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Fransa 
Akdenizde mütekabil yardım 

paktını bozuyor. 

M. Titıilesko, İngiltere'yi Cenevre'de başka Mont
rö 'de başka bir siyaset takib etmekle itham eyledi Boğazlarda 

' İngiltere hiç durmadan, dişine 
kadar silahlanmak yolunda ! 

Konferans talik edildi. ln- Türk hakimiyeti, 
istiklalimizin 

ifadesidir. 
2 Biiyük zırhh da
ha yaptırılacak ! giliz ve Rus tezleri arasın

daki farklar çok büyüktür. 

lstanbul, 70 (Hususi 
muhabirimizden)-Yunus 
Nadi bugünkü Cumuriget
te boğazlar mes' el esi hak
kında ali zevattan mülhem 
olarak yazdığı makalede: 

• 
Donanma tayyareleri hariç, birinci sınıf 
tayyarelerin sayısı 1750 ye çıkarılmıştır. 

Londra. 10 (A.A)- Royter ajan· 
51111lan: Sl•lalıiycttnr bir ıııcnbndan 
bihliriJıliğiııe göre iu~a ı muta ıp· 

\er olan otuz bt~ lıiııer tonluk iki 

lngiliı. zırhlı~ı, Amcrika"lılcnn ya· 
kıo<la iıı§a t..-dccekleri iki ıırlılı) a~ 
on altışar pueluk lop ko) ~ular Lilc 

on dörder pu luk toplarla ınücch· 

-------·----Perşembe günü toplanılması muhtemeldir. Rusya da bir harb 
"'Boğazlarda Türk ha· 

kimigeti istiklalimizin i/a
desidir. Fakat çok modern 
bir hükumet olan Türkiye 
cumurigeti medeniyet ale
mine kapılarım kapaya
maz. Ancak herkes bu ka
pılardan 'kendi istediği 

cıkınca Boğazların bütün gemilere kapanmasını istiyor. 
J --· 

Boğazlar m.ıntakasında ,ha- lıcı. o1a<'aktır. 

Bu l.:ararııı saiki uzak arkta 
kııllnııılncak zırlı1ılar ara ın<lıı lıir 

fark \İlcucla getirmek olııp lngil
tcrc ,.ırlılılnrtlal..i hii)ük topl:ır ı;a· 

pıı•ı 14 pu1> olarrk tı• lıit \f> ıalıılit 

t•ılcn ınaılde)İ kabule nmndrılir. 

va seferleri işi de konuşuldu gibi geçmek isterse, biz de 
onları kapayacağız ve is
tediğimize açacağız.,, 

'----------../ 
Yunanistan 'ın 
deniz siparişleri 

Atinıı 10 (Had) o) - ) eııi ılort 

ıııuhrilıiıı iıı\usı itin bir İngiliz 
inş:ıalı halıriyc te1.g11hl:ırill· y:ı1ıılaıı 

ınuktı\t'lc iırızalnn:ııııa·ııııştır. Bunun 

l ondrıı 9 ( \. \) \mı ' nan· 
ıf:ıl..i lıiriııci ııııl' l:l\ rnrelcriıı rııik

l.ırı l'innıınma ın~)nrckrı lıariı.; ol· 

ıııuk ıiurı~ 1750 ~ t' ı;ıkanlrııı"tır. 

~ilah fal>rikal:ınııa )nt.ılacak ipn· 
~ i.-lı·r iı;in kahnl erlil<"ıı munzam 

tulı~isat 29:~.700 li r.ı) n çıkmaktn· 

ılıı·. B.ılıriyı· lıüıı.;e in•· ilaı f' edilen 

tıılısi,.at Jekl'mu 11,015,00U liraılır. 

Prı·grııııı, .. orduııun lıo,.luklnrıııı dol· İngiltere kralı 8 nci Edvard 
Rus'ların Karadeniz'deki en kuvvetli drelllotu olan 33,000 tonluk Parijskaga Kanmura 

Jngiliz projesinin tetkiki bitti, nazar noktası farkları şunlardır! 

ebt•lıi İngiliz te1.gnbbnrıın )npn· 
<·ağı bu dört t1cf iııeııin silfihlarımn 

,\iman mamulatı olma"ıııa razı ol· 
ınaması<lır. 

duracuk \'C tııtLiki iı.·iıı takrilırn ile tU)Y:tre Kll\ \f'tlcri s··çeıı lıJfta· 
5,614,000 lira arfolumıcaktır. ı1an lıeri lskcnderi) e açıklımıula 

Haheş.İtnlyan ihtilıifı ı olayısile müşterek manevralar yapmaktadır. 
MontrÖ, 1 O (A.A) - Huva ujamıııdan: lıııf if ~··nıiJcr girııw:dııe mü ııacle l'ılilme"i lıakkındııki 

c>ııtlişesi. So' yet filo ııııun tonaj ve ncledi tahdidi ol· 

nı:ık~11;111 Karadeııiz'dı•n çıkııııısı, ~nr~ılıklı yarılım 
halleri \ I!) a m111tak3\i arıla~nınların tathiki ibtimallcri 

Atiııa 10 (llaılyo) - '.l'ayyıırc 

filolnn Korfo"ya gitmi:lerdir. Kor· 
foda hava, kara ve dcuiz manev· 

rnlıın ) apı lacal.:tır. 

alınmış olan hususi tedbirler için: Si) a i mchaf il hu nıfınnsebetle {!C· 
Konferl1111J akşam to}ılantısıncla İuı;iliz projc•i ııiıı 

ilk kınıatini ,.c tetkikini bitirmiştir. ~:ığıcla\. i ııoktni 
nazar farkları .kalmıftır. 

yapılan sarfiyat l,25!!,000 lira talı- çen sene lsl...cnderiye·de Lir ba\a 

uıin olunıııaltaclır. iL üllıarc-kcsi için Lir pilin lıaıırl:ın· 
Kahire. 9 (A.A) - Donnnnıa mış olduğunu lıahrlatnıak.tndırlar. Karadenizclc Alman cep kruvazörleri ~i teminde 

{?emiler gôrın~uıe'k İ('in 'ov~·etl ·rin Karad.-niz'e yalıııı. 
harir; olmak üzen· h:ırp zamanında Kurndcnizirı yııo:m
ı·ı G<•ınilc-rı• n'<likal bllrette kupatılma ı .. 

~~------~---,~--~~--~ ~~------------=====::;;:===================-~--~----~-

M. Titulesko ltalyanın Mont:-ö ve Brük
sele gelmesi lazım! 

Montr6 
MiJzakereleri: 

lontrö, 10 (A.A)-Konfenııı 

lug:liz ııroje inin tetkikine devam 
etıni tlr. 22 inci mndde tn1ırir he· 

)eline hnYalc olunmuştur. 23 üncü 

madde için So,1ct murnhlıa lıc

)di yeni bir metin tevıli ı•tnıiştir. 

--------hırla birlikte tetkik etmcğc tahrir 
lıPyctiııi memur etmiştir. 

Konfnurıs 11 ve l!> inci ıııad

ılclP.rin tadili usulü hakkmdıı fikir 
teatisimlc lıulmuuuş \C 26 Pi ınaıl· 

deyi tahrir komitesine lıavnle l'l· 
mi~tir. 

Önümüzdeki içtima lıu\k:ıııla 
i ti nredeıı onra genel •ckrcterirı 
yapacall-ı da,·ctle teslıit oluuucnktır. 

fontrö l O ( 1.A) - Hn,·a 
ajumı ınulıubirinılf'n i.iğrcdildi~iıw 

gürı.; but,rün bo,.,ıızlar komiı;yoııu 
• hakkındaki nıiinak3şa ı.:snasınrla 

n.ımarıyn, Bulgari tan \C Yuııunİ$· 
tan konıisyornın la~vmı isli) en 
Türk noktui nuzarrnı ten·iı; ctıııİf· 
le.r. J.'ransn 'c lngiltnc ise b~ı ko
mi yonun l.:.ılıııuEının faydalı ola
cağı f ikrioıle hnlunınuşlurdır. 

l\loııtrii 1 O (Rnılyo) - Bo~az. 
lıır kuııfcran~ı. bu içtimada gu)Tİ 
ıııuayyı·n Lir zaman için talik 

--Sonu 6 ıncı say/ ada-

Montrö'den ay
rılırken ne dedi? 

fontrii l O (A. A) - 'l'itllle ko 
clün akşam 18 de Uiikrcşe hareket 
ı~tıniştir. Ilareketimlcn evd gazete· 
cilcre şu beyanatta lıulunmu~tur: 

Konferansa ait ıwhcplcnlen do· 
layı l3ükrc~c tP<li)oruın. Şiınıli_yı· 

kadar alınan netiu·leri lıüluıneti· 

ıııe hildirecğiın. 
··~·~·---·~ ............... ~ .......... ~·~·~· .... ·~·~· ..... ·---·~····~·~· .... ·~·~·~· .... ·~·~·~· .... ·~·~·~· ........ ~·~· ... ·~·· 

Almanya ile bağlı olup olmadığı 
şimdi anlaşılacaktır! 

Pari 10 ( .A) - lngiltcrc"ııin ana\"at:uı fjlosunun Ak<leoizd6D çek· 

mek knr .. n hakkında gazı•tclcriıı ekseri i tarafııulan serdedilen ıniitalea· 
)1 Mateıı gar.etmıiııin şu cümle ile telhis etmek kabildir. 

İngiltere'nin Akdeniz devletleri ile olan karşı
' lıklı yardım anlaşması mer'iyette kalacak mı? 

hal) a·nın hundan lıö)le l 9 mart l 936 tarihli itilafnauıclerin derpiş 
etmekte olcluğu Lokanıo teminat mektubunu ,·ermekten ve Brük cl'<lt> 

sarfedece~i mı• aiye iştirak etmekten imtina etme i için lıiçhir ııelıep 
)Oktur. 

N. Lifoino/ 
Mntlııınta bildirilf'n lııı metin 

hak~uıda ınuhtelif murahhas lıe
yrılcri ın_illetler crıniyeti paktın· 
ılnn ve mıllctlcr cı•mi)cti Çt'rçı:\'c· 
i içinde yapılnııt aıılaşınolarılnn 

ı,:ıkan hukuk ' taahhütlerin ('unıu1ü 
iır.crincle miilfilıazalar yürütmüşlcr
dtr. Muhtelif Ju•yeıı:r!ıı 0 , )et 

ınelııini iııı·c bir tctkia.e tabi tut· 
ınalanıı:ı ve tuliınat almalarına irı
tiııırcu hu madd<' onrnya lıır:ı
kıl ıınştır, 

2•ı iincii nındde tolırir lrnuıitl'· 
İne ha\'olc olunmuştur. 

'l'ürk ıııuralıluıs he) eli pek ) n· 
kında 25 inci madde hakkında bir 

tadil teklifinde bulunmak niyı·tin· 
•il' olduğunu bilclirmiştir. 

. . luk~vdcunnıenin ııın'i) ete gi· 
uşı, ta diki 'C müddeti hnkkıııda 
f'k' 1 ır teatileri yapılmış ,e mulıtc· 
lil' formfillcr ileri eürülmiiftür. 

Kooferaıı muhtelif ıııuralıha 
lıevetleri ile yan re .mi mükilcmc 

lerden, Tilrlı: mur bhas heyetinin 

\ereceği madde projesini hukukçu. 

Eko Dö Pari gazetesinde ılı: Pr.rtinake birı;ol.: gazetelerin fikri olan: 

lngl·ıı·z do anmasının Akde şu miitolrayı )ÜTÜtüyor: 

• nıicti:;11~~n~ıı~i;ka~ıü~i~:c~a~ı:;a6ğr::~;:ğiz~\lınanyn'p Jıaglannıış değil 
n iz' den kısmen -TA---ŞLA_R __ ---=--..;.,;===----

rek·ı ı mes·ı ne sebep nedı·r? Bir kara liste lazımdır! 
, Dün Anadolu'yu okurken, Bremen borsasında vuku· 

-~---• • . bulan bir hadise gözümüze ilişti: 
İngiltere-İtalya anlaşması doğuyormu~ .. lngiliz'ler hacaleti Türkiye'den, herhalde ya lzmir, yaAdana'dan olacak, 

itiraf ediyorlar. Geçırılen Almanga'g'! gönderilmiş olan pamuk balyalarında taş, 
d bıçak, demır parçaları ve muhtelif şeyler çıkmış. Yani 

tecrübe, İtalyan donanması :hakkında a fikirler vermiş. balyayı, pamuk değil, hurdavaı ve antika eşya baıyasına 
Lomlra 1 n (ı\.A) - ll:nas çevirmişler .. Bir vakitler başka bir tüccar da ayni şe-

Ajnıısınılnıı: kilde bir marifet işlemişti. Bu hadiseler bize, bazı tacir· 
iyi ıııalı1mnt almakta olıırı ıne· ferin T~rk malına,, Türk. mahsul ve mamulatına gaptık-

lıııfil Akdenizdı·ki nna·rnıaıı filo:m· ları suıkasdın ve ıhanetın ne dereceye kadar ileri gitti-
ııun geriye c:uğrılııııN lıolıcriııin ğ' • "'d' k 

ını ve ne a ıce, ne nan örce, ne şuursuzca bir ı:ekil lugiliz-ltalyan gerginliğinin sonu y 

gı·lmi, olcluguıııı, nnaıın\i lııgilil.- aldığını göstermek itibarile dikkate çok şayandır. 
lıalyarı do tlu~ımıın tekrar ı·au1ıı· Ma~suldtımızı tağşiş etmek demek, onu harici piga-
nncağıııı ,ihtiıııol ltıılya·ııııı Hrükııı·I saya gıderken peşinen öldürmek demktir. Ticaret şeref 
'c l\loııtrii konferaularınn iştirnk ve namusunun, milli mahsul davasının uğradığı bu hazin 
e)li)coeğini tnlııniııe müsait hulun· ve feci akibete karşı, elimizdeki kanun ve nizamın şid· 
ılıı~ıı ıııntalı!a 1111 enlrtını•ktı•(lirln detini tam manasile artırmak İcab ediyor. Yaptıg"'ı iı:ten 

Ayni mclıaf il, lııgiliz ltal} arı r 
S<'rginH[;inin ortadan kulkııı:ısınılnıı güzü kızarmıganı, hiç olmazsa bir kara liste ile karaya 
'e iki memleket ara mı.la do Laııc sıvamak ve onu, ticaret alemi müvacehesinde manen 
münasclıeıl .. riıı yeni lınftaıı ıees füı idam etmek lazımdır. 
etını·siııcl n dolayı lıiıısetmektc ol· Yüzellilikler, vatan haini oldukları için kovuldular. 
duklnn n emnuniycti izhar etmekte Türk iktısadigatına higanet edenleri de, iktısadi bir 
' 'c fakat 1ngili:1. filo_mıurı Akdt" kara liste ile memleket ve ecnebi piyasasında iş gap-
niz<lı· lııılurıııınsınırı i\l. Mu ~olini· maktan kovmalıyız. 
nin Hnlwşıstaııı fcsbctme"'inc mani 

olınııını, ulııııı mdaıı <loln> ı ıluy· • Pa~uk bal yasına, taş, demir sokacak kadar bayf!.ğı-
maktıı oldııklnrı lıııcnleı bisler;ni lngiliz donanması.. bır tacıre ne yapılsa azdır, diye düşünüyoruz. Siz buna 
gizliyemı•mc>ktr.clirlcr. rclı·ri ilr lııtcllıııhirlcriniıı yalım: Siı•ilya il~ Poııtcllııria ııclası arasın· ne dersiniz? SAPAN 

Buncl D ba,kn hu mehnfil tı•ın dıı,ınanııı fıal)an :sııhilleriııc ynk· da tııbtclbnlıirlere adeta bir ııeJ * 
hlidiscleriıı fc, knlıide rııiilıim SC\ • Jnşına<uııa ıııarıi olmakla kalınıya· yapmak suretile Maltayı istifacle * * 
kiilt'eHi \<' siya~i akisleri olaLile- rak ıU.dı•ni:t.in şıırkı ile ı;arLı ura· edilıııiyecek Lir rnzi)t'le sokmak At1ukat Murad Çınar'a: 
ceğiııi he)an etıııl'l.:terlirlcr. Filrnki ı:ındııki ıniiııakıılntı kesmek ve gibi şeyler )apahileceğini i hat Tevilinizi okudum. Dil mes'elesinin milliyet dediji-
bu lıiidiı:t•ler İtalyan ılcniı. tana· torpil turlalıın ''iiı·ucla getirnwk 'e -Devamı 6 ıncı güzde- -Lut/en çevirini%-



~11/V936 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~AN~OL0 Sayfa 2 ~ 
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imdi. kfüf:::~:~-~-~-~a-d-.:-.-~-r-in-~g~:.~~:.d ••.••• Y"' ... I · G ü 0 ü 0 Telgraf Haberleri 
'akanıız, bağrımız açık; rahat rahat çalışıyoruz. IAvru . . . . k H d 

Ve şimdi, Lanyolar açılmıştır. Sırtlannda rengarenk, şekil ~kil, pa ıçın ıçın aynaşıyor • er ev• 
ipekli, yünlü mayolarla ma"·i ulara alılınış kadın vücutları, dalgalarla 1 
kuc~~·ı;;~::d·;!~~ <O<ullan, gölgel«de mtıd ınıt•I uyuyodar, taÔ] et yeni istinad noktalan arayor. -----------ohalannda eğleniyorlar .. 

Ve şinııli, sıcaktan yorulunca, bunalınca, \·antilitörlcri dönen, eo· 
ğuk şcrhetleri, limonata, gazoz ve einalkolan emre amade kıraathanelere 
dalıyor, ta\•lanın zarJanrın, dominoya, heziğe sanlıyoruz .. Şehrin ı tırahı, 

,Fransa, İta/yaya, İngiltere ile Türkiye, 
Yunanistan 

Yugos-

onun fı tümle ancak lıir tiil ıı~ırhğı halindedir. 
• • • 

Ve Şİ•1ıli, gözlerim, Anadolu O\"alarının içine dalmış -gibidir. Bir U· 

kitler, bizzat içinde yu,·nrlanıp yaşadığım ve çalıştı~ım ovaların cehcn· 
nemi, sonsuz ftlemini ve oradakileri düşünüyorum: 

E\'Ct, şimdi tiitün tarlnlannda kadınlar, almalara sirmiş, ter sızdı· 
ra e:ızdıra tütün kınyorlar. 

Ki>ylü kıı:l:ırı, ınillcneo pamuk tarJıılanrıda eğilıni~ler, başlan ör· 
tulü: güneş altında yana eriye, panıuk ç.npalıyorlar .. 

!;iimcli, hağıu incecik sazdan ürfilmüş çardağının altmn sığınmış kü· 
çficiik çiftçi çocnldan, topraklann ü tfindc yan baygın kurbağalar gibi 
kollarını, bacaklıırını açımşlaı-; sık ı!lk nefes alıyorlar .. 

Şimdi diğenc yapışmış ki;ylülcr, yeni dövülmüş harmanlarını savur· 
mak için, ufuklara bakıyor, rnzgılr arıyorlar .. Ovalar yanıyor, ovadakiler 
yanıyor ve toprak. işi, alın teri ile yoğrulmu, bir halde ovalan doldu
ruyor .. Köylünün hakkı, şehrin paaJcLinin yanında ne kadar asildir, ne 
kndar yüksek.tir? 

Yahudi 
Muhacereti 
durdurulacak. 

Londra, 10 ( Radyo ) -
Deyli Herald gazetesinin Ku· 
düs muhabiri bildiriyor: lngil
tere hükumetinin. hususi tah
kikat komitesinin raporu alı· 
nıncaya kadar, Yahudi muha· 
ceretinin durdurulacağı Lon
dra• dan Arap liderlerine bil
dirilmiştir. 

Londra, 10 (A.A) - Deyli 
Herald gazetesinin Kudüs mu
habiri bildiriyor: 

Arap reislerine lngiltere hü
kumetinin hususi tahkikat ko-
mitsi Filistin mes'elesi hak
kındaki raporunu verinceye 
kadar Yahudi muhaceretini 
durdurmağa karar vermiş ol
duğu Londrr'dan bildirilmiştir. 

iyi bir membadan öğrenil
diğine göre bu komite önü
müzdeki eylül ayında toplana· 
caktır. Ayni muhabir yukarıda 
bahsi geçen karar resmi bir 
şekil alır almaz arapların grevi 
ve tethiş hareketlerini durdu
racaklarını ilave etmektedir. 

Adis-Ababa 
Maslahatgü. 
zarımız geliyor .. 

lstanbul, 1 O (Hususi muha
birimizden) - Adis-Ababa'da 
bulunan Habeşistan maslahat· 
güzarımız Nizamettin, mezuni
yet almıştır. Yakında gele· 
cektir. 

Çiçerin'in 
cenaze merasimi .. 

Moskova; 1 O (A.A) - Dün 
Çiçerin'in cenaze merasimi ya
pılmıştır. Naşın yakılma mera
siminden evvel dış işleri ko
miserliği konferans salonunda 
büyük bir yas mitingi yapıl
mış ve bütün kordiklomatik 
bu mitinge iştirak etmiştir. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Habeşler 
Adis-Ababa yı 
basmışlar! 

lstanbul, 10 (Hususi muha
birimizden) - Londra' dan ge
len haberlere göre, ltalyan- 1 

lara teslim olmıyan müsellah 
Habeş çeteleri Adis-Ababa'ya 
bir gece baskını yapmışlardır. 
Bir gece süren şiddetli muha
rebe olmuş ve Habeş'ler ltal
yan'lar tarafından püskür
tülmüştür. 
• 

ltalyan 
Kralı Teftişte 
Askeri göz-
den geçirdi . .. 

Livorno, 10 (Radyo)-ltalya 
kralı buraya gelmiş ve gene· 
ral Baistroki ile birlikte as
keri teftiş etmiştir. Teftiş edi
len asker, bilhassa Habeşis
tan' dan dönen askerlerdir. 

Kral ile kralçe, kızı Bulga
ristan kraliçesi ve diğer kız
ları beraber gelmişlerdir. 

Bulgar kralı 
İtalya Ya gitti .. 

Sofya, 1 O (A.A) - Kral 
Boris dün Semp!onla ltalya'ya 
hareket etmiştir. Bulgar kralı 
oraca kı5a bir müddet İtalyan 
kral hanedanının misafiri ola
caktır. 

Bulgar kralı mütenekkiren 
seyanat etmektedir. 

Filistin'de Va
ziyet Değişmedi 

Kudüs. 1 O (A.A) - F evka
lade komiserin karışıklıklara 
bir nihayet verilmesi hakkın
daki beyannamesi hiçbir tesir 
yapmamıştır. Kudüs'ün iaşesi 

için korkulmaktadır. 

miz mevzudaki mevkiini ve rolünü hiç araştırmamış ol
duğunuzu anladım. Siz galdızcılığa elıemmiget verigor, 
Türkçe konuşturup bırakıvermek istiyorsunuz. Alman
ya' da da Yahudi'ler Alman'ca konuşurlardı. Fakat lıiç
bir zaman Alman' !aşmadıkları misalleri ile anlaşıldı. 
Kültürü, harsı, benliği, kafası ve ruhu gerinde saydık
tan, kendi dini ve ırki tohumu üzerinde kaldıktan son
ra Yahudi'ge Türkçe konuşturmuşsun, kaç para eder? 
~apamma tariz etmişsin. Okudum da güldüm. Ceva

bım şudur: 

Dalların biribirine vurmasından, şüphesiz ki böyle 
ıülünç sesler çıkar. Marifet, sesi, dal parçalarından de
ğil, esasen kafadan çıkarmaktır. Sapanın atacağı şey 
taştan başka birşeg olamazdı ve zatıalinize lokum ku
tusıı fırlatmak için kendimde hiçbir mecburiget göre-
migonun. SAPAN 

lavya ve 
arasındaki vaziyetten habe'ri olmadığını bildirdi . 

Paris. 10 (Radye) - Bu- bilmediğini de f tal ya 'ya bildir: meğe karar vermiş bulunmak-
günlerde büyük devletler ka· miştir. tadır. 
bineleri arasında beynelmilel Hülasa olarak denilebilir ki Fransa'nın bu hareketi. ftal· 
yaziyet ve Lokarno konferansı İngiltere hükumeti ittihaz edil- ya'yı Lokarno konferansına 
etrafında sıkı bir faaliyet var- miş olan tedbirlerden mühim iştirake teşvik için olduğu aşi-
dır. Avrupa'nın yeni istinad bir kısmının kaldırılması za- kardır. 
edeceği esaslar da bütün ka- manı geldiğine kani değildir. ltalya'nın bu karışık siyasi 
bincLri işgal eden mühim bir Yalrıız donanmasının bir kıs- vaziyet karşısında ne suretle 
mes'eledir. Çünkü merkezi mını, tedr:ci surette geri çek· hareket edeceği belli değildir. 
Avrupa'da vaziyet çok muğ- --- --

lak bir şekil almaktadır. Kü· Bulgar 'lar Fransa'da 
çük itilaf devletlerinin endi
şesi de artmıştır. 

Bugün İtalya iktisad baka
nının Berlin' e giderek doktar 
Şahfle mülakatına siyasi bir 
mahiyet atfedilmektedir. 

Fransa ve İngiltere hükü
metleri, makul esaslara müs
tenid olmak üzere uzlaşma ve 
sulh taraftarlarıdırlar. Bu iki 
hükumet siyaseti ayni hedefte 
ittifak etmiştir. 

M. Vanzeland Lokarno kon· 
feransına ltalya'yı davet etmiş 
fakat henüz bir cevab alınma
mıştır. ftalya muvafık cevab 
venrse, Almanya da davet edi
lecektir. 

lrkdaşlarıtnızı yine 
Tevkife başladılar .. 

İstanbul, 1 O (Hususi muha
birimizden) - Sofya'dan ge· 
len haberlere göre; Bulgar'lar, 
oradaki Türk'leri casusluk 
ittihamile tevkif etmektedirler. 

Bundan birkaç gün evvel 
tevkif edilen ve divanı harbe 
verilenlerin muhakemeleri bit-
miş, askeri müddei umumisi, 
ikisi kadın olmak üzere üç 
Türk'ün idamını istemiştir. 

Amerika'da sı-
caktan ölenler 

ltalyR'nın nazlanmakta de- 168 zi buldu 
vam edeceği tahmin edilmek- Nevyork, 1 O (A.A) - Sı-
tedir. cak dalgası şimdi şark sahil-

Geçen ay M. Eden Avam lerini müteessir etmektedir. 
kamarasında Habeşistan 'ın iş- Hararet gölgede 44 santigrctt-
galinin bir emrivaki olduğunu tır. Son günlerde bütün Ame· 
söylemiş bulunuyordu. Bu se- rika' da 168 kişi hararetten 
heple ltalya aleyhine olan ölmüştür. Halem nehri üze-
tedbirlerin lüzumsuzluğu da rindeki iki müteharrik köprfı· 
tahakkuk etmiştir. Uluslar nün demirleri hararetin tesiri 
sosyetesinin de takviyesi bu ile inbisat etmiş ve kapanma-
sırada resmi surette ileri sü· mıştır. Bazı mıntakalarda yağ· 
riilmüştü. Fransa hükumeti, mur yağmıştır. Fakat' Amerika 
bu beyanatın akabinde İngiliz meteoroloji bürosu hararetin 
siyasetine her suretle taraftar yarın daha ziyade artacağını 
olduğunu bildirmişti. Şimdi, haber vermektedir. 

lngiltere ile birlikte İtalya M l• ·ı · 
aleyhine birçok tedbirlere işti- ısır- ngı lZ 
rak etmiş olan Fransa'nın Müzakerelerinde bir 
mevkii ne olacaktır? .ht.l "f kt 

Lokarno devletleri erkanı ı ı a Çl l. 
harbiyeleri içtimaında da. ni- Kahire, 10 (Radyo) - Mı-
hai ve kat'i bir karar verilmiş sır·lngiliz müzakerelerinde ka
değildir, ltalyan•lar bu vazi- pitolasyonlar, Sudan, İsmaili
yetten doğan ademi memnu- ye' deki İngiliz garnizonu, Mcr-
niyetlerini saklamamaktadırlar. sRyı Matrah İngiliz hava mer-
M. Eden; en sonra Akdeniz kezinin başka bir yere nakli 
üzerinde daha sarih beyanatta mes' efeleri üzerinde ihtilaf 

bulunmuştur. Bunun için Fransa çıkmıştır. 
Akdeniz üzerine Habeş harbı Sadece kazadır 
dolayısile girmiş olduğu teah· Londra, 10 (Radyo) - Val· 
hütlerden sarfınazar ettiğini vik tersanesi laboratuarındaki 
bildirmiştir. infilak üzerine verilen sual 

Esasen İtalya hükumeti ge- takririne harbiye bakanı M. 
çen hafta sefareti vasıtasilc Duf Kuper avam kamarasında 
Akdeniz üzerine bir Fransız izahat vermiş ve hadisenin sa· 
taahhüdü olup olmadığmı sor- dece bir kaza eseri olduğunu 
muştur. Fransa hükumeti Ro- söylemiştir. 

ma sefiri Kont dö Şambconu -

Şiddetli fır-
tına ve yağmurlar .. 

Paris, 10 (Radyo) - Şid
detJI fırtına ve yağmurlar de· 
vam etmeptedir. Grenvil' de 
yağmur ve fırtınanın zararlan 
çok büyük olmuştur. Anesi'de 
seller 25 kilometrelik bir sa
hada müthiş tahribat yap· 
mıştır. 

.Klermon Ferson'da yolları 
sular basmış ve birçok köy-
ler sular altında kalmıştır. Za· 
rar büyüktür. Dub'da bir yıl
dırım düşmüş ve bir çiftlik 
baştan başa yanmıştır. 

Paris, 10 (Radyo) - Hava 
vaziyetindeki iyilik yeniden 
kaybolmuş ve fırtına. yağmur
lar tekrar başlamıştır. 

Sırp donanması 
İstanbul'a da 
gelecek mi? 

istanbul. 10 (Hususi muha· 
birimizden) - Tem muzun son

larına doğru Yunan limanlarını 
ziyaret edecek olan Yugos· 
lavya donanmasının fstanbul'a 
da gelmesi muhtemeldir. 

Yugoslav)a 
Takımı lstan-
bul 'a geldi ... 

alstanbul, 10 (Hususi muha
birimizden ) - Pazar günü 
milli takımımızla karşılaşacak 
olan Yugoslav'ya milli takımı 
futbolcuları bugün şehrimize 
geldiler ve dostça karşılan· 

dılar. 

Avusturya'da 
Kraliyet 
iade edilecek mi? 

Peşte, 10 (Radyo) - Avus
turya başvekil muavıni haze
telere beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

- Kraliyetin iadesi, sadece 
Avusturya'yı alakadar eden 
bir mes'eledir, Bununla bera
ber şimdilik bu mes' ele mev· 
zuubahis değildir. 

bu hususta teminat vermeğe E L HAM RA 
memur etmiş ve zecri tedbir-
ler kaldırıldıktan sonra hiçbir 
taahhüdü kalmadığını bildir
miştır .. Fransa hükômeti. bu 
siyasi hadiseyi Londra'ya he

Telefon 2573 

men bildirmiştir. 
Şu vaziyete göre Fransa·nın 

şu anda ltalya aleyhine ne 
zecri tedbirler, ne Akdeniz 
emniyet uzlaşması vesaire gibi 
hiçbir taahhüdü kalmamıştır. 
Fakat Fransa hükumeti buhu
susta İngiltere, Türkiye. Yu· 
nanistan, Yugoslavya arasın

daki vaziyet mevcut olduğunu 

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 öldürdüm 
NANCY RAROL - GARY GRANT 

Duhuliye 20 kuruştur 
SEANSLAR - 4.30 da Niçin öldürdüm, 6 da Sevginin sesı, 

7.45 te Niçin öldürdüm, 9.15 te Sevginin sesi -

Frans<ı. 
Akdeniz 
ittifakını bozuyor. 
İstanbul, 10 (Hususi muha· 

birimizden) - Fransa hüku· 
meti, İngiltere'nin Montrö bo· 
ğazlar konferansındaki vaziyet
ten dolayı Akdeniz ittifakını 
bozmağa karar vermiştir. 

lstanbul. 10 (Hususi muha
birimizden) - Montrö boğaz
lar konferansının perşembe 
günü yapacağı umumi toplantı 
çok mühim olacaktır. Hüku
metimiz bu içtimada mühim 
bir nota verecek ve istekleri
mizi kat'i olarak bildirecektir. 

Boğazlar konferansındaki 
lngiliz heyeti murahhasası re
isi Lord Stanley, hükumetin· 
den talimat almak ve konfe
ransın son durumu hakkında 
izahat vermek üzere Londra'ya 
gitmiştir. 

Londra, 1 O (A.A) - Mil· 
letler cemiyetinin zecri tedbir
lerin kaldırılmasına karar ver
miş olması üzerine Fransa·nın 
Akdenizdeki mütekabil yardı
ma müteallik olan Fransız 
taahhütlerin.o hükümden düş· 
müş bulunduğuna karar ver· 
miş olduğuna dair olan haber 
Londra'ya geç vakit gelmiş 
olduğundan bu mesele hak
kında resmi mütalealar elde 
edilememiştir. Daily. Telgraf 
diyor ki İtalyan Montrö ve Brük· 
sel' e mümessiller göndermesi 
muhtemeldir halihazırea akde· 
nizdeki gerginliğin zail olması 
Fransa'nm tebliğatı neticesi· 

dir, Daily Mail gazetesi bazı 
gemilerin akdenizden çekilmesi 
hakkında şunları yazıyor: 

İngiltere şimdi ltalya'yı av
rupaya ait işlerde daha sıkı 

bir mesai birliği yapmıya 

davet etmektedir. Hatırlarda
dır ki Sir Samoel Hoare bah· 
riye birinci Lordluğunu kabul 
etmek için anavatan filosunun 
hemen akdenizden çekilmesi 
şartını ı\eri sürmüş idi. 

Daily Herald diyor ki: Düçe 
arzularını dikte ediyor. 

M. Edan. Akdeniz' deki İn
giliz filosunun tgeçen sonba
harda olduğundan daha kuv· 
vetli olacağını söylemek sure· 
tile zevahiri kurtarıyor. Bun· 
dan sonra yeni metalebat kar
şısında bulunacağız. ltalya·nın 
artık dostum demesi için Ha· 
beşistan'a MilJetler cemiyeti 
sarayı kapılarının kapanması 
ve i!hak keyfiyetin tanınması 

lazımgelecektir. 

Fransa'da 
Kabine dün 
Vaziyeti konu1tu .. 

Paris, 10 ( Radyo) - Bu 
sabah, saat 10 da kabine iç
timai yapılmıştır. içtimada 
dahili ve harici vaziyet tetkik 
edilmiş ve bakanlar kendile· 
rini alakadar eden meseleler 
hakkında kabineye izahat ve· 
rilmiştir. 

Cezayir' deki mühim vaziyet 
bu içtimada da tetkik edil· 
miştir. 

Yalan! 
Yugoslav-Yunan Akdeniı 

anlaşması yoktul 1 
Atina, 10 (Radyo) - Yu· 

nan hükumeti, YunanistaP• 
Türkiye ve . Yugoslavya ara• 
sında Akdeniz hakkında askeri 
bir ·ittifak olduğu şayiaların• 
resmi surette tekzip etmiştir. 
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Cenevre görüımeleri: - Alman Milletine 
Birinci Fransova 

BÜYÜK TARlHi TEFRiKA 
Milletler Cemiyetinin 
Kuvvetlendirilmesi .. Fihtenin Hitabesi 

6 Çeviren· F. Şemseddin Benliollu - k • d 64 
· Bunun tahakkuku için, mınta avı yar ım Pe1talojinin (Analar kita· Aldanmıf .zevc : -- Burada ·namusum~n paktları .zarureti ileri sib'illiJyor. bı) nda öne sürdüğü ilk ve en 

efi1triniJeki vazifemi gör"iiyorana! Dedı. ti·r--ğı· terakkileri milletler önemli mevzu, i.şte bu <lhti.-5 _ Salı gününün Cenevre'deki ...._. D 1 
Kral, Fransovaz'ı kocaS)n- dakla dan taşıyordu. Masa feci manzarası fikirler üzerin- cemiyetine bildirmeği bir te- ~l~ın alfab~sı.) o.ldu. •. 

dan, kendisini her vakit gül- üzerinde kokulu şark gülün- de manen ciddi tesirler hıra- ref bilecektir. uzer~ne olan fı~ırle~ın~e de . 
düren Bonnive'den de kıska- den reçel vardı. Kapılar sım kacak mahiyettedir. Negüs, Milletler cemiyeti ile mpş- Zekanın bu yol ıle ınkışaf et-
myordul sıkı kapanmış, sevdalılar ye- müzakereye usulü dairesinde terek hareket manasını gös- tirilmesi prensi~i hikimdir. O, 

F ransovaz: meği henüz bitirmişlerdi. kabul edilmişti. Salonda bu- terse, bu sözler Roma ile Ce- •· bunu d~mek ıstey?r amma 
- Bu, kendisini beğenmiş Fransovaz'111 kar gibi beyaz lunan ltalyan gazetecilerinin nevre arasında mevcut güç- vazıhan ıfade edemıyor. 

bir adamdır. Halbuki ben ken- gerdanında, kralın en son he- Negüs aleyhindeki şiddetli Iükleri iza!e edecek mahiyet- Milli terbiyenin birinci pren-
disile alay ediyorum. Kendisini diye ettiği zümrüd gerdanlık tezahürleri hiç te doğru ol- tedir. sibi : Bu müşahede prensibi-
güzel sanıyor, ben de güzel parlıyordu. mamıştır. Polisin müdahalesi- Gazete, bundan sonra M. dir, ayanı usUldur. Mahsus ve 
olduğunu söylüyorum! Bu su- - Ah. canım.. Mahvol- ni ise mücadele takip etmiş- Blum'un asambledeki nutkun- meşhut ilemi öğretmenin he-
retle vakit geçiriyorum. Hoş dum.. t"ır. Bütün bunlar Asamble dan bahsediyor: pisi buna dayanacaktır. 

- Hayır canım. Kendisini l k T ı b ··k 
sözleri, buluşları vardır; gül- Bretanya valisi tayin ederiz. toplantılarının şeref ve vekarı Fransa, diyor, her mem e et Bu prensip : a e e, yu -
rnemek mümkün olmuyor ki... _ Ah.. Siz onun ne mal ile kabili telif değildir. için her memleket ile rejimleri, sek bir içtimaı nizam telakki-
Sizin kadar güzel konuşmuyor. olduğunu bilmezsiniz .. Korku- Davasını müdafaa eden hükumet prensipleri ne olursa sini kavrayıp bu işlerde mü
Fakat bazı muvaffak olduğu yorum. Dün kmmı fena halde mağluba karşı gösterilecek en olsun, sulh istiyor. Fakat marese ederek, kendinde bu 
vardır. 1 dövdü. Zavall! kızıma, yükse~ iptidai saygı hissi, milletler Fransa'nın bu sulh isteği, baş- nizama aşk uyanıncıya kadar, 

Diyordu. sesle hangi pıs kanın mahsulu arası efkarı acı teessürlere bakanın da söylediği gibi, bir riyaziyat sahasına da sokula-
Saşkumaftdan da lcıskam- olduğunu sordu. Ah.. Başı- maruz bırakacak ve İtalyan zafiyet eseri değildir. Kuvvet bilir. işte kültürünün ikinci 

yordu. &Jkumandan bu dilber mıza bir felaket gelecek çok davasına zarar verecek böyle karşısında ağzı kapalı bir mu- esas prensibi. 
kadmın etrafında, avını pençe- korkuyorum. bir harekete mani olmalıydı. tavassıt değildir. Emrivakileri Terbiyenin bu ilk kısmında, 
sine düşürmek istiyen bir tilki Ve Fransovaz, adeti olma- Asamble başkam M. Van boyun bükerek kabul demek pestalojinin de not ettiği, 
gibi dolaşıyordu. dığı halde ağlamağa başladı. Zeland, Negüs'e söz verdiği değildir. başka bir noktayı da ihmal 

Madam dö Şatobryan'ın em- Şilciyet. endiıe, buseler, vaid· zaman, ileri süreceği tez ne Avrupanın bugünkü manza- etmemelidir: Bedenin inkişafı. 
· d ki · ğl 1 d b. · · ler birbirine karışmıştı! Eski 1 l b it l l k ld ğ 

rm e ıç o an ann an ırısı o ursa o sun, unun a yanın rasımn çok karan ı o u unu ruhun inkişafile müvazi gitme-• k l b k b d F Mısır'm en usta sihirbaz ve k f l d b 1 H kA 
ra a ir me tu getir i. ran- as eri za eri i e vücu u - kabul etmek lazımdır. ü u-. Jı"dı"r. Pestaloı·ı·, bı"r de, (San'at . büyücüsü, bukadar müessir bir 

sovaz bu mektubunda kralı l ? muş vaziyetten hiçbir şey de- met reisi, 1914 _ ten e~elkı alfabes·ı) yaAnı· bed nesil kuv-. eksir yapamaz ar. · d - -goreceği geldikinden bahsedi- Kral, ğiştirmiyeceği malum birşey i. Avrupanm maddı manevı va- vetler alfabesi ister. Bilhassa: 
yordu. Kral da, kendisini bu _ Fakat, ben burada bu- Haile Selasiye, filan veya fa- ziyetini pek güze) tahlil. etti. Vurmak, taşımak, atmak, et-
gece, yemeğe beklemesini ce- lan devleti istihdaf eden bazı O zaman da sulha kar,ı ıman mek, savaşmak, çekmek, çe-b ı lundukça hiçbir şeyden kork- d 
va o arak bildirdi. mamak lazımdır. şikayetlerinde belki haksız ı. sarsılmıştı. Nihayet devam virmek vesaire mümareseleri 

• • • Dedi. Fakat milletler cemiyeti siya- eden endişe~er ~arş~sında faci~ isteyor. "İşte bed nesil kuv-
Sinyor dö Şatobryan, kılıcı _ Hey'hatl Herzaman bu- setine güvenmenin kendisini tercih edi)dı. Şımdı de sulhu vetin en basit mümareseleri .. 

elinde oldutu halde. Franso- rada bulunacak değilsiniz ki.. sürüklediği facia karşısında ayni fac~aya dü~ürmem~k için Bu mqmareselerin başlangı· 
vaz'ın şık evi kapısında hiddet Siz ele avuca satmazsınız? duyduğu büyük acı .onu ma- her vakıtten zıyade mılletler cmdan en mükemmel safha-

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

verinceye kadar, tabii ve ted
rici usule riayet etmelidir." 
Bunların hepsi muntazam ve 
tabii bir şekilde yapılmalıdır; 
indi hiçbirşey yapılmamalıdır. 
Ta ki bizim, münhasıran bed 
nesil terbiye istediğimiz anla
şılmasın. 

Bu işe el sürülmemiştir. 

Çünkü pestaloji, bu (S~n'~t 
alfabesi) ni yapmış değıldır. 
llkönce bunu vermek lazımdır: 
Fakat bunun için bir adam 
lazımdır ki hem anatomiye 
derin vakıf olsun, hem de 
yüksek derecede filozofik kül
türü olsun. Ancak böyle bir 
adam, vücudu beşerin meka
nizması ahenginin ne olduğu
nu keşfedebilir ; ve her terak
ki yerinde olabilmek ve ken
dinden sonrakini hazırlıyabii
mek için, sağlam bir i~sa~da 
makinenin ne suretle ınkışaf 
ettirilmesi lazımgeldiğini bize 
anlatabilir. Böylelikle vücudu 
beşerin sıhhatı ve güzelliği :ve 
ruhun kuvveti sadece muha
faza edilmekle kalmaz, fakat 
artar ve kuvvetlenir. insanı, 
her çevresinden mükemmel 
yetiştirme yolu budur. Bilhassa 
badema istiklalini kurmak ve 
muhafaza etmek isteyen bir 
ulus için bundan başka yol 
yoktur. 

ve kinle: Bir yerde dunnusmız. Dün zur gösterebilir. arası teıkilita kuwet ~ermek sına yi.ni ellere. ayaklara, si· 
- Hayatımı zehirliyen bu saray nazırının zevcesine öyle Hele, iddia edildiği gibi, lazımdır. Bunun aksını kımse nirlere en emin bir maharet 

•kadına öldüreceğimi bakış baktınız ki korkumdan İtalyanın son zamanlara kadar düşünmez. ~~~~~;;~~~;;;;~~~~~~::;==;:=~=7~ Dl
.ye h 1 b d d k d · .ıı.": d M Bl 'l b. l"k l tatbı·k edilecek iktısadi zecri ır ayı ' uruyor u. tir tir titredim. yapma ta evam etb3• uyY,Ş- Milletler cemiyetinin son tasın a · um a ır 1 o -

Birden, bir kılıç demiri gırt- - Çılgın 1 Sen kendine ma, anla~ma teklifleri karşı- muvaffakiyetsizliğinin neticesi duğunu gösterdi. Ve şöyle bir tedbirler yanında gene müş-

Öteki hitabede de milli 
terbiye üzerine olan diğer 
fikirlerimizi izah edeceğiz. 

- Sonu var -

Jağ d dı b
. k d d b l d M"\l tl terek askeri tedbirlerin alın-ına ayan , ve ır ses: bak. Ben senden başkasını smda Negüs'e son ana a ar tfŞkilatın sadece istişari ma- sor~ a u un 11; ı e er ce-B ~ d L~--k b" ~. ...1 ....&. • • ff k. t · l"ğ. ması lu""zumunu müdafaa etti. - u wa 'Da en ._,.u ır sevebilirimiyim, hiç? naukavemeti tav,.,,e eae • .,.._r .hiyette akademik bir rol oy- miyetmın muva a ıye sız ı ı 

fenalık yapmıyacaksmız •. Eğer Evet, kral sadece Franso- var idi ise Haile Selasi}'e namalCla iktifa etmesine Fransa sebepleri arasında acaba mil- Eğer bu ideal tahakkuk etmi-
Fransovaz'a dokunursanız .. Sı"zı· • d B kad b-'-'- k ld d l 1 · f l · ·1 lAk k olursa o zaman her-va zı seviyor u. u ın, e&1enme te o uğu yar ımı razı olamaz. Fransa, milletler- et en, men aat en ı e a a a- yece 
öldürürüm... şimdiye kadar gördüğü ve göruı@(liğindeo mütevellit ha- arası paktın daha pratik ıbir '' dar olmıyan itlerde kendile- hangi bir devletle mütecavize 

Dedi. beraber yaşadığı kadınlardan yal A~ acilannı dökmekte şekilde kuvvetlenmesini istet. , rini tehlikeye abnak isteme- karşı karşılıklı yardım paktı 
Bu sözle'ti söyliyenin boyu büsbütün başka idi. Bu ka- biraz da haklıdır. Onun hata- Fransa, milletlerarası kanuna meleri de yok mudur? Evet yapmış olan devletler işe mü

uzundu; Bu!lqnçün kont gırt- dında, kadınlık başka türlü, sı bugünkü şartlar içinde mil- kendini de tibi kılarak müş- vardır ve hatta kollektif em- dahale edeceklerdir. 
lağına kılıcını dayayanın kim emsalsiz bir şekilde inkişaf \etler cemiyetinin kendisine terek emniyeti bir hakikat niyet ve umumi yardım pren- Cenevre' de milletler cemiyeti 
olduğunu göremiyordu ve: etmişti. silahlı bir yardım yapacağım yapmak için çalışacaktır. siplerinin suya düşmesinde paktının kuvvetlendirilmesi için 

- Birleşmiş olan iki vücudu -Sonu var- sanmasındadır. Böyle bir hal, M. Leon Blum, sulhu kur- en mühim amil budur. Mesela karşılıklı yardım vadeden m•n-
ancak Allah ayırabilir. Sen - f&rki Afrika anlaşmazlığını tarmak için bir harb ihtima- bu umumi yardım işinde bil- takavi paktlara büyük kıymet 
Allah mısın?, Çivril Avrupaya ketirecek, müstem- lini daima göz önüne almak hassa İngiltere kendi menfa- verilmektedir ve kuvvetlen-

Diye sordu. Mıntaka tamplyonu oldu leke harbmdan Avrupa harbı lazımdır, dedi ve halk şuuru· atlerini bozacağı endişesile dirme işinin bu esaslara da-
Kral ciddiyetle ve sert bir Çivril' den bildiriliyor: doğuracak mahiyette ve teh- nu sulha inandırmak için müş- pek titiz bir ihtiyat göster- yanması ileri sürülmektedir. 

şekilde: Mıntaka birincilikleri ıçın tike olurdu. terek eıQniyetin umumi ıilih- miştir. Umumi anlaşmalar an- Fakat unutulmamalıdır ki mm-
- Müsyü, şatodaki vazife- spor takımımız Denizli'ye gitti ... ltalya'nın Milletler cemi- sızlanma ile birleştirilmesi ne- cak umumun iştirakile haklı takavi paktların da tatbik şe-

nızı terketmek müsaadesi~i ve Denizli idman yurdu ile yetine gönderdiği ve asamb- ticesine vardı. Bu y._pılması bir harekete yol açacak ma- killerinde aksaklıklar buluna-
kim verdi?. karşılaştı. Hakem; icra me- lede okunan muhbrası heyeti söylenmesinden güç birşeydir. hiyette olmalıdır. bilir. Buna örnek olarak Lo-

Diye sordu. muru Esat'tı. Nisbi hakimiyetle umumiyesi itibarile sulhsever- Teşkilatlı bir sulh uğruna M. Litvinof da aynı tez kamo'yu gösterebiliz. 
- Geceleri kapı beklemek- oyuna başlıyan Çiyril 18 inçi leri memnun edecek bir banş Fransa şimdiye kadar pek üzerinde fakat B. Eden' den -------.--

1
--

ten daha mühim vazifelerim dakikada penaltıdan ve Yıl- yoluna iştirakini gösterir ma- çok ledakirlıldarda buluomuş- daha açık olarak ve ısrarla Türk • /ngi İz 
vardır. Bura<ıa namusumu hi- dırım'ın ayağı ile ilk golü hiyettedir. İtalya, askerlerinin tur ve bu yolda yu""rümekte durdu. T l 
maye ve müdafaa için bekli- kazandı. Çivril daha açıldı, zaferi ile zaptedilmiş olan devam ederken müşterek eser ovyet erın mumessı ı, e er S ·1 · ·· ·r ğ icaret an aş-

d k l b d bazı devletler askeri bir hare- t d. atı yorum, namusuma o unanıri Denizli de canlandı. 10 dakika Habeşistan' da nası ir i are için bütün milletin hüsnüni- ması Ve e ıy •• Alı h b 1
.. · Ba b.ld" kt 1 ket yapİnağa hazır olsalardı a e asını versın. na sonra Çivril' den Eyüb, Salih- tatbik edeceğini ı ırme e- yet erine müracaat ediyor. Bu- Londra, 10 (A.A)- Avam ...ı_ L---b k ı C • · ltalya'ya karşı zecri tedbirler-

'ltl uca. verece tir ten aldığı gu""zel bir pasla dir. Bu idare, enevre nın nu idealizmi hayale kadar kamarasında bir meb'usun su-Şa 
d den daha ehemmiyetli ve da-tobryan, şiddetli bir kılıç ikinci golü çıkardı. Biraz son- kontrolu altında bulunan iğer uzatmak ~klinde görenler aline cevap veren M. Runci-

11 __ · •- d ha şiddetli tedbirler alınabi-
saUIUJlllK İatedi, fakat bu şid- ra Yıldırım, santerhaftan al- manda altındaki yerlerini are- unutmamalıdır ki bütün dün- d man demiştir ki: 
d ti d" k b lirdi. Fakat böyle olma ığı e e ız üatü düştü. Henüz dığı bir pasla beki atlattı ve sinden ayn ve baş a İrşey yanın hayatı bu hayale bağ- Türkiye ile aktedilmiş olan 

k · · L-~ ük · ve bu yapılmadığı için zecri ıpas esını çı~lf olan kral, kalecinin hatalı bir çıkışından olmıyacaktır. Roma h"" umetı, lıdır. d tı·caret anlaşması ve tediyat k dü 
M 1 'da tedbirlertn devamı manasız ır. ontun yere "ten kılıcı üze- istifade ederek topla beraber Milletler cemiyeti prensibi ve · Eden, M. Bum n son- anlaşmasının tatbiki lngiliz 
M B. Litvinof, Milletler cemi-rine ayağını buarak: kaleye girdi. direktifi dahilinde işgal ettiği ra illetler cemiyeti paktının hükümeti tarafından tetkik 1 dd k ti d. ·1 · kt"ğ" · yetinin, kendi azasından olan - Haydi buradan defolu- kinci devrede her iki ta- yerlerin ahalisinin ma i ve uvve en m mesı gere 1 mı edı"lmektedir. Pek yakında bu 

hl d ·· l d" M Ed bir devletin istiklalinin ve nuz. Sizi öldürmek istemi- kımın gayreti bu neticeyi de- manevi kalkınmasını temin et- asanı e e soy e 1• • en, hususta başka beyanatta bulu-
k d A t db" 1 ' 1 · · k arazisinin masuniyetini temin Yonun. ğiştirmedi ve Çivril 3-0 ga- meği teahhüt eyleme te ir. ~ecrı e ır er mes e esını açı k .. . k ld ğ - nacağımı ümit etmekteyim. 

Dedi. libiyetle mıntalca birinciliğini Bundan başka ltalya, yerli olarak anlattı. Bu tedbirlerin etme ten acız a ı mı soy-v ld f 1 d f··ı· b" t · ğı d ledi. Böyle olmakla beraber D k • 'Je e .. ~tr.ıtan bir sürü 1· antil- a ı. Hakem; oyunu çok güzel ahaliyı·, polis vaıi e erin en u ı ır esır yapaca umu u re in a~ 
'd 1 ·ı k }..J ğu fakat ti" taarruz kurbanına yardım için yom çaktı; k11kanç kocanın ı are etti. başka, askeri mecburiyet ere ı e onu QU nu ne ce-

f 
k · d"" .. -ıd-~; 'b" k a - velev muvaffakıyetsiz de ol- 'apon 'lar ma etra mı sardılar. y r 'd tabi tutmıyacağını söyleme - nın uşunu u5 .. gı ı çı m - Jı -

Si a ı Bargama a teclı"r. dığını, zecri tedbirlerin ipkası sa - uğraşan Milletler cemi-- nyor .. .Bizi takib edi- Vali Fazlı Güleç, dün refa- . · lb b- l b" nevra yapıyor.· 
nizl. Dediler. katinde Sıhhat müdürü doktor Habeş topraklan üzerinde veya kuvvetlandirilmesi Ha- yetını e ette oy e ır taar· Pekin, 10 (Radyo)- Pekin 

Evveli, bu emri dinlemek Cevdet Saraçoğlu bulunduğu münakalitta, transitte serbesti beşistan' da eski v.aziyeti iabde ruza göz yumucak bir cemi-
. h d d b.l k 1 gı"ltere'n"ın u yete tercih cdecex.;ni tebarüz şehri, halen ağır ve hafif Ja-ıtttmiyen kont, birşcy yapa- halde Bergama kazasına git- teminatı verilecek ve er ev- e e 1 ece se n - ıs• pon tanklannın manevralarına 
ınıyacağına anladı-, L--ını o-nu .. - m·ıştı·r.Orada muhtelı"f ış" leri letin ticareti için IColayl.ıklar na taraftar oldupnu, fakat ettirdi. 

~ b"' I b" · h 1 oldu,...•nu Sovyet halk komiseri, Mil- sahne olmaktadır. Böyle bir ne etdi Ye bu adamlann peşi tefti• edecektir. gösterilecektir. oy e ırşcyın aya 6 .. 

,.. k ·· l d" M Eden zecr"ı ted- letler cemiyeti paktının kuv- vaziyet, daha şimdiye kadar sıra ritmete mecbur kaldı. Iskonto fiati: Muhtırada deniliyor i: soy e 1• • ' 

.•. Paris 9 ( A.A) _ Iskonto "ltalya, ü,ıerine aldığı Habe· birlerin muvaffakiyetsizliği yü- vetlendirilmesi için 16 ıncı görülmüş şey değildir. Dipler D ---ı. ti ·1 · ·· d .. ı sulh davasının maddenin ipkasını, her devlet matik protestolara intizar edil-ı._... üzümünden yapıl- f iyab yüzde dörtten yüzde şista'mn ınedeniye C:§tİn mesı zun en umum 
DUi ~. albn bar- üçe indirilmiftir. gibi ağır bir işto meydana ge· terkedilmesi lizımgeldiği nok- tarafı~dan mütearrıza karşı mektedir. 



_..- Sayfa 6 ----- --- ----------·---ANADOLU-----..... -------------11/7/9361 
Samuel Hoar dedi ki, donanmamızın 3 asır da-
ha Akdeniz'de bulunacağına şüphemiz yoktur .. • 

Donanmanın az bir kısmı «;ekiliyor. 
lngiltere, Almanya'yı 

ita ya tehlikesinden büyük görüyor! 
~~~~~-----·--·--491--~~~~~-

Maamaf ih, bir İtalyan notasının buna sebep olduğu da $Öyleniyor. 
Fransa, eski anlaşmanın yer~ kalmadığını İngiltere ye bilairdi. 

Londra, 10 (A.A) -Avam 
kamarasında M. Manderin sor
muş olduğu bir suale. cevab 
veren Sir Samuel Hoar; İngiliz 
filosunun Akdeniz' den çekil
mesinin mevzuubahis olmadı· 
dığını, ancak hükumetin ana
vatan sularından ve ecnebi 
memleketlerdeki diğer istas
yonlardan muvakkaten Akde
nize gönderilmiş olan gemileri 
pek yakın bir zamanda geri 
çekmek tasavvurunda bulun
duğunu söylemiştir. 

Roma, 10 (Ra<lyo) - İngiliz 
ana filosunun geri alınması 
Roma siyasi meh:ıfiline göre, 
İngiliz. siyasetinin İtalya lehine 
dönmesi addedilmektedir. 

Londra siyasi mchafili, bir 
İtalyan - İngiliz yakınlaşmasına 
büyük bir ehemmiyet vermek
tedir. Avam kamarasında mu
hafazakarlar İngiliz kabinesinin 
bu siyasetini takdir etmiştir. 

Londra, 10 (Radyo) - Li
beral mcb'uslardan Mander'in 
bir takririne Sir Samuel Hoar 
cevap vererek: 

1 

ltalgan 
""iine getirilmelerini icabettir
mektedir. 

Ayni mahafil bu kararın ani 
surette verilmiş olmasının se
bebi İngiltere'nin ltalya tara· 
fmdan bugünlerde lngiltere'ye 
bir nota vererek anavatan 
filosn ak<lenizden çekilmedikçe 
ve lngiltere akdenize ait kar-

ı şılıklı yardım itilaflarını fes-
hetmedikçe ft~lyan'ın Montrö 
ve Brüksel konferanslarına 

gemileri 
edeceğini bildirmesinden en
dişeye düşmüş olduğunu ilave 
etmektedir. 

Paris, 10 ( A.A) - R avas 
bildiriyor: 

Fransız hükumeti Milletler 
cemiyetinin zecri tedbirleri 
15. Temmuzdan itibaren kal-
dırmak hakkında aldığı karar 
üzerine ltalyan - Habeş ihtilafı 
esnasında ltalyan'ların Akde
nizde bir tecavüzü ihtimaline 

anlaşmalarının hükümsüz bir 
hale gelmiş oldukları telakki
sinde bulunduğunu resmen 
Londra ve Roma'ya bildiril
miştir. 

Roma, 10 (Radyo) - Ha· 
vas Ajansı muhabirinden: 

Siyasi mehafil lngiltere'nin 
anavatan filosunu Akdenizden 

çekmeğe karar vermiş olma
sını memnuniyetle karşılamak· 

tedır. Bu mehafil ltalya'n·n 
beynelmilel vaziyetin aydın
lanması için zecri tedbirleri 
andıran bütün tedbirlerin geri 
alınması lazım olduğu iddia
sını daima ileri sürmüş bulun
duğunu ilave etmektedirler. 

Resmi Roma mahafili, İtal
yan siyasetinin istikbalde ne 
surette inkişaf edeceği hak· 

kında beyanatta bulunmaktan 
imtina etmektedir. Bazı nik
bin mahafil İtalyanın yakında 
Libyadaki kuvvetlerini geri 
çağıracağını beyan etmekte 
dirler. 1 iştiraktaıı kat'i surette imtiea karşı vücuda 'getirilen yardım 

Konferans talik edildi. ln
giliz. ve Rus tezleri arasın

Sofra Tuzu F abr 
· kası A«;ıllyor .. 

G. ve İnhisar.far Vekili yarın~ 
şam şehrimize gelecektir. 

Çamaltı tuzlasında. inşaatı tamamen bitmiş olan sofra tl 
fabrikasının işletme tecrübeleri tam bir muvaffakıyetle rı 
lenmiştir. Fabrika, un kadar ince tuz istihsal etmektedir· 

5 
kiye' de ilk defa Çamaltı tuz şehrinde kurulmuş olan 
tuzu fabrikasının açılma merasimine riyaset etmek üzere 1 
rük ve inhisarlar vekili Ali Rana bugün Ankara'dan şeh~ 
hareket edecektir. Vekilin refakatinde inhisarlar umum 01~ 
Mitat, tuz müdürn Cavid ve kalemi mahsus müdürii P 

bulunacaklardır. 
Vekil ve refakatlerindeki zevat. yarın akşam Ankara tt1 

şehrimize gelecek ve Basmahane istasyonunda karşıları 
lardır. Pazartesi günü sofra tuzu fabrikasının açılma meı1 
yapılacaktır . 
.....:_....:_~~~~-========================-~~--. 

Koza 
Mahsulü. 
Edirne' de satış ha
raretle devamdadır 

Edirne 10 (A.A) - Koza 
mahsulünün satışı devam et· 
mektedir. Bu seneki mahsul 
sürekli yağmurlar yüzünden 
geçen · senekinden az fakat 
daha iyi ve daha fiatlidir. 

Trakya umumi müfettişliği 
bu işi geliştirmek maksadile 
bu sene müstahsillere büyük 
bir kolaylık olmak üzere Zi
raat bankası vasıtasile Bur-
sadan koza tohumu getirtmiş 

ve evelce kutusu 200 kuruşa 
satılan veya ondalık usuliyle 
dört - beş lirayı bulan koza 
tohumlarının kutusunu parası 

mahsul elde edildiği zaman 
alınmak üzere 85 kuru.şa da
ğıtılmıştır. Bundan başka bu 
sene Meriç boyunda ihrak fı· 
rınları da kurdurmaktadır. Fi
atler yetmişle seksen kuruş 

Katimerinı 
Gazete&i 
Boğazlar mes'e .. 
lesi için ne yazı) 

Atina, 10 (A.A)-An• 
Ajansının hususi muhabİI 
diriyor: 

Katimerini gazetesi ' 
nistan efkarına tercümafl 
rak yazdığı makalede eıö 
diy"or ki: 

"Bütün müşküllere rı1. 
boğazların tahkimi netict 
cektir. Boğazlar tahkinı 
mezse Akdeniz anlaşoıf 
pratik kıymeti olmıyaC1 

Türkiye'nin teklifleri A.~.l 
zin umumi emniyetin ta~ 
kuna fırsat vermiştir. Btf' 
mes' elesinin hallinden sc 
ltalya'lı veya ltalya'sız aıt~ 
tahal<kuk edecektir. ŞiiP 
memelidir ki Akdeniz ~ 
ması ancak boğazlar 1 

hallinden sonra temin ~ 
bilir ye bu sayede Avf\lP.9 

en nazik mes'elesi halleÔ 
olur. 

Bütiin donanmamızın 

Akdeniz'den geri alınması hiç 
bir veçhile mevzuubahs ola· 
maz, Fakat zecri tedbirlerin 
kaldırı lması hasebile fazladan 
gönderilmiş olan harp sefine
lerinden bir kısmı üssübahri
lerine döneceklerdir. Akde
niz' de 3 asırdan beri kuvve
timiz vardır; 3 asır daha bu
lunacdğımıza da şüphe caiz 
değildirl demiştir. 

daki farklar çok büyüktür. ara•c:~ubi Çin 
---- Kumandanları Nan. 

İngiliz doan1111 

Akdeniz' den ni~ 
çekiliyor? 

-Başı 1 inci sagf aJ Londra, 10 (Radyo) - İn
giltere'nin ana filosunun Ak
deniz' den ayrılması, Akdeniz. 
deki gayri tabii vaziyetin kal
dırılması ve müvazencnin iade
si içindir. Temmuzun onbe
şinde Nelson, Rodney dret· 
navtlan ile beşinci ve altıncı 
muhrip filoları lngiltere'ye dö
ceklerdir.-

Kahire zırhlısı İngiltere'ye 
hareket etmiştir. Avusturalya, 
Sidney kruvazörleri de üssü 
bahrilerine döneceklerdir. • 

Londra, 10 (Radyo) - Ak
deniz mes' elesi etrafır.daki uz
laşmalar, zecri tedbirlerin kal
dırılması üzerine hükümden 
iskat edilmiştir. 

Paris, 10 (Radyo) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

İngiliz ana filosunun Akde
nizden çekilmesi kararı büyük 
bir memnuniyet uyandırmıştır. 

Uluslar sosyetesi paktının 
15 ıncı maddesinin 3 üncü 
paregrafı mucibince aktedilmiş 
olan Akdeniz uzlaşmalarının 
da kaldınlması ayni memnuni
yeti uyandırmıştır. 

Londra, 10 {A.A)- Havas 
aiansından: 

Siyasi mahafil Amirallık 
dairesinin anavatan filosunu 
Akdenizden çekmek kararını 
halihazırda Alman tehlikesinin 
İtalyan tehlikesinden daha 
büyük olduğunun kabul edil
miş olduğu suretinde tefsir 
etmektedirler. Bu vaziyet ta
biatile akdenize gönderilmiş 

olan ci.iziitamların şimal deni· 

- Başı 1 inci sahifede -
edilmiştir. Önümüzdeki per
şembe günü konferansın içti
ma edeceği sanılmaktadır. 

Montrö 1 O (A.A) - Sov
yetler birliği murahhas heyeti 
İngiliz projesinin 23-cü mad· 
desine bir fıkra ilavesini tek· 
lif etmiştir. 

Sovyetler birliği 1, 5, 9 ve 
16-cı maddelerin mütecaviz 
bir devlete karşı alınacak ted· 
birleri tahdit edecek veyahut 
tecavüze uğrıyan devlete yar· 
dım için harb gemilerinin bo
ğazlardan geçişini menneyliye:. 
cek bir tarzda tefsir edilme-
mesini istemektedir. 

lngiliı murahhas heyeti kon
feransın akşam toplantısında 
Sovyet teklifine muhalefet et
miştir. 

M. Titulesko ise İngilfereyi 
Cenevre' de mıntakavi paktla
ra Montrö'de ise savaşlara 
müzaharet ettiğinden dolayı 
tahtie eylemiştir. 

Montrö, 10 (A.A) -Tebliğ: 
Konferans, 17 ve 19 uncu 

maddeleri tasvip etmiş ve tah
rir komitesine havale eyle-
miştir. 

Japon murahhas heyetinin 
talebi üzerine konferans 18 
inci maddenin müzakeresini 
başka bir içtimaa talik et
miştir. 

Konferans, harb tehdidi se
bebile boğazların Türkiye ta
rafından kapatılmasından çı
kacak vaziyeti müzakere etmiş 
ve teknik komite bu husus 
hakkında murahhas heyetleri 

tarafından yapılacak teklifleri 
tetkik etmeğe ve harb tehdidi 
takdirinde Türkiye'nin lüzum 
gördüğü her türlü tedbirleri 
almak hakkını muhafaza eden 
bir formül vücuda getirmeğe 
memur' edilmiştir. 

20 inci madde ile alakadar 
olarak boğazlar mıntakasında 
hava seyriseferi için geçit 
klavuzları hakkında noktai 
nazar teatileri yapılmıştır. 

Türk murahhas heyeti hava 
sefaininin gerek tulani gerek 
arzani surette geçişlerini müm
kün kilacak bir metin tevdi 
eylemek niyetinde olduğunu 
bildirmiştir. · Madde sonraya 
bırakılmıştır. 

21 inci madde beynelmilel 
boğazlar komisyonu hakkında 
bir münakaşaya sebep ol· 
muştur. 

Türk murahhas heyeti ko· 
misyonun lağvını istemiş ve 
bazı murahhas heyetleri de 
istatistiklerin tutulmasını ko
laylaştıracak ve Türk hükume
tinin yükünü azaltacak olan 
bu komisyonun ipkasının fay
dalı olacağını tebarüz ettir· 
mişlerdir. 

Nihayet diğer murahhas he· 
yetleri de bazı orta sureti 
haller ileri sürmüşler ve me
sela Türk makamların•n mu
kavelenameyi imza eden dev
letlerin konsolosları ve yahut 
herhangi diğer makamlarile 
iş birliği yapması esasını gös
termişlerdir. 

Mes'ele sonraya bırakılmış· 
tır. Saat 16 da yeni bir iç-

tima yapılacaktır. 
Paris, 10 (Radyo) - Bo

ğazlar konferansı ikinci defa 
olarak tevakkuf devresine gir· 
miştir. Murahhaslar yeni di
rektıf beklemektedir. İngiliz 
murahhaslarından M. ı Hom
bold izahat vermek ve direk
tif almak üzere Londra'ya ha
reket etmiştir. Pazartesi günü 
Montrö'ye avdeti ümit edil
mektedir. 

Stanley ve Litvinof arasın

da müzakerelere devam edil- · 
mektedir. Bir itilaf elde et
mek için çalışılmaktadır. 

M. Pol Bonkur da yarın 
(Bugün) Paris' e gidecektiı. 

Fransa'nın Ankara sefiri M
Hanri Ponso Montrö' de kal
mıştır. M. Pol Bonkur da 
önümüzdeki hafta dönecektir. 

Bu tevakkuf devresinde eks
perler çalışmakta devam ede· 
cektir. 

İngiliz M. Stanley ve Fran
sız M. Badeyan'ın hazırladık
ları bir rapor, bu hususta 
ümid verici bir eser addedil
mektedir. 

lngiliz-Fransız noktai nazar
ları, boğazlar mes' elesin de bazı 
müşterek, birçok defa da mua
rız bir vaziyet arzetmektedir. 

Tayyarelerin boğaz üzerin
deki üçuşları hakkındaki tek
life Türkiye'nin cevabı bek
lenmektedir. 

M. Bonkur, bir uzlaşma elde 
etmek için Rusya'dan başka 
mantıkavi uzlaşmaların nazarı 
itibare alınmasını Stanley' e 
teklif etmiştir. 

kin hükumetine 
dehalet ettiler. etmi~tir. 

Lonılra 10 (A.A) -
Ankara, 10 (A.A) - Bura- nıenabidcn Lildirildiğin · g 

daki Çin elçiliğine gelen bir giltere ile Akdcuize "ahil c.lt, 
ara ındaki karşılıklı J ardını 1 

telgrafa göre cenubi Çin kuv- · !eri Akdenizde tam bir 1 

vctlerine mensup birçok ku· yeniden ''ücuda gelinceye 

mandanlar tayyare ile Nan· mcriyette kalacaktır. 
kin'e gelerek Çin hükumetine Bundan çıkan mana fıı 

C gr.rckıir ki, hu tedbirlerde 
iltihak eylemişf erdir. enub .,ı 

geçmek için herhangi bir ıı 
orduları rüesasından general nm hu istikran temin ctnıtİ 
Yuhanmon'un da Nankine gel· leııereklir. 
miş bulunmaktadır. General Parlamento mulıafazaı.ı< 
Yuhanmon'un erkanı harbiye mchafili i e bilakis 1ngili' 

reisi Lihanhun Kanton hüku- gemilerinin kısmen Akıl~ 
ÇPkilmcsiui yardım anlaşııı 

metinin gönderdiği bir tel- tadili için Lir başlangı~ 1 

grafla cenub kuvvetlerinin eylemektedir. ~ 
Nankin kuvvetlerine karşı te- 11~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!-" 

şebbüs edecekleri herhangi Kücük Haberli 
bir taarruz hareketinin t evli d , .. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiid&IJ". 
edeceği fena neticelere nazarı ~ .A 
dikkati celbetmiştir. Umumi Bulgaristan - ltah 
kanaat cenub kuvvetleri ku- Roma, 10 (Radyo) / 

Bulgar ticaret heyeti b mandanlarının bir kısmının 

Nankin hükumetine karşı gös
termiş oldukları bu mutavaat 
hareketinin Çin'de yeni bir 
dahili muharebeyi bertaraf 
etmiş olduğu merkezindedir. 

Çekoslovakya da 
Prag, 10 (Radyo)- Kabine 

bugün zecri tedbirlerin kaldı
rıldığını bildirmiştir. 

Bu formül, Rusya'nın Rus 
donanmasının boğazlardan geç 
mesı serbestisinde ısrarına 

mani olmıyacaktır. 
İngiliz donanmasının Akde

niz' den çekilmesi üzerine ltal· 
ya'nın boğazlar konferansına 
iştirak edeceği hakkında art
mış bir zan yoktur. 

'j 
lerde Roma'ya gelecektl 
Prens Starhembe~ 
Viyana, 1 O (Radyo 

Prens Starhemberg, A"' 
yan'nın olimpiyat b~! 
riyaset edecektir. Şimd•Y 
dar 100 kişinin olif1l~ 
ğitmesine müsaade ed1 

Fakat son bir emirle 0 

yada iştirak serbest b 
mıştır. 

11 
Berlin Olimpiyad r> 
Par is, 1 O (A.~A) -

san meclisi Berlin oli~ 
lanna iştirak edebilme51 

sadile Fransız olimpiY1~ 
mitesine bir milyon fr~ 
dımda bulunulmasını 1J 
karşı 528 reyle kabul eVI 
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Cenevre kararı 

Kuvvetli bir devlet tarafın
dan küçük bir devletin top
rakları istilaya uğramak, hür
riyetler mahvolmak, taçlar 
düşmek tarihte misli görülmi
yen hadiselerden değildir. Bi
lakis biz tarihte misli görül
miyen bir hadise bekliyorduk: 
Kuvvetlıye karşı bütün millet
letler birleşerek, haklı ve maz
lum olanı kurtaracaklardı. Mil
letler cemiyeti bu maksad için 
kurulmuştur. Fakat ne Man
çuride Japonyaya karşı, ne de 
Habeşistan'da ltalya'ya karşı 
muvaffak olmuştur. Arada bir. 
fark varsa, Mançuri istilasında 
zecri tedbirlerin dahi tatbik 
edilmemiş olmasındadır. 

Harbı kaybeden bir impa
rator, birkaçı müstesna, bü
tün dünya milletlerinin toplan
l!mmış olduğu bir salonda 
kürsüye çıkarak kendi halkı
nın hürriyet ve hak davasını 
müdafaa etti. Eşsiz olan bu 
hadisedir. Keza, mua~n bir 
devletin menfeati hesabına ol
mıyarak, şimdiye kadar, Ha
beşistan kadar hiçbir mazlum, 
hak namına bu kadar müda
faa olunmamışhr. 

Vak'anın mazidekilere ben
zer tarafı şudur: Bir devlet, 
zayıf bulduğu başka bir dev· 
letin topraklarını almak ister. 
Orada menfaatleri olanlarla 
uyuşarak veya hepsine mey
dan okuyarak, kara ve deniz 
ordularını seferber eder ve 
fütuhatta bulunur. İtalya Ha
beşistan 'a karşı 1913 te böyle 
hareket edecekti. Eğer onun 
Afrika' da yerleşmesinden ln
giltere memnun değilse, ya 
hazırlığı tamamdır, harba ka
rışacaktı veya, bugün olduğu 
gibi, tamam değildir, müsa
maha edecekti. Halbuki şim
di Habeşistan'ın şu veya bu 
bayrak ahında bulunması ile 
hiç alakası olmıyan devletler 
dahi · zecri tedbirlere, yani 
sulhu bozana ceza vermek 
hareketine iştirak etmişlerdir. 

Denecek ki, eğer Milletler 
cemiyeti olmasaydı Negüs ltal

·yanlarla pazarlık ederek top
raklarının veya :hukukunun 
bir kısmını kurtarabilirdi. Adu
va zaferi ile biten mücade
lede böyle olmamıştır. Sonra 
ltalya 'nın bütün Habeşistan' ı 
bu kadar çabuk isti!a etmek 
kudretini kendinde gördüğü 
zaman, işini yarım halletme· 
sine hiç sebep yoktu. Eğer 
kala kala Negüs' e Fas sultan
lığı gibi bir maaş ve makam 
kalacak idi İse, böyle bir va
ziyeti kabul etmenin gayesi 
olan geçim karşılığı servet 
olarak Negüs'te vardır; niha
yet kartının altında da Ha
beşistan imparatoru sıfatı bu· 
lunacaktır. 

Zamanımızın lehine olanları 
kaydedelim: Milletler cemiye
tinin muvaffak olmasına, eski 
tabir ile, ramak kalmıştır. 
Eğer Habeşistan biraz daha 
medeni ve kuvvetli olsaydı, 
eğer zecri tedbirlere bir iki 
kalem daha ilave olunsaydı, 
tarih hakkında bir emsalsizlik 
kaydedecekti .. 

Milletler cemiyeti fikri, mil
yonlarca insanın boğazlanması 
ile neticelenen büyük harb 
faciasının aksülameli olarak 
doğmuştur. Milletler cemiye
tinin eksiklerini tamamlıyarak, 
onu, gerçekten barışı müda
faa etmeğe kudretli bir mü
essese haline koymak için 
Habeşistan dersinden istifade 
olunursa, gene birşeydir. 

-
ŞE H l.R H.A BE R LE R İ 

•• 
Uzüm Rekolte-
si Ne Vaziyette. 

- --··- --
Son yağmur ve 
Dolunun zararı .. 

Son haftalar içinde üzüm 
mıntakalarında yağan yağmur· 
larla düşen dolu yüzünden 
bağlar bazı zararlara uğramış
tır. Onun için üzüm rekolte
sinin ilk tahminlerden daha 
az olacağı, fakat bu neticenin 
zaten dünya üzüm istihsalatı· 
nın lehimize olan vaziyeti kar· 
şısında üzümlerimizin fiatları
nın çok iyi bir şekilde ve müs
tahsil lehine netice vereceği 
anlaşılmaktadır, Yapılan tet
kiklere göre Kemalpaşa'nın 
Ahmedli köyündeki bağlarda 
yüsde 60, Kasaba ve Salih
li' de yüzde 20, Manisa' da 
yüzde 15 ve Akhisar'ın Yaya 
köyü havalisinde yüzde 80 
nisbetinde zarar olduğu anla
şılmıştır. Bunlara dair hazır· 
lanan bir rapor, alakadar da
ire tarafından lktisad Vekale
tine gönderilmiştir. 

Türkelli cinayeti Avni Sakman 

Hasta Dağh Emin 
nasıl öldüriildii? 

•• 
Türkofis reisi mi 

oluyor 
Ankara Türkofis reisi dok

tor Mecdet'in, başka bir va
zifeye tayin edileceği ve· ye· 
rine Berlin ticaret konsiyesi 
Avni Sakman'ın getirileceği 
hakkında dün bir şayia vardi. 
Piyasa'da deveran eden bu 
şayianın, ne dereceye kadar 
doğru olduğunu tahkik, İz
mir' de mümkün olamamıştır. 

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

Katil sivri bir taşla beynini 
parçalamış, kaçmış! 

Cinayetin faili olmakla 
maznun Hüseyin 

Menemen'in Türkelli köyün
de Dağlı oğlu Fmin'i pusu 
kurmak suretile, sopa ve taşla 

beynini parçalıyarak öldür
mekle maznun Mehmed oğlu 
yanbastı Hüseyin hakkında 
Menemen müstantikliği tara
fından yapılmakta olan tah
kikat sona ermiş ve lzmir 
Ağırceza mahkemesinde mu
hakeme edilmek üzere şeh

Türk-Yugoslav 
Türk-Çekoslovak 
Ticaret itilaf /arı .. 

rimiz hapishanesine getiril- 2017/936 Tarihinde Türkiye· 
nıiştir. Henüz 32 yaşında bu- Yugoslavya arasında mer'i ti-
lunan yanbastı Hüseyin, bu caret ve kliring anlaşmasının 
cinayeti canavarca işlemiştir. fesholunacağını yazmıştık. Hü-
Tahkikat evrakına göre Emin kumetimizle Yugoslavya ara-
ile Hüseyin'in arası 930 sene- sında yeniden aktedilecek ti-
sindenberi açıktır, o vakit ara- caret ve kliring anlaşmaları, 
larında bir ağız kavgası olmuş, eski anlaşmalardan çok daha 
Hüseyin bundan fevkalade geniş olacaktir. Ticaret odası, 
muğber ola.ık ötede beride bu mes'ele hakkında alakadar 
Ernin'i öldüreceğini söylemiş, tüccarlardan, mütalealarını sor-
hatta birçok defalar takip et- muştur. Tüccarların mütalea-

MAHKEMELERDE: miştir. Fakat Emin, Hüseyin'e Iarı toplandıktan sonra büyük 
nazaran daha güçlü, kuvvetli bir rapor . halinde lktısad ve-

Karısını öldiiren 
hafız Mehmet 

olduğu için Hüseyin, düşün- kaletine gönderilecektir. 
cesini tatbik edememiştir. * 

* • Nihayet son zamanda Emin Türkiye. Çekoslovakya kli-
hastalanmış ve bir hafta ka- ring anlaşmasına aid talimat 
dar hasta yatmış, kuvvetten şehrimiz Ticaret odasına gel-

"Gazeteler beni canavar şeklinde gösteri
yorlar, muhakeme gizli olsun.,, dedi. 

düşmüştür. miştir. Bu talimata göre kuru 
Vak'a günü Emin köyde üzüm, fındık ve hersene Çe-

dere kenarındaki yolda biraz koslovakya rejisi tarafından 
temiz hava almak için gezi- mübayeası taahhiid edilmiş 

Tepecikte karısı Hamide'yi 
kendisinden ayrılarak annesi
nin evine gittiği için bıçakla 
altı yerinden yaralayıp öldür
mekle maznun marangoz ha
fız Mehmedin muhakemesine 
dün ağırcezada başlanmıştlr. 
Cinayete ait bıçak, muhake
me salonunda maznunun gözü 
önünde bulunuyordu. Maznun 
Mehmed evvela okunan istin
tak kararnamesini dinlemiştir. 
Kararnamede maznun dinlen
miştir. Kararnamede maznu· 
nun Türk ceza kanununun 450 
inci maddesi mucibince taam
müden cinayet işlemekten idam 
cezası verilmek üzere muha
kemesi isteniyordu. Maznun 
Mehmed 'in hüviyeti tesbit edil
di ve ne diyeceği soruldu, 
Mehmed aynen şu sözleri 
söyledi. 

- Ben canayar değilim, 
gazeteler, beni canavar diye 
gösterdiler. Rica ederim, bu 
muhakemeyi yazmasınlar, ben 
karımı vurdum, inkar etmiyo· 
rum. Fakat öldürmek için vur
madım. Gizli bazı şeyler var· 
dı ki, onları burada açıkça 

söyliyemem. Muhakeme gizli 
olursa muhakeme heyetine 
açıkça söyliyeceğim. 

Katil Mehmed'in bu ifadesi 
üzerine mahkeme heyeti mü
zakerede bulunmuş ve muha
kemenin bundan sonraki kıs
mının gizli devam etmesini 
kararlaştırmıştır. Maznun bu .................... 

Şimdilik her devlet, milli 
müdafaasını tamamlamalıdır. 
Çiinkü henüz milletlerin hüri
yet ve hakkını koruyacak baş
ka müessir bir vasıta yoktur. 
Ondan sonra barışçı devletler 
birleşerek, taarruzu imkansız 
ve silahsızlanmayı mümkün 
kılmak için ellerinden geleni 
yapmağa teşebbüs etmelidir. 

F alilr Rıfkı Atay 

gizli celsede izahat vermiştir. 
Bazı şahitler gelmemişti. Onun 
için muhakeme başka bir gü
ne talik edilmiştir. 
Otomobil kazası davas: 
Menemen-Çiğli yolunda bir 

otobüsle kamyonun karşılaş· 
masına ve neticede jandarma 
Ahmed'in ölümüne, iki yolcu
nun da yaralanmasına sebebi
yet vermekle maznun şoför 
Alman Mehmed'le lbrahim'in 
dün Ağı~ceza'da muhakemele
rine devam edilmiştir. 

Müddeiumumi muavini Şevki 
Şuder, iddiasını serdederek 
maznunların istemiyerek ölüme 
sebebiyet verdikleri sabit ol
duğundan beraetlerini istemiş
tir. Şoför İbrahim, müdafaa 
için avukat tutacağını söylemiş 
ve mahkemece dileği kabul 
edilerek muhakeme, başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Motör cinayeti davası 
Hüdaverdi motöründe Re

ceb kaptanla tüccar Halil ve 
Cemal'i paralarına tamah ede
rek öldürmekle maznun Os
man kaptanla Çipinoz Ah
med 'in muhakemelerine dün 
Ağırcezada devam edilmiştir. 
Dinlenen iki şahid, evvelce 
motörden yaralanmış bir halde 
dönmüş olan Yusuf'un anlattığı 
şekilde cinayeti anlatmışlar ve 
bunu Yusuf'un ifadesine atfen 
söylemişlerdir. Henüz dinlen
miş olan bazı şahitleri~ c~_lbi 
için muhakeme başka bır gune 
talik edilmiştır . 

lnebolu davası 
İnebolu faciasının mes'ulü 

sıfatile muhakeme altına alın-
mış olan Mehmed Ali kap
tanla denizyolları işletme şefi 
Zekeriya, İnebolu üçüncü kap
tanı Rami, birinci ve ikinci 
çarkçıları Salim Halit'in mu
hakemelerine önümüzdeki pa
zar günü öğleden evel devam 
edilecektir. 

nirken onun hastalıktan yeni olan ı ,250,000 kilo tütünden 
kalkmış olmasından ve vücu- başka Türkiye menşeli mah-
dunun eskisine nisbc.tle zayif suller, takas mevzuunu teşkil 
ve kuvvetsiz kalmasından is- etmekteqir. 
tifadeye kalkışan Hüseyin'in 1,250,000 Kilodan fazla tü· 
tecavüzüne uğramıştır. Hüseyin tün satışı da takas mukavele-
zaten yolda pusu kurmuş ve sine girecektir. 
bekleyormuş. Yoldan geçen ----
Emin 'in üzerine birdenbire Bar ve gazinolar 
atılarak elinde tuttuğu büyük lzmir ve civarınc'a\ci bar, 
sopayı birdenbire ve şiddetle kafeşantan, gazino ve kahve-
başına vurmuştur. Bu şiddatli hanelerin umumi şartları ıle 
darbenin tesiri ile sersemleyen ne gibi malzemeyi ihttva et-
ve zaten hasta olan Emin de meleri lazımgeleceği hakkında 
yere düşmüştür. yeniden tetkikat yapılması vi-

Hüseyin, bukadarla kal- layetçe muvafık görülmüştür. 
mıyarak bulduğu büyük ve Bunun için viijyet daimi en-
ucu sivri bir taşla Emin'in cümeninden bir aza ile hukuk 
başına vura vura kafa tasını işleri müdürü ve emniyet mü-
parçalıyarak beynini su halin- dür muavininden mürekkep 
de akıtmıştır. Emin, derhal bir komisyon teşkil olun-
ölmüş ve bu hadiseyi Emin'in muştur. 

akrabasından Abdullah adin- Komisyon d~rhal tetkikata 
da küçük bir çocuk görmüş- başlıyacaktır. 
tür. Bu çocuk ifadesinde va- T_u_z_l_a_'-da 
kayı şöyle anlatmıştır: 

- Halamın evine un gö- Bir çocuk boluldu. 
türmüştüm. Kendi evimize dö- Çamaltı tuzlasında feci bir 
nerken dere kenarında tenha kaza olmuştur. Tuzla'da bu-
bir yerde Hüseyin, amucam lunan amele evlerinde oturan 
Emin'in başına sopa ile vu- Ahmed kızı 7 yaşlarında Sa
ruyordu. Amucam yerde ya- bahat, deniz kenarında oynar
tıyor ve kımıldamıyordu. Kork- ken müvazenesini kaybetmiş 
tum, ağlıyarak köye koştum, ve denize düşerek boğulmuş
gençler odası yanında baba- tur. Müddeiumumilikçe hadise 
ma gördüklerimi anlattım. hakkında yapılan tahkikatta 

Çocuğun bu ifadesi üzerine ortada suç görülememiş ve 
köylüler hep birlikte vak'a Sabahat'in cesedi~in defnine 
yerine koşmuşlar, fakat Emi- ruhsat verilmiştir. 
nin cesedi ile karşılaşmışlar· lzmir meb'usu 
dır. Hüseyin kaçmıştı. Emin'i İzmir meb'usu Kamil Dur-
ölmemiş zannederek başına sun, lstanbul' dan şehrimize 
su dökmek suretile a.yıltmağa gelmiştir. 

çalışmışlarsa da biraz sonra !•-----------• 
başının delik deşik ve ezik 
olduğunu görmüşlerdir. Kü
çük Abdullah'ın ifadesi, cina
yet failinin meydana çıkmasını 
temin etmiştir. Menemen ad· 
liyesi tahkikata girişmiş ve 
delilleri birer birer topla-
mıştır. 

Hüseyin'in, Türk ceza ka
nununun idam cezasını ihtiva 
eden 450 inci maddesinin 3 
üncü ve 4 dördüncü fıkraları
na göre ağırcezada muhake
me edilmesi kararlaştırılmıştır. 
Bugünlerde muhademesine baş
lanacaktır. 

Panayırımıza 
iştirak ediyor ... 

Edirne, 1 O ( A.A ) - Arsı· 
ulusal lzmir panayırında Trak
ya için yapı;acak olan daimi' 
pavyonun planı lzmir'e yollan 
mıştır. Bugünlerde inşaata baş• 
!anacaktır. Panayırda Trakya 
nın dört vilayetinin ortaya 
koyacağı her çeşit ürün örnek 
leri dikkatle hazırlanıyor. 

Umumi müfettişlik ekonomi 
müşaviri Şükrü Kasapoğlu bi 
heyetle birlikte panayırdaki 
Trakya pavyonu için vazife 
almış ve bu işler için Veki· 
letten talimat almak 
Ankara'ya gitmiştir. 

Edirne'de 
Zayif köy çocuklar. 
icin kamp kuruldu. , 

Edirne 1 O (A.A) -
kadar zayif ve yorgun il 
okul köy çocukları iki ay is
tirahat etmek üzere dört vi~ 
}ayetin seçtiği su ve havas 
en iyi köylerde kampa çıkarıl· 
mışlardır. Edirne köylü ç 
cukları Karaagaçta toplanıyor 
Bunların yeme ve içme ma 
rafları köylerden ve umum 
meclislerin bütçelerine koydu 
ğu yardım parasındandır. He 
obanın onursal bir doktonı 

iki öğretmeni ve bir iki ba 
kıcı ile bir gramafonu vardı 
Çocuklar iyi yiyecekler v 
top oynayacaklardır. Onbe 
günde bir tartılacaklard 

Kamplar sık-sık teftiş 
ceklerdir. 

Herif azılı 
Bir haydutmuş 

Konya, 10 (A.A) - Evelc 
yağma suçundan Konya ce 
evinde mevkuf iken firar et 
miş olan Feyzullah adlı b' 
azılı dağlardan aşarak lsp 
ta' da köyüne ulaştığı gün jan 
darmalar tarafından tev · 
edilmiş ve Konya'ya getiril' 
ken Eğirdir cezaevinden d 
camları kıraıa'< kaçmışsa da 
bu azılı kaçak yaralı ola 
tutulmuş Konya'ya getirilmişti 

Kadın yüzünden 
Birbirini yaralamı 

T epecik'te Zeytinlik so 
ğında Feyzi oğlu Süleym 
ile Raşit oğlu Sabit arasın 
kadın meselesinden bir kav 
çıkmıştır. Süleyman, Raşit'" 

karısını kandırmak isteyord 
Bunu ·hisseden Sabit, Süle 
man'lao kavga etmiş ve Sa 
taşla, Süleyman da demir 
birbirini başlarından yara 
mışlardır. Her ikisi de tut 
muştur. 

lnciraltında 
Sarhoşluktan biri öld 
İnciraltı mevkiinde bir ölü 

vak'ası olmuştur. Bakkal 1 
mail eğlu Süleyman adın 
45 yaşlarında bir adam, 1 
ciraltı gazinolarından biri 
rakı içmiş ve sarhoş olmuş 
Fakat sarhoş olduktan so 

·birdenbire ayağa kalkmış 
yere düşerek · ölmüştür. Ya 
lan muayene neticesinde f 
sarhoşluk yüzünden kalp d 
masından öldüğü anlaşılmış 

Yeni tafısisat 
kabul edildi 

Paris. 10 (AA) - Fr 
parlamentosu, milli müd 
için yeniden 500 milyon fra 
lık tahsisat kabul etmiş. 



• 
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S A k 
1 Çimdikler f 

İyasetve . Ş ..__Bir-Ha-tı-ra-._. 
Edebi, Tarihi, macera romanı 

Dük Lodovik: 
- Çok teşekkür ederimi 

Dedi. 
Paris'in şüh ve maruf ka· 

dını oda hizmetçisini zile basa
rak çağırdı; ve Pibulet hak
kındaki emirleri verdi. 

Pibulet bu kararı büyük 
bir memnuniyetle kabul etti. 
" Dük'ünü ,, memnun etmek 
mevzuu bahs olduktan sonra 
dilber köylü cehenneme git
miye hazırdı! 

Dük, Pibulet'e: 
- Hemen bu akşam Han

ri'nin yanına gidersek, daha 
fazla memnun olacağım. Dedi, 
çünki, bu gece kendisine ha
raret gelecektir ve yalınız 
kalmasında tehlike vardır. Tu
valet levazımını bir çantaya 
koy, mantonu giy, Matinyon 
sokağına kadar sana ben de 

70 .. 

!erinden o kadar büyük bir 
sevinç hissetti ki gözleri he
men yaşla doldu. Ve, Dük 
küçük elini dudaklarına gö· 
türürken, Pibulet güzel bir 
tebessümle mukabele etmek-
ten kendisini alamadı. 

Matinyon sokağında araba 
durduğu vakit, geldiklerini 
anladılar, Dük Lodovik genç 
kızın çantasını eline aldı, ara
bacının parasını verdi, ve ka
pının zilini çaldı. 

Kapıyı bizzat Buagemon 
açtı. Şu anda yalınızdi. Lüsi 
Dö Kora, yiyecek tedariki 
bahanesile Hanri'yi bırakarak 
bizce malum olan yerlere 
gitmişti. 

Dük Lodovik: 

- Bahsettiğim genç kızı 

sana getirdim. Bu kızı tanır· 
sın, değil mi?. Dedi. 

Ne çabuk, ne hızlı gidiyo
ruz ve bu hız, ne baş dön
düriicü, ne kadar şaşırtıcıdır? 
Devrin ve h.idiselerin içinde 
yaşadıtımız için farkına vara
mıyoruz. Çünkü mumun ışığı 
kendi dibine vurmaz, derler. 

Hayat değişti, insanların 
kalıbı, kıyafeti, sözü, tavn, 
kafası, zevki, herşeyi herşeyi 
öyle değişti ki? • 

Dünle bugün arasında, san
ki koca asırlar var .. Bunu, şu 
satırları yazmadan birkaç saat 
evel bir daha ve tam bir ·mi-• 
sali ile yeniden anladım : 

Banyoda bir kadına rast 
geldim. Benim yaşlarımda 
birşeyl 

Saçları gayet güzel ondüle 
edilmiş. Tırnaklarının kan-kı
zıl rengi suyun içinde bile gö
züküyor. Rahat rahat yüzüyor
du. Bir aralık uzaktan bana 
baktı. İrğilir gibi oldu. Göz
lerini açtı, kaşlannı kaldırdı. 
Sanıyorum ki, ben de ayni 

• refakat ederim. 
Hanri, evet makamında ha- şeyi yaptım. 

Kendilerini Hanri'nin nez- şını salladı. Ve: Hafızamın düğmeleri kımıl-
dine götürmekte olan arabanın - Matmazel Pibuleti bir dadı. Ben onu tanıyordum. 
içinde Pibulet sakin ve dü- defa gördükten sonra unutmak Fakat nereden? Her halde 
şünceli kaldı. Sevmekten ken- imkanı olmadığını sanıyorum! çok uzak bir maziye aid ola
dini bir türlü mennedemcdiği Dedi. caktı ki, bu çehreye istediğim 
bir erkeğin yanında yalınız Ve sonra, genç kıza döndü: vuzuhu veremiyordum. Mer-
kalmak genç kızda tuhaf bı'r hametsiz, uzun yıllar, bana 

- En sevimli bir hastaba-
korku husule getiriyordu. k onun eski yüzünü gösteremi-

ıcıya malik oluyorum, degı" ·ı- d 
Dük: yor u. 

mi? Dedi ve güldü. B 
- Pıbulet, dedi. Neden bu ir daha, bir daha bakış-

Biraz sonra: k · k" k 
kadar sakin ve düşüncelisin?. tı ; ım anı yo ·· 

- Cevap vermek için, mon- Mamafih, sizi fazla yormi· Banyodan çıkarken kapıda 
sinyorun hitabını heldiyoruml yacağımı da sanıyorum. Çünki tekrar karşılaştık. ikimiz de 

_ Ben de sana bir komp- kendimi yorgun hissediyorum cesaret ettik, gülüştük ve ni-
liman yapmak istiyorum. ve uykum vardır. Diye ilave hayet o da dayanamadı : 

... ? etti.. - Sen -dedi- falanca de-

p Pibulet elindeki çantasını, ğı"l mı"sı"n? 
- aris'e geldikten .sonra, 

iş odasında bir masa u··zerı'ne S s· d b" to d ğ" 'kl"ğ" o kadar daha giizel oldun! e ın e ır n e ışı ı ı 
Genç kızın kalbi şiddetle koyduktan sonra, genç yüz- vardı. Fakatfsamiam, hafızam-

çarpmıya başladı. Kalbini tes- başıyı takibetti. Hanri kendi- dan kuvvetli olacak ki, derhal 
kin için ellerini göğsü üzerine sine yatacağı kanapeyi gös- tanıdım : 
bastırdı. Dük sözüne devam terdi. . - Evet -dedim- siz de fa. 
ederek: - Emirber neferim gelince, lancasınız. 

- ~Kodcrus'te küçük ve size örtünecek bir şeyle bir isabet etmişim. Biraz ko-
dilber bir köylü kızı idin; fa- yastık ta verir! Dedi. nuştuk, gülüştük. Evli, barklı 
kat burada, şık, nazik şehirli Fakat, Pibulet billuri bir çoluk çocuk sahibi bir kadın. 
bir dilber oldun!. Dedi. kahkaha ile güldü ve: Kafamın içindeki düşünceleri 

Pibulet, şaşırdı kaldı. Dük - Mösyü, bunlara ihtiyaç her halde anlamıştı : 
kızın elini eli içine aldı: yoktur .. Hava güzeldir, Mon- -Çok değişmişim değil mi? 

- Bana karşı saygı ve mu- sinyor'da gana mantomu al- Dedi. Hakikaten öyle : 
habbetine mukabelede bulun- maklığımı tenbih etti. Bunlar Bu bayan, vaktile bir ka-
mak, sana bir hediye vermek bana yetişir. Malumya.. Biz, zada benimle komşu idi. iki-
istiyorum. Söyle ne istersin?. sağlam ve sıcak kana malikiz.. miz de çocuktuk. Anası babası, 
Bir rob mu? bir şapka mı?. Dedi. benimle fazla oynamasına riza 
Bir mücevher mi?. İki erkek birden kahkaha- göstermezlerdi. Çünkü kaza-

Pibulet protesto etti ve: larla güldüler ve Dük: nın kızlan, onüç yaşında ge· 
- Monsinyor, hiçbir şeye - Hanri.. Ben sana söyle- lin olurlardı. Aramızda, kom-

ihtiyacım yok! Eğer. bana bir medim mi?. Yalınızlığı sana şu kapısı dediğimiz bir ara 
hediye verirseniz üzüleceğim. bu dilber kız hissettirmiyecek- kapı vardı. Her iki ev tenha· 

Çünki sizi buna icbar etmiş tir. Ve canın hiç sıkılmıya- laşınca ' bu kapıdan biri biri-
olduğumu sanacağım. Dedi. caktırl. Dedi. mizi bulur, oynardık. Onyedi 

• - Güzel olduğun kadar da - Sona val' - yaşına kadar bu böyle gitti. 

nazik ve sevimlisin, küçük! I Borsada I o benim mektep dönüşümü 
Genç kız, Dük'ün bu söz· hararetle beklerdı. Çok kaba .-----------111 ------------.1 konuşurdu. Ben onunla eğle-ANADO L U ÜzUm satışları: nirdim. O müteessir olurdu. 

Ç. Alıcı K. S. K. S. Uzun, kol kalınlığında, kuz---·--
Günlük siyasal gazete --· 

Sahip ve haşyazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi ne~riyat ,.e yazı işleri 

müdürii: Ifomıli ' özhcl 

İdarehane i : -
İzmir lkinei Beylf'r okağı 

C. Halk partisi lıin:ı ı içinde 

Telgraf: lmıir -- \.NAllOLU 
Telefoıı: 2776 ·• Po~ıa kutu u 405 

ABONE ŞERAİTi 
\allığı 1 :!00, altı aylı~ı iOO, üç 

aylı~ı SU.O kıını.ıur 

Yalııırıcı rocmkkı'ıler için scn4"]ik 
ıılıoııc ücreti .!.7 liraılır 

Her )Ctde 5 kuru~tur -Gürıii geı;-ıııİi rıii lı::ılar !!5 kuru~ tur. 
---- ~::=====::::::~~::..;.;=:;:: --- . 

62 inhisar ida. 6 75 7 guni siyah saçları vardı. Yüzü, 
36 H. z. Ahmet 8 50 9 gün görmemiş denecek kadar 
25 S. Gomel 8 75 8 75 beyazdı. Entarisi de uzundu. 

123 Evde nalınlarını tıkırdatarak 
520161 çalışır, dururdu. 

520284 Oğlan benim olaydın, 
Zahire satışları: Gül göğsümde solaydın. 

Ç. Alıcı K. S. K. S. Di1e diye şarkı söylerdi. 
16 Ton buğday 6 75 6 75 Nihayet evlendi. Bir delikten 
43 Buğday 6 75 6 75 onun ellerine, tabanlarına kı-

203 Bakla 4 25 4 25 nayı nasıl yaktıklanm seyredi-
100 Pamuk 41 50 44 yordum. 

11112Ar b - lstimeeen, istimenl 
1.!,YÖ etçi eczaneler 1 Diye ağlıyordu. Ellerini, 

Bu akşam Başdurak'ta Sıh· ayaklannı paçavralarla iyice 
hat, Karantina' da Eşref, Ke· sardılar, sonra yatırdılar za· 
mer'de Kamer, ~'da vallıyı .. Malum ya, yürürse, 
Eşrefpaşa eczaneleri açıktır. işlerse kına bozulur. Kına ge· 

Habeşistan'da ltalyan kontro. 
lü ciddi ve aağlam değilmiş .. 

Habeş <;eteleri Faaliyette! 
• 

ltalyan 'lar çetelerle müsademe/ere başlıyorlar. " 
Yalan haberler de işaa ediliyormuş! ~ 

Adis-Ababa, 10 (Radyo) -
ilticalar devam etmektedir. 
Bir takım Raslar daha Des
sie' de teslim olmuşlardır. Yu
suf Yuro ve saire bunlar ara
sındadır. Bazı papazlar daha 
dehalet etmiştir. Harrar' da 
şeyh Ömer isminde birisi 200 
taraftarile birlikte iltica et
miştir. Şeyh Ömer, rehin ol
mak üzere zevcelerini ve ço
cuklarım ltalyan'lara teslim 
etmiştir!. 

Cicika' yı dördüncü Arap • 
Sumali kıt'ası işgal etmiştir, 
Mega' da 800 aile teslim ol-
muştur. • 

Adis-Ababa, 10 (Radyo) 
Dük Dankoni Sanmarto ta· 
buru ile Debre Beandan Adis
Ababa'ya vasıl olmuştur. 

Adis-Ababa, 10 (Radyo) -
Ecnebi ve resmi bir mehafil, 
sureti mahsusada yalan ha
berler işae etmektedir. 

ltalya hükümeti bu yalanlar 
devam ettiği takdirde mısa
firperverlik usullerine muhalif 
olan bu hareket karşısında 
boş vermiyecek ve kanunu 
muamelata tevessül edecektir. 

Adis-Ababa, 10 {Radyo) -
100 kamyon dolusu bir kuvvet, 
tayyarelerle birlikte Lemençi'ye 
hareket etmiştir. Bu kuvvet, 
İtalyan tayyarecilerini öldüren
leri takibedecektir. Bu kuvvet 
takviye edilecek ve Gov' e 
kadar temizlik yapılacaktır. 

Roma, 10 (A. A)- Resmi 
bir tebliğ; Habeş çetelerinin 
yiyecek ve içecek yüklü iki 
treni yağma etmek maksadile 
bu ayın altısında IAdis-Ababa 
ile Cibuti arasındaki demir
yolunun ve telgraf, telefon 
tellerini kesmiş olduklarını 

bildirmektedir. 

Lasaddes garnizonu müf
rezeleri hemen işe karışarak 
bütün gece devam eden bir 
muharebe yapmışlar ve Ha
beşleri ağır zayiata uğratmış
lardır. 

Roma 1 O (A.A) - Selahi
yettar mahafil Habeşistan'ın 
vaziyeti hakkında telaş uyan
dırıcı haberlerin neşredilmesi
nin İtalya aleyhine müteveccih 
bir manevra olduğunu beyan 
etmektedir. 

Bu mahafil diğer taraftan 
Lekemti tecavüzünde ölenler 
miktarının resmi tebliğde zik
rolunan miktarı yani dördü 
geçmemekte olduğunu ilave 
etmektedirler. 

Paris 9 (A.A) - Petit Parisi
en guetesiııin Rama muhabiri. Ha· 
beıistanda öldürülen İtalyan tayya· 
elleri hakkında ıunlan yazıyor: 

Telef olanlann miktannıo res-

cesini, avhda yapmışlar ve 
ben de peştemal giyerek ka
dınlann arasına girmiş, hatta 
ne yalan söyliyeyim, yanına 

kadar giderek kolunu çimdir· 
miştim. Şimdi o kasaba kızı, 
muhteşem bir şehir bayanı 
halinde karşımda duruyordu. 
Çimdik attığım kolları çıplak
tı. Kınalı parmaklarında ma· 
nikörleri vardı. Hey gidi 
dünya, heyi Çimdik 

Habeş muharipleri .. 
men biJılirilen miktardan fıtzla 

olH hilı•cc8i :kahul edilnıektf'cli r. Zi
ra neşrcılilmiş olan tl':hli~ mali
nistlı•rılcıı ve tc]!'lizı'İlerclen hab!'et

ııwktı·ılir ki, hunların üç tayyare· 
nin mür ttehatı arasında hulun-

muş olmaları muhtemeldir. 
J'opulaire gazetesi diyor ki: 
Lı•kameti vak'ası llabcşistanın 

bir kıqmında İtalyan k ontrolünün 

henüz pek o kaılar ciddi olmadı· 
ğını i. hııt etmektedir. 

Verdun'da büyük sulh 
tezahüratı yapılacak .. 

Harp ölüsü mezarlığına 40,000 
projektör konacak .. 

Paris, 10 (A.A) - 12 ve 13 temmuzda Verdun'da milletler 
arasında sulh için şimdiye kadar misli görülmemiş tezahürat 
yapılacaktır. Hükumet bu işe üç milyon frank tahsis etmiştir. 
Bu tezahürata mühim miktarda Fransız sabık muhariplerinden 
başka 400 İngiliz, 400 Belçikalı, 400 İtalyan, 800 Alman işti
rak edecek ve ayrıca Amerika'dan, Avusturya'dan, Yunanis
tan' dan, Polonya' dan, Portekiz' den, Romanya' dan, Sovyetler 
birliğinden, Çekoslovakyc:.'dan ve Yugoslavya'dan da murah· 
has heyetleri gelecektir. Yirmi bin kadar ziyaretçi için tertibat 
alınmaktadır. 10 doktorlu 15 imdat istasyonu tesis olunmuş
tur. Nizam 10 muhafız kıt'ası, 50 jandarma ve 100 atlı ve 
motosikletli efrat tarafından temin olunacaktır. 

Geceleyin Dousmont mezarlığında yapılacak ihtifalde büyük 
harb ölüsü mezarlığı 40,000 mum kuvvetinde projektörlerle 
aydınlatılacaktır. 

Fransa hükumeti 
Greve karşı esaslı tedbirler alıyor 

Fabrikalar korunacaktır. 
Paris, 10 (Radyo) - Dahiliye bakam, kabinenin diğer er

kanına müesseselerin amele tarafından işgaline mani olmak 
üzere iştihar ettiği tedbirleri bildirmiştir. 

Sükünun temini için evvela amele birliklerine, bunlar söz 
dinlemediği taktirde mahalli belediyeye müracaat edilecektir. 
Belediyeler de bu hususta aciz kalırlarsa, askeri kuvvet ile 
asayiş temin edilecektir. 

Paris, 10 (A.A) - Bütün Fransa'da grevcilerin miktarı 
75,599 a baliğ olmaktadır. 

Paris, 10 (A.A) - Sol cenahlılar delegasyonunun yapmış 
olduğu bir toplantıda M. Salenero salı günü ayan meclisinde 
asayişi temin etmek ve bilhassa fabrikaların işgaline bir niha
yet vermek içi~ girişmiş olduğu taahhütleri yerine getireceğini 
söylemiştir. 

Paris, 10 (Radyo) -~ Milli teşekküller bütün mülhakatta 
tesis edilmektedir. Bu teşekkül, halk cebhesi teşekküllcrile 
mücadele edeceklerdir. Yeni milli teşekkülün işareti üç renk· 
tir. Neşredilen beyannamelerde de, 

Geçirmekte olduğumuz korkunç şu devirlerde Fransa'nın 
emniyetini temin için birleşmek lazımdır. Denilmektedir. 

Yeni hazine tahvilatı 
Paris, 10 (Radyo) - Bugün 

yeni hazine tahvilatı pıyasaya 
verilmiştir. 

Bir istifa 
Vaşington, 10 (Radyo) 

Filipin ali komiseri istifa et· 
miştir. 

d 
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Burnava R F: Jzmir Komutanlı}l,ı ilanları yüz otuz kuruş mukabilinde komisyondan alınır. 
uaya • raıua 5 4 - Diğer üç kıt'a şartname her gün komisyonda görü-

Paris, 10 (Radyo) - Da- Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 1973 l b"l" 
• l k e ı ır. . artı reisinin bir.ye bakam M. Delbos Sov- l - Ciheti askeriyece muhtelif mıntakalara yaptırı aca 5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve-

yet Rusya'nın Paris sefirini 400 ton kara nakliayatı açık eksiltme suretile müna- sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Vİ soyuldu. kabul etmiş ve uzunca müd- kasaya konmuştur. 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

B det görüşmüştür. 2 - ihalesi 18/temmuz/936 cumartesi günü saat onda iz- ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve-
urnava'da dün gu"pe-gu"n- k l d M l k d l 

----------- mir' de ış a a st. Mv. sat. a · 0 · nun 8 yapı a- sikalarıle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin-üz müh"ım bı'r hırsızlık vak- lzmı'r Ahka" mıtJllhsı'ye Sulh k 
._ ca tır. den en az bir saat evvel komisyona vermiş buluna-ı olmuş ve faili henüz ya· Hukuk mahkemesinden : 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 1780 liradır. caklardır. 11 16 21 26 

lanamamıştır. Haber aldı· 935 - 140 tereke 4 - Teminatı muvakkate akçesi İ33 lira 50 kuruştur. 
mıza göre, parti başkanı lzmir'de Yıkıkminar'de Çcş· 5 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. Açık artırma ile fev-1 lar, ~amış kanape ve_ i~i koltuk, 
emal'in evine hırsız girmiş meli Hasanın gazos fabrikası 6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· · amerıkan kanape ve ıkı koltuk 
e bir takım ev cşyuile bula- karşısında 145 sayılı evde rsika göstermek mecburiyetindedirler. kalô:de büyük satış. ve dört sandaliye, muhtelif 
ildiji 570 lira parayı alıp oturmakta iken 934 yılında 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sa.yılı kanunun i~i 12 Temmuz 936 pazar gü- sigara masaları, Hofman mar-
rtadan kaybolmuştur. Ha· ölmüş olan lliya Sarano'ya ait ve üçncü maddelerine ve şartnamesınde yazılı vesı· nü sabah saat onda birinci kalı alman piyanosu, muhte· 
ise zabıtaya aksedince derhal 70 metre murabbaı üzerine kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa- kordon caddesi 328 numara· lif etajerler, şimine aynaları, 
• mgelen tedbirler alınmış kurulmuş altında bir dükkan tinden evci komisyonda hazır bulunmaları. 2 7 11 15 da Alsancak vapur iskelesi portatif sedefli kanapc, kay-
e fakat buna rapen hırstt üstünde üç oda bir mutbak Mst. Mv. sa. al. ko. rs. u~p karşısında pansiyon Vidori'ye seri, tebriz, uşak, demirci 
enüz yakalanamamıştır. bir hela ile salonu müştemil 1 _ Beher metresine biçilen ederi 260 kuruş olan 75 ait fevkalade mobilyalar açık halı ve seccadeler ve kilimler 

ve 2000 lira kıymeti muham- bin metre kaputluk kumaş ile beher metresine artırma surctile satılacaktır. vesair birçok eşyalar müza· 

Ber•et etti 
Salıtelcimlc yapmakla maz

un Kuşadası Maliye tahsildan 
ustafa Kutucu' nun Ağırceza

muhakemesi neticelenmiş, 
u sabit olmadıtından be-

etine karar verilmittir. 
Bıçak tatımak 

Keçecilerde Süleyman otlu 
rahim'in üzerinde bir bıçak 

ulunarak alınmışbr. 
Hıraızhk 

Cumuriyet meydanında eski 
v~r yerindeki havuıdan 47 
ctrc uzunlukta su borusu 
lan Sakir oğlu Hüseyin za-
ıtaca tutulmuştur. 

Hakaret 
Çukurt;CJmc' de oturan Ali 

zı Lütfiyc'ye bir celpname 
blitine giden mübaşir Ferid'e 

hakaret ve küfir edea Lütfiye 
Lakkında tahkikata batlan· 

ıftw. 

Sarho9luk 
Dolapl'1cuyu 'da Yusuf dede 

~aaldeleainde Mustafa "<>tlu Ha· 
• ın kalavuinde aarboı olan 

Hlli otlu ~ iki cam 
rmış ve sebebini soran Ha-
n 'a hücum ederek yüzüne 
mrukla wrmuştur. lbrahim'in 
ülckinından bir de ustra 
lıp tehditte buluduğundan 
bıtaca aranıyor. 
Esrar bulundurmak 
Başdurak'ta Alipaşa mey-

anında ıclolaşan sabıkalı llyas 
u 1 Salih'in üzeriDde bir 

am esrar bulunmut ve za· 
•taca almmaftll'. 

140 llra çahnm19 
Şadırvanaltı camiinde na

az kılmağa giden Malik 
ğlu Ahmed'in cakcti ccbin
en 140 lirası çalınmııtır. Sa
ıkalılardq ~d'in çaldstı 

ddia edildiğtnden tahkikata 
a.,lanmıştır. 

meneli ev ile lzmir'de Güzel· biçilen ederi 220 kuruş olan 25 bin Metre avcı ye- Maundan mamul fevkalade yede suretile satılacaktır. 
yurt mahallesinde Azizler so- leklik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. zarif yatak odası takımı, şi- Satış peşindir fırsatı kaçır· 
katında ve ıonradan ilave 2 - Kaputluk kumaşın ihalesi 22 /Temmuz/ 936 pazartesi fonyeralı dolap, tuvalet, iki mayınız. 
edilen arsa ile beraber 225 günü saat 15 te ve avcı yeleklik kumaşın ihalesi ayni komodino ve karyolası, ceviz- Türk müzayede salonu 
metre 77 santimetre murab- gün saat on birdedir. den mamul lüks büfe, kare müdürü 
baı arsa üzerine bina edilmiş 3 - Kaputluk kumaşın ilk teminatı l 1000 ve diğerinin yemek masası ve altı maru-
olup Avram Adut'la yan ya- 4000 liradır. ken sandaliye, iki koltuk ame· 
nya müşterekc bissei şayialı 4 _ · Kaputluk şartnamesi 975 ve yeleklik şartnamei 275 rikan kanape iki koltuk dört 
aşağıda beş oda bir çamaşır· kuruşa M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. sandaliye, Avrupa mamula-
bk iki mutbalc ve bir mikdar 5 - Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat ve 2490 sa· bndan ipekli kanape takımı, 
havlu ile yukanda dört oda yılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı bel- maun portmanto, maun tek 
mutbatı havi 57 numara tajlı gelcrlc birlikte teklif mektuplarını ihale naatinden bir kapılı aynalı dolaplar, tuva· 
aile evinin kıymeti mubammi· saat evvet M. M. V. sa. al. ko. na vermeleri. letlik komodinolar ve tuva-
nesi (2000) lira olup evelcc 2020 5 1 l 15 19 Jetler, divan yataklarile bera-
açık artırma ile sabJıx.a çıka- b }!tk karyolalar 5 Mst. Mv. sa. al. komisyonundan: er, u s maun 
rılmıctı. Yapılan artırma so- f ka ı rf taklan orta ma· "' Sekiz çeıit isterlizasyon cıh.azleri ve: te erruatl pa .1 ~ somya ve ya ' 

Ucuz, temiz, taze 
ilde ve tuvalet 

' çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesi nunda 145 sayılı ev (1750) usulile satın alınacaktır. Tabının bedelı 15000 onbeş bın lıra- salan, muşamba sandaliyeler, 

liraya ve 57 sayılı Yahudiha- dır. ilk teminatı 1125 liradır. ihalesi 13/8/936 perşembe günü porselen lavabolar, plake kısa lzmir sulh hukuk mahke· 
nenin yarısı 425 liraya vere- saat ondadır. Evsaf ve şartnamesini görmek ve almak istiyen- karyolalar, yatak ve yorgan- mesinden: 
sedcn en çok artıran Dudu ler bedelsiz olarak M. M. V. satın alma komisyonuna müra· larile beraber, elektirik avizo- Kuyumcu Ekrem tarafından 
üzerine ihale edilmiş ise de caat münakasaya girmek için 2490 sayılı kanunda gösterılen Iarı, elektirikle işliyen çalgılı hatuniye mahallesinde kadı 
verilen mühlet ve yapılan ka· vcsaikla teminat ve teklif mektuplarile birlikte belli gun ve amerikan saatı perakende av- hamamı sokağında 5 No. lu 
nuni ihtar üzerine bedeli iba- saatinden cnaz bir saat evvel komisyuna müracaatları. rupa sandaliyeleri. şık salon hanede Yako kızı Sultana 

leyi yabrmamıı oldutundan .. 27 12 2B l l gramofonu 35 plakile, singer aleyhine açılan izalei şuyu da-
icra ve iflas kanunun 133ncü Mst. Mv. sat al. komisyonundan: dikiş makinesi, kabartma ma- vasının yapılan ilk duruşması 
maddesinin birinci fıkrasına l - lzmir Mat. Mv. kıtaatının açık eksiltme surctile müna- un kadifeli kanape takımı, sırasında M. aleyh Sultanaya 
tevfikan ihale karan fcshedil- kasada bulunan 11800 kilo sabun ihtiyacının beher avrupa hasır kanape takım- tebliğ edilmek üzere gönderi-
miş ve işbu müşteriden evelce kilosuna teklif edilen otuzüç kuruş doksanbcş santim ları ve masası, gayet zarif ve len davetiye bila tebliğ iade 
en yüksek teklifte bulunan fiat komisyonca pahalı görüldi!ğünden münakasa on nadide bir çift iapon vazosu, edilmiş ve mübaşir meşruha-
kimseye dahi arzetmiı eldutu gün uzatılarak ihalesi 19/tcmmuz/936 cumartesi günü muhtelif yağlı boya ve basma tına nazaran M. aley mezkur 
bedelle ahnap razı olmamış saat onda lzmirde kışlada Müst. Mv. satın alma ko- tablolar, portatif bezli kol- mahalde olmadığı .gibi ika-
bulunduldanndan dolayı yu· misyonunda yapılacaktır. 1.. d metgahı da meçhul bulundu-
, __ ..... '..) 1 k k tuklar, avrupa mamu atın an dug" undan teblı"ğat ı'fa edilme-~a yazı ı i i mül ün yine 2 - Tahmin edilen mecmu tutarı 3658 liradır. ı b" b d 1 b ta' 1 
k güze ır uz o a ı, e ıer er, diği anlaşılmış olmakla H. U. anunu mezkürun 133 mad- 3 - Beher kilo sabun için otuzbir kuruş fiat tahmin edil- ı·t d k- ··k 
desinin son fıkrası mucibince avrupa mamu a ın an uçu ve M. kanununun maddei mahsu· 

miştir. büyük amerikan yazıhanesi, am- sasına binaen M.aleyhe ilanen 
15 gün müddetle açık artır- 4 - Teminat muvakkate,akçesi 275 liradır. 
mıya çıkanlmı .. •r. Artırma . per markalı altı lambalı radyo tebliğat ifasına karar verilmiş 

'i''"" 5 - Şartnamesi hcrgün omisyonda görülebilir. 1 b" ··k Jd ;r..,, d · h k pe•in para iledir. Bu defa en lüks orta masa arı, uyu ay· o ulSun an yevmı mu a eme 
Y 6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve- ı 28/7/936 'h' d çok artırana ihale edilecektir. nah askılık, oval küçük ve o an tarı ın e saat 

Artırma günü : 27-7-93(> tari- sika göstermek mecburiyetindedirler. büyük kuşlu aynalar, iki kişi- 10 da mahkemede hazır bu-
bine miiladif pazarteıi günü 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki lik nikel kısa kesme karyola lunması veya bir vekil bulun-
Aat 15 te Abümı,.bsiye sulh ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· ve somyası, camlı orta ma- durması aksi takdirde hak-
bukuk mahkemesinde yapıla- kalan ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saa· saları, ceviz etajerli muşamba kJı!.lda gıyap kararı verileceği 
caktır. tından evvel komisyonda hazır bulunmalan. 21 l l kanape, san ve lacivert kadi- dlvetiye makamına kaim ol-

Artırmıya İştirak edecek Mst. Mv. Sa. Al. komisyonundan: feli kanapelcr, bezli şezlonk- mak üzre ilan olunur. 
olanlar yüzde yedi buçuk pey Beher kilosunun 
akçesi veya banka mektubu Miktan Tahmin edilen tahmin edi· Teminatı /zmİr harici askeri satın alma ilanları 
getirmesi lazımdır. Daha fazla Cinsi Kilosu mecmu tutan len fiati vakkate akçesi Burnava askeri satın alma komisynundan: 
malumat almak isteyenler her L K. K. S. L. K. 1 _ Tire'deki kıt'anın ihtiyacı için 21,000 kilo un pazar-
gün mahkeme kalemine mü- Kesilmiş sı· 117800 25916 00 22 00 1943 70 hk suretile satın alınacaktır. 
racaat etmeleri ilin olunur. ğır eti. 2 - Pazarlığı 13/7 /936 pazartesi günü saat 11 ,30 da ya-

2130 Ayaktan sı- 84000 15540 00 18 50 l 165 50 pılacaktır. 
tır eti. 3 - Umum tahmin tutarı 2415 lira olup muvakkat temi-
Kesilmiş sı· 46900 8442 00 18 00 633 15 natı 183 liradır. 

KızcaOız yaralanmıt Sarayköy Asliye . Hukuk 
Namazgah'ta Morahane 50_ Mahkemesinden: 
tında oturan Akif kızı Nev- Sarayköy kazasının aşakı 
r, bübl Ali Rıza'dan bq mahallesinden Müderris oğlu 
rutl··•- b Osman kızı Dudu tarafından "- aa un satın almış ve 
~u annesi betenmediğinden kocası Kırkağaç kazasının ha-
n g .. t.. .. cı Himmet mahallesinden Zivit 0 urmUftür. O sırada 
"U.~- ~ ü d o~lu tenekeci lsmail Hakkı 
• llLKalllD on n e bulunan Ali • 
~ çoeutu kovalamış ve kendisini 4 senedcnberi bak-
uıerelc batından yaralanma· madığından ve hukuk zevci· 
na sebebi~ vermiştir. yete riayet etmediği cihetle 

r:-:---.:-.:: ___ ~:._·4ı~.--- Sarayköy Asliye Hukuk Mah-

~ldar olıaıun kemesine açtığı boşanma da-
r-. ,..,.,,,,, ..... , bir vasının cari açık duruıma 
~ •- neticesinde kanunu medeninin 

icara wriligor. 132 inci maddesi delaletiyle 
KUfly-h'cla Şemikler köyün· 138 inci maddesine tevfikan 

c HacıbA--..:-ı • 
~, .... er ı.tuyonundan taraf · b malan 

rlsapa 'ya gidee yol k.enannda eynın OfAD na ve 
UD'-- _ ... _ kabahatlı olan müddei aleyhin iç ._. maa muthah Te -.a.aa. " fırm ile hayvan damı o kanunun 142 inci maddesi 
••enhk ve mot6r 'binası ve mucibince bir sene evlenme· .:r .ile durbinaın ve geçen yıl mesine ve keyfiyetin ilanen 

1D1t iç dönimo milte<'.avis ... teblipt icrasına ve l 660 ku· 
•• enrJDU1, ıs d6QA.aı aiyala 111m 

Ye dlkı1inıt kıt Ye ,.. --L- ftlf -nfin müddei aleyhe 
~~ elliyi 1D1lt= talamiline dair olan 3/4/936 

eyya at•ç1- U. .,._ .mlecek- tarihli ve 75/104 No. lu ili· 
· 'l.tiyenler teraiti aalaDııak üzere mın tebliğ makamına kaim 

1De111unmauae •lncaat etü .. olmak üzere ilin olunur. 2089 

ğır eti. 4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
" " 39300 6091 50 15 50 457 00 5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri sa· 

1 1 h tın alma komisyonuna gelmeleri. 2122 Münakasanın şekli 
Kapalı zarf 

ha e tari i gün ve saatı 
29/temmuz/936 çarşamba günü 16,30 da Bumava askeri sat. al. komisyonundan: 
.. " " " " ı 7 de l - Bumavadaki kıtanın senelik ihtiyacı olan 25000 kilo 
" " " ••• .. 10,30 da sığır eti açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 
.. .. .. .. ., 11 de 2 - Açık eksiltmesi 2717/936 pazartesi günü saat 11 dedir . 

3 - Umum tahmin tutarı 4500 lira olup muvakkat temi
natı 338 liradır. 

" " 
" " 

1 

4 - Şartnamesi hcrgün komisyonda görülebilir. 

lzmir Mst. Mv. kıt'abnın yukanda cins ve mikdarlan 
yazılı dört kalem sıtır eti dört kıt'a şartname ile 
ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihaleleri hızalarında yazılı tarih gün ve saatlerde iz
mir' de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
lerinde yazılı vesikalarla teminat muvakkate makbu ~ 
veya banka mektuplarile muayyen vaktinde Burnava
daki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. yapılacaktır. 

3 - (117800) kilo kesilmiş 

Mücellit 

Ali Rıza 
Y eni kavf alar 

çarıısı No. 34 

sıtır etinin şartname sureti 

Burnava Askeri Sa. Al. komisyonundan: 
ansi Miktan Umum tahmin Muvakkat 

Kilo tutan teminatı 
Çay 215 688 51 
Makarna 5100 1020 77 
Şehriye 1900 380 29 

11 15 18 23 2108 

İhale tarihi 

13/7/936 
13/7/936 
13/7/936 

2109 
Gün Saat 

pazartesi 1 O 
pazartesi 11 
pazartesi 11 

1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı 
zarlık suretile satın alınacaktır. 

üç kalem yiyecek 

2 - Pazarlıkları 13/7/936 pazartesi günü hizalarında gösterilen saatlarda yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatlan hizalannda gösterilmiştir. 

pa-

4 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
5 - lsreklilerin muayyen vaktinde Burnava' daki askeri' sabn alma komisyonuna gelmeleri. 



Hamburg - Bremen, Rotter
dam - Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, İskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi-
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve lskenderiye için 
9600 tonluk "Cairo City" va
puru her ay Pireden munta-
zaman iki sefer hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzillt: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li

manları için "VELOS,, vapu
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Faz)a tafsilat için Cemal 
Cendeli hanında No. 14 

Umum Deniz Acentahöma 
müracaat olunması". 

Telefon : 2548 

SERViCE MARITIME ROU
MAIN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru 9 
temmuzda bekleniyor. KOS-

--------- TENCE, SULINA, GALATZ Olivier v E Şürekası ve GALATZ aktarması BEL-
Limited GRAD, HOVISAD, BUDA-

Vapur Acentası PEST, BRATISLAVA, Vl-
Cendeli Han, Birinci Kordon YENA ve LINZ i$in yük 

Tel. 2443 kabul eder. 
T\l,E ELEERMAN LINES Ltd. s. A. ROY-AL--H-ONGROISE 

. GRODNO,, vapuru 25 ha- DE NAVIGATION DANUBl-
zıranda beklen~~kte.. olup ENNE MARITIME BUDAPEST 
Londra ve Hul ıçın yuk ala- -
caktır. "SZEGED,, motörü 13 tem-

"MARDINIAN,, vapuru 27 uzda doğru bekleniyor, BEL-
haziranda beklenmekte olup GRAD, NOVISAD, BUDA-
Liverpool ve Glasgow için PEST, BRATISLAVA, Vl-
yük alacaktır. YENNA ve LINZ için yük 

"DRAGO,, vapuru temmuz kabul edecektir. 
ortalarında Londra, Hul ve 
Anversten gelip yük çıkara
cak ve ayni zamunda Londra, 
ve Hul için yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2007 2008 

lzınir. silih tamirhanesi sabn 
alma· komiSyonu başkaiılitm· 
dan: 

1 - İzmir silah tamirhanesinin ihtiyacı için mevcut şartna· 
mesine göre 120 ton lavamarin kömürü, açık eksiltme suretile 
satın almaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 15 tem
muzda Liverpol ve Swansea
dan gelip yük çıkaracaktır. 

il - Satın alınacak kömüre ait şartname: Tatil sünleri dı· 

Yolcu ve yük ahr. şında kalan çalışma günleri içinde Halkapmar'daki lzmir silah 
ilandaki hareket tarihlerile tamirhanesi müdürlüğünde görülebilir. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"SOFIA,, vapuru 25 hazi

randa Hamburg ve Bremen
den gelip yük çıkaracaktır. 

navlunlardaki değişikliklerden ili - 17 Tem muz 936 gününe rastlayan cuma günü saat 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 13 te Halkapmar'daki İzmir silah tamirhanesinde müteşekkil 
Daha fazla tafsilat almak için komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. 
2ci kordonda tahmil ve tahliye iV - Belli kömürü şartnamesine göre vermeğc istekli olan· 

F lli S binası arkasında F ratelli Sper- lann bu hususa ait tekliflerile birlikte 2490 S&)'•lı kanun mu· 
rate perCO co vapur acentahğına müraca- cibince 108 liralık muvakkat güvenmelerini lzmir Malsandı· 

1 J"apur Acentası at edilmesi rica olunur. ğına yatırarak alacakları makbuzlarile birlikte belli edilen gün 
Y 4 Tele. 2004 2005 2663 ve saatte komisyona :nüracaatları. 2 S 8 11 1967 

ROYALNEERLANDAIS , .................................. İllİlllllİl .. ilmlliıllliıll ...... .. 
KUMPANYASI 

"VULCANUS,, vapuru 13 
temmuzdan 18 temmuza kadhr 
Aimaımızda olup ANVERS, 
AMSTERDAM, ROTTER
DAM, HAMBURG limanları 
için yük alacaktır. 

"CERES,, vapuru 27 tem
muzda gelip 1 agustosta AN-
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 
SVENSK ORIET LINEIN 

"GOTLAND,, motörü 20 
temmuzda ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GO
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VASALAND,, motörü 30 
temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT· 
TERDAM, HAMBURG, CO
PENHAGE, DANTZIG, GD
YNIA, OSLO, GOTEBURG 
ve ISKANDINAVY A liman-
ları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIYA,, vapuru 
30 temmuzda gelip 1 ağus
tosta PiRE, MALTA, MAR
SIL YA ve BARSELONE ha-
reket edecektir. 

Muhammen bedeli 
Lira Kr. 
500 00 

3500 00 
3000 00 

850 00 

Mcvii 

Hisar cami arkasında 
1 inci belediye caddesi 
Taşçılarda 
3 üncd kara osihan so. 

" 150 00 
500 00 

" ,, ., ,, " 
Buı'nlva akkaş solcatı ev 

1500 00 Karşıyaka alaybey ildi•t fann 
sokatı. 

• 
lzmir vilayeti +aulia,e&eı ifa 

aiye mOdtlTliJfQaıMtt. 
lzmifde keıteYırn caddesi~de esli ti:~ 
m. husuiye tahsil şubesi. f 
Kaşnyakada kemalpaşa caddeai - " 
Cle eski m. huıµsiye ~il şubeı . 
lzıairde tilkilikte eaki m. hus · .. 
siye tllhail şubesi. 
BurnaV.da eski meclr~ bi..-aı Ev O 

ldarei husu.i>'e" akaratından oldp JObrda Y• n ci 
yazılı akar kiraya verilmek üzere 9/7 /936 tarihinden' 2'17 
tarihine kadar 15 gün moddetle müzayedeye 
teklilerin tlftiti ötNamıtk üze~ hel'IÜQ MW-.bd 
Hıütlüriyeti varidat lfaMMHie 've RC)' sürmek ilti.çen1a1ı1 
ihale günü olan 23/7 /936 pe'ı'embe günü saat 10 da d 
ıito veya bank mektubu ile birlikte vilayeti daimi ~. 
ftine mürbatlan. il 14 1~ l ~\21 

lzmir belediya inJen , . ,,.,, rrelmôri' 
1 - Senelik kira bedeli ele, lrili •o•yet 

muhammeni 1~1 liradan, ikin- J • 
ci kordonda Teırifiye cidde- ueıa: 
sinde 114 sayılı evin başka- ~ aliielijab 
tiplikteki şartname •eçhlle bir ce~ama 12.7.1936,..... 
senelik ldraS1 28n /9'J6 ah 7 den . t3 e belir . . 
ğDnl saat on altıda ~ıl ~ ikinci .kor4onda cum 
ma ile ihal~ edil~&ir. işti- meıdamna kadat, Mea' 
rak için d<>kuı liralık muvak- ·ve BUrnl\ta ...weıeriadf 
kat teminat makbuıa ile sa,- ... E.... · 
lenen gfin ve saatte encümene ~)'ID erimixe bili 
gelinir. uz~ °'~r. 

2 -:- Bin dokuz yiiz lita /zmı ilcllli tic 
bedelı muhammenle şiSetl 
3,988 utunlaftında dlmilt ti~ lu·..aa.111111 
r~ l;qkatipliltteki farfriatöe 
v~hite bii *det b'myoii ah· 
nacaltır. A~k e1Cliltm~ ile 
ihalesi 2817 /936 üla ğünG 

s8*t öttalttdillir. lıtintc ~ 
143 liralıt 'ftl..Wakbt telfİfritft 
makl>uj(j ve'f* &İıika teminat 
mektub\J ile sayt&ıen ffi ve 
satte eneftnen~ ielfKır. 

16 14 18 '21 2112 

Tesiri tabii, eısiz bir müshildir. O AaJar tararsız'dır 'iti: ıellelere, lıöllJ ~• 1166refıl'1i ~ 
olanlara, tansiyonları ydktek bulananlara "oktorltır yalnız IJana tarMi~ erhrler. 


