: 
eseridil Ç. Alıcı K. S. 

G 109 Alyoti bira. 8 
enç kadın, bunlara kendisi 17 K O M Al 

b b. t d' . . . . i 9 50 se e ıye ver ığı için, hiçbır l 
kimseye bu dayaklardan hah- 15 nhisar idaresi 6 75 

13 B. Alazraki 9 25 
:!:~ş7ı~ş ve şikayette bulun- 10 S. Süleyma. 10 50 

164 
Kralın da bir endişesi vardı. 519997 

Fransovaz, bu güzel kadın 520161 
kendisini cidden seviyor mu Zahire sahşları: 
idi? .. Kral da, kont Şatobryanı Ç. Alıcı K. S. 
elde aldatılmış koca gibi kıs- 100 Ton buğday 5 25 
kanıyordu. 60 Susam 20 

-Sonu var-- 480 Bakla 4 25 

1 Aföb f • / ' 100 B. pamuk 44 ıy~ e çı eczane er 30 ken. pala. 410 

K. S. 
8 
9 50 
6 75 

10 50 
10 50 

K. S. 
5 25 

20 
~ 25 

44 
410 

Bu akşam Kemeraltında it
tihat, Güzcyalı 'da Güzelyalı, 
lkiçcşmelik'te lkiçeşmelik, Al
sancak'ta Jozef Jülyen ecza

Bergama müzesi mUdUrU 
1 

Bergama asarıatika müze.si 
müdürü Osman Tekin, müze
ye ait bazı işler için şehrimize 
gelmiştir. neleri açıktır. 

Karataş dikiş ve nakış yurdunda 

--~~~~-----------------

Çok yeni ve köylii.müze fay dalı 
esasları ihtiva etmektedir. 

Tarım kredi kooperatifleri 
kanununun dördüncü madde· 
sine göre Ziraat bankası ta· 
rafından hazırlanmış olan ni
zamname bakanlar meclisince 
kabul edilmiştir. 

Köylümüzün hayatında bü· 
yük bir devrim yapacak olan 
ve üzerinde uzun zamandan .. 
beri çalışılan kooperatif kanu· 
nunun en iyi ve verimli şart· 
lar altında tatbiki için hazır
lanan nizamname çok esaslı 
hükümleri ihtiva etmektedir. 

Kooperatifin vazifesi, ortak
lanmn mahsullerini ıslah et
mek, arttırmak ve kıymetlen· 
dirmek için ucuz istihsal kre
disi açmak, orta müstahsilleri 
zararlı kredi yollarına baş 
vurmaktan alıkoymak ve böy
lece yurd içinde ve dışında 
rekabet kabiliyetlerini çoğalt
mak olacaktır. 

Bir müstahsilin tarım kredi 
kooperatiflerine ortak olabil
mesi için kanuni ve medeni 
hakka sahip olmak; muhitinde 
itimada değer olarak tanınmış 
bulunmak, iflas etmemiş ve 
mahkum olmamış olmak, kredi 
kooperatifinin mıntakasında 
toprak sahibi olmak veya giriş 
tarihinden itibaren en az sekiz 
sene· için musaddak mukavele 
ile kiracı olmak suretile bir 
zirai işletmeye sahip olmak; 
kooperatif ortaklarının zirai 
mahsulleri üzerinde ticaret ve 
komüsyon işi yapmamak, ayni 
zamanda başka bir kredi ko· 
operatifinin ortağı olmamak 
gibi hak ve vasıflara sahip 
bulunması şart koşulmuştur. 

Bir tanın kredi kooperati-
finin kurulabilmesi için asgari 
ortak sayısının otuz olması 
şart koşulmuştur. Kooperatifin 
gerek kuruluşunda, gerek son-
radan ortak olmak istiyen 
müstahsilin kredi durumunu 
gösteren bir beyanname ver
mesi şarttır. Kooperatife son
radan giren ana mukavelenin 
tatbikinden doğabilerek mes
uliyetleri kabul etmiş sayıl
maktadır. 

kabil bir hisse va müteakip 
her iki yüz lira ile yüz lirayı 
geçen ıon kesir için birer 
hi11e daha taahhüt etmeleri 
lizım gelmektedir. Bu taah
hüt hiuesj sayısı 25 i geçmi· 
yecektir, ilk önce asgari or
taklık hisseıi ile kooperatife 
girmiş olanlar, alacaklan kredi 
mikdanna uygun olmak üzere 
ortaklık hisaelerini çoğaltmak 
mecburiyetindedirler. lıtihaal 
vaziyetleri ve ödeme kabili
yetleri taahhüt ettikleri orl#k· 
lık hisselerini tamam!amağa 
yetmiyeceti idare heyetınin 
kararı ve ziraat bankasının 
tasdiki ile muayyen olan or
takların hisse taahhütleri o 
zamana ·kadar ödedikleri mik
darın karşılığı olan tam his
selere mahsup edilmek şartile 
indirebilecektir. 

Ortaklık payının enaz dörtte 
biri kooperatife girerken peşin 
olarak alınacaktır. Üst tarafı 
yedi senede ve müsavi taksit
lerle tahsil edilecektir. Ortak
lık hissesi taksitlerini mahsul 
durumları yüzünden koopera
tifçe kabul edilen ve Ziraat 
bankasınca tasdik edilen bir 
zebeple ödeyemiyen ortakların 
bu hisseleri işin icabına ve 
ortağın ödeme kabiliyetine 
göre öteki taksitlere dağıtıla
rak veya sonuncu bir taksit 
olarak alınacaktır. 

Ortakların ödenmiş ortaklık 
paylarına verilecek faiz mik
tarını Ziraat bankası tesbit 
edecektir. Bu faizler her yıl 
bilançosunun kabul ve tasdi
kinden sonra ortaklara veri
lecektir. 

Ortaklık payları ortakların 
kooperatiften başkasına olan 
borçlan için haciz olunmıya
caktır. Bunlar kooperatife re
hin edilmiş sayılacak ve hiç
bir spretle ortaklar tarafından 
başkasına devrolunamıyacak, 
satılmıyacak ve taksim edile· 
miyecektir. Ortakların öden
miş ortaklık paylanna verile
cek faizler üzerinde koopera
tifin kendi alacağı için rüçhan 
hakkı vardır. 

Karşıyaka' da oturan Cenan, 
erik, armut üzerinden bir am
balaj yapmış ve otuz gün ka
palı tuttuğu ambalajı açarak 
yaptığı tertip ile bu meyva
larm çürümeden, sapasağlam 
kaldıklarını görmüştür. Cenan, 
dün bu meyvaları, alakadar 
daireler müdürlerine girip 
göstermiştir. Cenan, kavun ve 
uzum üzerine mevsiminde 
Türkofiste bir ambalaj yapa
cak ve bu mahsullerimizin bo
zulmadan ne kadar müddetle 
dnracağı tesbit edilecektir. 

Uzüm rekoltesi 
Son hafta zarar var. 

Son haftalar içinde devam 
eden yağmurlar yüzünden 
üzüm rekoltesinin evelce tah
min edilen miktardan biraz 
daha noksan olacağı zanne
dilmektedir. Bundan ötürü 
alivre fiatlerle alıcı ülkelerin 
siparişleri de son günlerde 
artmıştır. 

935 senesi mahsul fiatleri, 
ayni sağlam vaziyeti muhafaza 
etmektedir. Borsa tahmin bü
rosu, son yaptığı tedkiklerde 
bazı bağ mıntakalarında yağ
mur ve dolu yüzünden rekol
tenin bir miktar zarar gördü
ğünü tesbit etmiş ve buna 
dair hazırlanan raporu iktısat 
vekaletine göndermiştir. 

V. daimi encUrweni 
Vilayet daimi encümeni, dün 

öğleden evvel Vali Fazlı Gü
leç'in reisliği altında toplan· 
mış ve Nafia işleri hakkında 
bazı karar'.ar almıştır. 

maselihiyeti vermek gibi hu· 
suslarla meşgul olacaktır. 

Umumi heyet bunlardan 
başka bir müstahsilin ortak· 
lığa . kabul edilmemesinden 
dolayı itirazını tetkik edebi
lecek; ana mukavelenin ta· 
mamlanması veya değiştiril
mesi hakkında Ziraat banka
sına teklifte bulunabilecek, 
kontrol aeyeti ile Ziraat ban
kasının veya Ekonomi bakan
lığının gönderdiği kontrolör· 
lerin raporlarına dair karar
lar verecek, enaz on ortak 
tarafından yazılı istek üzerine 
ruznameye girecek teklif ve 
şikayetler hakkında karar ve· 
recektir. 

Bütün cihanda bu çocuğu 
görmek merakı hiınl oldu. 
Fakat doktorlar, süt ana, be
tik sallıyan validei krali ve 
kralın hemşiresi Margrit buna 
müsaade etmek istemediler 
kral da, göstermek hususun: 
daki büyük arzusuna rağmen, 
çocuğun sıhhatı namına bun
lara iltihaka mecbur kaldı ve 
ziyaretlerin arkasını kesti. 

25 Nisanda yapılan vaftiz 
gününe kadar şenlikler devam 
etti. 

Tarım kredi kooperatifleri 
ortakları ancak sekiz yıl or
taklık yapmış ve ortakların 
hisse!erini tamamen ödeJlliŞ-

. lersc; 

Ortaklar kooperatifin işle
rinden ve taahhütlerinden do
layı üç._ijncü şahıslara karşı 
hudutsuı ve zincirleme mes
uliyetlidi:ler. 

Kredi kooperatiflerinin ça
lıştığı ekonomik bölgede kre
di kooperatifleri birliği kurul
ması için ziraat bankasına tek
lif yapmak başka bir tarım 
kredi kooperatifi ile birleş· 
mek veya ayrılmak hakkında 
kar ar vermek kooperatif sınıra 
içine köy almak veya bağlı 
köylerden herhangi birini ko
operatif iş bölgesi · sınırından 
ayırmak için ziraat bankasına 
teklif yapmak; kooperatifin 
hakkında karar vermek, zira· 
at bankasının teklifi üzerinde 

kooperatifin bankanın ajanı 
olup olmaması hakkında karar 
vermek; hakem heyetini seç· 
mek; kooperatif işleri için lü
zumlu görüleçek diğer ehem
miyetli işler üzerinde kararlar 
vermek de umumi heyetin sa· 
lihiyeti içinde olacaktır. 

V:aftız merasimi daha par
~~ oldu; p.apanın yeğeni dük 

.
0 

• r~o vaftiz babası se
~ldı. 

Vaftizden ~ra dük d .. 
~rbcn ·ı~ Madl~ dela T u~ 
d Overnı evlendıler. Yeni zevç 
dük, yeni zevcesine "Napoli 
hastalığını" aşıladı! 

Herikisi de bir sene sonra 
.öldüler ve bir kız bıraktılar: 
Katerin dö Mediçil 

-14-
Gözde ... 

Karanlıklar içinde bir er
kek: 

- Yatmur var. Bak kur
baplar sıçrayorlarl 

Dedi, 

Kral Ambuaz sokaklarında 
hıılı kdualarla Y'lrüyerek: 
~ Bu ad.ın delidir; bu 

aıev · de k 
h. ?ıtm urb.ta olur mu 
ıç . . 

Yurdun busene mezunları, mii.dilr fle muallimleri. 
Bn. Ruhsar'~n Karataş biçki, dikiş ve nakış yurdu, buseneki 

mezunlarına dıplomalarını dağıtmıştır. Karataş'taki yurt bina-
sınd~ ~ç~lan ve talebenin bir senelik eserlerini teşhir eden 
sergı, guzıde pekçok aileler tarafından ziyaret olunmuştur. 
o~ senedeberi faaliyette bulunan ve bu müddet zarfında 

beşyuzden fazla talebe yetiştirmiş olan müessese, talebelerine 
bi~ senede terzi~i~ di~loması vermektedir. Her sene yapılan 
musabakalarda ıyı netıce alan altın madalya ve para mükafatı 
alan bu müessese, geçen dört sene içinde fuvarda parti pavi· 
yonund!l terzilik eserleri teşhir etmiş ve Ö,iririciliğ"i almıştr. .. . . - .. , ,, 

Kooperatif bölgesinden is
tihsal alakasını keserek başka 
bir yere taşınmışlarsa; 

Kooperatif bölgesinde çift
çilikten vazgeçmişlerse; 

En az altı ay Önceden ha
ber vermek şartile kooperatif
ten çıkabileceklerdir. Bir or
tak idare heyeti iznile ayrıca 
muayyen bir müddet önceden 
haber vermt;ğe mecbur olma· 
dan ve o zamana kadar elde 
ettiği bütün haklarla' başka 
bir kredi kooperatifine geçe· 
bilecektir. 

Kooperatifin sermayesi, or
takların teahhüd ettikleri his
selerden ibaret olup mütehav
vildir. E.p az sermayesi Ziraat 
bankasının bölgenin ekonomik 
durumuna göre tesbit etmesi 
şartile 1000 veya 2 bin lira 
olacaktır. Bir ortaklık hisse
sinin tutan 20 liradır. 

Ortakların istekleri üzerine 
kendileri ıçın kararlaşacak 

2~ .!ir.aya kadar krediye ııuı· 

T ~rım kredi kooperatifleri
nin organlan umumi heyet, 
jdare heyeti, direktörlük ve 
sontrol heyetidir, Bütün or
takları temsil eden en yüksek 
organ umumi heyettir. 

Her ortak kooperatifin bü
tün işleri hakkındaki yerini 
umumi (heyette kullanacaktır. 
Umumi heyet bilançoyu kir 
ve ~rar hesabım, iş raporunu 
ta~ik etmek, iş sıyaıını teıbit 
~tmek idaı:e ve kontrol hey
etleri rapQr ve teklifleri hak
kında karar vermek, idare ve 
kontrol heyetleri azalannı seç
mek, hunlara verilecek huıur 
hakkı, memur kadroları ve 
Ziraat bankasınca hazırlanmış 
formül dairesinde yapılan mas
raf büdçesini tesbit etmek, 

ortakların faiz ve ödeme kapa
sitelerini ve kooperatifin buna 
dayanarak teahhüd edebileceği 
bor3 haddini göz önünde tu· 
tarak idare heyetine borçlan-

Diğer organlar kir ve za
rar, fesih sebepleri. kontrol 
gibi kooperatiflerin hayat ve 
inkişafında ehemmiyetli birer 
rolü olan mes'eleler hakkında 
da aynca kayıtlar ve hüküm· 
ler konmuştur. 
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Yani dil vasıtasilc insanları 

(Alaca-bulaca müşahede)lerden 
(Vazıh müşahedelere) çıkarma. 

Biz asla, halk terbiyesi ile 
daha yüksek sınıfların terbi
yesini başka başka zıtbir halde 
an l amamışsızdır. 

Çünkü b iz (Halk tabiri) nin 
(Adi, aşağı) manada olarak 
daha devam etmesine asla 
razı değiliz. Milli menfaat, 
bunu böylece daha müsama· 
ha edemez. Terbiye deyince 
biz daima butün milletimize 
şam il (Milli) terbiye kastedi
yoruz. Eğer millet, oraya ula
şırsa artık şu sefil dilek işidil
mez olur : "Terbiye ve tahsili 
çabucak ikmal edip, çocukları 
biran evel hayata atmalı. ,, 

Bilginin nasıl t ekamül ede
ceği prensibi : "Analar kita
bı" eserindedir. Bu eserinde 
b ilhassa aile terbiyesine bel 
bağlamaktadır. Biz, onun, ana
h rdan ümid i ile. münakaşaya 
gir ·cek değiliz . Fakat biz ka
niiz ki ulusal terbiyeye, bil
hassa amele sınıfında, ebe
veyn ile ; Ne başlanabi lir, ne 
devam edilebilir, ne de biti
rilebilir. Ulusal terbiyeye : 
ancak böyle çocukları nile 
ocağından uzaklaştırmak ile 
başlanmalıdır (2) her günün 
o endişeleri, yoksulluk vesai
re, çocuğun fi kir alemine 
kendisini hür ve tam bir 
surdte vermesine engel olur. 
Bizim planım1zm tatb iki için 
bu uzaklaştırma, mutlaka la
zımdır. Terbıye, eskisi g ibi 
olacak olursa ne netice al ına
cağını yukarılarda gösterdik. 
Eğer temelden değişti rmek 
ist iyorsak, çocuğu, muhitinden 
alacağız ve eski hayat ile 
alakamızı tamamen keseceğiz. 
Yeni terbiye ile ilk yeni nesil 
yetiştirilince ancak o zaman : 
Milli terbiyenin ne kadarını 
aile, kendi üstüne alması la
zımgcldiği münakap edilebilir. 

(Analar kitabı) nda pesta
lojinin, iştirak etmediğimiz 
bir fikri de : Mevzu olarak 
(Çocuğtın bedeni) ni alışıdır. 
Filhakika müellif, bunda : Ço
cuğun ilkönce tanıması lazım 

olan şey kendidir" prensibini 
azimet noktası alıyor. Prensip 
doğrudur: Fakat vücudu be
şer isteniliyorsa, ona, annesi
ninki daha iyi görülebilir de
ğil mi ? Çocuk, kendi azala
rını kullanmağı bilmeden on
lar hakkında bir bilg i nasıl 
elde edebilir ? Böyle bilgi, 
yüksek bir bilgi olamaz. 

indi i şaretlerden mürekkep, 
papağanlık, ezber birşey olur. 
Vazıh biİginin hakiki temeli, 
pestalojinin tabiri ile, "f hti
saslarm alfabesi,, dir. Çocuk, 
söıün savtlarile başlar ve 
kendi kendine tekrar eder 
durur : Katnı aç mı, uykusu 
mu var ? Vesaire bütün bun
ları filan veya fa!an işaretle 

ayrı-ayrı ifade etmeğe doğru 

çocuğu, sevketmelidir. Ayni 
ihtisas üzerine muhtelif inti
baların derecelerini ve başka
lıklarını da ifade ettirmelidir. 
(Renkler, savtler vesaire). Bü
tün bunlar, kendilerine mahsus 
kelimelerle ifade ettirilmelidir. 
Bu mümarese ve terbiye ; 
hassa siyeti muntazam surette 
inkişaf ettıri!mek ile tedricen 
yükseltilecektir. 

Bu suretle çocuk : Mülaha-

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

zalı ve hür bilgi içinde şahsi
yetlenen bir (Ben) elde ede
rek bununla tahkikata koyu· 
luyor : Reel hayatı, ruhi bir 
aydınlık alır ki bu, onu bir 
daha hiç terketmez. Kezalik 
bu suretle - haddi zatinde 
boş olan - şekiller ve ölçü, 
adet bilgisinden mümarese, 
dahili kıymetleri vazıhan öğ
renildiğinden, aralarındaki bağ 
kuvvetli olur. Pcstalojininkin· 
de ise bu bağ, mübhem kalır. 
Pestalojinin yazıları arasında: 
Metoda ısınmış olan talebe
tinden birinin, yalnız hendesi 
cisimlere önem vcrmeğe baş
ladığı hakkında bir itiraf var
<Jır ki yeni metodcuların hepsi 
ayni hataya düşebilirler : Eğer 
metodun öz manasını kavrıya
madılarsa .. 

lhtisasların vazıh mefhumu 
elde edilince, bu hal, sözün 
işaretleri olmayıp, doğrudan 
doğruya sözün kendisidir ; ve 
çocuğu teşkil ve terbiye eden 
insanlara ifadei meram edebil-
mek iht iyacıdır. Bu suretle 
çocuk, mübhem ve karanhk 
fikirlerden vazıh ve muayyen 
fikirlere geçmiş olur. 

Bununla beraber, çevresin
deki tabiatin verdiği intibalar, 
şuuru uyanmağa başlıyan ço
cukta tesir icra ederek, ka
ranlık bir kahos husule gelir 
ki bundan vazıh ve muayyen 
birşey çıkamaz. 

Bu kahostan nasıl çıkmalı ? 
- Bunda başkasının yardımı 
lazım. Fakat bu yardım, ço
cuğa ancak : Önceden lisa
nında tebarüz etmiş ihtiyaçları 
vazıh~n ifade eden insandan 
gelebilir : Binaenaleyh o kendi 
içine kıvnlarak şimdi hisset
tiklerini evelden tanıdığı ve 
şimdi sezemediği diğer ihti
saslarla mukayese edebilmesi 
lazımdır. işte bu suretle onda 
hür ve düşünceli bir (Ben) 
teşekkül eder. Zaruret ve ta
biatin hayatımızla başlattığı 
bu yolda ; hür ve makul bir 
pedagoji yardımı ile, devam 
edebilmeliyiz. 

Bu objektif bilgide (Ki mü
tekaddim objelere aiddir) ha
kiki bilgiyi vazıh kılan işaret
ler, evelceden bildiği şeye 
dair, birşey öğretmez. Fakat 
başkalarına nakletmeğe hizmet 
eder, ki bu tamamen başka 
birşeydir. Filhakika bilginin 
vuzuhu : Tamamen (Vazıh mü
şahede) üzerine dayanır. Rea
liteye uygun olarak, muhayyi
lemizde, irademiz ile yarata
bileceğimiz şey, - hatta bu· 
nu ifade eden kelimeye malik 
olmasak bile - tamamen ma· 
lumdur : Binaenaleyh birşeyin 
kelimesini öğrenmezden önce, 
onun (Vazıh müşahedesi) ge· 
rektir. Bunun tersi : Çocuğu 
karanlık aleme götürür; çok 
lif değirmeni yapar ; vaktin· 
den evel gevezeliğe düşürür 
ki bundan pestaloji de nefret 
ediyordu. Kelimeleri imümkün 
olduğu kadar erken öğrenip 
bununla bilgisini artırdığını 

zanneden insan, karanlıkta 
yaşıyordur ve karanlığını artır
maktan başka birşey yapmı
yordur. 

(2) Bu fikir. hararetli bir mü-
n:ıkn~a zemini olmuştu. 

(3) tPestalojinin Analara mek.
tııbu:t diye bir eseri daha vardır ki 

·lFilcirlcr) dergimizin 136 numanllı 
nüıiluı ındadır. 

lardan sonra 
·---·~··· ·---A lmanya'da Harp 
Bekleniyor 

-Başı 1 inci sahifede
Ayni mahfil şunları ilave 

ediyor: 
Danzig mes' elasindeki hattı 

hareketimiz dostane bir bita
raflık olacaktır. 

Ayni mahafil ltalya'nın Brük
sel' de toplanacak Lokarnocu
lar konferansına iştirake henüz 
davet edilmemiş olduğunu ve 
hattı hareketinin bu davetin 
yapılacağı şekle bağlı olaca
ğını, çünkü ltalya'nın Almanya 
hazır olmadıkça bu konferansa 
iştirakten imtina edeceğini be
yan eylemektedirler. 

iktisadi mahafil ltalya'nın 
harici ticaretinin hiçbir zaman 
zecri tedbirlerin tatbiki dev
resinden evvelki haline dönmi· 
yeceğini beyan etmektedirler. 

halya'nın ticaret mü • 
vazenesi bu tedbirlerin tat
bikindenberi büyuk bir salaha 
mazhar olmuştur. Bundan baş
ka Habeş imparatorluğu ltalya 
için yeni bir mahreç teşkil 
etmektedir. ltalya bundan sonra 
yalnız kendisinin müşterisi olan 
memleketlerden mübayeatta 
bulunacaktır. Halihazırda İtal
yan s~nayiinin meydana geti
rebileceği hiçbir mal hariçten 
satın alınmıyacaktır. İtalyanın 
ticarf siyasetinin nazım pren
sibi mütekabiliyet esası ola
caktır. 

Londra, 8 (A,A) - Dan
zing mes' el esi hala birinci 
saftaki mevkiini muhafaza edi
yor. Gazetelerin çoğu olimpi
yatlar bilmeden önce harb 
olmıyacağmı söylüyorlar. 

Morning Post diyor ki: 
Olimı. iyatlar biter bitmez 

Almanya yeniden faaliyete ge
çecektir. Bu faaliyet belki 
Danzing veya Memel'de ve 
belkı de Avusturya'da, Çe
koslovakya' da tecelli edecektir. 
Bunu hiç kimse kestiremez. 
Ve bizzat M. Hitler'in de bu 
hususta şimdiden bir karar 
vermiş olduğu şüphelidir. 

Danzig, 9 (H.R) - Millet· 
ler cemiyeti Danzig komiseri 
Lester, beyanatta bulunarak, 
Danzig ayan reisi Grayzer'in, 
Danzig'in Almanya'ya aidiyeti 
hakkındaki sözlerinin fena 
tesirler husule getirebilecek 
mahiyette olduğunu, buna mü
samaha edemiyeceğini, muha
liflerin de her türlü hareket
lerine karşı durulamıyacağını 

söylemiştir. 

Varşova, 9 ( A.A ) - Leh 
ajansı bildiriyor: 

Lehistan genel komiseri dün 
Danzig senato başkanı nez
dinde bir demarş yapmıştır. 
Cenel komiser Lehistan hü
kumetinin Danzig statusunun 
bir taraflı tadiline muvafakat 
edemiyeceğini bildirmiş ve 
mer'i anlaşmalar çerçevesin
den dışarı çıkan ve Lehistan 
teciminin Danzig limanı üze
rinden normal bir surette ce
reyanına tehlike koyan hertürlü 
hareketin zaruri olarak Lehis
tan' ın aksülamel ini doğuraca
ğını haber vermiştir. 

Senato başkanı Grayzer se
natonun istisnai kanunlar neş
retmek niyetinde olmadığı ve 
muhalefete karşı icraatın Dan
zig kanunlarile tesbit edilen 
çerçeve hududunu geçmiyeceği 
cevabını vermiştir. 

Londra. 9 (A. A.) - Daily 
Mail gazetesi başmakalesinde 

Son Dakika: 
Orta Avrupa'da Yep-yeni 

Bir Hareket Doğdu! 
Avusturya, yeni 

ve İtalya 'nın 
anlaşmalarla kendini Almanyd 
kucağına atmış bulunuyor! -Paris, 9 (Radyo) - Cenev· elde edildiği anlaşıfmıştır. Bü- bila kaydüşart affedecek 'it 

re' deki Danzing hadiseleri tün tekziplere rağmen, 18 Ha- Avusturya şimdiden sonra ita!• 
bugüne kadar efkarıumumiyeyi zirada~ itibaren bu uzlaşmanın ya da Almanya'ya istinat ede' ..., 
ve siyaset alemini şiddetle iş- tahakkuk ettiği meydana çık- cektir. 
gal etmiştir. Fakat bugün mer- mıştır, Bu hususta artık şüphe Alman'ların Avusttrya'ya te' 
kezi Avrupa' da diğer daha edilecek bir nokta kalmamıştır. yahati için konmuş olan biO 
mühim bir hadise çıkmıştır. Peşli Hirlat gazetesinin yaz· mark harç kaldırılacaktır. 

Büyük Avusturya - Macaris- dığı gibi bugün tahakkuk Hamburg hanedanmın iade' 
tan imparatorluğunun bakiyesi ve tavazzuh eden Fon Papen- sine Almanya tarafından 11111' 

olan küçücük Avusturya hü- Şuşning müzakereteleri müsbet halefet edilmiyecektir. Maarn' 
kumeti şu anda hayatiyetini netice vermiştir. Avusturya hü- fih şimdilik bu mesele ilef 
kaybetmiştir. kumeti, Şuşning'in Roma'ya sürülmüş değildir." 

Bu küçük hükumet bir ta- ani seyahatinde bu uzlaşmayı Bu uzlaşma merkezi Avfi 
raftan Almanya, diğer taraftan ltalya'ya da tasdik ettirmiştir. pa'da çok büyük alaka iJ1 
ltalya tarafından yutulmak Şimdi Avusturya başvekil karşılanmıştır. 
tehlikesine maruz kaldığı gibi, muavininin Peşte'ye gelmesi de Prag'da bu haberler taha~ 
umumi harpten sonra Avus- bu uzlaşmayı Macar kabine· kuk ettiği takdirde merkd ..., 
turya imparatorluğu arazisini sine bildirmek :üzere gelmiştir. Avrupa' da yeni bir siyaJİ 
paylaşmiş olan yeni devletlerin Bu uzlaşma mucibince Avus- icabedeceği kanaati vardı" 
tehdidi de başlamıştır. turya'nın istiklali tastik edi l Ve Avuslurya'nın Almanya~ 

Bugün Almanya ile Avus- miştir. Avusturya bu mukavele İtalya ile Balkan'lar arasındl 
turya arasında bir uzlaşma mucibince siyasi mücrümlerİ bir köprü teşkil edecektir. 
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Harp halinde boğazlardarl 
·ge(iiş konuşuldu. Rusyan111 
hareketi hayret uyandırdı •• 
-Başı 1 inci sagf ada-

lngiliz-Sovyet murahhasları 
arasında çıkan ihtilaf da bu 
taliki mucip olan sebepler
dendir. 

Ankara' da, bu vaziyet tees
sürle karşılanmıştır. Türk si
yasi mehafili , konferansın 
akim kalacağını sanmaktadır. 
Maamafih konferansın netic ~
si ne olursa olsun, Türkiye 
hükumeti boğazları tahkim ka
rarından vazgeçmiyecektir. 

Montrö, 9 (A.A) - Boğaz
lar konferansı dün harb ze
manında harb gemilerinin bo
ğazlardan geçişi hakkındaki 
esaslı meseleyi müzakere et
miştir. 

İngiliz delegesi M. Reudell 
fngiliz tezini izah eylemiştir. 
Bu tez boğazlardan serbest 
geçiş prensibini teklif eyle
mekte. fakat Türkiye'ye, Eğer 
kendi · emniyetini tehlikede 
görürse herhangi bir muharib 
filonun geçışını menetmek 
hakkını vermektedir. 

Sovyet tezi ise bilakis harb 
zemanında boğazlardan geçi
şin memnuiyeti prensibini tek
lif eylemekte ve bu veya öteki 
filonun boğazlardan geçmesi 
için milletler cemiyeti konse
yinin karar vermesini istemek
tedir. 
.. 1 .................. . 

Danzig meselesinin halli için 
bir lngiliz • Fransız - Portekiz 
komisyonunun teşkilini gülünç 
ve tehlikeli bir adım olarak 
telakki etmektedir. Bu gazete 
diyor ki: 

Böyle bir tedbirin yegane 
sebebi Milletler cemiyetinin 
herhangi bir ihtilafı hal ve 
herhangi bir tedbiri almak 
hususundaki iktidarsızlığıdır. 
Anlaşmazlığını~ sebepleri hak
kında Danzig' e gidip tahkikat 
yapmıya lüzum bile olmiya
caktır. Komisyonun mesaisi 
ihtilafın inkişafı üzerinde teh· 
tikeli bir tesir uyandıracaktır. 

Pol Bonkur ve Politis Sev
yet tezini tutmuşlardır. 

Montrö, 9 (A.A) - Havas 
ajansı muhabiri bildiriyor : 

Diplomatik mahafil Mosko
va' nın B. Litvinof'a eğer Sov
yet'lerin esas talepleri kabul 
olunmaz ise konferansı terk 
ile tehdit eylemesi hakkında 

emir vermiş olmasından mu· 
tehayyir bu'unmaktadır. 

Diplomatik mahafil bu key
fiyetin konferansı icbar ıçın 
bir teşebbüs olduğu kanaatin
d edirler. Bu mahafil konfe
ransın hiçbir Sovyet teklifini 
reddetmemiş olduğunu ilave 
eylemekte ve netice olarak 
Moskova'nın bu sinirliliği en 
az mevsimsizdir, demektedir. 

Londra, 8 (A,A) - Bu 
sabahki lngiliz gazeteleri Mon
trö konferansı hakkında ol
dukça bedbinlik gösteriyörlar. 
Deyli Telgraf gazetesi, konfe
rans birbirine zıd bir takım 

siyasetlerin çarpıştığını ltalya
nın müzakeresinde bulunma
dığı bir mukaveleye sonradan 
iltihak etmek istemeyeceğini 

ve diğer taraftan Fransa'nın da 
Fransız - Sovyet paktı neti
cesi olarak Sovyet kıtaatının 
boğazlardan geçerek Akde
nizde herhangi bir Fransız li
manına çıkabilmesini istedi
ğini yazmaktadır. 

Times gazetesi de lngiltere 
ile Sovyet Rusya arasındaki 
noktai nazar ihtilafının çok 
büyük olduğunu ve en nikbin 
bir görüşle konferansın hiç 
değilse pek uzun süreceğini 

kaydetmektedir. • 

Montrö, 9 (A.A) - Kon
ferans dün aşağıdaki tebliği 
neşretmiştir : 

Bugün konferans birleşik 
kraliyet murahhas heyetinin 
tevdi etmiş olduğu projenin 
16 ıncı maddesinin tedkikine 
başlamıştır. Birleşik kraliyet 
murahhas heyeti bu maade 
için evelce yapılan yan resmi 

müzakereler neticesinde teJ~ 
edilen yeni bir metin tev 
eylemiştir. 

Sovyetler birliği murahb' 
heyeti de başka bir adil pto'" 
jesi vermiştir. 

Konferanı muhtelif şıkl.ı' 
ezcümle milletler cemifel 
paktı ile bağlı olmıyan de' 
Jetler ile mukavelenamJ 
mümzi olmıyan devletler bit 
kında muharip . gemilerin b' 
gazlardan geçişinin men'i k'1 
fiyetinin irae ettiği hukuki ~ 
pratik cepheleri müzakere 1 -
miştir. 

Müteaddit murahhas he~ 
leri hükumetlerinin kendi h,; 
hareketlerini tasrih edebilaf 
!erine ve yeni talimat gönd1 

melerine imkan vermek uı' 
yeni 16 ıncı maddeyi, Sovf 
ler birliğinin veıdiği tadil~ 
jesini ve ayni zamanda i1' 
sürülen noktai nazarları ket 
hükumetlerine bildirmek j(l 

ihtiraz kayıtları koymuşla" 
Konferans bu maddenin tİ

zakeresine murahhas heyİ 
rinin talimat aldıkları zari 
devam etmeğe karar vermil 

Londra, 9 (A .A) - GJ 
teler Montrö konferansJ 
lngiliz ve Sovyet deleg..,-t 
ları arasında başgöstererı 
kir ihtilaflanm mevzuu b' 
setmektedirler. Timeş diyot 

lngiliz delegasyonu Frl 
tarafından tasvib edilerı 

harp takdirinde Sovyet ı'. 
}erinin boğazlardan serbİİ 
geçişi talebini haklı ~~ r 
mek için Fransız • ~".. 

paktı ahkamına istinat ~ v 
Sovyet teklifini kabul et' e 

mektedir. lngilterc'nin bıJ~ 
ziyeti bu pakta muhalefet 

mından iki delil görÜ 
:edir. Bu mes'elenin • 

ehemmiyeti çok büyük 
ğundan delegelerin e 
hükümetlerinden talimat 
mişlerdir. 
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İzmir sicili ticaret 
memuuluğundan: 

han civarında ütücüler soka
ğında 22 numarada kristal 

ve ayna fabrikacılığını yapan 
Hüseyin Hıfzı sicimoğlunun 

işbu ticaret unvanı ticaret ka
nunu hükümlerine göre sici-

lin 1744 numarasıne kayl ve 

tescil edıldiği ilan olunur. 

İzmir sicili ticaret ıne-
murluğu resmi mühü~ 

ve F. Tenik imzası 

unvanı ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 1743 nu
marasına kayt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret me
murluğu resmi mühürü 

ve F. Tenik imzası 

lzmir belediyesinden 
1 - Senelik kira bedeli 

muhammeni 121 liradan, ikin
ci kordonda Teşrifiye cadde
sinde 114 sayılı evin başka
tiplikteki şartname veçhile bir 
senelik kirası 28/7 /936 salı 
günü saat on altıda açık artır· 
ma ile ihale edilecektir. İşti
rak için dokuz liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

2 - Bin dokuz yüz lira 
bedeli muhammenle şasesi 
3988 uzunluğunda olmak üze
re başkatiplikteki şartname 

veçhile bir adet kamyon alı
nacaktır. Açık eksiltme ile 
ihalesi 38/71936 salı günü 
saat onaltıdadır. İştirak için 
143 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

10 14 18 21 2112 

Kültürpark içine ratsladı
ğından belediyece istimlak 
edilen 10 sayılı evin enkazı 
müteahhide ait olmak üzere 
yıkılması başkatiplikteki keşif 
ve şartname veçhile 24 /7 / 936 
cuma günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
İşin bedeli keşfi yetmiş lira 
elli kuauştur. iştirak için beş
yüz elli kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile sôylenen 
gün ve saatte encümene ge· 
linir. 2043 7 10 14 18 

• . . 
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Ucuz, temiz, taze 
ilac ve tuvalet 

' çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçi oğln 

hanı karşısında 
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