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/ngiliz heyeti projesinde yüzde seksenbeş fedakarlık yaptı. 

Maamafih Japon murahhasının çekilmesi muhtemeldir. ere ir şa ıs lngil Dün 
•• ra ı d ··r ·· yor u. 

--------------Tabancadan cıkan kurşun hedefe isabet , 
etmedi. Kralı bir kadın kurtardı? 

Hadise nasıl geçti? 
Soldan sağa M. Litvinof, M. Titulesko, Tevfik Rüştü Aras, M. Pol Bonkur, murah

has hegetimizden general Asım ve donanma kumandanı Tuğbay Falıri .. 

Mukavele ya cumartesi, ya 
pazartesi imzalanacak! 

- ------
Boğazları, harpte, sosyetenin göndereceği filolara 
ve paktla bağlandığımız devlet gemilerine açaca

ğız. FTansa ile askeri anlaşma yapıyormuşuz. --------------, tnnlıul, 16 (llu u i mulıabiriıuizdeu)- Boğıı7.lar Boı;uıı:lıır kom İS) unıınun '.ıziy•·ti, hngünkü (düııkii) 
ıuuka\ <'le inin euruarteııi gfüıil (Yarın) Montrö\le im· toplnaıııda t:t) iıı edilecektir· 
zalanmaııı <;ok muhtemeldir. fngiliz murahhas heyrıti, Bulunan itilaf ~wklirıc göre harp zamunnııla Tür· 
ınuk.ıl\ell'nin cumarteci günü inı1.a edilme iııi i temek· kiye. fıogazları milletler C'Cl11i)elİnin )ardun için ğön· 
trdirler. O gun imza edilemez l' pnzartP. i ı;iinii mu· Jcre~ lıaı·p filo una ,.c lmı;usi paktlarla bağlandığı 
haki.ak urellc İDJta edilecektir. d,.,·letl('rin f ilolamıa açacaktır. 

\Iukavelc imza edildikten ~onra lıüyük. bir U) il· 1 taıılıul. 16 {Husu i rnuhnhiriıuit·l~Tı] lk 
muka\·ele6iniu imza .. ını ıııüıc:ıkiıı boeadatı 2haret fet \'eritecektir. Moutrö'cle bulunan <lı~ lınknnıruız ~ • 

doktor Tevfik Rüıtü Aras: te.cbhü leri nrdır. 
K lstanbul, 16 (Hususi muhabirimizden) - Türki· - onferanaın bir fayda ı da dostluğumuzun 

Ultviye&i olmu~tur. yc'nin Frnn ız'lnrla, Sm) et • Frant11z askeri ittifakına 
Demiştir. ıniİşabib bir anla.ınıı yapmakta olduğu )azılıyor. 

Ümidli safhalar: 
. lontrö 15 (A. A) - Anadolu 

aJıırıstuın hu u i muhabirinden: 

Kouferan lıugünkü umumi 

ettil.:.leri 16-cı madde) i fiilen itti· 

fakla kabul etmiştir. Romanya, 

Yugo~la"·ya ve Japonya 
0

beyeti mu· 
ralıhasalan yeni madde) i kıılıul 

tal .i) esile lıükömetlerinc arr.cde· toplantı anda çok mahsus bir te· 
raldô. elde etmiştir. Muhtelif he· cekleriııi hildirmi~lcrdir. 
yeti nıurnlıha alar tarafından talik Bulgar heyeti murahbaı;ası kny· 

netice İngiliz heyeti murahhasa11· 
nın gö lcrdiği uzla~ma fikri saye· 
sinde c·lde edilebilmiıtir. 

f nğiliz hf')eti murahha ası 
kt·mli mukabil projesine yapılan 
tadilatın yüz<'IP. ek .. en h<'eini kn· 
J.ul .~ııııiştir. 

Pari..s l() (Hnd~o) ~ Ougiin 
akoauı üzeri Paria'to lngiliz krnlı 
Sekizinci Ed,·ard'a bir uikasd ) a· 
pıhhğı bakkınduki telıliğ neşre· 

dilmi tir. 
Du suik:ı d, f ııgiliz L:ralıııııı 

llayd-park.la, u keri. al ilzt>rimk 

t<'fti~ ettiği sırada yapılıııı~tır. 

~uiknsd hakklnd:ıki taf ilat 
eiııulilik şuııd:ııı ibarettir: 

leçhul Lir eahu, polis L:ordo· 
nuudan geçmek istemi~ ve elimle 

bez<' anlı hirşe'i yere ıliişüriir 

gilıi olınuötur. Bu iırııda hir ııilfilı 

sesi duyulnıuş v"' krala atet c<lil· 
diği :ınla~lmı~tır. Fakat atın ani 
bir hareketi H) C8inJe kuroun lıe· 
dl'fiııc i alıet etmeuıi§tir. 

f yi bir Jıiııici olan !kral Ed· 
~arıl, itidal ve ogutlaıılılığmı hiç 
kaybetmemiş, en-ela atını zapt ve 
sonra resmi geçidi seyre dcnıu 
e)lemi§tir. Kral bundan sonra llıı· 

kingam :ırııy:ına Jönmilştür. 

Diğer bir habere f:Öre, ııuikasd· 
\'• ılen aıUdıgı eırada 'bir kadııı 
ve bir pofü J.:endisini görmüfle1 
Ye üzerine atılarak elinden t;İllilıı 

düşü.rnıüflerdir. 

Skotland Yarclın (Londra J>Oli 
müdürhiğl.1nün) bir tebliğine göre 
de, "l\lubafaza alayıııa ba} rak ve· 
rildikten sonra, llayJ • park ile 
Konstitilti oıı ) ' ard arasında, meç· 
hul bir ~hıı; elinde bir tabanca 
olduğu halde tutulmıı~ ve llııyd 

poli merkezine getirilmiştir. 'fa. 
hnııcada dört nıenııi \'ard1r . ., 

Hiiıliı;cılı•ıı sonra kral sekizinci -Sona 6 ıncı sayfada-olunan noktalar fizerinclc Jıc)eti di ilıtirıızi dermeyan etnıiştir. llu 
-------------..:.:============================---------- -------------------------\lıuumiye i itiharile tn1aşmıı mfi• b • 

ahede oıunnıuştur ki, bu ~imdiliı.: Zecri tedbirci/er, eyaz /ngiltere kralı-
itııimali görülmi)~n müşkilit çık· teslim bayrağı çekmişler 
ııı:ız a pek yakında kat'i ve mfü;bet nın nutku 
lıir nctİCe)C unlacıığını göı;terir. Mussoıı·nı·'nı·n nutku ve 
Pazartesiye mukavele: Lond1'a, 16 (Radyo) 

Moııtrô 15 (A.A) - Konfcranı; Kral sekizinci Edflard bu· 
ınchafiliudc mmcut kanaate göre, bir gazeteye söyledikleri gün biri,ıci muhafaza ala-
ııilıai anln~ma pııurte i güııiine gına ve Skodland ikinci 
kadar elde edilecek \ c muka,·elc de • - ---

ınezkür tarihtf' imza edilebilecektir. İngiltere _ _ Italya harbi ihtimali ::k a:::~~ş:;,~urlarına bay-
. Montro 15 (A.A) - ll:mı 

&Jan!!ı t.ildirhoı : kt it J f t • d •ı ı•.ctı•r Bayrak merasiminden 
Knuferu~ ~O\)Ctleriu tadil yo ur. ıı aya, a mın e ı m "1' • sonra, kral Edvard sulh 

1 - Roma, 16 (Haıl)o) - M . .\lııs· .M. Kuike Bokn, .M. ~fııswlini ile namına parlak bir nutuk 
ktısat Veka• solini Auupa'mn )•·ni şekli hak· lıir ıniiliikat ):ıpn11şı.r. söylemiş ~: 

l kında yeni hir proje lıaıırl:ıınnk· Bu miilıtkntta 1. Mussolini: -Ümit ediyorum ki sa/-etinin cevabı.. tadır. Jngiltt•re ile İtaly:ı ara mcla tanalım zamanında feci 

Bozuk yumurta 
gönderilmemiştir .. 

Aıı)rnra 15 (A.A) - 14 lem· 
•nuz tarihli bir lıtanbul gaıı:elc İn· 
de "Bu laühnliliL:tcu ne v.anııın 
knrtulacağız?,, başlıklı 'e hulliıınttın 
1 pan)a'yu lıouık )Utnurta göııde
rildiA)ndeo halı is ) u:ı dolayısile 
IL.ıı at \ ekfılcti lıu gazete yazı 
hr')ctine şu telgrafı çekmiştir: 

Mussolini'ye göre lıu proje) i bir harp ihtimali ) oktur. Fakat harp sahneleri görmiyece-
müzakere için eylülde bir konfe· eHelki gibi dostane münasebet· ğim. Bütün beşeriyet sulh 

kl l'l ek '~ l>ü~ lik ılevlf't lerin tehar te isi i,.in lııgilıcre'ııin ramı a · eı ı ec .... ' • " istemektedir, demiştir. 
lı•rdeu başka Ru ya \C Lehi tan'da Haheş harbı dolan ile ittihaz ettiği 

1 .l- Bu tezahüratta valdei iştirak e<lecl'ktir. Kfü;ük itilafın cin fel'ka1ide kararları hilkiinu t'n uu· 
fl:n ı•t edilme i ınuhtcıneldir. ~ürmem~ i lbıruılır. krali ve sarayın yü'/aek 

Roma, 16 (Hndyo) _ Ameri· Lokamo dau ına gelince: lnı kadınları hazır bluunmaş-
ka'nın llörı;t gazeteleri müıııe sili -Sonu 6 ıncı sayfada- lardır. 
~ ......... ~·~·~·~·~·~·~· ... ·~·~· ..... ·~·~·~·~· ........ ~ ...... ·~-~·~·~·~·~·~·~ ......... ~.~···~·~···~·~·~·· 
Adis-Ababa'da 4 Habeş idam edil-
di, Habeş çeteleri Harar'ı bastılar. 

Edrnrıl Bukingnma .u·.unıh~ \'1.' 

otoıııohili ili' ) ork parka git mi. 
\c scıııra ii' <lııirf'sim· ılonınii~llir. 

Krnl Lurnda hu..ımi knbiıı('ııiu 
1 lıuzırlumı~ oltlu;'!'ıı lıircok f>\ r ıkı 

imıı:ulaıın lir. Bu hiiıli-•· z.arıır .. ız 
geçıni ulnıakla lıcr:ıher, hir ıııı 

İ\'İ ııdt• ilıiilü ıı 1 ıı~ilıı•rı.• '> i ııın ı <'ıııı• 
düşür<'hilirrli. 

Suiku dçı lc,kif cdilnıitlir. ~:ı· 

lnka ı olıundı~ı gilıi ı;ok fakirane 
gi~ inmiş bir adımıdır. 

G:u~cte muhnlıirleri. lııidiscniıı 

öniine gı·c;mck lnısusundn lıiı.ııwıi 

görünen kadnım f'lrnfıııı arını~· 

!ardır. 

Hu kaitııı: 

~ Bu lıain lıiıi ilerek ııoli 
kordonunu geçti, kralın öuüııe 

kadar gitti, Bir polis lıeıneıı la· 
b:ınt•.a olan eJin,. anltlı: iliilmıı 
ıJiişürdfi. 

Deıııi~ıir. 

llıldi e e na ında kralın ya· 
ıımda kardeşi ve halen velinhd 

ol:ıu Dük Dö Uork bulunu) ordu. 

Hadise. f!i) a i Lir cürüm le· 

lalli edilecek 'e maznun ona gö· 

lngiliz kralı 
re mulı:ıkemc oluıınrnktır. 
çımn ) al)aucı 
cdiloıckt~clir. 

-Sonu 6 ıncı sahi/ ede-

Ankara Ağırcezasında 

Atatürk'e suikasd dava 
Si dün bitti. 

Mahkeme reisi, eski kararda ıs 
rar edildiğini tefhim etti. 

-'--~ 
.--.:.. ........ Saikasd maznun/arından bazıları .. 

Ankara, 16 (Hususi muhabiri· 
nıiıden) Alatürk'e suika d le· 
şelıbüsünJı• bul unmııkla mazmın 

Y11lı)a \C arkacla~ları Arif, Şahan, 
lsmail, Hacı idris \'e Şn:ı)ıp ile 
arkadl\şlarının ve Urfa melı 'usu 

Saib Ursa\n~ hııldaruıda Ankara 
ağırceza ıuahkcmesince verilen he· 
raet karan temyiz ıualıkcntcsi tn· 
rafından 13 noktadan nııkzedilmi~ti. 

fe,·kaladt> kalııL:ılıktı . .Maznunlan 
hl'p~i getirildi. liibaşirin da~ l!ı" 
üzerine Urfa ıuclı'n u S:ıih dı· g" 
lerek ına:ıııuıılann nıaımıa oturdu 

Saib lJ rsavnş, fm knliide temi 
\'c şık gi) innıi~ti. l\lnzuunlıır bnl..
kındnki tem) iıin ııakz li.arurı 
okundu, kararın okunması tam iki 
s.ınt ürclü. akz kıırnrıua görf' 
lıt>ract karan 13 m:ıdtle ilt> nakzt>· 
dilıııişti. Mnlıkcmt• reisi, kararı 
tefhim ettikten onr:ı maznunlar· 
tl:ın \ alıyıı"yn ııerı·dc hulnıulnğunu Bu lıahi lere \ekiiletirıı namına 

'e ~nlıaen 'enliğiın ehemmiyetle 
tetkik f'ttinlinı. Jı;t:ınlml'da aliıkalı 

1 pan) ol mclıaf ilinrlen tıldığım ınn· 
IGınal ta dahil olmak ti:t.erc lıalı· 
rttiğiniz .. llz.İ) gtin me\ cut olmıulı
ıını gostcrmi~tir. 

M. Graçyani'yi öldürdüler. 
Maznunlanıı muhakemelerine bu· 
gün temyizin nııkz kararı üzerine 
ağırcezada tekrar ha~l:ınınıştır. Saat 
on üçte celse açıldığı \'akit ~alon 

TAŞLAR 

ordu. , 

-Sonu 7 inct say/ ada-

Menemen suyu ve halk 
F.:ğcr sizin <'linizde müshct bir 

delil \ar n lıildirmeniz.i \atan Clcr· 
liginizden beldi)orum. 

Butlln alikaJarl:ırca lıu kabil 
vaziyPllcriu ılırııcat tüccan ~e ih· 
racat malları lıak'-ında lfüytik l\fi}. 
let me<-lisinin ou kabul ettjği kıı· 
nun hükümleri dahilinde vekfıle
timce tiddetle talip edileceği
nin hir kere duba hatırlanmasını 
iıterim. 

Roma, 16 (A. \) - Hesmen 
bildiriltliğin · gör<', Hııbe~·lerin lla· 

öldürwü- olduklanna dair crnelıi 

membalardan gelen b:n :ıdisleri te· 
yid eder mahiyette dogu Afrika· 

geldiklerini itiraf etmi~lerdir. 
İı..lanı hükmü d~rlıal infaz edil· 

mi~tir. 
Döri.liincü bir maznun beraet 

etmİ§tir. Hu aleni hfiküm burada 
bulunan halk üzerinıle hflylik hir 
tt•6ir haııtl etmltlir. 

- Sonu 4 ncü sag/ada-

Menemen'in mühim bir su derdi vardır ki, epice za
mandanberi, Menemen halkım kara kara düşündürüyor. 
Geçenlerde Anadolu bu mevzaa dokundu ve şehir bele
diyesinin, halka ait ve esasen az olan bir sugu satma
masını, umumi çeşmelere vermesini istedi .. 

Dün Menemen' li bir vatandaştan duyduk: 
Belediye, çeşmelere su vermiş. Fakat bir taraftan da 

gene, abonman suretile ve varidat temini gagesile kah
- Lüt 
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Garbın kulağına Günün Telgraf Haberleri 
yaklaşalım! 
Elimde bir Alman müesse

sesinin neşriyatı var. Yazı ha
yabna onbir yıl evel atıldım 
ve tam 11 yıl, bu neşriyat, 

hiç durmadan, hiç aksamadan 
ve hiçbir istifade beklemeden, 
benim çahştığım gazetelere 

lngiltere, ltalyan'ın istikbaline aid 
siyaseti üzerinde duruyor! 

Bir denizaltı 
•• 

Ana gemisi aldık. 
İstanbul, 16 ( Hususi ) -

Hükumetimiz, bir denizaltı 
ana gemisi satın almıstır. Bu 

-Franaa Lokarnocuların toplanmasını istiyor. /ngiltere • 
ıse 

talik taraftarıdır. istişareler başladı .. gemi; denizaltı gemilerine 
kışla vazifesini görecektir. geldi. 

Propagandadaki sebatın bu 
şekil ve derecesine hayran ol· 
mamakhğa imkan var mıdır? 

Bu müessese, bir iş deruhte 
etmiştir : Memleketin iktısadi, 
siyasi hareketlerini, iddialarım 
neşre çalışıyor. Ben okumaz
sam bir başkası, o değilse bir 
diğeri, herhangi bir nüshanın 
bir yazısını karıştırıp okuya
cakbr ve Almanya hakkında 
bir yeni şey öğrenecektir. işte 
o dakika, müessese, hedefin· 
den birini vermiş demektir. 

Ne hayırlı, ne sistemli, ne 
kanaatkar bir propaganda? 

Halbuki Almanya, diğer 
birçok bG'yük memleketler gibi, 
medeniyeti, kültürü, tekniği, 
ıkbsadiyatı, yeni ve milli içti
mai hareketleri ile bütün dün· 
yanın iyice tanıdığı bir mem· 
lekettir ve propagandaya ih
tiyacı, üçüncü planda yer ala
bilir. Diğer taraftan ayni sis
tematik propaganda, İtalyan 
neşriyatında da göze çarp· 
maktadır. Guya turizm namı
na, mükemmel bir faşizm pro
pagandası tatbik edip dur
maktadır. 

Bizim buna ihtiyacımız yok 
mudur ve bu ihtiyaç, bizde 
hepsinden daha fazla değil 
midir? 

Londra, 16 (Radyo) - M. 
Blum ve M. Delbos dün ak· 
şam lngiltere'nin Paris sefiri 
Sir Corç Klark ile Lokamo 
konferansı :üzerine müzakere· 
lerde bulunmuşlardır. • 

Diğer cihetten Londra' da 
M. Eden Paris'ten dönen 
Fransız sefiri M. Korben ile 
beş mes'ele hakkında görüş· 

müştür. 

Royter ajansına göre, 
iki cereyan vardir. Birincisi 
Fransa'nın önümüzdeki hafta 
bir içtima yapılmasıdır. 

ikincisi lngiltere'nin noktai 
nazarıdır. f nıiltere konferansın 
bir müddet talikini istemek
tedir. Bu da ltalya ve Alman
ya'nın konferansa iştirakini 

temin maksadma matuftur. 
lngiliz kabinesi bu hususta 

bugün lazimgelen karan ve· 
recektir. 

Londra, 16 (A.A) - Tah
min edildiğine göre kabine 
dünkü toplantısında Brüksel 
konferansı hakkmda hiçbir ka
rar vermemiştir. 

Kabine bugün yeni bir top
lantı daha yapacaktır. Bu es
nada kabinenin harici işler 
komitesinin de avam kamara· 
smda bir toplantı yapması 
ihtimali vardır. Kabine erka· 
nından hemen kaffesinin bu 

Hala ve hali garbın kulak konferansın içtimaı tarihinin 
deliğini, tam manasile bize tehir edilmesine taraftar ol· 
çeviremedik. Bu deliğin di- duğu intibaı mevcud, ancak 
bine yaklaşarak, ona, onun bu noktai nazarda sebat edi
dili ile kendimizi tanıtamadık. lib edilemiyeceği meçhuldür. 

Hiç olmazsa, sinsi bir düş- Londra, 16 (A.A) - M. 
manlıkla aleyhimize işliyen Corbun'in dün M. Van Sit· 
propaganda makanizmasmı kı- tart ile yapmış olduğu görüş
rabilseydik, bu, bizim için bir me sırasında M. Eden ile Ce
bahtiyarlık, bir muvaffakıyet nevre'de verilmiş olan l karara 
olurdu. tevfikan Brüksel konferansı· 

inanınız ki, Amerika' da bizi nın evelce tesbit edilmiş olan 
bili püsküllü fesler ve pi- tarihte toplanması için ısrarda 
varla dolaşan bir millet sa· bulunmuş olduğu öğrenilmiştir. 
nıyorlar. Fransız'lar bilahare alına-

inanınız ki, Amerika'da, bi- cak kararların serbestçe alın
zim hala dört-beş kadın al- ması hususu temin edilmek 
dığımızı ve isteyince boşayıp suretile mukarrer noktai naıar 
attığımızı söyliyorlar. teatilerinin yapılması lüzu-

Bizi çekemiyenlerin dili, muna kani bulunmaktadırlar. 
sağa, sola, uzun, kısa hareket· Londra, 16 (H. R.) - Ôğ-
lerle hdla kusuyor. Bu dili, renildiğine göre lngiltere hü-
kuvvetli bir propaganda ile kumeti, ltalya'nm listikbalde 
gırtlaktan içeriye sokmak la- avrupada takibedeceği siyaset 
zımdır. hakkında tetkikat yapmıya 

Orhan Rahmi Gökçe karar vermiştir. Avusturya ve 

wlıanelere, evlere .su .satmakta devam ediyormuş •• 
Menemen belediyesinin hangi akla hizmet ettilini 

anlamıyoruz: 

Bu su, esasen kasabanın onbin kişilik nüfusuna ka/i 
delildir. Ancak garı halkı tatmin edebilir.. Diler ci
lı.tten Menemen halkı, fakirdir, yoksuldur. Kısmı aza
mı para vererek abone olamaz. Üçüncüsü, su, bir tica
ret mataı değil, zaruri bir ihtiyaçtır. Ve bunu temin 
etmek de belediyenin borcudur. Şu hale göre, Menemen 
belediyesi, bu sugu hangi hakla satıyor ve halkı susuz 
IJırakıgor? 

Belediye, varidat temin edecek diye, yüzlerce kadın, 
kız ve çoluk çocuğun, tanrının bu sıcalında, biriki bar
dak su alabilmek için çeşme başlarında saatlerce nöbet 
tutması, bir şehir belediyeciliği hesabına şüphesiz, bir 
muvaf f akıget değildir. Menemen belediyesi de, sagun 

.miktarını artırmak çarelerini arayacağına bunu varlıklı 
ve mahdut vatandaşların istifadelerine inhisar ettir
mekle büyük bir hata işlemiş oluyor. 

Netice: 
Menemen'de çeşmeler aıtırılmalı, abone usulü kaldı

rılmalı, halkın seyyanen istifade.si temin edilmelidir. 
Bttledigege agni ölçülerle rüsum veren şelıirliler arasın-
da adalet şarttır.. SAPAN 

Belçika başvekili Vanzeltind 
Almanya ittifakmda ltalya'nın 
oynadığı rol de tetkik oluna· 
cabtır. Bu tetkikata Berlin 'de
ki lngiliz sefiri memur edile
cek ve sefir, Roma'ya giderek 
iskandile girişecektir. Bu is-

kandilin Lokarno görüşmele· 
nnı kolaylaştıracağı tahmin 

ediliyor. Berlin'in, lngiliz su· 
alnamesine tahriri cevap veri
lebileceğini de yine ayni siyasi 
mahfiller bildiriyorlar. 

Londra, 16 (Radyo) - Sir 
Tomas lskip, İngiltere, Fransa 
ve Belçika erkanı harbiyele
rinin, son defa vukubulan te· 

mas ve müzakerelerinde fev· 
kalide hiçbir karar vermedik
lerini bildirmiştir. 

Paris, 16 (A.A)- Gazeteler 
müttefikan Lokarno devletle· 

rinin yani Fransa, lngiltere ve 
Belçika'nın müşterek icraatta 

bulunmalarmı istemekte ve 
birçoklan da Brüksel konfe
ransının evvelce tesbit edilmiş 
olan tarihte toplanması lazım 

olduğu noktai nazarını müda
faa etmektedirler. 

Yunanistanın 
Gemi siparişleri 

ltalyan tezgahla
rına veriliyor. 

Atina 16 (Radyo) - Baş

vekil M. Metaksas ili iktısat 
komitesine ecnebi zırhlı inşaat 
tezgihlarilarile yeni Yunan 
muhriklerinin inşası hakkında 

müzakeratın başladığım bil
dirmiştir. 

ltalya Odro tezgahlarile de 
müzakere edilmektedir. Bu 
müessese muhrıplerin silihla
nmn Almanya' dan mübayea
sını kabul ederse, siparişleri 
alabilecektir. .----

lzmit'te 
Göçmenlerin 

---==,,,....,....-:=-===== ===------ Yerleftirilmesi .. 

lrak'ta ·ısuan ızmit, 16 (A.A)- Roman-
' ya' dan ilimize gelen göçmen-

lerin yerleştirilmesine başlan· 

Yapı/an müsademede mürteciler mıştır. Derince ve Tötün çift· 
liklerine yerleştirilecek olan 

4000, ordu 400 telef verdi. 120 hane göçmene arazi tev· 
ziine başlanmış ve bir taraf
tan da bu göçmenlere yaptı
rılacak evler müteahhide ihale 
edilmiştir. 

Şam, 16 (Radyo) - hak'ta Fırat havzasında büyük bir 
isyan çıkmıştır. ihtilali bastırmak üzere gönderilen askerlere 
asiler silahla mukabele etmişlerdir. 

Söylendiğine göre a~ilerden 4000 ye Irak askerinden de 400 
zayıat vardır. Asiler iki tayyareyi düşürmüşler, tayyarelerden 
birisi de yanarak düşmüştür. 

Kısa bir zamanda Diğer· 
lerde ve Tütün çiftliğinde alt· 
mışar evlik iki yeni göçmen 

köyü meydana gelmiş olacaktır. 
• isyanı, hükumete aleyhtar olan kabile şeyhleri tarafından 

çıkarılmıştır. isyanın sebebi bazı vergilerle kadınların telebbüsü 
şekline ait bazı kanunlardır ve doğrudan doğruya irticadır. 
Asiler, şimendifer hatlarında birçok tahribat yapmışlar ve bazı 
köprüleri berhava etmişlerdir . Irak hükumeti kuvvetleri de 
isyan sahasındaki köyleri tayyarelerle bombardıman etmiştir. 

lznik'te 
IAtafflrk ~nii. 

Tiirkiye - ltalya 
Ticaret mukavelemiz 20 temmuz 
da bitecektir. Hii.kdmet yapılacak1 

muameleyi izah ediyor. 
Ankara, 15 (A.A) - lkti· 

sat vekaletinden: 

Aşağıdaki tamim bütün ti· 
caret odalarına gönderilmiştir. 

1 - ltalya'ya karşı tatbik 
edilen tansiyonlar yani muay
yen malların ltalya'ya ihracı· 
nın ve ltalya' dan ithalinin me· 
nedilmesi taahhüdü 15 tem
muzdan itibaren kalkmıştır. 

2 - ltalya ile aramızda 
mevcud 4 nisan 1934 tarihli 
ticaret ve klering anlaşmaları 
20 temmuz akşamı bitiyor. 

3 - Yeni bir anlaşma o 
vakte kadar · imzalanmadığı 
takdirde ltalyan ithalatı 21 
temmuzdan itibaren Türkiye' de 
2-4629 sayılı kontenjan ve 
Türk parasını koruma hakkın· 
daki 11 sayılı kararnamelerin 
tesbit ettiği umumi hüküm
lere tabi olacaktır. 

Bilmukabele ltalya'ya Türk 
malları ithalatı da ltalyan 
umumi rejimine tabi olacaktır. 
ltalya' daki bugünkü umumi 
ithalat rejimi hakkında ma
lumat 16 Temmuz 1936 tarih 
ve 13 numaralı Türkofis bül
teninde mevcuttur. Alakah 
tüccarlar bunu mensup olduk-

ları Ticaret odalarmdan tetkik 
edebilirler. 

Hülasası ltalya'ya vaki ola
cak ithalat 1 Tem muz 936 
tarihindenberi ltalya Maliye 
nezaretinden alınacak mukad
dem müsaadeye tabi olduğu 
merkezindedir. 

Fransa'da 
Grevler ve grevciler 

çok azalmıştır. 
Paris, 16 (Radyo) - Da

hiliye bakam M. Solengro 
evelki gün iş teşekkülleri mer· 
kez umumisi namına bir he
yeti kabul etmiştir. 

Bu mülakat müesseselerin 
grevciler tarafından işgaline 
nihayet vermek teşebbüsü ile 
alakadardır. Bu mülikat neti
cesinde fabrika ve müessese
lerin ve iş yerlerinin, hüku-
metin amele hukukunu tekef
fülü şartile tahliyesine karar 
verilmiştir. 

Paris, 16 (A.A) - 14 tem
muz tarihinde bütün F ransada 
amele işgali altında bulunan 
müesseselerin miktan 613 e 
ve grevcilerin adedi 73, 703 e 
baliğ bulumyordu. 

lznık, 15 (A.A) - Uray 
kurulumuzun söz kesimile ilçe· 
mizin Atatürk günü olan 15 
temmuz coşkun bir surette 
tes'it edilmiş ve Atatürk'e 
şu telgraf çekilmiştir: 

ilçemizi şereflendirdiğiniz 
15 temmuz gününün birinci 
yıldönümünü kutlulayan lznik
li' e · sana karşı duydukları de-
rin ve sonsuz saygı ve bağlı

lıklarını minnet ve şükranla 
arzederler. 

Kudüs'te 
Arap'ların 
yeni bir taarruzu .. 

Kudüs, 16 (Radyo) - Elli 
Arab tedhişcisi, Nablüs'de ln
giliz karakoluna taarruz etmiş· 
lerdir. Bu taarruzda iki lnğiliz 
zabiti ve bir Yahudi yaralan
mıştır. Arap'lann zayiatının 
çok olduğu söylenmektedir. 

/ngiltere'ye 
dönen gemiler .. 

Cebelüttank 16 (Radyo) -
Bugün tayyare gemisi Furigüs 
ve Siro ve Tortis zırhhlan ve 
bir tahtelbahir lngiltere 'ye ha
reket etmiştir. 

iki kruvazörle iki muhrip 
filosu da yarın hareket ede
cektir. 

Londra 16 (Radyo) - Va
şington muahedesine göre bo
zulması lazım gelen 40 bin 
tonlitö haçmindeki lngiliz 
harp gemilerinin, kadroda kal
ması kararlaştırılmış ve İngil
tere harbiye nezareti tarafın
dan lizım gelenlere bildiril
miştir. 

Birçok memleketlerde 
ayları yalnız istirahate v 
lenceye hasredilmez. 
kursları, tatil konferansları 
til sinemaları ve tatil ge 
leri üç aylık yaz mevsi 
semereli birer kültür f aa 
!eridir. Beş-on gün için ş 

lerine gelen yahud geti 
kıymetlerden azami isti 
etmesini bilen bu meml 
ler küçük birer organizas 
maliktirler. Bu organiza 
durmadan çalışır, Mesela 
timai bilgilerde kuvvetli 
vatandaştan birkaç konfe 
rica eder. Zaten büyük ş 
leri gezmeğe gelen mualli 
talebeler, münevverler bu 
feranslan hiç kaçırmazlar. 
ter ki bazı gazetelerde la 
gelen propaganda yapı 
olsun. Berlin, Paris, Mos 
hatta Balkanlardaki tatil 
feransları imrenilecek v 
yettedir.• 

İzmir' e son günlerde g 
mühim kıymetleri hatırl 
ruz da, niçin bunlardan 
levki birkaç gün olsun istif 
edemedik diyoruz. Hu 
meclislerdeki konuşmalar 
hayet hususi kalıyor ve o 
rın tadını ancak bu kıymet 
kuşatan talihliler tadıyor. 

lzmir' Je kuvvetli müne 
ler yok değildir. Vardır fa 
onları bir program ıçı 
konferans verdirmeğe sev 
mek te üzerinde durula 
mes'eledir. Şu halde tatil 
layısile lzmir' e gelen güzi 
leri kaçırmamalıyız, Onl 
dinlemek, onlarla konuşm 
onların bilgi ve tecrübe k 
naklanndan içmek gençlik i 
bulunmaz nimettir. 

Likin, her işte olduğu 
bu da teşkilatsız olmaz. H 
kevimizil'l neşriyat ve küt 
hane kolundan böyle bir f 
liyet beklemekte elbette h 
lıyız. 

Memleketimize gelen k 
metli misafir1er pek azdır, 
meyiniz. Son ayların listes 
çıkaracak olursak siz de h 
ret edersiniz. Bu listenin içi 
de kitaplarını seve, seve o 
duğunuz muharrirler, edebi 
tarihçileri, şairler, içtimaiy 
çılar, doktorlar, idareciler 
kuvvetli mimarlar vardır. 

Biz yaşlılar, bu hareket 
yaz günlerinde çekilmez birş 
olduğunu zannederiz. Bö 
düşünmeyelim, gençlik, büy' 
şöhretleri dinlemeğe susamı 
tır. (Halkevindeki konfera 
larda pekaz kişi bulunuyo 
Bunun için mühim bir ko 
f eransçıyı rahatsız etmek do 
ru değildir.) kanaatini de m 
him bir engel telakki etm 
yelim. Yeter ki işe canla-baş 
sarılalım. Konferans topla 
tılarını alakalı şeylerle süsl 
yelim. Açık konferanslar, p 
kala Halkevi bahçesinde ol 
bilir. Bilhassa sergi müna 
betile memleketimize gelece 
olan fikriyatçılarımııı, artis 
lerimizi. Üniversite hocal 
mızı elimizden kaçırmıyah 

lcabederse onlann yol par• 
ıını çekerek lzmir'imize geti 
relim. Gençliğin seviyesi 
yükseltmek her planda baş 
gelir. Yarın onlarındır. 

•• ------~------~~--~ 
Çin'de vergi kav-
gasında elli ölü .. 

Şanghay, 16 ( Radyo ) 
Bir vergi mes' elesinden dola 
halk arasında çıkan münaz 
neticesinde 50 kişi ölm~ 



MAHKEMELERDE: -
Davullar~ahrurken 

pathyan silah .. 
ŞEHiR 

• 
HABERLERi 

.lı. 

. -.------------~ -
Katil Omer, cinayetin sebebini 

Ekonomi, Kültür 
Bakanlarımız ... 

Torbah - Bayındır 
Arasında bir vak'a ···----

anlattı, şahidler de söylediler. 
Meneme·ı kazasının Ulucak 

köyünde Demir'i tabanca k~r
şunile oldürmekle maznun Ha
san oğlu Ömer'in muhakeme
sine dün ağırcezada devam 
edilmiştir. 

muhakeme başka bir güne bı
rakılmıştır. 

Bu ay içinde 
lzmir'e gelecekler ... Kin Ylizünden İki Köylü, 

Köylüyü Yaraladılar .. 
Bir 

Vak'a 29 birinci Teşrinde 
Cumuriyet bayramı kutlulanır 
ve davvullar çalınırken olmuş
tur. Ömer vak' ayı şöylece an
latmıştır: 

- Halk, meydana toplan
mıştı, kardeşim de bunların 
arasında bulunuyordu. Demir, 
arka taraftan bakarken önüne 
r~stlıyan kardeşime, yana çe
kılmesini söylemiş. kardeşim 
çekilmiş, biraz sonra tekrar: 

- Yana çekilsanal Diye: 
daha şiddetli bağırınca kar
deşim de: 

- Çekildim işte ya! Ceva
bını vermiş, buna kızan Demir, 
kardeşimi dövmiye ve tekme
lemeye başladı. Ben yanına 
gidüp dövmesinin sebebini 
sordum, Bana da hücum etti, 
tokatlamağa başladı, kendimi 
kaybederek tabancamı çekip 
ateş etmişim, 

Dinlenen şahitler de, vak'ayı 
bu şekilde anlattılar. Demir'in 
babası, bazı şahitler göster
miş ve tazminat istemiştir. 

Şahitlerin dinlenmesi için 

Çambel köyU cinayeti 
Kemalpaşa kazasının Çam

bel köyünde bir bağ sınırının 
taşını değiştirmek yüzünden 
aralarında çıkan kavgada Mu
harrem çavuşu çapa ile başına 
vurup öldürmekle maznun İb
rahim oğlu Süleyman'ın mu
hakemesine dün Ağırcezada 
devam edilmiştir. 

Vak'anın yegane şahidi olan 
Ömer dinlenmiş ve Süley
man'ın, Muharrem çavuşu na-
sıl öldürdüğünü anlatmıştır. 
Süleyman ise: 

- Asıl katil bu Ömer' d ir, 
ben değilim. Muharrem çavuş 
ile aramızda kavga çıkmıştı, 
kavgaya Ömer de kariştı. Ben 
ve Ömer, elimizdeki kazma
ları havaya kaldırdık; Ömer'in 
kazması Muharrem çavuşun 
başına indi ve onu öldürdü. 

Dedi. iddianın serdedilmesi 
için muhakeme başka gune 
bırakıldı. 

MahkOm oldu 
Çamaltı tuzlasında 3382 

tane kaçak çakmak taşı ile 
tutulan Yunanlı vapur .tayfa
sından Prispos asliyeceza mah
kemesinde dört ay hapse ve 
500 lira para cezasına mah
kum edilmiştir. 

55 Metre Derinliğe Yu
varlanan Otomobil .. 

Hadise çok korkunçtur. Yolculardan bi
. risi öldu, diğerleri kurtuldular. 
Muğla G 1 ·· .. I 1 " t 1 f 1 A dı , - eçen sa ı gunu gene savaman ıga e e on a 

{ n dan Muğla'ya gelmekte bildirilmiş ve genel savaman 
~6~67 po~ta otomobili yolun Ragıp Can Onyıl ve doktor 

ıncı kilometreleri ara- Tahsin ve icabeden diğer ze
~nda yolun f ;ökmesile uçuru- vat ile ilaç alınarak derhal 
da Yuvar lanmış ve bu durum· vak'a mahalline gidilmiştir. 
·İl korkan MuğJada leblebi- Diğer bir otomobil de postayı 

cı 1 yapan Davaslı Mehmed ve yolcuları almak üzere git-
oğlu Hüseyin yere atıldığı miştir. Otomobilin içinde bu-
vakit otomobilin yuvarlanma- lunanlardan Hüseyin' den baş-
sıle altında kalmış ve ezilerek kasına birşcy olmamış, yalnız 
ölmüştür. hafif t;izik ve berelerle kur-
. Vakit saat yediyi yirmi gc- tulmuşlardır. Yapılan incele-

çıyordu. Posta otomobili tam medc kazada kimsenin bir ili-
Y~ .. lla giderken karşıdan gelen şiği olmadığı anlaşılmış ve 
dı şoför serbest bırakılmıştır. ger otomobille karşılaşınca 
Yol vermiş ve uçurum tarafına Ölii de merkeze getirilerek 
geçmiştir. Uçurumla otomobi- gömülnwsine izin verilmiştir. 
lin arasında kalan kısım altmış Yolculardan yalnız bir kadının 

umumi ahvalinde az vchamet santimetrelik bir yerdir, Oto-
mobil tam virajı dönerken görülmektedir. 
kuru dıvar çökmüş ve otomo- Vali F. Güleç 
bil yavaşça uçuruma doğru Vali Fazlı Glileç, dün og-
k leden sonra adliye dairesine 
aymıştır. Yapacak birşcy 

1 giderek müddeiumumi Asım'ı yoktu. lçindelbulunan yolcular 

mışlar fakat mukadderata bo- goruşmuştur. 

Ek" '1 .ni Bakanı Celal Ba
yar' ın, önümüzdeki ay sonla
rına do~rru şehrimize geleceği 
ve iktısadi tetkikler yapacağı 
haber alınmıştır, Celal Bayar, 
Çeşme ılıca plaj köyüne de 
giderek orada bir müddet is
tirahat edecektir. 

Kültür Bakanı Saffet Arı
kan' ında yakında bir tetkik 
seyahatine çıkacağını ve İstan
bul' daki kültür işlerini tetkik
ten sonra ay sonunda lzmir'e 
geleceği haber alınmıştır. 

Uzüm fiatleri 
Dış piyasalarda 
İyi karş~landı .• 

Türkofisin Berlin ve Viyana 
şubelerinden gelen mektuplar
da İzmir üzü.mlerinin ihracı 

' için tesbit edilen satış fiatle-
rinin, bu iki piyasada çok iyi 
tesirler yaptığı ve tüccarlar 
arasında iyi karşılandığı bildi
rilmiştir. 

Göztepe'de 
Zengin bir gece 

eğlencesi. 
Göztepe spor kulübünün 

denizcilik şubesinin yıldönü
münü kutlulamak münasebe
tile yarın akşam Göztepe' de 
Mez gazinosunda tertip ettiği 
danslı zece eğlencesinin fev
kalade bir şekilde olması için 
mühim hazırlıklar yapılmıştır. 
Davetlilere unutulmaz ve eğ
lenceli bir gece geçirtmek için 
f~vkalade mesai sarfedilmcktc 
olduğu ve hazırlanan prog
ramda birçok varyete numa
raları da bulunduğu, meşrubat 
fiatlerinin de çok ucuz ola
cağı haber alınmıştır. 

Bir Cinayet 
Fatma'yı 

kim öldürdü? 
Dün Burnava nahiyesinin 

Uzundere köyü civarında bir 
cinayet olmuştur. Köy cival'ın
da bir bağda ç.alışan Şiikrü

nün annsı Fatma, tabanca kur
şunile başından ve göğsünden 
yaralanarak öldürülmiiştür. 

Fatma kırkbeş yaşlarındadır. 
Hadise şehrimiz nıüddeiumu

miligine haber verilmiş ve tah
kikata müddeiumumi muavini 
Mümtaz Yılmaz tarafından baş
lanmıştır. Fatma'nın kimin ta
rafından öldürüldüğü henüz 
meydana çıkarılaınam1ştır. Maa
mafih tahkikat, bunu meydana 
çıkaracaktır. 

•• •~ '· • • • ~- ~ ..... .;- -· • .. • ' t 

müthiş bir korku İçinde kal- 11 zi!.~~et .. e~.miş, bir müddet 

yun eğmekten başka çare -

kalmamıştı. Uçurum 36 metre EL HAM RA 
derinliğinde idi. Bu sırada Telefon 2573 

otomobil dört defa taklak at
mış ve l'çurumun dibinde 
durmuştur. 

Leblebici Hüseyin telaş 
edipte atılmasaydı birşey ol
mıyacaktı. 

Uçurumu teşkil eden kısım 
tamamile toprak olduğundan 
kaza daha feci bir şekil al
maktan kurtulmuştur. Otomo
bil 317 numaralı ve şoför Hü
seyin oğlu Mehmed'in idare
sinde idi. 

Vak'a Kayırlı karakolundan 

Bugün iki büyük f iln1 birden 

1 - Buhran bitti 
Albert Prejean - Daniele Darieuse 

2 - Silah başına 
Anna Be/la - Victor Fransen 

Duhuliye 20 Kuruştur. 
Seam;lar - 4 de Silah başına, 6 da Buhran 

6.30 da Silah başına, 9.30 da Buhran bitti. 
Bitti, 

-

Torbalı kazasının Çengele 
köyü ile Bayındır'ın Çırpı kö
yü arasında bir vaka olmuş, 

bir kişi ağır surette yaralan
mıştır. Vakanın sebebi, iki kişi 
arasında eskidenberi devam 
edegelen husumettir. Vak'a 
şöyle olmuştur: 

Bayındır'ın Çırpı köyüne 
giden, Çengele köyünden 50 
yaşlarında Hamza Ali, hay
vanla kendi köyüne dönmekte 
idi. Yolda Çırpı köyünden 
Koca Mehmed oğlu Mehmed 
Ali, yolunu kesmiş ve çifte 
tüfeğile ateş ederek kurşun ve 

Orta mektep 
muallimi ---·····---/ zmir 'den kazanan-

lar 14 kisidir 
~ 

Orta mektep muallimliği 
içik yazılı imtihanlara giren 

izmir ilk mektep muallimle
rinden kazananların isimleri 

Kültür Bakanlığından vilayete 
bildirilmiştir. Yeni muallimler 

17 ağustos giinü Ankara'da 
bulunacaklardır. Bu muallim-

ler, Gazi terbiye enstitüsünde 
parasız ibate edileceklerdir. 

ilk mektep muallimlerinden 
orta mektep muallimliğine ge

çenlerin isimleri ve grupları 
şudur: 

Türkçe grubundan Kemal 
paşa kazasının Parsa köyü 

başmuallimi Sabahiddin Arıç, 
T opaltı mektebi muallimlerin-

den Lütfiye Güçlü, F evzipaşa 
mektebi muallimlerinden Mü-

veddet Gürbüzol, Bergama 
Zübeyde hanım mektebi mu-

allimlerinden Riza Akak, Ber
gama Gazi paşa mektebi mu
allimlerinden Fevzi Okan, Ba
yındır' ın Çıplak köyü mual
limi Recep Kökyayla, riyaziye 
grubundan Çeşme'nin Alaçatı 
mektebi muallimi Mehmed 
Ali, tarih coğrafya grubundan 
lzmir İsmetpaşa mektebi mu
allimi Münire, Cumuriyct mek
tebi muallimlerinden Ayşe, 
Kuşadası'nın Şirince köyü mu
allimi İzzet, lzmir Türkbirliği 

· mektebi muallimlerinden Ihsan, 
fen bilgisi biyoloji grubundan 
lzmir Kahramanlar mektebi 
muallimlerinden M. T urgud, 
Topaltı mektebi muallimlerin
den Kadriye Güçlü, Bayındır 
Yakaköy muallimlerinden Salih. 

Gümrüklerde 
Yeni teşkillt vücuda 

getirilecek 
Gümrükler umum müdür

lüğü, gümriik işlerine yeni bir 
şekil vermek üzere tetkikler 
yapmaktadır. Haber aldığı
mıza göre gümrük teşkilatı 

esaslı bir surette ıslah edile
cektir. Islahata evvela lstan
bul gümrük teşkilatından baş
lanacak ve oradaki teşkilat 
tamamlandıktan sonra lzmir 
ve Adana gümrük teşkilatı 
yeni şekle sokulacak ve ıslah 
edilecektir. 

saçma ile ·Hamza Ali'yi, vü
cudunun muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralamıştır. 

Yaralı, Bayındır hastanesine 
kaldırılmış ve tedavi altına 
alınmıştır. Mehmet Ali tüfe
ğile birlikte tutulmuş ve ad
liyeye verilmiştir. 

Hadise, eveldenberi bu iki 
kişi arasında devam eden ge
çimsizliktir. Mehmet Ali'nin 
suç ortağı olduğu anlaşılan 

ve vak'adan sonra kaçan Ba
yındır-ın kavak alanı köyün
den pomak koca Emin, ian
darmalar tarafından aranıyor. 

ihracat 
Mahsullerimiz ---..... _. __ 
Pamuk icin de mü-, 
talea hazırlanıy<Jr .. 

ihracat mahsullerimizin ih
raçları esnasında kontrolü için 

hazırlanacak nizamnameye esas 
olmak üzere İzmir ihracatçıları 
tarafından iki mütalea hazır
lanmış ve Türkofise verilmiştir. 

Bunlardan biri üzüm, diğeri 
incir ihracına aiddir. Pamuk 

mahsulünün ihracını kontrol 
için de ayrıca bir mütaleaname 

hazırlanı1ıası muvafık görül
müştür. 

Pamuk tüccarlarından teşkil 
edilen komite, bugün ofiste 

toplanarak müzakerede bulu
nacaktır. Diğer mahsullerimiz 

için de bu şekilde mütalealar 
hazırlanarak lktısad vekaletine 
gönderilecektir. 

Yumurtalarımız 
lspanya·da Revaç-
tan Düşmüş Delildir .. 

Son zamanda ispanya yu
murta ihracatı durmuştur. Bu-

nun sebebi hakkında bazı çir
kin şayialar çıkanlmıştır. Guya 

Türkiye yumurtaları lspanya'da 
beğenilmiyormuş. 

Türkofisçe yapılan teşebbü
se gelen cevapta ispanya ikinci 

iiç aylık kontenjan listesinde 
Türkiyc'ye ayrılan hissenin ta-

mamen dolmuş olduğu ve bu 
yüzden Türkiyc'nin, yeni kon-

tenjan hissesi verilinciye kadar 
yumurta ahnmıyacağı bildiril-

miştir. Ayni zamanda ispan
ya' da Türkiye Yumurtalarına, 

bilhassa ihracatta yumurta ih
raç nizamnamesinin tatbiki mü-

nasebetile fevkalade rağbet 
bulduğu bildirilmiştir. Bugiin
lerde Türkiye yumurtaları için 
ispanya kontenjan listesinde 
yeni hisseler ayrılacaktır. 

Türkiye peynirleri 
Şam beynelmilel sergisinde 

teşhir edilen Türkiye'nin muh
telif mahsulleri çok beğenil
miştir. Bilhassa Türkiye pey
nirlerine fazla talep vardır. 
istek üzerine şehrimiz Türk
ofis'i, Şam sergisine lzmir' den 
muhtelif peynir nümuneleri 
gönderecektir. Sergi, ay so
nuna kadar açıktır. 

Balcova'da 
t 

feci bir kaza. 
••• 

Çocuğun Raf ataaı 
parça/audı. 

Evelki akşam Balçova köyii 
civannda Hasan kahyanın ata. 
ima giden yolda de~e mevld;
inde kazaen bir ölüm vak'ast 
olmuştur. Kaza hakkında al· 
dığımız tafsilat şudur: 

Balçova köyünd'en masalcı
dedc damadı Hasan'ın otla 
lbrahim, evden gizlice aldığr 
kurşun dolu çifte tüfeğile ağıla 
gitmekte idi. Yolda oturup 
silahı kurcalamağa başlamış. 
ve o sırada ğene Balçova kö
yünden Konya'Jı Mehmed'in. 
8 yaşındaki oğlu Ahmed te
bu yerden geçmiştir. lbrahim,. 
tüfekle oynarken horozu bir
denbire düşmüş ve silah müt· 
hiş bir gürültü ile patlamıştır. 
Silaha bir buçuk metre uzakta 
bulunan sekiz yaşında Ahm-ed 
yüzünün sol tarafından giren 
kurşun, saçma ve barutlar yü-
zünden kaf atasına dolmuş ve 
kafatasım parçalamıştır. 

Tahkikata göre lbrahim; 
evden çifteyi alırken kimseye 
haber vermemiştir. Tutulan 
lbrahim tevkif edilmiştir. Ha
dise tahkikatına müddeiumumi 
muavini Mümtaz Yılmaz tara· 
fmdan devam edilmektedir. 

ZABITA: 
Yankesicilik 

Başdurakta imam hanı önün· 
de İzmir'li Mümin oğlu Sali
hin 150 kuruşunu yankesici
lik suretile çalan Mustafa oğlu 
Emin tutulmuştur. Emin iki 
gün Mustafa oğlu Mehmed'in 
beş lirasını çalmıştır. 

iki suç birden 
Kuyumcular karşısında 

lip oğlu Şevket ile Ali <>tht 
Rasih arasında çıkan kavga 
sununda Şevket, Rasih'in 
dükkanındaki mostra cam· 
!arını kırmış, sağeli parmak 
ve bileğinden yaralanmıştır. 
Şevket, polis memuruna hü
cum ederek belinden taban· 
casını almağa teşebbüs et· 
miştir. 

Kurşun boru hırıızhAı 
Karşıyaka' da Soğukkuyu 

tramvay caddesinde Osmanpa· 
şa camii avlusunda bulunan 
bir metre uzunluktaki kurşun 
boru çalınmıştır. 

Şehir içinde bu ne? 
Çorakkapı 'da Fettah mihal

lesinde Dibek sokağından ge
çen Girid'li lbrahim oğlu Muı
taf a Sıtkı 'dan, karşısından ge
len Mehıned oğlu Diyaribe
kir'li Yusuf para istemiftir. 
Sıtkı vermeyince hiddetlenen 
Yusuf, sopa iic başından yara
lamıştır. 

Kavga ı.. hakaret 
Karşıyaka'da Mitatpaşa cad· 

desinde Bayezid oğlu Ham
di'le Mehmed oğlu Salih ara• 
sında bir çocuk mes'elesinden 
kavga çıkmış, birbirini döv· 
müşlerdir. Hamdi, polis m~ 
muruna da hakarette bulun
muştur. 

Bıçak çekmiş 
Keçeciler caddesinde Yoz

gad' lı Mehmed oğlu Sırn ile. 
Halid oğlu Halid Fehim ara .. 
sında alacak meselesinden kav· 
ga çıkmış, Mehmed Sırrı bı· 
çak çekmiştir. 



Habeş 

Siyaset ve Aşk Çete!~.~· 
Harar'ı Bastılar 

Edebi, Tarihi, macera romanı l G 
Yugoslavya'nın Avusturya-Alman gru .. 
buna geçece~i haberleri tekrarlanıyor!. 

74 .. Mareıa raç-
--------------~--~~~~ yani'yi öldürdüler. 

Alman casus, Stuber haina· ara~a emrine hazır bulunmak· -Başı 7 inci sahi/ede-
ne bir tavırla: ta idi. Hamersteyn 'de bunlar- it l t k "b · . . . . ayan e zı ı: 

- Şimdi değil.. Bunu ile· dan bırısı 1dı. Cibuti, 16 (Radyo)- Jtalyanın 
ride izah edeceğimi Şimdi siz Saatçı gittikten sonra, Lüsi Adis-Ababa'daki ku,•vetlerinin ruu-

benimle beraber Anju soka- Stuber' e sordu: hasara edilmiş ve Graçyani'ye sui-

ğına kadar beraber geliniz. - Ne yapmak fikrindesi· kasd edildiği hakkındaki haberler 
Burada bir dostumuza gidece- niz? Dedi. doğru değildir. 

1 Fn son hAdiae, Adis-Ahaba • A'iz bunun bize çok yardımı - Çok mütessissiniz azizim Cilıuti hattına atılan bombadır. Bu 
olacaktır. Endişe etmeyiniz, Dedi. Mamafih yalınız oldu· bombanın \'erdiği zarar az olmu~ 
canım. Bu iş benim kanaa- ğumuza göre ne yapacağımı ,.e hemen tamir edilmiştir. 
tımca çok güzel netice vere- size izah edebilirim. lmpara- Londra, 15 (A.A) - Man-
cektir. tor üçüncü Napolyon, mutla- chester Guardian gazetesinin 

kıyet ile idarei umur etmekte diplomasi muhabiri ltalyanla-
Anju sokağında 9 numaralı 

evde, Berlin Prusyalılarından 
Yuhan Şonç takriben on se
nedenberi oturmakta ve güya 
saatçılık ile iştigal etmekte 
idi. 

iri, pehlivan gibi kuvvetli, 
korkunç bakışlı bir gençti, 
Kuvvetli çenelere malikti ve 
dişleri ile bir kental ağırlıkta 
bir şeyi, sanki bir tüy kaldı
rıyormuş gibi kaldırırdı. Bazu
larmda da müdhiş bir kuvvet 
var idi. iki oda, küçük bir 
salondan ibaret o!an evinin 
b:r odasını sanata hasretmişti. 

Henüz karyolasına uzanmış 
ve giinün gazetesini okumakla 
meşgul iken kapının zilinin 
çalındığını duydu. Bu saatta 
kim gelebilir? Diye duşür dü. 
Ve kağıtlarını koymakta oldu
ğu dolaba bir kere bakmak
tan kendini alamadı. Dolabın 
kilitli olduğuna emniyet hasıl 
ettikten sonra, kapıya indi ve 
açmadan sordu. 

- Kimdir orada? 
- Ben. Açf 
Saatçı şefinin sesini hemen 

tanıdı ve kapıyı açtı. 
Stuber ve Lüsi içeri girdi

ler; salona geçtiler. kapıyı ka
pattıktan sonra saatçı da ken
dilerine iltihak etti. 

Stuber saatçıya: 
- Hamersteyn evindemidir 

aceba diye sordu. 
Saatçı, bir şey bilmediğini 

omuzlarmı silkmekle mukabele 
etti ve sonra: 

- Yatmağa gittiğini sanı
yorum! Dedi. 

- Git ona söyle. Aşağıda 
arabasile nihayet yirmi daki· 
kaya kadar hazır bulunsun. 

- Baş üstüne; Müsyöl 

Saatçı, paltosunu ve şapka
sını giydikten sonra, hiç bir 
kelime söylemeden çıkıp gitti. 

Stuber, nakil vasıtalarının 
az ve bati olduğu bu sırada, 
kendine mahsus daha seri 
ve emin bir nakil sistemi vü
cuda getirmişti. Paris'in birçok 
merkezlerinde; güzel birer 

ANADOLU ___ , __ 
Günlük siyasal gazete 

olmasma rağmen, idaresinin rın Habeşistan' da büyük müş-
esrarına Ahrarane olduğunu küllere tesadüf etmekte ol-
göstermek ister. fakat buna duklarını yazmaktadır. Muha-
rağmen, Sen nehrinin gar- bir bilhassa diyor ki : 
binde, suların getirdiği meç- ltalyan'ların yağmurlar mev-
hul cesedler hala bulunur. simlerini karşılamak için yap· 
Bunlar, rejime mızır addedi- mış oldukları hazırlıkların Ma· 
}enlerden ibarettir. Pibulet'te, reşal Badoğliyo'nun azimetin-
sizin anlattıklarınıza göre, ar- denberi yerinde olmadığı mey-
tık arzın vücuduna lüzum gör- dana çıkmış gibidir. Yolların 
mediği mahlukattan olmuştur. çoğu geçilemez bir haldedir. 
Onun da cesedi Sen nehiri ltalyan'lar. bilhassa Adis-Aba-
kenarmda bulunur ve rejime ba-Cibuti demiryoluna gi!ve-
mızır vücud!ardan telakki edi- niyorlardı. Fakat bu yol mü-
lebilir, i~imiz böylece olur, temadiyen Habeş'lerin tehdi-

biter! dine maruz lbulunmaktadır. 
Lüsi, bu tedbiri çok beğen- Habeş'ler birçok defa rayları 

di ve gülerek: sökmeğe ve münakalatı felce 
- Demek ki öldüreceksi- uğratmağa muvaffak olmuş-

. ı D d' I nız.. e ı. lardır. talyan'ların demiryo-
- Evet. Böyle lazım! lunu fahrip eden çetecilere 
- Fakat.. Size şunu söyle- karşı ne zaman taarruza geç-

mek isterim: Kora bu kızın mek istemişlerse bu çeteler 
kaybolmasile beni alakadar kaçmağa muvaffak olmuşlar-
görecektir. dır. Ve olmaktadırlar. 

- Müsterih olunuz .. Ben 
bir işi üzerime aldıktan sonra, 
bu iş te bir korku tasavvur 
edilemez artık! 

Stuber sustu. Saatçının bı
rakmış olduğu gazeteye şöyle 
bir göz aUı. Sonra: 

- Kont de Bismark, Paris 
sefiri Von Dergolc' dan iste
diği malumatı fazlasile bera
ber alacağı İçin çok memnun 
olacaktır. Çünki sizin aşırdığı
nız dosya sayesinde Fransa'dan 
emin olacak ve Avusturya'ya 

l3harb ilan edecektir. Bu suretle 
Avuslurya'yı ezecektir. 

" Lüsi, bana emin olunuz. 
Bundan be.t sene sonra, Prusya 
avrupa'nın en kuvvetli ve nü
fuzlu devleti olacaktır. Avus
turya' dan sonra Fransayı' da 
ezecektir. Biz, bu zaferlerde 
mühim bir İş görmüş olmakla 
her zaman iftihar edebileceğiz. 
Dedi. 

-Sonu tJ«r-

Resim &ergiai 

Habeş'ler organize edilmiş 
bir mukavemet göstermiyorlar. 
Fakat çetelerini takviye et· 
mektedirler. Hatta bu çetele
rin biraz inzibat dahilinde ça· 
lışmakta oldukları görülüyor. 

Hali hazırda umumi bir ta· 
arruza geçmek üzere Habeş
lerin Gore mıntakasında teş
kilat vücuda getirmekte oldu
ğu bildirilmektedir. Zafer sar
hoşu olan ltalyan'lar kendile· 
rine fazla güvenmişlerdir. Şim· 
di memlekette sulh ve süku
nun temini işinin zannettikle
rinden çok daha müşkül ol· 
duğunu görüyorlar. 

İstanbul, 16 (Hususi muha· 
birimizd,n ) - Londra'dan 
gelen haberlere göre f talyan 
işgali altındaki Habeş arazi
sinde kanlı çapışmalar olmak
tadır. Habeşler'in, Harar'a bir 
baskın yaparak İtalyan asker· 
!erini kılıçtan geçirdikleri ve 
bu meyanda kral vekili mare
şal Graçyani'nin öldürüldüğü 
şayialan vardır. 

Adis-Ababa ile muhabere 
inkıtaa uğramıştır. 

Avusturya başvekili, son anlaşma 
hakkında beyanatta bulundu. 

Macaristan 'ın da ilhakı ile Tuna havzasında 
bir değişiklik beklenmektedir. 

Budapeşte, 16 (A.A) - Hü- iki müttefiki~tilaf halinde J neceklerdir. Bu öğrenıned' 
kıimctin naşiri efkarı olan Uj bulunmıyacaklan gibi itilafın ötesi beri.si kesilmiş olan .~ 
Maggyar Sag gazetesi, Avus- Tuna mes'eleleri üzerinde de caristan'ın inkişafı üzerıll 
turya • Almanya itilafının ak- tesiri görülecektir. Her iki kati bir tesiri olacaktır. 8' 
tedilmiş olmasını memnuniyet- devlet ve aynı zamanda teşek- Viyana, 16 (Radyo) -
le karşılamakta ve şöyle de- kül halinde bulunan devletler akşam vatanperverler cephe' 
mektedir : grubu Macaristan'ın noktai tarafından Alman - Avustutf. 

- Bu itilaf sayesinde artık nazarının ne olduğunu öğre- uzlaşmasınının imzala11IP~ 
-----~==========~--=----- münasebetile büyük tezahlJI"" 

lngiliz Avam kamarasında yapılacaktır. 
Katolik partisi de Viy8' 

M. Baldv·ın ve Eden'in Arşiveki'nin talebi ve da~ 
üzerine bu uzlaşmayı sulh ıef' 

verdikleri izahat! d~c~t~i~ bir uzlaşma add' 
-------

.İtalya San<ı.'da İngiliz. menafiine 
hürmet edecek. lngiliz 

silahlanması sulh icin faidelidir! 

Prağ, 16 (Radyo) - ~ 
rodni Listi gazetesine gl:J' 

1 

Yugoslavya hükumeti A.,
turya - Almanya uzlaşın~ 
iyi surette karşılamıştır ve b' 
gruba iltihak arzusunu 'il" 
termiştir. 

J Londra, 16 (Radyo) - M. ltima~ım yoktur. Fakat serbesti 
Eden'in dün avam kamarasına harkatı şarttır. 
gitmesi, meb'uslar tarafından M. Henderson - İngiltere-
alkışlanmıştır. Bu münasebetle nin silahlanması, Cenevre' de 
meb'uslardan Mandel, İtal- nasıl telakki ediliyor? 
yanların Tana gölünde lngiliz M. Baldvin - fngiltere hü" 
menafiine hürmet edip etmiye- kumetinin silahlanma faaliyeti 
ceklerini sormuştur. sulh namına yapılmış bir ha-

M. Eden: reket ve teşebbüs addedil-
- Bu hususta resmi hiçbir mektedir. Başka türlü tclak-

teklif ve noktai nazar almış kisine de imkan yoktur. 
değiliz. Maama'ih ltalya hü- M. Hen<lerson - ingiltere 
ktimeti, buradaki ve her yer- hükumetinin silahlanma vazi-
deki lngiliz menafiine hürmet yeti ne derecededir? 
edeceğini muhtelif vesilelerle M. Baldvin _ Birinci lord 

beyan etmiştir. amiralle bu hususta mülakat 
Demiştir. yapmış değilim. Fakat icabına 
Amele partisinden M. Elli göre hazırlıkların devam etti

Smit Danzig hakkında maili- ğine şüphe etmemelidir. 
mat istemiştir. 

M. Eden şu cevabı vermiştir: 
- Uluslar sosyetesi heyeti 

umumiycsi Alman kruvazörü
Danzig' i ziyareti ve serbest 
Danzig şehri hükumetinin Ulus 
lar sosyetesi komiserine karşı 
olan vaziyeti tetkik etmiştir. 
Lehistan'ın tek cepheli bir mü
zakereyi kabul etmiyeceği mu
hakkaktır. Danzig Ayan reisi 
de esasen Lehistan'ın nıenafi
inc sarfedileceğini söylemiştir. 

M. Smit : - Cenevre' de 
Danzig'te Uluslar sosyetesi nü
fuzunun muhafaza edileceğine 
dair söz verdik mi ?. 

M. Eden : - İngiltere hü
hümeti, uhdesine düşen vazi
feyi imkanın en geni~ müsaa
desi dahilinde yapacaktır. 

M. Mandel - Danzig ali 
komiseri M. Sester vazifesine 
icabettiği şekilde devam ede
bilecek midir?. 

M. Eden - Bu hususta ma-

İ. Delboş 
Sefirleri niçin 

kabul etti? 
Paris, 16 (Radyo)- Dış iş

leri bakanı lvon Delboş dün 
fngiliz sefirini, ancak Lokarno 
konferansı mes'elesi için ka-
bul etmiştir. · 

Türkiye sefiri Suad 'ın ka
bulü de, boğazlar konferansı 
ile alakadardır. 

Bugün sabahleyin M. Delboş, 
hükumet müsteşarı ile birlikte 
çalışmış ve birçok siyasi mü
lakatlar yapmışlardır. 

Bunlar arasında ispanya se
firi, Avusturya sefiri ve Le
histan ve Çekoslovakya se
firleri vardır. 

M. Titülesko 
Siyasası tas
vib ~dilmiştir .. 

Roma, 16 (Radyo) - C~ 
nale D'İtalya gazetesi muha~ 
M. Şuşning'le bir mülakat Y"' 
mıştır. M. Şuşning: 

- Bu uzlaşma Avrupa'ı' 
sulhünü temine matuftur. A"" 
turya'nın istiklali kat'i sure 
anlaşılmıştır. 

Gerek Roma uzlaşması "' 
gerek bu uzlaşma ile alakad.' 
devletlerin dahili ve harici ~ 
!erinde tam serhestisini kab 
ve tasdik etmektedir. Bu b 
susta ltalya, Avusturya, 
caristan ve Almanya şi 

tam bir şekilde ittifak etıııil 
lerdir. Avusturya - Almanf 
uzlaşması merkezi Avrupa'tİ' 
ve Tuna havzasında hiÇbir14 
değiştirmiyecek ve dostluk ilci 
me edecektir. 

Tuna havzası alakadarl-t 
müzzkereleri sadece iktıssl 
yapılacaktır. Demiştir. 

Viyana, 16 (A.A) - J-1,f 
mstz bölge başkanlarının da' 
kii konferansı hiçbir ka1 
vermeksizin ve bilhassa A~ 
turya - Alman anlaşması h~ 
kındaki hattı hareketini ti 
dirmeksizin bugüne talik ed 
miştir. 

Büyük Rus 
Mütefekkiri •• 
Karpins-
ki'nin cenazesi.. ti 

Moskova, 16 (A. A) -

Sahip Ye haf)'azganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
lTmnmt llC§riyat ve yazı işleri 

mOdihı'l: Ham<li .Nüzhet 

Çocuk csirmcgeme kurumu 
himayesi altında onbeş gün
denberi lzmir palas salonunda 
teşhir edilmekte olan resim 
sergisi 15171936 Çarşamba gü
nünden itibaren kurum merkezi 
olan Basmane Gazi bulvarında 
Süt Damlası binasına nakledil
miştir. Hergün sabah saat do
kuzdan onikiye kadar ücretsiz 
olarak herkes gidib sergiyi 
görebilir. 

Roma, 16 (Radyo)- İtalya 
müstcnılekat nazın Sinyor Le
son,a Adis-Ababa'daki va
ziyetin normal ve lngi -
liz gazetelerinin verdikleri hfl
berlerin yalan olduğunu bil
dirmiştir. 

Cibuti, 16 (H. R.)- Royter 
ajansı muhabiri bildiriyor: 

~ ...................... .. 
Bükreş, 16 (Pa<ly<.) - Ro· 

manya kabinesi, dün fevkalade 
bir toplantı yapmış ve hariciye 
nazırı M. Titülesko, üç saat 
devam eden uzun izahat ver
miştir. Nuticedc, M. Titüles
ko'nun talcib ettiği siyaset tas
vib edilmiştir. 

B. Molotof ve Stalin Sovyet'İ 
birliği halk komiserleri ~~ 
!isi ve parti merkez komıtv 
adına akademisyen Karpil 
ki'nin ailesine derin taziy~ 
rini ifade ve evrensel şöh I 
olan bu bilginin ölümüP 

bütün Sovyet bi~g~n. d_ünr~ 
ile Sovyetler bırlığı ışçtt 
için acı bir ziya olduğunu 
dirmişlerdir. 

İdarehanesi: -
f:amir İkinci Beyler sokağı 

C. llalk partisi binası içinde 
Telgraf: İımir - ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Po1ta kutmu •os 
ABONE ŞERAiTi 

Yıllıit 1200, altı aylı~ı 700, fit; 
aylığı 500 kuru~tur 

Yabancı memleketler için aeaalik 
abone ücreti 27 liradır 

Her yerde 5 kunıştur -[GibıG geçnait nü!halar 25 ku~tur. ------ . 
.ANADOLt: MATBAA!IXDA 

BASIL\UŞTIR 

-
Bir rica 

lzmir Halkevlnden: 
Evimiz kitapsarayını zengin

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

Adis-Ababa'da ltalyanlar'ın 
müşkül vaziyette kaldıkları ve 
mareşal Gtaçyani'nin öldürül
dü~ü hakkındaki haberler asıl· 
sızdır. 

Mata ıle Adis-Ababa ara
sında demiryolu hasara uğra· 
tılmışsa da ltalyanlar, yolun 
bu kısmını birkaç gün içinde 
tamir etmişlerdir. Hasar ehe· 
miyetsizdir. 

Londra, 16 (H.R) - Gelen 
haberlere göre Adis-Ababa 

ile dünyanın alakası kesilmiş-
tir. Tayyare meydanları ve 
bütün yollar, müthiş yağmur· 
lardan harap olmuştur, Tay
yare ve kamyonlar, bu vazi
yetle asayişe mftessir olacak 
~ekilden çıkmışbr. 

Habeş çeteleri Adis-Ababa
Cibuti demiryolunu altı yerin
den tahrip etmi~lerdir. Adis
Ababa civarında kargaşalıklar 
olmuş ve İtalyan askerleri, 
Habeşler'in tecavüzülerine uğ
ramışlardır. İtalyan kumandan· 
lıiı, tasfiye için çalışıyor. 

Yunan borçları 
Atina, 16 (Radyo) - Baş

bakan general Metaksas, Yu
nanistan 'ın borçları için Lon
dra' da cereyan eden müzake
relerin, son günlerde müşkü
lata uğradıiını söylemiştir. 

Karpinski 'nin beyni ince' 
inceye ilmi bir tahlile ·~ 
tutulmak için beyin ensl' 
süne gönderilmiştir. :JI. 

Bir maden mühendiS f 
oğlu olan Karpinski 185? _:li 
Petresburg maden enstit~ 
de tahsilini bitirdikten soıı! 

?877 de Jeoloji profesörü. 
1895 te Jeoloji komite 
direktörü olmuştur. 



- ' Uzak şarka bir bakış D o s t Rusya'da 
~~ ......... ~...._,..~--

a Karli011,-Nankin ve Japonya 
BÜYÜK T ARlHi TEFRİKA 

Birine· F 1936 da Sovyet mil
li ekonomisi. 

41 Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu arasındaki son vaziyet! 1936 yılının ilk dört ayı 
içindeki Sovyet endüstrisi is
tihsali, geçen yılın ayni ayla-

Birinci Fransova'nın Sekizinci Hanri ile
1 

• "' • , • ·-·-. l J J k 
mülakatı çok garib bir şekilde oldu. Şımalı Çın 'dekı Japon garnızon arı aurmaaan ta -

Hafif bir rüzgar yaprakları Sekizinci Hanri'nin hilekarlığı, : viye ediliyor ve Cin, hicbir şey yapamıyacaktır. 

rına nazaran, umumiyet itiba
rile, yüzde 3? sbetinde bir 
fazlalık göstermi~tir. Endüs
trideki bu faaliyd kısım kı-

dalgalandı 'llakta idi. Az ötede zalimliği hLr ihtimali akla ge- ' ' lt" J d 1 (Ş h ) 
k . . ... e ı. apon or u arı a ar ralın sevgili atı, harekete ha- tmyordu, doğrusu! l"' (H ) · k ""kt d. 

. . . .. ve opey e gırere ı ısa ı zır bir halde bekliyordu. Ve, bıran ıçınde butün L-amp ' hl k t ft 11 · 1 
o ,, ara arı genera erı e -7 Haziran 1520 de Fransız erkekleri, atlarına atladı ! ... si- d tt"l G 11 · 'h 

. e e ı er. encra erın ı a-
ve İngiliz krallan Gins şato- lahlarına sarılarak Gıns yoıunu t• k d h Ik j po ya 

ne ı arşısın a a a n 
sun~a. bir mülakat yaphlar: tuttula~. .. aleyhine ayaklandı. Bunun 
Herıkı kral birbirine kıymetlı En onde bulunan Floranye, ·· · J b 'b" hal 

. . . . , .• uzerıne aponya u gı ı -
hedıy~l.er verdiler. . bın~cı ~ransova nın ... t.a~ıı .":'e lerde ekseriya tatbik edilen 

lngılız kralı sekizinci Hanrı, sakın bır halde geldıgını gor- usule başvurdu. 
Fra~sız kraliçesini ziyaret ede- dü. Büyük bir endişe içinde Buralara muhtariyet verece· 
ceğı anda, Fransız kralı birinci olduğundan krala: S!ini ilan etti. Bu suretle Sun 
Fransova da lngiliz kraliçesini - Kralım, dedi. Bu yaptı- Şe-Yuar Hopey-Meşaha- siyasi 
zi~aret edecekti. Bu, mukabil ğını ancak. ?elilet yapar! Ç?~ meclisini, in-Ju-Gen'de şarki 
bır emniyet sist . d"l ve korku ıçındc kaldım, sızı "# H 'd k .. . t \ ht 

F emıy ı b d .. d .... - · · k opey e omunıs a ey arı 
•. 1 .~ansova, bu hususta başka buhra. a gorFugkumt . ıçınb vaf"kı~ muhtar meclisini kurdular. Bu 

turu düşünd·· "k" . t k a tıyarım. a a sıze u 1 rı 
u, ı ı maıye u- . d k meclislerdeki Japon müşavir-mandanı b" . ğl .1 verem şeytan çarpsın eme -

ve ır ıç o anı e d" · 1 1 Japon tankları.. ler şimali Çin'in parçalanması birlikte ti b" k G" ten ken ımı a amam . 8 
ara ınere ıns B h" b" k. fk" Birbirine sıkı surette bağh Asıl mes'cle, Japonya'mn gayesini Japonya menfeatine 

şatŞosu yolunu tuttular. . ve:eın~;~r. iuı:: ki:~:s~;~~ iki hadisr, bugünlerde dikka- Çin'cle yaptığı ve gittikçe ar- hazırlamak vazifesini aldılar. 
i . ~toya yaklaştı klan vakıt edebilir ki?. Bu sabahki hare- tim izi tekrar uzak şark üzerine tan hulUlün önüne geçmektir. Çin' de şimdiki vaz"yet bu-
ngılız kralı henüz uyumak- k . d d l .dd d J ,.. l ç· d J . dur. Bu vaziy.-.te kar~ı Çin ne etım en o ayı cı en mem- çekmekte ir. aponyanın Çin ~ima i ın e apon gamı- ... T 

taydı. nunuml Haydi içelim. Ginse üzerindeki hulul hareketi art- zonla,.ı mütemadiyen kuvvet- yapacak? 
Şato muhafızları, tozu du- gittiğim için ne kadar iyi et- rı tıkça generallerin rekabeti lıir iendirilmcktedir. Bu, Japonya Şimdiye kadar olanlar için 

mana katarak gelen bu dört tim bilseniz.. Herifi olduğu taraftan Japon aleyhtarlığı ile Çin arasında Bokserlerin ne yapmış ise şimdiden sonra 
atlıyı durdurdular ve: gibi gördüm. Bundan sonra, h k d f d · ı olacaklar için de onu yapacak: 

1 
are eti iğer tara tan kuv- isyanın an sonra ımza anmış 

- Kimdir orada'?. işlerimiz yolunda gidecektir. vetlerini artırmaktadır. 1901 muahedcnamesine muha- Protesto edecek. Siyasi vah-

DKiye bağırdılar. Haydi kraliçeyi de meraktan Japon ordusu, şimali Çinde liftir. Japonya bu muahedeyi detten mahrum, dahili müca-
ral birinci Fransova, köp- kurtaralım. b k d · 1 delelerle taksime ugv ramış bir hızlı terakkiler elde etmiş ve ozar en sa ece garnızon arı-

rü Üzerinden: * * * şimdiden kendi politikasını nı kuvvetlendirmekle ka\mı- memleketin ise yapacağı bun-
- Fransa! Diye bağırdı. Evet, bu hareket lüzumsuz Hopei _ Şahar vilayetlerindeki yacağına, daha ileriye gi<lece- dan başka ne olabilir? 
Şato muhafızları bu gruba değildi. Birinci Fransova, çok b 1 b · B k Şi111a1·1 Çin'de Japon kaçak-h generallere dikte etmeğc i e ğe enzıyor. u vaziyet ar-

kenıen yol verdiler; ve Fransa zaınan<lanberi lngillere kralı başlamıştır. Bu vaziyet karşı- şısında lngiltere ile Amerika, çılığının günden güne artması 
ralını görünce hayret içinde sekizinci Hanri'yi görmek is- 1 1 · ı· ç· •· b d da mu""hı"m bı"r mes'ele ortaya k sında büsbütün a ev enen Ja- şıma ı ın ın günün irin e 
aldılar. Ve kral, ğülerek: temekteydi! pon aleyhtarlığı Çinde daha Mançuri'nin akıbetine uğra- koymaktadır. 

- Müsyüler, teslim olunuz Fransova, çok sevdiği karde- ziyade genişlemektedir. Halk, masmdan endişeye düşüyor- Filhakika geçen ağustos 
bakalım! Dedi. şini görmek için sabırsızlandı- Nankin merkezi hükumetin- !ar. Filhakika 1955 yılından- ayına •kadar bu havali de ka-

Şato kumandam, hiçbir şey ğını ve kendisini görmeyince den müstevliye kar.şı silahlı beri Japon matbuatı Şimali çakçılık hemen pek az bir nis-
anlamamakla beraber koşarak sakalını tıraş etmiyeceğini bil- müdafaa yapılmasını istiyor. Çin'in iktısadi vaziyeti ile Ja- bette idi. Halbuki Japonya 

Yanlarına geldi. Birinci Fran- dirmişti. Japon aleyhtarlığı hareketini ponyanın çok yakından ala- buralara göz diktikten sonra 

sova: - Sonu var- idare eden politika merkezi, kalanmasını gcreklendiren se- yani 1 ağustos 1935 den 31 
- Asaletmaab kralın oda- - -- Nankin ile Kanton arasında bebleri yazmaktadırlar. Bu se- mara kadar TicnTirn ve Şin-sını ban .. . . 1 D d" Gökc. edağ' da yangın d 1 ·1· b" h b tl k 

a gosterınız e ı. a 11 ı ır ar ın pa a ver- bebler yalnız iktısadi değil, vangtao gümrükleri varidatla-
- Sir ... Asaletmaab henüz felaketine uğrıyan- mesine sebeb olabilir. ayni zamanda siyasidir de.. rindan 14 milyon dolar ziyan 

uyumaktadırlar. [ d d.fd• Nankin ile Kanton arasın- 18 Temmuz 1935 de M. etmişlerdir. Buralarda gümrük F k ara yar ım e ı ı. 
1 a at birinci Fransova din- da mevcut anlaşmazlık. gene- Vaşyo, Traus Parifik dergisin- kaçağı olarak idhal edilen Ja-
enıedj ·· • Balıkesir, (Hususi) - Şeh- l Ş K Ç k ·ı l d 1 d • yurüdü ve Hanri nin G k ra an- ay· e ı e genera e şöy e yazıyor u: pon mallan suni ipek, sigara 

}'atm k rimiz kızılay merkezince ö - ş ş d k" k 
a ta olduğu odanın ka- en cytang arasın a 1 re a- "Mançuri hadisesi olduktan kağıdı ve şekerdir. Çin güm-

pısın çedağ yangın felaketine uğrı- 1 ·· ·· d k .. ··kı k 
S 

1 .a~rak içeri girdi. E k" )et yuzun en oru · enme · sonraki ilk günlerde bu mem- rüklerinin bu ziyanı gittikçe ve 
ek · yan yurddaşlara 100 ve s ı- tedir. leketin iktısadi imkanları et- k 

l 1• ızıncı Hanri, hayret ve şehir kızılay merkezinden de tehlikeli bir yükselişle artma ·-
e aşla uy d f k t k d (Nankin) in ilk hükiımet şefi rafında ortaya çıkan hudutsuz d M d b · ·· F an ı, a ·a arşısın a 30 çadır gönderilmiştir. ta ır. ayıs ayın an erı gun-
ransa'n kr 1 b" · · F kendisine rakip bir Kanton ümidleri hatırlıyalım. d l"k 400 000 d 1 d ın a ı ırıncı ran- Felaketzede halk çadırlarda e ı. zarar ' o ar ır. 

sova'yı görünce: yatmaktadırlar. hükumetinin kuruluşunu daha Şüphesiz Mançuri, Japon Yapılan hesablara göre 
h - Kardeşim. Dedi, cihanda Dursunbey urayı halka yi- ilk günleıde hoş görmemişti. iktısadiyatı üzerinde iyi bir şimdiki halde umumi zarar bü-
ıçbır kimsenin bir kimseye yecek yollamaktadır. Kızılay Kanton hükumetini kuran gc- tesir yapmıştırı Fakat Mançu· tün gümrük varidatının yüzde 

fıynanıadığı o;unu bana siz tarafından da sıcak yemek vr neral Hu-Hau-Min'in ölümün ri, Japonyanın ihtiyacı olduğu ellisi nisbetindedir. 
oynadınız! Bana çok büyük l'kmck verilmektedir. den sonra bu hükumetin mi· pamuk ve yünü temin etmek- Halbuki gümrük varidatı, 
e~niyet gösterdiniz. Ben de Şehrimizden yangın yer'nc: rasına general Sen·Şi-Tang ten uzaktır ve etmesine de lngiltere ve Amerika'nın Çin'e 
sızc ayni emniyeti gösteriyo- giden heyet felaketzedelerin kondu. imkan yoktur. verdikleri borç paranın kar-
ru~. ,Şu andan itibaren sizin dertlerile uğraşmaktadır. General Şen-Şi-Tang, ida- Mademki Japonya'mn pa- şılığı idi. Binaenaleyh şimali 
csırınız olmağı kabul ediyorum! Öğrendiğimize göre orman reyi eline alır almaz Japon'lar muğa ve yüne ihtiyacı vardır Çin'in vaziyeti yalnız Çin'i 

Ve, boynundaki altın kor- idaresi çok kısa bir zamanda ile harbetmek fikrini açıktan ve bunlar Mançuri'de yoktur, değil, paralarının batmasını 
donu çıkararak Fransova'nın kamununun eski haline kona- açığa ortaya attı ve böylece 0 halde Japonya bu ihtiyaç.· istemiycn lngiltere ve Ame-
boynuna taktı: ' bilmesi için lazım olan bütün Japonya ve Nankin aleyhtar- !arını Çirr'den bizzat temin rtka'yı da endişeye düşür-

- Bunu, esirinizin muhab- malzemryi verecektir. !arının hepsini kendi ~arafı~a edecektir. Pamuğu Şan- Tug mektedir. 
beti namına muhafaza etme- Halk, hükumetin bu yakın topladı. Bu sırada bır şayıa ve Hopey'den, yiinü de Şahor . İşte uzak.• şarkla Japonya_ 
nızj rica ederimi ilgisinden çok memnundur. çıktı: Şan- Kay-Şek'in, Kan· ve Şauri vilayetlerinde bula- Nankin ve Kanton vaziyeti, 

sım nazarı dikkata alınırsa, 
istihsal vasıtaları istihsalinde 
fazlalık yüzde 36,5 tur. İstih
lak eşyası istihsalinde faz-
lalık yüzde 25,2 dir, nakli· 
yat işlerinde fazlalık yüzde 45, 
memleket dahilinde perakende 
eşya devrinde ise yüzde 31 dir. 

Geçen yıla nisbetle yükseliş 
barcı .•rıde en başta yüzde 
38, 1 fulalıkla ağır endüstri, 
i <İnci mevkide yüzde 32,3 faz
lalıkla gıdai f>ndüstri gelmek
tedir. Hafif endüstrideki faz
lalık i~e bu dö, t ay içinde 
yüzde 28,8 dir. 

Endüstri istihs .ıl i <ilanında 
bu büyük yükseliş, en başta 
Stakanov hareketi ile mütera· 
fik olarak, iş veriminin ve İşte 
rasyonel hareketin fazlalaşma
siyle alakadardır. 

Gene bu faaliyet neticesi 
olarak çalışanların adedi de 
fazlalaşmı.ştır. Mesela ağır (en
düstri müesseselerinde iş gö
renlerin adedi geçen yılın ilk 
dört ayına nazaran bu yılın 
ayni dört ayı içinde yüzde 
6,6 nisbetinde daha çoktur. 

Endüstrinin bu genişliyen 

faaliyeti mesai ücretleri Üze
rinde de tesirini göstermek
ten hali kalmamış ve bu üc
retler vasati olarak yüzde 17 ,5 
nişbetinde büyümüştür. 

Sovget - lran endüstri 
iş birliği 

"Eksportstroy" tröstü, Iran
da yapılacak 20 kadar fabri
kanın projelerini hazırlamıştır. 
Muhtelif elevatör, değirmen, 
elektrik istasyonu ve makine 
fabrikası gibi müesselerin da
hil bulunduğu bu endüstri 
müesseselerinin inşası, Eks
portstroy'un teknik istişaresi 
altında yapılacak ve bu inşa· 
ata lüzumlu her türlü malzeme 
Sovyetler birliğinden alına

caktır. 

Kolay doğurma 
Leningrad tıp enstitüsü kli

niği direktörü profesör Skor
banski, sancızız doğurma için 
yeni bir ilaç bulmuş ve bu 
ilaca "d" mustahzarı ismini 
vermiştir. Şimdiye kadar 150 
kadar vak'ada istimal olunan 

bu ilaçla tam muvaffakıyetli 
neticeler elde edilmiştir. 

Müsekkin maddelerden mü· 
rckkep olan bu ilaç, lohusayı 
beyhuş bir hale sokmakta, du
ğurmayı kolaylaştırmakta ve 
lohusayı doğurma anındaki 
sancılardan kurtarmaktadır. 

Dedi. 1 d ton siyasi meclisini ilga edece- caktır. daha doğrusu Japonya: şimali 
Sekizinci Hanri, kalkmak Q rsa a i ceğinden bahsedildi. Bu şayia, Japonya, Çin üzerindeki hu· Çin mcs' desinin bugiinkü hali .. 

istedi. Fransova, lngiliz kralı- --- a esasen mevcut ihtilaf ateşini liıl hareketlerinin sebeblcrinin K l d 
nın gömleğini aldı, ısıttıktan Üzüm satışları: büsbütün artırdı. Nankın hü- bunlar olduğunu tabii açıktan Cin' de 1 ızı or u 

İlacın organizm üzerinde hiç
bir menfi tesiri yoktur. 

sonra kendisine vererek: Ç. Alıcı K. S. K S. kfımeti böyle bir tasavvuru açığa söyliyecek değil.. Zeva- V aziy~t karısıktır. hpava ,kom ı ~nı 
- Kardcşı"m, ben oda hiz- 66 Alyoti bira. 8 75 11 75 olmadıgM mı hemen ilan etmek hiri kurtarmcık için işi poli- ~ rag a gı l 

Kanton, 16 (Radyo) "'"' •• ınetçiniz oldum! Zahire satışları: mecburiyetinde kaldı. Çünkü tika oyununa dökecek, Mançuri Kanton hükunwti Nankin hu- 1 Moskova, 15 (A. A) - Kı-
Diye nıııkabclc etti. Ç. Alıcı K. S. K. S. herhangi bir dahili harb, Ja· ve Moagoli'de yaptığı gibi ' ı 1 d h • k l b 

1 dutlarında tahkimat yapmak- zkı or uM aAval ~vvbet ~_ri aş-Bu nıııa111clelerden son de- 30 Hashas 11 11 •Jon iht.. sııu derhal harekete ( ktısadi blok) dan bahsede- t 
• • r t d B- t•• .. k ı· k ·ı anı . esnı ugun saa 

rece memnun kalan Hanri, 140 B. pamuk 45 46 geçi rıT',.; vesile olabilirdi. cektir. Nctckim o zaman da a_ ır. u un muna a at ·es~· 1 üçte tayyare ile Moskova'dan 
Fransova'yı yemeğe alıkoymak 70 Ton kum d. 4 50 4 75 Netice, Temmuzda toplanacak bu (İktısadi blok ) fikrini as- mı~ ve hudutlara a.sker tahşıd 

1

. Prag'a hareket etmiştir. 
istedi. 1 Vagon ,, d. 4 50 • 75 olan (Koınintag) ın dış siyasa keri işgal fiili takib etmişti. edılmektcdir. M. Alcsni matbuat mümes-

Fakat Andrc'de cirid oyun- 1 ,, bakla 4 25 4 25 hakkına vereceği karara bıra· Anlaşılıyor ki pamuk ve yün Hong·Kont'da da birçok Kan- sillerine yaptığı beyanatta bu 
lan vnrdı; Fransova bu oyun- 68 Bakla 4 25 4 25 kıldığı ilan edildi. Ayni za- ihtiyacı japonya'nın gözlerini ton alayları dağılmıştır. Bun- ziyaretin General Fajfri tara-
larda bulunmak mecburiyetin- 1 manda Kanton'un yüksek mc- Çin'in en mümbit ve zengin larda~ bir kısmı silahları bı- fından geçen sene Sovyetlcr 
de olduğundan bu teklifi ka- 1 Nöbetçi eczaneler murlarının tayin işinde Nan- dört vilayeti üzerine diktir- rakarak yerlerine dönmü~ler, . birliğı te yaptığı ziyarete bir 
bul etmedi. Bu akşam Kemeraltında it- kin'in bir imtiyazı olmadığı- miştir. Bunların elde edilmesi bir kısın~ da Nankin kıtala- mukabele olduğunu bildirmiş 

Altın kumaş kampında, kra- tihat, Güzelyalı'da Güzelyalı, da bildirildi. Bu suretle ve Japonya'ya (Yang-Çe) ye ka- rına teslım olmuşlardır. ve şahsi temasının Çekoslo-
lın habersizce tagayyub ettiği lrgatpazarmda Asri, lkiçeş· hiç değilse şimdilik dahili bir dar uzanan 100 milyon nüfuslu Erç Gemisi vakya ile mevcut dostluk mü-
anlaşılınca, büyük bir telaş melik'tc Ik•çeşmelik, Alsan- harbın önü alındı .. Galeyanda bir toprak temin edecektir. lskenderiye, 16 (Radyo) - nasebetlerini bir kat daha 
hasıl oldu. Acaba l.ralı kaçır- cak'ta Jozef Jülyen eczaneleri olan kamoy muvakkaten teskin Japon hululü Çin' de 1935 lnğiliz Erç zırhlısı Hindistan'a kuvvetlendireceği ümidini gös-
mışlar, dağa mı kaldırmışlardı? açıktır. edilmiş oldu. yılındanberi durmadan devam hareket etmiştir. termiştir. 
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"'Alman Milletine -'Yeni mukavele ya cumarte
Fihtenin Hitabesi si, ya pazartesi imzalanacak -----------6-;•llllllİlım----B:llÇ-evi-ren-: M-. R-ah-mi-Ba-1ab-an

1 Aras, konferansın bir faydası da dost 
şey yaratamaz. Eğer bizim 1 v t k • t • d • d d • Bundan hiçbir takdir bek· 

liyecek değildir. İtaat etmiyc 
ne ise, eğer hatası umumi ise, 
umum muAacehesinde tevbih 
edilir. Hatta tevbih kafi de· 
ğilse, münasip bir ceza da 
verilir. 

Ferdin cemiyete ikinci tabi 
oluşu : lstetmekle değildir ; 
ferdin kendi içinden gelen is· 
teğiledir : Cemiyetin saadeti 
için ferdin fedakarlığı. 

Küçüklüğünden itibaren ta· 
lebeye : Sadece kanuna itaat 
etme ile ikincisi olan fedakar
lık arasındaki münasebet mef
humunu anlatmak için ; sade
ce kanuna itaat edeni sonun· 
da iradi surette mükafatlandı· 
rılacak bazı iradi fedakarlıklar 
müsaade edilmelidir. Bilakis 

projemiz he:ha~~i bir yerde ugumuzu a vıye e mesı ır, e ı .. 
tahakkuk ettırebılır birşey ise -Başı 7 inci sahifede- etmiş ve 15 inci maddenin he- Binaenaley 16 ıncı ve 23 
bu kendinden memnun olma Montrö, 15 (A.A) _ Ana- yeti umumiyesi kabul olun· üncü maddeler Romanya, Bul-
ve vicdan rahatı hissi, men- •dolu ajansının hususi muhabiri muştur. garistan ve Yugoslavya'nın 
şede mevcut olmak ve bila bildiriyor: Müteakiben konferans Sov- 16 ıncı madde ve 23 üncü 
istisna her insan tarafından Konferans ikinci madde ile yet heyeti murahhasasının 23 cü madde hakkındaki ihtiraz ka-
sevilmek gereğindedir. Haki- buna müteallik bir numaralı madde ile birlikte tadilini is- yıdJarı müstesna olmak üzere 
katte, bu böyleQ.ir. Bila istis- zeyli kat'i şeklinde kabul et- tediği 16 mcı maddenin mü- konferansça kabul olunmuştur. 
na her çocuk ; iyi ve doğru miştir. zakeresine geçmiştir. 16 ıncı maddenin iki zeyli 
olmak ister : Fakat bu, küçük Romanya heyeti murahhasası Fransa heyeti murahhasası teknik komiteye havale olun· 
hayvanın arzuladığı maddi ra- memnun oldğunu bildirmiştir. Sovyet'lerin yapmış· oldukları muştur. 
hat değildir. insan oğlunun Konferans keza yakın bir tadil teklifinin yerini tutmak Konferans gelecek celsesini 
temel unsuru : Aşktır : Bu da, harb tehlikesi takdirinde bo- üzere yeni bir tadil teklif et- yarın ôğleden sonra aktede-
(Mükcınmel adam) gibi vardır. ğazlarda ticari seyrisefer re- miştir. Fransız tadil teklifi son cektir. 
Buna hiçbirşey ilave edilemez. jimini tesbit eden yeni mad- anlarda heyeti murahhasalar Montrö; 16 (Radyo) - Bo-
Çünkü bu, meşhud ve mahsus deyi de kabul etmiştir. Kara- arasında yapılmış olan konuş- ğazlar konferansı düne nis-
alemin tedrici tezahürlerinin deniz'c sahildar olan devlet- maların bir neticesidir. betle bugün çok iyi bir seyir 
üstünde, müstakilen, mevcut- lere ait olup Karadeniz' den Sovyet heyeti murahhasası takip etmiştir. Alakadarların 
tur. Fakat bu inkişaf, ağır hariçte yapılan yeni denizaltı kendi tadilini Fransız heyeti gösterdikleri hüsnü niyet ha· 
yürümektedir : İyilik ve doğ· gemilerinin veya bunların ta- murahhasası tarafından yapılan sebile bütün ihtilafların halle-

kanuna itaatte henüz kendi- rulukmefhumları hakkında ay· miri için Karadeniz' den çık· tadil teklifi lehine olarak geri dileceği ümid edilmektedir. 
sinden tamamen emin olmıya- dm bilği elde edinceye kadar, malan hakkındaki yeni madde aldığını söylemiş ve 23 üncü Müşkülatın en büyüğü, Rus-
na, böyle hareket, müsaade cehalet seneleri boyunca, bu de kabul edilmiştir. madde için istediği tadilden ya ve İngiltere idi. Bu da M. 
edilmiyecektir. inkişafı nasıl temin etmeli ve Müteakıben konferans ikinci de vazgeçmiştir. Pol Bonkur'un tavassutu ile 

Bu iradi fedakarlıkların ob· fıtri olan bu aşkı nasıl müma- seksiyon maddelerinin tetkiki· lngiliz heyeti murahhasası izale edilmiş bulunmaktadır. 
rese ettirmeli ? ne tekrar başlamıştır. Konfe- Fransız tadilini kabul etmiştir. Boğazlar konferansı bir iki jelerini yukarıda zikrettik; aşa

ğılarda da tekrar bahsedece
ğiz. Bu fedakarlık, teşvik ve 
teşçi edilmeli, takdir edilmeli; 
amma öyle aleni takdir ve mü· 
kafat asla... Çünkü seciyesini 
bozabilir; kibirlendirir. Ve ilk 
istiklalinden çevirebilir. Bun
ların hepsi, yalnız ikisi, talebe 
ile mürebbi arasında olup ka
lacaktır. Bunun asıl mükafatı: 

Deruni sevinci ve kendisine 
hakim oluşu olacaktır ; istik
balde kendi kuvvetine daha 
iyi güvenme itimadı olacaktır. 

Bizim farzettiğimize göre, 
çocuk, birçok mürebbiler ara· 
sında bulunacağından, bunlar
dan birini kendine müşavir 
olarak seçer. iyilik yapma yol· 
larında güçlüğe çarpınca ona 
danışır. O da, dostçasına teş
vik ve teşçilerle yardım 
eder. Gönüllü olarak giriştiği 
fedakarlıklar da onun sırdaşı 
olur. Mürebbi de onu, iyi iş
lerinde takdir eder. Bu vicdan 
müşavirleri sayesinde terbiye, 
her talebeye : Kendini yenme, 
kendine hakim olma işinde 

daima daha yüksek dereceye 
yükselmesine yardım eder. 
Terbiyenin tacı olacak olan : 
Sebatkarlık ve istiklal, talebe
yi kendi nefsine sahip kıldır
mak suretile tedricen artıp gi
decektir. Talebe, bunlara ta
mamen malik olunca, ahlaki 
hareket sahası programını çi
zer. Bu şahanın neleri ihtiva 
ettiğini vazıh an görür. Ve baş
kalarının şehadetine muhtaç 
olmaz. O artık kendi hakkın· 
da, kendi hüküm verebilecek 
çağdadır : O andan itibaren 
olgundur. 

Şimdi planımız ; tatbikatına 
geçilebilecek şekilde hazırdır. 
Zira şu saydıklarımızla nok
sanlar ikmal edilmiş oluyor. 
Hak ve iyilik yollarında: Şim
diye kadar başvurulan müka
fat ümidi ve ceza korkusu gibi 
maddi vasıtalar yerine vicdan 
rahatını ve kendinden memnun 
olmayı ikame etmek gerektir. 
Müstakbel hayatın biricik tah
rik vasıtası bu olmalıdır. 

il. - Bizim pedagojimizin 
temel prensibi budur. Şimdi 
birinci mes' ele şudur : Bu vic
dan sekinetini kendinden mem· 
nun olm.lyı nasıl yaratmalıdır? 
Hakikatte, bu, yaratılacak de· 
iildir. Zira insan, yoktan bir 

Tabiat, zeka : Bizim yardı- rans muavin gemilerin tarifi Japon heyeti murahhasası mühim mes'eleyi daha tedkik 
mımız olmaksızın, bu güçlük· hakkındaki maddeyi ?inci mad· teklif edilen tadilin aldığı ta- edecektir. Bunlardan birisi, 
leri halletmiştir. Çocuğun sa· deyi kabul etmiş ve 8 inci limat çerçevesini tecavüz et- boğazlar kontrol komisyonu-
mimi (Ben) inde doğan şuur madde için Fransız ve Türk mekte olduğunu ve binaena- nun vaziyetidir. Türkiye bu 
ve vicdan : Olgun insanların heyeti murahhasları tarafından leyh yeni talimat istiyeceğini komisyonun lağvı taraftarıdır. 
hükümlerinde tecessüt etmiş tevdi olunacak metnin tetki- söylemiştir. Türkiye'nin bu talebine İngil-
bir halde gözleri önüne seri· kine teknik komiteyi memur Bulgar heyeti murahhasası tere'nin büyük bir mümanaat 
liyor. Çocuk nazarında ; o ol- etmiştir. mezkur tadilin bazı tasrihat göstermiycceği sanılmaktadır. 
gun insanların verdikleri hü- 9·cu madde 15-inci madde- icabettirdiğini ve meseleyi hü- İkincisi de, boğazlar ve tay-
küm - kendi vicdanı kemale .. ll'k · ' ı k · t' b' ld' v • • •• l 
erinceye kadar -, kendi vicda
nının hükümleri yerindedir. 
Yeni terbiye bu hakikatı tanı
mak ve bizde önceden mev
cut olan bu aşkı, doğruluğa 
doğru yönetimin mecburiye
tindedir. 

Çocuğun : Olgun insanlann 
yüksekliği hakkındaki, mutlak 
itimadından istifade edileme· 
di. istifade edilemedi değil 
hatta çocukları bozmak için 
kullanıldı. Çocuğun ınasumlu· 
ğu ve bize tabii itimadı : Bi
zim ona eğer bilse nefret ede· 
ceği şeyleri vermekliğimize se
bep oldu. Halbuki o bizden 
iyilik bekliyor. Ve henüz iyilik 
ile kötülüğü birbirinden ayıra-
mıyor. 

Asrımızın en büyük hatası 
budur. Masum çocukluk ya· 
şından uzaklaştıkça, bir çok 
insanların daha egoist ve fena 
olmalarının sebebi budur. Am· 
ma o masum yaştan, az da 
olsa, kendilerinde henüz iyilik 
için bir arzu yaşamaktadır. 
Bu, şunu da ispat eder ki : 
Nesli hazır, eğer tecrit edil
mezse, kendileJlinden sonraya, 
daha ziyade bozulmuş bir ne
sil ·bırakacaktır. işte bunun 
iı;indir ki bir terbiyeci, pek 
doğru olarak, şöyle diyor : Bu 
adamların boynuna koca bir 
demir bağlayıp denizlerin en 
derin yerine atmalı. 

insan fıtretcn fenadır ; gü
nahkar olarak dünyaya geli .. 
yor demek f ıtreti beşere ifti
radır. Eğer böyle olsaydı ona 
günah fikri ancak zıddı olan 
günahkar olmama vasıtasile 
nasıl görünebilirdi ? insanı gü
nahkar eden hayattır. Evelden 
hayatı beşer : Bu ıztıraba git
tıkçe daha büyük mikyasta 
alışan bir inkişafta idi. 

Bu dediklerimiz, böyle bir 
terbiye için, vakit geçirmek
sizin, bir okul açmanın lüzu· 
munu daha iyi anlatmaktadır. 

- Sonu var -

ye mutea ı prensıp mes e e- ·ume ıne ı ırecegmı soy e· yarclerle mürur mes'elesidir. 
lerinin halline intizaren taliK miştir. Bunun da halledileceği umul-
olunmuştur. Romen ve Yugoslav heyeti maktadır. 

Konferans 10-cu maddede murahhasaları da Fransız tek- Üçüncü mcs'ele, harb teh-
derpiş olunan 15 günlük pre- lifinin tazammun ettiği büyük likesinde ve ihtimalinde bo-
avis müddetini 8 güne indir- uzlaşma gayretini teslim et- ğazlann Türkiye tarafından 
miştir. Ancak Karadcniz'e mekle beraber keyfiyeti hüku- seddi işinin Uluslar sosyetesi 
sahildar olmıyan devletin 15 metlerine bildirmeleri icabet· erkanının üçte iki reyile yapıl· 
günlük preavis vermeleri şa- tiğini beyan etmişlerdir. masıdır. 
yanı arzudur. 10-cu madde Reis, birkaç gündenberi Japonya bu notaya itiraz 
kabul edilmiştir. sarfolunan uzlaşma gayretleri- etmektedir. Maamafih, Japon· 

Faal hizmette bulunan Türk nin müsbet bir neticeye var· ya'nın bu hususta fazla inad 
filosu tonilatosu ile alakadar dığını müşahede eylemiştir. göstermiyeceği söylenmektedir. 
olmamak üzere boğazlardan Türkiye'nin 18 inci madde Bulgaristan murahhaslarının 
bir defada geçecek gemilerin mucibince alabileceği tedbir· gösterdiği kuyudu ihtiraziyede 
azami tonilatosu mecmuunu ler hakkında Milletler cemi- Yugoslavya'nın teşebbüsilc ge-
15,000 tonilato olarak tesbit yeti konseyince sülüsani ekse· ri alınmıştır. 
edilmesi hakkında Türk heyeti riyetle verilecek karar mümzi Umumi celsenin Pazartesi 
murahhasasının yaptığı teklifi devletler ekseriyetinin de mu· günü aktedileceği anlaşılınak-
konferans kabul etmiştir. 11 ci vafıkı mütaleası lahik olması tadır. 
maddenin ilk bendi bu suret- için Japon heyeti murahha· Romanya hükumeti, tclg· 
le tadil edilmiştir. Karadeniz'e sası tarafından · yapılan tadil rafla dünkü içtimaa işıirakini 
sahildar olan devletlere ait teklifi bu formüldf!n tevellüd bildirmiştir. Murahhas uzlaş· 
gemilerin geçmesi ıçin bundan edebilecek neticeler itibarile matara Türkiye'nin de girme· 
daha yüksek bir tonilato ka- noktai nazar teatisine vesile sini kabul etmiştir. Vaziyetin 
bulü hakkındaki Türk teklifi olmuş ve bu teklif kabul edi· iyi bir şekilde inkişafı hasa-
talik edilmiştir. lerek tahrir komitesine havale bile M. Titülesko'nun Mönt-

Bundan sonra konferans edilmiştir. rö'ye gelmesine lüzum kalma-
14 ncü maddeyi şekle ait ta- Konferans Sovyet heyeti mıştır. 
dilat ile kabul elmiş ve tahrir murahhasasının 18 inci madde • 
komitesine havale eylemiştir: için yaptığı tadil de tasvip /ngİ/İz kralına 

Montrö, 16 (Radyo) edilmiş ve 18 inci maddenin •k d 
16 ıncı maddenin kabulünden heyeti umumiyesi kabul olun· suı as . 
sonra bugün burada konfe- muştur. 

ransın ı~·ı netice vereceği 20 inci madde teknik ko· 
hakkında nikbin bir ceryan mitey~ havale olunmuştur. Bu 
hasıl olmuştur. komite Tfük heyeti murah-

lngiltere, dün son dakikada hasasının tevdi edeceği tahrir 
fikrini değiştirmiş ve Rus te· şeklini tetkik eyliyecektir. 
zini kabul etmiştir. 23 üncü madde Romanya-

Japonya'ya gelince: Tok- nın bir ihtiraz kaydile kabul 
yo' da Japon bahriye bakanı· olunmuştur. 
nın dışişleri bakanı ile yap· Konferans mahrukat naklct-
tığı mülakattan sonra, Japon- miye mahsus muavin gemiler 
ya'nın Montrö murahhasına, hakkında teknik komitenin ka-
japon noktainazarı kabul edil- bul ettiği 8 inci madde met-
m" ....iği takdirde konferansı nini tasvib eylemiştir. 
terketmesi emri verilmiştir. Bazı maddelerin kabulü di· 

Montrö, 13 (A.A) - Ana- ğer bazılarının kabulüne mü
dolu Ajansının hususi muha- tevakkıf tutulmuştu. Celse so· 
biri bildiriyor: nunda konferans bu şartın ye· 

Konferans İngiliz heyeti mu· rine gelmiş olduğunu ve mev
rahhasalarile olan müzakereler zuu bahis maddelerin kabulü
neticesinde 15 inci madde hu- nün kat'i telakki redilebilece· 
susunda yaptığı tadili tasvib ğini müşahede eylemiştir. 

-Baştarafı 7 inci yüzde
Dijer bir haber: 

Rondra, 16 ( Radyo ) -
Kral sekizinci Edvard, ~bu sa
bah Haydpark'ta askerlere 
gcçitresmi yaptırdıktan sonra 
at ile Bukingam sarayma dö
nerken bir suikasta ut,ramı'i'tır. 
Vak'aya şahit olan bir zatın 
söylediğine göre bir kişi, ta· 
bancasını çekerek krala ateş 

etmiştir. Fakat kral; yaralan
mamış ve kurşun, kralın bin· 
diği atın yantaraf ına saplana
rak hayvanı yaralamıştır. 

Saray mensupları; atın ya
ralanmadığında ısrar etmek
tedirler. Kral, suikast esna
sında hasıl olan kargaşalık 
yüzünden bir dakika tevakkuf 
etmiş ve gene at ile yoluna 
devam eylemiştir. 

Gazetelerinin 
kü neşriyatı• 

İstanbul, 16 (A.A) -
gdzetesi, Montrö zaferi 
lıklı yazısında boğazlar ;J 
feransında Türk hu~ 
kabul ve teslim eder Pi 
itilaf hasıl olduğuna dair 
ce gelen haberleri mevzu.dl 
ederek varılan bu ne~ 
Türk milleti hesabına ~ 
bir zafer olduğunu yaı . 
ve Türk'lerin bu geçitlel'l J 
hafazaya en emin millet 
ğunu kaydettikten sonr' 
yor ki: . 

"Yarın Montrö'de b~.A 
kavele imza edecek mil!':I 
şu noktaya kani olabili~ 
dünyanın iki büyük d 
arasındaki gecit yeri en 
ve emniyetli ellerdedir· 
emniyet vaziyeti cihan 
bakımından daima baki 
lacaktır.,, 

Cumuriyet gazetesindO-.:.. 
nus Nadi, Alman - Avu~ 
itilafını tahlil ediyor \'~Jt 
anlaşmanın bir gün A~ 
ya'nın kendiliğinden P'. 
ya'ya iltihakı neticesine .~ 
cağını, ltalya'nın bu neti"' 
kendi ellerile hazırladığı~ 
bu anlaşmanın bir AllP" 
İtalyan kombinezonuna j~ 
ettiğini yazıyor. Bu Alll"" 
Avusturya yakınlığının ~ 
yı bugünden düşündürdUFi 
şüphe olmadığını ilave ecM 
şu satırlarla bitiyor: ..4' 

"Bizce şimdi yalnız ,...,_ 
turya mes'elesi muslihane 
şekil almıştır. Bu başl 
sabık Tuna imparatorluğ'U 
kayasının büyük Alman 
sine karışmasının ve ka 
masının bir mukaddem 

Bu, zaten er geç böyle 
lacak bir zaruretti. B 

sonraki diplomasi inki~afl .. -.J 
ze zaman, zaman yenı surJI' 

ler gösterece~___.ı 

Mussolini'niİ 
nutku. 

Ve bir gazeteci/ 
beyanatı. 

- Başı 1 inci say/add 
konferansın bütüu alfıkadarı.' 
ı;ında olma ı lftzımdır. 

Silahları tahılitten \r)a 

lanmııktan b:ıhsctnıek, şu '"J ~ 

nıcktc oldu~umu:r. vaziyet bJf". 
imkAn~ızdır. Yalnıı, fcvkal,, 
lilhlannıa yarışını bir dcrecl 
durmak mümkün olabilir. ~ 

l:Juslar so,.yctcsi vakıa JiiP', e 
lıir teşekkiildıir. Fakat so. ye~ r 
sakının 16 ıncı maddc"'i J1JI'. 
vı> lüzuınsuzclur. Bunun içiO 
lar OS) l'tcs:inin ı~Inhı lıizı nıdl" 

ltalyıı'mn nıüstcmlekıit si 
Hahı·şisııın'ııı halya·ya illıakJ tn 
bile, tatmin edilmiştir: hal~• 
bcşistan'tlaıı azami istifadcd~ p 
ka hiçbir şey <lüşünmcme1'el 
burıdau sonra Avrupa su~~ L 
temin ve takviyesine çaiışactJ"~ . 

Roma, 16 ( A.A) - ı>O' tı 
17 ,30 da zecri ıedhirlcriO 

nıa enni: olmasını tcsit iı;İJI 
mış olan Layraklar ılirekl 
indirildikleri ırada 1· f 
\ c•ncdik arnyı LnlkouundııO 

nerck aşağıdaki nutku söyl 
Bugun zecri tedbirleri 

etmiş olan milletlerin ınüll 
beyaz hayraAmı kalelerine 
lcri tarihtir, ı;; tcııımuzdlJfi 
yalnız bir tet11iıniyct naoı 

ayni uımaııda aklı ı;e1i01° 

edilmiş olduğuuuu Lir nişa lıJ. 
İtalyan gazeteleri, iktıel ~ 

hasara sona ermiş olduğuO 

layı kömür ve tenvir gazı 

tına ait tahJidatın kalJı 

<luğunu yazmakt:ıdırlar. D 
evvelce olduğu gihi saat 20 
dar açık kalabileceklerdir. 
çarşamba günleri et istihll 
niden müsaade ,·erilmiotir. 
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JI 
s o n Da ki k a: Suiksad davası Izmir liman işleri idaresin en: 

bitti. Binbeşyüz metre mik'ap azmanın ruhsatiyesi idare tarafın-

:·:Konferans artık hh;birkorku - Başı 1 inci sahi/ ede -
Yahya, askerden kaçmak ve 

Türkiye hududundan dışarı 
çıkmak suçlarından dıvanı
harpça mahkum edilmiş oldu
ğunu ve mahkumiyet müdde
tini hapisanede çekmekte bu
lunduğunu söyledi. 

~ karşısında değildir. 
·-----air -r 

111" ı opraklarımızdan tayyare geçişi bir formüle bağlanacaktır. 
t~~ Bulgarlar da mutmein oldular. Romanya hariciye nazırı 
dıkll M. Titulesko, Montrö'ye gelmeğe lüzum görmiyor .. 

Temyiz mahkemesinin nakz 
kararı okunduğu sırada hava-

ri' Montrô. 16 (A.A) - Havas sinde Türk arazisi üzerinde kabul edilen anlaşmaya işti-
t ~ Ajansı bildiriyor: bütün yabancı tayyarelerin rak ettiğinden konferansı ha-

nın fazla sıcaklığı yüzünden 
muhafız jandarma Ali bayıldı, 
bunun üzerine mahkeme he
yeti celseyi, bir müddet için r• Pazartesi günü boğazlar kon- uçmasının memnuiyeti hak- berdar etmiştir. 

. feransının nihayetleneceği ve kındaki talebini kısmen ter- Halen bilinmiyen yalnız Yu- tatil etti. Celse bir müddet 
sonra tekrar açıldığı vakit 
müddeiumumi Baha Arıkan, 
temyizin nakz kararını müda
faa ederek demiştir ki: 

ır; mukavelenin imza edileceği ketmiştir. goslav hükumetinin kararıdır. 
il kuvvetle sanılmaktadır. Halen Pek mnhtemel olarak kon- Fakat siyasi müşahitlerin de-
r~ müzakere edilmekte olan mes- ferans ikisi ortası bir hal su- diklerine göre Yugoslaya'da 

te' eleler hakkındaki güçlüklerden reti kabul edecek ve tayyare- muvafık bir hattı hareket itti- - Bu davayı teşrih eder
ken "Bu bir rejim davasıdır . ., 
Demiştim. Temyiz mahkeme
sinin kararından iftihar du
yuyorum. Sebebi, fikrime işti

r. a~ık _korkulmamaktadır. Çün- ler için yalnız askeri mınta- haz edecektir. Çünkü dün va-
J ku dun harb halinde boğaz- kalar üzerinde uçma memnu- rılan anlaşma hiçbir suretle 
i lard~n geçiş hakkındaki esaslı niyeti koyacaktır. balkdn devletlerinin emniyeti 

mes eleler Üzerinde bir anlaş- k , h b için tehlikeli bir mahiyet ar-3 - Tür iye nin ar es-
,. mıya varılmıştır. Konferans zetmektedir. 
v d h nasında boğazları kapaması rak etmesinden ziyade Atatürk' e 

suikasd yapmak istiyenlerin 
adalet pençesinden kurtul
mamasıdır. 

stl 8 8 aşağıdaki ikinci derecede Nihayet Bulgaristan bazı 
e mes'elelerı· halledecektı·r. için Milletler cemiyeti konseyi 'h . k I d ı tıraz ayıt arı ser etmişse 

..ıı 1 gibi mukavelename mümzile-
lP' - Lozan muahedesi le ku- de Yugosla~ar tarafından ve-
lııı' rulmuş olan boğazlar komis- rinln de reyini isteyen Jnpon rilen teminat üzerine mütmain 
d Y0 nunun lağvı hakkındaki Türk tadil talebinin yeniden bir olduklarını bildirmişlerdir. M. 

Müddeiumuini, temyizin nakz 
kararındaki maddelere geçe
rek temyiz mahkemesi heye
tinin dinlenmesini istediği şa
hitlerin ehemmiyetinden bah
setmiş maznunlardan betahsis 
Yahya'nın bir şefin emrile ha
reket ettiğinin muhakkak ol-

ti" talebi (Sanıldığına göre fngil- muhalefetle karşılanmıyacağı Titülesko Montrö'ye dönmi-

ıtıl tere bu mes'elede Türk nok- sanılmaktadır. yecektir. Titulesko konferansta 
~ tai nazarını kabul edecektir.) Çünkü konferans prensip vaziyetin iyileşmesi üzerine 

·p 2 - Türkiye Fransız'larm itibarile dün bu tadili kabul Montrö'de bulunmasına lüzum 
rtl ve İngiliz'lerin ısrarı netice- etmiştir. Romanya bugünden kalmadığı kanaatindedir. 

ut -----------....... ---------t Mı~ır • lngiltere 
Muzakereleri. 

(o 

, J M 'J duğunu ve Ali Saib'le temas M. Eaen ısır uan ettiğini, Aziz ile on günde 

Gelen Seyyahlar altı defa görüşmesine nazarı 
Akdeniz taahhüdleri ·· dikkati cclbetmiş ve içinde 

h" K __ ah~. 16 (
1

Radyo) - Mısır hakkında ne dedi? lstanbul, 16 (Hususi muha- silahlarla bazı evrakın bulun-
ukumetile lngiltere arasında birimizden) - bugün Mısır duğu bir bahçeden bahsey-

Yeni aktedilen muahede yirmi Londra, 16 (Radyo) _ M. üniversitesinden 10 profesör !emiştir. 
iJ sene müddetlidir. Evelki mu- Eden, Avam kamarasında bazı ile 90 talebe lstanbul'a gelmiş Mahkeme heyeti, nakz ka-
l, ahedede mevcut şartlardan suallere cevap vermiştir. ve Türk üniversite talebesi ta- rarına itba edip etmemek hu-
'J lngiltere tamamen sarfınazar Suallerden birisi : rafından coşkun tezahüratle susunda bir karar vermek 

etmiştir. _ Zecri tedbirlerin ref'i ile karşılanmıştır. üzere celseyi tehir etmiştir. 
l A"l k • Fransa'nın Akdeniz taahhüd- Balkan ı·ktısad Ankara, 16 (Hususi) -
~' T 1 grevı yapan Suikast davasının ikinci cel-
rı b • lcrinden vaz geçmesi ne de- v r 

ır saylav .n..onı er ansı.. sesi, müdafaa avukatlarının 
mektir? Esasını taşıyordu. 

Atina 16 (P İstanbul, 16 (Hususi muha- müdafaasiyle bitti. Hakimler, 
mü . t ' adyo) - ko- M. Eden şu cevabı vermiştir: uzun müzakereden sonra yer-

m 
nkıs f saylavlardan (Manolea) k birimizden) - Bel şehrinde 

ev u b I - Bu hususta geçende a· 1 B lk k lerine dönerek iiçüncü celseyi 
de a ı k u unduğu hapishane- marada söylediğim sözlerden top anan a an i tısad kon- açtılar. Reis, muhakemenin 
mckt~ıd.. grevine devam et- başka söylenecek sözüm yok- feransında, bir anlaşma imkanı bittiğini ve eski kararda ısrar 
hay t ır. Doktorlar, saylavın tur. Bizce, bu Akdeniz taah- hasıl olmamış ve konferans edildiğini maznunlara tefhim 

a ını kurta k . . b - dag" ılmıştır tt· 
k d. . rma - ıçın ugun b dd d h b k. · c ı. en ısıne d hüdleri ir mü et a a a ı a 
ilaçlar gı. a temin edecek kalmalıdır. • Mühim bir hırsızlık 

vernuşlerdir. 1 Kücük Haberler Rom k M u•tl 1 ' 1 Tepecik'te sepetçi k,!IYU SO-M.. en abinesi • n l er ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;r' kağında Niyazi oğlu Ahmedin 

B'!Zakereleri.. v. Papen'i davet etti Fransız borsasmda oturduğu bahçe kulesine giren 

1 
ukre ·, 16 (H.R) _ Bakan- Berlin, 16 (Radyo) _ Al- Paris, 16 (Radyo) - Hü- hırsız tarafından 70 lira değe-

ar nıec1· · kfımct bank dö Fransa 250 rinde altın bilezik ile herbiri 
~ ıd . ısı toplanmış ve aşa- manya'nın Viyana sefiri Von 
g akı nıes' 1 1 . .. .. ..t.. milyon tediyatta bulunmuştur. onar lira değerinde iki altın 

1 e e erı goruşmu ur: Papen, Hitler'in daveti üzerine - L k k d l Bu vaziyet borsada iyi surette yüzük ve on lira deg" erinde 
lcri t l 0 arno pa tı ev et- buraya gelmiştir. Mumaileyh, 

op antısı. Hitler'le beraber (Bayrud) da karşılanmıştır. iki gümüş bilezik, gül şeklinde 
cd~ - ltalya'ya karşı tatbik yapılacak olan festivalde ha- Fransa'da af bir çift küpe ve altı lira para 

1 ı en zecri tedbirlerin kaldı- zır bulunacaktır. Söylendiğine Paris, 16 (Radyo) - Ayan ~lınmıştır. Hırsız aranıyor. 
rı ması. d Al A meclisi kısa fakat mühim bir 

3 göre, ora a manya - vus- ya konsolosu, ayan reisi tara-
. - Avusturya - Almanya turya anlaşmasının sureti tat- celse aktetmişiir. Bu celsede fından ltalya krallığı ve Ha-
•ttifakı. 1 y af kanunu müzakere edilmiştir. biki hakkında Hitler' e on beşistan imparatorluğu mu-

4 - Sovyet'Jer birliğile Ro- Papen arasında hususi konuş- Kraliçe . Mari'nin rahhası sıfatile kabul edilmiş-
rnanya arasındaki muahede. malar olacaktır. sür'ati artırılacak tir. Bu, ilhakın tatbiki mahi-

Pa~tı:n Mtaildleı'l~ıl.er cemiyetinin /spanya'da vaziyet Londra, 16 (Radyo} - Kra- yetinde görüliiyor. 

6 
vahı.mdı·r liçe Mari havuza çekilmiştir. Çekoslovakya'da devletin 

L . - Romanya, Fransa ve · Sefinede bazı tadilat yapıla- büyükleri 
.ehıstan arasındaki siyasi va- Madrid, 16 (Radyo) - 185 cak ve sür'ati artırılacaktır. Varşova, 16 (A.A) - Ba-. 

ııyet. "f 

~ Faşist reis ve taraftarı diin M. Mussolini ve Amerikalı vekil tarafından imza edilmiş 
~redi F ons iye akşam tevkif edilmiştir. Bun- seyyahlar olan resmi bir tebligte reisi 
~ h ·ı v ·d · lar, hükumet ve rejim aley- Roma, 16 (Radyo) - M, cumurdan sonra devletin en 

Q vı atı .n..eşı esı. 
K hine bir hareket hazırlamakla Mussolini bugün Amerika'lı büyük şahsiyetinin Leh ordu-

ahire, l6 (H. R.)- Yüzde n1aznundurlar. 120 h k b 1 · "' b d l P'l 3 f seyya ı a u etm1ş ve ~unun aşın a mareşa ı su· 
aizli Kredi F onsiye tahvi- ' d k • lat 

9 
Kortez meclisi gayri muay- görüşmüştür. es i nin halefi olan müsellah 

ının son keşidesinde 1 03 k 
ta · hı · yen nıüddetle tatil edilmiş Lindberg Almanyaya davet uvvetler umumi müfettişi ge-

rı ı 430961 numaralı tah-
vile 50 bin frank, ayni tarihli bulunmaktadır. Vaziyet va- edildi. neral Rydz Smigly olduğu be-
3400 himdir. Berlin, 16 (Radyo) - M. yan olunmaktadır. 

31 numaralı tahvile 100 G h A 'k Mısır'da kolera·. b· f Jk • d [ öring meş ur merı an tay-
ın rank isauct etmiştir. l ev et yareci Lindberg'i Almanya'ya Kahire 16 (Radyo) - Ko-

. . /ngiltere'de reisi konuşacaklar.. davet etmiştir. icralı (lver} vapuru mürette-
Sıvıı halk için gaz maskesi Londra, 16 (R&dyo) - Kral Ltndberg'in kendi tayyare- batından bir kişi, karantina 

. ~ondra, 15 (A.A) - Bütün sekizinci Edvard, Umumi harp- sile 29 temmuzda Almanya'ya kordonuna rağmen lskenderi-
sıvıl halkı gaz maskelerile ta Fransa'da ölmüş olan Ka- gelmesi muhtemeldir. yeye çıktığından, hükumetçe 
teçhiz etmek istiyen hükümet nada'lılar namına Vimi'de ku- Bir kabul şekli şiddetli tedbirler alınmış ve 
dahiliye bütçesine 850 bin in- rulan abidenin küşadı sırasında Berlin, 16 (Radyo} - Dan- bu adamın her uğradığı yerde 
giliz liralık muazzam tahsisat Fransız cumurreisile mülakat zing'ten bildiriliyor: fenni ve sıhhi tathirat yapıl-
koymuştur. yapacaktır. Serbest Danzing şehri hal- mlşhr. 

dan alınmış olan Gediz kazası dahilinde Karapınar ormanından 
idarece verilecek eb'ada göre kesilerek dört köşe baltalığı 
yapılması ve lzmirdeki tersanemiz ambarına teslim edilmEsi 
eksiltmeğe konulmuştur. 

23/Temmuz/936 tarihinde idaremiz şefler encümeninde ek
siltme ve ihalesi yapılacaktır. Talip olanların 2250 lira temi
nat akçesi veya ayni miktarda milli bir banka teminat mek
tubu ile 23/temmuz/936 perşembe günü saat 15 te şefler en
cümenine, izahat almak ve şartnameyi görmek istiyenlcrin de 
o güne kadar levazım şefliğine miiracnatları ilan olunur. 17 18 

Ziraat bankası 
sinden; 

19 /Temmuz/ 936 saat 14 te satışı ilan olunan Işıklar' da ki 
ve Seydiköyü'ndeki zeytinyağı fabrikasının müzayedesi 20 Tem
muz 936 pazartesi günü saat 14 te yapılacaktır. Keyfiyet ilan 
olunur. 2192 

lzmir Komutanlığı ilanları 
Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 

3 /Eyliil/ 936 perşembe günü şaat on beşte Ankara'da M. 
M. Vekaleti satın lama komisyonunda kapalı zarfla satın alı

nacağı ANADOLU gazetesinin 15 171 936 ve (6664) say. 1 ı 
nüshasile ilan edilen kırk bin tane yerli ve ecnebi mamulatı 
Alimyon matra ilanındaki ( Yerl_i ve ecnebi mamulatı ) kaydı 
kaldırılmış ol<luğu tashihen ilan olunur. 

Ms. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
1 - Manisa merkezinde bulunan kıtaat hayvanatının ihtiyacı 

için 308156 kilo kuru ot münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesi her gün Manisada satın alma komisyo

nunda görülebilir. 

3 - Münakasası 25 temmuz 936 cumartesi günü saat on 
birde Manisada tümen satın alma komisyonu tarafın
dan yapılacaktir. 

4 Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 308156 kilo kuru otun beher kilosunun muhammen 

fiati 3 kuruştur. Mecmu tutarı 9245 liradır. Teminat 
muvakkatesi 694 liradır. 

6 - ls,tekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika ibraz edeceklerdir. 

7 - Teminafı muvakkate makbuzile birlikte teklif mektup
larını münakasanın yapılacağı belli saatten en aşağı 
bir saat evvel Manisada tümen satın alma komisyo-
nuna vermeleri lazımdır 2048 7 12 17 22 

Mücellit 

Ali Rıza 
Yeni kavf alar 

diği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret me

murluğu resmi mühii

rü ve F. Tenik imzası 

Ucuz, temiz, taze 
çarşısı No. 34 ilac ve tuvalet - , 
/zmir sicili ticaret cesitleri . ~ 

memurluğundan: Hamdi üzhet 
[ Mustafa Kaşıkçı ] ticaret 

unvanile lzmirde Kemeraltında 
41 - 43 numarada eskiden hacı 
hasan ve şimdi de yeni Şük-

ran otel ve lokantasında otel

cilik ve lokantacılık yapan 
Mustafa Kaşıkçınin işbu tica-

ret unvanı ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 1758 
numarasına kayt ve tescil edil-

ıh 
Ecz 
Kücük salepci hanı 

, J 

karşısında 

• 
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Fratelli Sperco Hellenic Lines Çeşme 1J1 caları •ınııııııııııııııııııııııııııı.. Doktor 
; A. Kemal Tonay Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

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

"CERES,, vapuru 27 tem· 
muzda gelip 1 agustosta AN
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 
SVENSK ORlET Lf NEIN 

"GOTLAND,, ınotörü 20 
temmuzda ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZfG, GDYNlA, GO
TEBURG, OSLO ve İSKAN
DINAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

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

SERViCE MARJTIME 
ROUMAİN 

"ALBA JUL1Y A,, vapuru 
30 temmuzda gelip 1 ağus
tosta PiRE, MALT A1 MAR
SİL YA ve BARSELONE ha
reket edecektir. 

Yolcu ve yük alır. 

İlandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
2ci kordonda tahmil ve tahliye 
binası arkasında Fratelli Sper
co vapur acentalığına müraca
at edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 2005 2663 -----... W.F. H. VAN-
DerZEE& CO. 

Limited 
Hamburg - Bremen, Rotter- eu·. yu·. k Tu·. rk·ıye Otel ve =Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıklal"l müt 

dam - Amsterdam ve Anvers - Ha rualıanc i tas) onu k.urşısıudaki dibek sokak lıaşında 3' 
limanları için her ay munta- Gaz -1n05 u Açı I d 1 lı ev ve muayenehanesinde ımbalı ant 8 den ak.§anı aal 6 • = lıu ut:ılanrıı kalıul f'ıler. 
zam iki sefer yapacaktır. - · 111 

O O O 1 
= liiraraat eden hu&talura yııpılması lazımgelen eair tabii.,.. 

Ren, lskandinav ve Baltık "B Y K T RK YE,, oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her mikroskopik: muayeneleri ile ,·eremli hastalara yapılma51rıa 
limanları için doğru Konşi- türlü konförü cami, tertemiz takımları ile .saygılı misafirlerinin = göriileıı Pnomı>loraks nıuayendıune inde nıuntaz:nnan yapılır· 

mento ile eşya kabul eder. emrine amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuruştur. •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Telef on: 411 S 
A [ E • Al ·ı GAZiNO san'atmda mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, • 

ng 0 - gytıan ırıaı taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektir. Türkiye iş ve Ziraat banka 
Line Muntazam servis - Taze ve temiz meşrubat ve mckulat · 

Marsilya ve iskenderiye için Ucuz fiyatlar - Elverişli tabldot, ÜzÜm kurumu limited şiketin 
9600 tonluk "Cairo Citytt va- Muhasebe memuru aranır"~ 
puru her ay Pireden munta- J 
zaman iki sefer hareket ede- Şirketimiz hesap işlerinde çalıştırılmak üzere imtih~ 
cektir. memur alınacaktır. 

Yolcu fiatinde tenzilat: Şerait: 
Pire-Marsilya seyahat müd- 1 Türk olmak. 

deti 75 saat, 2 Lise veya buna muadil bir mektep mezunu ollll; 
Port-Sait ve lskenderiye li- 3 Usulü muhasebeye vakıf bulunmak. 

manları için "VELOS,, vapu- 4 - Fili askerlik hizmetini yapmış bulunmak. 
ru her hafta pazartesi günü saat Yukarıda yazılı evsaf ve şeraiti haiz bulunanların rne/ 
12 de muntazam Pireden ha- vesikaları, bir kıt'a tercümei hal varakasile birlikte 181!! 
reket edecektir. Yolcu ve eşya muz/936 cumartesi günü öğleye kadar kurumumuz muh,.. 
kabul eder. ciliğine müracaatları. 

Fazla tafsilat için Cemal Kazananlar arasında Fransızca, Almanca, lngilizce liJ. 
Cendcli hanında No. 14 rından birine vakıf olanlar tercih edilecektir. 15 16 17--"' 

Umumi Deniz Acentahğı D ~ 

acenta•ın• ~::;!~:~ı olunması. Türkiye Ziraat bankası evle~. d~m.??:?lları işleur 
Telefon , 2s4s Müfettiş namzetliği ve şef uı:num mudurlugunden: 

-Q•/--ıııııııımV•E _____ namzet)ı•g\J )• mu••sabaka ı•mtİhaDI idaremizin Ankara'daki hasılat dairesinde açık bulunan ivier Şürekası murluklara 30171 936 günü Ankara, fstanbul ve lzmir'dt 

- Limited Türkiye Ziraat bankasından: pılacak m~sa?aka imtihanı il.e aşağıdaki şartlarla meınutf 
Vapur Acentası 1 _ Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek nacak ve ımtıhanı kazanıp hızmete alınacaklara 67 lira 

Cendelı. Han, Bı"rı"ncı· Kordon ff k d · ·· ı·· k d f ücret verilecektir. muva a ıyet erecesme gore uzumu a ar mü ettiş namzedi 
Tel. 2443 ve şef namzedi alınacaktır. 1 - Türk olmak. 

THE ELEERMAN LINES Ltd. 2 - Bu müsabakaya girebi{mek için siyasal bilgiler, mül- 2 - Yaşı otuzu geçkin olmamak. 
"GRODNO,, vapuru 25 ha- kiler veya Yüksek ticaret ve iktısat okulasından veyahut hu- 3 - Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle alfıkası 
· d b kl k l lunmamak. eJ zıran a e enme ·te o up kuk fakülteşinden veya bunları yabancı memleketlerdeki ben· 

Londra ve Hul için yük ala- zerlerinden diplomalı olmak gerektir. 4 - idare hekimlerimiz tarafından yapılacak muay 
caktır. 3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve lstanbul sağlık durumu hizmete elv~rişli çıkmak. 

"MARDINIAN,, vapuru27 Ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol pa- 5 - Polisten tasdikli iyi ahlak belgesi göstermek. 
haziranda beklenmekte olup raları verilerek Ankaraya getirilip sözlü bir imtihana tabi tu- 6 - Lise veye. Ticaret mektebi mezunu olmak. 
Liverpool ve Glasgow için tulacaktır. Kazananlar arasında Fransızca bilenler tercih olunur• 
yük alacaktır. 4 _ Müfettiş namzetlerine 140 ve şef namzetlerine 130 şartları haiz isteklilerin diploma ve sair vesikalarile bi 

"DRAGO,, vapuru temmuz lira aylık verilir. verecekleri bir dilekçe ile Ankara' da U. müdürlüğümüze, 
ortalarında Londra, Hul ve Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik lanbul' da birinci, lzmir' de 8 inci işletme müdürlükl 
Anversten gelip yük çıkara- imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe 29 /7 I 936 gününe kadar müracaatlan gereği bildirilir. 

V. N. cak ve ayni zamunda Londra, geçirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük servislerinde çalış- 1651-2132 12 14 17 
DEUTSCHE LEVANTE LINİE ve Hul için yük alacaktır. tırılacak olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra eh- 7 inci ve 8 inci işletme mıntakalarındaki istasyonlardl 

G. m. b. H. "LESBIAN,, vapuru 15 tem- liyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. trenlerde buluup nizami müddetlerini dolduran muhtelif I 
"ANGORA,, vapurn 20 tem muzda Liverpol ve Swansea- 5 - imtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar ve kıymette sahipsiz eşyalar 3/8/936 pazartesi günü saat 

muzda bekleniyor 25 temmuza dan gelip yük çıkaracaktır. Ankara, lstanbul ve fzmir Ziraat bankalarından elde edilebilir. dan itibaren Alsancakta demiryolu emtian ambarlarında 8 ~ 
kadar ANVERS, ROTTER- DEUTSCHE LEVANTE UNIE 6 - istekliler aranılan belgeleri bir mektupla en son 27 / işletme komisyunu tarafından peşjn bedelle satılacaktır. ~ 
DAM, HAMBURG VE BRE- "SOFIA,, vapuru 25 hazi- 7/936 pazartesi günü akşamına kadar Ankara Ziraat bankası laliye ve belediye rüsumu alıcıya aittir. Eşyanın cins ve ~ 
MEN limanları için yük ala- randa Hamburg ve Bremen- teftiş heyeti müdürlüğüne göndermek veya vermek suretile meti hakkında malumat almak istiyenlerin Alsancakta 8 ~ 
caktı r. d · l k ı:. en gelip yük çıkaracaktır. müracaat etmiş bulunmalıdırlar. D. 12 2149 ış etme omisyo!luna müracaatları lazımdır. 21~ AMERiKAN EXPORT LINES lllıilll __ ... ____________ _________ __ -

"EXMISTER,, vapuru tem- Açık eksilt~e ilinı 
muzun nihayetine doğru bek-

~~~~k~·ır. New-York için yük Tire şarbaylığından: 
DEN NORS_K_E_M-IDDELHAVS 1 - Belediyemiz hastanesi için 957 lira 60 kuruş mu~ 

LINJE (DS. AS. SPANSKE- men bedelli 134 cins ilaç ve tıbbi malzeme açık 
LINJEN) OSLO siltme ile satın alınacaktır. 

"SARDİNİA,, motörü 20 2 - Bunların cins, muhammen miktarları ve eksiltme tİ 
temmuzda bekleniyor. iSKEN- JI I r I nameleri bedelsiz olarak urayımızdan verilecektir. 
DERiYE, DIEPPE, DÖN- .J 
KERK ve NORVEÇ limanları 3 - Açık eksiltme 28 171 936 salı günü saat 15 te r 
için yük kabul edecektir. ,._ lacaktır. 
SERViCE MAR1TIME ROU- 4 - isteklilerin muayyen olan gün ve saatte muvakkat 

MAiN BUDAPEŞT minat makbuz veya mektuplarile Uray daimi ene .. 
"DUROSTOR,, vapuru 9 nine müracaatları gereği ilan olunur. 2071 12 

temmuzda bekleniyor. KÔS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, HOVISAD, BUDA-
PEST, BRATİSLAVA, Vi
YENA . ve LINZ için yük 
kabul eder. '---s. A. ROYAL HONGROiSE 

DE NA VIGATION DANUBI
ENNE-MARITIME BUDAPEST 

"SZEGED,, ınotörii 13 tcm
uzda doğru bekleniyor, BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATİSLA VA, Vf
YENNA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. T clefon No. 2007 2008 

Açık eksiltme ilinı 
Tire şarbaylığından: 
1 - Urayımız içme suyu aboneler tesisatı için aşağıda 

zıh musluklar açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Açık eksilme ususlile ihale edilecek musluklarm: 

Muhammen O.O 7,5 muvakıc.t 
bedelleri Adedi Nevileri minat paraf' 
Lira K. Lira K. 

,61'.. • 450 300 Kesme priz musluğu 51 15 
- 19' • ~ 240 300 Taksim musluğu 

il 
ı 3 - Fenni ve eksiltme şartnamelerile mukavelename ,1 

T'.. }y 'K n n P[J / . o u 1 jesi bedelsiz olarak urayımızdan verilecektir. J 
/ llJI U j( 1 ı • 4 - isteklilerin 7/ 8/936 günlemecine rastlayan cuma l!ı. 

1 ~ / saat 15 te muvakkat teminat makbuz veya bank mekt ~-" 

J 
),".J/ ve en son tarihli ticaret odası sicil kayt vesikalarile bitr.' 
(•, [ ,& i ra Ct 1 Uray daimi encümenine müracaatları gereği ilin olunur· 

- 17 22 216ı. 

-
"' . 

.................................................................................................................. ....-.ı 

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve b6brekleri rah 
olanlara, tansiyonları yüksek bulunanlara doktorlar yalnız bunu t.avsiye ederler. 


