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Pol Bonkur dün Tevfik Rüşdü Aras'la Son Dakika 

Almanya 
İtalya ile askeri anlaşma 

y<ıpıyor. 

konuştu. Komisyqnun lağvını isti~oruz! . 

Konferansta ihtilaf azaldı. Konferans .a}ciin kalırsa.. 
lngiltere f edak3rlık yaptı. 
Karadeniz'den Akdeniz'e geçmek hakkını kabul etti. Hariciye 
vekilimiz Tevfik Ruşdü Aras, ltalya ile ileride uzlaşırız, dedi. 

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

Hariciye Vekilimizin yaptığı beyanat. 
\lonlr,i. 11 (Ratl) 11) Gn~ ri 

melhuz lıir bıidiM- ı;ıkmaz a, lıugiiıı 
hoıa:dar k.oııfcran 1uıu mü ait de· 
\aıa ettiği o~ lt'neLilir. llugüııkü 

~PL.lı:- güre, k.oııfrraıı ın si'ır·uılc 'e 
tlalıu İ) i hır netİ•'<'' r. doğru ~ürü· 
diiğii ıııulı:ıkkalıı.tır. 

Huglin lngifo: nıuralıh:ı lur,. f n. 
giliz projt>"iııd(•u ıııfılıiın feılak.ar

lık.lanla Jnıluuıuu:tur. Hu da, M. 
Pol Bookuı 'uıı ta\I\ ,uıumııı gliıcl 

biı· eseridir. 
Y l"Di uzlaşma e!iasınııı ikinci 

kıraatinden sonra ~unlar knhul 
eılit mittir: 

l - Karadt!'lliz.'den Akdeni:ı'c 
Sf'rbe t gı"\'mC hakkı, bugün iugi· 
liz·ıerin müınaneatint> uğramamı~ 
tır. 'l alnız tonaj me~'ele i hil:ihara 
lıalledilt>cektir .• 

2 1nı;iltere harp zamanın· 
da \'e) a harp teblikeaı anında bo
ğazlann lapatıJmaaını da istemekte 
idi. lngiltere fimdi düıman donan· 
ma1111ın bogularda takibi talt>hin· 
cleıı ıt~ vasgeçmittir. 

3 l1Jgilt.ere ile iFran11a Ye 
ıliğer dhf'tteu Rus} ıı 'n Romanya 
ııratında boğaılarnı ulu )ar soı;yete· 

ırine habor verilerek kapatılma11 
nıN'eleııiııd., bir udatma \ ulr.ua 
r;c&..il•ir. 8u lıııuuataki Ruı, Fzan· 
l't• Ye Romanya hiraıu kalk.mı~ \e 
bir Fransız·Tilrk itilafı ,·fü·uda g«>· 
tirilecek 'e teferruatı c\a hu uz· 
la ma lıalledeeekıir. 

Romanya. bulgari&tan 'r Y u· 
nanisıan tarafından uı.la~ma e~eı 
fızerinde i temiş oldukları haz.ı ta· 
dilattan tla ııarfınnzar rdilnıittir. 
llu husu ta nıfızakerclerı' dtwaıu 
f'dilecektir. 

~I. Pol Bonkur, lnıgün Ro· 
maııya ikinci murabba ı, M. Litv:i
ııof ,.e İugilia ikinci murabba ı ile 
nı\\htelif zamanlarda miillkatlar 

• ~ apmııtır. 
Bu &ahah, aktanı üzeri umumi 

bir <:el8" aktedileceği Ö)lcomekte 
iıli. Fakat hu celsenin nkdi f ngil· 
ıere'nin tal.-bi iizf'rine talik t"dil· 
nıittir. 

lngilir. nıurahhH!an, Loudra· 
ılan )t'nİ ılirf'ktif ifltiyet'eklertlir. 

Kouferarunn he) eti ıuıuımiye 
Şl'klincle toplanma ı 1>e11emhe gü· 
ııiiııe lıırakılmıştır. Bu kü~ük ta· 
lik, \&Zİ)etiu inki~afı iı;in dzeın 
'•' ıııiif it ıı;öriılııwktPdir. 

Moııtrii, J4 (Had)o) 
nın ho~azlar konff'ransına ademi 

- ' Sıcakların tesirleri 

Amerika da 
1731 ölü var. 
Rekoltenin zararı 
milyonlara çıktı. 
Nevyork, 14 (Radyo)

Birleşik Amerika' daki sı
cak dalımı 1731 kişinin 
ölümüne sebep olmuştur. 
Rekolteye verdiji zarar 
milyonlarca dolara balii 
olmllflur. 

Sılalıt heyetler, hu vazi
yeti büyük bir feldket ad
det111nkte ve davam ellili 
takdirde e11Ualsiz zagiata 
ve zararlara ..hep olaca
lını söylemektedirler. 

Çanakkale'de eski bir kale .. 
iştir:ı ki İi7.('riıw <lok tor Te\ f ik Rii~· sinclı• doktor Tt•\ f ik Rilştii \ra~ 

ıü Ara : aşa~ıılaki be~nuatı okumu~tur: 
·- Bir de,·lı•tiıı ademi ivtiraki 'feknik komitede Romanya ıle· 

ile koııfcraıı ı ynrıııı hırııkıııak lrgf' i lıa7.ırlaıuakt.ı oldıığnmıız be~-

doğru dc~ildir. Türkiy~ ilnide nelmilel niı.ama müteallik imza 
ftalyu ile lıu uet hir tı7.1a~m:ı le· \ r iltihak l!Sulleri hakkında Türk 
ınin eder. demiştir. d('legetıfoe hazı ;mailer sormuştur. 

Monlrö, J4 (Rady(I) f ngilu Mesai arkadaşım ,.~ doıtum Me· 
ikinci nıuralıbaıı .M. Reııdel, f'ran· nemencioğlu bu .&arib suallere çc-
sız ikinci mıırablıas1 1\1. Ponso ilt· ,·ap ,·ermek keyfi) etini Türk iıf>· 

dünkil mülakatında lngili7. noktai yeti murahhasa reifine bırakmak 
nazarını bildirmi~ir. istediğini söylemekle beraber farklı 

Dilu- bura)• gelı.:n M. Pol Bon· muamele meeeleai hakkındaki nok· 
kur Tiirki)e lııırich" hakanı do~. tainazarıınıa hildirmiştir. Romanya 
tor Te,·fik Rüştü Ara .. 'la hir mii· ılclı•gı•sine ccup vt>rmck İ\'in her-
lakat yapıııı11tır. lleniiı. elJe edil- ~e) den .-vel hükuınelimin Loun. 
miş Lir netice. )Oktur. Tiirki) e müzakerelerine iştirak t'tıut, olan 
beyaelmilel ''°Aadar komi&) onunun devletlere ahval \e teraite •e Tilrr 
lA~Hnı istemektedir. kiye·nin emniyeti ieablanna daha 

Montrö, 13 (A.A) - Anadolu uygun bir boğazlar rf!jimiuin tat· 
ajanııoın huıusl muhabiri bildiri· bikini istiyen noktayı \'erdiği an· 

yor: Konferansın lmgilnkü t'clse· -Sona 6 ıncı salıifede-

Necaşi Habeşistan'a dönecek. 
Fakat resmi haber yoktu.r. 

Vaziyeti müştereken konufQcaAlardır. M. 
Titulesko yerinde lıaldr. Bir devlet 

meni i propaganda yapıyormuş. 
8iikreş 13 ( A.A ) 

Ajan ı bildiri} or: 
Raifo 

Romanya diplomatik mehafi· 
lind" Arn turya'nın i&tiklili hak· 
kındaki )eni merkezi Avrupa au· 
lnşme ile alılkaılar haberler büyük 
bir ükfııı i\'inde \t" kaydı ~hti)at· 

la takib olunmaktadır. Romanya 
resmi mehafiliuin fikri nnlışma· 
nın tam manası lıaklı.nula bir lıü· 
küm \'erehilmek için arılaşmanın 
bütün tafsiliıile malum olması 

lazım geldiği merkezindedir. Öyle 
bir anlaşmanm iyasi ak ülamelle
rine gelince Bükrı>~ siy\si ınehaf ili 
bu ıılr..siiiiıııellerin kü\'ük antant 
tarafından Fransa \ 'e Balkan an· 
tantile birlikte tetkik edilm~i li
zıııı geldiği kanaatindedir. 

Bftkreş l l (Rad) o) - Roman· 
ya baş murahhası M. Titulesko da 
ç.arşaıııba günü Montrö'ye gele· 
Ct•ktir. M. Titulesko ile Tataresko 
VI" knbinr. nraeındaki dahili oıes· 
eleler üzerindeki had ihtilMf halle· 
dilmiştir. Romanya harici ıiyase· 
tinde, harici Şir dc\·letin Roman· 
yada ~ apmakta olduğu menfi tesir 

Romanya dış6akanı 
M. Titulesko 

hasebilc bir df'ği~iklik olmıyacak· 
tır. Bu ıneufi ve mızır propagan· 
da kabinenin en nıiihim iki uu·u 
olan Tatııreıko ve Tituleııko ibtili· 
fının kalkmasına sebep olmuştur. 

Kamutay toplanarak tahkim kararını verecektir. 
Maamafih Montrö'den alınan haberler iyidir. 
fıtanbul, 1 J (Hu uı.i ınuhahi· 

rimizden) Şehrimize ge1erf'k Ata· 

ıiirk'Je görü~eıı ba~baL:anımız gt~nc· 

ral Jsmct lnönü hugiin Ankara·~ a 

gitmiştir. Başhakanımız, tlerhul top· 

laoau \'ekillcr heyetine riyııecı et· 

miştir. Boğazlar konferansı milza· 

kerelerinin akim kaMığı takdirılı~ 

boğadan tahkim i~in karar 'ermek 

üzere hü) ük ıuHlet ntl"t ' Iİ5İrıin fe,-. 

kalide- hir i~tımaa ~agnla<'ıı~ı söy· 

lı•ııi) ot. 

lııtanbul. l ı (llm;u,.i nııılııılıi· 

rinıizılı•n) Loudra'daıı gt'll'n Jıa. 

berlere göre bir harp zuhııruıula 

boğazlardan hi~lıir hup g<"mİ·iııiıı 

gcçıueıne&i esası üznindt• l\fontrü· 

de bir itilaf hnsı) olınu..,tur. Mu· 

ka,·ele. )&kıııda imza edilf'cekıir. Atatürk, başbakan ve nafıa vekilimizle bir arada .. ................................................. ~ .............................. ~ .................. ~ ............................................. . 
Almanyaj.ta 
deniz üsleri •. 
BiT aalahiyettar, böy 
le f8-Y verilme~ dedi 

Preturva 14 (Radyo) - l..ond
radon döıı~n Cenubi Amerika bil· 
k6mel reiııi, Royter ajansına şun· 
lan sl'ylenıi~tir: 

- Muhtelif yerlerde Alman· 
yaya ü11übabriler verileceği bak.· 
luadaki ri\•ayetler yersizdir. Çünkfi 
böyle bir karar m\imkön değildir. 
·"mantara nıfntemlekelerini iade 
«>lmek lıumlan daha nıfıliiyim 
olabilir. 

:\fumaileyb ajaue muhabirinin: 
- Almanya'yıı Afrika'daki 

nıiiııtemlekeleri iade edilebilir mi? 
Şeklinde sualine kaJl1 da: 
- Almııanya'nın Afrika'da gö

göreceği vazifeler lmlunabilir. 
De!flittir. 

---------------------------------

Ali jaip 
lstanbul 14 (Hnııu11i muhabiri· 

nıizden) - Urfa meb'uııu Saip 
Ursavaş ~c Yahya ile arkadaıları· 

nııı suika11d tlavaııı hakkındaki nakz 
lcararında nakz sebeplerinden hiri, 
dayalı. atıldığı iddia ediltli~i halde 
mahkemece bu mea·ele haldmıda 

bir karar verilmemiı olmuıtlır. 

Suilı.asd ıuuhakemesiniu nakıen 
nıyetine önümüzdeki pertemhe gü· 
nü Ankara ağn<'e&a mahkemesinde 
haılanaeakbr. 

--------------~-----------------
Ziraat Vekili 
çekilecek mi? 

lstanhul 14 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Meımniyetle Berlin'de 
bulunmaktu olan Ziraat Vekili 
Mahliı'in iııtifa edeceği söyleniyor. 

Bu takdirde Ziraat VekAleti itleri· 
ni, İkt.sıtl Vekili Ct>lil Bayar , .... 
kileten ifa edecektir. 

ltalya ve Almanya lokarnoya 
gelmezlerse vaziye._t ne olacak; 

Brüksel içtimaının geri 
kalması bekleniyor!. 

Fakat bu aradaki zaman zarfında, iki 
devletin 
Akdeniz 

içtimaa gelmesi muhtemeldir. 
anlaşması da kalkabilecekmiş .. 

Londra 14 (A.A) -~ İ)İ Jınher 
alan ınehaf ilin ~andığına göı·t>, 

Brüksel ~uferıın ı hal)an'm itti· 
rak huııuınndaki imtioaından do· 
layı talik .-dilecek.lir. Dazılnrı bu 
talikin ftalya'ya haıka bir vaziyet 
takınma"'ı imkiuını verı·c~ini söy
lemekte ise de talikiu aınl şebt"p· 
leri şunlardır. 

1 - f ngiltt'rc hükumeti Lo· 

karuoya dahil •liğer Je,·lNler ol
madan yalnız f ngiliz, Fran ız \ e 

Belçika 1ırasında görüııueler ) apı \. 
nıaııında tcreılılıit etmektedir. 

2 Zaman ile Jıal) a iştira· 
kinin ı.a~lıı·a iki şırtım tl'ıniu 

etmek mümkün ölacaktır. Uu şart· 

lar Alman~ a 'nın i~tiralii, Ak.deniz· 
de karşılıklı )&rılım tedbirlerinin 
kaldırılıuaım1ır. Bunu da kaydet· 
01ek ğerektir ki. Alman hükiınıeıi-

-Sonu 6 ıncı sayfada-- Belçika başbakanı Vanzelaatl 

TAŞLAR 

Spor işlerimiz ve bir bakış: 
Türk millt tttkımının Berfin olimpiyadlarına götürül

memesi kararlaştırılmış bulunuyor. Bunun manası, milli 
takımımızın, bugün memleket sporunu temsil edebilecek 
bir lcudm ve liyakatta olmadığıdır. Temsili müsabaka· 
/ar, milletlerin şeref ve haysiyetlerini de yakından ala
kadar eder. Halla bundan, o memleket 1141 milletin me
deni teşkiltit ve seviyesi bile istitlal edilir. Bundan evel 
gene bu siitunlar.da, sadece milli gurur endişesi ile ayni 
mevzua tema etmiş ve takımımızın götürülmemesini 
istemiştik. Hadisenin bizi tekzip etmesini dilerdik, fakat 
olmadı ve takımımızın, programlı, teşkilatlı, antrenörlü, 
bol vasıtalı ve paralı milletlerin takımları ile karşıla· 
şamıyacajı anlaşıldı. Bu hazin 11e acıklı bir netice ola
rak telakki etmek kafi değildir. Bilmeligiz ki, bir fut
bolcu ve ya tam bir futbol takımı, kampa sevk.edilip 
antrenör nezareti altında iki ay çalışmakla istenen kuv-
fl_et 11e kemali bulamaz. Kaınp 11e sıkı antreman, ancak 
w ancak, esasen ferdi kıymetleri yüksek olan oyuncu-
ların beraber~ ayar edilmeleri ve formlarını bulmaları 
içindir. Yani oyuncuların ve onların mensup bulunduk
ları takımların daha evelden, hatta yıllardanberi devam 
eden bir mesai ile yetiştirilmiş, hazırlanmış olması la-
zımdır. Halbuki, bir iki /stanbul kulübünün -onlarda 
yarım yamalak- çalışması müstesna olmak üzere Türki
yed~ metodlu, antrenörlü, para ve 11asıtaya malik bir 
çalışma var mıdır, böyle birşey ğörülmüş müdür? 
Mantıki neticeyi, bir atalar sözü ile bağlıgalım: 
Ne ekerseniz onu biçersiniz. Fotbolda, atletizmde ne 

yaptıksa onun mlika/atını görüyoruz. SAPAN 
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, Gu·· nu··sn Telgraf H b--ı--· -,ooşONDOKLERI~ 

Boğazlar 
irfan Hazar 

Konak önünde ayakkahıım 

boyatıyorum . 

Boyacı ) nuınılnki nrknda~ına 

orJu: 
- Halil he! BosnzlarlJan ne 

h a her? 
St• · ol mı: 1) i gi~r. 

Duyarım. oynamak i ter· 
lt-ruıi ş bizimle! 

- Ü) nnı:ıınlar be ma a başın· 

ela! Hadi, göreyim bakayım onları 
i~ bn~mda! Kolay değil O) nam:ık 

i~ başında; ~.ukarsın? 

Bu on ciinılc)i Ü) li) e n bo· 
acının ağ b:ıcnğı yoktu. Göğsün· 

den, umumi harp ınadal)aSının sol· 
c"llll şeridi gelişi güzel a~ıığıya 

tloğru sarkı) ordu. 
• 

• • 
Göztepc'<lcıı gelen dolu bir ıram· 

Ya)B hen ıl • Knratnştan bindim. 
\ atuıanlu burun buruııaydık. Ya· 
omuzda, güzel giyinmiş iki kişi 

konuşuyordu: 

Konfcran tan istedikleri· 
rnizi kopa ramaz.sak acaha n e olur? 

Hiçbir ŞC) olmaz. Fakat 
emin ol! Konferanstan muzaffereu 
a' J et cdcce~iz. 

Bu sırada 'atman ) avaşca he· 
nim gözlerimi aradı. Göz göze 
gl'ldik. \cı bir gülüşle gülılii ''e 
kıı.ık kı ık şunlan ınınldandı. 

Bel bağlanır mı heyiın 

höyle koııfcran lıırn! Biz oraya, eli· 
nıi1.i açıp dil ıııııeyc gitmedik. "Bu 

lıakkıınızdır. Bunu )Rpacaksınız., de· 
nıC) e gittik. f ı; tcrlcrse i teclikleri· 
mizi yapmıı ınlnr ! 

Tekrar giilılii: ) ıınıma do~ 
)akla~ lt : 

Dünp duy uu! dedi; lıiz 

Boğazlan, kaç yıl oluyor ki gönül· 
lerimi7.lr ~ıkı sık.ı)a kapattık. Ba
lık bile geçemez oralardan. Aınınıı , 

hiubir mü~külle; gözle görünmez 
f"lle tutulmaz gönül silnhlarile ka· 
pallık oralarını . Eııııy i mi bt•) im 
herkes, hnnu yapmadan git in de 

td bilmem nereden •Kapayayım mı 

Luğazlan. kupanııyayrnı mı? diye 
orsun'! 

E~rcfpa~a) a çıkan oıoıııohiller· 
de, Karşı)aka')a işliyen \•apurlar
l:ırrla, nıa~azalarda, e\'lerde, kah· 
'elerdc daima Boğazlar mes'elesinin 
konu~ulcluğuna ~ahit oluyoruz. 

Sanki, onyedi ınil)Oll Türk'ün 
ulhi tek bir kalp olınu; w: Bo
ğazlara konmu~tur. Dikkat e•liniz! 
Boğazlarda çarpan kalp, en cahi
lin<leu tutunuz da en dliıniuc, ye· 
disiodcn tutunuz <la yetmişine, yü
züne kadar kadın \ 'C erkek bütiin 
Mr Tiirkiye'nin kalhidir. 

Bo~azlar Lizinıtlir w biliıkay· 
tfilşart hiziın kalacaktır. 

Amerika'da 
Sıcak dalgası 
Ve zararları . . 

Nev-York, 14 ( H. R. ) -
Sıcak dalgası, Şimdiye kadar 
görülmemiş derecede telefata 
sebebiyet vermektedir. Son 
hafta içinde adliye doktorları 
150 otopsi yapmışlardır. Bir 
akıl hastanesinde 63 hasta 
ölmüştür. Bunlardan 31 inin 
sıcaktan öldüğü anlaşılmıştır. 
Diğerlerinin de hastalıklarının 
artması yüzünden öldükleri 
sabit olmuştur. Muhtelif mah
sullerden rekolte üzerinde bir 
milyar dolar zarar ~!muştur. 

ltalya ordusu 
manevraya çıkıyor 
Roma, 14 (A.A)- Yarı res· 

mi mehafil, lngiliz anavatan 
filosunun Akdeniz' den çekil
mesinin mantıki neticesi ola· 
rak Libya' dakı ltalyan asker
leri de geri çekilecektir. 

Roma, 14 (A.A) - 20 ila 
30 ağustosta ftalya 'nın cenu
bunda Napoli ve Bari kolor
dularının iştirakilc mühim ma
nevralar yapılacaktır. Daha 
şimdiden ihzari mahiyette bir 
takım manevralar icrdsına baş
lanılmıştır. 

!----------~---'-_____ a ___ e_r __ e_r_ı_ ... I ı91~:::a::~.eı1ıc 
ltalya ile Almanya arasında Almanya M~~~~~: :..~re::b~~~~~:; · it ı rafında dolaşan emperyaP"' 

askeri an·laşma hazırlanıyor ve ~.ya. :~~da~~~e.r::çr:~;;."~-: 
. . ~ • -- - Jktısadi Ve mali ma- buket gösteriyor. Bu bukeL 

Bir Alman heyeti Roma'ya gelerek bu mes'ele hiyette anlaşmalar Avrupa haritasının boyalıd~ 
let kırıntılarından yapılmış D! 

etrafında tetkikata girişmiştir. hazırlıyorlar. le bir demettir ki, içindıt' 
Roma. 14 (Radyo) - Ro· birçok renkler ve parçala~! ----------

Roma, 14 (Radyo) - Tiribona gazetesine göre Avusturya - Almanya ittifakı Avrupa'da 
yepyeni bir vaziyet ihdas etmiştir. f talya'nın atisi bakımından bu ittifakın ehemmiyeti çok bü
yüktür. Almanya ve İtalya beynelmilel muadeleti temin edecektir. 

Paris, 14 (Radyo) - Ôvr gazetesinin yazdığına göre Roma'ya gelmiş olan Alman askeri 
heyeti, bazı teknik mes' eleler hakkında İtalyan askeri erkanı ile müzakerelerde bulunmaktadır. 
Bir anl~şma zemini bulunacağı tahmin ediliyor. 

ltalya hükumeti, Laval'ın Roma'da imzaladığı mukavelelerden sonra Fransa - ltalya arasında 
imza edilmiş olan askeri itilafnameleri tetkik etmektedir. Almanya ile de Fransız - ftalyan 
rskeri itilafnamesi gibi bir itilafname akdedilecektir. 

Cumuriyet 
Gazetesi ... 

- - - ··•·- - -
Bugünkü makale
sinde ne yazıyor . . 

lstanbul, 14 (A.A)-Cumu
riyet gazetesinde boğazlar me
selesinin mutlaka halli lazım 

geldiğini yazısına mevzu ya
pan Yunus Nadi, dünya işle

rinin aldığı cereyan karşısında 
boğazlardaki gayri askeriliğin 

Türk selamet ve emniyeti için 
tehlike teşkil ettiğini ve bu 
noksanları ortad an kaldırmak 
için çalışmak bir milletin hak
kı ve vazifesi olduğunu inkar 
edecek bir tek millet ve bir 
tek hükumet bulunmasına im· 
kan olmadığını ve Montrö 
konferansının bu hakları kabul 
ve tesellüm edecek bir neticeye 
varması zaruret olduğunu söy· 
liyor ve aksi takdirde Türk 
milletinin kendi varlık ve se
lametine taalluk eden bu işi 

başarmak için herkesten sela- · 
hiyet ve mezuniyet vermesmı 

beklemiyeceğini ve konferan
sın Türkiye'ye hak veren bir 
neticeye bağlanacağını ümit 
etliğini ilave ediyor. 

Roman)a'dan 
Gelecek muhacirler 

icin hazırlık , 
Ankara, 14 (Radyo) - Ro 

manya' dan ve diğer memle
ketlerden gelecek muhacirlerin 

iskanı içın mühim hazırlıklar 
yapılmaktadır Busene 19 Ağus
tos'tan itibaren memleketimize 
25,000 muhacir gelecek ve is
kan edilecktir. Kendilerine 
derhal arazi ve tohum dağıtıla 
rak müstahsil hale gelmeleri 
temin olunacaktır. 

Vatan Haini 
ÇerkesEtem 
icin lanet maz-, 
batası tanzim edildi. 

lstanbul, 14 (Hususi muha
birimizden) - Suriye'de bu
lunan Çerkesler, Çerkes Etem 
hakkında bir (Lanet mazbatası) 
tanzim etmişlerdir. Suriye' deki 
çerkesler bile, bu vatan hai-

• nini tel'in etmektedirler. 

Amiral/ık 
T esekkür etti. 

~ 

Londra, 14 (Radyo) - Ami-
rallık konseyi, bütün lngiliz 
donanmalarına gönderdiği bir 
tamim ile Habeş - ltalya ihti
lafı sırasında son on ay için· 
de gösterilen vazifeperverlik· 
ten dolayı bütün İngiliz bah· 
riyeJilerine teşekkür etmiştir. 

Sovyet gazeteleri 
Anlaşmanın şarki ve garbi Avrupa'yı 
ayırmak için ortaya atldığını yazıyorlar. 

Moskova, 14 (Radyo) - Sovyet gazeteleri Avusturya - Al
manya uzlaşması hakkında hiçbir mütalea dermeyan etmemek
tedirler. Yalnız, bu uzla~manın beklenmiyen birşey olmadığını 
ve Şarki Avrupa ile Garbi Avrupa'yı ayırmek için bir teşeb
büs olduğunu yazmakta, İngiliz ve Fransız'ların bu hadiseyi 
meskut geçmiyeceklerdir. 

M. Litvinof'un Şarki Avrupa'da mınlakavi uzlaşmalar hak
kındaki noktai nazarı tahakkuk etmiş demektir. Rus gazeteleri 
Rusya'nın herşeyden evel kendi kuvvetine istinat sayesinde 
bu uzlaşmadan endişesi olmadığını ilan etmektedirler. 

lngiltere' de bir cereyan 

Almanyaya müstemleke 
verilmesi istendi. --·-· Almanya hiç sormadan Helgo

land adasını tahkim etti .. 

Hitlerciler 
Londra, 14 (Radyo) - Mu· Bakan beyaz medeniyetin 

hafaza meb'uslardan M. Lamp- Afrika' da muhafazası için Al-
son Avam kamarasında Alman- manya'nın teşriki mesaisi el-
ların Helgoland adasını tah- zem olduğu fikrinin kuvvetli 
kim ettiklerinin doğru olup bir müzaharet bulmakta oldu· 
olmadığını sormuştur. ğunu ilave etmiştir. 

Lord Grambon : 
- Buhususta bir tahkikat 

yaptık ; aldığımız netice, Al
man 'ların bu adayı tahkim et
tikleri merkezindedir. Demiştir. 

Lampson - Pek ala.. Bu 
tahkimat lngiltere'nin muvafa
kat ve malumatı ile mi olu
yor ? 

Lord Grambon - Hayır ! 

Ayazoni 
Vapuru batmaktan 

kurtarıldı. 
İstanbul, 14 (Hususi muha

birimizden) - lzmirden mü

him miktarda koyun yükliye
rek Yunanistan'a gitmekte 

olan Ayazoni Yunan vapüru 
adalar açığında sakatlanmış 

ve batmak Üzere iken kur· 

Almanya bu hususta hiç bir 
kimseye hiçbirşey danışmadan 
kendi kendisine tahkimat yap· 
maktadır. tanlmıştır. 

Londra, 14 (Radyo)- Ya· Kral Edvard 
rın (Bugün) M. Eden Lond· 
ra'ya dönecek ve vazifesine 
devama başlıyacaktır. 

Protora, 14 (A.A) - Lon
dra' dan dönen müdafaa ba
kanı Royter Ajansına şu be· 
yanatta bulunmuştur: 

Nüfuzlu 1ngiliz mahfilleri 
Almanya'ya müstemleke ola
rak Afrika' da münasip toprak 
tavizleri verilmedikçe bu mem
leketle muslihane bir anlaş
manın daimi temelleri atılmı

yacağına kanaat getirmişlerdir. 

K aliada askerleri abide•ini 
açmağa gidecek 

Londra, 14 (Radyo)- Kral 
sekizinci Edvard Kan'agidecek 

ve Kanada askerleri abidesini 
Vimi'de 26 temmuzda aça-
caktır. 

Kan' da isticar edilmiş olan 
Duzon villasına Dük dö Lan-

faster ismile yerleşecektir. Bir 
müddet sonra, lngiltere'ye gi-

derek yazı Balmoral sarayın
da geçirecektir. 

ma siyasi mehafili, Almanya reti, alelacayip görünüyo 
ile İtalya arasında mühim ik- ve adeta, buketten düş 
tısadı ve mali anlaŞmalar ak- üzeredirler. 
tedilmek üzere oldugunu bil- Kundakçının diğer bir el-
dirmektedir. İtalya hükumeti de, fitili tutuşmuş bir boınbl 
bu kararlar mucibince; ithalat hazırdır ve kundakçı, buaf 
hakkının en mühim kısmını sokacağı deliği seçmekff 
Almanya'ya bahşetmiştir. meşgul! 

Kont Volpi'nin Berlin'de Neresidir; hangi yere, h" 
bulunması ve Dr. Şaht ile gi deliğe fırlatacak bunu; "' 
müzakere ve temasları da hu· linmez. Uzaktan uzağa, mu.ı.-
na delildir. zam bir süngü kıyamı, güm 

iki memleket seyyahları dö- bir bulut dalgası gibi u8'1 
viz yerine çek alacaklardır. kaplamıştır. Sert toprak "'-

İtalya Almanya'dan mühim buğunun üstünde milyonlare* 
miktarda kimyevi mevad sa- çizme, ağır ağır, hareketltl 
tın alacaktır. ltalyan'ların bu yapıyor. 
kimyevi maddelerle harp ha- Top arabalarının,~.tanklard'f 
zırlığına devam edeceğini söy- zırhlı otomobillerin madeıl 
liyenler vardır; fakat resmi sesi, korkunç bir operan• 
mehafil bunların linyitten mu- ilk ve ağır bir musiki parça'I 
liarrik gaz elde etmek için gibi kulakları doldurmuş. 
kullanılacağını iddia etmek- Nuh tufanından, büyük k~ 
tedir. leralar ve vebalardan e'l/fl 

Yeni tay
varecilerimiz 

lstanbul, 14 (Hususi muha
birimizden) - Sovyet Rusya
da tayyarecilik tahsil eden 
altı gencimiz, bugün lstanbul' a 
gelmişlerdir. Vapurda kendi
lerine hararetli istikbal mera· 
sımı yapılmıştır. 

Şair 
Fatma Aliye 6ldü 

lstanbul, 14 (H~susi muha
birimizden) - Şair Fatma Ali
ye ölmüştür. 

Filistin'de 
Ölenlerin mikdarı 

Kudüs, 14 (A.A) - Filistin 
vak' alarmın başlangıcındanbcri 
beşi lngiliz askeri 41 i Yahudi 
olmak üzere 46 kişi ölmüş, 
takriben 300 kişi de yaralan
mışhr. 

Arap'lar, ölü ve yaralılarını 
beraber götürdükleri için tele
fatlarının hakiki mikdarı belli 
değildir. Maamafih 120 kadar 
ölüleri olduğu tahmin ediliyor. 
Bu vak'alarda Yahudi emlak 
sahiplerinin zararı 100,000 
sterlin kadardır. 

Bisiklete ilerimiz 
' 

Kazandılar. 
Bükreş, 14 ( A.A ) - Ro

manya ajansı bildiriyor: 

Türk Olimpiyad bisiklet 
ekibi ile Romanya'nın B ta
takımı (A takımı Pairs'te bu· 

lunmaktadır,) Pazar günü 123 
buçuk kilomelrelik Bükreş • 

Guirgui yolu üzerinde karşı· 

)aşmışlardır. 

• 

Kazım, Kirkor, Sudo ve 

Talat'tan mürekkep olan Türk 

takımı yarışı kazanmıştır. 

Birinci dime Braila 3 saat 

44 dakika 50 saniye, ikinci 

Kazım ayni müddet zarfmda 

ve bir bisiklet farkla, üçüncü 

Sudo 500 metre farkla, 4 cü 

Toncu, 5 inci Kirkor. 

Tük takımı iyi bir intiba 

bırakmıştır. 

doğan korkuların bir başk' 
çeşidi, şimdi medeniyetin 'fi. 
hunu doldurmuş· ve avuçları' 
nın içine almıştır. 

Hava kararıyor ve hudut~ 
hududa parolalar veriliyor. D'j 
nizlerde çelik kümelerin kJ', 
zanları kaynıyor. Bacaları' 
dumanları arasında topçu ~ 
ferlerin, emre amade bulu~ 

dukları görülüyor. 
Ne olacağı, nereye daY 

nacağı meçhul olmıyan k 
kunç bir gidiş ile, dünya ın 
temadiyen koşuyor. 

Bir tren facıasına takaddül$ 
eden saniyelerde, insanlall 

nasıl çığnşır, kulaklarını °"" 
sıl tıkar ve başına geleceM 
felaketi görmemek için göt 
lerini nasıl kaparlarsa, düny« 
mızda şimdi ayni haleti rutl 
yede, ayni şeyi yapıyor. 

1914 ten evelki manzara! 
Şimdi , top seslerinin ne. J 

den geleceğini kestirebilec~ 
tek diplomat yokmuş. Keı'!' 
sulhun emniyette bulunduğuıı' 
tek ferd iddia edemezın~ 
Yirminci asırda, ilk defadır ~ 
bir doğru sÖ? işitiyoruz. E~ef,; 
beşeriyetin gemisi, karaya çaıf 
mak üzeredir. Bir rüzgar, a~ 
bir rüzgar esmezse vay halin 

Orhan Rahmi Gökçl 
~ot- Dün çıkan ~cbzc, 

top, D:ına eti \C tablo başl~ 
) azım, adeta baştan • ba~a ) a 
diıdlmek üzere haıırlanan hir ~ 
halini alını~. ın,.lıilı görmeden Ç~ 
ını~. Altında iın7.anı olmasııı1"' 

hana aiıli) etini ink:ir ederdim. M 
kat iş iştf'o geçmiş bulunuyor. 

O. R. G. 

Olimpiyatlar 
Çok alaka 
görmüyor mu? 

Berlin, 14 (Radyo) - MıJ 
telif memleketler atletleri oli 
piyatlara iştirak için kafillt 
kafile gelmektedirler. 

Gelenlerin miihim bir kı~~ 
olimpik misafirhanelerine ~ 
leştirilmişlerdir. 

Almanya'nın umduğu ar 
henüz görülmemiştir. İştira 
çok bati olmakta ve bir 
milletler dar kadrolarla işti 
etmektedirler. 
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Ecnebi dili ko
nuşan Türk kızı .. 

Yazılarını Cumuriyet sütun
larında zevkle okuduğumuz 
(Peyami Safa) Türk kızlarına 
çatıyor!.. 

ahsullerimiz 
nt ol edilecek .. 

Akşam üzeri iki 
yangın oldu. 
~~~- -~-1.-~~-'--~~~ 

Edip demek, kadının za'fı 
ve saygısı büyük insan demek 
olduğuna göre, onu kızdıran 
sebebin, belki büyük bir gü
nah olduğuna hükmedersiniz. 

Dün ihracatçi r b ·r toplantı Pirina fabrikasında bir gaz ka-
yaptılar, mü,,,,_ ...... ı- ,ea hazırlanacak zanıinfilik etti yangın büyüktü! Acele etmeyiniz: Ortada 

içtimai bir günah var amma 
Peyami, alelitlak Türk kızla
rına kafa tutmuyor. O, ecnebi 
dilini öğrenmiş, fakat her na
sılsa nerede ve niçin konuş
m~sı lazımgeldiğini kestirme
mış şımarıklara kızıyor. 

Mesela bu memlekette do
ğup büyüdüğü halde T.ürkçe 
konuşmağa mecbur olan bir 
bezirganın karşısında bir le
vantine şivcsile alış-veriş et
mesini bir gösteriş ve bir ci
camlık buluyor. 

Hakikat halde, ekalliyeti, 
ekseriyetin fikri ve içtimai bün
yesine intıbak ettirmek istedi
ğimiz bir devirde, Beyoğlunun 
mağşuş havası içine karışan 
sesin, Türk kızının sesi oldu
ğuna inanmhk bizim için bir 
betbahtlıktır. 

Sakın bizi ecnebi dili öğ· 
renmenin aleyhinde sanmayı
nız. Bilakis, bunün her yerde 
v~ her meslekte meziyyeti olan 
bır kuvvet ve terekki kaynağı 
olduğuna şüphe etmiyoruz. 

lngilizçe bilen bir gemici, 
Almanca anlıyan bir hekim, 
Fransızçayı öğrenen bir mu
harrir, neşriyatı takib etmek 
şarlile, bu dillerden birine va
kıf olmayan meslektaşları ara
sında birçok tefevvuk nokta
ları kazanır. 

Hele bu, bizim gibi ilim 
ve kültür bakımından geri 
kalmış bir memlekette iki kere 
ikisinin dört etmesi gibi kat'i 
bir ihtiyaçtır. Fakat ecnebi 
dili, bir ilim tetkikine yara
madıktan sonra bunu iki met
relik krepdöşin satın almak 
için konuşmak, zahmetine değ
mez!. 

Bu mes'elcde dikkat edile
cek ikinci nokt ~a şud~r: 

Kollej<len ortn tahsil ile 
yetişen kızlarımızın bir kısmı 
(Çok ükür hepsi değil) ken
dilerini dev aynasında görü· 
yorlar. 

Bu hal, onları kendileri gibi 
ayni mektepten yetişen "Rum 
veya Musevi kızlannın hayat 
yolunda elde ettikleri muvaf
fakıyet imkanlarından uzak
laştırıyor. Hanımlarımızdan ba
zılarını tanırım ki, bütün mü
zayakalarına rağmen, bir ekal
Ji~et kızının kabul ettiği me
muriyeti beğenmiyor, -koca be
ğ _nmiyor, memleketi bcğen
mıyor .. 

Ekalli!.et kızı, ecnebi dilini, 
hayat mucadelesinde muvaffak 
olmanın vasıtalannda b" . 

"b" n ırı 
~· ı telakki ediyor. Bizimkiler 
ıse, bu meziyeti bir süs b · 
f t . ' ır 
an azı sanarak kupkuru b" 

"f .h ır 
ı tı arla etrafına yan bakıyor. 

iki Ke -

Son zamanlarda dış piyasa
larda Türk mahsulünün reva· 
cını kıracak şekilde bazı hare
ketler görülmüştiir. Bunlardan 
en mühimmi, pamuklara ve 
yapağı çuvallarına karıştırılan 

hilelerdir. Geçen gün Bremen 
pamuk borsasında satın alınan 
Türkiye menşeli pamuklardan 
birinin balyasından taş ve de
mir parçalarile kibrit kutuları 
vesaire çıkmıştı. Bir tacirin de 
yapağı çuvallarına paçavralarla 
birtakım kalın yamalar koya
rak çuvalın ağırlığını 6 kiloya 
kadar çıkardığı görülmüştur. 
1ktısat vekaleti, bu hilekar ta
cirleri meydana çıkarmak için 
tetkikat yaparken diğer taraf
tan dış piyasalarda mahsulle
rimizin revacını baltalıyacak 

hareketlerin önüne geçmek için 
tedbirler almayı kararlaştır· 

mıştır. 

Bunun için lktisad vekale
tinden şehrimiz Türkofisine 
gelen bir telgraf üzerine İzmir 
kuru meyva ihracatçılar birliği 
idare heyeti, dün borsa salo
nunda~Türkofis vekili Mehmcd 
Ali Eten'in reisliği atlında top
lanmışlardır. lktisad vekaleti
nin telgrafında mahsullerimizi 
rakib piyasalarda satıştan dü
şürecek olan hilelere mani ol
mak için vekaletin, bütün ih
racat mahsullerini ihraçlarında 
kontrole karar vermiş olduğu 
ve bunun için bir nizamname 
hazırlanacağı bildirilmektedir. 

Yumurta ve Findıkların ih
racatını kontrol nizamnamesi 
şeklinde incir, Üzüm, Pamuk, 
Yapağı va sair mahsüllerin 
ihracatını kontrol için de bir 
nizamname hazırlanacaktır. Yu
murta ve Fındıkların ihracı 
esnasında ne şekilde kontrol 
muamelesi yapılıyorsa diğer 

mahsüllerimiz için de ayni 

şekilde kontrol ihdas edilecek 

ve bu suretle mahsullerimizin 
karıştırılmadan ve hilesizce 
ıhracı temin olunacaktır. Bu· 
nunla, ayni zamanda mahsul
lerimizin bir nevi istandardi
:zasyonu da yapılmış olacak, 
mesela, 7, 8 ve ilah numaralı 
iizümlere, diğer numaradan 
iizümler karıştırılmıyacaktır. 

Vekaletin telgrafında bu 
kontrolün temini ve nizC\nına
mcnin hazırlanm<:sı için ihra
cat tacırlerimizin de mütalea
ları istenmişti. 

Dün ihracatçıların, borsa 
salonunda yapllkları toplan
tıd.ı bu mcs'ele görüşülmüş, 

bazı ihracatçılar, ihracat i~le
rini kontrol gibi bir kay<l va
zedilmemesi mütaleasındn bu· 
lunmuşlarsa da kontrolün ya-

ELHAMR Telefon 2573 

Sinemasında bugün 

Sevginin sesi 
JE.AN KlEPURA - MARTHA EGGERTH A ' ı'k'ı h ve vrupa nın 

meş ur komiği Paul Hörbiger - Paul Kemp 
Seanslar - 3,30 - 5 • 6,30 • 8 • 9 ,30 -

pacağı faydalar ve iyilikler 
kendilerine izah edilmiş ve 
neticede bir mütalea hazır

lanması kabul olunmuştur. 
Bunun için iki komisyon se
çilmiştir. ihracatçılardan mü
teşekkil olan bu komısyonlar, 
bugün Tiirkofiste toplanacak 
ve kontrol mcs' elesi üzerinde 
müzakere edeceklerdir. 

Komisyonlardan biri incir, 
diğeri üzüm ihracatını kontrol 
için birer mütalea hazırlıya
caktır. Bilahare Türkofis de 
kendi mütaleasını hazırlıyacak 
ve ihracatçıların mütaleası ile 
birlikte lktısat vekaletine gön
derecektir. 

Dün Halkapınar'da Türk 
limitet şirketine aid (lzmir 
pırına sanayi fabrikası) nda 
yangın çıkmıştır. Yangın fab
rikanın imalathane kısmında 
ve seksener santim aralıkla 
mevzu, çok kuvvetli bir iştial 
maddesi olan kibriti karbon 
gazını ihtiva eden altışar ton
luk kazanlardan birinden çık
mıştır. 

Yangın çıkan kazanın üst 
kapağındaki salmastranın iyi 
kapatılmamasından ve kibrit 
karbonların hava ile temasın
dan çıkmıştır. Müthiş bir in· 
fi!ak olmuş, tahminen 3,5 ton 
gaz yanmıştır. Derhal yetişen 

itfaiye, başlarında itfaiye mü
dürü İbrahim olduğu halde 
fevkalade bir gayretle çal.-şa
rak ve infilak tehdidine rağ
men kazanların arasına soku
larak Üzerlerine çuval atmak 
suretile gazla hava temasına 

mani olmuşlar, yangını sön
dürmüşlerdir. Bir taraftan da 
su sıkmışlardır. 

Yangın münasebetile beş 
ton kadar Pirina ve bir mik· 
tar Pirinayağı ziyaa uğramış
tır. Fabrika ve müştemilatı 
ittihadı milli sigorta şirketine 
25,COO liraya sigortalı idi. Yan-

Balc;ova ilc;esi den 
lnciraltı'na ... 

gına dikkatsizlik neticesi sebe· 
biyet verildiği tahmin ediliyor. 
Eğer gaz kazanının ağzı sa!
mastra ile giizelcc kapatılsa 
idi yangın çıkmıyacaktı. 

Bu yangından bir saat son· 
ra Salhane tramvay caddesinde 
İskele sokağında Moreno'ya 
a:t 44 numaı alı evin üçüncü 
katından, yatak odasından yan
gın çıkmış, bir yatak ve yor
gan yandığı halde söndürül
müştür. Yangının sebebi, ya
tak odasında bırakılan yanık 
bir sigaradır. Ev Unyon sigor
ta şirketine sigortalı idi. Yan
gına, ihmal yüzünden sebebi
yet verildiği anlaşılmıştır. Tah
kikata devam ediliyor. 

Melfilıat, tanıd~ğı lsmet'i 
bacılarla görüştürmemiş 

ara-
mi? 

İsmet adında evli bir ka
dını lnciraltına götürüp orada 
bazı arabacılarla görüştürmek
le maznun Melahat adındaki 
kadın, hakkında tutulan tah
kikat evrakile müddeiumumi
liğe verilmiş ve vaktin gecik
miş olması hasebile hakkında 
bir karar verilmek üzere sulh 
ceza hakimliğine sevkedilmiş
tir. Sulhceza hakimi Naci 
Erel, Melahat'i isticvap etmiş
tir. Melahat, arabacı Nazif 
atlında biri tarafından döğüle
rek başından yaralanmış bir 
halde idi. Hakimin suallerine 
cevaben demiştir ki : 

ismet, komşumuzdu. Kocam, 
bir gün bana, arkadaşının fs
tan bul'a gideceğini ve kansı 
lsmet'in bizim evimize misafir 
kalacağını söyledi. Kocamın 
itimat ettiği bu adamın karı
sından ben de hiç şübheye 
düşmedim. Ayaklarımda roma
tizme vardır, onun için bir 
araba kiraladık, her gün Bal
çova ılıcasına giderek banyo 
alırım. Ogün ismet tc benimle 
birlikte gitmek istedi, ve git
tik. Banyodan dönerken ara
mızda sebepsiz bir münakaşa 
çıktı, İsmet, bana : 

- Araba ile şöyle İnciral
tma kadar uir gezinti yapalım, 
dedi, ben de eve gideceğimi 

söyledim. bunun üzerine be
nimle kavga etti, kadınların 
aklı kısadır, bunu neden yap
tığını bilmiyorum. 

Halbuki okunan tahkikat 
c\Takında İsmet'in oraya gö
türüldüğü ve arabacılarla gö
riişüldüğü yazılı idi. 

Henüz 35 yaşlarında ve şiş· 
manca bir kadın olaıı Mela
hat hakkında hakim, şu ka
rarı verdi: 

"Hazırlık tahkikatının delil
leri, Melahat'ın fuhşa vasıta

lık ettiği ve lsmet'i yoldan 
çıkardığı kanaatini vermekte 
ise de fuhşa teşvik, 21 yaşını 

bitirmiş kadınlar için kanunen 
mevznubahs olmıyacağına ve 
her ne kadar hazırlık evrakın· 

da İsmet'in 1334 doğumlu ol
duğundan bahsedilmekte ise 
de bu kaydın müsteni,datı ev
rak arasında bulunmadığına 
ve Melahat'ın, lsmet'in 25 ya· 
şını doldurduğunu söylemesine 
göre bu cihetin tetkikine ve 

Melahat'ın şimdilik se:be_st _hı- Fransız 
rakılmasına karar verılmıştır.,, j 

Zecri t;dbirler Mi!li Bayramı 
Dun 14 Temmuz, Fransız-

Bugünden itibaren la.~ı~. ~il.li. bayraml~rının yıl
donumu ıdı. Bu munasebetle 

kalkıyor şehrimiz Fransız general kon-
ltaiya'ya karşı tatbik edil- solosluğunda bir kabul resmi 

mekte olan zecri tedbirlerin yapılmıştır. Merasimde vali 
15 temmuzdan (Bugünden) ıniz Fazlı Güleç'le belediye 
itibaren kaldırılmasına Vekil- reisi doktor Behçet Uz, şeh-
ler heyetince karar verildiği rimizdcki konsoloslar, hukuk 
lktısad Vekaletinden telgrafla işleri müdürü Seyfi ve emniyet 
şehrimiz Türkofisinc bildiril- müdür muavini İsmail Küntay 

m"şt" bulunmuşlardır. Saat ondan on 
ı ır. b 
Evelce Ankara muhabiri- ire kadar kalan misafirlere 

mizin ve ajansın bu haber, şampanya ikram edilmiştir. Mü-

1 teakiben Fransız kolonisi ge-
zmir'deki alakadar dairelere 1 k b ere te rikatta bulunmuştur. 

de bu suretle resmen tebliğ 
edilmiş oluyor. Zecri tedbirler Bir rica 
yüzünden İtalya'ya buğday, lzmir Halkevinden: 
arpa ve diğer zahireler ihraç Evimiz kitapsarayını zcngin-
edilememekte idi. Zecri ted-

leştirmek için fzmir'de ve fs-
birlerin kaldırılması üzerine tan bul' da çıkan eski devre 
bazı tüccarlar, ltalya için ih- aid bütün gazete ve dergile-
racata hazırlannıı!;ilardır. ltal- rin kollcksiyonlarını salın ala-
yan tacirler, memleketimizden cağız. Ellerinde bu çeşit kol-
ilk partıda arpa ve buğday 1eksiyonları olup ta satmak 
istemişlerdir. Bu yüzden arpa isteyenlerin Halkevine başvur
fiatlerinde 25 santim kadar 

malarını rica ederiz. 
yükseli~ olmuştur. 

Busene ltalya'da buğday 
mahşulü tamamen mahvol-
muştur. Onun için memleketi
mizden mühim miktarda buğ
day çekmek mecburiyetindedir. 
Amerika'da da buğday mah
sulü az olmuştur. Onun için 
Amerika'lıların da memleketi
mızden buğday alacakları an
laşılmıştır. ----Borsada seçim 

Borsada yeni idare heyeti 
seçimi hazırlıklarına devam 
edilmektedir. Seçmenlerin lis
teleri hazırlanmıştır. Yakında 
borsa salonuna asılacaktır. 
1 a~ustostan itibaren yeni 
idare heyeti vazifeye başlıya

caktır. 

MahkOmiyet 
Menemende Ali oğlu Kulalı 

Ali, kendisinden boşanan ka
rısını ayarttı diye Hasan kızı 
Abide'yi tabanca kurşunile bo
ğazından yaralamıştı. Ali'nin 
şehrimiz Ağırceza mahkeme
sinde cereyan eden muhake
mesi neticesinde Abide'yi 15 
gün işine mani olacak dere
cede yaralamaktan biray beş 
gün hapsine karar verilmiştir. 

Polislerin imtihanı 
Polislerden Üçüncü komiser

liğe talip olanların imtihanları 
bugün Vilayet salonunda ya
pılacaktır. Üçüncü. komjserlik 
imtihanına girecek polislerimiz 
epiy fazladır. 

1 Çimdikler 

Sıcaklar 
Dünyamızın kabuğu incel

di de içindeki ateş mi satha 
yaklaştı, yoksa güneş her h~ngi 
bir hareket yaparak bulundu
ğu yerden bize dogru mu in
meğe başladı, ne oldu bilmem; 
yanıyoruz. 

Kaldırımlarda taşlar kızar
mış ve tanzim edilmiş birer 
rengarenk pide halindedir. 
Kumlar, külhandan çıkan kü
lü andırıyor. Rüzgar yakıyor, 
güneş ensede boza pişiriyor. 

Amerika'da ölenler, bini te
cavüz ediyor. Bir sıcak katlia-
mıdır; almış yürümiiş. Habeş 
harbı bile iki günde bin kişiyi 

telefotnıiş değildi? ltalyanlar 
hakkında zecri tedbirler aç
mak suretile harbe m5ni ol
mak isteyen insanlar, tepemize 
binen yuvarlak ve ateşten 
mamul satırın karşısında, 16 
ıncı maddeyi değil, 46 mcı 
maddeyi de tatbik etseler na
file! 

Gerçe, eski Jngiliz başve
kili Loid Corç; 

- Güneşte harbolsa, Türk
ler oraya da yetişirler! 

Diyerek bizim harpculuğu· 
muzu söylemiş amma, bugün 
ğüncşe merdiven kurup ta 
ona yangın tulumbası sıkmağa 
kalkac1k insan yoktur. Giineş 
hazretleri, yapacağını yapmak
tadır: 

Üç gün var ki, hepimiz ya
ka bağır açık, kafalarımız fı-
rında, olduğu gibi kızartılmış 
kabaklar halindedir. Düşün
mek iktidarı kalmamış, ter bu
ram buram, el-ayak kesilmiş, 
mütemadiyen soluyoruz. 

Tabiatın insan oğullarına 
yaptığı lüHiflerden biri de, 
mesamatı olması, yani derisi
nin küçük küçük delikleri bu
lunmasıdır. Köpek dediğimiz 
mahluku bilirsiniz. Zavallının 
derisinde böyle mesamat ol· 
madığı için. teneffüs ihtiyacını, 
ancak ağzını açmak, dilini 
çıkarmak suretile tatmin ede
biliyor .. 

Düşünüyorum; ya maazallah 
biz de böyle mesamatsız olay
dık, halimiz neye varırdı: 

Yaz günleri sokaklarda, dil 
bir karış; ha bre solu, dur!.. 

Kemeraltı caddesini, dilleri 
dışarıya fırlamış bir yığın in
sanla tahayyül ediniz: 

Küçük çocukların pembe, 
minicik dilleri dudaklarının 
ucunda .. 

Kaynanaların dilleri, ağzın
dan yirmi santim ileride, sal
lanır mı, sallanır .. 

Gelinhanımın dili, sipsivril 
Kazakların dilleri sopa gibi. 
Kılıbıkların dilleri, gırtlak-

larmın içine çekilmiş ... 
Evet, epice tahayyül ediniz: 
Mesela şık, gayet güzel bir 

bayanın acele acele. dilini 
ağzından çıkarmış olduğu halde 
geçtiğini düşününüz. Güler 
misiniz, acır mısınız? 
bu satırları yazarken, gayri 
ihtiyari kendi dilimi hatırla
dım. Dalgınlıkla dilimi çıkarı
yor<lum, hemen içeriye çek
tim .. 

Arkadaşlara dikkat ettim: 
Hepsi de ağızlarını açmış· 

lar; soluyorlar. Kimi masaya 
eğilmiş, kimi başını koltuğa, 
kanapeye dayamış, yaz cefa
sını hazmetmekle meşgul bu
lunuyorlar. 

Aç tavuk rüyasında Darı 
görürmüş. Şimdi hepimiz, de
nizi, soğuk suları dü .. ünüyoruz. 
Güneş hazretlerinin açlığt mü
cadeleye karşı en kuvvetli 
zecri tedbir, sular ve banyo
lardır. Bundan başkası nafile! 

Çimdik 
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14 Temmuz 

Siyaset ve Aşk Fransa'da
0

;ezahu-
ratla kut/ulandı . .. 

Edebi, Tarihi, macera romanı Paris, 14 ( Radyo ) - 14 
Temmuz Cumuriyet bayramı, 
fevkalade lezahuratla kutlulan
mıştır. Büyük ve küçük Pa-

72 .. 

Hanri, biraz müşkilatla ken
dini zaptedebildi. 

Pibulet, hiddetten boğulur 
gibi oldu; fakat mecruh yüz
başıya keder ve iztırap ver
memek için sükutu cevap ver
miye tercih etti. 

Hanri yemekleri görünce: 
- Siz cidden bir meleksi

niz, Lüsil. Dedi. 
Pibulet bu ismi unutmamak 

için birkaç kere tekrar etti. 
Bayanı Kora'ya söyliyecekti, 

Lüsi, Prusya'lı casus, Han
ri'yi üs-üste içirmiye çalışıyor 
bu hususta ısrar ediyordu. 

- Şarap insana kuvvet ve
rir! Diyor ve Hanri'de bu tek
lifleri reddetmiyordu. 

Sıra şampanyaya geldiği 
vakit; Lüsi sarhoş taklidi yap
mıya başladı: 

- Azizim!. Dedi. Başım 
dönüyor. Ne dediğimi ve ne 
yaptığımı bilmiyorum. Fakat 
bu sarhoşluk hoşuma gidiyor; 
çünki sizin yanınızda olmak 
bana saadet veriyor! 

Hanri, budala aşıkların hepsi 
gibi: 

-Böyle, her akşam baş-başa 
kalmak fırsatını bulduğumuz 
zaman daha fazla bahtiyar 
olacağız!- Dedi. 

- Fakat.. Ben sizin karşı
nızda sarhoş olduğum halde 
siz, hala hiçbir şey hissetme
miş bulunuyorsunuz. Neşemiz 
karşılıklı ve tam olmalıdır. 

Lüsi, bunları söyliyerek dolu 
bir bardak şampanyayı Han
ri 'ye sundu; kendisi ise iç
medi. 

Hanri, bu suretle sarhoşluğa 
doğru adeta koşmıya başladı. 

Saat ona doğru, Hanri ha
rekatına ve hatıralarına malik ' 
olamıyacak dereceye gelmişti, 
ve biraz sonra, sızmağa baş
ladı. 

Lüsi, artık hareket zemanı 
geldiğine hükmetti, ve faali
yete geçti, Hanri'yi müşkilatla 
kaldırdı, karyolasına uzattı; 
ve bir bardak suya berabe
rinde getirdiği mahut küçük 
şişeden birkaç damla dam
lattı. Hanri'nin ağzına barda~ı 
dayayarak: 

- İç bunu! DedL Bununla 
kendine geleceksin!. 

Hanri, bunu da hiçbir şey 
söylemeden içti. Lüsi, bardağın · 
içinde kalan bir yudum suyu da 
pençereden döktü. 

Hanri, artık adam akıllı 
kendinden geçmiş idi. 

mareşalın gönderdiği mahrem 
dosyanın bulunduğu çekmece
nin kilidine tatbike koyuldu, 
biraz sonra, çekmeceyi açtı; 
dosyayı aldı. 

Lambanın ışığı altında dos
yanın içindeki evraka şöyle 
hır göz attı ve: 

- Çok güzel bir iş gör
düğüme şüphe yok! Dedi. 

Eğer, burada sadece Hanri 
ile beraber bulunmuş olsaydı, 
mesele basitti; heman çıkar 
gider, ve dosyayı hr.man Sto
ber' e teslim ederdi! 

Fakat şimdi sahneye bir de 
Pibulet çıkmış bulunuyordu. 
Böylece ani surette azimetini 
bu kıza makul ve mantıki gös
termek lazım geliyordu. Ya 
bu kız, yüzbaşının gayri tabii 
bir şekilde olduğunu farke
derse? etrafı ayağa kaldırmı
yacak mı idi?. 

Bu ihtimalin önüne geçmek 
lazım idi. Bunun için; mutbağa 
kadar gitti ve Pibulet' e: 

- Yüzbaşı uyudu. Hiç gü
rültü etmeyiniz. Siz de yatınız. 
İhtiyaç olursa, sizi çağırırım! 
Dedi. 

Genç kız hiçbir şey söyle
meden başile bir "Evet,. işa
reti yaptı. Lüsi, ayaklarının 
ucuna basarak, saata baktı 
saat on buçuk idi. 

Aşırdığı mahrem dosyayı, 
orada bulduğu bir gazeteye 
sardı; mantosunu da giydi, ve: 
Fakat tam çıkacağı sırada, 
salonun kapısı açıldı ve Pibu
Jet'in gölgesi göründü. 

Lüsi, istemiyerek titredi. 
Görünmemek için her tedbiri 
ittihaz ettiğini sanıyordu. Fa
kat bu genç kızın bu ani gö
rünüşü, her işini bozmuş oldu. 
Kendisini zapta çalışarak: 

- Ne istiyorsunuz?. Diye 
sordu. 

Genç kız, sakin ve müsterih: 
- Çantamı burada bırak

mıştım, onu almağa geldim! 
Dedi. 

Lüsi, çantasını köylü dilbere 
verdi. Sonra: 

- Haydi kızım, sen de 
yat.. Dedi. 

Genç kız, nefret ettiği bu 
kadına şöylece bir baktı ve: 

- Geceler hayrolsun, ma
dam! Dedi. 

Ve, geldiği kapıdan çıktı, 
gitti. 

Lüsi biraz koltukta oturdu, 
düşünür gibi bekledi, Lüsi, Hanri'nin ceplerini ka

rıştırarak bir deste anahtar 
buldu. 

Bu suretle on dakika kadar 
kaldıktan sonra, yerinden kalktı 

1 
ve salonun kapısına doğru Bu anahtarları birer-birer, 

ı•----------- yürüdü. Burada da biraz dur· 
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du. Etrafı dinledi. Hiçbirşey 
yoktu: Axaklarinın ucuna ba· 
sarak sokak kapısına kadar 
yürüdü, etrafına bir daha bak

ı tıktan sonra görünmekten kor
kan bir hırsız gibi sokağa 
fırladı . 

Pileulet uyumuştu. 
-9-

Lüsi, sör'atle ve Stuluve ran· 
devu vermiş olduku Gabriyel 
caddesine yürüdü. Genç casus 
kadında büyük bir endişe var 
idi. Pibilete karşı soğukkanlı
lığım muhafaza edemediği sa
nıyordu. Bu haber, hiç şüphe
siz kendisinden birşeyler şüp· 
he etmişti. Hanri atıldıA-ı va
kit, tabii Pibulet'ten vaziyeti 
soracak ve bu suretle kendi· 

le' den başlıyarak Konkord 
meydanına kadar bütün cad
deler, yüzbinlerce halkla dol
muştu. Öğleden evel, Paris 
muhafaza alayının da iştirakile 
yapılan geçid resmi, çok mun
tazam olmuştur. 

Reisicumur M. Lebrun ve 
bütün rical, motorize edilmiş 
olub geçid resmine iştirak 
eden kıtaatı hayranlıkla sey
retmişlerdir. 

Geçid resmi esnasında, iki
yüz yirmiiki harb tayyaresi, 
Paris afakında uçuyordu. 

Öğleden sonra, hükumeti 
alkışlamak üzere ellerinde bay
raklarla ve alay halinde büyük 
caddelerden geçen bir insan 
dalgası, millet meydanına gel
mişler ve orada (Leon Blum) 
kabinesi lehine tezahürat yap
tıktan sonra, başbakan Müsyü 
( Lcon Blum ) la nazırlardan 
bazılarının söylevlerini dinle
mişlerdir. 

Müsyö {Leon Blum), siyasi 
bir nutuk iradetmiş, diğer na
zırlar da 14 Tem muzun ifade 
ettiği manayı anlatmışlardır. 

Eski muhariplerle maluller, 
Meçhul asker abidesine gide
rek kandili yakmışlardır. 

Kadınlar da, bayramdan is
tifade .ederek, Fransız kadını
nın siyasal hakları .için Cumu
riyet meydanında bir nümayiş 
yapmışlardır. 

Paris'in her tarafında tam 
bir sükunet hüküm sürüyor. 
Dün gece ve bu akşam, bütün 
şehir baştan başa elektrik ziya
ları içinde idi. 

Müsyü Heryo, merasimde 
hazır bulunduktan sonra ak
şam {Borje) istasyonundan tay
yare ile Liyon'a dönmüştür. 

Reisicumhur Müsyü Lebron 
ye Madamı, bütün askeri ve 
mülki ricalin hazır bulunduğu 

mükellef bir ziyafet vermişlerdir. 
Cezaevleri memurları 

Cezaevleri memur ve müs
tahdemlerinden bazılarının va-
zifelerinden hariç olarak diğer 
bazı adliye işlerinde kullanıl
dığı görülmüştür. Adliye Ve
kfıletinden şehrimizdeki alaka
darlara gelen bir tamimde 
Cezaevleri memur ve müstah
demlerinden bu suretle diğer 
adliye işlerinde kullanılanlar 
varsa bir listenin hazırlanması 
ve müsaade alındıktan sonra 
istihdam edilmesi bildirilmi~tir. 

sinin casusluğu en kısa bir 
zamanda tahakkuk edecekti. 
Mariniyi sokağının köşesinde 
geç kalmış bir hovarda sarho
şun sarkıntılığına uğradı; fakat 
herife bir tokat aşk eden Lüsi 
yoluna devam etti. Nihayet, 
Stuberi gördü ve: 

- f ş yolunda. Dosya kol· 
tuğumun altındadır dedi. 

- Bravo! Vatan için cid
den iyi çalıştınız . 

Stuber bunlara söylemekle 
beraber, asıl lazım olan hare
keti yapmıyordu. Sabırsızlanan 
Lüsi: 

- Siz bana birşey verecek 
değil miydiniz? diye sordu. 

- Ya.. Daima realist olu
yorsunuz. 

- Tabii değil mi? Çalışara 
yaşamak mecburiyetinde olan 
birkadınım . 

-Sonu var-

Avusturya-Almanya anlaşmasının muh
telif gazetelerde uyandırdığı akisler! .. 

Bu anlaşma, Paris ile Bal
kan'ların arasını ayırmış. 

Hitler, bu suretle italya'yı kendine çekmiş. italyan'lar mu.ab 
denin tadilinden ve Avrupa'nın yeniden inşasından bahsedıl° 

Viyana, 14 (A.A) - Haber I 
verildiğine göre, Almanya -
Avusturya ittifakının emrettiği 
teknik tedbirler muhtelit bir 
komite tarafından kontrol edi
lecektir. Selahiyettar bir kay
naktan teyit edildiğine göre, 
Dış siyasa meseleleri bu ko
mite mesaisinin dışında kala
caktır. 

Roma, 14 (A.A) - Tri
buna gazetesine göre, Avus
turya - Almanya ittifakı Av
rupanın Cenevre dışı olarak 
yeniden inşasına bir başlan
gıç mahiyetindedir, Ve bu 
inşa demokratik ideolojinin 
modeli olmıyan beynelmilel 
hayat modeli üzerinden yapı
lacaktır. İtalyanın atisi bakı
mından tadilcilik ve bu yeni 
siyasadan bertaraf edilmiş de
ğildir. Çünkü tadil hayatın 

bir kanunudur. 
Laoora Jaşcisda gazetesine 

göre, Almanya ve ltalya bey
nelmilel adaleti istemektedir
ler, Almanya lle ltalya'nın iş 
birliğini temin etmek için 
ikinci derecede devletler ile 
koalisyon yapmaktan vazge
çilmelidir. 

Girmale D'ltalia gazetesi, 
bölünmez sulh prensibini kol
lektif emniyet mefhumunu ve 
bölünmez evrensel harb pren
siplerini tenkit etmektedir. 

Paris, 14 {Radyo) - Tan 
gazetesi: " Avustnrya·Almanya 
uzlaşması Paris ile balkan
lar' ın arasını ayırmıştır, denil-

mekte ise de esasen Avusturya
Almanya ve Fransa ile yakın 
şark arasında daimi bir mania 
idi. Hitler'in bu kararı ver
mesi, ltalya'nın İngiltere ve 
Fransa yanında mevki alma
sına meydan vermemek için
dir. ,, Demektedir. 

Berlin, 14 (Radyo)- Alman 
gazeteleri Avusturya - Alman
ya uzlaşmasından bahsetmek
tedirler. 

Bütün gazeteler, bu uzlaş
mayı bir Alman siyasi zaferi 
addetmektedir. 

Anyırift gazetesi "Moskova
ya karşı garbı kapattık." De
miştir. 

Bor sey Çaytung : ''Alman
ya'yı doğrudan doğruya mü
zakereye davet edeceklerdir. 
Muallak mes'elelerin halli için 
vasıta ve simsara lüzum yok
tur.,, Demektedir. 

f talyan gazeteleri de bu uz
laşmaya büyiik bir ehemmiyet 
vermekte ve Mussolini'nin en 
büyük bir zaferi addetmekte
dirler. 

Alman gazetelerinin neşri
yatını red için yazılan bu ma
kalelere Almanya'da ehemmi· 
yet verilmemektedir. 

Jurnale D'ltalya: 
.. Muahede ve hudutların ta

dili arfık yapılacaktır.,, 
Lavore F açisto: 
" Almanya ile ltalya'nın 

sıkı teşriki mesaisinin ilk eseri 
budur, ltalya, bu mesai işti· 
rakine bir devlet daha geldi-

Paris'ten bir görünüş .. 
ği taktirde dörtler.misakı ken- ı Ve dörtlerin arzusu avruP~ 
dili~inden kurulmuş olacaktır. hükmedecektir. ,, Deme~ 

lspanya'da zabitler 'ar• 
sında tevkif at. var!. 

Halktan da yetmiş kişi tutuldu. Sebet 
son cinayettir. 

Madrit, 14 (Radyo) - Hükumet, mutlakıyet tarafdarları 
fininin katli miinasebetile bir yüzbaşı ile beş mülazim ve ~ 
çok neferlerin tevkifini emretmiştir. Sivil halk arasından 70t 
tevkif edilmiştir. Tevkifat devam etmektedir. 

M. Sotello ispanya meclisinde mutlakıyet fırkası reisi 
diktatörlük zamanında maliye bakanı idi. 

Madrit, 14 (Radyo) - Mutlakıyet tarafdarları reisi M. S 
tello'nun katil şekli ispanya' da büyük bir teessür husule ~ 
miştir. Katil hadisesini kabine meclisi sureti mahsusada tel 
etmiş ve bu yüzden bazı karışıklıklar çıkması beklenmekte 

Habeşistan' da 
İtalyan'lar .. 

Almanya
Çekoslovakya __ ......... ······--

Yeni bir şehir İki devlet ara-
Aldılar. Ruhani teş- sında bir anlaşma 
kilat ta yapıyorlar .. mı imzalanacak? 

Vatikan, 14 (Radyo)-Papa, Berlin, 14 (A.A) - Çe~ 
Kardinal ve Eveklerden mü- lovakya elçisi Masmen prJ 
rekkep bir komisyon teşkil hareket etmiştir. Alman:A ( 
etmiştir. Bu komisyon Habe- turya andlnşması dolayısıle 
şistan 'da 12 eveklik tesis ile koslovak hükümetinin el 
iştigal edecek ve bütün Ha- çağırdığı sanılmaktadır. 

beşistan Ruhani işlerini İtalyan Bazı Alman siyasi mah1 

papaslara hasredecektir. din ihsas ettiklerine göreı 
Roma, t 4 (A. A) - Ad is- Alman-Çekoslovak iki tsrf 

Ababa' dan gelen haberlere ademi tecavüz ve ademi ~ 
göre, General Gcloso'nun kı- dahale an<llaşmasının teıı' 
taatı dün sabah Mega'yı lrga- Alman diplomasisinin gele" 
lo 'ya bağlıyan Yavello şehrini aylar içinde tatbik ctrne~ 
işgal etmişlerdir. tediği sulhçu program içJ 

Diğer bir takım haberlere bulunmaktadır. 
göre, Habeş çetelerinin taar- Y Unan gemif 11 
ruzundanberi Adis-Ababa- Ci-

buti demiryolu münakalatı manevrada 
durmuştur. Bu haberlerde İtal
yan mühendislerinin Habeş
ler'in berhava etmiş oldukları 
köprüyü yeniden yapmağa ça
lışmakta oldukları ilave edil
mektedir. 

Mısır - İngiliz 
Müzakereleri .. 

Kahire, 14 (A.A) - Mısır 
Delegasyonu mahafilinde bu 
gece lngiliz murahhaslarilc Mı
sır murahhasları arasında bir 
itilaf hasıl olmuş olduğu be
yan edilmektedir. Bu itilfıf 930 
tarihli itilaf projesinin aynidir. 
lngiliz işgali Siiveyş kanalı 
mıntakasına münhasır kala
caktır. 

Atina, 14 (Radyo) - ~ 
nan donanmasına menstl 
sefine Katakolo mevkiine / 
miş ve Arğostoli'de bultlf 
diğer sefinelerle birJeşt 
tahtelbahir ve tayyarele! 
kullanmak suretile manevt' 
yapacaktır. 

Almanya 
Balkanhlarda ölen as~'f 
lerine mezar yeri ist 

Ati na, 14 (Radyo)- A11 

hükumeti, balkan'larda u~ 
harkte ölen Alman askeri 
mahsus bir mezarlık te5

8 
karar vermiş ve Yunan ~ 
metinden Selanik'te bit 
verilmesini istemiştir. 

t 
J 

n 
d 
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Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu yeni emir geldi .. 
aylık veliahta, iki yaşında İngiliz 

kralının kızı verilecekti. 
Madam sözüne devam etti: 
- Bu beyler, Vasalleri si

zin kalbinize dikilmiş daimi 
zehirli oklardır. Burbonlar, Fo
rezler, Bpjalezler, Domlıler ve
saireler... Hadden fazlayı bul· 
dular artık. Vasalleri artık dü
şürmek lazımdır, yoksa besle
mek kuvvetlendirmek değil! 
Dedi. 

Bu hakikatt kral da bili
yordu; fakat ne yapabilirdi?. 
Başkumandanına, bu kahra
man askere gene çok derin bir 
muhabbeti vardı! Bununçiin: 

- Merak etmeyiniz, canım. 
Ehlisalib başına geçtiğim va
kit, · askerlerime o kumanda 
edecektir!. 

Dedi. 

- Fakat ölsün demedim! 
- Madam sizi temin ede-

rim ki, dük Dalanson, eniştem 
piştarları, ben merkezi, baş

kumandanım da dimdarları 
idare edecektir. 

Bu aralık Madam Şatobri· 
yan'ın ziyareti haber verildi. 
Kral, sevgilisile yalnız kalmak 
için elden gelen her fedakar
lığı yapmıştı. Kont Şanobriyan 
Bretanya valisi olmuş ve de
rin, manalı bir mektupla bu 
vazife başına gitmişti. 

Bir derece daha zayıf ve 
sararmış olan küçiik kraliçe, 
kilisede Meryem in tasviri önün
de eskisinde!l daha fazla ka
lıyor, sevgili kocasının günah
larının affını Allahtan yalva
rıyor, karnındaki dördüncü ço
cuk ve ölmek üzere bulunan 
küçük Lüiz için de mağferet 
dileyordu. 

Bu sırada Bonnive Londra
da henüz altı aylık bulunan 
Fransız velialidile iki yaşında 
bulunan lngiliz kralının kızı 
Mari'nin izdivaç müzakerele
rini yazıyordu. 

Bundan başka, 12 inci Şarl 
1.amanında verilmiş olan Turne 
Mortoruye ve Sen Aman'ın 
600,000 altın ckü mukabilinde 
ve lngiliz başvekili Volseye 
verilecek 12,000 altın hediye 
ile Fransa'ya meylini temine 
çalışıyordu. 

* • • 
Bonnivc beyaz papazların 

Goblene civarındaki manash
rına geldiği vakit, yanındaki 
400,000 yeni darbedilmiş altın 
ekiiyü muhafazaya memur 800 
süvariyi bıraktı. 

Bu 400,000 ekü, Fransa 
kralı Almanya imparatorluğuna 
seçecek dört Alman elek~örüne 
verilecekti. 

Bonnive bir at üzerinde Ren 
nehri boyunca, dört nala ve 
gece yoluna devam etti. Frank
fort civarında bir şatoda giz
lice beklemekte olan iki 

1

elek
töre sabahtan evvel iltihak 
lazımdı. 

Henüz şafak sökerken Bon-
nıvc k ı · ·· .. d d u enın onun e atını ur-
durdu ve: 

--: Hey.. Yüzbaşı Jakobl 
Dıyc bakırdı. Bu ses Üzerine 

~alonun asma köprüsü hemen 
ındirildi. 

Bon~ive'yi kendisine doğru 
kuvvetlı ve nafiz Brandburğ 
Margravı geldi ve selamlı
yarak: 

- Hoşgeldiniz. Yüzbaşı Ja
kobJ. Dedi. 

Daha evciden İspanya kra
lından kafi derecede para çek
miş olan Margrov, reyiniı..ver
mek için Fransa kralından da 
henüz sekiz yaşında bulunan 
Fransa kraliçesinin hemşiresi 
Rene'yi oğluna tezviç etmek 

için 150,000 altın ekü istiyordu 
ki, bugünkü para ile 40 mil
yon frank eder. Ayni zaman
da Margrov hemencecik mü
him bir avans ta alıyordu. 

* * * Bundan birkaç gıin sonra, 
Bonnive, gene yüzbaşı Jakob 
sıfat ve kıyafetile "Kara or
man,. da. fakir bir oduncu ku
lübesine girdi. Burada domuz 
başında bir maske giymiş bir 
adam, kendisini Palatus Elen
torinin Şansölyesi olarak tak· 
dim etti. 

imparator Maksimliyen bu 
sırada ölmüştü. Hem de ecda
dının Fransızlara karşı yap
mış oldukları bütün muhare
beleri havi olan kırmızı kitabı 
okutturarak ölmüştü. Birinci 
F ransova, imparatorun ölümü· 
nü iyi bir talih eseri addedi
yordu. 

Kendinden emin olan Bon
nive, bu son vazifede de mu
vaffak olacağına emin görü
nüyordu. 

- Sonu var---------
Kari mektupları: 

Değirmend ere 
IKooperatif işleri 
letraf ında bir şikayet 

Değirmenderedeki karileri
mizden bir mektup aldık. 
Muhteviyatı, Değirmendere 
kredi kooperatifi hakkındadır. 
f ddia edildiğine nazaran, ko
operatif muhasebeciliği, ziraat 
bankasının para vermediğini 
söy]iyerek birçok istikraz ta
lcblcrini reddetmiştir. Ortak
lar müşkül vaziyette kalmış
lardır. Buna ilaveten h .. arcırah 
namı altında fuzuli masraflar 

yapılmaktadır. Bazı ortakçıla
rın şikayeti üzerine müşteki
lere ait muamele ve ınüşkilat 
daha fazla artırılmıştır. 

Ziraat bankası müdürlüğli
nün dikkat nazarını celbedc
riz. Bu mevzula alakadar ol
sunlar ve ortakçıları tatmin 
etsinler. 

Gardiyan 
Ne yapmak 
lniyetinde imiş .. 

Kasımpaşa' da 700 lira pa
rasına tama ederek Esma 
adındaki kadını feci surrttc 
öldürmekle maznun Rifat ka
rısı Mahmude, şehrimiz müd
deiumumiliği tarafından ıan
darma muhafazasında lstan
bul' a gönderilmiştir. Mahmu· 
denin evinde bulunan ve ci
nayet maznunlarından kocası 

Rifat'ın bir mektubunda ken· 
disine lstanbul' a gittiği tak
dirde her tiırlü yardımda bu
lunacak bir gardiyan bulmuş 
olduğu bildirilmişti. Müddei
umumilik, bu mes'ele hakkın
da fstanbul müddeiumumili
ğinin nazarı dikkatini celbe
derek tahkikat yapılmasını 
ıstemıştir. 

Muamele vergisi kanununun 
ikinci maddesinin (O) fıkra
sındaki 10 amele kaydının ne 
suretle hesap ve tatbik edi· 
leceği hakkında maliye veka· 
Jetinden vilayete bir tamim 
gelmiştir. 2430 numaralı mu
amele vergisi kanununun mev
zuuna dahil bulunan sınaı 

müeesseselerden en çok on 
amele kullananların vergiden 
ıstisnaları bu kanunun ikinci 
maddesinin (0) fıkrasile kabul 
ve tesis edilmiştir. 

Amele adedinin bazı gün
ler ondan yukarı ve bazen bu 
miktardan aşağı düşmek su
rctile mütemadi bir tahavvül 
göstermesi halinde şu suretle 
muamele yapılacaktır: 

Kanunda amele miktarının 
günlük mü, yoksa aylık mı 
nazarı dikkate alınacağı hak
kında kayıd mevcud değildir. 
Muamele vergisinin biray ev· 
velki satış yekununa nazaran 
hesap ve istifası esas kanunun 
8 inci maddesile kabul edilmiş 
olmasına göre amele adedinin 
de bu esasa göre biray içinde 
ıstihdam edilenlerin vasatisine 
nazaran tayin edilmesi kanu· 
nun ruhuna daha uygun gö
rülmektedir. 

Gerek vasati amele adedi
nin tayin ve hesap sureti ve 
gerek ondan . fazla istihdam 
edilerek imal edilmiş olan me· 
vat ve eşyanın amele adedi 
ondan aşağı düştüğü zaman
larda satışa çıkarılması halinde 
tatbiki lazımgclen muamelenin 
izahı için müesseseleri bazı 
kısımlara ayırmak lazımdır. 

Münhasıran muayyen mev
simlerde çalışan veya senenin 
bazı mevsimlerinde istihsalatta 
bulunan müesseselerle fazla 
sipariş aldıkları veya lüzum 
gördükleri zamanda amele ade
dini artıran ve bilahare ondan 
aşağı indiren müesseseler hak
kında ayrı-ayrı muamele yapı
lacaktır. 

Konserve fabrika!arı ıçın 
muayyen mevsimlerde çalışan 
ve bilahare faaliyetini tama
mile tatil eden veya azaltan 
müesseseler, istihsalatını mev
sim geçtikktcn sonra satmış 
olsalar bile imal zamanındaki 
amele miktarı ondan fazla 
bulunduğu takdirde de satış· 
larının tamamı üzerinden vergi 
almak lazım gelir. 

İkinci kısma gelince esasen 
ondan aşağı işçi çalıştırdıkları 

halde senenin herhangi bir 
ayında fazla sipariş almak do
layisilc muvakkaten ameleleri· 
ni çoğaltan müesseselerin on
dan fazla işçi kullanmaları, 
işlerinin hususi mahiyetinden 
değil, herhangi bir müddet 
içinde fazla imalat vücuda 
getirmek mecburiyetinden ileri 
gelir. 

Bunların mükellefiyetleri de 
işçisinin aylıkvasatisi ondan 
yukarı çıktığı ay başından iti
baren başlar. Bunlar, faaliyet
lerini artıracak vaziyete gel
diklerini anladıkları ay başın
dan itibaren alım ve sarf mu
amele defteri tasdik ettirmek 
ve satışlarından vergi vermek 
mecburiyetindedirler. Aksi 
takdirde haklarında kanuni 
muamele yapılır. 

Teşviki sanayi kanuuundan 
istifade eden müesseseler de 
bu şekilde muameleye tabi 
tutulacaklardır. 

, •• Guriçya, 14 (Radyo) - 250 ---------
Bir tnrafııın l\lontrö boğazlar konferansı, diğer taraftan Ccnevre\le 

konu,ınalari <lt'Ynm edcl·eği ortaya çıkan Danzig ıncs'elt"leri ön planda 
yer alan siyasi hiidie.dcr arasına girmiştir. 1ııgiliz suallerine henüz cevap 
vermiyen Alwanya"nııı Danzig işini kenJi arzu una göre halden sonra 
cHap l'crcce~i ve hatta olinıpiyadlım1an sonra bir lıarLın başlıyacağı 

«a~·ialan Danzig"iıı milletler nra::.ı, ehemmiyetini anlatmaktadır. Bu ya· ' . 
zılar, türlii giirüşlni Lir ara) n toplamıştır: 

Fölkişer Beobahter gazete
sine Cenevre'den yazılıyor: 

Danzig halkının büyük ço
ğunluğu nasyonal sosyalist ha· 
reketine uyduğu tarihtenberi, 
yani üç yıldanberidir ki, nas
yonal sosyalist hükumat me· 
murları, Cenevre birliğinin ko
miseri ile hoş geçinmek için 
ellerinden geleni yaptılar. Hat
ta, mesuliyeti müdrik danzig
liler kaygılanarak, kendisini 
ikaz ettiler. 

Milletler Cemiyeti muteme
dine, tuttuğu yolun yanlış ol· 
duğu her vesile ile söylendi. 
Nasyonal sosyalist hükumeti, 
halkın menfaatlerini gözetmeği 
üzerine almış olan komiserle 
mesai teşrikinde bulunmayı 

durmadan ileri sürdü. Fakat 
bütün bu teşebbüsler akim 
kaldı. Münasebetlerin norm.ıl 
bir şekle sokulması için yapı
lan müracaat:ar dinlenilmedi. 

Halbuki, Danzig' deki mu
halefet klikinin her türlü sa
botaj teşebbüsünü Milletler 
Cemiyetinin komiseri seve-seve 
dinledi. Bu komiser, nasyonal 
sosyalistlerin hiç münakaşa 
götürmez çoğunluğu ile vazi
fesini kolayca başaracak yerde 
muhalefetle el - ele vererek, 
onunla durluk kurdu ve gene 
bu muhalefete hiçbir zaman . 
haketmediği bir ehemmiyet 
verdi. 

Danzig'in nasyonal sosyalist 
hükumeti, bütün bunlara rağ
men bekledi durdu ve Millet
ler cemiyeti komiserinin insafa 
geleceği umudunu besledi. 
Maalesef hepsi beyhude idi. 
Ancak, apaçık olarak arkasını 
komisere dayamış olan muha
lefet klikinin kanlı tethiş ha
reketlerine geçmek cesaretini 
gösterdiğini son haftanın kar
gaşalıkları da ispat edince, 
hükumet artık susamazdı. 

işlerin bu suretle inkişafın
daki tehlikeyi anlatmak ve 
artık esaslı bir değişiklik ya
pılması lazımgeldiğini ispat 
etmek senato reisinin geriye 
atamıyacağı bir vazife olmuştu. 

Greiser'in nutku, bugünkü 
vaziyetin bu halde muhafazası, 
Danzig'teki politik durumu 
daha ziyade kötü bir şekle 
sokmaktan başka birşeye yara
mıyacağını göstermiştir. Dan
zig halkının, son yıllardaki 
hadiseler dolayısile gözü açıl
mıştır. Bu halk, Milletler ce
miyeti komiserinin, Danzig'in 
kendisinden beklediği tarzda 
vazifesini kavramadığını, ken
disinin sulhun zamini değil, 
Danzig'in canına kıyan muha
lefetin bir kristalisasyonu ha
lini almış olduğunu, son haf-

talarda arkadaşlarını: kaybetmek 
suretile öğrenmiştir. Bundan 
dolaytdır ki, Danzig halkı, 
Milletler cemiyetile olan mü
nasebetinin yeni bir nizama 
sokulması için kat'i bir istek 
ve nizam taşımaktadır. 

Senato reisi Greiser iki tane 
sarih teklifi ileri sürmştür. Bi
rinci teklifte, bugünkü komiser 
Lcster'in yerine başka birinin 
getirilmesi imkanı verilmek
tedir. Bu böyle olmakla bera
ber, böyle bir değişikliğin, 

üç yıldanberi bu serbest şehir 
halkının Milletler cemiyeti el
çisine karşı beslediği itimat
sızlığı gideremiyeceği de bes
bellidir. 

Bunun için, ikinci teklifte, 
yüksek komiser makamının 
istikbalde büsbütün kaldırıl
ması Milletler cemiyetinin ko
miser!ik vazifelerini senato re
isinin üzerine alması ileri sü
rülmüştür. 

ti< 

* * Noge Zürher Sagtung ga-
zetesine Beri in' den bildi
riliyor: 

Danzig mes'lesinin Milletler 
cemiyeti konseyinde görüşül· 
mesinin Almanya'daki akisleri, 
Almanya'nın Greiser'in hare
ketile ayni fil:irde olduğunu 
göstermektedir. 

Bütün bu hareketin ipucu 
Berlin' dedir. 

" Laypzig " kruvazörünün 
Danzig'i ziyareti münasebetile 
çıkan hadiselerin mes'uliyetini, 
Rayhş harp bakanlığı ile deniz 
idaresi üzerine almaktadır. 

Parti ileri gelenlerinden Fos
ter'in,anlaşmazlığın patlaması-

na sebebiyet veren makalesi 
ancak Almanya' daki parti ma-
kamlarının tasvibile intişar ede
bilirdi. F oster son defa Berli
n'i ziyaretinde Hitler tarafın· 

dan kabul ediJmiştir. Öyle an
laşılıyor ki, bu münasebetle 
Cenevre' de söylenecek sözle
rin ana hatları da tesbit edil
miştir. 

Milletler cemiyeti komiseri
nin muhafaza edilip edilme-
mesi hakkında reye müracaat 
için Greiser tarafından ileri 
surülen plan, Almanya'mn, son 
üç yıl içinde plebisitlerini da
ima dış politikaya tahsis et
mesini hatırlamaktadır. 

Danzig'de ne kadar muha
lefet partisi varsa, hepsi, rey 

• sahiplerine, florin 'in kıymeti 
düşürüldüğü gündenberi iç po
litika hakkında kanaatlerini ız
har etmek fırsatını vermek için, 
meclisin feshini istemektedir
ler. Nasyonal sosyalist hüku
meti ise var kuvvetle bu te-
şebbüse karşı koymaktadır. Hü
kumet, Milletler cemiyeti ile 
olan münasebet şekli hakkın
da plebisite müracaat etmek 
peşindedir. 

Tekmil Bcrlin gazeteleri, 
Grciser'in nutkunu birinci say· 
fada neşrettikleri halde, Mil
letler cemiyeti konseyindeki 
müzakerenin cereyanını gayet 
kapalı geçmekte ve vaziyeti 
olduğu gibi göstermemekte
dirler. 

Danzig senato reisi günün 
kahramanı olmuştur. Aynı za
manda Milletler cemiyeti ko
miseri Lester'e dolu gibi hü
cumları yağdırılmaktadır. 

Berliner Börsen Saytung ga
zetesi, Lester'in Danzig ile 
Varşova'nın arasını açmağa uğ
raştığını, çünkü, her iki hüku
metin anlaşmasına bir türlü 
katlanamadığını söyliyecek ka
dar ileri varmaktadır. Aynı 
gazete, Lester'in güniin birin
de Danzing halkının gazabına 
kurban gideceğini, bugüne ka
dar haklı olan infiali, sırf 
Danzig hükumetinin koruculu
ğu sayesinde tatmadığını soy
lemektedir. 

Çekoslovakya'lı talebe harb 
sahasını ziyaret için şimali 
ltalya'yı gezmektedir. 

Bugün Macaristan' dan da 
bir kısım seyyah beklenmek
tedir. 

Romanya iktlsadiyatı 
Bükreş, 14 (Radyo) - Ro

manya ali iktısat komisyonu 
başvekil M. Tataresko'nun ri· 
yasetinde toplanmıştır. 

Bazı mühim meseleler mü· 
zakresindcn sonra, içtima Son
bahara talik edilmiştir. 

Komünist askerler 
Ajaksyo ( Korsika' da ], 14 

(Radyo) - Fransız bahriye 
mensupları sokaklarda Enter· 
nasyonal marşı söyledikleri için 
tevkif edilmişlerdir. 

ltalya'da şenlik 
Roma, 14 (Radyo) - Bugün 

zecri tedbirlerin 240 ıncı ve 
ve sonuncu günüdür. M. Mus
solini bu münasebetle bütün 
ltalya'nın bayraklarla donatıl· 
masım emretmiştir. 

-------------------------
ZABITA: 

6 kişi 
Bir kadını 
kirletmişler .. 

Yukarı Sinekli mahallesinde 
çirkin bir vaka olmuştur. Se
rezli Yusuf oğlu Sami, yanın
da Sadık kızı 20 yaşında Şe· 
rife ile gezerken önlerine amele 
Abbas oğlu Riza, Mustafa oğ
lu Hasan, Talip oğlu Hüseyin, 
Abdullah oğlu Mehmed, Ra· 
mazan oğlu Receb ve Numan 
oğlu Salih çıkmış ve kadının 
zorla namusuna tecavüz etmiş
lerdir, Zabıtaca hepsi tutul
muş ve tahkikata başlanmıştır. 

Bıçak taşımak 

Karş1yaka' da Soğuk kuyu' da 
Hasan oğlu Mahir' de bir bı· 
çak görülmüş ve zabıtaca alın-
mıştır. 

Sarhoşluk 
Karşıyaka' da sahil gazino· 

sunda Denizli'li Mehmed oğlu 
Ahmed Kemal, sarhoş olarak 
gazinoda ötekine berikine sar· 
kıntılık etmiş ve hanende 
Hayrünnisaya tehditte bulun
muştur. Zabıtaca tutularak hak
kında tahkikata IJaşlanmıştır. 

Araba kazası 
Gümrük önünde bir araba 

gümrük ambarından çıkarılan 
eşyayı yüklemekte olan ham· 
mal Hasan, hayvanın iirkmesi 
yüzünden ayaği araba altında 
kalmak suretile yaralanmıştır. 
Yaralı, hastaneye gönderil
miştir. 

Kavga 
Kahramanlar mahallesinde 

87 inci adada oturan ve mem-
leket hastanesinde hademelik 
eden Ahmet oğlu Mehmet 
Ali, işe yerleştirmek üzere 
beraberinde Emine ve kız 
kardeşi Safinaz ile bir eve 
gitmişlerdir. 

orada bulunan Muş'lu Meh
met oğlu koltukçu Ferhat 
Ka'iım; 

- Beni dövmeğemi geldiniz? 
diyerek kavgaya başlamış ve 
bıçakla Mehmed'i boynundan 
hafif surette yaralanmıştır. 

Otobüs kazası 

Şoför Edhem oğlu Receb'in 
ıdaresindeki otobüs, G-:zi b

0

ul
varında bisikletle ilerilemekte 
olan Mehmud oğlu 15 yaşında 
Emin'in arkasından çarpmış 
ve sol ayağından yaralamıştır. 
Şoför tutulmuştur. 
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[Yfiksek terbiyeye hazırlık -
Adamı teşkil etme - Seciye ter· 
biyeııiode ahlaki taıdiklerio ro
ın - Örnek - Sosyetede Ailemin 
rolü.] 

Evveli çocuğtın duyu (Has
sa) lannı, sonra fikrini ; ve 
aynı zamanda bedensel ehli
yetlerini tedricen inkişaf ettir
me : işte yeni milli terbiye
mizin ilk kısmı. 

Aydın ve ayani görüş ve 
usulün teşekkülü hakkında, 
pestalojinin öne sürdüğü plan 
vardır. 

Hassasiyetin teşkil ve terbi
yesi hakkındaki meselenin hal
line davet edilince, pestaloji 
ve koldaşlari, henüz mevcut 
olmıyan metodu kolayca ve
receklerdir. 

Şimdi, bedensel ehliyet ve 
kuvvetlerin muvazaten inkişafı 
işi kalıyor. Bu meseleyi hal 
için ne lazım olduğuna işaret 
ettik. Eğer bir ulus, bunu hal
le, hararetli bir surette san
hr~, çabucak bulunacağı şüp
hesizdir. 

Terbiyenin birinci kısmı, te
mel olan ikinci kısmı hazırla
mağa bir vasıtadır, ki şudur 

1. - Bu baptaki temel fi. 
kirlerimizi ikinci ve üçüncü hi
tabelerimizde söyledik : Bura
da birşey ilave edecek deği· 
liz. Pestaloiinin pedagoji pla
nını ve fikirlerini takip ede· 
rek bu ikinci tabii terbiye pe
dagojisini muayyen bir meto· 
da bağlamak ; milli terbiyenin 
felsefesini yapmak: Birinci kıs
mın metodu kullanılırsa, bu da 
yapılabilir. Terbiyenin zileret
tiğimiz birinci kısmı yapılmaz· 
sa bu ikinci kısmı olmaz. Her 
çocuk, isterse aşağı tabakadan 
olsun (Doğuşta ehliyet farkı 
yoktur), en derin bir metafiziği 
ihtiva eden ve en mücerred 
bir nazariyeyi hulasa eden bu 
tedrisatı kolayca kavnyabilir ; 
her ne kadar bugünün alim· 
leri ve metafizikçileri bunu zor 
anlıyorlarsa da.. Binaenaleyh 
bu noktada birtakım tereddüt 
ve şüphelerle vakit kaybetmi
yelim. Eğer yalnız birinci kısım 
tecrübe edilmek istenilirse, ne 
netice çıkacağını istikbal gös· 
terecektir. Bizim asrımız, şim
diye kadar, boş mefhumların 
esiri kalıp, (Aydın görüş) ün 
hakiki realite alemine gi~eme· 
miş oldutundan, en yüksek fi
kirlerle başlamak suretilc bu 
aydın görüşe ulaşacağı umula
maz. Felsefe, ona, bu boş fi· 
kirleri atmasını ve başka fikir
ler yaratmasını teşvik etmeli· 
dir. Bu baptaki mesai, ilkönce 
belki semeresiz kalır : Fakat 
buna hayret etmemeli. 

Bilakis talebemiz, bu aydın 
görüş aleminin başlangıcından 
itibaren - ıaten başka ilem 
de tanımadığından - o aydan 
görüıü, müşahede usulGnü ter· 
ketmez. Bu, ona, daha yük· 
ıekliklcre çıkmak için kafi ge
l~cektir. 

Y cginc felsefi olan ve evren· 
ıel kılınabilecek bulunan ter
biye budur. Medeni ve dini 
kültür, bu yeni terbiyeyi ikmal 
edecektir : Sonra talebeyi ha
yata salıvercbiliriz. işte ancak 

lerin son inkişafandan mallı· 
matlar etmiştir. 

Diğer taraftan M. Litvinof 
ta dün sabah Londra'dan dö-

nen İngiliz delegesi M. Ren
de} ile görüşmüştür. 

iyi haber alan mahafilin 
teyit eylediğine göre, Türk ve 

Sovyet murahhas heyetlari 
arasında hiçbir noktai nazar 

ayrılığı kalmamıştır. Şimdiki 
halde Fransız murahhas heyeti 

lngiltere ile Sovyetlcr birliği 
arasındaki nQktai nazar ayrı· 

lığını gidermeğe çalışmakta 
ve bu hususta hakem rolü 

ifasına gayret etmektedir. Bu 
fikir ayrılığı mustakbel boğaz-

lar mukavelenamesi çerçevesi 
içinde mıntakavi anlaşmaların 
tatbikine ait bulunmaktadır. 

Montrö, 14 (A.A) - Kon
ferans mehafilinde çok nikbin 

bir hava içinde husust konuş· 
malara devam olunmaktadır. 

Konferansın bugün aktedeceği 
umumi toplantısı yarına tehir 
dilmişiir. 

bildirilmiştir. 
ltalya, Almanya'nın he 

davetini istemektedir. Bu 
lehin ne kadar kabul edil 
ği belli değildir. 

Borsada 
Ozum aabtları: 

Ç. Alıcı K. S. 
55 H. z. Ahmet 9 
27 S. Süleyma: 8 
24 S. Emin 9 

4 J. Taranto 7 
3 H. Kura 9 75 
2 Şınlak z. bir. 9 20 

115 
520592 
520707 

Zahire sabtları: 

K. 
9 
9 
9 
1 
9 
9 

Ç. Alıcı K. S. 
15 Ton buğday 6 75 

1058 Buğday 6 75 

K. 
1 
1 

29 B. pamuk 44 
202 ken. pala. 580 

Tersaneyi teftit 
Liman işletme idaresi 

dürü Haşmet Dülge dün 
renin tersanesine giderek 
teftişlerde bulunmuştur. 

lda rT kısım reisi g 
Şehrimiz emniyet m .. 

lüğü idari kısım reisliğine 

yin edilen Çanakkale m 
memuru Fethi, Çanakkale, 
ğelmiş ve yeni vazifesine 
lamıştır. Muvaffakiyetler d" 

Fuhutla mUcade 
Fuhuşla ve fuhuş yiizÜ 

bulaşan hastalıklarla mü 
komisyonu, dün sıhhat 111 

lüğiinde doktor Cevdet 
oğlu'nun reisliği altında 
lanmış, bazı kararlar al 

a 
s 

la 
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lngiltere-Fransa Verdon'da lzmir Komutanlığı ilanları Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Beher kilosuna biçilen ederi 170 kuruş olan on yedi 

bin altıyüz kilo yün çorap ipliği kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

----. ...._. .. ..... --- M.st Mv. sat. al. komisyonundan: 
1 - Beher çiftine biçilen ederi 170 kuruş olan onbeş bin 

çift yemeni kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 
Siyasetlerini mutla. Sulh tezahüratı yağ. 
ka değiştirmelidirler 

Paris, 14 (A.A) - Muha
lifler mehafilinde Berlin, Vi· 
yana ve Roma'da vukua gelen 
son hadiselerin Fransa ve ln
giltere'nin Avrupa siyasetinin 
büyük harptenberi hemen he
men mutlak denecek şekilde 
icra etmekte olduğu kontro
lünü artık ellerinde tutama
makta olduklannı ifade et
mekt olduğu beyan edilmek-

' tedir. 
Bazı siyasi mehafil şu fi

kirdedir: 

ltalya' sız bile olsa lngiltere 
ve Fransa alastikiyetten mah
rum ve sım-sıkı kapalı olan 
siyasetlerini değiştinnelidirler: 

mur arasında bitti. 
Verdon, 14 (Radyo) 

Sulh bayramı, yağmurlar ara
sında hitam bulmuştur. Mu
rahhas heyetler yağmurun şid
detinden mezarlara çelenkle
rini koymağa muvaffak ola
mamışlardır. 

Dinler arası mabedinde ru
hani merasim yakılmıştır. 

Murahhaslar memleketlerine 
dönmeden belediyede toplan
mışlar ve .. Altın kitaba" fikir 
ve mütalealannı yazmışlardır. 

Yunan sabık muharipleri 
Selanik'teki umumi harb me
zarlığı olan zeytinlikte alınan 
toprağı Verdon belediyesine 
vermişlerdir. 

Sulh 11iukavele-

2 - ihalesi 3/ağuston/936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi yüzyirmi sekiz kuruşa ko. dan alınır. 
4 - ilk teminat 1912 lira 50 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel M. M. v. sa. al: ko. na vermeleri. 15 20 25 30 

Mst. Mv. sa. al. komisyonundan: 
1 - Her bir tanesine biçilen ederi 85 kuruş olan kırkbin 

tane yerli ve ecnebi mamulatı çıplak aleminyon ma· 
tara kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 ihalesi 3/eyliil/936 perşembe günü saat 15 tedir. 
3 - Şartnamesi 170 kuruşa ko. dan alınır. 
4 - ilk teminat 2250 liradır. 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuklarını ihale saatinden enaz bir 
saat evvel M. M. v. satın alma ko. na verm~leri. 

15 30 15 30 

2 - Şartnamesini 150 kuruş karşılığında almak istiyenler 
her gün M. M. V. sa. al. ko. na gelmeleri. 

3 Eksiltmeye girecekler kanunun iki ve üçüncü madde-
• !erinde yazılı belgelerle 2244 liralık ilk teminatlarile 

birlikte teklif mektuparını ihale günü olan 22 /Tem
muz/ 936 çarşamba günü saat 11 den bir saat evvel 
M. M. V. sat. al. ko. na vermeleri. 

2011 5 1 o 15 21 

Mst. Mv. satm alma komisyonundan: 
1 - Edremit garnizonundaki birliklerin yiyeçecek ihtiyacı 

için 10000 kilo sadeyağı kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. 

2 - Malin tahmin bedeli 9000 liradır. 
3 - Teminat bedeli 675 liradır. 
4 - 20 171 936 pazartesi günü saat 10 da Edremit satın 

alma komisyonun dairesinde yapılacaktır. 
5 - İstekli olanların birinci teminatlarını ve banka mek

tuplrrını veyahut tahvilatlarını 4. tümen muhasipliğine 
20 Teınmuz 936 pazartesi günü saat 9,5 da yatırmış 
bulunacaklardır. 

Pertinay Eko Dö Paris ga
zetesinde şöyle yazıyor: 

19 Mart tarihli Fransa, ln
gilterc, Belçika itilafı ile 3 
nisan tarihli lngiliz teminat 
mektubu bize alakadar dev
letlerin birbirlerile istişarede 
bulunmak üzere bir toplantı 
yapmalarını istemek selahiye
tini bahşetmektedir. Ancak 
1 ncgiliz nazırları her iki tara
fın da yanıbaşında yer almak 
istememektedirler. 

lerinin tadili 
M. Baldvin ne dedi? 

Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 

Cinsi 
Mıktarı 
Kilosu 

Beher kilo-

6 - Evsaf ve şartlarını bilmek istiyenler için her gün ko
misyon açık olduğu ilan olunur. 

1932 30 5 10 15 

Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 1973 

e~ 

ti 

rl 

9 
9 
1 
9 
9 

1 
1 

A4 
50 

' • 

Marsel Rays Excelsior ga
zetesinde diyor ki: 

Şimdiki vaziyetin men'şei 
Londra ile Paris'in noktaina· 
zarlan arasındaki başkalık ol
duğundan Fransa ile lngilte
renin feyizli mesai birliği siya
seti ile kısır ve abus siyaset
ten birini acilen tercih etme
leri icabeder. 

Humanite gazetesinde Per 
imzası altmda yazılan yazıda 
öyle :deniliyor: 

Loknrno misakı ahkamını 
ihlal etmemiş olan devletler 
Lokamo teminatları yerine 
başkalarını l ikame etmek için 
Brüksel' de toplanmalıd ırlar. 

Mu:kavele 
Bozuldu .. 

Atina, 14 (A.A) - Anado
lu ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor : 

Yunanistnn'ın dört muhrip 
siparişi için bir lngiliz şirketi 
ile yaptığı mukavele şirketin 
aı.laşma haricinde teklifler yap
masından dolayı fesholunmuş-
t~r. Hükumet lngiliz inşaat 
şırket!erini yeniden münakasa
ya davot etmiştir. 

İngiltere - Mısır 
Anlaşması tahakkuk 

etmek üzeredir. 
Kahire, 14 (A.A) - Mısır 

tel?~asyo mahfelleri bugece 
ngılız ve Mısır delegasyonlan 
arasında itilaf hasıl olduğunu 
söyliyorlar. Bu anlaşma 1930 
İnlaşma programının ayidir. 

t1' ~?iliz işgali bundan böyle 
jl Suveyş kanalına münhasır ka
l# lac1ktır. 

Yalandır 
eıcft Atina, 14 (H.R) - Bir ga
nclıl zetcnin yazdığı Yunan başba
e 1 kanı Metaksas'ın Roma'ya se-
erl' yahat edeceği hakkındaki ha
e,d b~r,. kat'i surette tekzip edil
tıf rnıftir. 

i\I lngiliz gemi-
'' l eri avdette .. 
ur/ Cebelüttarik, 14 (Radyo)
cıı~ ~oy~cr ajansı, lngilterc'nin be
\jl şıncı muhrib filosu 6 bin ton-

SıJ Iuk bir harp sefinesi refakatile 

it lngiltere'ye hareket etmiştir. 
\tfl 

Londra, 14 (Radyo) - A
vam kamarasında ; meb'us 
1919 - 1920 sulh mukavelele
rinin umumunun yeniden tet· 
kikinin daha iyi olup olmıya
cağını sormuştur. 

M. Baldvin evvela bu suale 
cevap vermemiş, fakat son-
radan: 

- Uluslar sosyetesi eylülde 
kendisini ıslah ve takviye için 
çalışacaktır. Bu işlere sonra 
bakabilir. Demiştir. 

Maliye bakanlığı müsteşarı 
M. Morison Alman'ların istik
raz tahvilatından pek azını al
dıklarını söylemiştir. 

Yüksek atlama 
Nevyork, 14 (A.A) - Olim

piyatlar için yapılan seçme 
müsabakalarında zenci Gorne
lius Johnson ve zenci Dave 
Olbertton mükemmel bir stille 
2 metre 77 milimetre yüksek 
atlıyarak yüksek atlama dün
ya rekorunu kırmışlardır. 

Tütün 
ikramiyeleri 

Sehit yetimleri ile harb 
makıllerinin 936 yılına ait tü· 
tun ikramiyeleri temmuzun 
onyedinci gününden itibaren 
cuma günü snnt 9 dan 12 ye 
kadar vilayet mektupçuluk sa-
lonunda komisyon tarafından 
cuma günü Bayanlara (Kadın-
lara) salı günü Baylara (Er· 
keklere) haftada iki defa ol
mak üzere tevziat yapılaca
ğından ellerindeki resmi senet 
ve maaş kayıt suretlerile biz
zat komisyona gelmeleri ilan 
olunur. 

1 - Ciheti askeriyece muhtelif mıntakalara yaptırılacak 
Linit ma· 1061500 400 ton kara nakliayatı açık eksiltme suretile müna-
den kömürü. kasaya konmuştur. 
Linit ma- 394800 3948 00 1 00 296 10 2 - ihalesi 18/temmuz/936 cumartesi günü saat onda iz-
den kömürü. mir'de kışlada Mst. Mv. sat. al. ko. nunda yapıla-
Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı caktır. 
Kapalı zarf 31/Temmuz/936 cuma günü saat 16 da 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 1780 liradır. 
Açık eksiltme ,, 

11 
,, ,. ,, ,, 16130 ,, 4 - Teminatı muvakkatc akçesi 133 lira 50 kuruştur. 

1 - lzmir Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cins ve miktarları 5 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
yazılı iki kalem linit maden kömürü iki kıt'a şartna· 6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve-
me ile ayrı ayrı biri kapalı zarf birisi açık eksiltme rsika göstermek mecburiyetindedirler. 
suretile cksiltmiye konmuştur. 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

1 
ve üçncü maddelerine ve şartnamesinde yazılı vesi-

haleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda lz- kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa-
mirde kışlada Mst. Mv. satın al!lla komisyonunda ya· pılacaktır. tinden evci komisyonda hazır bulunmalan. 2 7 11 15 

3 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. Mst. Mv. sa. al. ko. rs. den 
4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve- 1 - Beher metresine biçilen ederi 260 kuruş olan 75 

sika göstermek mecburiyetindedirler. bin metre kaputluk kumaş ile beher metresine 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki biçil~n ederi 220 kuruş olan 25 bin Metre avcı ye· 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve- leklik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
sikalarile kapalı zarf için teminat ve teklif mektup- 2 - Kaputluk kumaşın ihalesi 22 /Temmuz/ 936 pazartesi 
larım ihale saatinden enaz bir saat evvel komisyona günü saat 15 te ve avcı yeleklik kumaşın ihalesi ayni 

vermiş bulunacaklardır. Açık eksiltme için de ihale gün saat on birdedir. 
saatinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. 3 - Kaputluk kumaşın ilk teminatı 11000 ve diğerinin 

15 19 24 29 2170 4000 liradır. 

M M d 
4 - Kaputluk şartnamesi 975 ve yeleklik şartnamei 275 

st. v. sa. al. ko. rs. en: k M M V d l 
1 - Diyanbckir' de yaptırılacak yapılar kapalı zarfla ek- uruşa . . . satın alma komisyonun an a mır. 

siltmeye konmuştur. 5 - Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat ve 2490 sa-

2 - Keşif bedeli 240467 lira 15 kuruştur. flk inanç parası yılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı bel-
13274 liradır. gelerle birlikte teklif mektuplarını ihale naatinden bir 

3 - ihalesi 3 /8/ 936 pazartesi saat 15 tedir. saat evvel M. M. V. sa. al. ko. na vermeleri. 

4 - Keşifname resim ile idari ve fenni şartnamesini almak 2020 5 11 15 19 
istiyenler 12 lira 5 kuruş karşılığında komisyondan Burnava askeri sat. al. komisyonundan: 
alınır. 1 - Bumavadaki kılanın senelik ihtiyacı olan 25000 kilo 

2 

5 

5 Eksiltmeye girecekler ilgili bulunanlar için 2490 sa- sığır eti açık ek~iltme suretile satın alınacaktır. 
yılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde istenilen ve 2 - Açık eksiltmesi 27/7/936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
Bayındırlık . ~ak~nlığındNa~ alınması geregin fenni ehli- 3 Umum tahmin tutarı 4500 lira olup muvakkat temi-
yetnamelcr ıçın ıhale gununden sekiz gün evvel mez- nah 338 liradır. 
kur Bakanlığa müracaat edilerek buradan da alınacak 4 Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
belgelerle idari şartnamede istenilen ve behemehal 5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde-
verilmesi mecburi olan vesaikle birlikte teklif ve te- lerinde yazılı vesikalarla teminat muvakkate makbuz 
mina~ mektuplarını da ihale saatinden en geç bir saat veya banka mektuplarile muayyen vaktinde Burnava-
evvelıne kadar M. M. V. satın alma komisyonuna daki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 
vermeleri. 2169 15 21 25 30 11 15 18 23 2108 

111~---~~----:--:---:-~---:-------------------~---------------.;__:.;;_~----~~:..:..:..--u Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
CUZ, temiz, taze 1 - Ciheti askeriyenin ğöstereceği yerde 1048 lira 85 ku- 1 - Edremit'teki kıtaatı ask"riye hayvanatının 350 ton 
ilaç ve tuvalet ruş bedel keşifli paratoner tesisatı açık eksiltme sure- kuru ot ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon-

tile münakasaya konmuştur. muştur. 
çeşitleri ı 6 2 lh ı · 29 iT z1 2 - halesi 17 Temmuz 93 cuma günü saat 15 buçukta - a esı emmu 936 çarşamba günü saat do-

ffamdİ Nüzhet lzmir'de loşlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda kuzda Edremit'te askeri satın alma komisyonunda ya-
yapılacaktır. pılacakiır. 

S 1 h hat 3 - Teminatı muvakkate akçesi 79 liradır. 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 12250 liradır. 
4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 4 - Teminatı muvakkate akçesi 918 lira 75 kuruştur. 

E 
5 istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

Czanes• vesika göstermek mecburiyetindedirler. 6 1 kl'l T' 

1 - ste ı er ıcaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
. 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

• ve üçünü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika- 7 
..., . •· - "' .. :'..- - ~-" 

ilan 
Ticarethane nakli 
Şimdiye dadar Kemeraltı cad· 

desinde Küçük salepçi oğlu 
hanında bulunmakta olan tica
rethanemiz bu kere Birinci 
kordonda dolm civarında ka
in 12 numaralı binaya nakil 
edildiğini muhterem müşteri· 
lerimizle alakadarana ilan ey
leriz. 

Kantarcı oğlu Rifat ve 
Etem kardeşler 

tarı ve teminat muvakkatelerilc birlikte ihale saatin- - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
den evvel komisyonda hazır bulunmaları. ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-

1949 ı 5 10 15 kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 2 
1 Beher kilosuna biçilen ederi 150 kuruş olan 16500 kilo 110 10 15 21 26 

pamuk çorap ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konul- i zmir belediyesinden başkatiplikteki keşif ve şart-
muştur. Kazım Özalp bulvarının Bas- name veçhile 31 171 936 cuma 

2 - ihalesi 22 /Temmuz/ 936 çarşamba günü saat 15 tedir günü saat on altıda açık ek-
3 - Şartnamesi bedelsiz M. M. V. sa. al. ko, dan alınır. mahane meydanile Kültürpark siltme ile ihale edilecektir. 
4 - ilk teminat 1866 lira 25 kuruştur. arasındaki parçasının kordon işin bedeli keşfi altıyüz altmış 
'i - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun iki ve taşlan çekilmesi ve iki taraf yedi lira altmış kuruştur. iş-

üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle kanuni teminat- ve orta yaya yollarının imla tirak için elli liralık muvak-
larının havi teklif mektuplarını ihnlc saatinden bir saat ve tesviycsile Kültürpark ka- kat teminat makbuzu ile söy-
evvel M. M. V. sntın alma ko. na vermeleri. pısı önünde 400 metre murab- lenen gün ve saatte encümene 

2012 5 10 15 21 ba1 adi döşeme yapılması işi gelinir. (2177) 15, 18, 21, 25 



Türkiye İş ve Zirt:ıat bankala 
üzüm kurumu limited şiketinde 

Muhasebe memuru aranıyor 
Şirketimiz hesap işlerinde çalıştırılmak üzere imtihanla 

memur alınacaktır. 
Şerait: 

1 - Türk olmak. 
2 - Lise veya buna muadil bir mektep mezunu olmak. 
3 - Usulü muhasebeye vakıf bulunmak. 
4 - Fili askerlik hizmetini yapmış bulunmak. 
Yukarıda yazıh evsaf ve şeraiti haiz bulunanların mev 

vesikaları, bir kıt'a tercümei hal varakasile birlikte 18/Te 
muz/936 cumartesi günü öğleye kadar kurumumuz mu~ as 
ciliğine müracaatları. 

Kazananlar arasında Fransızca, Almanca, lnriliıcc li 
rından birine vakıf olanlar tercih edilecektir. 15 16 17 21 

İzmir memurlar kooperatifina 
Muhasebe işlerinde bilfiil çalışmış usulü muzaafaya vikıf 

muhasebeci muavinine ihtiyaç vardır. lstiyenlerin 20 /7/ 9. 
tarihli pazartesi günü saat 17 de yapılacak imti~ana . itti 
etmek üzere bir gün evvelisine kadar mevcut vesıkalarıle k 
peratif müdürtüğüne müracaatları. 2171 15 1 

Burnava belediyesinden: 
Bumava çay mecrasında 84 metre uzunluğunda iki 

ve 995 lira 46 kuruş k~if bedelinde bir dıvar yapıla 
ihale açık eksiltme ile_ 30/7/936 perşembe günü saat 16 
yapılacaktır. Muvakkat teminat akçesi 75 liradır. lsteldile 
müracaatları ilan olunur. 15 19 23 29 2131 

lzmir sulh hukuk hakimli- tos/936 tarihinden itibaren 
kesin görebilmesi için açı 

ve gayri menkullerin e 
şartnamede yazılıdır. 

Müzayedeye iştirak e 
istiyenlerin kıymeti muha 
nesinin yüzde yedibuçuk 
petinde pey akçası veya 
bir banka teminatı ibraı 
meleri lazımdır. Yüzde 2 
delliliye ve ferağ harçları 
cıya ve verıi vesair k 
mükellefiyetleri satıcıya 
olub ihale bedeli def' aten 
peşinen ödenecektir. 

İhaleyi müteakip mü 
ihale bedelini tamamen 
mediği takdirde gayri me 
tekrar 15 gün artırmıya " 
lup talebinde ihale yapı 
ve arada tahakkuk e 
ihale farkı hükme hacet 
madan vecibesini ifa etoı' 
müşteriden tahsil oluna 
Daha fazla malumat al 
istiyenler dairemizin 9351 
numarala dosyasına mür 
ları ilan olunur. ıı 

Mücellit 

Ali Rız 
kavfcJı Yeni 

çarşısı No. 


