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19 
femmuz1936 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

Bir Alman gazetesi, alınan kararlar, ıadece 
Türkiye ve Rusya'yı alakadar eder, diyor .. 

Boğazlar mes' elesinde 
hana hüsnümisal ola

cak şekilde hareket ettik. 

• 
cı-. 

• 
imparator 

lstanbuldan mı 
geçecek? 

Jstanlml, 18 (lluııusi muhaLi
rimizden) - l~kandinav) a memle
ketlerinde 1>e)ahate r;ıkan Habeş 

ioıparatoru Haile Selaaip•. Lond· 
dra'.Jan Fili tin'c dönerken f ,.tan
bul°dan ger;eeektir. 

Londra, 18 (Ha•lyo) Hahe· 
şi tan'ın bura elr;i~i '.\larten. lngi
liz millt>tine hiıalH'n nt"şretıiAi bir 
beyannamede, hiçolmazsa garM lla
befistan'ın kurtanlınası it;in Habe· 
şistao·a nakden ~ardım edilme ini 
istemiştir. 

• , ' 
ispanya 

Fas'ında Büyük Bir isyan 
Çıkmıştır. 

Şu vaziyet gösteriyor ki: 

Danzing artık Al
man'ları ndır! ----------------

Alman usulü 
İntihabata 

tevkif at yapıldı. 
hazırlanılıyor. 

Paris. 18 (Paclyo) Danıig scr-
Lest şehri kanunu c a isi hiıL.üm

tlen i~kat edilnıiı:tir. Bıınun i~iıı 

Danzig'de)ı:i nazıler nıuhalefcı par· 
ıi,,iııe L.:ar~ı fı•\•kalaclı• tt"dlıirlcr İl· 

tilıaz eıınişlcrılir. llanzig
0

1lı· lıir Montrö konferansı, boğazların, yarından itibaren 
ordumuzca işgal edilebileceğini bildirdi. Konf e

ransta bizi hararetle tebrik ettiler. 
Belç_ikada askerlik 

ltalya, anc:k bazı ihtira~"i. kayıdları ileri aürecek! 
. ~stanbul. 18 (Hueusi muha· 

bırımizde)-Başvekilimiz ismet 
İnönü dün ltalya büyük elçisi 
Kont Gali'yi kabul ederek 
uzun bir mülakatta bulun· 
muştur. 

Lokarnocular, Rus 
ya'yı c;ağıracaklar . 

Roma, 18 (Radyo) - ltal· 
Yan gazeteleri, Montrö konfe· 
ransında hazır bulunmadığın· 
dan dolayı ltalya'nın boğazlar 
~'ele.si hakkında ve~il.ecek 
b arı ımza etmiyeceğını ve 
hu ınes' elede serbestisini mu-
a~aza edeceğini yazıyorlar. 
. _ştanbul, 18 (Hususi muha

bınmizden) - Boğazlar kon
f eranıında Roma'1ya hariciye 
bazın M. Titülesko'nun da 
. ul\ınabilınesi ve mukaveleyi 
anıza •- . . ka 1 • . '-uoesı ıçin mu ve enın 
ımzası pazartesi günü (Bugün) 
laat 22 ye bırakılmıştır. Ja
Pon delegesinin, mukavelenin 
~6 ıncı maddesine itirazda 

Ulun .... -Lla .. ı • 
1-~ n soy enıyor. 

bi .1~nbul, 18 (Hususi muh.a· 
.r~mızden) - Montrö'den bıl· 

dırıliyor: Boğazlar komisiyonu 
~esaisini bitirmiştir. Boğazlar 
0nıiıyonu reisi amiral 'Meh· 

met Ali, komisyonun işi kal
madığı için reislikten istifa 
etmiştir. 

. Roma, 18 (Radyo) - Tev· 
fik R" .. t ı · uştu Aras, dün ta ya nın 
Uluslar sosyetesindeki daimi 
delegesile uzun müddet ko· 
nuırnuştur. 

Berlin, 18 (Radyo) - Al
man gazeteleri Montrö_ konfe
ransı ve doktor Tevfik Rüşdü 
Aras'ın beyanatından uzun 
Uzadıya bahsetmektedirler. 

Doyçe Alkemanye Çaytung: 
.. .. ltalya boğazlar hakkında 

sukut ile mukabele etmekte-
-Sena 6 ıncı sag/ada-

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

Almanya Ya 
Müstemleke . . 
Af. Baldvin'in 
Bir izahı ... 

t. ondra, 18 ( Raılgo) 
Af. Baldvin dün avaRI lca
ttıara.ında cenubt A/rilca 
lailkibnni Müda/ai Milltge 
Bakanının " Almanga'nın 
ttıiJatemlelce ilıtigacı ,, halc
lcırulaJci beyanatı üzerine 
de111iffir lci: 

"M. Brigol'un sö .. leri ta· 
ltıcznten kendi nolctai nazarı 
Ve falutdir. Yolcsa cenubi 
4/ıilca devleti namına de· 
ilidir. Esasen brı gibi me-
8flleler üzerine söz sögle-
1'1ek salilıigetini de haiz 
"•ilidir. ,, 

-------------
Fransa sadakat istiyor. 3 esas 

üzerine konuşulacaktır. 
l..oudra l 8 (Radyo) - Mor· 

ning Post gazetesinin siyasi mu· 
harriri Lir )Azısıoda ıli}or ki: 

}'ransa ve Belçika hükfimetleı i 
pe~mbe günü Londra'da toplan· 
mağı kabul etmitlerdir. 1\1. Eden 
bu içtimadaki müzakerelerin daha 

v J • 'd Jci Rus / ilosundun ilci gemi derin ,... esaslı müzakerelere ha-
n.arauenız e ......... _. ........................ ~ ..................................... . 

Irifjli-IZ-·k·rai'iRa suikasd me-
selesinde· kadınların rolii. 
Kili rengi elbiseli kadın - /riyan bir genç_k1% 

ve bunlann meçhul h'ilviyeti •. 
kasd teşebbüaünde buluaan oahsın Suikaedçı Mak .Mabon, (Brikaton] 
asıl iami jerome Fanoigan ve Ma· hastanesinde müşahede ahında hu· 
hon adının miistear bir isimden luodurulmalı.tadır. 
başka biqey olmadı~ı anlatılmıştır. Zabıta, suikasd teşebbüsü iize· 

1 omlra 17 (A.A) - Birçok rinf" kralın mulufllZUI için )Cnİ 
"azetrler Lu 88babki nüsbalarmıla \ 'C fevkalade tedbirler almıştır. 
C! 

da l\lak Mahon'un lrlandalı oldttt Londra 18 (Radyo) - (LonJon 
~unu )azmaktadırlar. Derril mahall•inde yapılan araş· 

Londnı 18 (Hadyo) - Suikasc:l tırmalar nf'tieeııindt' külliyetli si
tt>tehhü ü r nasında mütc·•·Hirin 
,.trafında bulunanlardan iki ~üz 

ld~i ~alıalal"a i ticvap edilmiştir. 

lahlar bulunmuş ,.e müsadert• edil· 
mi,tir. Bu maluılle ahalisinin en 
r;ojl:u lrlandalıdır. 

Massolini'ye göre 

zırhk teşkil t>clecektir. 1 tikhalıleki 
müzakerelere Jtalya. Alman)a \~ 
hatta Rus)a'da cla,·et edileeekll'rJir. 

.Fransa hükiımrti, eski Lokar· 
110 ınukınelc"i ruhu dalıilimle hı
giliz • Fransız • Belçika mütekalıil 

yarılım csaı;ına ı.adık kıılınaıı.111 i · 
teınekteılir. 

Fransa"yı M. Blum ile dış işler 

bakam M. Delbos 'c Belçika"p 
Latvekil M. \'anzelancl ilt• ılış 

işleri bakam M. Sıark h•m il cılı·· 

r.elderdir. 
1..ondra 18 (Ratlyo) iyi ha· 

her alan ıut>hafillerin Hr<likll'ri 
haberlere göre a}ın 20 imle İngil· 
tere, Fransa ve halya arasında bir 
görüşme }apalacaktır. Bu gön1ftue· 
de bir anlatma ha•ıl olursa Bclçi· 
ka., İtalya, 1ngiltcre ,e }'ransa ara
suıda 15 ağustosta Brük~elde hrş· 

ler .konferan ı toplanaeaktır. 
iyi bir membadan haLer alın

dığına göre 1ngiltere, A vrup~ işleri 
üzerinde iiç saf hadan geniş ölçü.le 

-Sonu 6ıncı sahifede-

M. Hitler 
Bitler idarei örfi)esİ Han edilmi 
ılcmektir. 1c;tima b:ıkL.:ı, nutuk ira
clı ) aııak eılilıni~. m:ıthuaı füninc 
sansür konnıuı 'c lıiirriyl'ti ~ah i
) e llc lliğrnclilmiştir. 

Alman u uli.i bir poli teşki· 

laıı )llpılımştır. \yni zamanda ~1-

mauya"dn oldugu gihi ınuhnlıfleri 

tc\l.afc mabsu bir kanıp te~kil 

edil mit 'c Gestapo poli i bütün 
muhalefet rci lerini ıe~kif c<lereL. 
üsera kampına koymuştur. 

Bütün hu tedbirler, sadece ) a· 
pılac:ık yeni intihabat•a rf' J rrbes
tisiııi tt·min için ittihaz edilmiştir. 

\arfo\a, 18 (A.A) - Alnıauya· 

nın Danz.ig üzr.rindeki emel ',. n1· 
y<'tlerini proteıı-to iı."İn Polon,anın 

her tarafımla niimıı) iflcr yaıd· 

mışur. 

ispanya Fas'ında 
MelilA'da isyan var 

------------------
Büyük devletlere h8ki- Yeni cina)etler oldu. Madrid ile 

miyet verilmeli imiş! umhabereye dün gene başlandı. 

Jngiliz icralı 8 inci Edvard 
I..ondra 17 (A.A) - Dünkü 

ımikasd hlidisf'tıinde oynam~f oltl~
ğu rol sahih surette tlayyün eıhl-
ıneıniş olan ,.. fakat bir rol oyna: 
dığı muhakkak bulunan kül rcn.kh 
rlbiııe giyınit bir kadın bu hlidııı.e· 
nin esrarengiz kahramanı adde•hl· 
ınt"ktedir. 

Ba:r.ı kiıntell"r mütearızın le· 
_ . k'ı·-·l ka .... ıkhk anın· ,•.avüzunü ta lll<" en ·v. d'I · 

da bu kadının tla tevkıf e ı mış 
olduğu zannında huluoınuşlard~r. 
Hakikat bal İM' bu kadının pohs· 

• lt>rİD ılelılletilr mt'rkne götürüle· 
rek kendiainin orad~ nsun uza~ıya 
iııaicvap e,tilmiş olwasamlan ıba-
rettir. 

Katlanın ismi orta) a atılmamıştır. 

Z. birrok kimseler kendisine ara y • k 
karşı hayranlıklarını göaterme. 
isti}orlardı. Bu ise kadını sıkahı· 
Urdi. Ortıt yatlı olan hu kadıuıu 
yanında sanşm \e iri-yan bir genç 
kız bulunuyordu. Zabıta ınemurla· 
nnın refakatinde otomobillere bi
nerek yola c,;aktıkl.an 7.aman her 
ikisi de uzun uzadıya alkıtlanmıt
lanbr. Jo'akal halkın sormak arzu· 

da buluııduğu uallerden ken· 
sun . . . 1 1 .1 . . Lurtarınak ıçın ıca ıe• en 
dı ermı • 
ahtiyat tedbirler• alınmııur. . 

Londra ı 7 (A.A) - Krala ıuı· 

Fakat Londra dinlemiyormuf. Yunanistan 
Akdeniz anlQfmpsını bozdu, fakat Tür

kiye, Yugoalavya kısmı bakı! 

M. Mııuo:ini 
Roma, 18 (Radyo) Fac;ist 

nıelıafilinde M. luıaoli"nio yeni 
Avrupa sulhu luklonda bir proje 
hazırladığı söylenmektedir. Mul&O· 
lini şimdi A' rupa ulhu ic;in ça· 
lı~maktadır. 

İtalya'nın Almanya metaliba· 

tına taraftarlık ~östereeeği anlatıl· 

maktadır. ~inyor !'tluaııolini"nin 
maksatla büyük devletlrre hakimi· 
)'f't hakkı \'ermek \'e küçfik dev
letleri diirt Vt') a bet büyük de,·le
tin arım una tabi kılmaktadır. Bu 
sulbperverane teşebbüsün Lomlnı· 
kıymetinin anlqılmam111ı şa~ am 
teessür görülmektedir. 

Jskenderiye, 18 (A.A) Roy· 
ter hildiriyor~ Akdeuia lngiliz do
nanma11na mensup olup burada 
toplanmış olan harp gemilerimfon 
sekizi l\lalta "ya ,.e hi ri de Yuna· 
nistan"a bugün barek~t ede<"ekıir. 

Diğer üçü lskenderiye'de kalmak· 
tadır. 

Roma,' 18 (Radyo) - Yunan 
hükumeti tarafıadan Atina İtalya 
sefirine verilen notada Yunan hü-
kWııetinin Akdeniz udaşmatımdao 
Çf"kildiği bildirilmittir. 

Yunan bükftmeti, Jngiltereye 
ele bu \'aziyeti bildirmiştir. Jagil· 
tere hükümeti menafii i"-tizatıı ol
duktan sonra herhangi bir uzlaş: 
madan çekilmek huausunda serbest 
olduğu ce\•abıoı vermittir. 

Türkiye ve Y ugoıılavya 'ya ge· 
lince, Akdeniz'delr.:i naiyeti mq. 
kük gördfilrJerindeu ngilia'lerle 
aktedilecek itilafın bir müddet da-
ha devamına taraftardırlar. 

lspanga reisicumuru 
M. Azana 

Matlrid, ıs (Radyo) - lspan)a· 
da \'aziyet milphem \'C naz.iktir. 
Cumur reisinin riy aıı tinde topla
nan kabine, eumuriyet nmddeiu
mumisinin rcfakatile öldürülen mut· 
lakiyet taraftarlan ve bilmukabele 
hapishanede katlolunan sol renalı 
mensupları ıncs'clcsini tetkik t>I· 
miştir. 

Neticede sağ \cya sol ı·enah 
mensuplannclan. kanun lıillifı hare-

ket edenlerin de şiddetle ıakilıine 
karar \'erilnıiştir. 

Vaziyet Melili'da isxan çıktığı 

lıaberile lıüsbiiliiıı H>hamet kı~ • 
heımiştir. 

Madrid, 18 (Rrdyo)- Dün ak
şam Madrid, l.izhon. Londra vt> 
Pari ara ında telgraf mmaııala .. a 
kt>"ilmiştir. Aneak Lugiin mulıalH'• 
raı ba~lı)ahihniştir . 

Dış işleri bakııo, g:>zderilt•rı• 
~ıuılan ııöylemişıir: 

Dün l\lclila'ılıı çıkan ihtılaJ 
sadı• İspanyol Faı.-ıoda l\folilıi"da 
c;ıkmıştır. J~pan) ıı ) arımadıısanıla 
hir;hir İı;}an lıarekı·ti ,oktur. 

İspıtıı) ol Fııı; k u.mıuulam 't> 
\ali"i gcncrııl Goıwz llorato :\!,._ 
lilii

0

) a giımiştir. 

J..izhon. 18 (Rad)o) Bıırn<la 
de\ı•ran eden şayialara giirı.• krul 
taraftarlannın lideri Kar)o Soıello
mın katlinde aliikadıır bir zabit ile 
bir kam)On şoförü Ma<lrid hapİI'· 
hauı•$iııdl.' iil<lüriilmiişlcrclir. 

I.onılra, 18 (Rad)o) De)Iİ 

ek preıı gazetesinin lladrid muha
biri, hu sabah bir yolunu bularak 
gazeteı:.ine l\ladriıl"den telefon et· 
miştir. Muhabirin lspaıı)a hak
.kında vel'di&i malumata göre ispan
ya'da lıükumN, lıen crd~ lı.ikiııı \'a· 
ziy<'ttcılir 'c cım;uriycı rejimini 
tar iu için her türlü tc~birleri al
ımştır. 

.Ma<lricl, J8 ( Rad) o ) Ger; 
\'akit ııı>şroluııan bir tebliğde. Af· 
rika 'daki askerin hfikumete karfı 

-Sonu 6 ıncı sag/ada-
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İpleri çeken kimdir, nedir? Ün U D e g r a a er er 1 
Konferansların, planların, projelerin, silahlann, huılutlann arkasında, 

büıüıı, hunlım O) ııatan 'e kıınıldutan şey nedir? o ı · e t M ' 1 • 
nu kukla dünyasında a ıl ipler kimin dindedir? ımpıya eş a esı 
!\lu olini bağırdıkça, Bitler gazetelere sijz s<>yledikçe. Jngiltere'deki. . 

gaz kumparıyım erktinı faaliyete geçtikçe, Madrid sokaklannda gençler 
l ld k b·1 . -- • --gırtlaklnştıkı;a ve Fran.:ıa'ıla mağazalann içi a tüst o u ça, ne 1 eyım, k ' l 

Avusturya'dıı naziler, gene Arnı;turya aleyhine gazete dağıttıkça, Bulgar Atina, da büyük merasim vapılaca ve meş a e 
komitecisi ıla~ lııışıoda beli bombalarla dolııstıkça, japon zabiti taban· 

c•sını çekip .1" ı;arayı bastıkça. hunların arkasınıla kimi hatırlarsınız. Bulaar hududuna kadar götürülecektir. 
kim \'ar<lır, dersiniz? e' 

iSevyork sokaklaı"ında eli cebinde dolaşan ve homurdanan işci, giz· Atina, 18 (Radyo) - Olimpiyat oyunları meş'a\esi yarın Olimpiya kasabasında yakıla· 

li.t-t" Mo kova'ya göz kıpıyor. caktır. Bu münasebetle büyük bir tören vapılacak ve bu törende, Almanya'nın Atina sefiri de 
Çin\lc san ırk hirhirine girmi§. Aralarında bcyaı ırkırı rasuı<u. hazır bulunacaktır. Meş'ale Akropola getirilecek ve burada söylevler verilecektir. Bundan sonra 

ıııiıı)oueri ve mü temlekcdsi dolaşıyor. stadyuma gidilecek ve burada, Kralın da hazır bulunacağı bir tören >:apılacaktır. Bu törende, 
Fifütiu\Jeki vaziyet ıııalüın! k 

kor diplomatik te hazır bulunaca tır Çarpı~an, ipleri tutan, O) na tan, ıçratan. kan döktüren, arıyı lıeya· 
zn. he) azı E'iy.ılıa karıştıran lııı kun·etin ve taz) ildn adı, içıiınai lıubrnı· Meş'ale, bundan sonra yola fıkarılacak ve Larisa yolu ile Selanik'e ve oradan Bulgar hu· 
Jır, rejim lmlıranu1ır. dudlarına isal edilecektir. Burada, Bulgarlara teslim edilecek ve gene törenle Alınarak Al-

llarp sonu iilcmi, tarihin hiitüu ııııılıııssala ıııı tasf iJ4' etmek :iı;ter· manya'ya götürülecektir. 
ken, J ırap1anıı ihtiyaçlann. ga)ritahiiliklerin ilıdıııı ettiği "'aziyeti göre· Atina, 18 (Radyo) _ Yunan Veliahtı prens Pavlo, refakatinde Kültür bakanı olduğu halde 
menıiş ,.c bugünkü buhranlar, tez:ıdlar, ·n·jiınler ıilcnıi dcgınııştur. gelecek hafta Hamburg'a gidecek ve orada üniversite talebesi için toplanacak olan beyelmilel 

Dı•mokrasi mi, çeşit çeşit. 

So yaliznı mi; o da birkaç \'•'ŞİI. 
~a youalizm mi, tümeıı tüıııeııc!. 

Demokrn~iyc hasret çeken aç mntl'fekkir, sosyalizmin muhayyel sof. 
rasın<laki zeııginliğe bakıyor da inliyor. 

Hulıi a; rejimler gırtlak gırtla~a gclnıi~ıir. Bakalım, kim kazanacak·~ 

Orhan Rahmi Gökçe 

Şimal Denizle- Meşhur Ma
rinde Tetkikler. denci Briket .. ...... 
Ayni zamanda 
Askeri imiş . .. 

Moskava, 18 (Radyo)-Sov
yet Rusya'ya mensup 120 va· 
pur, Şimal denizlerinde fenni 
heyetlerle tetkikata çıkacaktır. 
Bu heyetlerin ayni zamanda 
askeri bir mahiyeti de vardır. 
Çünki şimal denizlerinde üssü
bahriler tesis etmek fikri bes· 
lenmektedir. Bir harp lhtima· 
linde Trans Sibiriyen hattın
dan başka merkez cihetten de 
askeri bir yol temini zaruri 
görülmektedir. 

Fransa'da 
Zirai grev zararları 

Paris 18 (Radyo) - Zirai 
grev Fransa'yı esaslı surette 
sarsmaktadır, Çiftliklerde grev 
ilan eden ziraat amelesi, sü
rüleri aç bıraktıklanndan pek 
çok çiftlik hayvanatı ölmüştür. 

Arden 'de müstahsil!er grev 
ilan eden amelenin işten tar
dına karar vermişlerdir. Müs
tahsillerin bu kararı mühimdir. 

• * • 
Paris, 18 (Radyo) - Fab-

rika ve müesseselerin tahliyesi 
devam etmektedir. 

Grev bazı yerlerde devam 
etmektedir. Üç tütün antre
posunda da grev devam et
mektedir. 

Yerinde ceza! 
Askerlik dersınde 

yaya imişler 
lstanbul, 10 (Hususi muha

birimizden) - Ankara hukuk 
fakültesi talebelerinden yet· 
miş kişi, askerlik dersine de
vamsızlıklarından askeri kampa 
alınmamış ve sınıfta bırakıl
mışlardır. -

--······--lıtanbul'dan 
Ankara'ya geçiyor. 

lstanbul, 18 (Hususı muha
birizden ) - Habeşistan'daki 
Petrol ve maden imtiyazlarını 
satın almak işinde adı geçen 
sermayedar M. Briket, Bugün 
lstanbul'a gelmiştir. Buradan 
Ankara'ya gidecektir. 

Mogolistan 'dan 
Rusya Ya 

Mogol meclisi, 
Rusya'ya selam 
telgrafları çekti. 

Moskova, 18 (A.A) 
Ulanbatordan bildiriliyor: 

Meclis 15 temmuzda Mo
golistan 'ın kurtuluşunun 15 
inci yıldönümü münasebetile 
feykaJade bir toplantı yap
mıştır. inkılapçı halk partisi 
merkez komitesi namına söz 
söylüyen Lubsandorgi ezcümle 
demiştir ki: 

- Mançuri ve Japon'ların 
doğu hudutlarımızda banşı 
bozmak teşebbüslerine karşı 
gösterdiğimiz şiddeti mukave· 
metle yurdumuzun istiklalini 
müdafaaya muktedir olduğu
muzu gösterdik. Büyük dos
tumuz Sovyetler birliğinin 
menfaatten kaygusu olmıyan 
ve samimi yardımı bu onbeş 
yıl devamınca zaferlerimizin 
en mühim amili olmuştur. 

Meclis alkışlar arasında M. 
Stalin, Kalenin, Molotof ve 
Voroşilof' a selam telgraftan 
kabul etmiştir. 

Yalan! 
Viyana, 18 (Radyo) ·- Ha· 

riciye bakanlığı matbuat mü
dürlüğü Avusturya kabinesinde 
tadilat yapılacağı haberini 
tekzip etmiştir. 

ELHAMRA Telefon 2573 

Bugün iki büyük film birden 

1 - Buhran bitti 
Albert Prejean - Daniele Darieuse 

2 - Silah başına 
Anna Be/la - Victor Fransen 

Duhuliye 20 Kuruştur. 
Seanslar - 4 de Silah başına, 6 da Buhran Bitti, 

7.30 da Silah başına, 9.30 da Buhran bitti. -

kongreye iştirak edecektir. 

Krapinski'nin 
KüDeri 

Şam Fuarı 
Yeni paviyonumuz mükemmeldir. Gaze.

1

Cenaze mera-
teler takdirlerini bildiriyorlar. simle gömüldü . . 

Şam, 18 (A.A) - Burada açılmış olan beynelmilel fuardaki Moskova, 18 (A.A)- Dün 
Türkiye paviyonu ve bu pavlyondaki mallarimızın gerek tc:· konservatuvarın büyük salo· 
nevvü üzerine ve gerek teşhir tarzları hakkında yapılan neşrı- nunda teşhir edilen Krapins· 
yat üzerine Ekonomi bakanlığının gösterdiği yakın alaka ve ki'nin küllerini muhtevi sandık 
derhal almış bulunduğu tedbirler neticesi olarak paviyonumuz önünden 50,000 kişi geçmiş· 
cidden çok mükemmel bir hale getirilmiş bulunmaktadır. tir. Saat 17,30 da hükumet 

iki gündenberi fevkalade bir dekor içinde açılmış olan bu komisyonu azası tabutu kal-
yeni paviyonumuz şimdiye kada fuarda yapılmış bulunan bü- dardılar Cenaze alayı Stalin, 
tün diğer paviyonlardan çok üstün bir güzelliktedir. Paviyo- Molotof, Kalenin ve diğer ze· 
numuzun gerek bu güzelliği ve gerek içinde teşhir edilen ma· vatın beklediği Kızıl meydana 
mulat ve mahsulatımızın çeşitlerinde olduğu kadar tertip ve gelince Sovyetler birliği halk 
tanziminde gösterilmiş olan dikkat ve itina bütün gezenlerin komiserleri konseyi başkan 
takdir ve alakasını celbetmektedir. Gazeteler yeni paviyouu- muavini Majajak konsey ve 
muz hakkındaki yazılanna sayfalannda geniş bir yer ayırmakta parti namına bir nutuk söyle-
ve hergün binlerce kişi Türkiye paviyonunu ziyaret eylemektedir. di. Cenaze mitinginden sonra 

Avusturya-Türkiye anlaşması 
21 temmuzda bitiyor. 

Stalin, Molotof ve diğer hü
kumet azası külleri Kremlin 
sarayına naklettiler. Ve Büyük 
alimin külleri top sesleri ara· 
sında duvara yerleştirildi. Ankara, 18 (A.A) - lktısat vekaletinden bildirilmektedir: 

Avusturya ile aramızdaki 21/7/934 tarihli ticaret anlaşması 
21/7/936 tarihinde bitiyor. Cereyan eden müzakerat bugüne 
kadar müsbet neticeye varmış değildir. 21 Temmuz 1936 ta
rihinden itibaren yeni bir anlaşma tahakkuk etmediği takdirde 
Avusturya malları Türkiye' de ve Türkiye malları da Avustur
yada umumi rejime tabi kalacaktır. Avusturya'daki umumi re
jim hakkında tafsilat Türkofis merkezi ve şubelerinden alınabilir 

İstanbul Gaze-
leleri Neşriyatı: 

lstanbul, 18 (A.A) - Yunus 
Nadi Cumuriyet gazetesindeki 
başyazısında; Türk diplomasi
sinin Montrö'de kazandığı bü
yük zaferi alkışlamaktadır. 

Tan gazetesi, lngiliz siyase
tinin, bugün eskiden olduğu 
gibi yüz sene uzağı gören bir 
kuvvet ve metanetine sahib 
olmamasına mukabil Türk si
yasetinin istediğini ve yaptı-
ğını bilir bir kuvvete malik 
olduğunu ve bunu Montrö'de 
ispat ettiğini söyliyerek şu sa
tırları yazıyor: 

•Mukadderatımıza sahib ol
madığımız günlerde siyaset dü
menlerine hakim yüz sene 
sonrasına göre iş görür diye 
uzaktan uzağa imrendiğimiz 
Milletler, bugün bizdeki va-
ziyete ve bizdeki yüksek reh
berlik dehasına gıpta etseler 
yeri vardır. 

17 Sene evvelki şeraitle 
bugün arasındaki dünyalar ka· 
dar farkı bütün Türk'lük bo
ğazlar uzlaşması vesilesile duy
malı ve pek haklı, pek ye· 
rinde bir iftihar hissi her Türk 
kalbinin en derin köşelerine 
kadar yayılmalıdır. 

Deli katil 
Jstanbul, 18 (Hususi muha

birimizden) - Beşiktaş'ta tü
tün amelesinden Hüseyin, bu 
gün delirmiş ve bir arkadaşım 
vurmuştur. I 

Türk- Yunan 
ticareti 

Yunan murahhası 
Ankara' da 

İstanbul, 18 (Hususi muha
birmizden) - Türk - Yunan 
ticaret ofisi delegesi M. Fu
fasi, Türk - Yunan ticaret an
laşmasının tatbikinden dolayı 
tevakkufa uğrayan iki mem· 
leket ticaretini yeniden can· 
!andırmak için lktısat Vekili 
Celal Bayar'Ja Ankara'da gö
rüşmelere başlamıştır. Bu gö· 
rüşmelere ehemmiyet veriliyor. 

Maliye Vekili 
lstanbul, 18 (Hususi muha

birimizden) - Maliye Vekili 
Fuad Ağralı, bugün Ankara-
dan lstanbul' a gelmiş ve me
rasimle karşılanmıştır. 

Rusya'da yangın 
Moskova, 18 ( Radyo ) -

Mutilniski şehrindeki gıda am· 
barlanndan biri ateş almıştır. 
Bu ambarda bulunan bütün 
erzak yanmış ve insanca da 
zayiat olmuştur. Ölenlerin mik
dan henüz malum değildir. 

liman müdürleri 
lstanbul, 18 (Hususi muha

birimizden) - lktısat vekale
tine devredilmiş olan lzmir ve 
lstanbul liman işleri umum 
müdürlüklerinde bulunan Haş
met Dülge ve Manyas, Veka
letçe bu vazifelerinde ibka 
edilmişlerdir. 

ispanya' daki 
Cinayetler. 

Madrid, 18 (A.A)- Lorak
ta bir ihtilal hareketi olmuş 
ve genişlemeğe başlamıştır. 

Sen Sebastiyan'dan gelen ha
berlere göre kral taraftarları
nın lideri Karlo Sotello'nun 
cenaze alayı geçerken meçhul 
bir şahıs silahla ateş etmiş, 
bir kişi ölmüş, 5 kişi yaralan
mıştır. 

V arolsunlar 
Ankara, 17 (A.A) - Hava 

tehlikesini bilen üyeler listesi: 
13,097 Cafer sadık Uzun· 

köprüden 25 lira, 13,098 Se
vest 20 lira, 13099 Mahmut 
ve Ferit 40 lira, 13,100 Ha
san Emin oğlu 20 lira, 13, 101 
Haşim 30 lira, 13,102 Bur· 
han 20 lira, 13,103 Emin Hü
seyin oğlu 50 lira, 13,104 Sü
leyman Ahmet oğlu 20 lira, 
13105 Musa Salih oğlu 20 lira, 
13,106 Alaettin Hurşit oğlu 
70 lira, 13,107 Dibek Mah
mut 50 lira, 13, 108 Abdi 20 
lira, 13, 109 Abdullah Aras 
20 lira, 13, 110 Osman Meh
met oğlu 25 lira, 13,111 Hü
seyin Ahmet, oğlu 55 lira, 
13, 112 Yusuf Veli oğlu 25 
13, 113 Ahmet Sözer Mehmet 
oğlu 25 lira. 

Bir vapur tehli
kede bulunuyor .. 

Londra, 18 (Radyo)- Hin
distan denizlerinde Seyrisefer 
eden (Tamba) vapuru, tehlike 
işareti vermiştir. Bu vapurun 
yolcuları arasında birçok ka
dınlarla küçük çocuklar bulun
maktadır. Vapurun batmak 
üzere oldup söyleniyor. 

Türkiye-in 
tere ticare 

Nasıl 
Hareket edeceği 

Ankara, 18 (A.A) -
havadis alan mahafilde 
siyonların kalkmasından so 
Türkiye ile lngiltere arası 
Kanunuevel 1935 de alın 
olan karşılıklı teminatın hi 
bulunduğu ve sanksiyonl 
kalkmasını takip eden müb 
miyet devresinde Türkiye ' 

tek taraflı olarak lngiltere 
karşı teminatı devam edec 

zannolunmaktadır. 

Çocuk 
esirgeme f aaliye 

Ankara, 17 (.A;.A) -
cuk esirgeme koruma ge 
merkezi 1171936 tarihind 
16171936 tarihine kadar 1 ~ 
çocuğa yardım etmirtir. BIJll; 

!ardan 378 hasta çocuk 

anne genel merkezin polikil 
niklerinde bakılmış ve teda"! 

edilmiştir. Ayrıca diş pıua)'f 
ne evinde de 327 çocuM 
dişleri bakılmış ve tedavi edif 
miştir. 722 çocuk ve anne ı': 
nel merkezin banyolarınd .. 
istifade etmiştir. _j 

Süt damlasından hergün tJI 
çocuğa süt verilmiş ve on~ 
g~nde yekun olarak 800 kı 
bedava süt dağıtılmıştır. ıa14 
okul çocukları ve çocuklu atr 
neler için genel merkeıdelt 
açılan aşhanedf"n hergün 1~ 
çocuklu ann~ye sıcak Ö~ 
yemeği verilmiştir. Yardı
için genel merkeze başvur"! 
4 yoksul yavruya para yat'; 
dımı yapılmıştır. 

ispanya.Rusya 
münasebatı .. 

Lizbon 18 (Radyo) - lr. 
panya hükumeti, Sovyet Ruf. 
ya ile sıkı münasebata girİ~ 
mek ve bunun için s"iyasi bit 
muahede imza etmek kararı.,. 
vermiştir, Bunun üzerine ti~ 
ret nazın M. Alvazer Bor1'" 
nın Moskova büyük elçili~ 
tayin edilmesi muhtemeldir. 

Rus mütef ekkirinil 
Cenazesı. 

Moskova, 18 ( Radyo ) -" 
Moskova ilim akademisi rei# 
iken geçen hafta vefat ede' 
profesör (Karpinski) nin ce~ 
zesi, büyük ihtifalle kaldırt~ 
mış ve (Lenin) haykeli öniitl' 
den geçirilmiştir. 

Kadirşinaslık 
Moskova, 18 (Radyo)-So 

yetler birliği halk komiseri 
meclisi, bilgi akademisinin 
oloji müzesine ölen bil 
Krapinski adının verilme · 
ve üç kızı ile torununa tah 
lerini bitirinceye kadar m 
tahsisine karar vermiştir. 

zayiatı 

miştir. 

Bir zelzele 
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dıköy ve Günay'da. Ş E H 1 R 
l Sa sal 

' ' 
MAHKEMELERDE: Arazi vergileri 

'eeıa M ustaf a'yı Vek~letten .bir Damacanalarında 
Yeni bir tetbir . .. 

~a~al kaynağında damaca
nalara doldunılmı ; a5al suyu
mın, Jamac3.naları:ıdan baıı
larıra vidalı demir kapan ye
riı.e mantar ve çam kozalağı 
konduğu tesbit edilmiştir. Mu
hasebei ht:susiye müdürlüğü, 
Şaşal kayi1ağındaki memura, 
vidalı demir kapak bultınmıw 

) an dan,acanalara su doldur
tJlmaması içın emir vermiştir. 
Çünki bu yüzden Şaşal suyuna 
hile yapılması ihtin;ali vardır. 
Bu emirle Şaşal suyu- dama
cana 1 arında hilenin önüne ge

çilmiştir. Bazı sucular, mü
dürlüğe müracaatla maııtar 
tıpalarla doldurulduğu takdir
de damacanalarda hile yapı· 
lamıyacağını iddia etmişlerse-

tamım geldı .. 

k"m o•• ıdu•• recek m•ışl Bina ve arazi vergilerinin 1 , 
1 

vilayetler hususi ·darelerine 
devredilmesi münasebetile ara-·----~· _.,_ 

Urla cinayeti davası için bir 
ara kararı verildi. 

Yukarıda .Tialkevi temsili Kadıköy'de, cşağıda Günay'da .. ı 
Denizli, (Hususi) - Denizli Denizli spo~ b.?l.~esi, ~lba· 

Halkevi temsil grubu evelki yımı7: Ekrem ~~~.ur .~n h.ıma-
ve geçen sene oldu<Tu gibi yelerı altında onumuzdekı cu-
busene de bir lur tertip ede- martesi ak~umı be!edi~e ba~-
tek ilimizin Buldan ilçesile çesinde bir gardcnpartı tertıp 
Kadıköy Ve Giinay kamunla- etmiştir. . . 
nna gitıniş, ( Kozanoğlu ) pi- Belediye Jaalıyetı: . .. 
Yesini temsil ederek avdet et- Şehrin güzel ca<ldelen uze-
tniştir. Temsil grubuna: Halk- rinde Delikliçınar gibi en ka-
evi başkanımız Esat Kaymakçı ]abalık yerinde bazı harap ve 
Ve Lı lk · b d · t• k çirkin binalar göze çarpmakta l!a evı an osu ış ıra . . 
etıniştı·r T ·ı· .. c Kadı· ve ürküntü vermekte ıdı. 
k . emsı , onc · k' 

de müdür; bu müracaatları 
kabul eLmemiştir. 

Soyadı 
Beyannamelerden 

bir kısmı gön
derilmemiş 

Men~men kazasının Kumte
pe mcvkiinde Mehıned Emin'i 
öldD.rmckle maznun Bela Mus-

, tafa ile arkadaşl<:ırının muha-

kenwlerinc diin ağırcernda 

devam edilmi:,;tir. Dünkü cel- 1 

scde maznunun gösterdiği Hü
seyin ve İbr3him adında iki 
müdafaa ~ahidi dinlenmiştir. 
Bu şahitler; vak'adan evel bir 
rriin Menemcn'de Fazıl'ın kah. .:.. 
vesinde otururken Mehmed 
Emin'i gördüklerini ve Meh· 
med Eınin'in, yanında bulunan 
iki köylüye mer'a meselesin· 
den bahsederken: 

- Nasıl olsa bir gün Bela 
Mustafa'yı öldüreceğim. Bu 
suretle mer'a meselesi de ken
di]iğinden ortadan kalkmış 

olacak, dediğini duyduklarım 
söylemişlerdir. Kararın tefhimi 
için muhakeme talik edilmiştir. 

Urla cinayeti 
Urla hakimi İhsan Ziya'yı 

döverek ve dövdürerek ölü
müne sebebiyet vermekle maz

nun Yasin Fehmi'le arkadaş-

larının muhakemelerine Agır 

cezada devam edilmiştir. ls
tanbul' a yazılan bir talimata, 
mahkemece üç defa tekicl 
edildiği halde cevab gelme· 
mişti. Ağırceza mahkemesi, 
talimat cevabının gecikmesine 
sebebiyet verenler hakkında 
takibat yapılmasına k:irar ver, 
miş ve bu kararın İstanbul 
müddcitımuıniliğinc gonderil
mesi, alakadar kimse onun 
hakkında takibat yapılması için 
İzmir mü:1dciumumiliğine tez· 
kere yezılmasını muvafık gör· 
müştür. Muhakeme talik edil· 
miştir. 

Eşrefpaşa cinayeti 
Eşref paşada kahveci Kadri 

ve Remziyi bir kız mes'elesin
den taammüden öldürmekle 
maznun İnce Mehmed'le arka
daşlarının muhakeme!crine dün 
ağırcezada devam edilecekti. 
Maznunların dinletecekleri iki 
müdafaa şahidi gelmemişti. 

Onun için muhakeme başka 
bir güne bırakılmıştır. öy k d k Urayımız· bu harap ve çır ın amunun a açı • nava ' k d K J sah · binaları yıktırma ta ır. ış a 

Soyadı tescil müddetinin 
kanunen 2 temmuzda bittiği 
malumdur. İzmir'de yabancı 
olarak bulunan ve nüfus ka
yıtlan başka vilayet ve kaza
larda olanlardan birçoğu, sow 
yadı kağıtlarını nüfus m~dür: 
liiğüne zamanında verdıklerı 
halde bu beyannamelerin elan 
aid oldukları vilayet ve kaza
lara gönderilmedikleri haber 
alınmıştır. Hatta nüfus mü
dürlüğüne müracaat edip ev
rakının tescil muamelesi yapı
lıp yapılmddığını, gelip gel
mediğini soranlara: 

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

nesıncle verilmiş, 1 soo.2000 i rkr 1 a<ldeleri üzerinde 
Yurtdaş alaka ile seyretmiştir. vel s ı ka tc darlık veren 

K d k.. .. , yo a çı '111 ı ve 
d ,a ı ·oyu nden sonra Bul· binaları da istimlak ederek 
stn a gi~ilmiş ve Buldan'da bu caddeleri gcnişletmeğe ve 

nema bınas d l n tem- ı 
sil burada d ın akyab~ı ~k v istikamete getinneğe baş.a· 
b a pe uyu.· rag-

et ve alak lb . . mıştır. .. 
Bul ' a ce etmıştır. Uray1mızın bu isabetlı ıcra· 

. dan dan Günay kamununa atı halkımızın takdir ve mem-
!~~lerhek hükumet bahçesind.e nuniyetiııi mucip olmuştur. 

.. avada verilen temsıl • 
Yuzlerce yurtdaşın neş'esini, Tuzla fabrıkası 
tılusa} 1 · · d · J'l f a gururunu bes ernıştır. Çamaltın a ınşa e ı en so r 
.. T eınsil şubesi, bu üç yerde tuzu fabı ikasının açılma me-
~ttnidin fevkinde sevgi ve saygı rasiminin önümüzdeki hafta 
ılc karşılanmıştır. sonlarında yapılacağı a~la~ıl-
Denizli' d ı · l . maktadır. Açılına nıerasınııne . . e po ıs er. .. .. .. k 

- Beyannameleriniz daha 
gönderilmedi bile. Cevabı ve
rilmiştir. Nüfus dairesinde 
gösterilen bu sür' ate şaşma

mak elden gelmez. Vilayet 
makamının bu mes'ele ile ala
kadar olmasını dileriz . 

Lise ihtiyacı 
----··---

Rıdvan Nafiz 
tetkikat yapıyor. 

İzmir lisesi ihtiyaçlarını tet~ 
kik için şehrimize gelmiş olan 
maarif ınüsteşan Rıdvan Na
fi~. h f.il a 'ına devam etmek
tedir. Bu sene ders yılı ba
~ırıda yeni lise açılmasına ih
tiyaç hasıl olacaktır. Onun 
için yeni lise ittihaz edilmek 
üzere hassaten Buca' da birçok 
evler bulunduğu yapılan tet
~. i ':der sonunda anlaşılmtştır. 

. llırııiz polis kadrosunun ih- riyaset etmek. ~zen~ gumr.u ve 
tıyaca kifayetsizliği hasebi le inhisarlar vekılı Ah Rana nın, S ·ı "'hl f maarife satılmak üzere 
Yeniden bA ı· 'l" d'J 'ş berabeı inde inhısarlar umum l a a ya - edildikleri işitilmiştir. -.ş po ıs ı avc e ı mı .. d .. ·· ı 

Bu binaların müsait fiatl erle 

teklif 

ve 1 ··d" .. Mitat ve tuz mu uru k hl •k l •d • 
1 açı an imtihanda ka;ı:anan- mu uru ld ğ l ld bu hafta ma fe l e l lr • Tecru"be ar atanmışt Cavid o u u la e . .ı ~ 
Esad Berkır. . sonunda İzınir'e geleceklerı B. b [ • .. [d .. 

i . man. .. . B ti a~ılısı ır ağ ame esı O U tramVa'"l. lımiz Ziraat direktörlügvüne soylenıyor. u surer·~ k. y 'd, 'J 
·d ur ·ıye e Urlada çoban pınarı mev-

a.tanan Edirne enel müfettiş- uzayıp gı l'.11
, ve · 1 Vı"/a"yet tesebbuHste lık · .. g .. E <l B k ·ık defa lzmır de kurulan ınce kiinde feci bir kaza o muştur. ~ 

zıraat musavırı sa er - ı . . r d N·u d r b [ d 
ınan gelerek ;eni ödevine baş- tuz fabrikasının ıstıhksa atı er- Bağ orakçılığı yapan ~g e ı u un u. 
laınışt hal piyasaya çıkaca tı~ Durmuş oğlu 33 yaşında Meh- Halkın ihtiyacı nazarı dik-

- ıı · -- - - ı• •k• mcd fişek bulunan gra tüfe- kate alınarak Karşıyaka ile 
n-enizli lisesi bu sene e ı 1 . ı ğini kucağına alıp bir ağaç lzmir arasında saat yirmi dört-

G .r. G de altında uykuya dalmıştır. Tü- ten sonra yolcu vapurları iş-
geDÇ yet!Ş [1lr ı.. feği, dipçiği iki bacağı arası· letildiğini yazmıştık. Vilayetin 

l .. d .. r ve muallimleri bir arada -isenin ilk mezunları mu u . . . 
Ş 1 . • lıs"sı' bu .. e e ılk mahsullerını · · ~ uımız ' Denızlı (Hususı) - e .. . ellı iki gence diploma 

'-' t t' k b. . b an olmak uzeı e 
Je ış trerc ırı a} b' . bu gençler Kerzile kö-
Vermiştir. Liseyi muvaffakıydetlel . ıt.ırdene yapmaktadırlar. Kamp 
Yü d l k t bu ö ev enm 

n e açı an amp a lmuzda kapanacak gcn,;ler de 
G temmuzda açılmıştır. 21 L~en : . ı ilk mezunlarına hayatta 
serbestiye kavuşacaklardır. ısem.zıı kı d'l · 
b fr ararlı ıar 1 enzı aşc:mlar, yurda ve ulusa şere 1 Y 

na ve namluyu da göğsüne teşebbiisilc ihdas edilen bu 
ge!eçek tazda dayamıştı. Meh- seferler gibi tramvay şirketi-
med uykuda iken silah ateş nin de saat birden sonra saat 
almış ve çıkun mermi, sol ikide bir tramvay tahrik et-

mesi kararlaştırılmıştır. flk memesi iılcrinden girip kal· 
tecriibc tramvayı bugece ve biP.İ dclnı:ş. derhal ölümüne b 

undan sonra her pazar ge· 
sebebiyet vei mişt;ı., Urla ad· cesi saat ikide konaklnn Gii-
liycsinct• yapılan tahki'rnta gö- zelyal•') a hareket cdccektiı. 
re Mehmcd uykuda bulundu- Bu araba, scıat 1,30 da Kar-
ğu sırada bir taraftan öte ta- şıyaka'dan vapura binecek 
rafa dönmiiş w o sırctda cm- yolcıılaıı Güzelyalı 'ya götüre-
ııiyd lf"'rlibalı bulunmıyan lii- cektir. Paı.ardan maada gün-
fek, ateş almış, Mehmedi öl· !erde saat ikide birer otobiis 
dürmiişli.ir. Gt a t ijf cğini do- bulunacak ve Güzel yalı yol-
muz ve Çakal avlamak ıçın cularını taşıyacaktır. 

Seferihisarlı Himmet kahya· Emniyet dairesinde teftiş 
dan aldığı anlaşılmıştır. Mülkiye müfettişi Orhan 

Teftiş Safi, emniyet müdürlüğü mua-
Vilayet Muhasebei hususiye melclerini teftişe başlamıştır. 

müdürü Adil Sayar, dün mu- Müfettişe müdür muavini İsmail 
hasebei hususiye tahsil şube- Küntay'ın dairesi tahsis edil-
lerini teftiş etmiştir. miştir. 

Katil tutuldu 
---•+----

İhtiyar kadını ne-
den vurmuş? 

Uzundere köyünde bir bağ 
içiı:ıdeki çardakta bıçakla yü
zünden müteaddit yaralar vü
cuda getirilerek öldürülen Hü
seyin kızı ve Süleyman karısı 
ihtiyar Fatma' nın katili, adli
yece yapılan tahkikatta mey
dana çıkarılmış ve tevkif edil
miştir. Katil, Veli oğlu Savran 
namında biridir, evinde kanlı 
bir pantalon ile cinayet için 
kullandığı sivri uçlu bıçak bu
lunmuştur. Tahkikata göre 
Savran, bağda bekçilik eden 
Fatma'nın başındaki zinet al
tınlarını aşırmak istemiş, ka
dın uyanınca altınları alama
mış ve kendisini gören ihtiyar 
kadını öldürmüştür. 

Mekteb 
şahadetname/eri .. 

Bergama Zeytindağ nahiyesi 
inhisar satış memuru Cemal 

imzasilc aldığımız bir mektupta 
busene ilkmektebi bitiren ta
lebelerin, şahadetnameleri ha
zırla.ndı~ı halde muallimlerin 
tatil münasebetile öteye beriye 
gitmeleri yüzünden imza edile
mediği biJdirilınekte ve çocuk
larını İstanbul'la diğer yerler
deki leyli mekteplere vermek 
istiyenlc rin, ~ahadetnamcleri 

alamamak yüzünden mii~kül 
vaziyette kaldıkları haber vc
riler\~k alakadarların nazarı 
<likkatı celbolunmaktadıı. 

Adliyenin yaz tatili 
Adliyenin 20 Temmuzda 

başlıyacak olan yaz tatili Cu· 
martesi ve Pazar tatilleri mü
nascbetile dün öğleden sonra 
başlamıştır. Nöbetçi mahke
melerle hakimler, yaz mevsi· 
minde c..lc vazifelerine devam 
edeceklerdir. Adliyenin tatili 
5. Eylülde bitecektir. 

zi vergisi kanununun 5 inci 
maddesinde yazılı fevkalade 
arızalar dolayisile hasara uğ
rıya'n arazi vergilerinin ne su
retle tahakkukundan indirile
ceği hakkında maliye vekale
tinden vilayete bir tamim iel
mi~tir. Bu tamime göre 1833 
şayılı arazi vergisi kanununun 
fevkalade arıza1 ar dolayisile 
mahsulleri hasara uğrıyan ara
zi vergilerinin vekalt•lin müsa

rtde:;ile kısme l veya taınamcn 
terkin cdilel e ne dair olan 
beşinci· madgı-ı;;: hükmü ilga 
edilmiştir, 

-----~ Orman 
yangını davası 

Karaburun kazasının Ambar
seki köyünde bir devlet or
manını yakmakla maznun De
miroğlu Necib'in muhakeme
sine dün, Ağırcezada devam 
edilmiştir. Necib, yangında 
kasdi bulunmadığını söylemiş
tir. Fakat dinlenen şahitler, 
aleyhinde bulunmuşlar ve Atıf 
isminde birine: 

- Üç gün sonra ormanı 
yakacağım. Göreceksiniz. 

Dediğini tesbit etmişlerdir. 
Hakikaten üç gür. sonra or
man yann{ış ve Necib, yanan 
ormana yakın bir yerde tutul· 
muştur. Maznun, şahitlerin bu 
ifadeleri karşısında: 

- Yanık sıgaramı düşür
müştüm, yangın belki ondan 
çıkmıştır. 

Demiştir. Diğer şallitlerin 
dinlenmesi için muhakeme, ta· 
lik edilmiştir. ----

Ölüm 
İzmir'in tanınmış simaların

dan ve Saraçzade unvanı ile 
tanınmış olan Akhısar'lı Ali, 
hayata gözlerini yummuş ve 
cenazesi dün Karşıyaka'da, 
kendisini tanıyıp seven büyük 
bir kalabalık tarafından kar
şıJanmışlır. 

İzmir ve muhitinin çok ya
kından tanıdığı merd, asil bir 
sima idi. Ölümü çok derin 
bir tesir uyandırmıştır. Keder
dide ailesine taziyetlerimizi 
sunarız. 

Çeltik kanunu 
Çeltik ekimi kanunu, vila

yete gelmiştir. Bu kanunla 
pirinç ziraatı hakkındaki 8 ma· 
yıs 1326 tarihli kanun ilga 
edilmiştir. Yalnız bu kanunun 
hükümleri, kır pirinç zer'iya
tında tatbik edilmiyecektir. 
Yeni kanuna göre çeltik ekimi 
yapılan ve yapılmak istenen 
vilayetlerde valiler ve kaza
larda kaymakamlar bir çeltik 
komisyonu teşkil edeceklerdir. 
Bu komisyonlar, çeltik fenni 
ekllişini ve çalıştırılacak ame· 
lenin sıhhati ile diğer işleri 
kontrol e<leceklerdir. 

Tay yare uçuş 
müsabakaları . 

Bertin, 18 (Radyo) - Önü
müzdeki hafta tayyare ile ak· 
robatik hareketler müsabakası 
yapı~acaktır. Bu müsabakaya 
ltalya, Almanya, ·Fransa, ln
giltere ve sair milletler tayya· 
recileri iştirak edeceklerdir. 



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

S A k 
1 Çimdikler 1 

İyasel ve Ş ,-,-n-s-an-tı-.c-ar-e-tı-. -
Edebi, Tarihi, macera romanı 

Adana'da bir genç, adliye· 
ye baş vurmuş, genç bir kız· 
dan şikayet etmiş. Başından 
geçen hadise, hakikaten garip: 

Fakat Stuber bu genç kızı 
çok saf ve dürilst buldu. Çok 
masumane ve açık söyliyordu. 
Şu halde Kora Pearl tarafın· 
dan gönderilmiş bir casus de· 
ğildi. Mecruhun yüzünü tetkik 
etmek üzere, Stuber bir doktor 

sıfatile lambayı Pibulet'in elinden 
aldı. Lüsi'nin içirdiği uyutucu 
zehir, vazifesini görmekte de
vam ediyordu. 

- Kızım, dedi. Hastamız 
çok iyidi. Siz de istirahat ede
bilirsin iz.. Fakat .. 

- Ne var Müsyü lö doktor? 
- Asıl hasta sizsiniz?. 
- Ben mi?. 
- Evet.. Simanız pek ziya-

de sararmış. 
Stuber, genç kızın nabzını 

muayene etti; , ve başını endişe 
ile salladı. 

Pibulet hayretle: 
- Fakat, benim hiçbir şe· 

yim yok! 
- Ekser ani ve ağır has

talıklar böyle gelir. Siz araba 
kazasında heyecan geçirdiniz; 
bu bünyenizde elim bir tesir 
husule getirdi. Bu kahraman 
zabitin yaralı olarak bir ölü 
gibi yatması da bu tesiri ar· 
tırdı. Ve gayri mahsus fakat 
şiddetli bir zehirlenme vücu· 
dunuzu sarıyor. Ne isabet ki 
ve tesadüf beni buraya sev
ketmiş .. Bu hastalığın tedavisi, 
ancak vaktinde yetişilirse ko· 
laydır. 

Pibulel'te hakikaten endişe· 
ye düştü. 

- Demek ki ben hastayım? 
Diye sordu. 

- Evet hele durunuz .. Size 
bir ilaç vereyim. 

Ve Stuber cebinden küçük 
bir şişe çıkardı. Bir bardağa 
yarıya kadar su koydu, bu 
suya beş, on damla ilaç dam
lattı. 

Bu suyu Pibulet'e uzattı: 
- Bunu içiniz kızım! Dedi. 
Ve genç kız da bu suyu 

büyük bir emniyet ve itimatla 
son damlasına kadar içti. 

Sahte doktor, casus Stuber, 
bir koltuğa oturdu. Kıza da: 

- Siz de şu koltuğa yas
lanmız. Ve biraz istirahat edi
niz .. dedi. 

Genç kız koltuğa oturdu ve 
biraz arkaya doğru yaslandı. 

Pek az sonra kendisinde ga
rip bir hal hissetmeğe başladı. 
Ve.. Derin bir gevşeklik için
de gözlerini kapattı. 

Stuber'in gözlerinde şeytani 
bir parlaklık hasıl oldu; biraz 
daha genç kızı olduğu yerden 
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tetkik etti; sonra ayağa kal
karak Pibulet'in yanına yak
laştı. 

Genç kız derin bir uykuya 
dalmıştı. Elini tuttu; elini şid
detlice sıktı, kız bunlan his 
bile etmedi. 

Stuber: 

- Bu Narkotini icat eden
den allah yüz bin kere razı 
olsun! Ve belki de icadından 
beri bu kadar işe yaramamış
tır! Dedi. 

Kızı ani bir hamle ile ku-
cağına aldı, merdivenlerden 
endi; hiç ses çıkarmadan ka
pıya geldi. 

Kapıdan dışarı baktı; sokak 
tamamile tenha idi. Ve hafif 
bir ıslık çaldı. 

Saatçı Sanç ile arabacı he-
men yanına geldiler. 

• Stuber, kucağında baygın 
bir halde bulunan Pibulet'i, 
saatçıya verdi: 

- Bunu hemen senin evine 
götür Lazııngelen direktifi ben 
veririm! Dedi. 

* * * 
Gecenin sükunu içinde, baş-

tan baş;ı sükün içinde bulunan 
caddede bir kapının kapan
dığı duyuldu bir de arabanın 
hareketinden mütevellit bir 
gürültii hasıl oldu. 

-Sonu var-

Menemen' de 
Bir hırsızlık --····-------Menemen, (Hususi) - Bir 

sene evvel Menemen tacirle· 
rinden Cevahir oğlu lbrahi
min ve ailesinin çiftliklerinde 
bulundukları sırada evlerine 
giren bir hırsız, 2000 liraya 
yakın mücevherat, bir tabanca 
vesaire çalıp kaçmı~tı. Vak'a 
faili meydana çıkarılamamış, 
ancak hayvan hırsızlığı ile suç· 
lu sabıkalılardan Limonova'lı 
lsa'dan şüphe edilmiş, İsa 
meydanda olmadığından bir 
aralık arkadaşı Limanova'lı 
Hamid nezaret altına alınmış; 
lsticvaptan sonra serbest bı
rakılmıştır. lsa, nihayet Me
nemen civarında yakalanmış
tır. Diğer taraftan Hainid'in 
zevcesi, kocasına darılarak 
alakasını kesince, maarif kı
raathanesi müsteciri Mehmede, 

hadise 'nin f sa ile kocası tara· 
f ından mü_ştereken yapıldığını, 
zevcinden korkarak şimdiye 
kadar söylemediğini bildi~
miştir. Kıraathane müsteciri 

de keyfiyetten adliyeyi haber· 
dar etmiş ve neticede, lsa ile 

Hamid üzerinde tahkikata 
başlanmıştır. 

Bir kızla nişanlanmış. Kız
cağızı sevmiş. Kızın akrabası, 
anası, babası varmış. Deli
kanlı varını yoğunu onlara sar· 
fetmiş. Tam nikah muamelesi 
olacağı sırada kız kendisini, 
mükemmelen atlatmış. Bir de 
sonradan anlaşılmış ki, nişanlı 
bayan kurnazın biri imiş. Şim
diye kadar onbeş kişi ile ni
şanlanmış. Hepsine masraflar 
yaptırmış, bütün ihtiyaçlarım 

temin etmiş, ailesine, ocağına 
baktırmış, fakat hepsini de 
boş avuçlarla sokakta hı· 
rakmış .. 

Bu hadisenin bir başka çe· 
şidi İzmir' de oldu : 

Muhtelif isimler taşıyan bir 
kadın, cebine, genç, yakışıklı 
bir erkek fotoğrafı koymuş. 
Başlamış kapı kapı; genç kız
ların etrafında dolaşmağal 

Kızlar bakmışlar ki; mükem
mel bir delikanlı. Mesleği de 
doktorluk. 

- Aman hammte:yze, ben 
isterim bunu! 

- Kuzum hanımefendi, bu 
oğlunuz hakkında ben başka 
düşünüyorum. icabına bakar· 
sanız! 

Ve kadıncağız, başlamış is
tifadeye : 

Beş gün bir kızda misafir, 
. . l' yı, ıç, yat, yan ge. 

Birkaç gün sonra, bir baş
ka kızı ziyaret : 

- Biraz ihtiyacım var da! 
İle karışık, ver bakalım pa

raları! Elinde fotoğraf, deli
kanlı mükemmel, mesleği de 
enfesi 

Bundan ala ticaret mi olur? 
Adana' daki kızlığının, güzel
liğini, beri taraftaki uydurma 
ve muhayyel oğlunun mesle
ğini, yakışıklığını mükemmel 
bir ticaret vasıtası olarak pa· 
zara dökmüşler, kazanmağa 

başlamışlar. İşin zekaya ve 
yüksek buluşa aid olan kısmı, 
bunların, insanın en hafif olan 
tarafını kavramış olmalarıdır. 
Bu hafif taraf, hiç şüphesiz, 
insiyaktır. 

Genç kız ne arar; 
Yakışıklı, mükemmel bir kocal 
Keza, genç delikanlı ne arar; 
Güzel ve nefis bir kız! 

Madam ki bu böyledir, şu 
halde gayret! 

Bu da insan ticaretinin as· 
rileştirilmiş, inceleştirilmiş bir 
şeklidir. Km veya delikanlıyı 
alıcı ve isteklilerle dolu olan 
pazara çıkıp, haraç mezad ol
masa bile, bu şekilde satmak, 
elbette ki marifettir. 

Kafir kadının bir kurnazlığı 
da, doğmamış ve doğmıyacak 
oğluna doktorluk mesleğini in
tihap etmesidir. 

Doktorluk; temiz bir mes· Sahip \ e başy•ngnm 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
lrmumi ııc·şriyat \C pıı işleri 

milJ!lrii: Hamdi ~ üzhet 

Bo rsa da retli bir meslek. Oğlunu, kun-1 l 
lek, paralı bir · meslek, şöh-1____________ dura boyacısı gösterecek de-

İdnrelıancfii: ----
İzmir ikinci B yler 6oka~ı 

, C. Halk psrti•i binaEıJ içindo 
Telgraf: İznıir - A 'ADOLU 

T lefon: 2776 ··Posta kutu!u 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, nltı aylığı 700. üç 

aylığı 500 kunştur 
Y nbnncı memleketler için enelik 

abone ücreti 27 liradır 

Her yerde 5 kuruştur -'<lfiııü geçmiş •ü hnlnr 25 kuruştur. - -

A~AD01.U .MA1HAASfi'iDA 
BASILMIŞTIR ,_ 

Zahire satışları: 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

18 Ton Buğday 6 50 7 

ğildi yal Cabadan ve yalan
dan olduktan sonra elbette ki 
doktorluğu seçecekti. Bravo 
zekaya do~rusul 1483 Buğday 6 50 7 

93 Yulaf 3 50 3 50 Çimdik 
-;:-----~~------------

11 Kumdan 5 5 Ödemiş müddeiumumisi 
45 B. pamuk 44 50 44 50 Terfian Ödemiş müddeiu-

1 Nöbet~i eczaneler 1 mumiliğine tayin edilen lstan· 
_ . bul müddeiumumi muavinle-

Bu akşam Kemeraltında Hi· rinden Celal, bugün lstanbul-
lil, Karataşta Santo, Keçeci- dan gelecek ve Ôdemiş'e gi· 
lerde Yeni lzmir, lrgatpaza- derek yeni vazifesine bailıya-
rinda Asri eczaneleri açıktır. caktır. 

Fiı·st· de 
ton taksi---

al1' 
Unceleri. ----------- -

Fakat Yahudi'ler razı olmayorlar. İngiltere ye~ 
asker gönderdi. Arap'lar mücadeleye devamda! 

Kudüs, 18 (A. A) - Filis· sime taraftar olamazlar. Çün- çmmakta berdevamda~ırlal 
tin'in Arap ve Yahudi kan· kü Filistin Maverayüşşeria'nın Bunlar hükumetin Yahudı .. Jll 
tonlarına taksimi yolunda İn- ayrılmasından esasen çok sı- haceret mes'elesinde ınuh 
giliz matbuatının neşriyatını kıntıya düşmüştür. fedakarlıklara razı olacağ 
mevzuu bahseden Yahudi Kudüs, 17 (A.A) - Umu· ümid etmektedirler. MaaJll 
ajansı direktörü Sertok de- mi yorgunluğa rağmen Arap- fih bu muhaceret hareketi d" 
miştir ki: ların grevi devam etmektedir. vam etmektedir. Filvaki t\ 

- Yahudiler böyle bir tak- Arap reisleri uzlaşmaktan ka· san, cyliil sömestresine ~ 
- olan kontenjan bu son gı> 

1 italyan gazeteleri /ngiliz lerde verilmiştir. .. k 
matbuatını tenkid ediyor. Kudüs, 18 (Radyo)-Dun 

gece Arapların taarruzları s 

Siz Arap me 
ne bakın, 

e 
or 

teri-

Göller 

bahlara kadar devam etmi~ 
Dün, Kalendiya tayyare karı' 
gahına Araplar ani bir bask 
yapmışlarsa da, muhahtl 
evciden haber aldıkları bu lS 

mıntakasında İtalyan 'lar arruzu akim bırakmışlardır. 
İngiltere'nin göndermiş ' 

1 
faaliyettedir_. _Yı_a_g_.,_mur yağıyor. duğu üç tabur ve diğer as~e 

ler Maverayışeria hudud~ 
l Roma, 18 (Radyo) - İngi· telefonik muhavereleri Adis- sevkedilmişlerdir. Halen fil1• 

liz ajan ve gazeteleri tarafın- Ababa ile Roma arasında tin'de 15,000 İngiliz as~' 
dan mütemadiyen neşredil- başlamıştır. mevcuttur. 

1 
mekte olan yalan Habeşistan Adis-Ababa, 18 (Radyo) - Hayfa, 18 (Radyo) - ~1 
haberleri hakkında Lavoro Adis-Ababa büyük sineması sır'dan yeni gelen lngiliz ş: 

inşaatı bitmek üzeredir. keri kuvvetleri, bugün şeh 
Roma, 18 (Radyo) - Me- bl' 

"Bu gazeteler; evvela Fi- sojoro gazetesinin verdiği ha- çıkmıştır. Bu kuvvetlerle 

Façist gazetesi: 

1. t• 'd k' a· A ap m raber bı'r filo tayyare de gt ıs ın e ·ı ve ~ ır r mc · bere göre göller mıntakasın· 

leketlerinde geçen halleri dü- daki İtalyan harekatı, yağmur· miştir. 
şünnıeli ve Habeşistan 'la meş- !ara rağmen muvaffakıyetle Hayfa, 18 (A.A) - Noı1 
gul olmamalıdırlar. Çünkü Ha- devam etmektedir. Adis·Aba- vapurile bugün buraya iki j'.' 
beşistan 'daki vaziyet günden ba ile Harar arasındaki Çer· giliz taburu daha gelmiştı' 
güne düzelmektedir. Yakın za- çer ovasının işgali de nihayet Bu taburlarla şimdiye kadı: 
manda Habeşistan nümunelik bulmak üzeredir. Tayyareci· gelen lngiliz taburlarının si 
bir müstemleke olacaktır. ,, lcrin Habeşler tarafından öl- yısı ona çıkmıştır. 
Demektedir. dürüldükleri yerde de ilticalar 

Roma, 18 (Radyo)- Radyo devam etmektedir. 

Uzaksarkta 
~ 

Habeşistan' do 
Amerika serma-

1 • • ·ı L • '. yesıne ış verı ecel'·' 

nk in anton Vaşington, 18 (Radyo)~ 
' ltalyan 'ın yeni siyaseti A(11 - • f • rikan sermayesinin I:-labeŞ i . zerı ne za erı tan' da işlemes~ni t~min etrııf 

• olacaktır. Yenı sef ır M. St1'. 
----------~·~----------

iki Çin'li kuvvet arasında an
laşılmaz bir vazıyet var! 

Hang·Kong, 18 (Radyo) -
Kuang-Tong askerleri intizam
sız bir şekilde geri çekilmek
le devam etmektedir. Yalınız 
ikinci kolordu olduğu gibi 
Naokin hükumetine dehalet 
etmiştir. 

Kanton kuvvetlerinin baş 
kumandanı bu elim vaziyet 
üzerine istifasını vermeğc ka· 
rar vermiştir. 

Bu suretle Nankin hükumeti 
harp etmeden Kanton üzerine 
büyük bir zafer kazanmış de
mektir. 

Başkumandan general Çen· 
Çin-Tung Japon aleyhtarlığı
nın ruhu idi. 

Kuantong, 18 (Radyo) -
Pintinaar Delreiye' de birçok 
hadiseler olmuş, birçok kim· 
seleı yaralanmı~tır. 

Kanton, 18 (A.A) - Ku
antung'un eski kumandanı 
olup merkezi hükumete iltihak 
eden general Yuhanmu mu· 
kavemet görmeksizin Sinkuani 
işgal etmiştir. Bu şehir eşkiya 
tarafından tamamile yağma 
edilmiş bulunuyordu. 

Kanton, 18 (A.A) - Mer· 
kezi hükumete mensup olup 
üç koldan ilerleyen kuvvetler 
Kuantung'a girmişlerdir. 

' 

Unkon, 18 (Radyo) - Kan· 
ton'a aid dört Çin tayyaresi, 
Un kon lngiliz mm takasına gide
rek teslim olmuşlardır. Bu 
tayyarelerden birinde, Kanton 
ordusunu idare eden general 
(Çan-Yen·Tonk) te vardı. Bun
dan anlaşılıyor ki, Kanlon'un 
Nankin'e karşı olan askeri 
hareketi akim kalmıştır. 

Şanghay, 18 (A.A) - Do· 
mei Ajansına göre, Kuang· 
~iste general Litsunzjen neş
rettiği bir beyannamede Ku
antung orduları ezilse bile 
Koangsı ordularının Nankin'e 
karşı mukavemet edeceklerini 
bildirmiştir. 

Lehliler 
Danzig'i vermek 

istemiyorlar. 
Varşova, 18 (Radyo} - Al

ınan'lann Danzig iizerindeki 
emel ve niyetlerini protesto 
etmek maksndile dün bütün 
Polonya'da nümayişler yapıl

mıştır. Ellermde: 
"Danzig Polonya'nm olma· 

lıdır, Danzig, Polonya'nın li-
manıdır, Danzig, Polonya ca
mıasının ayrılmaz bir cüz'üdür." 

Yazılı bayraklar taşıyan 
binlerce halk, şehrin her tara
fını dolaşmıştır. 

bilhassa bu maksad için t3)
11 

edilmiştir. Amerikan serına~ 
darları bu hususta faali)'C 
hazırlanmaktadırlar. 

Mısır'da 
İngiliz • Mısır askerf 

mUzakereleri 
Kahire, 18 (H.R.)- lngilıt' 

Mısır askeri andlaşmasırı1 

hükümlerine dair lngiliz hB~ 
ciye nezareti noktai naza~ıı' 
Mısır fevkalade komiserli.ğ1• f bildirmiştir. Siyasi mahfıl c 
deki kanaata göre bu nok1,. 
nazar, Mısır'lıların bazı itir8' 

larına sebebiyet verecektir· 

Kanada muhariP' 
feri Şerburg'ta 

v Şerburg 18 (Radyo) -
5 mi abidesinin küşat mer~ 

mine iştirak edecek olan ~' 
nada sabık muharipleri bııgtl 
buraya '"w'asıl olmuşlardır. 

Bu heyetin başında, l<a11~. 
da adliye bakanı M. Errıe 
Lapnent bulunmaktadır. fi 
heyeti Kanada'nın Paris se 1, 
karşılamıştır. Kanada'lılar f'1 
sızlara karşı samimiyet ve d0' 

luklarını tezahüratla gb5~~ 
mişlerdir. Gelen heyet 6fY 
kisidir. 

Manevra ziyatıt 
Paris, 18 (Radyo) - Fral'l

5
, 

t 
donanmasının manevraları uı 
nasında (Sematsen) şehrine ' 
obus mermisi düşmüş ..;ef 
yüz bin Fransız frangı de 
cesinde zarar vermiştir. 1 
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çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu lanmalıyı d. 43 
Şarlken bir katır yükü altına mukabil 

sekizinci Hanri'nin kızını istedi .. 
Ayrı bir adam olan seki

zinci Hami'ye bu mağlubiyet 
çok ağır geldi; hiddetinden 
kıpkırmızı kesildi ve güreşin 
tekrarlanmasını istedi. Fakat 
araya kraliçeler girdi, ve neti
cesi oldukça tehlikeli bir ha
disenin önü alındı. 

Nihayet, kralların mülAkatı, 
dini bir ayinle hitam buldu; 
iki devlet arasında daimi bir 
sulh, birçok münadiler vasıta
s!le halka ilan edildi! 
. Ve ... Giderken İngilter ~ kı a-

hçesi b' · · • ıraz sonra yerım zap-
~~~ecek olan güzel yılan An 

0 Boleyni de beraber aldı! 
Kral sekizinci Hanri, Gro· 

ve.~e~ yolunu tuttu ve Şarlken'Ie 
mulaki oldu. Şarlken siyah 
elbise{ · · d er ıçın e, şaşaasız ve 
debdebesiz fakat yirmi saatı 
muntazam işletmekle mesgul-
d" ~ u .. 

Şarlken, kral Hanri' den kı
zının desti izdivacını istedi ve 
lukabilinde bir katır yükü 
spanyol altını teklif etti. Gü

zel ve karlı bir alış-veriş de
mekti! 

iki ubur yemek masasına 
~eçtikleri vakit, sekizinci Hanri 
uç hesli piliç, iki tavşan yav
rus ş · u, arlken de kocaman bir 
Parça sığır etini ve bir koyun 
budunu yiyib yuttular! Bu 
aralık birbirlerinin sıhhat ve 
Şerefine de beşer bardak şa
r~b Yuvarlamağı ihmal etme
dı\er. 

Şarap köpüklerini bıyıkla
rından silerken Şarlken: 
d - Şimal sizin olacak, bana 

akBurgonya ve cenub düşe
Ce ! Dedi.' 

HalJz~aşm~ veçhile sekizinci 
.. nrı İngiltere ve Fransa kralı 
unvan 1 d h.. ını a acak, Şarlken e 
.uknıettiği memleketler üze-
tınde .. . b w .. guneşın atınıyacagını 
gorecekti! 

Fransa kralı, birinci Fran-
sova d d b . . • Şaşaa ve ep e esının, 
zaferi · · 1• ·ı · k erının, pehlivan ngı ız 

ralını mağlüb etmekliğin ce
ı.asını çekmege mahki'ımdü. 

-16 -
Başkumandanın higaneti .. 

Sekizinci Hanri'nin küçük 
~e değirmi gözleri, Andre' de 
ransova'nın başkumandanı ve 

sar · d .. ay nazırı olan prens o 
~urbon'un gözlerinde derin 
ıhtiras izleri görmüştü. Ve bu-
nu .. • nçun de F ransova ya: 

- Sevgili kardeşim.. Eğer 
benim tebaam arasında bu 
kıratta bir adam bulunsa, bu 
adamın bası iki omuzu üze-. ~ 

rınde uzun miiddct taşımasına 
inıkan olmıyacaktı. 

Demişti. 
Vakıa, bu sözler bir şaka 

demekti. Fransova'nın hoşuna 
gitmekle beraber, zihninde bir 
Ukde peyda etmekteydi! He
nüz Dük dö Valua iken, ken
disinden dört yaş biiyük ol~n 
bu Burlon tarafından sırtı hır· 
kaç defa yere getirilmiş ve 
bırçok hususlarda da emclle
rinın önüne geçilmişti, Kral 
olduktan sonra buuları unutan 
F ransova bu cesur ve kahra-

' ınan prensi, hükumetin en 
Yüksek mevkiine çıkarmıştı. 

Dük dö Burbon, hasta ıklı 
bir prensesle, 11 inci Lüı'nın 
Ye An dö Böju'nun kızile ev-

lenmişti. Bu prens çok zen
gindi. Fakat çocuk bırakma

dan ölmüştü. Kızın annesi, 
azametli An dö Böiu hala bu 
emlake ve büyük bir eyalete 
sahipti ve dük üzerinde niifuzu 
bakidi. · 

Büyük servetin evlatlarına 
kalması için, validei krali, dük 
dö Bt..rbon 'la evlenmeği d ü
şünüyordu. Fakat dük, bizzat 
Madama, kadın cihetinden ta-
lihsizliğini söyhiyor ve ilk ka
rısının en çirkin bir kadın ol
duğundan, ikincinin de bir ih-
tiyar kadın olacağından ser
bestçe bahsediyordu. 

Halbuki dük dö Burbon 
kralın hemşiresi Margriti, ve 
yahud dük Şatobryan'ın zev
cesi Fransovaz'ı almağı herşeye 

tercih ediyordu. 

* * * Validei kralinin Romsrant P 

c;atosunu ihata eden orman 
')' 

baştan başa kar altındaydı. Kral 
birinci Fransova bu şatodan 
çok hoşlanırdı. 

- Sonu var-
~~--~-----~--~~~-

ZABITA: 
Şişli kadın: 

Kuyumcular çarşısında Üs· 
man kızı Ayşe'nin şişli bir 
bastonla dolaştığı görülmüş 
ve kendisi zabıtaca tutulmuştur. 
Para çalmak: 

Gaziler caddesinde Hasan 
oğlu Ali'nin... dükkanından 12 
lirasını çalan Mehmed oğlu 
Fehmi tutulmuştur. 
Kumar oynamak; 

Gazi bulvarında eski Sela
nik bankası önünde Ali oğlu 
Mehmed ile Ali zarla kumar 
oynarken görülerek yakalan

mışlardu. 
/Jıçak taşımak: 

ikiçeşmelik caddesinde Sa
lih oğlu Ali' de bir bıçak gö
rülmüş ve zabıtaca alınmıştır. 

Otomobil kazası 
Bayraklı'dan İzmir'e doğru 

gid<>n Turgutlu kamyo~un~.a 
bulunan yolculardan Halıl, mu· 
vazenesini kaybederek düşmüş 
ve yaralanmıştır. Yaralı, mem
lckd hastanesine kaldırılmıştır. 

Dövmüşler 
Kahramanlar mahallesinde 

87 inci adada Mehıncd oğlu 
Yaşar, dargın bulunduğu ka
rısı Cemile ile barışmak lizere 
evine gitmesinden kızan Ömer 
oğlu Salih ve Mehmed oğlu 
İbrahim taı aflarından yumruk
la dövii lmiişl lir. 
Vak'a faili tutuldu : 

Üç ay cvel Meneı~en kaz~
sının Aliağa nahiyesınde hır 
vak'a olmuş ve Salih oğlu 
Şükrü, Kocalı Şakir oğlu Ri
fat tarafından tabanca kurş{ı
nile sağ kaburgası altından 
ağır suretle yaralanmıştı .. Va
kanın faili o vakittenberı ara
nıyordu. Rifat'ın, Kuşaclasına 
bağlı Selçuk nahiyesinde bu
lunduğu duyulmuş ve kı:ndisi 
orada yakalanmıştır. 

Deft;rdar gitti 
Maliye V kaletimce An~a

ra'ya çağırılan Deftardar Ih
san Pırnar, dun Ankara eks
presile Anka~a·y~. gitmiştir. 
Bu seyahatın, lzmır de yapıla-
ak yeni maliye teşkilatile ala-

c h . 
kadar olduğu kuvvetle ta mın 

edilmektedir. 

z, ıyor .. 
9 Temmnz 936 tarihli Creait 

Britain and the East dergi
sinden: 

Dünyanın istikbali, Alman
ya' nın komşularına ve komşu
larının ona karşı takınacağı 
tavur ve güdeceği politikaya 
bağlı gö~üldiiğü şu sırada, 
bilhassa lngiltere' de Akdeniz 
meselesine büyük bir ehemi· 
yet verilmektedir. 

Bereket versin, bu mesele
nin dostane bir şekilde halle
dilmesi için daha büyük ümit
ler beslenebilir. Evvela, boğaz
ların yeniden askerileşmesi 
mevzuu üzerınde görüşmek 

üzere toplanan Montrö kon· 
feransı, gayet iyi gitmektedir. 
Ortaya çıkan ve leferrüata aid 
olan bir takım mahzurlar or· 
tadan kaldırılmai, Türkiye'nin 
yapmış olduğu dürüst ve ka· 
nuni hareket mükafatlandırıl· 
rnaz ve ilgili devletler bu me
selede mesud bir istikbal ha
zırlıyacak bir neticeye ulaş

mazlarsa hayret etmek lazım 
gelir. 

Akdenizle ilgili olan dev
letlerin bir "Akdeniz paktı,, 
etrafında toplanmaları husu· 
sunda yapılan ıeklif henüz in
kişaf ve terakki göstermemiştir. 

Bu fikir, Avrupanın cenub 
şark memleketlerinden çıkmış 
ve Akdenizle alakalı devletler 
tercihan İtalya da dahil oldu
ğu halde ve imkan olmazsa 
İtalyasız statükoyu muhafa
za edebilmek için böyle bir 
pakt yapmayı düşünmüşlerdir. 
Bize öyle geliyor ki böyle bir 
pakt yapmak için, bugünlük, 
fa·da aceleye lüzum ve ihtiyaç 
yoktur. Yalnız, Türkiye ve Yu
nanistan gibi memleketlerle 
felaket zamanlarında yapılmış 
olan bir takım anlaşmalar uza
tılabilir. 

Büyük Britanya, Akdeniz
deki hayati durumunu, oldu
ğu gibi tutmak emelinde bu
lunduğunu oçıkça söylemiştir. 

İngiltere'nin bu vaziyeti elde 
tutamıyacak kadar kuvvetsiz 
ol<luğunu düşünmeğe de hiç
sebcb yoktur. 

ısa bir müddet için. Ak
deniz mes'cleleri hakkında 

Avrupa kılası üzerinde bir 
bozgunculuk dalgası geçti. 

Mesela bu cümleden olarak, 
bir hücüın karşısında Malta
nın müdafaasına imkan bulun
madığı, orta Akdeniz' de İngi
liz filosunun tutuPacağı bir 
liman olmadığı ve hava filo
larının deniz filolarını altede
c ,ği gibi sözler söylendi. Bir 
hayli ileri giden bu dedi-kodu
lardan bugün eser kalmamış· 
tır. Mesela Malta hakkında 
söylenen sözlere sömürgeler 
bakanı ile amiral Sir Recer 
Keys'in verdiği kat'i cevaplar 
nikbin adamları sevindirmiş, 
bozguncuları da ürkütmüştür. 

Malta'uın boşaltılması la
kırdıları arlık nihayet bulmuş 
ve böyle olduğu iyi olmuştur. 

Bununla beraber. oiz impa
torluk yollarının emniyetini 
yalnız Akdeniz devletlerile an
laşarak değil, elimizde bulu
nan bir takım kolaylıklardan

da istifade ederek daha ziyade 
pekiştirmeliyiz. Mesela Kıb
rıs'tan, Malta'nın yer\,ııe değil, 

Malta'ya ilave olarak istifade 
etmek mühim bir noktadır. 

vaziyeti nasıl görüyor? 
• • • 

lngiltere - Italya ve Fransa ile Rusya ve lngiltere-
nin Akdeniz siyasetleri üzerinde Almanların fikri. 

Jngiliz donanması 
11 temmuz 1936 tarihli yol, herhangi bir başka se· 

Frankfurter Saytung gazetesi bepten dolayı konferans aka-
yazdığı bir başyazıda diyor ki: mete uğrıyacak olursa, bo-

Montrö' deki bo.ğazlar kon- ğazları kendi askeri memf aat· 
feransı çok yavaş ilerlemek- !erinin doğru bulduğu şekilde 
tedir. Bundan birkaç ay önce tahkim edebilmesidir. 
Türkiye hükumeti Cenevre'de Bu hadiseler, Almanya'da 
boğazların yeniden tahkimini bir seyircinin göstereceği dik-
ileri sürdüğü zaman, evvela katle takip ed lmektedir. Bi-
bu teklifi her tarafta dostça zim, boğazlardan geçiş etra-
karşılandı. Bu suretle, esas fmdaki anlaşmazlıktan Avrupa 
mes'ele filen iyi bir çıgıra sükununu bozacak • yeni bir 
girmiş gibi ğörünüyordu. faktörün ortaya çıkmasından 

Türkiye boğazlar antlaşma- hiçbir memfaatimiz yoktur. 

' sını imzalıyanlardan İtalya gi- Ortaya çıkan fikir anla~-
bi ehemmiyetli bir devletin mazlıkları, büyük ~ Britanya 
henüz henüz görüşmelere ka- ile Rusya arasındaki eski 
tılmamış olmasına rağmen tarihi rekabeti tekrar bir-
mes' elenin halledilmiş olduğu den bire ortaya atmış ol-
ttlakkisindedir. ması dolayisile ciddi bir ma· 

Ankara'dan gelen resmi ve hİyet taşımaktadır. 
yarıresmi akisler bu hususta Taymis gazetesi yazdığı bir 
hiçbir şüphe bırakmamaktadır. makalede "Şimdi Rusya çok 

Tahkim edilmemiş boğazlar, daha tehlikeleşti,, demektedir. 
Türkiye'nin müdafaa siste- Makelede, Sovyetlerin iki 
minde büyük bir gedik teşkil yüzlü bir politika gütmekte 
etmektedir. Bu gediği kapat- oldukları, gayelerini dünya ih-
mak ise, Türk inisiyatifinin tilalinin teşkil ettiği izah edi-
belli-başlı gayesini teşkil et- lerek, Stalin'in kurmağa mu· 
mişti. Türkiye'nin 1923 Lo- vaffak olduğu askeri mevkie 
zan antlaşmasından beri Ak- işaret edilmekiedir. Kısaca 
denizde politika durumunun bundan çıkan netice: 
esaslı bir surette değiştiği mü- Sovyetlere, boğazlardan Ak-
lahazasına dayanan iddiası denize istedikleri kadar gemi 
sükfıt1a yahut aynile kabul geçirmelerine müsaade edile-
edildi. Zatt>n Montrö'deki fi- mez. Montrö'de görülen aykı-
kir ayrılıkları da bununla ala- rılığrn en biiyüğünü de işin 
kadar değildir. Bugün Tür- bu tarafı teşkil etmektedir. 
kiye de bunu anlamaktadır. Bu talebe lngilizlerin itiraz-

Tiirkiyenin şimdi tuttuğu da bulunmaları iizerine Litvi· 

Dergimiz, Kıbrıs'ın bir hava 
üssü haline getirilmesi için ne
ler yapılması gerektiği hakkın
daki salahiyetli kimselerin mü· 
talealarını yazmıştı. Ayni ada
nın deniz üssü olabilmesi için 
ayni şekilde fikir ve mütale
alar yürütülebilir. 

Şurasını söyliyclim: Kıbrıs
tan pckaz istifade edilmiştir: 
bugiinkü haller ve şartlar için
de bu adanın stratejik vaziye
tinden faydalanmamak akıl
sızlık olur. 
İngiltere, Akdeniz' de mukad

deratın kendisine bağışladığı 
vaziyetin ehemmiyeti üzerinde 
pek eksik bir uyanıklık gös
termiştir. Bir takım diktatör
ler ise mukadderin kendilerine 
bağışlamadığı bir takım ni
metlerden ayı!k diremek ve 
şedit davranmak suretile fay
dalanmaktadırlar. İmparator
luğun çuvalı ağır olabilir: Fa
kat bunu omuzda taşımak za
rureti vardır. 

Bugün göründüğü .şekilde 
işler iyi gidecek olursa o za· 
man Akdeniz mes'elesi yatışır 
ve Akdeniz filosundan bir 

kısmını oradan çekmek düşü· 
nülebilir. 

Eğer bu inkişaflar gerçek
leşecek olursa o zaman bir 
kaç ay evelki kötü vaziyetle
rin tekrar başgöstermiyeceği-

. ni ummak için küçük değil, 

büyiik sebepler bulunacaktır. 
Vaziyet ne olursa olsun, Ak

deniz' de İngiltere'nin kuvvet
lenmesi lazım ve bu mühim 
imparatorluk işinde herhangi 
gecikme affedilmez bir suçtur. 
Artık, hiçbir esasa yaslanmı

yan birinin binlik politikası

na avdet etmeye imkan kal
mamıştır. 

İngiltere ken<li mevkiinin 
ne olduğunu anlamalı, öteki 
memleketler de bu mevkii aıı• 
la malıdırlar. 
Habe~ mcs'elesinde İngil

tere, bütün zecri tedbir taraf
tarı ve milletler cemiyetine 
mensup devletler gibi üzül
müştür. Bu, birinci devre idi. 
İkinci defa için hazırlığımız 
tamam olmalıdır ve hazırlığı
mız tamam olacak olursa bu 
birinci devrenin gösterdiği ne
tice tekrar görülmiyecektir. 

nofun konferansı terketmek 
tehdidinde bulunduğu yalan
landı. Fakat konferansın pa
zartesi gününe bırakılmış ol
masr hakikati, mümessillerin 
salahiyetleri tükendiğini ve 
hükumetleri ile görüşmek zo
runda olduklarını göstermek-
tedir. 

Bir anlaşr.1a yolu bulmak 
imkanı var mıdır? Bu yolun 
Karadeniz etrafında yapılan 

rnünaka~a s ... İ'ıasında olması 
ihtimali vardır. Bu sahaya ge· 
lince, Rus talebine göre, Ka· 
radeniz, ona l..:ıyıı ı· ı oıan Jev 
Jetlere aid bir deniz c alı· 
dır. Bu denizde kıyılan c!mı 
yan devletlere aid harb gemi· 
lerinin Rusya'ya tehlikesi do· 
kunmıyacak, muayyen bir nis
bette olmaları lazımdır. Fakat 
politika bakımından bu kadar 
ehemmiyetli bir mes'elede, 
Rusya'nin bir Akdeniz dev
leti olarak ortaya çıkıp çık
maması ile ilgili olan gemi 
adet ve büyüklüğü keyfiyeti 
kolayca halledilemiyecektir. 
Çünkü bu ıİıes'ele yalnız İn
giltere için değil, Akdenizin 
diğer sahil devletleri ve hele 
konferansa katılmamış olan 
ltalya ıçın, çok can alacak 
bir noktayı ifade etmektedir. 

Boğazlar mes'elesinde bir 
İtalyan - lngiliz tesanüdü kur
mak için ap-açık olarak Lon
dra ile Roma arasında bir dip
lonyısi oyununu oynamaktadır. 

Roma gazeteleri böyle bir 
tesanüdün meydana gelmesi 
İçin lazım olan şartları gizle
memektedirler. Bu şartlar ise, 
lngiliz - f tal yan gerginliği en 
büyük bir ölçüyü bulduğu bir 
sirada, Akdeniz memleketleri 
ile yapılan yardım pakllannın 
bozulmasıdır. İtalyan gazeteleri, 
bu paktlann zecri tedbirler 
politikasının bir unsurundan 
başka birşey olmadıklarını, bu 
itibarla zaten kendiliğinden 
mer'ilikleri artık kalmadığını 

kaydetmektedirler. Londra, bu 
tarzdaki görüşmelere durmadan 
ve mutlak bir surette itiraz 
edeceğe benzemiyor. Brüksel
de toplanacak olan Lokarno 
konferansına İtalya'nın İştiraki 
için gönderilmiş olan çağırı da 
bunu ispat etmektedir. 

Bu arada da M. Pol Bon· 
kur Montrö' de Moskova ile 
Londra ar41sındaki anlaşmazlığı 
düzeltmcğe çalışıyor. 

atletizm 
birincilikleri 

935-936 senesi büyük atle
tizm birinciliklerinin 26 tem
muzda yapılması kararlaştırıl

mıştır. Bölgenin atletizm aianı 
tarafından İstanbul' a sıparış 
edilmiş olan sırık ve cirit 
gelmiştir. Maniaların tamiri 
ve saha pistinin tesviyesi haf
ta içinde sona erecektir. 

Müsabaka programı hafta 
içinde atletizm kurulu tarafın
dan azırlanacaktır. 

Borsada seçim 
Borsa yeni idare heyeti se

çimi için h::Pırlıklara devam 
edilmektedir. 1 Ağustosta yeni 
idare heydi seçilecek ve işe 
başlıyacaktı r. 
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Şimdiye kadar tesadüfe bı· 
rakılm1ş olan terbiyenin başka 
bir cephesi de ele alınmalıdır: 
Ev terbiyesi. Bunu sadece dar 
ekonomi yönünde değil, ahlak
lılı ~ın yüksek noktası yönün· 
de 1 nazarı itibara almalıdır. 

Asrımızda ; yaşamak için : 
Herkese küllah salla.ra", mü
railik vesaire lazımdır, iyen
ler var. Bun Jn zıddı ola"l 
prensibe göre ise ; böyle yap· 
mak, y • n::t~ ~ 1·ğil, ölmektir. 
Bu yü e .sibe çocuğu 

çekmek · · k h ı d.nanl ğı yal· 
nız göst kafi gelmez. 
Ona lnhr rı ı hon "r ile 
ta ip tın r 1 l;z m-
dı r Hvnoı süz i a a ~ü-

• renleri, yakı\ıdan tetkik ede
lım : Bunlar, daima, iş işle
meği öğrenmemiş olanlardır ; 
yahut işden nefret edenlerdir. 
Bunun içindir ki talebemizin 
İşe alışması ve bu suretle, 
maddi hayatını kazanmada te· 
miz olmıyan vasıtalara başvur· 
ma düşüncelerinden nefret et
mesi gerektir : Kalbine en de
rin hakkedilicek prensiplerden 
biri şü olmalıdır : Geçim va· 
sıtasını kendi işi ile, alnının 
terile temin etmemek utanıla
cak birşeydir. 

Pestaloji, talebeye daha bir 
çok işlerle meşgul etmek ar
zusundadır. Kendisinin de de
diği veçhile talebe, önceden, 
iş öğrenmiş ise bu mümkün
dür. Bununla beraber pesta
lojinin ilk ergesi : Kimsesiz 
çocuklara hayatlarını kazandır
maktı. Onun için böyle iste· , 1 

yordu. Bizim fikrimize göre 
tedrisat, o kadar mukaddes 
bir tarzda arzedilmelidir ki 
çocuk, bunun yanında başka 
birşey düşünmesin, Eğer tale
beye, atelyede bulunduğu se
nelerde, iş saatlerinde (Dikiş, 
örgü vesaire gibi) elişleri yap• 
tırılırsa iyi olur ; bu suretle 
ruhu, işe daima hazır bulunur. 
Birlikte fikir işi mümareseleri 
de yapılabilir. Fakat burada 
elişi, birinci planda tutulur ; 
fikir mümareseleri ise bir eğ
lence nev'inden telakki edilir. 

Bu küçük elişleri, alelumum, 
ikinci derecede tutulacaktır. 

Tarla, bahçe, hayvanlara bak· 
ma, ve bu küçük devletin 

(Mektebin) muhtaç olduğu di
ğer elişleri asıl büyük iş te
lakki edilecektir. Şüphesiz ki 
her talebeden, ancak kendi 
kuvveti ve yaşı nisbetinde bir 
şey istenecektir. -Otesi : Ma
kine ile veya icat edilecek 
başka aletlerle yapılacaktır. 
Asıl mesele : yaptıkları şeyle
rin hangi prensibe dayandığını 
talebeye anlatabilmektir. Ta
lebeler ; işlerinin ihtiyacı nis· 
betinde : Nebatların büyüme

sini, hayvanların ihtiyaçlarım 
ve huylarını, ve mihanik ka
nunlarını bilmeleridirler. Bu 
suretle bunların terbiyesi ; bi
lahare yapacakları işler üzeri
ne mctodlu bir kurs olmuş 
olur. Ve bu (Dcğrudan doğ
ruya ınfişahede) ; millahazalı 

ve düşünceli çiftçiler yetiştirir. 
Böylelikle mihaniki işler, asıl
laşır ve ruhileşir. Aynı za· 
manda hem an aşılan, hem de 
camianın ma Jdi ihtiyaçlarını 

temin eden bir iş görülmüş 
olur. Talebe, hayvanlarla ve 
toprakla çalışmakla beraber, 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

ruhi sahadan da ayrılmamış 

oluyor. 
Bu küçük devletin (Okulun) 

temel kanunu : Yenilecek, gi· 
yilecek herşeyin okulda yayıl
ması olmalıdır. Bu küçük dev
let, dişardan birşeye muhtaç 
olursa bu, ona ( Aynen ) ve 
ödünç verilir. 

Herkes, camia, kendi ken
disine kifayet edecek şekilde 
çalışacaktır. Herkes, herşeyi 
camiaya borçlu olduğunu bile· 
cek ; camianın sevinci ile sevi· 
necek ; elemi ile kederlene
ccktir. Bu suretle herkes 
devletin honörl'i bir istiklali 
olduğu hakkında aydın bir 
bilgi olacaktır. Bu prensipler 
hiçbir suretle sökülüp atı!a

maz birer kök halinde olma
lıdır. 

Vl. - Elişleri üzerine olan 
bu izahattan sonra biraz da 
umumi ve milli terbiyenin bir 
kısmı olan alemlerin terbiye· 
sinden bahsedelim. 

Müstakbel alemde ilkönce 
müşterek milli terbiyeden geç
melidir. Ancak fikir ilerinde 
büyük bir istidat gösterenler
dır ki buraya ayrılacaktır. Ka-
tiyen zengirıliğe fakirliğe ba
kılmıyacaktır. Alem ve alemin 
varlığı, kendi şahsi menfeati 
için değildir. Fertlerdeki her 
kabiliyet, '1evletindir. 

Cemiyette alim olmıyan in
sanın vazifesi : Nevi beşerin 
şimdiye kadar elde ettiği me· 
deniyet seviyesini, cemiyette 
idame etmektir. Alimin ki ise 
bu medeniyet seviyesini, yük
seltmektir. Alim, zekası ile 
daima bir ( istikbal ) halinde 
olacak, ve halihazırda terak
kiyi kolaylaştıracak tarzda bu
lunacaktır. 

Bunun için alim, eski duru
mu aydın bilmelidir ; eşyanın 
zahirine bağlanmamalıdır. Ana 
dilini : Yaşayan ve yaratıcı 

köklerine kadar pek sağlam 

bilerek fikirlerini başkalarına 

anlatabilmelidir. 
Bütün bunlar ruhi ve müs

takil bir çalışma ve düşünme 
ister. Bunun içindir ki kendin
de istidat görülünce müstak
bel alim, şu mümareselere alış
mak mecburiyetindedir : Dai
ma başında olan bir üstadın 
gözleri önünde çalışmamak. 
Başlı başına çalışmak. Alim 
olmıyanlar ise öteki türlü çalı
şabilirler. 

Alim olmıyana hiç lüzumu 
olmıyan birçok bilgiler istiyen 
bu meslekte : Bu şahsi düşün
me yollarıdır ki mühimdir ; 
alimin her günkü işi bu ola
caktır. işte o, bu türlü işlere 
alıştırılacak ve diğer mihaniki 
işlerden muaf tutulacaktır. 

Bu müstakbel alimi ; müş· 
terek milli terbiye esasen mad· 
di işlere alıştırmıştı. Tahsilin 
ilk devresinde, milletin öteki 
çocuklarile beraber, tarla, bah
çe vesaire işlerini yaptı ; öğ
rendi. 

Alimler yetiştirmeğe mahsus 
hususi program ile bu baptaki 
metoddan bahsetmek bu hita· 
belerdeki mevzuumun hari· 
cindedir. 

- Sonu fJar -

Laypzig panayırı 

Laypzig panayırı, buyıl 30 
Ağustos'ta açılacaktır. Pana
yıra iştirakimiz için şehrimiz 
Ticaret odasına müracaat edil
miştir. 

Denizli' de Kızılay 
İlk defa olarak çok güzel bir 

haf ta bcıyramı yapıldı. 

Bayramdan 
Denizli, (Hususi) - Kızılay 

haftası şehrimizde büyük bir 
törenle açıldı. 

Bütün kızılay üyelerinin iş

tirak ettiği bu törene halkevi 
önünden yürüyüşle başlandı. 

Alay hastane, bayram yeri, 
belediye önünden geçerek ge
ne halkevi önünde durakladı. 
Burada halkevi başkanı Esad 
kaymakçı kızılayın doğuşunu 
ve hizmetlerini halka anlattı. 

Önde kızılay bayrağı, halk 
evi bandosu, bunun arkasın-

da kızılay temsili hasta araba
ları ve okul talebeleri ve kı
zılay üyeleri bulunan bu alay 
halkevinden kalkıp hükumet 
konağını selamlıyarak geçtik
ten sonra Delikli çınar mey
danlığına gelindi. Burada öğ-

bir intiba .. 
retmen Şakir ve Süleyman 
Zeki kızılayı sitayişle, heye
canla anlatıp iyiliklerini sayıp 
döktüler. Halkın bu kuruna 
alakasını önemle çektiler. 

Bundan sonra Meserret kı
raathanesi bahçesinde istira
hat ve kızılay tarafından mini 
mini okul yavrularına gazoz 
ikram edildi ve cumuriyet 
marşile törene son verildi. Kı· 
zılay kurumu şehri dün böl
geye ayırarak halktan, oğret· 
men bayan ve baylardan se
çilen dört heyeti bu bölge
lerde kızılaya üye kaydına 
memur etti. Kızılay başkanı, 
sıhhat ıniidürü doktor Kemal 
ikizcrin kızılay haftasını ilk 
defa olarak böyle canlı ve 
heyecanlı bir surette yaşat

ması takdire layıktır. 

ispanya Fas'ında 
MelilA'da isyan var 
-Başı 1 inci sahifede

olan isyanın bastırıldığı bil- . 
dirilmektedir. 

Afrika' daki askerin bir kıs· 
mı bu isyana iştirak etmiştir. 
Hareket lspanya'ya geçmış 
değildir. Hükumet vaziyete 
hakim bulunmaktadır. 

Rabat 18 (Radyo) - Elaraş 
Fransız konsolosu ile muha
bere mümkün olamamıştır. 
Bunun askeri bir ihtilal yü
zünden olduğu anlaşılmıştır. 

Paris 18 (Radyo) - İspan· 
ya'nın sair yerlerinde de as· 
keri isyanlar olduğu rivayet 
edilmektedir. ispanya hüku
meti bunları tekzip etmiştir. 

Paris, 18 (Radyo) - ispan
ya' da vaziyet ve hadisler hak
kında kat'i bir fikir yoktur. 
Gelen haberler birbirini nak
zetmektedir. Paris İspanyol 
sefarethanesi, çıkan askeri ih
tilalin sadece Afrika' da oldu· 
ğunu söylemektedir. 

Londra' dan gelen haberlere 
göre, Londra lspanyol sefiri 
Madrid'le pek güç muhabere 
edebilmiştir. 

Cebelüttarık'tan Melilada ve 
civarında kanlı müsademeler 
devam ettiği bildirilmiştir. El
cezire' den asker sevkedilmiştir. 

Cebelüttarık, 18 (A.A) -
İspanya hükumeti Cebelütta
rık ile Madrid arasındaki te
lefon hatlarını kesmiştir. Mad
rid' de de İsganya'nın di~er 
şehirlerinde bir takım karı· 
şıklıklar çıktığı bildiriliyor. 

Bayon, 18 (A.A) - Fransa 
ispanya hududunda dönen 
bir şayiaya göre, lspanyol 
Fas'ının cenubunda bir hare
ket başgöstermiştir. Fakat bu 
şayia bir ihtiyat kaydı ile kar
şılanmalıdır. 

Raris 18 (Radyo) - ispan
ya Fas'ınde vaziyet tehlikeli 

bir şekil almıştır. Asiler, Ge
neral (Romeorales) i yakalıya· 
rak kendisini tevkif etmişler
dir. Bir rivayete göre asiler, 
generalı öldürmüşlerdir. 

Asilerden miralay (Sulano), 
ası kuvvetlerin başına geçmiş· 
tir. Büyük rütbede bir zabit; 
sükunet tavsiye ettiğinden do· 
layı parçalanmıştır. 

Asilerin tenkil edilmek üze
re bulundukları hakkında Mad· 
ridden gelen haberler tama
men asılsızdır. 

İspanya'dan Fas sularına 
harp gemileri gönderilmek su· 
retile Asilerin anavatana ka
dar gelmeleri men'edilmiştir. 

(Porto)' dan gelen son ha
berlere göre, ( Burgos ) ile 
(Pampelona)' da isyan, çok ge· 
nişlemiştir. 

Hükumet ; bütün deniz, ka· 
ra ve hava kuvvetlerini hare
kete getirmiş olduğu halde 
Asiler, (Kota) radyo istasyonu 
ile harp gemilerini İşgal et
mişlerdir. 

isyanın gittikçe büyümekte 
ve tehlikeli bir vaziyet almakta 
olduğu, son gelen haberler
den anlaşılmaktır. 

Alınan mütemmim malümata 
göre, İspanya'nın her tarafında 
örfi idare ilan edilmiş ve te
lefon muhaverelerine sansör 
koymuştur. Rabat'lan verilen 
haberler, ispanya Fas'ı ile 
Fransız Fas'ı arasındaki mü-
nakalatın kesildiğini bildir
mektedir. Saat 17 de Madrid
de intişar eden resmi bir 
tebliğe göre, asiler ellerine 
geçirdikleri Kota radyo 
istasyonuna (Seviila) istasyonu 
adını vererek haberler neşret· 
mişler ve işgal ettikleri harp 
gemilerilc ispanya Fasından 
lspanya'ya kuvvetler göndere· 
rek bütün lspanyol milletini 
ayağa kaldıracaklarını bildir· 
mişlerdir. Hükumet, bu gibi 
haberlere halkın kulak asma-
masını tavsiye etmektedir. 

Boğazlar , 
·•·~- yayı 

Mukavelesi pazarte- B t 1 1 · · yu"z - aş ara ı ıncı 

siye imzalanacak and!aşmalar yapıuuğn taraftardı 
B 1 . . h'/ı d l - Cç Je,let nrnsıuda - aşı ıncı sa ı e e-

ı}3f müwkerat. 
dir. Boğazlar konferansında 

2 
ittihaz olunan askeri ve siyasi kukunu 

kararlar sadece Türkiye ve karnoru 

Rusya'yı alakadar etmekte ve ferans, 

Yeni bir lokurııoııllll 

tleııemiyc matuf b 
ıltn lcı nrıısırıdıı bir 

menfeatlendirmektedir. 
Demektedir. 
Montrö, 18 (Radyo) - Yeni 

uzlaşma layihası boğazlar kon
feransı azalarına tevzi edil
miştir. 

Bükreş, 18 (A.A) - Titu
lesko dün saat 19, 15 de ha
reket etmiştir. 

Montrö, 18 (A.A) - Yeni 
boğazlar mukavelesinin imzası 
merasimi pazartesi günü saat 
22 de cereyan edecektir. 

Montrö, 17 (A.A) - Yeni 
boğazlar makavelesini Bulga· 
ristan da imzalıyacaktır. Harb 
zamanında Türkiye'ninde akit 
bulunduğu bir anlaşma lehine 
olarak 16 ınci maddenin ihdas 
ettiği istisnaiyet hakkındaki 
Bulgar kaydi ihtirazisi ortadan 
kalkmaktadır. Çünkü konfe· 
rans vesikaları bir telsir ihtiva 
etmektedir ki oda mezkur 
maddede derpiş edilen müte
cavizin Milletler cemiyetinin 
selahiyeltar organı tarafından 
gösterileceği keyfiyetidir. 

Montrö, 18 (A.A) - Ha
vas Ajansı bildiriyor: 

Boğazlar konferan<>ı bu pa
zartesi günü saat 22 de ka
panacak ve mukavelename o 
saatte imzalanacaktır. 

Bulgaristan, devletlerin bo
ğazlardan geçerek takibine 
selahiyettar olacakları muh
temel mütecavizin Milletler 
cemiyeti tarafından tayinini 
derpiş eden 16 ıncı madde· 
nin metni hakkında her hangi 
bir tadil talebetmeksizin mu
kavelenameyi imza etmeği ka
rarlaştırmıştır. 

Roma, 18 (A.A) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Dr. Tevfik Rüştü Aras ltal· 
ya'nın Cenevre'deki daimi de· 
legesi M. Bovaskopa'yı diğer 

devletlerin iltihakına açık bı
rakılan boğazlar mukavelena
mesinin yakında imza edile
ceğinde haberdar etmiştir. 

ltalyan resmi mehafili, ltal
ya' nın müstakbel mukavele
name hakkında ihtiraz kayıt· 
ları koymakta olduğunu bildir
mektedirler. Çünkü ltalya Mon
trö müzakerelerine iştirak et
memiştir. 

Montrö, 18 (Radyo) - Bo
ğazlar konferansı, bugün öğ
leden sonra bir toplantı yap
mış ve boğazların pazartesi· 
den itibaren Türk ordusu ta
rafından işgal edilmeğe başla
nabileceğini, Tükiye delegas
yonuna bildirmiştir. 

Fransız baş delegesi M. Pol 
Bonkur, Yunan başdelegesi 

Mösyö Politis ve Romanya 
başdclegesi Mösyö Titulesko, 

birer nutuk iradetmişler ve 
Tiirkiye'nin, boğazlar işinde 
biitün cihana hi.isnümisal teş

kil edecek şekilde hareket et· 
tiğini söyliyerck, Tevfik Rüştü 
Aras'ın şahsında Türk hükii· 
metini tebrik eyl('mişlerdir. 

Lindberg 
Viyana'ya gidecek 

Viyana, 10 (Radyo) - A
merika'lı tayyareci Lindberg'in 
bu hafta içinde Viyana'ya ge
leceği tahmin edilmektedir. 
Lindberg Avusturya' dan sonra 
Almanya'yı ziyaret edecektir. 

:ı - Yaz sonunu clogru. 
laıımıık iizere ,\ \'Tupaıla ~eJJ 
çüıle bir konft•rıını:.. 

Briiksel 17 (A.A) - ~f 
bugünkü he) nelnıilcl ah\'31 
rait iı;iııılc hazı mılisleriu en 
3 ay müddetle silah ulırnd• 
hafa?:ası me 'elesinde hükiinıt 

muhalif \ '<' 24 nııisteııkifc kıt 

re)lc itimadını l> ihlirmiştir. 

tondr:ı lR ( \.A) - iyi 
alan ınnhf ili enle öylcndi~ine 

hu 3) ııı 23 iiııcle 1ngi1terc, f 
"'" fınl)a ara ınıla ynpılucak 
Londra giiriişmderi bir uı: 

ile nctfrf'lt>ııecek ol 11rs11 ivgi 
Frama, Belçika, İtalya ve Al 

yaJıııı nıürckkeb beşler ko 
oubeş ağustosta Brüksel'de 1 

nacaktır. 

Habesistan'da 
~ 

/tal yan faaliyet 
Adis-Ababa, 18 (Rady 

İtalya generallarından 
denizden iki metre yüks 
ğinde bulunan (Çerçer) vad 
Habeşlerden tathir eylemi 
Bu vadide bulunan (Kol 
ve (Çalamo) kasabaları da 
yanlar'ın eline geçmiştir. 

kasabaların ahalisi, müslü 
lardan mürekkeptir. 

Roma, 18 (A. A.) -
Ababa 'dan gelen ltalyan 
berlerinde işgal kıtalarını 
ni ilerlemelerinden bahs 

mekte ve Habeşista'ın d 
sundaki Ciallamon'un i 
edildiği bildirilmektedir. 
ral Gelesonasi'nin idaresin 

kuvvetler yağmur mevsim 
tam manasile hükum sürm 
olmasına rağmen ilerlcm 

devallJ ediyorlar. Jou 
D'ltalia gazetesi bu mün 

· betle şu satırları yazıyor: 

Bu ilerleme bu mevsi 
italyan kıtaatı için ileri h 

ketinde bulunmak imkan 
ğını iddia eden ecnebi 
buatını yalanlamaktadır. 

velce Ras Desta'ya ait b 
nan bazı çetelerin ateşleri 
tesna olmak üzere nüfuz 

reketi müsait bir surette i 
şaf etmektedir. 

Kücük Haberi , 

Yeni ltalya sefiri 
Varşova, 18 (Radyo) -

ya'nın yeni Lehistan sefiri 
Valentini Pazartesi günü 
matnamesini tarihi Kara 
şatosunda cumurreisine " 
cektir. 

Papa'nm elçisi 
Roma, 18 (Radyo) -

pa'nın yeni Paris müm 
yarın Paris' c vasıl olmak iİ 
Roma'dan ayrılmıştır. 

Lehlstan'da tevkifa 
Varşova, 18 ( Radyo ) 

Gayri kanuni bir teşe 

olan Yukarı Silizya Nas)' 
Sosyalist aza~ından 54 
iiOll günlerde tevkif edilr1l1 

Fransa'da nisbf tenısl 
Paris 17 (A.A) - Me 

san meclisi reyiam endi 
nisbi temsil esasını 1 
karşı 17 rey ile kabul c 
ve müteakıben kadınlara 
hap hakkı bahşeden k 
projesini tanzim edece~ 
portörleri tayine karar 
miştir 
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alma komisyonu başkanlığın-
kal klı klan sonra.. dan; 

------------~-------------~ 
Tan gazetesinin 11 tem

muz tarihli başgaz&sından: 
Resmi gazete, bu sabah, 

ltalya'ya karşı tatbik edilmek· 
te olan zecri tedbirlerin kal
dırıldığmı bildirdi. Londradan 
gelen bir telgraf da kral se· 
k İ ~inci Edvard 'ın bu hususta 
nazırlar meclisinde verilmiş 
bir kararı imzaladığını haber 
veriyor. 

Zecri tedbirlerin kaldırılma
sı artık tahakkuk etmiştir. Ve 
bu yüzden vücud bulmuş kar
şılıklı Jyardım taahhüdleri de 
badema hükümsüz olacaktır. 
8
1
ütün bunların neticesi hasıl l an yeni vaziyet dahilinde 
t~lyanın Avrupa işbirliğine 
donmesine hiçbir mani kalma
mıştır Çu··nk·· R .h .. k. t• ' u oma u ume ı zecr· • 
k 1 tedbirleri ve onunla ala-
alı karşılıklı yardım anlaş· 

rnaları devam ettikçe ltalya
nın Avrupa planında yer ala-

lmıyacağını birçok defalar söy
emişti. 

Böyle olduğu halde, şu sa· 
~rları yazdığımız .zamana ka
r ar ltalya hala boğazlar kon 
:ransına gelmediği gibi Bü· 

ruksel'd l e toplanacak Lokarno· 
cukar toplantısı için kendisine va· 

ı davete resmen ce'r'ap ta 
verın . 

ernıştir. 

Zecri tedbirlerin kaldırıl
ması · · · .. ışının biraz geç olması 
YU:zünden f . h""k· t" . b • aşıst u ume ının 
~ rnes' eleye o kadar ehem· 

~.1Yet vermediği gibi bir dü-
şuncc ç k k 1 l"" · d b l ı arma ace e ıgın e 
rn u unulmamalıdır. ltalya'ya he
b en cevab verdirmiyen se-

epler herhalde daha derin 
ve ince . b l 'd" Ô sıyasi se ep erı ır. 

.. tYle görünüyor ki Alpler'in 
~ .e tarafında şarki Akdeniz 
ş.~ etrafında pekaz emniyet 

gl osterilmektedir. Zecri tedbir· 
erle '"k . 
h ::t.a alı olarak lngtltere, 
erhan . b' h . 1· k gı ır taarruz i tıma ı 

karşısında Akdeniz filosunu 

b~v':'ellendirdiği gibi böyle 
ır ıhr 

1 ımale karşı da Yugos-
a~a, Türkiye ve Yunanistan· 
ın ışbirliği teminatını aldı: 

Bütün bu işler ltalya-Habeş 
anla~rnaılığı yüzünden olmuştu. 

Şırndi, Habeş mes' elesinin 
tasfiy . k. A. esınden sonra bu şar ı 

kdeniz anlaşması hala devam 
edecek mi? italya, bu anlaş· 
rnayı kendi aleyhine görmek
l~dir. ltalya'nın böyle telakki-
~~e bazı Balkan de:l~tl~~i 

kkında beslediği daımı ıtı
llıatsı:zlık da sebeh olmak
tadır. 

. Bu cihetteki tereddüdlerin 
ııalesj İçin ya Britanya'nın ve 
Yahud şarki Akdenizde ala
kalı devletlerin resmi beyanatı 
kafidir. İngiltere'nin Fransa ile 
Yaptığı anlaşma gibi şarki Ak
deniz devletlerilc yaptığı anlaş
manın ancak zecri tedbirlerin 
d<'vamına miinhasır olduğu la· 
biidir ve bunun aksini göste
ren bir delil yoktur. Esasen, 
F'ransa'nın iştirak etmediği 
böyle bir sistemin devanıını 
Avrupa'da kurulmak istenen 
tnilletlerarcıgı işbirliğile telif 
etmek çok güç olur. 

Böyle olmakla beraber an· 
!aşılıyor ki, ltalya Avrupa pla· 
nında siyasi vaziyetini tekrar 
~e en iyi sekildc elde etmek l . .. 
~~n çok ihtiyatlı adımlarla 
~~rürnek istemektedir. Bu n
b~e .. ~elki meşrudur. Fak~t 

&'unun bu saatinde halledıl· 
ltıesi kabil birçok işleri bila· 

hare büsbütün karışacak bir 
ihtimal tehlikesine sevketmek 
hiçte doğru olmasa gerek .. 

Bugünkü beynelmilel vazi
yette ister istemez yeni bir 
hadise vardır. Bu da ltalya
Almanya yakınlaşmasıdır. Ro
ma, zecri tedbirlerin iktısadi 
tazyiklerine karşı müdafaa ça
releri ararken Berlin ile sekiz 
aydanberi sıkı temasa gel
miştir. 

Bu temaslar neticesi her 
iki devletin eski siyasetinden 
hiç şüphesiz pekçok değişik
likler olmuştur. Avrupa'da ta· 
mamen tecrit edilmiş bir va
ziyette kalmaktan çekinen 
ltalya, icabında Alman kozu 
diye oynamak ihtiyatında bu
lunmuştur. Roma'nın Berlin'e 
karşı bazı taahhütler altına 
girdiği ise muhakkaktır. Fa
kat İtalya ile Almanya ara
sında tam ve geniş bir anlaş
ma hasıl olduğunu sanmak 
isabetli bir şey olmaz. Nete· 
kim Alman matbuatının, zecri 
tedbirlerin kaldırılması dola
yısile İtalya' nın tekrar İngiltere 
ve Fransa ile işbirliği yapa
cağmdan endişe etmeleri böyle 
kati bir anlaşma · olmadığını 
göstermiyc yeter. 

Ne de olsa ltalya bugün 
Almanya'ya karşı eskiden 
Straze cephesinde iken takın
dığı vaziyetten büsbütün baş
ka bi vaziyet takınmağa mec-
burdur. 

Bu vaziyet ne olacaktır? 
ltalya, Almanya'ya karşı ne 
derece tarafgirane hareket 
edecektir? Bunu Roma'nın, 
Lokarno 'cuların toplantısında 
alacağı tavırdan öğreneceğiz . ------

Ziraat bankası 
ve afyon 

lstanbul, 18 (Hususi muha· 
birimizden) - Ziraat banka· 
sının, müstahsillerimiz tarafın· 
dan yetiştirilen afyon mahsu· 
lünü satın alması kararlaştı· 
rılmıştır. 

Salıverilenler 
Viyana, 18 (Ra?yo~ - Hü-

k• t affı umumı munasebe· ume, b 
tile şimdiye kada~ m.e~ku.f . u: 
lunan Alman Nazılerının ıkıncı 
kafilesi olan iki yüz suçlukyf 
serbest bırakmıştır. Mev u 
Naziler, pek az kalmıştır. . 
imtihan talimatnamesı 
Son senelerde ~ektepl~r 

imtihan talimatnamesınde daı· 
mi değişiklikler yapılmaktadır. 
Maarif vekaleti bunu mahzur· 
lu görmüştür. Geç.en. senele~· 
deki tecrübelerden ıstıfade e~~
lerek busene . he~ cihetce. mu: 
kemmel bir ımtihan talımat 
namesi hazırlanacak ~e bun· 
dan sonra imtihan talım~t~a- , 
mesinde ikiJe, birde de~ışı~
lik yapılmıyacaktır. y ~nı. talı· 
malnaıne her cihetce ıhtıyaca 
cevap verecektir. • Ucuz, temiz, taze 

ilaç ve tuvalet 
çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesı 

• 

Kücük salepçi hanı 
' karşı&ında 

• 

İzmir silah tamirhanesi ihtiyacı için açık eksiltme suretile 
17 /7 /936 gününde satın alınacağı evvelce ilan edilen 120 ton 
lavamarin kömürune talip zuhur etmediğinden münakasa 27/ 
7 /936 pazartesi günü saat 1 O na bırakılmıştır. 

isteklilerin belli gün ve saatte Halkapınarda lzınir silah ta
mirhanesi müdürlüğündeki komisyona müracaatları. 2224 

NEDKALMiNA Bayındır belediyesinden 

Çeşme ılıcaları 
Buyuk Türkiye Otel ve 

Bayındır belediyesi için satın alınacak tahminen 600 liralık 
elektirik malzemesi 20/7/936 dan 11/8/936 ya kadar yirmi 
gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. isteklilerin Bayın· 
dır belediyesine müracaatları. 19 24 23 4 2223 

Gazinosu Açıldı 
"BÜYÜK TÜRKiYE,, oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her 
türlü konförü cami, tertemiz takımları ile saygılı misafirlerinin 

emrine amadedir. Yatakl~r banyosu ile beraber 100 kuruştur. 
GAZiNO san' atında mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, 

taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektir. 

Muntazam servis - Taze ve temiz meşrubat ve mekulat · 
Ucuz fiyatlar · Elverişli tabldot, 

lzmir belediyesinden 
Bayındırlık sahasında ismet 

paşa bulvarına çıkan vali Ka
zım Dirik caddesilc cumuriyet 
meydanından Maltızlara kadar 
üçüncü kordonun ağzı ve bas
mahancden eski fuvar yerine 
kadar uzanan belediye cad
desi ve doktor Mustafa Enver 
caddesinin 63 sayılı adanın 
üç ara yolu v~ mesudiye cad
desinin 65 sayılı adasının iki 
ara yolu ile Vasıf Çınar cad
desi üzerinde kalan molozla
rın kaldırılması ve zeminin 

!11111111111111111111111111111ı.. Doktor JıUllllllllllllllll\1111111111•_ tesviyesi ve yolların açılması 
_ işi kapalı zarfla eksiltmiyc ko-

~ A. Kemal Tonay _ nulmuştur. işin heyeti umumi· - = yesinin bedeli keşfi dokuz bin 
'§Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütalıassısı_ sekiz yüz yirmi dokuz liradır. 
~ Ba!'m:ıluıne j5tnsyoııu J..urşı~ınılaki dibek okıık hnşıııda 30 ı;ayı- - Keşif ve şartnamesi 49 kuruş := lı ev ve muııyenchıuıc inde sahalı s:ı:ıt 8 den nkşauı ant 6 n kntlnr = 
:= luıstalarını knLul eder. - mukabilinde baş mühendislik-
§ l\lürncnnt eclt'n lıastalara y:ıpılıııa ~ı llizııııgclt"n sair tahlilat ve ten tedarik edilir. 
~ mikroskopik mua)eneleri ile veremi~ dlınstnlarn yapılma,ın1ıı cen~ işin bedeli, baş mühendis-= ,.- ··ten Pnomotoraks muaYenchauesuı e muntazaman yapı ır. = 
-.-ıılİiTIİllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telef on: 4115 11111111• likçe verilecek istihkak rapor

ları mukabilinde müteahhit 
Burnava belediyesinden: belediyeden arsa almak sure

Burnava çay mecrasında 84 metre uzunluğunda iki parça 

ve 995 lira 46 kuruş keşif bedelinde bir dıvar yapılacaktır. 

İhale açık eksiltme ile 30/7 /936 perşembe günü saat 16 da 
yapılacaktır. Muvakkat teminat akçesi 75 liradır. isteklilerin 
müracaatları ilan olunur. 15 19 23 29 2131 

iş bankasına me
mur ahnacaktır. 

Türkiye iş bankasından: 
Bankalarımızın merkez ve şubelerinde çalıştırılmak üzere 

lise veya ticaret liseleri mezunlarından miisabaka imtihanı ile 
memur alınacaktır. Bu imtihanda kazananlar arasında ayrıca 
yüksek tahsil görmüş olanlar ve yaba'lcı lisanları iyi bilenler 
tercih olunacaktır. 

Alınacak memurlara, imtihandaki muvaffakıyet ve tahsil de· 
recelerine göre 70 ile 100 lira arasında aylık verilecektir. 

Yazı ile imtihan 15 ağustos 1936 cumartesi günü saat ON
DA ANKARA, IST AN BUL ve İZMIR şubelerimizde yapıla
caktır. En son yazılma tarihi 10 ağustos 1936 dadır. 

istekli olanlar, girme ve imtihan şartlarına ait izahnameyi 
bankamızın Ankara, f stanbul ve İzmirdeki şubelerinden ala
bilirler Başka yerlerde bulunanlar bu izahnameyi bankamız
dan tahriren de talep edebilirler. Ancak bütün taliplerin çok 
vazih adres vermeleri lazımdır. 19-22-24-26-29-31-3-5-7-9 

Haydarpaşa Lisesi satın alma 
kurumundan: 

Haydarpaşa lisesi ve pavyonu için 1500 ton Tüvenan maden 
kömürü kapalı zarf usulile satın alınmak üzere eksiltmeye ko
nulmuştu(. 

1 - Eksiltme lstanbul kültür direktörliiğii binası içinde 
toplanacak olan komisyonda 31/tcmmuz/936 cuma 

2 

3 
4 

5 

günii saat 15 te yapılacaktır. 

Tahmin fiati, beher tonu 12 lira hcsabilc 18,000 li· 
radır. 
ilk teminat 13=>0 liradır. 
istekliler şartnameyi görmek üzerb okul direktörlüğüne 
müracaat edebilirler. 
Eksiltmeye girmek istiyenler şartnamesinde ve 2490 
sayılı kanunda yazılı belgeleri ve ilk teminat makbuz 
veya banka mektubu içinde bulunan teklif mektup
larını eksiltme vaktinden en son bir saat evvel mak
buz mukabilinde komisyon başkanlığına vermiş olma· 
ları zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması ve posta 
ile gönderilecek teklif mektuplarının da zamanında 

gelmiş olması lazımdır. 19-22-26-29 400912203 

tile tesviye olunacaktır. ihale 
günü 4-8-936 salı günü saat 
on altıdadır. iştirak için yedi 
yüz otuz yedi lira on sekiz 
kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile 2490 sayılı ka
nunun tarifi dairesinde hazır
lanmış - teklifler ihale günü 
olan 4-8·936 da saat onbeşe 
kadar encümen başkanlığına 
verilir. 2225 l 9 22 25 29 

İzmir üçüncü icrasından: 
İstanbul' da Macar ziraat 

makineleri şirketine bakiye 
274 lira borçlu Mehmed kızı 

İsmet'in mahcuz Balçova yağ
hane civarında beher dönümü 
150 lira kıymetli 8 dönüm 
bağı 30 gün müddetle açık 

artırmaya konulmuştur. Artır· 

ma şartnamesi 8 /8/ 936 tari
hinden itibaren herkese açık 

bulundurulacaktır. Birinci ar· 
tırması 28 181 936 cuma giinii 
saat 11 de olup tahmin edilen 
kıymetin yüzde 75 ini bulma· 
dığı takdirde en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartile 
artırma 15 gün uzatılarak ikinci 
artırması 13 191 936 tarih cu· 
ınartesi günü ayni saatte ya
pılacaktır. Gene bu bedelle 
alıcı çıkmazsa 2280 numaralı 

kanun hükmü tatbik oluna
caktır. 

İşbu gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile masraf 
ve faize dair iddialarını ilan 
tarihinden 20 gün içinde ev· 
rakı müsbitelerile tevsik etme· 
leri, aksi halde hakları tapu 
sicillile anlaşılmadıkça paylaş· 
madan hariç kalacaklardır. 
Dellaliyesi tapu harcı ile be
lediye ve vakıf icarı müşteriye 
ait olmak üzere alıcıların yüz
de yedi buçuk depozito ve 
33-11659 dosya numarasile 
lzmir 3 üncü icrasına müra· 
caat etmeleri ilan olunur. 

Nazilli icra ve iflas memur
luğundan: 

Nazilli ticaret mahkeme-
since 26-7-931 tarihinde ifla
sına karar verilen Sultanhisa
rında tüccardan Mchmed Şev
ket hakkındaki iflas kararının 
kaldınlmasına ve itibarın iade
sine Nazilli hukuk mahkeme
sinden 12-6-936 tarih ve 202 
numaralı ilam ile karar veril-
diği ilan olunur. 2212 

lzmir ahkamı şahsiye sulh 
hukuk mahkemesinden: 

İzmir' de Fettah mahallesinin 
evliyazade sokağında 21-25 
sayılı evde 12-4-936 da öl· 
ınüş olan Haham Yosef Abo· 
afın terekesi mahkememizce 
yazılmış ve varislerinden ka
rısının dileği üzerine tereke· 
sinin resmen tasfiyesine ve 
avukat Nahit Hilmi'nin tas
fiye memurluğuna tayinine 
karar verilmiş olduğu ilan 
olunur. 2222 

lzmir 3 üncii icra memur· 
luğundan : 

Cahide 2560 liraya iposekli 
Osman'ın İkiçeşmelik'te cadde 
254-372 numaralı sahibi ol-
duğu hududu planda yazılı 5 
oda 2 salon ve altında bir 
dükkan ve elektrikle Halkapı· 
nar su tesisatını havi mn dük
kan ayda 30 lira kira getirir 
4500 lira kıymetli evin 30 
gün müddetle açık artımrnya 
çıkarılmıştır. 

Artırma şartnamesi 8-8-936 
tarihinden itibaren herkese 
açık bulundurulacaktır. Birinci 
artırma 28-8·936 tarih cuma 
günü saat 11 de 3 üncü icra 
odasında yapılacaktır. Tahmin 
edilen kıymetin yüzde 75 ini 
bulmadığı takdirde en çok 
artıaanın taahhüdü baki kal
mak şartile artırma 15 gün 
uzatılarak ikinci artırması 13-
9-936 tarih cumartesi giinü 
aynı saatte yapılacaktır. Yine 
bu bedelle alıcı çıkmazsa 2280 
numaralı kanun hükmü tatbik 
olunacaktır. 

işbu gayri menkul iizerin
deki haklarını hususile mnsra
fa faize dair iddialarını ilan 
tarihinden 20 gün içinde ev· 
rakı müsbitelerile müracaat 
emeleri aksi takdirde hakları 
tapu sicili ile anlaşılmadıkça 
paylaşmadan hariç kalacaklar
dır. Alıcıların dcllaliyesi müş
teriye ait olmak üzere yüzde 
yedi buçuk depozito veya 
banka teınina·t mektubu ile 
ve daha fazla malumat almak 
istiycnlerin dosyn numaıasile 
müracaatları ilan olunur. 

İzmir Tramvay ve 
Elektrik Türk Ano
nim sosyetesinden: 

Şeüeke ameliyatı dolayısilc 
ceryanın 20.7 .936 da saat 8 den 
12 ye kadar Mitat paşa yoku
şu-Komiser Dilaver-Selçuk so
kaklarında ve mücavir sokak
larda kesileceği sayın abone· 
lerimize bilinmek üzere ilan 
olunur . 
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Hepslne biçilen ederi 18000 lira olan değişila. 
rada dört milyon üçyüz altmış yedi bin tane Vapur Acentası Limited 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

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

Hamburg - Bremcn, Rotter
dam - Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta· 
zam iki sefer yapacakbr. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi· 
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo. Egytian Mail 
Line 

Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 

Mıktarı 

Cinsi Kilosu 

Linit ma· 1061500 
den kömürü. 
Linit ma- 394800 
den kömürü. 

Tahmin edilen 
mecmu tuarı 

L. .. K. 
9553 50 

3948 00 

Beher kilo· 
sunun tahmin Teminatı mu

edilen fiati vakkate akçesi 
K. S. L. K. 
00 90 716 52 

1 00 296 10 

Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 
Kapalı zarf 31/Temmuz/936 cuma günü saat 16 da 
Açık eksiltme ,, ,, ,. ,, ,, ,, 16/30 ,, 

1 

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - ihalesi 21 /Ağustos( 936 cuma günü saat 15 l 
3 - İlk temina 1350 liradır. 
4 - Şartnamesi parasız olarak M. M. V. sat. a!. k 

nundan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat ve 2 

yılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde y 
gelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saati~ 
saat evvel M. M. V. sat. al. komisyonuna ve. 
1975 5 21 4 19 

Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 

"CERES,, vapuru 27 tem· 
muzda gelip 1 agu!..tosta AN
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 

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

1 - lzmir Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cins ve miktarları 
yazılı iki kalem linit maden kömürü iki kıt'a şartna
me ile ayrı ayrı biri kapalı zarf birisi açık eksiltme 
suretile eksiltmiye konmuştur. 

1- Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresi.-• - -_. 

'"" SVENSK ORIET LINEIN 
"GOTLAND,. motörü 20 

temmuzda ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZiG, GDYNİA, GO
TEBURG, OSLO ve lSKAN
DINAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIY A,, vapuru 
30 temmuzda gelip 1 ağus
tosta PİRE, MALTA, MAR
Sf L YA ve BARSELONE ha
reket edecektir. 

Yolcu ve yük alır. 
ilandaki 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. • 

V. N. 
DEUTSCHE LEVANTE LiNIE 

G. m. b. H. 
11ANGORA,, vapuru 20 tem 

muzda bekleniyor 25 temmuza 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG VE BRE
MEN için yük alacaktır. 
"ACHAIA,, vapuru 31 tem· 

muzda bekleniyor HAMBURG 
ve ANVES'ten yük boşalta
caktır. 

"CHİOS,, vapuru 10 ağus· 
tosta bekleniyor, 15 ağustosa 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yok alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LiNES 
"EXMINSTER,. vapuru 31 

temmuzda bekleniyor. Nev· 
york için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROU-
MAiN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru 1 
ağustosta bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması BEL· 
GRAD, BUDA PEST, BRA· 
TISLA VA, VIYENA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGA Ti ON DANUBI
ENNE-MARiTIME BUDAPEST 

"'BUDAPEST,, motörü 28 
temmuzda bekleniyor. iSKEN
DERIYE için yük alacaktır. 

"DUNA,, motörü Danub 
limanlan için yük almak üze
re 7 ağustosa doğru bekle
nilmektedir. 

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

cektir. 
Yolcu fiatinde tenzilAt: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li

manları için 11VELOS,. vapu
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. 
UmumT Deniz Acentahtjı 

Limited 
acentasına müracaat olunması. 

Telefon : 2548 .................. ~ .. 
Olivier v E Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Cendeli Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
THE ELEERMAN LINES Ltd. 

"GRODNO,, vapuru 25 ha· 
ziranda beklenmekte olup 
Londra ve Hul için yük ala
caktır. 

"MARDINIAN,, vapuru27 
haziranda beklenmekte olup 
Liverpool ve Glasgow için 
yük alacaktır. 

''DRAGO,, vapuru temmuz 
ortalarında Londra, Hul ve 
Anversten gelip yük çıkara· 
cak ve ayni zamunda Londra, 
ve Hul için yük alacaktır. 

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

DEUTSCHE LEVANTE LlNlE 
"SOFIA,, vapuru 25 hazi

randa Hamburg ve Bremen· 
<len gelip yük çıkaracaktır. 
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2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda iz. 
mirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
4 İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

5 
sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve-
sikalarile kapalı zarf için teminat ve teklif mektup
lannı ihale saatinden enaz bir saat evvel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. Açık eksiltme için ~de ihale 
saatinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. 

15 19 24 29 2170 

Mst. Mv. sa. al. ko. rs. den 
1 - Beher metresine biçilen ederi 260 kuruş olan 7 5 

bin metre kaputluk kumaş ile beher metresine 
biçilen ederi 220 kuruş olan 25 bin Metre avcı ye
leklik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Kaputluk kumaşın ihalesi 22 /Temmuz/ 936 pazartesi 
günü saat 15 te ve avcı yeleklik kumaşın ihalesi ayni 
gün saat on birdedir. 

2 

3 Kaputluk kumaşın ilk teminatı 11000 ve diğerinin 
4000 liradır. 

4 - Kaputluk şartnamesi 975 ve yeleklik şartnamei 275 
kuruşa M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat ve 2490 sa
yılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı bel· 
gelerle birlikte teklif mektuplarını ihale naatinden bir 
saat evvel M. M. V. sa. al. ko. na vermeleri. 

2020 5 11 15 19 

Mst. Mv. saf. al. komisyonundan: 
1 - Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresine bi· 

çilen ederi 245 kuruş olan elli bin metre kışlık elbi
selik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur . 

2 - ihalesi 24 Temmuz 936 cuma günü saat 15 tedir. 
3 - İlk teminatı 7375 liradır. 
4 - Şartnamesi 613 kuruşa M. M. V. sat. al. komisyo

nundan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birliTdc teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel M. M. V. sat. al. komisyonuna vermeleri. 

4 9 14 19 1976 
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çilen ede.·i 245 kuruş olan altmış bin metre 
elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulnı 

2 - ihalesi 24 Temmuz 936 cuma günü saat 11 de 
3 - ilk teminat 8600 liradır. 
4 - Şartnamesi 735 kuruşa M. M. V. sat. al. komisY 

dan alınır'. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminatlarile 2490 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı bel 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından bir 
evvel M. M. V. sat. al. komisyonuna vermel 

4 9 14 19 1 

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

teşarlığı inşaat şubesine müracaat ederek fenni 
lUmat aldıktan sonra hiçbir taahhüdü tazamm .. 
memek şartile proje ve tekliflerini Temmuz 936 
kadar mezkur şubeye vermeleri. 

1819 24 26 28 30 2 5 9 12 

Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
1 - Yerli fabrikalar. mamulatından ve beher mel 

biçilen ederi 260 kuruş olan altmış bin metre 
luk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konuf muştur. 

2 - İhalesi 25 /Temmuz/936 cumartesi günü saat 11 d 
3 - ilk teminatı 11550 liradır. 
4 - Şartnamesi 870 kuruşa M. M. V. sat. al. konı· 

nundan alıntr. 

5 Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat ve 249<> 
yılı kanunun ik ve üçüncü maddelerinde. yazıh 
gelerlc birlikte teklif mektuplarını ihale saatindeıt 
saat evvel M. M. V. sat. al. komisyonuna verm 

1977 5 10 14 19 

.............. _ .... _ .. _ ............................................... I ............................................................. ~ 

Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri rahat 
olanlara, tansiyonları y üksek bulunanlara doktorlar yalnız bunu tavsiye ederler. 
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