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Temmuz 1936 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

Fransız murahhası, karşılıklı yardım pakt 
ları üzerinde murahhas/arla konuşuyor! 

Vaziyetmüsaid.lngiliz Rus 
murahhasları hükômetle -
rinden talimat bekliyorlar! 

------------
Sosyeteden vazife almış gemilerle Türk anlaşma-
larının ifası için icap eden harp gemileri boğaz

lardan geçebilecektir. Madde kabul edildi. 

l'clefoıı- 277<1 

Montrö • 

Konferansı 
hada 

müsait bir saf
bulunuyor. 

"\ Alman-Avusturya anlaşmd
Y ugoslcivya sının Rusya'daki akisleri .. 

Almanya tarafına 
mı geçiyor? 

Belgrad, 7 5 (Radyo) -
Yugoslavya'nın, üçler itti
/akile ( Alman-Av11slurga
italya) birleşeceği hak
kında umumi bir kanaat 
vardır. Alakadarlar, bu 
hususta zemin hazırlamak
ta ve böyle bir birleşmeyi 
terviç eylemektedir/er . 

• • * 
Roma'ya giden Al-
man askeri heyeti: 

Roma, 7 5 ( Badyo) 
Sellihiyettaı mehafil, Al
man askeri heyetinin Ro
ma'ya gelişinin bir neza
ket ziyareti olduğunu söy
lemekte ve bu zigaretbı 
hiçbir sigasi mahiyeti ol· 
nıadığınz bildirmektedir. 

Mussolini Almanya'ya 
yaklaşmak istiyor! -----Almanya cenuba doğru genişlemek isti

yor. 
'!lanya,~ İtalya 

Gün gelip Al. 
biri birini aldatacaklar!. -

'- _,,/ 

Tarihi bir hatıra: Lozan muahedesini imzalıgan Türk mürahhas heyeti 
!\luutrö, l~ (~{~d}~). - lloğıı:ı:lar )a ~l' S°' rt ılı-lc;;•~l.~rini knlml f)i lıuhcr ulnn ucbafillcr bir 

kunrrmı1-1 nıu~l.."lll.ıt ıı.>ıudc dcYanı etnıı tir. nııla~manın tlııimu ıııiim'kiin olrlul!u 

..ımrktedir. noıuaıı)ıı murnlıb:ı~la· M. Pol Bonkur gece aat 2:J kaııı:atinılediı-ler. 
rınhı hir tnlı-.bi ll'knik komitı'Y" de ) cnidcn f nı;ili7. dclrtelcrile g<i· Montrö 13 (A.A) - So, yt·t 

lın,ul" e<lilnıi~ıir. riişccektir. -Sonu 5 inci sahifede-
Uo~n?Jarılaıı ı;cı;ecck ~efiııelc· 

riıı ne Mm Lte lınn ket cdeı ekkri 
hnkkıntl.ıki k.ırur, ikinci l,:ırnntlc 
kıılıul Pılilıııiştir. llıırp zamanında· 
ki \'DZİ)cl tı: kabul edilıui~lir. 

Hoğnzlnrn mücıı' ir de,·lcılcrc 

uit talıtt>llıalıirlel' için <],-. miilıinı 

lıir kıırnr ittHıaı ed ilıni~tir. Hu ka· 
ram göre )t'ııiclen in,a edilmiş 

tuhtellıalı rler Karadcııiz'c crbc tı;c 

ı;eçcı ekkr \'e tamiri icabcdcn talı· 

tclhnlıirlc·r <le ııpıi ytkildi' lıoğıı7.· 

lnrdnıı ı;ıknbilcccklcrdir. 

J O nuru madde ol:ırnk, Tür· 
ki)ı~'uin bir defoda l:i,000 tonluk 
harp ıwf iııclı~rinin geçme i hakkın· 

ılnki ııoktni naıan knhul edilmiş· 
tir. Türk tloıııııırn:ısı hu karardan 
ııııi tı• nııtlır. 

Kon f Prnn lııınd:ın oııra f>llııt 
1 i dı• 1 1 "' 16 ınrı maddeleri ınii· 
ınk rr Pılf't•cktir. Bu mnddelı:r et· 
r:ıfııııla iınılilik Jngiltcre ile Hu • 

) u ıır,ı ıııılo ııoktoinnı.ar ilıtiliıfı 

'.ırılır. Mıı:ııııııf ılı f!t'Ç 'akit Lon· 
ılr.ı \(' '10 kma'nnıı ~"ııi talimat 

~rlct·e~i tnlırııin edilmektedir. 
lontrö, :u (A.A) Bol!:ızl:ır· 

ıl.ııı lııırp zıııııaııııuln harp p;Pnıile· 

tinin gt•ı;i.i luı u und.ı hu~uıı üğ· 

INl.•ıı ı:onı·ıı mm ııkk:ıt lıir formül 
l..nlml ('(lilıııi tir. Bu lorıııiilı· g;;. 
rt', ıııilletlPr remi) etinden Lir \n· 
ıitı• .ılnu hnrp gı-.milerilt' Tiirkiye· 
ııiıı i tirak t•tti~i hir arılaşınnııın 

ifa ı zımınınılıı icıılwden hnrp S"· 
rnilcri lıor:ıu:lıırılaıı gN;elıilP<'ektir. 

lıılıtt>lif lıı·)cli ımırahlın lnr 
lıukiıınetlcrıudcıı lıu hnpt:ı tııliıııat 

i tt>nıi lertlır. Bu talinıııtın hu"<'C(' e 
{!';C'lmcsi hckl• rıi)or. 

Moııtro ıs ( \.A) .M. Pol 
Boukur, clüıı hutün [!Ün mu t:ıklıcl 
lıoğaılnr ımıkıı\ el<' i 'e kıırşılıkh 
) ardımıı dair hölg · paktlıırilc bir· 
birine bağlı huluııau ıle,·letleriıı 
istedikleri lıııkkmda hir koınpronıi 
hulnıağa çıılışnıı)ını~tır. 

1. Pol Huukur eHela hıgiliz 
onra il) ni umanda Türk, Roman· 

Türkiye, f ngiliz, Yugoslav deniz 
anlaşması kalktı mı? 

Hoına, 15 (Hadyo) - Hugiin 7.Cl'ri h:ılhiı lı·riıı k.ıldırılıııa~ı iizt>riııe 
Pııris 'e Atina hiikumetleri \kılcniz.dr-ki ıııi,.,ıkııı ılo hiikünıclen dil:;· 
tii~ünü ilSn etmişlerdir. 

Bu ııkclcniz itildfında ~imdi İngiltPrc"nin ~:ıııııııla 'l'iirki)t' H" ). u· 

go lııYya lıükunıctleri 'ardır. İngiltcrı• · niıı lıııgün im h ıı~u~t:ı lıir karar 
,·crccc~i t:ılımin edilmektedir. 

Lonılra, 14 (A.A) - halya'yn knr,_ı L.omılınıış ol:ııı lngiliz zecı i tfü). 

birleri çnrşaıuha günü gı•cc yan ındıın itilıart•n kııltlmlncaktır. A) ni zıı. 
manda bir tccovfız ilıtimnline karşı 1ngiltcrt• ılr \kdeniz'deki de' lPtlrr 
ara ında tenli oluuon karşılıklı yarılım teminatı ılo nıunkn1.i olaı-ııktır. 

Muhacir iskan siyasetimiz 

ilk parti gelenler yirmi 
beş bin kişidir .. • 

Bunlara hükumet tarafından toprak, bağ. 
day verildi, hepsi de yerleştirildi. 

Ankara, 15 (A.A) Sıhhat w 
içtimai mua\cıwt vekii.letiııdeıı: 

Ihı ene Hunınııya 'e Hulğııris· 
tım'daıı alııımıı sı tııkıırriir eden 
25.000 mulını•irdcıı lıiriııd parti 
ıılnrnk gelen ,.c Tokat, Kn) ı-ri, 

Y 07.gnt, Çorum, Bilecik, Konya, 
:Ni~dc 'ilayetlcri ne huı;iint> kaılar 
C\ koluııan mulını•irlcriıı C\'keılil· 

dikleri kazn itibarile mik,fnn a;:n· 

~ıdn ~üstcrilıni\tir. 

Tok t merkez knzasınn 60 hn· 
ne i lloınnnynlı ve 60 hane i Hul· 
gari tnn rııulınciri olmak üzere J 20 
haneclc j36, 

Toknt'ın ik ar kazasına 20 
hıııw i Homnııyıılı ve 20 hant>Sİ 

Bulgari tıınlı olııınk ilzer<' ıo hn· 
nf'ıie l ı ~. 

Artma k:ıza ıııa 20 hane i Ro· 
ıuıınynlı, 20 baııetıi Bulgori"'taıılı 
olmıık ilzcrc 10 lınucdc 159, 

Toknt'uı Frlıan kazasına 7 5 

hanesi Bıılf!aristıııılı olııııık iizcrt• 
150 hanede 595 rıüfu., mıılıal'ir ki, 
hu snrctlc Tokat 'ilu~etine a:;o 
c\ tlı· 1331 giiçnıt•ıı gömlcriJ mi~ 

lıu 1 mı maktadır. 

Kayseri ıtıt•rk:c1. l.:a?.nsına .:>o 
hatıclle 219 Bulgııristonlı , 

Devdi knza ıııa l 36 hanede 

592 Bulgari«tnıılı, 
b k !'ı"I-, hııııeılc Pın:ır nşı nıu'!ınıı "·ı 

2177 Bulgnri&tanlı. 
Bunynn knuısına l 00 hnucde 

415 nüfus Bulgarietanlı göçmen 
göndı•rilnıi,. Ye bu sııı:ctle Kayseri 
\İlayctiııc göııilcrilcn göçmen mik
tarı yalnız Dulgorislan muhaciri 
olmak iizcre 883 hanede 370;{ ııü· 

fu mulıaı:ir sc•\ kcdilıni~tir. 

Yozgat merkez kazas.ıua 200 

hanede 77i Homanya v~~ ıf 8 hane· 
de 226 Bırlgaristıuılı olmak üzere 
2 Hl barı ede 1003. 

-Sonu 5 inct $agf aaa-

Çekoslovakya 
ve Romanya .. 

Çek fabrikaları 
kredi actılar .. 

' 
l'ral! );) (Haılyo) 

1>efiri M. Uomnno~ 
Hoırııım a 

siliilı H' rnii· 

lıimmot sipnri~leri '-İtil•· ııwş~ul ol· 
nuk ıi,.crı· bııru~ .ı gı•lnıiytİr. 

<.';-ko lo)"k'u ıııiilıirııııı11t ,,~ 

~il.ih folıriknl::ır~ Hoın::ıııp·,a on 

wııe de J.:a)'atılııııık İİ7.nı· 200 
milyı ıı t...urnıılul.: hir kn•ıli O':· 
ım)ıır<lır. 

M. Hitler bir geçid resminde 
\lo~ko\n 15 (A. \) M· Ha · m:ı h:ıliııdı• k<"nnİ<.İııı• hiı: olrııJı•.ı 

ılt•k fz,l'!itİ~n gJz<'lt'•İııılı• \lnı:ınp· Jııgiliz lıitıır.ıflıl!ıııı temin •·dl ıı lıır 
\nıı.lun:ı :ır.ı ınrl,ıki uııl ıwınnYı ıııuaclt·dc ,.lrlı-. ı•tınek ıııniılin•l•• 

mümkii;ı kıl:ııı llf'r.,ı') ılen c'H·I· İt;J. lıuhıııılıı{!ıı nniddr-tçı• ft:ıhn ilı• 
) .ı fo~iz111i ııin IJahl'·İ~tnn '<l:ıki 7.:ı· knt 'i lıi r ı;uretıc lı.1~lnıımıı~a mu· 
fo·rİtıC' ı«i[!nıcıı \'f' ıl.ıh.ı ılof!nı~ıı lııı \.lfal,aı rtlt••·C'ı,i pı k az nıulıt~mrl· 

z:ıferiıı uetit>e•i tılnr.ıl... \\ rııp:ı'J ı dir. iki ıle\ IC'tiıı ba_.Jwa .tıtıJı;l.ıruıa 
ılalı:ı 1.n)İf lınlc ~dıııeı;iılil'. 'ı .ıkrn t•rmcğf' ınu,:ıffnk ı•lıır olınnz Lir 
lıir zııııııııı iı;in ıııii~terı·k Jıir .\1. lıiriııi knrı:ılıklı •ıliırak nlclatın .ı 

m::ııı-lt:ıl):Uı ıliplonıotik l'CphcQi ih· hazır oldııklnnn.ı ı;iiplw )Oktııı. 
rla~ ı•tıııı·k f'tııt•li lı<'r lı.ılolı• l\Jıı ·ıı· Foknt im m:ıkt!.ull,ır lıir t.uııfa lıı· 
litıi) i A' ıı•tıır)ıt· lııı:ııı~a yakınla,. rnkılınrıı lnı:ıu}n. lı:ıl)n rakııılıış· 
uıaın rııı 111 u\tı fııknttı ııwclıur ı•ı1t•n ıııa ,. lıi r 'ııkıııılır. \imali\ n, \\ U•· 
b:ı~lwa ıscLl'hidir. '\lınamn. Fran•a turya il" ohm ııula\ııın ı ·ill' AH•"· 

'c So') etler hirli~i ile hir çarpı~· -Sonu 6 ıncı say/ada-
··~·~·~·~·~·····~·~· .. ·~·~·~ ·~·~·~·~· .............. ~.~·~·~ · ~·~···~· ~ ·~·~·~·~·~·~·~ · - · ~ ·~ · -

M. Bek Berline uğrayarak General Göringle 
konuştu. Lehistan'ın bazı dilekleri vardır!. 

Almanya, Avusturya, Macaristan, ltal
ya ve Lehistan anlaşması mı? -------

Cihan Hitler ve Şuşning'e minnettar olmalı imiş. 
Almanya Lehistan 'la bozuşmamak istiyor. -------\a~o,·a 15 ( \ .A) - lln\a 

ajnu,ımlıııı : 

Şimdi .ılınan mnlfhnata göre, 

- -
İngiliz gemileri 

dönüyorlar 

Loudra, 15 (Hud) of!ı- Ho) ter 
njan~ınu ~i:ire i'\el on drcıııotu Ak· 
deııizi tcrketmi~tir. 

Aklleniz İngiliz filoları aıııiral 
ha) rağı Hod ~ C) dretııotuna nakle· 

dilmiştir. 

Buııclan ha~ka H('rVC) krU\'Q• 

zörfi de lskeııderiyı•'ılen Çin ı;ula· 
rına hareket etmiştir. lskemleri) e· 
den Sidııe) w• A rnsluralya zırhlı· 
ları dıı A vusturnlya "tılnnna har~· 
ket ctmiılcrdir. 

Celıdiittnrık'tau üç tahtclhalıir 

de lııgiltcrc') c uöııın üştiir. Ve Ce· 
bclütınnl;:.·ıa bulunan dı•ııiı lnyyıı· 

r~ r iloları da. a\'det için ·hazırlık 

emrini almışlardır. 

M. Br-k Ccııcne'dcn dönerken Uer· 
lindc )f. Görirıg ile görü~miiştiir. 
Almanya. Alınnıı·I.t'lıistan miiııııcl'· 

lıetleriııi telılikı•ye dü~ürınemck için 
mutedil dnvrnnruağıı knrar ''ermişe 
benziyor. 

Dam~ig'ılı-ld Lehi tnn genel ko
miseri, IA:lıiı;taıı 'm Daıızig ı;talü· 

sünün l1ir tnroflı deAiştirilnıeslııc 

muhalefet cdcı·cğini lıil<lirnıi~ti. 
Hundun çıkan ınnıı::ı rııukahil mcıı· 
ft·utleri ihth•n c<lmı değişikliklerı• 
onwafokat edecektir. 

Lclıil'tıııı arzıılnrrnııı şunlar 
olduğu bildirili) or: 

1 J>ostıılıınıı 'e liman ida· 
re inin mut lok Emrett<' 1 .elıistıııı 

tarnfmdau koııtrolii, 

TAŞLAR 

2 - Danzigr Ll"hi ton poli·İ· 
nin kııbulii, 

3 - J~C'lıi tıın'rn enatıı lıa~l..a· 

nı "eı;imindc \eto lınk"•· 

·~ - Dııuzig de' ll't lıaııka .. ı 
faali) etinin [,ehi t:ın ıafıı fnıclaıı 
kontrolü, 

Iludapcşte, H (A .• \) Alman· 
y:ı·A nı turyn nnluşmneı hütün eiyııAi 
giiriişmclcre ıı1t•vzu tc~kil elnıı·k· 

tedir. Sclii.lıiyctıar ınclınfilde nçık· 

tnıı uçığa lııı \cı;i'k.anın harp ı:onu 

lehinıle knt"i bir dönuııı nokta~• 

teşkil ctti[?'İ söy leıımekteıl ir. Çuııl..iı 

Lu 'csiku Roma protokollıınnı i ili· 
za etmiş olnn liç de' iN ile Alınan· 
ya nroı;mıla ıkı bir iş lıirliği nrzıı 

-Sonu 6 ıncı say/ada-

İtalya Montrö Ye gelmi} ebilir ! 
Montrö ve boğazlar konferansına ita/ya iştirak etme-

di ve görünüşe nazaran etmiyecektir del 
ilk sebep şu idi: 
Zecri tedbirler/ 
Halbuki zecri tedbirler kaldırıldı ve ltalya kımılda

madı. Şimdi de Akdeniz anlaşmalarım bahane ediyor. 
Tıpkı bir vakitler, 1'.ürkiye'nin bu talebini haklı göste
recek ve Avrupa'ya ait sebepler olmadığını da iddia 
ettiği gibi I 

Samimi ve mantıki düşünülecek olursa, ortaya suru
len bu sebeplerin hiçbirinin, boğazlar konferansına iş
tirak etmemeği mazur ve muhik gösteremiyecekleri an
laşılır. Diğer tarafta_n, boğazların tahkiminin, ltalya'gı 
alakadar edebilecek bir mahiyeti yoktur. Kaldı ki, Tür· 
kiye: mütecavizane emeller faşımıyan ve ancak kendi 
emniget ve müda/aasını, kendi hükümranlık haklarını 
düıünen bir idaredir. Biz isterdik ki, bir Akdeniz deo· 

- Lütfen çeviriniz -



.................................................... ANADOLU ................................................. sayfa 2 

D0Ş0ND0KLERIM , Gu·· nu·· n T 1 f H b- 1 . Gene Boğazlat 
Yuhaaaa, 1 e g r a a er er ı F-:R;/kı AfJ, 
Ç k E ,, ~----------~-~--~~--------------------~ ~~~~~~i~~ er es tem e. ş f. . radeniz devleti oluncaya ki" 

Kör değildir, fakat gözünü e ımız Lokarno konferansı ve lngil- dar, boğazlar kayıtsız şa~ 
kapamıştır. İnsandır ve bizim M. Ruzvelt'i osmanlı sarayının hükmü ürli 

=~~: f~~i~ıb~a:~~;kk~!~at~i~: Tebrik etti.. . terenin Ak den iz anlaşmaları :~;:.::~·. ::t·~.~:~ka y!~ 
şeriyetin doğum teknesi, böy- Ankara, 15 (Radyo} - Bir· çünkü Karadeniz, Avrupa bll' 

le bir mah!Uku doğurduğu için leşik Amerika hükumetlerinin İngiltere, İtalya ve Almanva 'yı gücendirmekten dudları Tuna ve Adriyatik'lC 
hala sancı çekmektedir. istiklali günü münasebetiyle 'J iken büyük imparatorlu!U' 

Eti, çamurdan, Cumur 1eisi Atatürk ile Ruz- cekı·nı~vor Al a a h UHZ cevap vermedı· bir gölü idi. Kanı, zehirden, , ..,, • m ny en • ilk defa Ruslar 1774 de velt arasında aşağıdaki telg-
Vicdanı, vicdansızlıktan, raflar teati olunmuştur: Londra, 15 (Radyo) - Roy- karno konferansı gayri muay- mi mahafilde, Fransız hükii- boğazlardan kendi ticaret ge' 
Şuuru, hıyanetten, S. E. B. Franklin Ruzvelt ter ajansına göre, lngiltere ka- yen bir atiye talik edilmiş metinin Lokarnocular konfe- milerini serbestçe geçirınek 
Arzusu, ihtiras ve süfliyet· Amerika Birleşik Hükumet- binesi, prensip itibarile Lokar- addolunabilir. Fransa'nın bu ransınm toplanması için Bel- hakkını, 1803 de de lngilil' 

ten yaratılmış bir mahlıikl Ta- leri Reisi. no konferansının teehhürüne hususta ne yapacağı henüz çika'ya müzaherete karar ver· ler boğazların harp ·gemileri: 
rihin divanında yediği mahku- V karar vermiştir. Bu karar üze- belli değildir. diği söylenmektedir. lngı"liz ne kapalı olmak hükmün• 

aşington 
miyetten sonra, başını göklere Asil Amerikan milletinin bu rıne, Baldvin'in evinde bir Londra! 15 (Radyo) - in- hükumeti, konferansın toplan- elde ettiler. 1829, 1833, 1841 
ve güneşe hiç kaldırmıyarak~ .11• b .. - d k toplantı olmuş ve Lord Eden'le giliz kabinesi M. Baldvin'in masına taraftar değildir. Çün- 1856, 1870, 1871 , 1873 nıu 

H ta f B"lh mı ı ayramı gunun e e se- riyasetinde toplanmış ve M. k Al h 1 l h d h 
- er ra gece.. ı as- lansınızdan şahsi saadetleri ve Nevit Çemberlayn hazır bu- i manya enüz ngi iz su- a e e konvansiyonları ep 
T .. k" k l k · · d 1 Eden de istirahatini bitirmiş k d sa ur ıyc aranı ıçm c Bı"rleşı"k Amen"ka hu""ku·metle- lunmuştur. al listesine cevap vermemiştir. istiklalini müdafaa etmek u 

D. d" olduğundan bu içtimada ha-
ıyc ıye toprağa gözünü rinin refahı hususundaki hara· Kabine, tekrar toplanacak- zır bulunmuştur. Ve lngiliz sualnamesinin baş- retinde olmıyan osmanlı inı 

di~miş .. Fakat tabanlarının al- retli dileklerimin kabulünü tır. Lord Eden ; lngiliz donan- M. Eden, İtalya'nın Lokarno lıca maddelerinden olan Avus- paratorluğu bir nüfuz vasıtaSI 
tın an gelen nefretin tazyiki ile rı·ca eder·ım. Akd . 'd k 1 turya meselesinde bir anlaşmı- sayılarak, sadece, bilhassa bir 

b l masının enız en çe i me- konferansına iştirak etmemesi 
to~rağa i ed?iremde.ıniş; ser- Kamal Atatürk sile lngiltere'nin, bazı Akde- sebeplerini izah etmiştir. Bu ya varılmıştır. Bundanbaşka, lngiliz-Rus davası olarak mii· 
scrı, avare, ıyar ıyar sürü- K l A k · d 1 1 k d 1 b 1 nakaşa edilmiştir. Rus'lar, bo-ama tatür nız ev etlerile yapmış olduğu izahate nazaran, Brükse on- üç ev etin ir top antı yap-
nüyor.. T .. k" R . . 1 k ld 1 d b f b. ··dd · · t 1·k n1asının Almanya ve ltalya'yı gw azları >·alnız kendi harb filo· ur ıye eısıcumuru. unsur arın a ırı ma ığını e- eransı ır mu et ıçın a ı 

Onu bir aralık, istiklal mü- Mu"'ttehı"t hu""ku·metlerı"n ı"stı"k- 1 . . d 1 k k d d k" ·1 k larma açtırmak, fakat diğer yan ey emıştır. c i ece t•r. ız ıracağın an çe ·ını me • 
cadelesinin ilk zamanlarında tedı"r. devletlerin harb filolarına ka· lali senei devriyesi münasebe· Londra 15 (Radyo) - Lo- Londra, 15 (Fadyo)- Res· 
görmüştük. Kurtuluş davasına l k 1 d l patmek, lngiliz'ler ise boCS.aı· l b ı ı 1 tiy e e se ansınız an ge en __ ......._ _ _______ it • • • .. ••--------- - , 
sarı mış ir i ıti a ci gibi idi.. f ları yalnız ticaret gemileride 

F k dostane telgra ı pek samimi H b t ı • • • 1 R k 
a at uydurma bir ihtilalci! a eş çe e erı ıyıce omanva a- açık, fakat bütün harb filolS: 

K takdirle karşılandığını gerek 'J 
nranlık günlerde, şöhret k [ rına kapalı bulundurmak ga· 

ve mevki hesabına silaha sa- milletim namına ve gere se faaıı·yete geçtı· ıer binesi top andı.. ycsini gütmekte ı·dı"ler. 
1 b . k h kenJi namıma ifade eyler ve 

rı an ır ·a raman müsved- Eski Rusya Karadeniz' de 
desi!. size ayni iyi temennilerde bu- -----·--- Titulesko vaziyeti 

Mayası ve kanı bozuk bir lunmakla büyük haz duydu- ltalyanlara zayıat verdiler. Yeni bir f ö .. kel},.disi için kat'i bir emniyet 
·· d ğumu arzederim. h h l f ena g ruyor .. ister; fakat Akdeniz' e iste~iği 

sozÇekvatanperverl Franklı"11 Ruzvelt arp azır ığı var.. Bükre~ 15 (Rıul)o) - Vekiller gibi girip çıkmak hırsından 
o geçmedi. Türk ihtila- 1 

L d R d 
heyeti bugün Tatare ko'ııun ri)a- bir türlü vaz geçmez. ngillerc 

l. · ·ıı· h k"k• Z ~ k / • on ra, 15 ( a yo) - Mançcster Gardiyan gazetesinin dip-ının ve mı 1 savaşın a ı ı ' ı·raat e a etı- setinde topl:ınnııştır. Dış i~lcri lııt· . R ' Akd . ' . d" 
cephesi kurulunca, yaTrlı ta- lomatik muharriri, f tal yanların Habeşistanda büyük müşkillerle kanı M. Titulcııko tla hu içt imada ıse usya nııı enız c ıp ı· 

5 1 k ı kt ld kl k d ğini görmek kabusu altındadır. 
banlarını kaldırarak, bir bay- K • G [ k? arşı aşma a o u arını yazma ta ır. lıazır bulunmuş ve siyasi vın:İ)t.'t 1914 harbına kadar böylece 

kt ··b- b ğ b" ne lm e ece • Yağmur mevsimi, ltalyanları bütün tedbirlere rağmen zor-. hakkında izahat ,·ermiştir. 
ra an, 0 ur ayra a, ır cep· devletler arasında bir savaş· 
heden öbür cepheye, bir da- Ankara, 15 (Hususi muha- luklara maruz bırakmı~tır. Demiryolunu tahrib eden Habeş M. Tituleııko 'azi)eti çok rn· 

vadan öbür davaya geçti. birimizden ) - Avrupada te- çetelerine karşı ltalyanların yapmağa çalıştıkları taarruz teşeb- lıiuı görmektedir. Bugüu ~\ Titu· ma devam eitikten sonra, os-
davi edilmekte olan Ziraat büsleri akamete uğramış ve çeteler, ltalyan müfrezelerine za· le ko Montrö'>e gidecek ''e oğaz- manlı imparatorluğunun ınki· 

Aydınlıktan kaçan bir mah- ıar konferansımn içtimomJa hnzır k d I 
V k·1· M hl" E k •· · · d" d k k ff k l d H b raz ve ta sim sene i o an lfık sürüsü halinde, emsafi ve e ı ı u ıs r men ın ıstı- yıat ver ır i ten sonra açmağa muva a o muşlar ır, a eş- Lıılnncıcııktır. 
f h kk d k. h b 1 t "t l · G k d d b k h h ) ki ·ı l Sevr muahedesi ile Çanakka-hempası ile beraber çekildi, ası a ın a ·ı a er er eyı erın, ore mınta asın a a üyü arp azır ı arı e meşgu Arnavutlar 

gitti. etmektedir. bulundukları görülmüştür. le ve Karadeniz boğazları ve 

Toprağımızda kalan maske- Riyaseti cumur başkatibi Muharrir, yazısının sonunda, herhalde Habeşistanda sulhun H R • Marmara harpta ve sulhta bü· 
H R. 1 z· t v k. t . . . • . it 1 l ld 1r d k ld ğu 1 l 1 • ıza paşaya tün harb gemilerine ve tay· sine baktık ta, namlısını bize asan ıza nın ıraa e a· emını ışının, ayan arın o u5 un an ço zor o o an aşı -
l t. t" ·ı ğ" ·· 1 k t o· a .. bı· Je dı"kecekler yarelcre açılmıştı. Ondan son· çevirmiş hayaletine, onbir mil- e ıne ge ırı ece ı soy enme . mış ır. ıyor. aı •• raki Lozan muahedesinin hü· 

yon ağızla, bol bol tükürdük. tedir. lstanbul, 15 (Hususi muha-

Amerl• ka'da sıcaklar b" · · d ) T" 'd l kümlerini biliyoruz. Gidiş, o gidişi Fakat ser- Suikast davası ırımız en - ıran an ge en Fakat son on beş )'İrmi 
seri; bunu hazmedememiş ola- Ô haberlere göre, Arnavut'lar, 

Bugu .. n yenı· Jen lenler binleri geçti. Ziyan da 300 mil- lşkodra müdafii Hasan Riza sene içinde coğrafyanın bu cak; boğazına kemik kaçan aı 
J / b ld el / 3 Jd · · b. Ab·d d"k ğ parçasında pek esaslı dc1ri-bir köpek gibi, hırıldayıp du- b l k, yon ao arı u u.. 63 e i ae ö Ü. paşa ıçın ır a 1 c 1 ·me e lS 

B aş ıyaca . karar vermişlerdir. şiklik olmuştur: Biri, Osmanlı 
ruyor. etonarme yeni Türk Ankara, 15 (Hususi muha- Nevyork, 14 (A.A) - 11 gündenbcri hüküm süren sıcak A k 'J imparatorluğu dağılarak, ye· 
varlığını, hırıltıları ve av'ave- birimizden) _Temyiz mahke- dalgası yüzünden ölen veya kaybolan adamların adedi 1431 n ara aa rinde tam müstakil, milli ve 

leri ile karşılayor. mesince nakzedilen suikast da- dir. Rekolte ve çiftlik hasaratı 300 milyon doları çok ğcçmek- Otobu··s kazası imparatorluğun her türlü em· 
Art.ık bunamıştır, ihtiyarla- tedir: Bu derece mühim insan telefatı hiçbir zaman görülme· l" ·11 · d k 

.. k k b k vasına bugun Ankara Ağır- Ankara, 15 ·(Husus·ı muha- perya ıst meyı erın en uza 
mıştır, sürunere ' a urga e- ceza mahkemesinde başlana· miştir. Adli tabipler üç gün içinde 150 otopsi yapmışlardır. bir Türk devleti kurulmasıdır. 
rniklerini, diz kapaklarını ve caktır. Maznunlar, mahkeme- Akıl hastalıkları hastanesinde 65 hasta ölmüştür. Bunlardan birimizden) - Bugün şehri- ikincisi, Lenin ihtilali Çarlık 
dırseklerini çamurlara sürterek 32 si doğrudan doğruya hararetten ve :n i de hastaliklannın mizde bir otobüs kazası ol-nin daveti üzerine buraya f l Rusyası yerine, milli hak, mü· 
!.Öyliyor. artmasından 0-ımu··şlerdı' r. muş, bir ren e çarpışan oto· h 1 gelm ·ş bul akt d" la savat ve ürriyt:.t ere hürmet 

Dün Anadolu 'da okudum. 1 unm a ır r. büsün içinde bulunan yolcu-ç · h · l · M M t k b ı h k eden ve onun, emperyalist ih· Suriye'deki bütün Çerkes'lcr, ın mu rıp erı • e a sas orç ar a lardan iki kişi yaralanmıştır. tiraslarını tasfiye eden sosya-
bu ihtiyar köpek için bir la- Hon-Kong, 15 (Radyo) - Fransa'da 

k d b • • • 1 d • list bir cunıuriyet getirmesidir. 
net mazbatası hazırlamışlar. italya'da Kanton hükumeti ın a ırşey soy eme 1 Üçünci.ijü; bütün tarihleri bir· 
Okudum da gayri ihtiyari şu- hesabına inşa edilmiş olan /ki otomobilin k 

D l [ h k D h ı · birine düşmanlıkla geçen es i 
nu söyledim : iki muhrip mürettebatı tara· ropü er er ve yeni Ü ıimet - a ı ıye ki 

Yaptı arı iki imparatorluğun yerine ge· 
-- Yuhaaa, Çcrkes Etem'e! fından Nankin hükumetine k ·ı· • h • 

O 
Ve ı ının seya atı Paris, 15 (Radyo) - Dün len iki halkçı, insaniyetci ve 

rhan Rahmi Gökçe teslim edilmiştir. 
Atina, 15 (Radyo) - Başbakan General metaksas, Yunanis- kızıl bayrak çekmiş iki oto- ınkılabçı cumuriyet birbirle-

leli olması ve Lozan sulhunda imzası bulunması itiba
rile, ltalga da hazır bulunsun. Fakat buna ganaşmadık
tan sonra, biz de doğru ve kısa yoldan, esasen bizzat 
gapmağa muktedir, mecbur ve haklı olduğumuz şeyi 

yaparız ve gopacağız! 
• •• 

Bu arada işaret etmek gerektir ki; ltalya, Habeşis-
tan'a hücum ederken ve milletler cemiyeti nezdindeki 
taahhütleri çiğniyerek ayni cemiyete dahil bir devletin 
istikldlini tarumar ederken; güya, Eritre müstemlekesi
nin emniyetini temin etmek ve gaga Habeş' lerin müte
madi taarruzlarını durdurmak için bu harekatı yaptığını 
bildirmişti. Mevhum taarruzlar üzerine kurduğu bu em
niyet iddiasına mukabil biz de diyoruz ki: 

1 - Biz harp açmadan sadece kendi toprağımız üze
,;nde bir hakkımızın tanınmasını istedik. 

2 - Taahhütlerimize olan hürmetimizi, Lozan akid
lerini toplamakla isbat eyledik. 

3 - Bizim hakkımız temin edilirken, hiçbir milletin 
utikllili. hakları ve toprakları üzerinde her lra11gi bir 
llelişiklik olmıgor. 

4 - Bizimki tamamile sulh içindir .. 
işte Montrö'ge gelmiyen ltalga ile Türkiye arasındaki 

bgaset ve isabet /arkları! SAPAN 

tanın lngiltere'ye olan borçlan hakkında kendisinden malumat mobil milli cephe tezahüra- riyle sıkı dostluğu ve birbir· 
istiyen gazetecilere beyanatta bulunmaktan istinkaf eylediği tını bozmağa teşebbüs etmiş lerine karşı tam emniyeti ve 
gibi, iki memleket arasında cereyan etmekte ·olan müzakere· ve büyük bir gürültü çıkmıştır. ikisi birlikte herkesle sulh için 
]erden de bahsetmek istememiş, bunun için birşey yazılma- Hadiseyi teskin için jandar- anlaşmayı, politikalarına esas 
masını rica eylemiştir. manın müdahalesi lazımgel· olarak almışlardır. 

Atina, 15 (Radyo) - Popüler partisi, bugün toplanmış ve miştir. Eğer Milletler cemiyetinin 
dahili vaziyeti tetkik eyledikten sonra, meb'usan meclisine da- M. Blum Nasyon meyda- güven ve barış nizamı muvaf· 
yanacak yeni bir hükumet teşkil edilmesi lüzumunda karar nına gelmiş ve halkı ittihat ve fak olsaydı, bu iki Cumuriyet 
kılmıştır. sükuta davet ederek şunları silahsızlanma davasını kabul 

Atina, 15 (Radyo) Dahiliye nazırı M. Sikilakakis, dahilde söylemiştir: etmekte tereddüd bile etmi-
yaptığı s~a.hatten dönmüş ve tekrar Trakya ile Makedonyaya -Yapılan grevler, ve grev· yeceklerdi. Sovyet'leri karada, 
hareket eTmiştir. Avdetle, Yunanistanın dahili vaziyeti hak- lerin şekli suitcfsir edilmek· havada ve denizde kuvvetlen· 
kında uzun bir rapor tanzim edecektir. tedir. Demokrasi prensiplerine miye, Türkiyc'yi kendi hak ve 

ltalya'da 
Kömür ve petrol istihla

ki serbestleşti 
Roma, 15 (Radyo) - Zecri 

tedbirlerin ilgası münasebetile 
italya'da on ay evel alınan 
mukabil tedbirler de kaldırıl
mıştır. Kömür ihrakı ile petrol 
sarfiyatı, bugünden itibaren 
serbest blrakılmıştır. 

Bükreş'te mü
sademe oluyordu .. 

Bükreş, 15 (Radyo)- Deınir 
muhafızlar, Kompelung'da Hı
ristiyan Sosyalistlerle mü.sade· 
mc edecekleri sırada Jandar
manın müdahalesine maruz kal-
mışlardır. Jandarma kanlı bir 
siyasi çarpışmanın önüne geç· 
miştir. 

riayet lazımdır, demiştir. hürriyetlerini müdafaa edecek 

Sofya civarında imkanları sür'atle elde etmiye 
sevkeden sebepler, Milletler 

bir yangın cemiyetinin emniyet nizamını 
Sofya, 15 (Radyo) - Şe- muvaffak kılmak istemiyen cm· 

hir civarında büyük bir yan- peryalizm ihtiraslarından iba· 
gın çıkmış, 130 ev yanmış rettir. 
600 kişi açıkta kalmıştır. Nü· Türk'lerin kuruluş temeli, 
fusca zayiat yoktur. Hayvan topraklarına, hak ve hürriyet· 
telefatı fazladır. Zarar 15 mil· lerine tam sahih olmaktır. Yeni 
yon levadır. -Sonu 6 ıncı sayfada-
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GUnUn mes'eleleri: .. Polisler 
Bağday koruma j R H A B E L 1 Komiserlik 
kanununa dair.. imtihanına girdiler 

Birkaç yıl önce, memleket
te ziraati muhtelif sebeblerle 
her gün artmakta olan buğ· 
daylarımız, sayıh kişilerin alım 
isteklerine bırakmamak ve bu 
suretle, Tiirk varlığının en 
büyük temellerini teşkil eden 
köylüleri korumak ve kalkın
dırmak için buğday koruma 
kanunu adı ile pek yerinde 
bir kanun çıkarılmıştı. Ben 
daha o zaman, bu kanunun 
memlekette, Türk köylüsü üze· 
rinde yaratacağı iyi tesirlerden 
bahseden birkaç yazı yaz
mıştım. 

O yazılarımda hulasa ola
rak demiştim ki, bu kanun 
iktısadi hayatımızda tesirli 
olacak kanunların hemen ba
şında gelir. Belki bu kanunun 
eksik yerleri vardır. Olı> ' ilir 
del Yalnız bu kanunu bir tıl
sım sanmak ta doğru değil

dir. Bir taraftan tatbikatta 
göriilecek eksiklikleri düzelt
mekle beraber, bu kanunu 
bütünlemek için memleketin 
muhtelif yerlerinde, büyük is
tasyon ve iskelelerinde, silolar 
yapmak, zahire borsalarını, 
çiftçileri himaye edecek şekle 
sokmak, onlara esaslı krediler 
temin eylemek, şimendifer, 
nakliye tarifeler:mizi indirmek 
ve hele en başta olmak üzere 
ziraat bankasının, yurdun muh
telif yerlerinden satın alacağı 
buğdayları kat'i bir zaruret 
görülmedikçe memleket piya
salarında satmamak, hariçte 
piyasalar bulmak ve buğday
larımızı cihana tanıttırmakla 
ancak buğday kanunundan 
beklenen kesin faydalar elde 
edilebilir. Filvaki, ziraat ban
kası memleketin muhtelif yer
lerinde silolar yapmadı değil, 
bunu sevinçle ve şükranla 
görmekteyiz. Yapılan silolar 
memleket ve çiftçi hesabına 
en büyük eserlerden sayılabi
lir. Gerçi yapılmış olanlar he
nüz ihtiyaca cevab verecek 
halde değilse de imkan nis
betinde her gün yapıldığını 
görmekteyiz. 

Geçen yıllarda eğer, elde 
buğday korma kanunu olma
saydı köylünün ıstırabı her
halde dnha çok acıklı olurdu 
ve gene o kanun münasebe
tile ziraat bankasının elinde 

geçen kurak senede bir mik
tar toplu buğday bulunmasay· 
dı, şüphe edilir miydi ki, 
memleketin tohumluk ve yem
liklerile, hele getirdiğimiz göç
menlerin her ihtiyacı dışarda 1 

buğday getirmeksizin temin 
edilebilsin! Buna asla imkan 
yoktur. Harice muhtaç olmak

sızın bu ihtiyaçlar kolayca 
lemin edildise bunu buğday 
koruma kanunu ile o kanu· 
nun kolayca sonuçlar verme· 
sini lemin eyliyen şimendifer 
siyasetimize borçluyuz. Bu in
karı güç olan bir hakikattir. 

Bu yıl, yurdun her yerinde 
bol buğday mahsulü vardır. 
Şura veya burada, biraz fazla 
yağmur veya dolu düştü ise, 
bunlar mahsulün heyeti umu
miyesine müessir değ•ildir. 
Dünyanın hiçbir yerinde bü
tün ve eksiksiz birşey olamaz. 
Bu sene de varsın o eksik 
biraz fazla yağmurdan olsun! 

Bu yazımla bilhassa tebarüz 
ettirmek istediğim nokta, ka
nunun ilk çıkışında yazdığımı 
tekrar etmek olacaktır. O da, 
m.ahsulün bol olduğu yerlerde, 
Zaraat bankası köylünün pa-

İhracatın 
ı • 
Kontrolu /cin. , 

1 ~-.. .... ---
l Tacirler muta. 
l 1ea hazırladılar .. 

lktisad Vekaletince ihracat 
mahsullerimizin ihraçları es
nasında kontrolü için bir ni
zamname hazırlanmak üzere 
tetkikata girişildiğini ve İz
mir' deki ihracatçılann da mü
talealarmın sorulduğunu yaz
mıştık. Bunun için İzmir kuru 
meyve ihracatçılar birliği idare 
heyf!ti, borsada bir toplantı 
yapmış ve üzüm ile incir ihra
catçılarının mutalealannı tespit 
etmek üzere iki komisyon teş-. 
kil etmişti. Bu komisyonlar, 
dün öğleden evel Türkofiste 
toplanarak çalışmışlar ve mu· 
taleayı haz1rlam1şlardır. Öğle
den sonrada kendi aralarında 
toplanarak bu mutalea üzerin
de müzakerede bulunmuşlar· 
dır. Bugün raporlarını, Türko~ 
fise verecekler ve TGrlw'i", 
kendi tetkikatına ait raporilc 
birlikte bunları İktisad Veka
letine gönderecektir, İhracat
çılar, Mahsullerimizin dış pi

yasalarda revacı düşürecek 
harket ve teşebbüslere mani 
olmak için ihraç esnasında 
kontrolunu muvafık görmekte
dirler, fakat bu kontrolun ih
racat işlerini güçleştirıniyecek 
tarzda yapılmasını da istemek
tedirler. 

Avlama usulü 
iktısad vekaleti, av derisi 

fiatlerile ehemmiyetle alaka
dar olmaktadır. Av derisi fiat
lerini yükseltmek ve bunun 
için deri kıymetlerini artırmak 
İçin tedbirler almaktadır. Ve
kaletten şehrimiz ticaret oda
sına gelen bir tahriratta av 
derilerinin istihsalinden ziyade 
satış ve ihracının inkişafı mem
leket menfeati noktai naza
rından lazım geldiği ve tcdki
kat yapılmakta olduğu bildi
rilmiştir. Avcıların avlama tarz
ları hakkında tam bir bilgiye 
sahip olmamaları, bu kıymetli 
ihraç maddemizin kıymetini 
düşürmekte ve istifade imkan· 

!arını azaltmaktadır. Bunun 
için v kalet, av hayvanlarının 
av1ama tarzları hakkında ala
kadarlara tcbliğal yapılması 
bildirilmiştir. 

raya muhtaç olduğu şu hasat 
ve harman zamanında fiatlcr 
düşmeden tezelden kurumunu 
işe başlatarak satın nlmağa 
başlanmasıdır. Ancak bu yıl 
satın alacağı buğdayları geçen 
yıllarda olduğu gibi yurdun 
şu yerinden alıp bu yerine 
asla satmasın! Banka satın 
alıp toplıyacağı buğdayları 
yurdun haricinde piyasalar bu
larak oralara satsın ve yurda 
para getirsin!. 

Fikrime kalır ve bankanın 
kudreti de müsait olursa hat-

ta bu yıl hesabına alacağı buğ
dayları hıçbir yere satmadan 

bir yıllık buğdayı hh ihtimale 
karşı, yurdun muhtelif yerle-

rinde depo etsin! Gelecek 
yıl da iirıin bol olursa bir yıl 
evelini o zaman satsın. İşte 
bir yıl toplayıp, diğer yıl sat
mak, memleketi her zaman 
her tehlikeye karşı koruyacak 
esaslı bir sigortadır. 

Gazetelerde görüyoruz ki, 

Ambalaj ta

Yeni reis ve ajan-umatna~esi .. 
. I d I Odaca tetkikat 

İzmir' de spor işleri 

la ışe baş a 1 ar. yapılıyor .. 
---------------~-----------

Su birincilikleri yakında başlıyacak, gü ... 
res müsabakaları da hazırlanacak. 

~ 

İdman cemiyetleri ittifakı 

nizamnamesinin, son umumi 
spor kongresindeki tadilatının 
bir neticesi olarak, İzmir' deki 
spor teşkilatı da yeni şeklini 
almıştır. 

Mıntaka başkanı olarak göz 
tabibi doktor Mitat'ın, asbaş· 
kan olarak ta doktor Hüse· 
yin Hulki'nin vazifeleri genel 
merkezce ta Jik edilmiştir. 

• Teknik heyetlerin vazifeleri 
de dün nihayet bulmuştur. Bu 
heyetlerin yerine ajan olarak, 
fudbol ajanlığına Adnan (İz
mirspor), atletizme Ferid (Göz
tepe) , voleybol ve basketbola 
Serif (Göztepe) t denizciliğe 
Refik (K.S.K.), bisiklete Ala
eddin (Göztepe}, atıcılığa De· 
mir Şevki (Altay), güreşe Safi 
(Göztepe) seçilmişlerdir. 

Merkez heyetini teşkil eden 
bu ajanlar, dün Dr. Mitat'ın 
riyasetinde ilk içtimalarını ya
parak mıntakayı alakadar eden 
işler etrafında müzakerelerde 
bulunmuşlardır. Bu meyanda: 

1 - Su sporları birincilik-

leri için faaliyete geçilmesi 
kararlaştırılmıştır. Yardımcı 
bir komite teşkil edilecektir. 

2 - Futbol ekzersiz saha
ları tesisi için derhal faaliyete 
geçilecektir. Bu İşe ayrılmış 

beşbin lira vardır. Her kulü
bün, en yakinine düşen saha
lar üzerinde çalışılacaktır. 

3 - Yağlı güreşe ehemmi· 
yet verilecektir. Esasen mcr· 
kezden de hu "hususta direk
tifler gelmiş, hazırlıklar ya
pılması emredilmiştir. Muh
telif gi!reş müsabakaları tertip 
edilecek ve fakat içindeki ka
zalarda temaslar yapılarak 
müsteit gençler seçilecektir. 

4 - Ajanlar, kendi şube
lerinin yapacağı işler etrafında 
birer rapor hazırlıyacak ve 
merkez heyetine vereceklerdir. 
Heyet raporu müzakere ile 
kat'i çalışma .şekillerini tayin 
edecektir. 

Haber aldığnmza göre, bu 
ajanların emrinde birer lig 
heyeti de bulunacak ve pro
gram lan tesbit edecektir. 

Dört -adh bir kadı
ın marifetlerı. 

Mevhum oğlu doktora kız ara
yıp dolandırıcılığa çıkmış. 

Bir zamandanberi şehrimiz

de muhtelif nam!ar altında 
faaliyetle bulunan, bazı genç 
kız ve kadınları dolandıran, 
ayni zamanda hırsızlık yapan 
bir kadın yakalanmıştır. Bu 
kadın, Saniye, Emine, Ayşe 
ve Fatma adlarını taşımakta 

idi. Adliyeye verilmiş ve üçüncü 
müstantiklikte tevkif edilmiştir. 

Evvela bir doktora müracaat 
edrrek, kendisinin Avrupa' da 
büyük müesseselerde aşçılık 

ettiğini söylemiş ve doktorun 
yanında beş ay aşç.ı olarak 

Fransa buğday mes'elesini dev
let inhisarlarına almıştır. Gene 
gazetelerde okuyoruz ki, gaçen 
ay İlalya'da buğday, devlet 
işi olarak inhisara bağlanmıştır. 
Gerek İtalya ve gerek Fransa, 
kurumları itibarile hiç tc bi
zim kadar çiftçi değildirler. 

Onların durumlarında daha 
geniş mikyasta endüstri haki
miyeti vardır. 

çalışmıştır. Bu esnada komşu 
kızlarından bazılarile tanışarak 
onlara bir fotoğraf göstermiş
tir. Yakışıklı bir delikanlıya 
aid olan bu fotoğraf için: 

- Doktordur, Gülhane has
tanesinde çalışıyor, oğlumdur, 
kendisine güzel bir kız arı
yorum. 

Diyerek onların ala~alarını 
celbetmeğe muvaffak olmuş, 
kendisine hürmet ettirdiği gi· 
bi onların birer miktar para
larını da almıştır. Hatta bazı 
kızlara cihaz ve diiğün hazır
lıkları için epi masraflar da 
ettirmiş, onlara hakarette bu
lunmuş, bazılarına da: 

- Sen çirkinsin. benim oğ
lum sana tenezzül etmez, diye
rek yüksekten atmıştır. 

Bu kadıni kırk yaşlarında· 
dır. Bir gün doktorun aşcısı 
ortadan kaybolmuş ve dokto· 
run bazı kıymettar eşyasını da 
beraberinde götürmüştür. 

Bir müddet sonra Berga· 
ma'lı Emine adını kullanan 
bu yaman kadın, Bergama'da 
babası bulunan, fakat İzmir'de 

Muvakkat kabul suretile 
memlekete ithal edilen amba-

laj eşyasının mahsup muame
lesi hakkında lktısat Vekale
tinden gelen ve tatbike baş
lanan talimatname hakkında 

lzmir' deki tüccar ve kom us· 
yonculardan bazıları ticaret 
odasına şikayet ederek bu 
talimatnamenin ihracat işleri
ni güçleştirip güçleştirmiyece

ğinin tetkikini istc:-mişlerdir. 

Bunun üzerine ticaret odası 
tarafından tedkikata girişil
miştir. Ambalaj eşyasının ih
racatta mahsubu yapılırken 
idhal ve ihraç beyannameleri
nin birleştirilmesi ve o suret· 
le günfrük idaresine verilmesi 
lazım gelmektedir. Bu şeklin 
zorluklarını komusyoncular, ti
caret odasına bildirmişlerdir. 

Odada yapılmağa başlanan 
tedkikat neticesi hakkında ha
zırlanacak olan rapor vekalete 
O'Önderilecek ve talimatnamede o 

bazı değişiklikler yapılması is-
tenecektir. 

Şarbon aşısı 
Menemen kazasında 70 bin 

koyun ve bu miktara yakın 

diğer hayvan vardır. Sürü sa
hipleri; hayvanlarına şarbon 

hastalığına karşı koruyucu aşı 
yaptırmak için baytar müdür
lüğüne müracaat etmekte ise
ler de ziraat vekaletinden kafi 
miktarda aşı "gelmediği için 
bütün hayvanlara aşı 'yapılma
sına imkan hasıl olamamak
tadır. Son zamanda gelmiş 
olan aşı da bitmiş olduğnndan 
acele aşı istenmiştir. 

-*fiMWU www 
oturan bir kadının evine git
miş ve akraba olduğunu, Ber· 
gama'daki babasının seneler· 
denberi kendi yanında kaldı
ğını söyleyerek babasına yar
dım etmek üzere ev sahibin· 
den bir miktar para kopar· 
mış ve kendisini on gün mi
safir olarak baktırmıştır. 

Bundan sonra Ayşe adı al
tında gene faaliyete geçen bu 
kadın, birçok genç kızlara 
oğlu olduğunu söylediği mev· 
hum doktor için talip olmuş 
ve bunları dolandırmış, fakat 
foyası meydana çıkarak tu
tulmuştur. 

Şimdi hapisanedc bulun
makla ve hakkında tahkikata 
devam edilmekte olan bu ka
drom, (Torbalı belediye ebesi) 
Mediha namile dolaşan, tele
fon vesaire ile ve birçok dok
torların imzalarını taklid etmek 
suretile banka müdürlerini do
Iandırmağa kalkışan kadın ol
duğu tahmin . olunmaktadır. 
Onun için bu noktadan tahki
kat yapılmaktadır. · 

Biz, bir taraf tan en genış 
adımlarla endüstri hayatına 
girmeğe çalışırken, diğer ta
raftan en büyük kuvvet olan 
çiftçileri kalkındırmak ve bü
tün hayatımızda kalkınma yap
mak için behf'mı>hal köylü 

gelirini artırmak, malını kıymet· 
lendirmek zaruret ve mecbu
riyetindeyiz. Birkaç yıllık ta
rihi olan buğday koruma ka
nunu ve onu tamamlıyan idari 
tedbirler, sanmam ki. bu yol· 
da yürüyeceğimiz en düzgün 
yolu bize göstermemiş olsun ... 

ELHAMRA Telefon 2573 

Kastamoni saylavı 
T. Coşkan 

Sinemasında bugün 

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

meşhur komiği Paul Hörbiger - Paul Kemp 
Seanslar - 3,30 · 5 • 6 130 .. 8 · 9,30 

··. . ::"' :· . .... . , -

Dün polis!ikten üçüncü ko-r 
miserliğe terfi etmek isteyen S 
memurlar ıçm bir imtihan 5 
açılmıştı. Vilayet salonunda 
yapılan imtihane altmış kadar 2 
resmi ve sivil polis memuru 2. 
girmiştir. imtihan heyetine sı 
müddeiumumi müavini Müm- 2. 
taz Yılmaz riyaset ediyordu. 
SuaHcr emniyet umum müdür
lüğünden ve mühürlü bir zarf 
içinde gelmiştir. Öğleden son· 5( 
ra başlıyan iıİıtihan, saat 18 5( 
ze kadar devam etmiştir. im- 7~ 
tihan evrakı bugün emniyet 
umum müdürlüğüne gönde
rilm k üzere mühürlenm:ştir. 5( 

Ağaçtan düşen 
7t.. 

Çocuk ağır yaralı .. 
Alsan~ah 'ta Celal Bayar bul

varında oturan Jozefin'in bes· 5 
le:;ıesi ltalyan 1 \ ya.md-ı. Mi- 50 
şel, komşu çocuklarile s ıam

baç oynarken bindiği bir <'~·'lC· 
tan yere düşmüş ve sol kolun
dan ağır surette yaralanmıştır. >5 

Denizcilik gecesi 
Haber aldığımıza göre, Göz

tepe spor kulübü cumartesi 
günü akşamı bir denizcilik 
gecesi hazırlamıştır. 

ZABITA: 
Çocuklar arasında 

Karşıyaka' da Alaybey cad
desinde Kamil oğlu yedi yaş
larında Bürhan, kolunu burkan 
arkadaşı Nüsret oğlu 8 yaşın· 
da Osman'a kızmış ve taşla 
başından yaralamı~t·r. 

Bıçakla yaralamış: 

Halkapınar fabrikasında işçi 
Mehmet oğlu İsmail ile Ab

dülkadır oğlu Fettah arasında 
kavga çıkmış, lsmail bıçakla 
Fettah'ı sol kabasından yara· 
lam ıştır. · 

Esrar bulunmuş 
Çorakkapı caddesinde Meh

mf.'d oğlu Hüseyin'in üzerinde 
114 gram esrar bulunmuştur, 

Çakı ile yaralamak 
Alsancak'ta devlet demir

yolları sekizinci işletme mü

dürlüğü iskelesinde Melek oğ· 
lu Beşir, yanında bulunan ve 

mallarını nakletmekte olan 
arabacı Hasan oğlu Musa'ya 

kızmış ve çakı ile Musa'yı ba
şından yaralamıştır, 

Kumar oynamak 
Ke.çeciler'de Zühre sokağın· 

da Hilmi,Süleyman ve 1sak 

kumar oynarlarken tutulmuş· 
lardır. 

Saçlarından sürüklemiş 

Karantina'da Mansur zade 
sokağında oturan lbrahim kızı 

Hayriye'nin evine zorla girip 
saçlarından sürükliyen Hüseyin 

oğlu İsmail zabıtaca tutul
muştur. 

Sabrla taarruz 
Kasap Ömer oğlu İsmail, 

Gaziler caddesindeki dukka· 

nına kaçak et aramak için 
giden belediye el tahkik me· 

murlarından Aziz oğlu Aziz'e 
satırla taarruz etmiştir. 

Eve taarruz 
Karantina' da Muradoğlu so

kağında izzet kızı Havva, kızı 
Mür: : vver ve Nimet'le hizmet

çisi Zehra ve oğlu Hikmet, 

ayni sokakta Mümin karısı 
Emine'nin evi'le taarruz ederek 

Emine'yi dövmüşlerdir. 



~Sayfa 4 

Edebi, Tarihi, macera romanı 

Casus Stober ceblerini ka· 
nştırdı, iç cebinden bir pa
ket banknot çıkardı ve genç 
kadına verdi, sadece: 

- Sayınız, rica ederim 1 
Dedi. 

- Ne lüzum var, beyhude 
vakit kaybetmek demektir, 
benim size emRiyetim var. 

- işlerde müşkülata uğra· 
madınız sanıyorum! 

- Tasavvur ettiğimin onda 
biri kadar müşkülatla karşı
laşmadım! 

- Ya .. Neden böyle oldu? 
Lüsi, Hanri'nin nezdindeki 

hadiseleri kısaca Stober' e an
lattı. 

- Hanri, bu genç kızı Dük 
Lodovik'in getirdiğini ve za
ten ancak Dük üç haftadan
beri Kora'nın yanında bulun· 
duğunu söyledi. Bu Napol
yon 'un metresi, beni tam üç 
senedir görmemişti. Herhalde 
Rusya'da olduğumu sanıyordu. 
Beni kahvede görünce sura
tını ekşitti ; birkaç saat sonra
da, yanındaki bir kızla Han
ri' nin nezdinde karşılaşınca, 
şüpheye düştüm! 

" Haksız mıyım? Bu kızın 
beni bir anahtar deliğinden 
gözetlemediği ne malüm? Ben 

gittile en sonra ya 
landırmışsa? 

73 .. 

Yan-yana Konkord meyda
nına doğru ilerliyorlardı. Stu
ber biraz düşündükten sonra: 

- 1şte .. Dedi. Can sıkan 
bir şahidi Sizin ve benim se
lametim namına bu şahid yok 
olmalıdır. Hem de simdi, söz 
söylemiye vakit bulamadan .. 

Lüsi: 
- Benim de fikrim budur, 

fakat nasıl yapacağız? · 
Stuber birden durdu, etra

fına bir göz gezdirdikten 
sonra: 

- Yaralı zabit epeyce za
man daha uyuyacak değil mi? 
Diye sordu. 

- Jçtiği suya, oldukça kuv
vetli bir uyuşturucu madde 
ilave ettim. On sa ttan evvel 
uyanacağını ümit etmiyorum! 

- Şu halde iş görmek için 
önümüzde kafi miktar zamana 
malikiz. Bu kız, Hanri'yi tedavi 
eden doktoru gördü mü? 

- Hayır. Buna imkan yok
tur. 

- Pekala. Kurtuluş çaresi 
bulduğumu sanıyorum .. 

Endişe ve maı akla Lüsi ar
kadaşına baktı ve: 

- Nasıl?. Diye sordu. 
- Sonu var-

--==~=-~=-:======,.,,....,,,,=-===-=-=-~~~~~--

Alman piyasa ~!"mn 
da mahsulleri-- ·z .. 1 

Vadeli üzüm v~ incir satışları 1 

devam ediyor. 
13,5 lira, 9 numa•·a 14,25 
lira, 1 O numara 16 J:ra, 11 
numara 18,5 liradır. 

1936 senesi mahsu · ü 1den 
vadeli satıılar da şu fi ... t!erden 
yapılmaktadır: 

Gazetelerde gündelik zabıta 
vukuatı arasında, kadınlara 
tasallutlar çoğalmağa başlıyor. 
İçlerinde bazılarında çok ağır 
skandallar mahiyeti de vardır. 
Bir kısmında fuhuş ticareti 
yapan kadınlar görüyoruz. 

Bunlar insan ticareti gibi, 
beden ticareti simsarlığı ile 
iştigal . e_9iyorlar. işin içtimai 
ve ahlaki fecaatı bir tarafa 
bırakılırsa, havaların sıcaklı
ğının, martta damlara çıkan 

kediler gibi, insanları insiyak 
ve hayvanlığın kucağına fır· 
lattığı anlaşılır. 

Her tenha yerde, bir yaz 
muaşeka ve muanakası baş
lamıştır. Suların şınltısı sev· 
damn bir ahengidir. Her ince 
rüzgar, tatlı bir iç ve haz ür
permesidir. Her koyu gölgede, 
bir çift baş hayaleti vardır. 

Kışın kabuğa gömülen in
san, yaz mevsiminde bütün 
ihtirası ve adeta hıncı ile or
taya çıkıyor. Ve arkasınddn 
işte bu rezaletler, bu tasallut
lar oluyor. 

• • * 
Aklıma gelmişken bahse

deyim: 
Sıcak iklimlerde insanların 

ve hayvanların insiyakı, hatta 
umumi teşekküllerine nisbetle, 
çok evci çabuk inkişaf eder. 

Nasıl ki, meyvaların olması, 
üzümün kararması, incirin bal
laşıp yumuşaması ancak hara-
ret nisbetinde tahakkuk edi
yorsa, sıcak iklimlerde de in
san, bu meyvaların tekemmül 
şartlarına tabi oluyor .. 

Mesela Araplarda yedi ya· 
şında bile izdivaçlar vakidir. 
Soğuk memleketlerde, yedi de
ğil, onyedi bile az görülürken, 

sıcak iklimlerde on, onbir ya
şında kız çocuğunun, kuca· 
ğında ve arkasında bir, iki 
yavru ile dolaştığı görülür. 
Erkeklerde de vaziyet öyledir. 

Keza, sıcak iklimlerde aşk, 
daha derin, daha köklü, hatta 
daha gayri şuuridir. 

ihracat ve mahsullerimizin 
Almanya piyasalarındaki son 
hafta vaziyeti hakkında Berlin 
Türk ticaret odası tarafından 
hazırlanmış olan bir rapor 
şehrimizdeki alakadarlara gel
miştir. Raporda aşağıdaki ma· 
lümat verilmektedir. 

Kuru üzüm: Eski mahsül
dcn Hamburg'da bulunan par· 
tilerin satışı devam etmiştir. 
Ancak mal sahiplerinin fiat
leri lzmir' e nisbetle hafifçe 
indirmeye mütemayil bulun
dukları söylenmektedir. 

7 numara 13 lira, 8 nu:nara 
14 lira, 9 numara 15 lira, 
1 O numara 17~5 lira, 11 nu· 
mara 20 liradır. 

f ncir: Eski mahsul üzer~n· 
den piyasada bildirilmeğe de
ğer yenilik ve değişiklik ol
mamıştır. Yeni sene mahsulü 
üzerinden satışlara devam 
olunmuştur. 

1 

Arabın aşkı ve "Dabilek, 
ya Habibi!,, narası attığı da· 
kikada duyduğu manevi heye· 

Yeni rekolte üzerinden mu· 
amelelere dahi devam olun
muştur. Rekor haftası içinde 
fzmir' den yeni ve eski rekolte 
üzerinden alman tekliflerde 
100 kilo başına sif Hamburg 
istenen fiatler şunlardır: 

935 lzmir üzümleri: 7 nu· 
mara 12,75 lira, 8 numara 

ANADOLU -----
Günlük siyasal gazete 

Sahip ve baıyazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

müdürii: Hamdi Nftzhet 

tdarchaneai: -
İamir İkinci Beyler eo~ 

C. Halk partili binası içinde 
Telgraf: İzmir - A..~ADOLU 

Telefon: 2776 - Po1ta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
YıllılJ J200, alb aylığı 700, öç 

aylığı 500 .kuruştur 
Yabancı memleketler için tellelik 

abone ücreti 27 liradır 
Her yerde 5 knruıtnr -GIRil P9IJlif nflılaalar 25 knruıtu. 

Rapor haftası içinde lzmirden 
alınan tekliflerde 1936 mah
sulünden kilosu 68-70 tanelik 
ekstrisma Cenevin naturel in
cirler için l 00 kilo başına sif 
Hamburg dokuz Jira istenmiş
tir. Rapor haftası içinde birkaç 
bin torba vadeli incir satıldığı 
bildirilmektedir. Yeni mahsul 
incir satışlarının hararetlenmesi 
bekleniyor. 

1 Borsada 1 
Ozum aatıtları: 

Ç. Alıcı 
/ 

K. S. 
20 H. z. Ahmet 9 
10 S. Emin 9 

30 
520707 
520737 

Zahire s.atwıarı: 
Ç. Alıcı K. S. 
30 Ton Buğday 6 75 

201 Buğday 6 75 
207 Arpa 3 50 
21 M. darı S 
60 Haşhaş 9 

K. S. 
9 
9 

K. S. 
7 
7 
3 50 
6 

ANADOtU MATBAASINDA 580 Ken. pala. 580 
._ ___ BAS_ll..M_JŞiiımı'T•IR __ ._. 2487 kilo ko. d. 67 

10 
580 
67 

can ve istikrak, hiçbir zaman, 
bir şimal adamında bulunmaz. 

Arab, aşka bile aşıktır. Çün
kü sıcak ıklimin adamıdır. 

Hatta bu aşkını o kadar kıs
kanır ki, sevdiğı kadınla ev
lenmek istemez. Aşkın, birleş-

mekle öleceğini zanneder ve 
bu aşkı ilelebet içinde yaşat
mak için, daima sevdiğinin 
hasretini çekmek ister. 

Demek istediğim şudur: 

Mevsimin, iklimin insan ve 
hayvan üzerindeki tesirleri bü
yüktür. 

Nitekim şiir bile; 

Kış geldi firak açmadadır 
smeye l.are; 

Yuslet yine mi kaldı gülüm 
faslı baharel 

Demiştir. 
Çimdik 

Bir rica 
lzmir Halkevlnden: 
l:.vimiz kitapsarayını zengin· 

leştirmek için lzmir' de ve f s
tanbul' da çıkan eski devre 
aid bütün gazete ve dergile
rin kolleksiyonlarını satın ala· 
caA-ız. Ellerinde bu çeşit kol
leksiyonları olup ta satmak 
isteyenlerin Halkevine başvur· 

Cenubi Çin de istiklal davası peşine~düşmüştür. 

Nankin hCikUmeti Kanton'I 
anlaşmak istiyor. -----------

Diğer taraftan Kanton kuvvetleri bazı mühinı 
yerleri işgal etmiş bulunuyorlar. 

Kanton, 15 (Radyo) - Cenub hükumeti rüesası Kanton merkezi icra komitesini içtimai 1 

davete karar vermiştir. Bu içtimada Kuanti ve Kuang • Tung dahil olmak üzere Cenubi Çin'" 
istiklali ilan edilecektir. General Çang-Çing-Tung, ordu başkumandanı ilan edilmiştir. Gener'
kuvvetlerini Kuang Si' de yerleştirmiştir. 

Nankin, 15 (Radyo) - Bir dahili harp ihtimali çoğalmıştır. Bu sebeble Nankin hükum 
bir uzlaşma elde etmek için Kanton rüesasına müracaate karar vermiştir. Buna rağmen aske 
hazırlıklar da yapmaktadır. Ccnuplıların herhangi bir tecavüzüne meydar. vermiyecek ask 
tedbirler ittihaz olunmuştu. 

Kanton ordu başkumanda~ı General Çang·Çing-Tung, Sivan'ın cenubunda bazı mühim 
ked mevkileri işgal ve Kuang Si askerlerinden bir kısmı ile mevzii uzlaşmalar elde etmiştir. 

ltalya'da şenlik .. 
Zecri tedbirlerin kaldırılmasını 

siyasi bir zafer yaptılar .. 

Roma' dan• bir görünüş .. 
Roma, 15 (Radyo) - Zecri 

tedbirlerin bugün kaldırılması 
üzerine ltalya' da manevi zafer 
şenlikleri yapılmaktadır. Bütün 
şehirler sabahtan • ak~ama ka-

• dar donatılmıştır. 
Façist müdiran heyeti Mus

solini'ye 50 devlete rağmen 
kazanılan bu zaferi tebrik et· 
miş ve aynı zamanda ltalya'nın 
pek büyük bir mukabeleden 
kurtulduğunu bildirmiştir. Di
rektövar heyeti, Habeşistan'ın 
servet membaları sayesinde bu 
elli devletin ihracat maddele-

rinden istiğna ·göstereceğini de 
ilave etmiştir. 

ltalya gazeteleri zecri ted
birlerin kaldırılmasından mü
tevellid vaziyeti siyasi bir za· 
fer şeklinde göstermek için 
çalışmaktadırlar. 

İtalya, bu yoksuzluk anla
rını hiçbir vakit unutmıyacak 
ve muhakkak bir yoksuzluğa 
düşmesine mani olan Arnavut· 
luk, Macaristan, Avusturya, 
Almanya, Brezilya ve Japon
ya'ya ebedi minnettar kala
caktır. 

Filistin hadiselerinde 
ölenler kaç kişidir? 

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

5 /ngiliz, 41 Yahudi, 120 Arap. Yahudi
lerin ziyanı ise 100000 İngiliz liraaı .. 
Kudüs, 15 (A.A) - Filistin 

vakayiinin başlangıcı olan 19 
Nisan tarihinden beri 5 f ngiliz 
askeri ve 41 yahudi olmak 
üzere 46 kişi ölmüş ve takri
ben 300 kişi yaralanmıştır. 

Arap 'lardan ne keıdar kişi
nin ölmüş ve yaralanmış oldu-

ğu sahih surette malüm değil
dir. Bunun da sebebi Arap 
çetelerinin kendi ölülerini be-

raberlerinde götürmek itiya
dında olmalarıdır. Arap 'ların 
120 kişi kadar telefatı olduğu 
sanılmaktadır. Bu vekayi esna· 
sında yahudilerden emlak sa
hibi olanların uğl"amış olduğu 
hasar 100,000 lngiliz lirası 
miktarındadır. 

Arap'ların ve hükumetin uk· 
rannş oldukları hasar miktarı 
meçhuldür. lngiliz askerleri 
150 kadar kasabada araştır
malar yapmışlardır. Müsadere 

edilen silahların miktarı nisbe
ten ehemmiyetsizdir. 

Kudüs, 15 (A.A) - Bir yar
dım sermayesi toplamak üzere 

Mısır'a gitmiş olan Arap de
legasyonu dönmüştür. Arap 

gazeteleri delegasyonun müs
lümanlar arasında propaganda 
yapmış olduğunu yazmaktadır. 
Gazeteler komşu Arap mem· 
leketlerinde ve Avrupa'daki 
müslüman kolonileri arasında 
toplanan para yckünunun 5 
milyon beşyüz lngiliz lirasına 
baliğ bulunduğunu tasrih et· 
mektedirler. 

ltalya ordu 
manevraları. 

Roma, 15 (Radyo) - İtal
ya ordusunun büyük manev· 
ralarında İtalya veliahdı ve 
M. Mussolini ve general Bas· 
troki hazır bulunacaklardır. 

Beynelmilel 
Siyasette H-... .. ...... 
iki tarafça 
tanınmalı imiş! 

Paris, 15 (Radyo) - Ko. 
respondas Politik gazete5 
Fransız hariciye bakanının sO 

nutkunu tenkid etmektedir. 
gazete diyor ki: 

"Beynelmilel siyasette h 
kın büyük bir mevkii vardı • 
hak tanınmalıdır. Fakat b 
hak tanıma iki taraflı olmal 
dır. Bununçün sulh ve h 
esaslarının zaferi için yeni bit 
metotla hareket zarureti aşi 
kardır." 

Fransa'da 
Meclisin yaz tatiı 

Paris, 15 (Radyo)- Frans 
ayan ve meb'usan meclisle 
yaz tatili yapmazdan evel h 
kıimetin vermiş olduğu kan 
layihalannı müzakere etm 
bulunacaklardır. 

Bu sene meclisler anc 
Ağustos iptidasında yaz tati 
yapabileceklerdir. Ayni za 
manda bütün meb'uslar il~ 
davette hemen içtimada ha 
bulunacaklardır. 

Adis-Ababa' da 
Habeş yortusu .. 

Adis·Ababa, 15 (Radyo) 
Bütün Habeş h1ristiyanlarını 

en büyük yortularından biri 
tes 'id edilmiştir. 

Kıbt patriği bu münasebeti 
İtalya kralı namına duada b 
lunmuştur. 

Mareşal Graçyani patri 
resmen kabul etmiş ve göst 
rilen sadakattan dolayı teşe 
kür etmiş ve eskisinden da 
serbest olarak dini ayinleri 
devam edebileceklerini söyl 
miştir. 

Bayram 
Fransa' da 
sükun içinde geçti. 

Paris, 15 (A.A) - Hav 
ajansından: 

Dün akşam geç vakte 
dar iç ba1'anhğına gelen r 
porlara göre, milli bayr 
her tarafta sükun, intizam 
cumuriyetçi bir düzgünl 
içinde vatansever tezahüra 
geçmiştir. 

Paris'te yapılan toplantı 1 
temmuz 1935 ve 12 şu 
1936 da yapılan toplantıl 
benzer toplantıları geçmiş 
Bastil meydanından • g 
alay ve civarında • top 
halk 500,000 ni bulmuştlir. 
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BüYüK TARiHi TEFRiKA Almanya, Avrupa istik- ilk parti gelenler yirmi 
40 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu rarını darbelemektedir beş bin kişidir. - -·-
!Almanya İmparatorluğuna ispanya kralı Greiser'in kullandığı dil, artık Sosyeteye Bunlara hükumet tarafından toprak, buğ-

Şarl-Ken adı ile seçildi., ehemmiyet verilmediğini g6steriyor. day verildi, hepsi de yerleştirildi: 
Bonnivc Margrava: 
- lngiliz kralı, kralıma rey 

vermiştir bile .. 
Dedi. 
Ele'ktörün şansölyesi: 
- Benim bildiğime göre 

lngiliz kralı sekizinci Hanri 
ayni vadı ispanya kralına da 
~ermiştir. Ve bundan başka, 
ımparatorluğun kendisine ve
rilmesi için elektörlere hususi 
sefir göndermiştir! 

Dedi. 

- Fakat benim kralım 40 
bin kişilik bir ordu hazır1"
mıştır. Bunun için leJ.:-:J~ 
olmadıkça bu işin bir harba 
sebeb olması muhtemeldir. 

- Diğerleri de asker top
lamakla meşguldürler. Sizin 
bu işi silah kuvvetile halle 
karar verdiğinize göre .. 

- Başka çare kalmayınca .. 
- Yüzbaşı Jakob.. Biz fi-

kir ve vicdanı hür adamlarız; 
reylerimize hiçbir şey hakim 
olamaz. imparator kim olursa, 
olsun, bu serbestimizi muha
faza ederiz. Size şimdiden 
bildirmel" · k" · · ıyım ı, yem ımpara-

• tor yeni vergiler koyamıya
caktır. Ne yeni bir muahede 
aktedecek ne de harb ilan 
edebilecektir. Almanya'ya ya
bancı asker sokamıyacak ve 
bütün memuriyetleri gene Al
man 'lara hasredccektir. Muha
eratını da Almanca yapmağa 

mecbur kalacaktır. 

- Çok ala. Bunlara biz 
.?'an razıyız. Bunlar hep ta-
11 şıcyler · Şu halde siz beni 
ayınızla temas ettirmelisiniz. 

ii• endisil anlaşmak için bu-
11 nya kadar geldim. 

- B nim bayım, kardeşi 
ont Frederik tarafından idare 

edilir. Kont Fredertk'in neye 
ili arar vereceğini kimbilir?. Ga-
8. _'b bir adamdır ve kral Şar
Ik tm hemşiresi Eleonora'yı çıl
ır Hırasıya sevmektedir. 

Kral Şarl de bunu biliyor; 
l'Hemşiresıni konta vermeği va
detmiştı, Vaid mektubunda: 

"Cihanda ıstediğim tek sey 
enım sizin, sizin de benim 

ıfl olmanızdır!" 
ifl Demişti. Fakat, kral Şarl, 
l0~t F redcrik

1
i hemşiresine 

tfe flayık görmemiş bununçün de 
o· kız kardeşini geçen sene Por

tekiz kralına vermişti. Fakat 
rcderik, Elconoru bir gü~ 
ul olarak almaktan ümidini 
iç.bir vakit kesmemıştir. Bu
unçündür ki, kral Şarl'i kır
ı~acaktır ve reyini fazla bir 
tımalle onun lehinde kuJla
acaktır. 

- Şu halde?. Kralımın al
aları havaya gitti demek 

oluyor?. 

- Böyle birşey sö~lemiş 
eğilimi 

)
. Bir torba altın Bonnive'nin 
ındcn "'l · l" . şan.:.o yenın e ıne geçti. 
Amıral Bonnive: 
- imparatorluğun veraset 

sulune tabi olmaması, yedi 
lektönin işine yarayorl. Siz 
nnımca senede iki defa im

arator değişmesini Allahtan 
alvarırsınızl. Dedı. 
~ansölye bird n ayağa kalk· 

ı; ızz7ti ncf sı tecavüze uğra
ış bır tavırla: 

- Yüzbaşı Jakob! Dedi. 

Kendi işinizi dokunmamanızı 
rica ederimi 

Bonnive, yıldırım kadar seri 
bir hareketle elini kılıcının 

kabzesine attı; fakat birden 
bir kahkaha ile güldü; hiddetle 
kralının işini bozmak isteme
diği için: 

- Şansölye hazretleri! Dedi. 
Ben sizin dostunuzum! Kralı
mın da dostu olmanızı istiyo
rum. Kralımın sizin gibi insan
ların hizmetine ve dostluğuna 
ihtiyacı vardır. 

* * * 1519 Senesi Haziranının 
28 inci günü, yedi elektör 
prens, Frankfort'ta, kral Şarl'in 
şeHrin .. birkaç fersah civarına 
yerleştirmiş olduğu 20,000 as
ker ve birçok top tüfek teh
didi altında ölen imparator 
Maksimlieen'in yerine yeni im
paratoru seçtiler ... 

Bu intihabın Şarl lehine 
olduğunu söylemeğe lüzum 
yoktur. Bu suretle Maksiınli· 

ye'nin torunu, bu san benizli 
ispanya kralı Şarl, Napoli, 
Sicilya, Felemenk ispanya kralı 
ve Almanya imparatoru Sarl
Ken oldu! 

- 15 -
Altın kumaş çadırında ... 
Horozların ilk ötüşü üzerine 

kral birinci Fransova, Andre
de altın işlemeli kumaştan ya
pılmış çadırında yatağından 
fır]ayıb kalktı. 

Bu çadır; çok süslü ve kıy
metli idi. Her tarafı altınla 
işlenmiş kazıklara çadırı tut· 
l~rmak için kullanılan ipler 
bıle sırmadan idi. 

Bundan daha küçük fakat 
ayni derece..Je süslü diğer üç 
çadırda da "aray erkanı bu
lunuyordu. 

-Sonu var-
----------------------

Yangın 
K abahat ustabaşıda . . 

ımış. 

Halkapınar'da Türk Limi· 

led ;ı keline ait prina fahri· 
kasında imalathane kısmında 
sülfür dö karbon kazanların
dan birinin k, pağının iyi ka· 
patılıQaması yuzünden infilak 
vukubulduğunu ve yaugın çık
tığını dünkü sayımızda yaz
mıştık. Kazanda bulunan altı 
ton Sülfür dö karbon gazı ile 
bir miktar prina yanmıştır. 
Yapılan tahkikatta yangının 
fabrikada ustabaşı olan Meh· 
mcd oğlu Hamdi'nin dikkat
sizliği yüzünden çıktığı anla
şılmıştır. Hamdi hakkında tah
kikata devam edilmektedir, 
kast olmadığı tesbit edilmiştir. 
Fabrika ve müştemilatı 25 bin 
li_raya_ ittihadı milli sigorta 
şırkctıne sigortalıdır. 

iş yapmak istiyorlar 
Almanya'da bazı firmalar 

Türkiye'deki ticarethaneleri~ 
cs~i. kağıt, keçi boy,nuıu çekir
degı, kara buğday, siyah har
dal tohumu üzerinden iş yap
mak istediklerıni Türkofisc 
bildirmişlerdı. 

1 Nöbetçi eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltı~da Hi

la~, . ~~zelyalı 'da Güzclyalı, 
Tılkılıkt e Faik, Eşrefpaşa'da 
Eşrefpaşa eczaneleri açıktır. 

" Lö Tan ,, gazetesinin 6 
temmuz tarihli başyazısından: 

Cenevre görlişmeleri, Ha
beş mes'elesini tasfiye eden 
malum kararın kabulü ile bitti. 
Fakat Milletler cemiyeti cu
martesi günü yeni bir hadise 
ile karşılaştı. Son günlerin 
teessüfe değer hadiselerinden 
sonra ortaya çıkan bu yeni 
mes'elc hiç te büyük milletler 
arası müessesesinin prestişini 

ve manevi otoritesini kuracak 
ve koruyacak şekilde değildir. 
Öyle gösteriler vardır ki ma
hiyetleri hakkında yanılmak 
güçtür. 

Danzig senatosu başkanı 
Greiser'in Milletler cemiyeti 
karşısında hiçte .uygun olma
dığını söyliyebileceğimiz b · 
tavır aldı. Senato başkanının 
gazetecilere karşı aldığı vaıi
ydi terbiye noksanı diyerek 
göz yumsak bile serbest bir 
şehrin resmi mümessilinin kon
sey karşısında kullandığı lisa· 
nı hürmetsizlikle tavsif etmek 
lazımgelir. M, Greiser, Dan
zig'te nasyonal - sosyalist ma
kaınlarile Milletler cemiyetinin 
yüksek komiserliği arasında 
mevcut anlaşmazlık hakkında 

konseye izahat vermeğe davet 
edilmişti. 

Hadise, Cenevre Milletler 
cemiyeti tarihinde eşsizdir. 
Yüksek komiser M. Stin Les· 
ter, serbest şehir ana yasası
nın nasyonal - sosyalist idaresi 
tarafından daimi surette ihlal 
edilmekte olduğunu söylemekle 
iizerine düşen vazifeyi vicdani 
bir surette ifadan başka bir 
şey yapmamıştır. Danzig sena
tosu başkanı ise açıktan açığa 
muabedelerle kurulmuş bir ni· 
zama karşı istihfafını gizleme
miştir. 

O kendisini kan ~c ırk ile 
Almanya'ya bağlı, talihlerini 
Milletler cemiyeti talihi ile 
bağlı görmiyen 400,000 Al
man'ın mümessili göstermiştir. 

M. Grei'ser'in sözlerine ba· 
kalırsa Danzig'deki karışıklık
lara büyük komiserin demok
ratik prensipleri ihmal ederek 
bölümlü bir azınlığı büyük bir 
çoğunluk üzerine musallat kı
lıcı müsamahası ve Milletler 
Cemiyetinin müdahalesi sebeb 
olmaktadır Eğer Milletler Ce· 
ıniyeti karışmıyacak olursa, 
Almanya ile Polonya arasında 
vasıtasız münasebeti temin et
miş olan Şansölye Hitler ve 
Mareşal Pilsudski'nin himmeti 
ile bir hal yolu daha ·kolay 
bulunacaktır. 

Hitlervari selamlar arasında 
söylenmiş olan bu sözler Dan
zig senatosunun revizyonu me· 
selesini ortaya koymakta, Al
man kruvazörii " Laipzig ,, in 
Danzig limanını ziyaret müna
sebetiyle M. Fröstcr'in hedefi 
malum bir manevra başlangıcı 
mahiyetindeki nümayişini tekid 
eylemektedir. 

M. Greiser'in Ccnevre'de 
kullandığı istihfafkar lisan, ar· 
tık Milletler Cemiyetine ehe
miyet verilmediği hissini uyan
dırmaktadır. O, bütün Alman 
milletinin Milletler Cemiyetin
de Danzig senato başkanının 
bir daha Cenevre' de ğözük
memesini temin edecek bir 

karar beklediğini söylemekten 
çekinmemiştir. Bütüu bu öğün· 
melerin hiç değilse bir ihbar 
değeri var. Esasen birkaç za
mandanberi milletler arası bazı 
mahfillerde Almanya'nın Av
rupa istikrar politikasına indi
receği ilk darbenin ( Danzig ) 
den geleceği kanaatı vardı. 

Merkez' ve şark Avrupası 

işleri üzerindeki bilgisi malum 
olan M. Vikham Stid bu sabah 
çıkan Sunday Tayınis gazete
sinde diyor ki: Eğer Şansölye 

Hitler,Almanya'nın şeref ve hi.irri
yetinin Oanzing'in Almanya'ya 
iadesinde olduğuna karar ver
diği ta~c:irde Avrupa kıtasının 
vahim buhranlar içinde kal· 
ması belki de uzak olmıya
caktır. 

M. Vikham Stid'e göre ge
çen seneki intihabattanberi 
Danzing' de nazi nüfuzunun 
ricati, belki de Almanya'nın 
bir el çabukluğu ile bu ser
best .şehri kendi idareleri al
tına alma teşebbüsü sebeble
rinden biri olacaktır. 

B. Vikham Stid Führer'in 
Vaymardaki nutkunda şeref ve 
hüıTiyeti sulh şartları arasında 
gösteren sözleri ile Alman ku
mandanlarına Danzig'e sevk· 
edilecek askeri kuvvet kadro· 
!arının nazi teşkilatı ile göste
rilerek hazırlanması hakkında· 
ki emrini birbirine bağlı ger
mektedir. Bu ordunun yaz için
de Danzig' e yerleşeceği ümid 
ediliyor. 

inkar edilmez ki bütün bun 
Jar ciddi endişe verici mahi
yettedirler. 

Polonya dış işleri bakanı 
B. Bek, Polonya-Almanya an
laşmasına ve Varşova - Berlin 
münasebetlerine tam bir itimat 
göstermektedir. Fakat Danzig 
senatosunun bozulması Polon
yanın emniyet ve hayati men· 
faatleri üzerine tehlikeli suret
te müessir olacaktır. 

Vikham Stid'in dediği gibi 
Polonya uzak değildir ve eğer 
deniz mahreci olan Danzig 
kapatılacak olursa, Hitlerci 
Almanya ile Sovyet Rusya 
arasında ve çok nazik bir 
mevkide kalacaktır. Bugünkü 
şartlar içinde de Milletler ce
miyeti kendisine hiçbir yar· 
dımda bulunmıyacaktır. 

Acaba Almanya'nın Londra 
suallerine vereceği cevabın 
tcehhüründe, Danzig'i istih
daf eden muhtemel bir ha
reket amil almıyor mu? Bu 
da vaziyeti büsbütün ağırlaş
tıran sebeplerden biridir. 

Londra' da Alman cevabının 
gecikmesi) hoşnutsuzluk teza
hürleri yaratıyor. lngiliz'ler, 
Almanya'nın sulh mes'elesi 
hakkındaki samimiliklerine , 
umumi sulhu kuvvetlendirecek 
bir milletlerarası işbirliğine 
Almanya'nın göstereceği yar
dımın pratik kıymetine pek 
güvenmiyorlar. Diğer taraftan 
Almanlar da Paris ve Londra 
arasındaki münasebet bağları
nın Cenevre planı dahilinde 
sıklaşmasından memnun gö
runmiyorlar. 

Vaziyet şimdiki halde ka
ıanlıktır. Bu sabahki Sunday 
Ekspres gazetesinde çıkan 
bir haber vaziyetin bu karan· 

-Başı 1 inci sahi/ede
Boğazliyan kazasına 151 

hanede 611 Romanya, 
Sorgun kazasına 70 hanede 

263 Romanya ve 18 evde 56 
Bulgaristan'Iı olmak üzere 88 
hanede 319, 
Akdağmadeni kazasına 80 

hanede 295 Romanya muha· 
cır ki bu vilayete 501 hane· 
de 1946 sı Romanya'lı ve 66 
hadede 282 si Bulgaristan 'lı 
olmak üzere t<;>ptan 567 ha
nede 2228 niifus muhacir 
sevkedilmiştir. 

Çorum'un Alaca kazasına 
299 hanede 1152, 

Sungurlu kazasına 9 hanede 
29 nüfustan ibaret olmak üzere 
cem'an yekun Çorum vilaye· 
t nin bu iki kazasına 308 evde 
1181 nüfus Romanya muhaciri 
sevkedilmiştir. 

Bilecik merkez kazasına 5 
hanede 25, 

Bozüyük kazasına 34 hane
de 135, 

Söğüt kazasına 7 hanede 28, 
İnönü nahiye;;ine 5 hanede 

13 olmak üzere Bilecik vila
yetinde 51 hanede 203 nüfus 
Romanya muhaciri sevkedil
miştir. 

Konya vilayetinin Akşehir 
kazasına 245 hanede 1011 i 
Romanya'lı ve 149 hanede 
621 i Bulgaristan'lı olmak 
üzere 394 evde 1632, 

Çorum kazasına 195 hanede 
820 Romanya muhaciri ki ce
man yekun Konya vilayetine 
440 hanede 1831 i Roman
ya' lı ve 149 hanede 621 i Bul
garistan'lı olmak üzere 589 
hanede 2452 muhacir sevke
dilmiştir. 

Niğde vilayetinin merkez 
kazasına 9 hanede 43 nüfus 
Bulgaristan'lı, Bor kazasına 
143 hanede 616 Romanya'lı 
olmak üzere Niğde vilayetine 
gönderilen muhaciryckunu 161 
hanede 698 nüfustan ibaret 
bulunmaktadır. 

Bu suretle gelen muhacir
lerden yukarıda yazılı yedi 
vilayete sevkolunan muhacir 
miktarı 2,099 hanede 11,899 
nüfusa baliğ olmaktadır. Bu 
muhacirlerin mühim hir kısmı 
Romanya ve Bulgaristan'a gön
derilen hususi vapurla Türki
ye 'ye alınmışlar ve tuzla tahaf· 
fuzhanesi yanında açılan sevk 
istasyonundan temizlikleri ya
pıldıktan sonra tertip edil
dikleri bu yerlere gene devlet 
vasıtası ile meccanen sevke
dilmişlerdir. 

Bunların yerleşecekleri ha
zineye aid boş topraklar evel
ce hazırlatılmış ve bugünlerde 
de tevziine ve mallarına tem
likine devam edilmekte bulun
muştur. Bunların Tuzla sevk 
istasyonuna vapurdan çıktık-
.. ı .. ~ ................ . 

lık vahametini teyid etmekte-
dir. Bu habere göre lngiltere 
hükumeti milletlerarası vaziyet 
karşısında icap ederse parla
mentoyu yaz tatil devresinde 
acele toplantıya çağıracak ted
birler almış ve kabine azala
rına da memleketten uzaklaş
mamalarını rica etmiştir. 

Vakıa bütün bunlar geril· 
miş asabın tevlit ettiği endişe 
gösterileridir. Fakat asla ih
mal edilmeğe gelmezler: 

ları günden itibaren iaşesine 
başlamış ve halen devam et
mekte bulunmuşlardır. 

2661 sayılı kanun gereğince 
bunlara altışar aylık yemeklik 
bugdaylan gelmelerinden daha 
evel mürettep yerlerinde ha
zırlanmış ve gelmelerini mü
teakip de dağıtılmıştır. 

Bunlar busene verilen top· 
raklarını sürecekler ve ayni 
kanun gereğince verilecek to
humluk buğdaylarını sonba
har mevsiminde toprağa ata
caklardır. 

Civar köylere konuk edilen 
bu göçmenlere gelecek mali 
yılda her aileye birer ev ya
pılar.aktır. AğustoC< 19~6 dan 
itibaren alınmağa başlan ek 
ikinci parti muhacir mikt~ .a
rile beraber busene alınacak 
muhacir adedi 25;000 e iblağ 
edilecektir. ikinci partinin alın
ması hazırlıklarına ve müret
tep yerlerinin tayin ve tesbi
tine devam edilmektedir. 

Vaziyet 
Müsaiddir 

• •••• 
/ngiliz, R us 
murahhasları 
talimat bekliyorlar .. 
-Başı 1 inci sahi/ede

delege he) ctilc ıeıııa ta olun ze\'at 
1ngilizlcriıı O\) ı>I ııoktni ıınzanııa 
aykırı oturak ın .ı~ :1.amamnda ho· 
ğazlnrdan geçme erhesti i i tenıck
ıc ısrar etmeleri üzerine Jün 111ün· 
kc ir glirünınekte hliler. Frnıı ız 

delege hcyt:"tiııiıı aıı ı 25-de fngi· 
lizlerlc ynpıığı toplantıda durumu 
&)d ıılatac:ığı uınid cdilıııt•kte idi. 

Ankara, 15 (Hususi muha
birimizden) - Montrö boğaz
lar konferansındaki vaziyet do
layısile Büyük Mıllet Meclisi· 
nin fevkalade içtimaa çağrıla
cağı ve boğazların tahkimi 
hakkında bir karar alınacağı 
haberleri etrafında henüz kat'i 
malümat yoktur. 

Montrö, 14 (Radyo) - M. 
Pal Bonkur, bugün Romanya 
delegasyonile lngiJtere dele
gasyonunu ve M. Litvinof u 
ziyaret etmiş ve uzun müddet 
konuşmuştur. 

Boğazlar mes'elesi hakkın
daki miizakereler, her ne ka· 
dar müsaid bir şekilde cereyan 
ediyorsa da, lngiliz'lerle Rus
lar arasındaki ihtilaf, henüz 
kalkmamıştır. Bu sebepten do
layı Rus delegasyonu, asabiyet 
göstermektedir. 

Saat 17 de bir toplantı ya· 
pılmıştır. Bu toplantıda, lngi
liz delegasyonunun Londra'dan 
aldığı talimat etrafında müza
kereler olmuştur. 

Kolera var! 
Kahire, 15 (Radyo) - ls

kenderiye limanına gelen (lvri) 
adında bir yolcu vapurunda 
kolera musabı görülmüştür. 
Bunun üzerine, derhal tedabir 
alınmış ve kolera aşısı başla
mıştır. 

Yalan! 
Meksika, 15 ( Radyo ) -1 

Hariciye nazır muavini (Ra
mon) zecri tedbirlerin ilgasın
dan sonra Mcksika'nın uluslar 
sosyetesinden çekilece~ı hak. 
kındaki haberleri tekzip eyle
miştir. 



....... -----, M.Bek Rad o Haberleri: 
Fihtenin Hitabesi 

General Göring'le 
konuştu 

---------------------•• Başı 1inci sahi/ede -

Parlamento
lar konferansı 66 Çeviren: M. Rahmi Balaban ıuryada ve Avusturya üzerinden 

Balkandaki Tuna memleketlerinde ••• 
(Aşkın egoizmden gelmedi-

ğine kat'i delil olan) bu arzu, 
anadan ziyade, tercihan ; da
ha sert, çok kere daha az ev
de bulunan baba içindir. Ço
çuk, babasının takdirini ka
zanmak ister. Babasını tatmin 
etmedikçe kendi kendinden 
memnun olmaz. 

Çocuğun babasına, tabii 
sevgisi işte böyledir. Çocuk, 
babasında maddi bir veli ni
metlik değil ; liyakat ve ade
mi liyakatim pansitan bir ay
nna görür. Bu sevgiden istifa
de ile baba, inatçı bir çocu
ğun itaatını temin edebilir. 
Çccuk babasının takdirine maz
har olmak için babasına se
vinçle itaat eder. 

Baba, çocuğunun iyi olma
ğa cehdetmesi hakkındaki gay
retin~ takip ile bu bapta ken
disini gözlediğini çocuğa his
settirmelidir. Takdir ettiği yol
larda görünce memnun oldu
ğunu, nefret ettiği yollarda 
görüpce müteessir olduğunu 

anlatmalıdır. Nihayet yine an· 
latmalıdır ki babasının özledi
ği : Çocuğundan daima mem
nun olmak ve onu daima da
ha yüksek takdirlerine mazhar 
olacağı surette görmektir. Bü
tün bunlar, çocuğu daimi su
rette takdir eder ve çocuk 
yeni yeni kuvvetlere erer. Bir 
de bunun aksi olarak, çocu
ğun babasına karşı olan sev
gisi ; hareketlerinde, babası ta
rafından : Hiçbir takdir göste
ri:memek veya haksız yere 
azarlanmak ile karşılanırsa ; o 
zaman bu sevgi, kine bile dö
nebilir. Hele bir de mesela 
ehemmiyetsiz birşeyi kazaen 
kırdığından dolayı bu bir ci
nayet gibi telakki edilerek ço· 
cuk ağır surette cezalandırı
lırsa elbette kin bağlar. Bu 
takdirde çocuk, henüz karan
lık, fakat reel olan kendi şahsi 
değeri hakkındaki duygusunu 
kaybederek kendisini eşya ma
kulesinden birşey gibi görme
te başlar. 

Bunu bir misal ile izah ede
lim. Utandırma ; ceza üzüntü
süne ne ilave ediyor ? Ve bu 
utanma nedir ? - Kendi ken
dinden soğumadır ki buna ta
bii, ebeveynine ve mürebbile
rine karşı hoşnutsuzluk ta in
zimam eder. Bunun içindir ki, 
ceza verme işi utandırma ile 
müterafik olmıyan bir mek
tepte çocuk ; mücazötta bir 
şiddet ve dehşet hareketi gö
rür ; cezayı yir, ne oldu sanki, 
der ; alay eder. 

insanların hepsini aynı duy
guda birleştiren bu b~ - ki 
inkişafı yeni terbiyenin temel 
kısmını teşkil eder - maddi 
bir sevgi olmayıp, karşılıklı 
saygı görme ve gösterme yük
sek arzusudur. Bu arzu, iki 
suretle tezahür eder : Çocuk 
kendisine, kendi körcesine olan 
takdirinden geçerek olgun yaş
taki insanların saygısına nail 
olmak ister ve kendi hakkın
daki ölçüsü, bu olgun insan
ların takdiri derecesi olur. 
Kendi lixakatı derecesini baş
kalannm takdirine bırakma iti
madı : Çocukluğun ve genç 
yqın bir vasfıdır. Terbiyeyi 
ve olgunlaşmayı mümkün kı
lan birşey de bu değil mi ? 
Olgun insan ise kendi liyaka
tını kendi ölçer. 

Olgun insandaki tabii meyil: 
Başkalarım ölçmek ve kendi
sinde saygıya değer bir hal 
ve hareket ( Uz gidim ) gör 
mektir. Eğer bu meyil onda 
tabii olmasa, şöyle böyle orta 
bir adam bile, başkalarında 
tasavvurundan ziyade kötülük 
görünce nasıl müteellim ola
bilirdi ? Bilakis, egoizmi: His
siyatça, kendinin başkaların
dan yüksek olduğunu görerek, 
gururlanirdı. 

Mürebbi, çocuğu birinci şek
Je istinat ederek terbiye ede
ceği gibi ; yaşça olgun insan
larda da bu sonraki vasfi in
kişaf ettirmek mecburiyetin
dedir. 

Bu bakımdan, terbiyenin 
ereği, ekseriyeti bu dereceye 
yükseltmektir. Şimdiye kadar 
insanların çoğu : Bütün hayat
ları boyunca - esasen övmeğe 
değer bir iş yapmadıkları hal
de bile - etrafındakilerin tak
dirini beklemeleri bakımından, 
tamamen çocuk kalmışlardır. 
Sağlam seciyelerile, çevrele
rinden hiçbir takdir bekleme
sin, daima iyi işler yapan ve 
takdirini kendi içinden alan 
insanlar az yetişmiştir. Bunun
la beraber bunlar duhul ve 
tarize uğramışlardır. Ötekiler 
ise kendilerini başkalarına say
dıramamışlardır amma sevdir
mişlerdir. 

Bütün ahlak terbiyesi : Ço
cuğun bu m<'y,i ı i bilme me
selesine dayanır. Bum•n tama
men teessüs ctm.ş olduğunu 

kabul ile bunun tezahürlerini 
bilmeli. Ve L:dricen tn.ırik 
edip kendisini t 1tıni l edecek 
mevzular arzeder .. k a .:lım-adım 
inkişaf ettirmeli. 

Bu halde takip edilecek mc
tod ; daima ona uyg·ın ahlak 

prensibi öne sürmekfr. Böy
lece : Öğrenmek, çocuk için 

bir eğlence olur ; güzel'iği ve 
mükafatı öğrendiğinb içinde 

olur. Bunun için onu rr.ü'~a
fatlandırmak lazımgelmez. Mü

kafatı : kendine hakim olmak 
isteyen fevkalade mesaiye sak
lamak gerektir. Şunu da ilave 
edelim ki alelade mesainin 
üstünde olan bu serbest me
saiye, ulusal ve evrensel ter
biyede pek az tesadüf olunur. 

Talebe, mecbur olduğu şeyi 
öğrenecek : f şte kendiliğinden 
anlaşılan bir hakikat ki daha 
ziyade söylemeğe lüzum yok. 
Bazı talebeler, daha çabuk ve 
daha iyi öğreneceklerdir: Bun
ların yaradılışı böyle iyidir. 

Bu yüzden bir mükafata maz
har kılınacak değildirler. Bu 
sebeple, bilhassa, hitabelerine 
göz yumulacak değildir. Bu 
temayülün hareket sahasını, 

ahlaki cihette aramalıdır : Bi
naenaleyh ahlakın bütün kay
nağı, kendine hakim olmaktır; 
umumi menfeat endişesini, ken
di egoist temayüllerine hakim 
kılmaktır. 

ikinci hitabemizde dedik ki 
kendi şahsi enesini, heyeti 
umumiyenin emri altına koy
mak için birbirinden tamamen 
başka, iki tarz vardır. Birin
cisi, hiç kimsenin hariç kala
mıyacağı : Umumi nizam için 
kurulmuş olan anakanuna itaat 
etmek. 

- Sonıı var -

genişlemeyi de gaye edinmektedir. 
Bu anlaşmanın sarahati karşısında 
anlaşmanın Hitlcr Sİ)a&asının ha
nş&eVt'r maksadlarım gösterıligini 

iddia eden Alman gazel }erinin 
neşriyaıı ancak komik olur. 

Almanya Brilksel konferansına 
iştirak edecek mi, etmiyecek mi? 
Almanya hareketlni ile bu konfe· 
ransı tertip eden devletlere şunu 
söylüyor: 

Sizin muvafakatiniz olea da, 
olmasa da ben yürüyorum. Siz 
Ren bölgesinin işgaline henüz mu
kabele edecek vakit bulmamış

ken ben şimdiden Danzig"ın Al
manyaya geri dönmesini rn A,·us
tur)anın ilhakını hazırlıyonım. 

Bıınılan başka ben size ıahi <leği· 

linı. V c 1talya ile sizin alı•yhinize 
müte\eccih olan anlaşmaları da 
yapabilirim. 

M. Papanastasyo, 
Selanik'ten geçerken 
beyanatta bulundu .. 

Selanik, 15 (Radyo) - Bu
dapeşte' de toplanan beynelmi
lel parlamentolar konferansın
da Yunanistan'ı temsil eden 
eşki başbakanlardan çiftçi par
tisi başkanı M. Papanastasyo, 
bugün buraya gelmiştir. 

M. Papanastasyo, gazeteci
lere verdiği beyanatta, konfe

ransın mesaisini izah etmiş ve 
uluslar sosyete.sinden uzaklaş

nuş olan devletlerin, tekrar 
sosyeteye dönmeleri için teşeb
büsatta bulunmağa karar ve-
rildiğini ve haftada 40 saat iş 
görmek mes'elesinin konüşul
duğunu s?ylemiştir. 

İşte Almanya'nın Fransa ve 
Jngiltere"ye karşı beyanatı huılur. • 
Almanya bunun manasının anlaşı· 

lacağı ümidindedir. 
M. Papanastasyo, birkaç gün 

Makedonya' da gezenek ve son
! :a Atina'ya dönecektir. Mussolini ---·-··---

Almanya'ya yaklaş- ispanya Par-
mak is~iY_o~ f amentosunda .. 

-Baştaraf ı 1 ıncı guzde-
eden hcrkc~in istediği bir şeydir. Kralcıların 

Samldığ:na göre, hundun son- • 
ra Almanya, İtalp, Polon) a, Avus· Bır protestosu . . . 
turya ' 'e Macarisıan mü§terek bir 1 Madrid, 15 (Radyo}_ Par-
bnttılıareket tutacaklardır. Gene sa- ı 
nıldığma göre Hnhsburg'I:ırrn tahra lamentonun son toplantısında, 
ılörıiişu mellelc.:i Jıa.,ka hir zamana fevkalade ahvalin mevcudiyeti 
talik olunrııu 'itur. hakkındaki kanunun temdidine 

Paris, 14 (A.A) - Eko karar V(!rilmiştir. Bu toplantı, 
Do Paris gazetesi Londra'dan çok gürültülü olmuş ve iki 
istihbar ediyor: gün evvel öldürülmüş olan 

Belgrat'tan gelen ve Alman kralcıların lideri (Kalo Seolo) 
Avusturya itilafnamesinin gizli nun ölümü protesto edilmiştir. 
bir maddesinin Habsburgla- Kralcılardan Valeboro'un ver
rın saltanat makamına geti- diği takrir, hükumeti mesuli
rilmeleri mes"elelesinin üç se- yet altında bırakmaktadır. 
ne müddetle tehir edildiğini Uil Rubles), bu takrir hak
natık bulunduğuna dair olan kında izahat istemiş ise de, 
haber burada hayret uyandır- Başbakan sükfıt etmiştir. Bu
nıaksız•n karşılanmıştır. nun üzerine, bütün kralcı say-

Katolik'lerin naşiri efkan, Uj ]avlar, bu şerait altında Par
Nemzedek gazetesinin yazdı- lamentoya iştirak etmemeğe 
ğına göre, Avusturya'nın dış karar vermişlerdir. 
siyasası bundan sonra yeni bir 
istikamet alacaktır. Berlin ile 
Roma arasında ehemmiyetli 
anlaşmalara intizar olunabilir. 
Herhalde muhakkak olan bir 
şey varsa o da bundan sonra 
Almanya ile Avusturya'nın dış 
siyasalarının birbirlerine mu
vazi bir surette yürüyeceğidir. 

Liberal ve kraliyetçi gazete
ler ise dünyanın Hitler ve 
Şuşnig' e minnettar olması la
zımgeldiği kanaatindedir. 

Çünkü Almanya - AvJsturya 
anlaşması Avrupa'yı iki kısma 
bölmeyecek, bilakis Avrupada 
sükunun teessüsüne yardım 
edecektir. 

Bir yangında 
beş kişi yandı. 

V arşova, 15 ( Radyo ) 
Biska'da büyük bir yangın 
çıkmıştır. Yirmiden fazla bina 
yanmış, beş kişi ateşler içinde 
can vermiştir. Yangın, yağ
mağa başlıyan çok şiddetli 
bir yağmur sayesinde sönmüş 
ve daha fazla zarara sebep 
olmamıştır. 

Bir yolcu tay. 
yoresi parçalandı .. 

oelgrad, 15 (Radyo)-Zag
reb 'le Belgrad arasında sefer 
yapan ?yolcu tayyarelerinden 
biri, sis yüzünden yüksek dağ
lardan birinin kayalarına çarp· 
mış ve parçalanmıştır. Pilot 
ile beş yolcu ölmüştür. 

Von Papen 
londra sefiri mi 

olacak? 
Berlin, 15 (Radvo) - Von 

Papen'in Lonra büyük elçi· 
liğine tayin edileceğine dair 
bir şayia dolaşmaktadır. 

Alman -Avusturya ihtilaf
larının hallinden sonra muma
ileyhin Viyana' daki vazifelerine 
bitmiş nazarile bakılmaktadır. 

Mısır - lngiltere 
Afatı-yukarı bütün 
işler, askeri mes 'ele

ler halledilmiştir. 
Londra, 15 (Radyo) - Lord 

Grambon, Avam kamarasında 
f ngiliz - Mısır müzakereleri 
hakkında demiştir ki: 

- Bu müzakereler öyle 
bir dereceyi bulmuştur ki, 
esaslarin tesbiti işini bir tah
rir heyetine vermekten başka 
yapılacak bir iş kalmamıştır. 
Sudan, Süveyş kanalı, askeri 
mes'eleler ve kapitülasyonlar 
mes'eleleri hep halledilmiştir. 

Karpenski öldü 
Moskova, 15 ( Radyo ) -

1905 Senesindenberi Moskova 
ilim akademisi reisi bulunan 
krofesör (Karpenski), bugün 
95 yaşıdda olduğu halde öl
müştür. Profesörün cenazesi 
büyük törenle kaldınlacaktır. 

Fransa' da 
grevler 

Malta:' dakı 
idare şekli 

Ş. _,_, t. ·. •k b tt. · Bugünlerde 
ıuue ını ay e ı _, . . .1 Paris, 15 (Radyo) - Şimali uefıştırı ece 

Fransa'da 80 müessesede pat- Londra, 15 .. 
ron ve ar..pele arasında bir Malta.. idari ~eklını. 
uzlaşma elde edilmiştir. Bu mek uzere bır ko • 

k'l d"l . . ş· d• suretle 10,000 amele grevi ~. ~ 1 ~~ştır .. ım 
terketmiştir ve yanndan iti- hukum suren ıdar; 
haren işe başlıyacaktır. ~e.ş - ltaly~n ?1es el 

Hükumetin emri ile Havrda ıttıhaz edılmış ve 
yağhaneler ve sabunhaneler bir ş~kil idi. K~al 
vesair müesseseler amele ta- Malta da meşrutı 
rafından tahliye edilmiştir. şeklinin tesisini ist 

Jirand valisi de grevcilerin MUstemleklt 
işgal ettikleri ye'\-leri tahliye Berlin, 15 (Radyo) 
etmelerini emretmiştir. Sarant- de bir müstemlekit 
ta işgal altında bulunan "mat- tesis edilmiştir. Bu 
baa ve miicellithaneler tahliye müstemlekeler için 
edilmiştir. Limos.ta Bürselen lecek her türlü mal 
sanayiindeki grev devam et- retilecek, müstemleke 
mektedir. müstemleke 

Paris, 15 (Radyo) - Ame- lecektir. 
le ihtilaflarına aid gerginliğin 
açıkça zail olduğu görülmüş
tür. Memleketin muhtelif yer
lerde grevciler tarafından işgal 
edilmiş olan birçok müessese
ler tahliye edilmiştir. 

2 Kacakcı 
t t 

Yugoslavlar tara-
fından 6ldürüldü • . 

Belgrad, 15 (Radyo) - iki 
kaçakçı kayığı Macaristan'a 
tütün kaçırmak teşebbüsünde 
bulunmuş, fakat Yugoslav 
gümrük muhafaza memurları 
ateş açarak kaçakçıları öldür
müşlerdir. 

Macarlar, bu hadisenin Tuna 
nehirinin Macaristan' a ait kıs
mında olduğunu ileri sürerek 
Yugoslaya hükumetini protesto 
etmişlerdir. 

ispanya tev-
kif atı devamda .• 

Madrid, 15 (Radyo) - Tev
kifat devam etmektedir. 

Kortez meclisi hükumetin 
emrile sekiz gün müddetle tatil 
edilmiştir. 

Küçük Haberler 

Adis-Ababa' da 
Çimento fabrikası .. 

Adis-Ababa, 15 (Radyo) -
Adis-Ababa civarında Kalker 
tabakaları vardır. ltalyan sa
nayi müesseseleri burada bir 
çimento fabrikası kurmağa ka-
rar vermişlerdir. 

M. Heriyo 
Cenevre, 15 (Radyo) - M. 

Heriyo Lyion'dan Cenevre'ye 
gelmiştir. M. Heriyo, beynel
milel fikir adamları konferan
sına iştirak edecektir. 
Macaristan'ın tebriki 

Viyana, 15 (Radyo)- Ma
caristan hariciye bakanı Avus
turya başvekiline Avusturya -
Almanya uzlaşması hakkında 
bir telgraf çekerek tebrikitta 
bulunmuştur. 

M. Şuşning'de mukabcleten 
teşekkür etmiştir. 

Alman sanayi mütehassıs
ları sonllaharda ltalya'ya 

çaOırıldı 
Roma, 15 (Radyo) - ltalya 

finans bakanı kont (Dolpi), 
doktor Şaht vasıtasile Alman· 
ya sanayi mütabassıılarını son 
baharda ltalya'ya davet et· 
miştir. 

Kont (Dolpi), Almanya.ltal
ya mukarenetinin en hararetli 
taraftarların dan dır. 

- Başı 1 inci sag. 
boğazlar rejimi, bu 
ayrılmaz. Türkiye'nin 
arası politikası herk 
olmaktır. 

Bundan dolayı, ye • 
lar rejiminin hiçbir 
menfeat ve emniy 
altında bulundurmas 
etmez. Türkiye-Sovye 
luğunun ruhu, hiç 
karşi hiçbir taarruz 
memek ve biribirlerin 
yellerini tehlikeye koy 
politika kombinezon 
dım etmemektedir: '/ 
ğazlar rejimi bu e 
uzaklaşmamak gere · 

18 inci asrın son 
yirminci asnn ilk ru 
dar. yan sömürge 
medeni ve sosyal 
zayıflıtından, gerek h 
yillerinden dolayı 
sulh tehlikesi ve em 
cereyanlarının dört 
nen bir f ınldağı olan 
imparatorluğu ile 
konuşmak ayrı birşey 
müstakil, milli ve g 
rışçı ve kuvvetli olan 
ile boğazlar mes'elesi 
rüşmek başka birşeydifl 

Yeni Türkiye'nin 
kuvveti ve manevi 
onun boğaz üstünde h 
senin tasalanmıyaca 

tarzda hakim tanının 
verişli olduktan başka. 
tehlikeye koyacak 
yani bütün devletler 
bir sulh müdafaa ceb 
rulmasına taraftar 
lar ne Marmara'da, 
Karadnniz'de oturma 
Akdeniz' de ve diğer 
lerda oturanlar 
boğazından hiçbir h 
likesi çıkmıyacağına 
bilirler. Ayni emniyeti 
ların beri tarafında 
için de tesis etmek i 

Hiçbir tarafta harp. 
si istemiyen ve harp 
karşısında, Türkiye' nill 
lıca Karadeniz devi 
kendi banş müdafa 
cak yardım ettiklerini 
lngiltere dahi, boğ 
selesi için, hiç şüph 
ve 19 uncu asır 1 
gibi düşünemez. 

Akdeniz'in dış ka 
birine sulh kilidi t 
dan ençok memnun 
lizımgelenlerden biri 

Falüı Rıfkı 
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L " h d ot ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. avrens Ve S•ıya en: 2 - ihalesi 17 /Temmuz/ 936 cuma günii sant birde Tur-
. Eşrefpaşa camii ınüezzinliğile hasta mescit imamlığı açıktır. gutlu'daki askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

kartal Sagv mı? isteklilerin 30/7/936 perşembe günü saat 10 da imtihan iç.in 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 6395 liradır. 
Evkaf direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 2183 4 - Teminatı muvakkatesi 480 liradır. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
J zmir Komutanlığı ilanları 6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· , 

• Dal V aile kimdir ve nasıl kayboldu? 
ltalyan'lar müşkilô:t içinde! 

"Birkaç gündenberi Soma
liye gelen yolcular Habeşis
landaki vaziyet hakkında bir
çok haberler getirdiler. Dağı
nık, kontrolsüz, biı birini nak
zeder mahiyetle olan bu ha
berlerin ancak umumi havası
na ehemmiyet vermek icabe
der. Bu havaya bakılırsa 
ltalyanlar elde ettikleri bütün 
mevkilerde kuvvetli olarak 
yerleşmiş bulunuyorlar. Buna 
rağmen memleketin birçok 
yerlerinde asilerin teskini işi 
yağmur mevsiminin bastırması 
yüzünden güçleşmiştir. Adis
Ababa kapıları önünde bile 
çele harpları olmaktadır. 

Buna hiç te hayret edil
memelidir. Müstemleke zafer
leri, ne kadar mükemmel ve 

1 düzğün hazırlanmış olursa ol-
r. sunlar, öyle birkaç muntazam 

harple elde edilemezler. Ma
c rakeş Örneği bunu bize açık 
r ola~ak gösterir. ltalya'nın Ha
beşıstanda bazı ciddi güçlük
lerle karşılaşncağı muhakkak
tır. Bu güçlüklerden, ltalyan-

İrtibatı kesiliyor. Hadisenin ol
duğu yere bir motörlü ltalyan 
bölüğü sevkediliyor. ftalyan· 
ları yaylım ateşi karşılıyor. 
Çarpışma yerinde birçok ölü 
kalıyor. Ağır yaralılardan ellisi 
Menelik hastanesine götürü
lüyor. 

Bu vak'a boş düşüncelere 
yer açmıştır. Habcş'liler fenni 
surette dinamit ile yol atma 
smı bilmezler. Bu ve buna 

Mst. Mv. 

Cinsi 

Kesilmiş sı
ğır eti. 
Ayaktan sı· 
ğır eti. 
Kesilmiş sı

ğır eti. 
" " 

Sa. Al. komisyonundan: 
, Beher kilosunun 

Miktarı Tahmin edilen tahmin edi- Teminatı 
Kilosu mecmu tutarı len fiati vakkate akçesi 

L. K. K. S. L. K. 
117800 25916 00 22 00 1943 70 

.. 

84000 15540 00 18 50 

46900 8442 00 18 00 

1165 50 

633 15 

39300 . 6091 50 15 50 457 00 
Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saati 

Kapalı zarf 29/temmuz/936 çarşamba g-ünü 16,30 da 
" .. " .. .. " " 

" " .. '" 

,. .. 
" •• 

• 
" .. 

" 
" 
" 

17 de 
10,30 da 
11 de 

1 lzmir Mst. Mv. kıt'atının yukarıda cins ve mikdnrları 
yazılı dört kalem sığır eti dört kıt'a şartname ile 
ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihaleleri hızalarmda yazılı tarih gün ''e saatlerde İz· 
mir'de kışlada Mst. Mv. satın atma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - (117800) kilo kesilmiş sığır etinin şartname sureti 
yiiz otuz kuruş mukabilinde komisyondan alınır. 

4 Diğer üç kıt'a şartname her gün komisyonda görü
lebilir. 

5 istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve
sikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale 5aatin
den en az bir saat evvel komısyona vermış buluna-

1 lar _üzerine 'hatta, taarruza ge
. çebılecek şe~•Jde tanzim edil
~ miş bir ordu neticesi ç.ıkar
stmak doğru olmaz. Hnyır .. Bu· 

Maru/ lngiliz casasu Lavrens ____ ca_k_l_nr_d_ır_. _______ 1_1 ___ 1_6 __ 2_1 ___ 26 __ 

günün vaziyeti, gökyüzünü su
bfu sise boğarak tayyarelerin 
ıııl!ıareketini körleten, otomobil

cri çamura saplıyan büyük 
t fağrnurlar mevsiminin fırsat 
ı rdiği bazı tek-tük ve kanlı 
,arpışmalnrdan ibarettir. Bu 

ııf;arpışmaların en chcmmiyet
isi (Dimma) bölgesinde, Adis

i baba'nın cenubu !garbisinde 
ııS>lanıdır. içlerinde yüksek rbt
i >eli zab·t'er de bulunan ltal· 
rf1an tayyarecileri Habeşliler 
sf ~rafından pusuya düşürülerek 
>ldüriilmüşlerdir. Bu Jsaate ka· 

rıa~ bu hadiseyi tekzip veya 
i. eyıd eden bir haber elde et
i nek kabil olamadı. 
. Şayialara göre tayyareciler, 
1 \dis-Ababa'dan geçen pazar 
· ·!<mışlar. Cimma bölgesinde 
ıf eni bir hava meydanı araya· 
tlaklnrmış. Boş zannettiği bir 
İÇ ere inmişler ve iner· inmez· 

le çok mik"tarda Habeş'liler 
ı ırafından kusatılarak öld"riil-
~üşlerdir. u 

,, c· . 
0 ımma dan Habeş payıtah-
r-:ına gelen yolcu kervanlarının 
eJl'elmesinin arkası kesilmiş, 
Iıı1tk ·tük gelebilenler buradaki 
rı'iabeş kuvvetlerinin başında 
8 ~~s Kassa'nın oğlu olduğunu 

oylüyolar. 

İ Bunlar: Ad is -Ababa'nın 40 
tP ılometre uzağında şehre gelen 
~lu tutmuşlar, ·askerleri çok
/ili~.~ Silahları mükemmelmiş. 
. atta mitralyözleri bile varmış. 
1 

Geçen gün bir yerli f tal yan 
z~andanına bir mektup. ge-
~ JJ dı. Bu mektupta filan gün, 
Ilı.an saatte falan yerde on 

t labeş'linin teslim olacağı ya· 
ıı' tYdı. Zayıf bir piyade kolu 

P. randevu yerine giden ltal
~ ln'lan 400 tüfek birden kar
·.;tdı ve hepsi de öldürüldü-

•. Hatta ölüleri bile parça· 
"'dı. 
/ı Adis-Alem'de bir yol bir
l nbire havaya uçuruluyor, 

ce yarısı pallatılan dinamitle 
ah tın zengin birbölgesi olan 

Pari Suar gazetesi yazıyor: 
benzer suikastlcrde kulaktan 
kulağa yabancı parmağı sezil-

diği söyleniyor ve bazı klasik 
isimler fısıldeınıyor. Bu isimler 

arasında öldüğüne inanılmak 
istenmiyen meşhur (Lavrens) 

ve Harlemin "Siyah kartal,,ın 
adları da vardır. Bunlardan 

başka Gübalı Del Valle'den 
de bahsediliyor. Gizli maksat
larla Habeşistan' a gelmiş ve 
ortadan birdenbire kaybolmuş 
olan bu adama imparator ta· 
rafından esrarengiz bir vazife 
verildiği söyleniyor. Sidam ci· 
varında görüldüğünden bahse· 
diliyor. Adis-Alem yolunun 
uçurulması işinde Del Valle'
nin parmağını sezenler de 
eardır. 

Şimdi bu yolun etrafında 
motosikletli İtalyan kuvvetleri 
durmadan tarassut ediyorlar. 
Birçok yerlere kum torbala
rından istihkamlar yapılmıştır. 
Gece bol elektrik ışığı yol 
boyunu sabaha kadar aydın
latıyor. 

Mısır ve zecri tedbirler: 
Kahire 14 (A.A) - Hüku

met zecri tedbirin yarından 
itibaren kaldırılması hakkın· 
daki kararnameyi neşretmiştir. 

Hartumda da bu suretle 
bir emirname neşredilmiştir. 

Belgrad, 15 (A.A) - Y u
goslavya, zecri tedbir]eri bu
günden itibaren kaldırınağa 
karar vermiştir. 

Brüksel, 15 (A.A) - Dani· 
marka hükumeti zecri tedbir
leri kaldırmaya karar vermiştir. 

Roma, 15 (A.A) - Zecri 
tedbit lerin ilgası münasebetile 
Mussolini'nin cmrile bütün bi· 
nalar donatılmıştır. 

Bir cemile 
Parıs, 15 (Radyo) - Havıt 

bakanı M. Kot bugün 1919 
da ölen sabık Amerika cumur 
reisi Teodor Ro:r.velt'in oğlu· 
nun mezarına hükümet namı
na iki çelenk koymuştur. 

Mst. Mv. Satın Alma komisyonundan: 

Beher kilosu 
Miktarı Tahmin edilen nun tahmin 

Cinsi Kilosu mecmu tutan edilen fiati 
Teminat mu· 

vakkate akçesi 
Lirn K. 
2490 ()() 

771 75 
577 50 

Lira K. K. S. 
Yulaf 632300 33195 75 S 25 

" 174000 9570 00 5 50 
,. 140000 7700 00 5 50 

Münakasanın şekli ihale .tarihi gün ve saatı 
Kapalı zarf 30/temmuz/936 perşembe günü saat 16 da 

,, ,, ,, ., ,, ,, ,, " 16,30 da 
., 
1-

17 de " u ,, ,, ,, " ,, 

lzmir Mst. Mv. kıt'at hayvanalmın yukarıda cins ve 
miktaları yazılı üç kalem yulaf ihtiyacı üç kıt'a şart· 
name ile ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
muştur. 

2 ihaleleri hizalarında yazılı tarih, ğün ve saatlerde lz
mir'de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya
pılacaklır. 

3 - (632300) kilo yulafın şartname sureti yüz altmış altı 
kuruş mukabilinde komisyondan alınır, diğer iki şart· 
name her gün komisyonda görülebilir. 

4 - istekliler Ticaret odasmds kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

12 16 21 26 

Mst. Mv. sat. al. komisyonundan; 

Beher kilo· 
Miktarı Tahmin edilen sunun tahmin Teminatı mu· 

Cinsi Kilosu mecmu tutarı edilen fiati vakkate akçesi 
L. K. K. S. L. K. 

Un 126450 15491 00 
8115 00 

12431 25 

12 25 1162 00 

" 
" 

64920 
99450 

Münakasanın şekli 
Pazarlık 

" 

12 50 609 00 
12 50 933 ()() 

ihale tarihi gün ve saatı 
23/temmuz/936 perşembe 15/30 da 
,, ,, ,,• ,, 16 da 

" " ,, " ,, 16130 da 
l - lzmir Mst. Mv. kıtaatının üç kıt'a şartname ile ayrı 

ayrı kapalı zarfla münakasada bulunan yukarıda cinsi 
ve miktarları yazılı üç kalem un ihtiyacına verilen fiat 
komisyonca bahalı gkrüldüğünden pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - İhaleleri hizalarında yazılı tarihlerde lzmirde kışlada 
Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameleri hergün komisyonda göriilebilir. 
4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek rnecb.uriyetindedirler. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve
sikaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa· 
tinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. 2182 

sika göstermek mecuriyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kalarile teminat ve teklif mektuplarile birlikte ihale 
saatmdan enaz bir saat evvel komisyona vermiş bu· 
lunacaklardır. 4 8 12 16 2013 

Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
1 - Muhtelif yerlerde yeraltı benzin tankı yaptırılacaktır. 
2 - Bu işlerle meşgul olan firmalar M. M. V. hava müs

teşarlığı inşaat şubesine mü;acaat ederek fenni ma
lumat aldıktan sonra hiçbir taahhüdü tazammün et· 
memek şartile proje ve tekliflerini Temmuz 936 sonuna 
kadar mezkur şubeye vermeleri. 

1819 24 26 28 30 2 5 9 12 16 19 23 26 

lzmir belediyesinden! lzmir tramvay ve 
1 - Beher metro murabbaı elektrik sosyetesin

yüz kuruştan ikiyüz elli iki den: 
lira bedeli muhammenle 85 

adanın 252 metro murabba

ındaki 40 ve 41 sayılı arsa

lannı!l a·.;ık artırma ile ihalesi 

başkatiplikteki şartname veç

hile 31 17/ 936 cuma günü 

saat on altıda yapılacaktır. iş

tirak için on dokuz liralık 

muvakkat teminat makbuzu 

ile söylenen gün ve saatte en· 

cümene gelinir. 

2 - Beher metro murab

baı 200 kuruştan altıyüz dok

san sekiz lira bedeli muhnm· 

menle 58 sayılı adanın 349 

metro murabbaındaki 20 sayılı 

arsası başkatiplikteki şartname 

veçhilc 31 171 936 cuma günü 

saat on altıda açık artırma 

ile ihale edilecektir. İştirak 

için elli iki buçuk liralık mu· 

vakkat teminat makbuzu ile 

söylenen gün ve saatte encü

mene gelinir. 

3 - Senelik kirası beşyüz 
elli lira bedeli muhaınmenle 

ikinci kordonda yalı cadde

sinde 1 58, 160, 162 numaralı 

depo ve yazıhanenin bir se

nelik kirası başkfıtiplikteki 
şartnamt veç.hile 31 17 / 936 

cum günü saat on altıda açık 

artırınn ile ihale edilccektır. 

iştirak için kırk bir lira yimıi 
beş kuruşluk muvakkat temı
nat makbuzile söylenen gün 

ve saatte encümene gelinir. 

2188 16 21 24 28 

Şebeke ameliyatı dolayısile 
cereyanın 17 temmuz 1936 
günü saat 9 dan 12 ye kadar 
PeştemalcıJar sokağında .ve 
mücavir sokaklarda kesileceği 
sayın abonelerimizce bilinmek 
üzere ilan olunur. 

Alaşehir Sarıgöl na
hiyesi muhtarlığın
dan: 

Sarıgöl nahiye merkez kö
yünün içme suyu yolunun esaslı 
surette tamirat yapılacağın

dan işe nezaret etmek üzere 
su işlerinden anlar bir fen 
memuruna ihtiyaç vardır. 

Talip olanların ehliyetlcrile 
Sarıgöl muhtarlığına müraca
atları ilan olunur. 

Ucuz, temiz, taze 
ilô:c ve tuvalet 

' çeşitleri 

Hamdi •• uz et 

E 
n 

• 
Mücellit 

Yeni kavf alar 
çarşısı o. 34 

• 

s. 
50 

25 
25 
50 
25 

50 
50 
75 
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50 
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Türkiye Ziraat bankasından: 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 

muvaffakıyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi 
ve şef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya gircbi[mek için siyasal bilgiler, mül
ki!cr veya Yüksek ticaret ve iktısat okulasından veyahut hu
kuk fakülteşinden veya bunları yabancı memleketlerdeki ben· 
zerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 ağustosla Ankara ve lslanbul 
Ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol pa· 
raları verilerek Ankaraya getirilip sözlii bir imtihana tabi tu· 
tutacaktır. 

4 - Müfettiş namzetlerine 140 ve şef namzetlerine 130 
lira aylık verilir. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanına girecek ve kazanırlarsa 17 5 lira aylıkla müfettişliğe 
geçirileceklerdir. Ankafada umum müdürlük servislerinde çalış
tırılacak olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra eh· 
liyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 

5 - imtihan programı ile sair şartlan gösteren matbualar 
Ankara, lstanbul ve İzmir Ziraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler aranılan belgeleri bir mektupla en son 27 I 
7 / 936 pazartesi günü akşamına kadar Ankara Ziraat bankası 
teftiş heyeti müdürlüğüne göndermek veya vermek suretile 
müracaat etmiş bulunmalıdırlar. D. 12 2149 

2 - Lise veya buna muadil bir mektep mezunu 
3 - Usulü muhasebeye vakıf bulunmak. 
4 - Fili askerlik hizmetini yapmış bulunmak. 
Yukarıda yazılı evsaf ve şeraiti Jıaiz bulunanların 

vesikaları, bir kıt'a terciimei hal varakasile birlikte l 
muz/936 cumartesi günü öğleye kadar kurumumuz ın 
ciliğine müracaatları. 

Kazananlar arasında Fransızca, Almanca, lngilizce 
rınd n birine vakıf olanlar tercih edilecektir. 15 16 17 

8 cins ampul 
66 kalem elektirik tesisatı 
ve tamirat melzemesi. 

Mu" 
tem 
Lir• 
14 

224 

3 - Açık eksiltmeler 28/7 /936 salı günü saat 15 
lacaktır. ,r 

4 - Malzeme listelerile şartnameleri bedelsiz ola1" 
yımızdan verilecektir. 

5 - isteklilerin muayyen olan gün ve saatta ur"1 
encümenine müracaatları gereği ilin olunur. 1~ 

İzmir vilayeti muhasebei hd 
siye müdürlüğiinden: 

Yeri Cinsi 
İzmirde kestelli caddesinde eski Dükkan 
m. hususiye tahsil şubesi. 
Kaşrıyakada kemalpaşa caddesin· 
de eski m. hususiye tahsil şubesi. 
lzmirde tilkilikte eski m. husu
siye tahsil şubesi. 

•• 

.. 
Burnavada eski medrese binası Ev 

Nu~ 

116 

idarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve 
yazılı akar kiraya verilmek üzere 9/7 /936 tarihinden 
tarihine kadar 15 gün müddetle müzayedeye çıkarılın 
teklilerin şeraiti öğrenmek üzere hergün Muhasebei 
müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istice 
ihale günü olan 23/7 /936 perşembe günü saat 1 O 
zito veya bank mektubu ile birlikte vilayeti daimi 
nine müracaatları. 11 14 16 18" 2 
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