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Boğazlar 

Mes'elesi Müsait Bir Saf
haya Girdi. 

Boğazlar konferansı haftaya bitecek r ' İtalyan gazetelerine göre: 
Dahiliye Vekili- N . f . t d .. • ve derhal yeni proje imzalanacak. 

Italyan Gazetelerine Göre, 
miz Edirne'de. eCaŞI, aŞIS UŞ• 

Biz Şimdiden Boğazları 
Tahkim Ediyormuşuz. 

-~---·-------

Fransa, Türkiye de dahil olmak üzere bir şarki 
Avrupa misakı teklif edecekmiş. Yunan ga

zeteleri, 12 adaya istiklal verilmesini istiyorlar. 
İtalyan "azı>tt'lı>ri. ~a\ ri ııslni 

- !':: ~ • 

ııı ıııtakaılıı şi ıııd ide ıı tıı lıki mal yap· 
lı~ımu.J yazıyorlar. 

i~tuııhul ll (Jiıı,..:ı i ıııuhuhiri·. 
ıııizdt>n) \tina'ılun lıalıı•r H'ril· 
d iğiııc· gCin•, \ ' uııaıı g:ızc•tı•lı·ri lıal· 
yada lıulunaıı 12 nılavıı i tiklul \"f'· 

rilnu·sini i tcmektt• ~·e lııı lıusm-ta 
UJ'.1111 makalf'ler ):t;ı;arak,. ltuly:ı· 

11111 atl:ılarla hi\·hir alCıku ı lıuhııı· 
ırıudıgıııı tı·lı.ırüz ettirmı·kteılirlcr. 

1-.tanlıul 3 (llıı...u .. u ıııuhııbiri· 
ın izılı•nt Cenc\Te' ılc öylı·rnliği· 
ne giirP. Fran :ı şıırki A' rupa ıni

:ıkı akdini tı•klif ~tlccrk ,,. im 

rııi :ıkla Tiirkiye"ııirı dı• )Cr ıılma· 
mı isti) ı•cl'ktir. 

Edirne'nin emniyeti 
mukaddes bir 
vazifemizdir 

lstanbul, 3 (Hususi mu
habirimizden) - Trakya 
bölgesi valileri, başta mü
fettiş General Kazım Di
rik olduğu halde Edirne
de Dahiliye Vekili ve 
Parti genel sekreterimiz 

1 Şükrü Kaga'nın ıigasetin
de toplanmışlardır. 
Şükrü Kaga, valilere 

hitaben bir söylev vererek 
Partide yapılan değişiklik 
maksadlarını izah etmiş, 

valilere tevdi edilen vazi
fenin ehemmiyetini anlat
mıştır. Edirne'nin vaziye
tinden de bahs ey/iyen 
Vekil: 

- "Edirne' nin emniyeti, 
her Türk'ün kalbinde mu
kaddes bir vazifedir.,, 

Demiştir. Şükrü Kaya 
birkaç güne kadar şehri
mize dönecektir. 

Dcnıırıı 2 inci -.alıit~~ıle -

\.. .) 

Habeş imparatoru H. Selase'nin 
Dış bakanımız Tevfik Rüştü Aras.. Türk gazetecilerine teşekkürü 

İ tnnbul 3 (Ihı u i muhabiri· f;Ore, boğazlar konfernn ı. ı•clccı>k •ta b l 3 (H A) C • 'd b l H b · 0 ili n u , ususı - enevre e u unan a eş ım-ınizden) 1ontrii'de ıoplauan lıo- hafta içimle ona c'rnıiş olaenk ve paratoru Haile Selase beyanatında, Habeşistan'a karşı 
ğazlar konforansı, )nnn ııınumi )eııi hoğa:r.lnr ınukım•JeRi ıll'rhal gösterdikleri samimi alakadan dolayı Türk gazetecile-
lıir ccl c nkdedeoc'ktir. · ı ) • kk 

ıııızn eli l"cekti. ruıe leşe ür etmiştir. 
1ngiltdre Jıfikii.n1eti, boğ:ı:ılur .. ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· .. •••··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·•·-·-·-·-·-·-·-· .. 

konfernnsınc1aki mura1ı1ıası ı..ord Assamblenin dünkü toplantısı da hararetli mu" -
~tıınhop'un yerine Forcl Linçe')i 

hey~ti murnhhıı a T i i olnrıı'k ın,in zakerelerle geçti. Zecri tedbirler kalkıyor. 
ctruiştir. Buna sehep, mr.sai nd.La· 

retindt· I..ord Stanhop'a ihtiya\' o). Bu·· tu·· n devletler sosyete ve mımdır. Buraya gelen lıalıerlt>re 
-~-~~~---~~~-~~ 

M. Hitler paktın takviyesini istediler. 
yarın bir 
söylev verecek. 

Pııris 5 (Rad)O) - l~ran ız 

gazetelerinin \erdikleri hoherlerc 

gfüe, M. Bitler, pazar günü büyük 
tıir söyle'' verecektir. JI itler .ı\ V· 

rııpanın umumi \'nZi)et.i \C loknr· 
lifi konfl'ranıı, hukkıml:ıki r ikrini 

Sulhu ve müşterek emniyeti korumak için askeri tedbir zaru
reti de ileri sürülmüştür. M. Delbos, mühim beyanat yaptı. 

iz:ılı eıfocektir. 

Lomlra 3 (A.A) - alahi)ettar 
llll'lıafil<leıı Jıil<lirildiğinr güre, Al· 

ıııun harici)•" nez:ıaeti İngiliz sunl· 
nıınıt•sinı• verilerek eevııp projeııini 

\1. Hitlc·r·e \ermiştir. l. Hitler 

lııı projeyi tel kik c•tıııcktı•ılir. ,\1. 
Ve ika 1. llitlPr tıırnfmdnn ta~vip 
•·•lildiği t~kdirde iiniiınlızılcki lıaft:ı 
i<'irıde 1 o l ' M d ·ı k o • • nt ra yu guıı ı •rı erf' tı r. 

Ak i tnkılirdt' hu • 'C\'ahııı tıulili 
için lıir mfıılclct daha gerikcet'ktir. 

~---.-----~~~-~-

Bir lngiliz heye-
tinin müracaati .. 
İtalyan fethinin ta. 
nınmamasını istedi. 

CeneHc 3 (Hndyo) _ l1u lar 
o yetesi nsınnble i lı:ışkıııu 1 u ) ii 

\ n~z~lnnd, bugün hir Jng:iliz hr.· 
)t>tııu kııhul ctnıi tir. Bu lıewt 
ı . . 
talyaııırı Hııhc,.i tıın'dııki lıiikimi-

Y"~İ~iıı tanınmama ı içın nsnı\hle 
reısıne lıir muhtıra \f'fnıİ tir. 

Asnnılılcnin ynruıki toplııııtı· 
~ındn, Lolr.ıırrıo me •ctesi ic;in Brük-

selde i_çtjnıa ed!'cek olıın konferan
sa l ltnlya 'nm da d 'et ol unacnğı 
11öy leni yor. 

Milletler cemiyeti toplantısından bir 
p:ıktırıda ya111lacnk Lir rofonnuo, 
C'C'ntİ\cti 'l.liafu ıliişürecc~irıılen en· 
dişe • etııwktı: oldıığuım H~ küçük 
cle,·lı·tler Jıirlilfiniıı ceıniycttı• bih,.ük 

\ar~ova 3 (Ruılyu) -· Rcı;mİ 
gazete, zceri tedlıirlerin knlılırıl· 

mıı ı hakkııııl:ıki k:ırarııaııu·yi ncş· 

retıııi~tir. 

Ccııcne 3 (Hud) o) - A amb· 
lenin toploııtısı yu pnn ak'iam 
vcyn ::ıL:ılı ııiİınyı•ı lrnluraktır. 
Zc··ri le<llıir1ı•rin kalılırılıııa . ı hak· 
kındııki usulü tı-shit ctıııı'k iizen· 
c•umıırteai giinii liğll'derı 

toplantı )llpıl cnktır. 

\~nevre 3 (Raılyo) 
tedbirlerin kahlınlnınsı 

soıırıı Lir 

- Zt•eri 
lın k l.:ı nıl u 

u :ımLleyı· te\"ıli ı•ılilccl'k 1ıroje) i 
lıaıırlamak iizcre hu u i bir tahrir 
koınitt-si viil.'ııda ğetiirilcccktir. Bu 
komite hüıiin knr:ırl11n tetkik cdı·· 

ı:eıc, lmrıu güre hir proj" lııızı•· 
) nc:ıktır. 

Ceııe\.rt> 3 (Racly\>) - A aıııb· 
IPrıin ıliiııkü toplanııs:ırıda öz alan 
1rıın nıümc> Hı, milletler ceıuhcti , 

e . 
rolii oltluğunu iiylemi~tir. 

Cenevre 3 (Radyo) - UluJar 
soQycte~i nsıımhle!:i , hııgün toplan· 

ıınş '" 111ilz111.nclrrı· ılcvam ı•t· 

mi~tir. 

A~mblc reiEİ M. VanzelanJ, 
halyn· llııl>rşistaıı ıne "elt! ini tel· 
kik etnwk iizı·n• us:ııııhlcnin hu· 
~ 11 11i hir koırıisyoıı tı>~kil ı:ttiğiııi 

lır) an etmiştir. 

Bunun ib:erinc, Portekiz haş 

<lPlcgc i 1. (Montf"ro) süz nlıııı~ 
vr zı•l'ri tl'ıllıirlı•rin L.:alılirılnııısını, 

ulu lnr so~yt>fr i paktmın, İ<'np 

cclrr e ıı"keri teJlıirlcr ittihaz edil· 
mck surctile kuwetlenılirilıııt' ini 
knt'i ~urı•tte i~teıniştir. 

\lüteak i hen ispanya b.ış deh-· 

intiba .. 
S"!!i M. (Baritıı) söz öylemi: w 
l panya'nın, ulh halkındaki nazar 
noktasını izah c•ttiktt>o sonra, 1s
panyu 'nın , kııvntlilerin zayif le re 
taarruz. ctm~k uretilc arazi nlına· 
lnrınıı ve iı;tilfida Luluıımulanna 
kat'iyyen razı olmadığını h~yan 
c•ylcıniştir. 

Kubu vr l!'kvatör delegclı-ri ile 
i'loneç dclcgc•si de hemen ayni 
e as dahilinde öz toöyleıııişler, mü· 
lı•ca\izin, ~ureti kat'iycde ve uluh
lar sosyetesi pal.:tı dalıilinclc mua· 
ırıelc görnıc~i liizuınunu ileri siir· 
ıııiioJnJir. 

Norvcc; nıuralıba ı ı•zc:iimle 
ılPmiştir ki : 

- Ulu,lar o yctc!!İ, şerı•f ve 
lıa)Sİ)ctini mulınfaza ctmdi<lir. Ru 
eheplc, ltalya ııl~yhine tatbik olu

nan zı·c•ri tedhirlcrin devam et· 

- Sonu 6 ıncı sayfada-

manlarının bir 
kuklasıdır -------------

Habeşistan, İtalyan zaferinin ta-
nınmasını ve kendisine 10 milyon 
• 

lngiliz lirası verilmesini istiyor .. 
-----------Hoıııa. :l (Hıııl) o) ltal~an Hn~ i'la ilıu. Gorp'<lc ı lalıc 

gazett•lcri l'.'I .-.giis' <' k:ırşı gii"-lni len 
aliil.:nılaıı dolayı Ct'nı>\Te'y.- kn~ı 

şiddetli hül'umlard:ı tnıluıımııkta· 
dırlnr. 

jurnal D'İtıılp: 

•·Necnşi, fıışiı;t ıılı•ybtarlnrııı ıı 

geriden oynadıkları :kul..:laclan ha~· 

J.:n hirfe) dt·~ihlir. ~ •• yımk ki, 
ha:r.ı dl'\letlı•r. 1ıııl) ıın orılulurının 
J\ıli~-A l ıaba üzt•riıw ) fıriiyiişlı•rinılP 
ıl•· )111 ı;ı·kilılc lıan•ket ı•tıııişlcrıli.,. 

l>i)Or. 

Cencnc 3 (Hacl) o) - llalıe~ 

dc·lt·gaı.yonu, ınilletlı·r reıııiyı•tiııl' 

arzcdilıııck üzae iki maılıli"Jik Lir 
karar urctini t. A \ enol"a glirııler· 

ıni~tir. Bumla ılenili) or ki: 

l - ,\,.amlılı·, 111illc>tlı·r ı·ı•nıi· 

H'li ın ukavclc;;iııin ~cıntınc'u 7.1' 16 
;ıırı maddesi ınucibinC'e ltnlyıın 
fii tuhatını taıııınıyacaktır. 

2 - 16 ın<:ı ınııddıı ınudhinec, 

rııilldl<·r ı·emiyt>ti llnhcı:istaıı'a l O 
milyon lngiliı lirası ):ınlnııı\a hu· 
lııuacakhr. Bu para, le bit etlilt•· 

cck şerait Jaiw~in<l\• Hııhcyi. tıın 

tara fınduıı istikraz oluoncaktır. 

ve 

Bn karar suretine ilu\·c olarak 
L A,·enol'a hitaben hir rtı> 

nota vardır. Bu notııda, llnhe.ş 

jmparatoru asamble toplantı mJıı 
millt•tlerc bazı uullcr itırdıı. Buna 
ancak hirk:ıçı ccw:ıp verıli. ~İıııılil..; 
lıalılc diğer dc,·letlc•rde · , ·eziyetle
rini tay in etmeli ve ıocs'uliyetle· 
rini açıkı;a uıoınıalıdırl:ır dl'ııili~ or. 

Cenevre 3 (Radyo( Ra 
~usilıu, asamblenin tcıll'f fil için 
ılağılJığı esnad:ı, hcyııclmilel mal· 
buut müme ~illcrile konuşmuş \"e 
ftalyn"nın muhtır:ımıa kar~ı , Ilahcş 

iınpnratoruıııın da hir muhtıra \"er. 
eliğini ve ulu lar ~o~yetesi pııktımn 

1 O um·u rn l 6 ıncı maddelerin~ 

gör, düşmanı tıırılt>tıııek üzere le· 
cavüzc uğrıyaıı devletin, nakden 
ılalıi himııye ve nıuavenl'le mazhar 

olmn.t lfizımgclcliğini öylemiştir. 

TAŞLAR 

lıiiklınıetiııin mevcut bulunduğunu, 

lıe) aıı etmi,, clevJcılerin yardıma 

mecbur olduğunu ilôve etmi~tir. 

İ tnıılıul, 3 (Husıı~i ınulınlıirİ· 
ıııizdc•ıı) Ccucne'ılı· huluııaıı tın· 
ricİ)C 'ckiliıııiz doktor Tevfik 
IHiştii Arıı , 1..ozarı muahedesini 
iınzıılı)ıııı devletler murııhha )arı 

İlt• görii melnioe ılc' anı etmekte· 
tlir. Egı•r Lu görii nıelcr ııeticl' İn· 
tle. Jıir uııla~mayıı vnrıhr a, font rv 
konfcrao tahmin edildiğinden ılıılı:ı 
ı•vel lll'ticelenmiş olncııktır. 

Ceııent• 3 (Ha.ılyoj Uoğıız· 
lıır me ·c1esi: Tc, f ik naştü rıı , 
:\1. Litlinof, ~1. Titule ko, Lord 

Ras Nasibu 
Ellen ,.e Pot B:ınkur ar::ı~ında im· 
ııu. ulınuştur. 

Dele.gcler, yarın (Bugün) tek· 
rar toplanacakl:ır ·w Yunanistan 'in 
Rulgari~tan'ın ııoktni nazannı isti· 
)'l!l'c•kler<lir. 

Miizukerı•ler, pa:r.artc i giinii 
Montrü'de devam edecektir. 

Meslek hakkına riayet 
Anadolu, kendi istihbarat vasıtalarının bolluğu ve sağ· 

lamlığı ile, hem daha çak, hem de daha evel haber ve• 
rir. Bu. aşağı yukarı her gün böyledir. Anadolu, ayni 
zamanda havadisleri kat'iyyen istismar etmez, şişirmez. 
sadece değerini ve özünü verir. Bu svretledir ki, kendi 
sahifelerinde, daha bol sahifelerin temin edemedikleri 
havadis tenevvüünü temin eder. 

Fakat bazı arkadaşlarımız var ki, her gün bizim ver
diğim~z haberleri alır, kendi sütunlarına aynen geçirir
.ler.. Ustad makas hazretleri, bizim sahifelerin şurasın
dan bir parça, burasından bir parça koparır ve şişirme 
serlevhalarla adeta bir gazeteyi doldurur. Halbuki bi· 
zim meslekte bir usul ve şart vardır: 
Diğer gazetelerden bir yazı iktibas edilinçe; "Filan 

gazeteden,, , "filan gazetenin yazdığına göre,, , "filan re
fikimizin bugünkü vega dünkü nüshasında,, diye işaret 
edilir. Bu hem meslekdaşlık lazimesidir, hem de kanun 
borcudur. Hiçbir ticarethane, komşusunun malını selle
mehüsselam alıp ta kendi tezgahında nasıl satamazsa, 
hiçbir gazete de makası kapıp işaret etmeden, başka 
gazetelerin makalelerini, haberlerini aşıramaz. Bu hal, 
l zmir'de çok fazla cereyan ediyor. lstanbul'un, Ankara
nın lzmir piyasasında az bulunan gazeteleri hergün pa
ram parça ediliyor ve yazılar, aynen aktarılıyor. Ana
dolu"nun haberleri de keza, ögle! .. Arkadaşlara hatırla
tıyoruz: Meslek hakkını biraz gözetelim .. Çünkü açıktan 
açıla taş atmağa başlıgacağız galiba/. SAPAN 
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akisleri içinde kulaklannıın dolduğunu eziyorum. içinde bulunduğumuz. ---A--5~·8-·m·--b-·l-e-·d--e--·6~·.·1·r·-.1·n-·t·1.-~···8--r·.·.---· fatı. lıtanbul' da karukisiple 
fakat dikkat etmeden, duygumuzun has!a;ı ölçülerini kullanmadan far· 11 meşgul bazı hekimleri hare· 
kına varamadığımız bu sealer ıilemi, işin şiriyeti hir tarafa bırakılıraa. kete geçirmişe benziyor. Bü· 
medeni bir cemiyetin aradığı ,.e nrmak istediği alemdir. Çok · ııeıı, f;Ok -----· - ---- tün meslekdaşlık hukukuna 
hareket, yani büyük kalabalık, büyük mücadele! Ve daha ihtisar edilt·· y ahudi bir Çek aazetecisi, Almanva alevhine rağmen ölümdeki hatayı, ada-
rck, hol nüfus, bol iş, hol muamele, hol ka1.anç!. et· 'J' '9' 

b h k l d k d let kapısına kadar götürenlere 
Gecelerin tenha, 6C8sİZ, kımıldamıyan hayatında. belki bir rüya. bir ir are et o sun ive canına l" ı. vereceg"iz not, yaldızlı . bir fa-

şiriyet aranabilir. }'akat bunu hayatın müsbet şartları vt• realitenin kcıı- 'J' 'J' ,. 
disi ile ölçecek ohmınk şu mana çıkar : --------- -- zilet mükafatıdır. 

Cenevre, 3 (Radyo) - Milletler cemiyeti Asamblenin bugünkü toplantısında bir hadise 
Orada hayat yoktur. Oroda insanlar. çok erkenden evlerinin kö~el4:· Fakat ilimden allameliğe 

· k 1 ç olmuş, bir gazeteci, intihara teşebbüs etmiştir. rıne çe i ir. ünkü orada kar.anç azdır ve binaenaleyh, inaanlano ihti· geçerek düştükleri benlik ve 
ı 1 b·ı k ~1 l · J h ı ı k d·ı · Asamble, lspanyol delegesinin nutkunu dinlerken, gazetecıler locasında bir tabanca patla· yaç anua açı a ı ece e,., ence yer en ı e em üzumsuz, ıem en ı erme hotgamlık havası içinde belki 

zararlıdır. mış ve Prağ'ta çıkan (Prage Pres) muhabiri olduğu sonradan anlaşılan bir gazetecinin yere esasta haklı olabilecek bir 
Gecderin içinden bile, seslerin gelmesi ,.e köpeklerin haşı·bo~. hav- yuvarlandığı görülmüştür. Milldler cemiyeti reisi M. Vanzeland celseyi derhal bir saat tatil 

lı)a hadı)'a dolactıklan sokaklarda insanların. arabaların, nakil vasıtala· · k k d b d A hl 1 h b l~k l d l davayt manen kaybetmiş hu· '" etmış ve te rar açar en e u ha isenin sam e i e iç ir a a ası o ma ığmı söy emiş ve 
nnın durmadan işlemesi, karanlıkları aydınlııı-ın istihlaf etmesi., ,,·alnız I b d lunuyorlar. Amma ok yaydan 

" J teessür erini il irmiştir. 
medeniyet değil, ayni zamanda bir refah ve aadet alametidir. çıkmıştır. Adalet şakaya gel· 

Beyninden aldığı kurşun yarasının tesirile derhal ölen gazeteci (Lüks) ün üzerinde, lngiltere 
• Tabzı ağır ağır ı,-.arpan lznıir•de, nüfus ihtiyat'• yarım milyon rakamı mez: Ya hakiki suçluyu bula-

ür.erindedir. Adam, iş yaratan bir unsurdur. Şehir böyle bir kesafet ta· kralına, Taymis gazetesine ve M. Avenol'a hitaben yazılmış mektuplar bulunmuştur. Lüks, M. cak, yahut başkasına suç isnat 
ıısaydı, bugün fzmir.in yüzünde; yaşı yan, kalbi çarpan, damarlarJ müte· Avenol' a ait mektubunda; dünyanın nazarıdikkatini, Almanya' daki Yahudilerin üzerine çekmek edenlerin · alnına müfteri dam· 
madiyen işliyen, güneşini, havasını almış, semiz tabiatıa yetişmiş bir in- için bu hareketi yaptığını bildirmekte idi. Lüks, aslen Yahudi olup Viyana' da doğmuş ve gasını basacaktır. 
san nefesi bulunurdu. Çekoslovakya tebaasına geçerek (Prage Pres) te vazife almıştır. Profesör Nissen'i ittiham 

Kulaklanm seslcrfo dolu, dedim. facı, lıu böyledir, fukat kulaklarım,, edenler zahiren, adalete karşı 
yavaş yavaş, gün geçtikçe azalan gürültüye ayak uydurdu~u ve o nisbette H b d s • • • k t borçlu kaldıkları vazifeyi ifa 
hassasiyetini ka!hettiği için: a~ni g~~ültü dalgasını duyar gibi oluyor. 1 a eş or usu ye u 1 as Hayatın seSJ artsa helkı hı edılır. Fakat ne gezer? • ediyorlar: Bütün cerrahi ha-

0 h R h . G .. k Davas yatlarını kusursuz ve kazasız ---------==========='=a=n=-_a_m_ı __ o_çe __ I 1. • geçiren operatör beyler, şim· 
Dahiliye Vekilimiz Edirne'de DJ•de k 1 0 · dilik hakettikleri bu aferinli 

. 0 UrU UY r • Ayın on altısında mükafattan memnun, matbua-'' E d ı rn e' n ·ı n Emnı· . ı Tekrar başlıyor.. tın kulağına fiskos ediyorlar: • - ( Hiçbir kötü maksadımız G '-' b • LJ b hük "' t • • Ankara, 3 ( Hususi muha- yoktur. Ortada ihmal yüzün-

t• M" k dd ore ae ır na eş ume ının birimizden)- Temyiz mahke· den husule gelen acıklı bir 

'le 1 u a es mevcut oldugu., resmen bildirildi.. mesinde nakzolunan süikast vak'a vardır ki, bunun hak
davası, ayın on altıncı günü kını arayacak olan mahkemeye 

B • v • f • d • Cenevre 3 (Radyo) - Habeş delegasysnu, uluslar sosyetesil tekrar başlıyacaktır. Mahkeme, bildirmeğe mecburuz. ) 1 r az 1 em 1 z 1 r • • , asam~~e~i ba.şkanlığına ver? iği bir. m~ht~rada ~ore' de bir Ha· maznunlara celpnameler gön- Hepimiz buna mecburuz. 
' ' beş hukumetı mevcut oldugunu bıld ırmış ve ımparatorun em- dermiştir. ihmal yüzünden kurban giden 

-Başı 1 inci sag/ada-
Edime, 3 (A.A)- Dahiliye 

Vekili ve C. H. Partisi genel 
sekreteri Şükrü Kaya berabe· 
rinde arkadasları olduğu halde 
bu sabah trenle Edime Kara~ 
ağaç istasyonuna inmiştir. 

Trakya müfettişi General 
Kazım Dirik'le Valiler, parti 
mensupları, memurlar, kamu· 
tan tarafından karşılanmış, 

Piyade, Jandarma ve polis 
birlikleri tarafından selamlan-
rnıştır. 

Vekil, umumi müfettişlik 
dairesini, Vilayet makamını 
ziyaret etmiş, C. H. partisi 
başkanı olan Valilerle bir 
arada uzun boylu konuşmalar 
ve kendilerine direktifler ver
mişlerdir. 

Şükrü Kaya; umumi müfet· 
tişliğin bütün müşavirlerinin 
bir arada ziyaretini kabul ede
rek T~akya'nın kalkınma faa
liyet ve programları üzerinde 
konuşmuş ve genel müfettiş 
ve mesai arkadaşlarına teşek· 
kür etmiştir. 
Jan~arma okulunu gezerek 

erleri koğuşlarında derste iken 
ıörmüş ve bazı sorgularda bu· 
lunmuştur. 

Yeni cezaevini ve asayiş ve 
çalışma tarzını beğenmişlerdir. 
Bundan sonra C. H. partisini 
ve Halkevini ziyaret etmiştir. 
Şehrin bazı mahallerini ve 
Tunca nehrinin taşkın zama
nında bastığı yerleri tetkik 
etmişlerdir. Emniyet parkında 
Emniyet anıdını açmışlar ve 
önemli bir söylev vermişler· 
dir. Ondan sonra subay yur· 
dundaki çay salonunda bulun· 
muşlardır. 

Bugün otomobille Kırklar
ili' ne hareket edeceklerdir: 

Edirne, 3 (A.A) - Dahi· 
liye Vekili Şükru Kaya dün 
Edirne emniyet anıdmı açar
ken şu nutku söylemişlerdir: 

- "'Edirne'liler, Edime em
niyet anıdını açıyorum. Edirne 
ve emniyet lügatta birbirine 
bu kadar yaklaşan ve yakışan 
başka kelime tanımıyorum . 
Edime derdemez bizim vic· 
danımıza emniyet gelir.. Edirne 
emniyette oldukça Türkiye'de 

emniyet var demektir. Türki· rile Ras İmru'nun Habeş ordusunu tanzime memur edildiğini Atatürk'ün Denizci. bir adamın hakkını aramak 
ye' de emniyet yoksa cihan da bildirmiştir. gibi sadece vazife ve dot-
bilir ki, bütün dünyada emni· Tayyareci Mollison, Ne~i'yi Londra'ya götürmek üzere lere Teşekkürü. ruluk bislerile yapılmış bir 
yet yoktur. Biz Edime'nin em· tayyaresile beraber buraya gelmiştir. lstanbul, 3 (Hususi muhabi- ihbara ne denebilir? 
niyetine ne kadar ehemmıyet 'C' , V / F rimizderi) - Kabotaj hakkı- Fakat mezarında, maddi 
veriyorsak cihan diplomasisi r ener in 1. l - ransa meb 'u nın Türk bayrağına geçmesi· varlık namına kemiklerinden 
de ona o kadar ehemmiyet 1 -'" " Ü -' ı · . -' nin yıldönümü münasebetile maada bir şey kalmıyan bu 
vermektedir. Türk'lerin Edirne aOnUm nae. San meC lSlnae yurdun her tarafından büyük betbahtın ölümündeki sebep 
için yaptıkları fedakarlıklar ta- l •ı l G G B. b, Önder Atatürk' e telgraflar ve izleri arayıcak. olan müd-
rihte yazılıdır. 1 ırıaCaT ar Üneş, a. iT me USUn gelmektedir. Atatürk, bu tel- deiumumiliğe, bir buçuk yıl 

Herkes bilir, Türk medeni latasaray muhtelitile Şiddetli hücumu0 graflardan çok mütehassis ol- sonra koşmakta gösterdikleri 
dehasının Edirne için yaptığı karşılaşacaklar. P.aris, 3 (Radyo) _ Meb'u- muşlar ve teşekkürlerin ibla· bu aculane harekete! şaşmakta 
şaheserler de herkesin hayret .s• tanb 

1 3 
( H A h san meclisi dünkü toplantısın· ğına Anadolu ajansım memur olduğumuzunda farkında de· 

u , ususı mu a- t · l d" ~llerdı·r 
ve takdiri önündedir. Asil hl . . ..ı ) F b h 1 _ da, 93 rey muhalife karşı e mış er ır. ~· · 

rımıztıen - ener a çe ~u- A k 'd O halde onlarla açık lco-
Türk'lerin bundan sonra ya- ı ·· h·· .. k 1 ld- 282 rey muvafıkla M. Şiyak'ın n ara a k l · · 5· u unun uru uşunun yı o· . . nuşma sırası ge mışbr. ız 
pacakları eserleri görecek ve .. .. .. b fi .. .. ıntıhap mazbatasını feshetmiş· f I . · b A-
"d k d k 1 1 k numu munase e ı e pazar gunu . M ş· k b 1 d va ı..ıcı sıcakların üniversite pro esö erım e6 en· ı ra e ece o an ge ece F '--d d ti t" .. tar. . aya u ce se e irat ı 1 R b" d . ener suıı ın a a e ızm mu· . . miyorsunuz amma ız e şım· 
nesillere şimdiden gıpta edi- sabakalan ve futbol maçları eyle~ı~ı nutukta halkçılara ve Kurbanları dilik sizi beğenmiyoruz. Bey-
ycırum. Cihana gıpta ede· l kt komünıstlere şiddetle hücum 

yapı aca ır. . .. . . . Ankara, 3 (Hususi muhabi- nelmilel ilim cereyanlerı ara-
cek büyük ve güzel mamur F b h .. .. . . etmış ve ezcumle demıştır kı: d . l . . 

ener a çe, pazar gunu ıçın " . . . rimizden) _ Ankara' da ya- sın a yerinız ve eser ermız 
şen ve neş' eli bir Türk yurdu B k t k .1 b" - Şımdı meclısten çıkıp 
Olacaktır. oç ay a ımı e ır maç yap· . . . kıcı sıeaklar başlamıştır. Bu boş kaldığı için onları sizin 

,,,. k l t "k B gıdeceğım. Gıtmeden evel şu· yerinize ve milyon sarfederek 
ma~ı arar aş armış ı en oç· , .. . . . . gün çok feci bir kaza da 

Bize bu imanı veren Türk
ler için her terakki hayatını 
hakikat yapan büyük Atatürk· 
tür. Onun kurduğu rejimdir. 
Ben onun içindir ki, Atatürk'ü 
buradaki heykeline Edirne'ye 
dikilmiş bir emniyet anıtı di
yorum ve bu emniyetten Edir· 
ne'li hemşehriletimi tebrik 
ediyorum . Edirne 'lileri her 
yönden ve her bakımdan teb
rik ederim. Edime'lileri tebrik 
etmekle bütün Türk'leri teb
rik etmiş oluyorum. Çünkü 
her Türk ayni zamanda Edir· 
ne'lidir. Her Türk kalbinde 
Edime'nin emniyeti mukaddes 
bir vazife halinde yaşamak
tadır. 

H 

Universite 'de 
Bu yıl rand
man iyidir .. . 

lstanbul, 3 (Hususi muha· 
birimizden)- İstanbul üniver· 

sitesinin bu yılki çalışmaları 

hakkında gazetelere beyanattp. 
bulunan, üniversite rektörü 
Cemil, bu sene alınan netice· 
nin geçen senelere nispetle 
çok iyi olduğunu söylemiştir. 

Bir facıa 
Moskova, 3 (Radyo)-Oroğ

rafik cemiyeti azasından 11 
kişi, deniz içinde tetkikat 
yapmakta iken ölmüşlerdir. 

k b f .11• t k 1 5 nu soylıyeyım kı, ıkı enter· t. d"k 
ay u se er mı 1 a ıma • · · olmuş, serinlemek üzere ge ır ı ... 
"b. b .. ..k b. f ki ·1 nasyonale mensup şenklerın Hakikat halde, bu işin aleyh-

gd~ ~ duyub ır ar a yem.. bana karşı hareketlerine ve Bent deresinde yıkanan ikı 
ığın en u maçtan vazgeçmış hd" l . v "dd l çscukla bir sıvacı boğulmuştur. tarlan, profesör Malş'ın rapo· 

G - G l t h te ıt erme ragmen şı et e rundan itibaren başlıyan tel-ve uneş · a a asaray mu • .. d . M 
1
. 

t rrı b" v k mucadelc e eceğım. Şimdi a ıye kikleri, isabetli hareketlerin 
e 1

1
1 et ır tmaç yapmagı a· Fransa'nın iki büyük düşmanı 

rar aş armış ır. zecri şekilde tatbikinden do-

Necaşi 
Para bulursa Ha
beşiata 'na dönece. 

t ini söylüyor 
Paris, 3 (A.A) - Jurnal 

gazetcst Negüs ile bir mü
lakat · neşr~tmektedir. Negüs 
ezcümle demiştir ki : 

- Eğer Milletler cemiyeti 
harekete gelir ise ve kendim 
memleketin müdafaası ıçın 
lüzumlu parayı bulabilirsem 
Habeşistan' a döneceğim. 

Sekizinci yerli 
Mallar sergisi-. 

lstanbul, 3 ( Hususi muha
birimizden) - Sekizinci yerli 
mallar sergisi, bugün taksim 
bahçesinde törenle açılmıştır. 
Binlerce lstanhullu sergıyı 
gezmiştir. 

Celal Bayar 
l zmir'e gelecek. 

Ankara, 3 ( Hususi muha· 
birimizden) - lktisad Vekili 
Celal Bayar, gelecek hafta 
lzmir' e gidecek ve Çeşme 
plajlannda istirahat edecektir. 

vardır." Teftiş heyeti reisi ğan bir aksülamele kapılmış-
Eski polis müdürunün ve Ankara, 3 (Hususi muha· lar, mütemadiyen yeni mües-

dostlarının M. Şiyakı'yı tekrar birimizden) - Maliye teftiş seseyi ve onun başındakileri 
meb'us çıkarmak ıçın bir heyeti reisi Cezmi tetkikat yıkmağa çalışıyorlar. 
yerden namzet gosterecekleri yapmak üzere Avrupa'ya ve Bu post ve menfcat kavga· 
söyleniyor. oradan Rusya'ya gidecektir. sanda gayretleri pekte beyhu· 
Cenubi Ame- de değildir: Müttefik bir cep-Cumuriyet heden taarruza geçmiş oıma· 
rika 'da Feyezan 
49 7 ev yıkıldı .. 

Riyodejeneryo, 3 (Radyo)
Tahripkar feyezanlar olmuş, 
497 ev yıkılmış, binlerce kişi 
evsiz kalmıştır. 

Tunus 'ta da 
Yahudi düş
manlıtı başladı. 

Tunus, 3 (Radyo) - Bu
rada yahudiler aleyhine şid
detli bir nümayiş olmuştur. 
Jandarmalardan biri, nümayiş
çiler üzerine ateş açmış ve bu 
sebepten dolayı vaziyet müş
külleşmiştir. Muslüman arap: 
larla yahudiler arasında arbe
deler olmuştur. Yahudi mües· 
seseleri yağmaya uğramıştır. 

Her iki taraftan çok yaralı 

vardır. 

Blum'un nutkunu ıarına rağmen, bu beynelmilel 
şöhretleri ilim aleminde yok 

nasıl buluyor.. edemiyecekler amma, milyon 
lstanbul, 2 (A.A) - Cu- sarfederek üniversiteden bek

muriyet'teki baş yazısında mil· lediğimiz neticeyi bir hayli 
letler cemiyeti asamblesinde geriye bırakacaklardır. O za· 
söylenen nutukları bahsı mev· man bunun sebebini profesör· 
zu yapan Yunus Nadi, Fran· lerin değersizliğinden ziyade, 
sız başvekilinin. cemiyeti kuv- onları manevi tazyik altına 
vetlendirmek ve onu sulh ve alarak rahat rahat çalışınala
emniyet bakımından hakika· rına meydan bırakmıyan bu 

nevi gayretkeşlerde aramak 
ten müessir bir hale getirmek icahedecektir. 
için ileri sürdüğü fikirleri tas· 

Kıskançlık, bir adamı cina· 
vip ile karşılamakta ve bu 
nutkun son zamanlarda sıkıcı yetle ithama kadar götürdüp 

anda mücadelede hak ve fa· 
bir hal almış olan Cenevrenin 

zilet vasfını kaybeder. 
çehresini değiştirdiğini söyle· l4atta kirli çamaşırlann mey· 
mektedir. 

Bir Kaza 
Kudüs, 3 .(Radyo) - Arab 

liderlerinden birisi, bomba atar 
ken elleri parçalanmış ve ken
disi de anide ölmüştür. 

dana çıkması gibi bir mana 
ifade ederki bunda ziyan ede
cek olan, meslekin ve i 1 ; ı ' · 
lığın şeref ve itibarına batlı 
kalan aziz doktorlarımızdır. 

iki Kel 
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münasebetsizlikler .. 
Gazeteciler, koca bir gün yanlışlıklar· ve 

ihmallerle birşey yapamıyorlar. 
Montrö Boğazlar konferansına gi
den arkadaşımız H.Nüzhef yazıyor 

Montrö, 27 (Hu
susi) - Dün kon-
feransta belli başlı 
hiçbir iş yoktu. 
Hemen bütün he
yeti murahhasa re
isleri konsey içti
maına iştirak et
mek üzere Cenev
re'ye gitmişlerdi. 

. Kos-koca Montrö 
palas sanki birden 
bire boşalmış gi-

bi idi. Her taraf 
mutad sessizliğini 
almıştı. Gazeteci
ler kulübünde bile 
işsizlikten esniyen 
bir-iki yerli lsviçre 
gazetecisile arada 

şöyle bir boy gös
teren Türk gazete
cilerinden başka 
kimseler görün ııi
yordu. Biz kendi 
hesabımıza kon
sey içtimaı ıçın 

.. Cenevre'ye gitmemeye karar 
vermiştik, öyle ya, içtima gizli 
ve gazeteciler içeri alınmıya
cak olduktan ve bahusus ki 
ruznamede zikre değer birşey 
bulunmadıktan sonra Cenev
re 'ye ne diye gidecektik? Na
sıl olsa üç gün sonra asamble 
içtimaı o.lacak, onu müteakip 
Türk delegesi Necmeddin Sa
dık bütün beynelmilel matbu
at mümessilleri şerefine bir 
çay ziya( eti verecek.. Asam
ble İçtimaı velev bir gösteriş 
kabilinden bile olsa bu defa 
hakikaten mühim.. Habeş da
vasının son sahnesi kapana
cak? Habeş imparatoru mil- · 
letler arası teşkilatının netice
sizliğini gösteren memleketinin 
son müdafaasını yapacak, ni
hayet belki bir-iki "Ah vah . ,, 
işiteceğiz, sonra da ltalya aley
hine tatbik edilmekte olan ve 
hakikaten artık kabak tadı 
vermi) e başlayan zecri tedbir
ler kaldırılacak. Bahusus ki 
bütün bu gösterişler esnasında 
biz gazeteciler de müzakereyi 
kulaklarımızla dinlemek hak
kına malik olacağız. İçtima 
gizli değil, aleni.. Onun için 
Cenevre'yi görmek hakkında
ki iştahımızı salıya saklamıya, 
o güne kadar Montrö ile ci
varının şimdiye kadar düşün
miye hile vakit bulamadığımız 
güzelliklerini görmiye karar 
verdik. 

Karar vermek kolay, fakat 
tam ikiyüz otuz yatak odası 
olan kos-koca bir otelde dört 
kişiyi bir araya toplamak cid
den bir mes'ele. 

ilk kararımız Lezavan-Sonlu 
hattına gitmekti. Biz derlenip 
toplanıncıya kadar onbir treni 
kaçtı. Otelde yemeklerimizi 
yiyip iki trenine yetişelim der
ken otel sofrasının bin-bir 
teşrifatı ve bizim de biraz 
fazla tutan gevezeliğimiz ara
sında iki treni de bizi bekle
mek nezaketini göstermeden 
çekti, gitti. Gara geldiğimiz 
zaı.nan saat ikiyi on geçiyor, 
ham tren de yeşilliklerin ara
sından bir yılan gibi kıvrıla 
kıvrıla tepeyi tırmanmıya baş
lamış bulunuyordu. Şimdi ne 

Şigon şatosu 

yapacaktık? İkinci bir trene 
bir saattan fazla vakit vardı. 
Arkadaşlardan biri bu fasıla
dan bilistifade Şiyon şatosunu 
görmek teklifinde bulundu. 
Derhal yola çıktık. Şehir için
de tramvay gibi, otobüs gibi 
nakil vasıtaları bereket versin 
ki bizden nakliye ücreti iste
memek gibi bir nezaket gös
teriyorlardı. Yoksa herşeyin 
ateş bahasına olduğu bu mem
lekette biz zavallı ve müteva
zi gazetecilerin hali harap 
olurdu. Bir tramvaya atladık. 
Şehrin ta öbür ucundaki Şi
yon şatosuna doğru yola çık
tık. Fakat bugün aksilikler 
birbirini kovalıyordu. Burada 
tramvaylar - yolun darlığından 
de layı - tek hatla işliyor, bir 
iki yerde ktuvazrnanı fazln 
bekledik. Şatoya ge~di~imiz 
zaman tren saati o kadar 
yaklaşmıştı ki eğer bunu da 
kaçırmak istemiyorsak şato
nun kapısında boylarımızı gös
terip hemen geri dönmekten 
başka çaremiz yoktu. 

Nitekim de korktuğumuz 
başımıza geldi. Vaktiyle ltal
ya'dan Fransa'ya geçen ker
vanları haraca kesmek için 
bir derebeyi tarafından Leman 
gölünün sahilinde ve tam yol 
ağzında yaptırılmış olan bu 
bin senelik şatonun bir iki 
noktasını yanın yamalak an
cak dolaşabildik. isviçre'liler 
şimdi burasını derebeylik de
virlerine ait bir müze şekline 
ifrağ etmişlerdi. Dakika bile 
kaybetmeden tekrar tramvay
lara atladık. Hay aksi şeytan 
biz garın merdivenlerinden 
dörder dörder çıkarken Le
zavan treni de yola çıkıyor
du!. Derebeğine de, Şiyoı(şa
tasuna da okuya okuya geri
sin geriye döndük, burada 
kuştan ucuz olan birkaç muz 
aldık. Otelde onları yedik. 
binnisbe benim de cömerlli
ğiın tutmuştu. Kaç gündür 
lakırdısını ettiğim halda ko
kusunu bile koklatmadığım 
Türk kahvesinden arkadaşlara 
birer kahve pişirdim. 

Bu sefer gözümüz açılmıştı. 
Tren vaktinden bir çeyrek evel 

• 

Kız lisesi 
Muallim mektebine 

nakledilecek 
Liselerle orta mekteplerin 

imtihanları münasebetile An
kara' dan şehrimize gelerek 
tetkikler yapan maarif müfet
tişleri heyeti, kız lisesinin yan
gın yerinde bulunmasını mu
vafık bulmayarak bu lisenin 
Karataş'ta erkek muallim mek
tebi binasına nakledilmesini 
ve erkek muallim mektebinin 
de kız lisesi binasına naklini 
muvafık görmüşlerdir. Müfet
tişler tarafından bu mcs' el ey~ 
dair Maarif Vekaletine bir ra
por verildiği haber alınmıştır. 

Vekalet, bu noktainazarı ter
viç adecek olursa mektepler 
nakledilecektir. Karataş orta 
mektebi binasının da, kız orta 
mektebi ittihaz edileceği söy
lenmektedir. Çünkü kız lisesi
nin uzaklığı ve yangın yerinde 
bulunuşu yüzünden bu semte 
uzak yerlerde oturan pekçok 
ailelerin, kızlarını mektebe 
göndermemek mecburiyetinde 
kaldıkları anlaşılmıştır. 

Belediye zabıta 
memurları 

Belediye zabıta memurları 
için açılan kursta derslerin so
na erdiğini yazmıştık. Ôbür
gün belediyede bütün zabıta 
memurları, umumi bir yokla
madan geçirilerek kurslardan 
elde edilen neticeler tetkik 
edilecektir. 

Türkiye - Almanya ticaret 
mukavelesi 

Türkiye ile Almanya ara
sındaki 27 mayıs 1930 tarihli 
ticaret · mukavelesine uçuncü 
zeyl olarak kabul edilen yeni 
anlaşmanın metni şehrimiz~ 
deki alakadarlara gelmiştir. 
.. ısa ...... _ .. _ ...... 

istasyonda bulunuyorduk. Fa
kat hiçbir şeyine vakıf olma
dığnız bir memlekette delilsiz 
gezmek ne fena şeyi Oberlan
Bcrnuva trenine binip te ta 
Bernuvaya kadar gittikten son
ra ancak dönüşte Sonlu'ya 
çıkacak yerde kemali cehale
timizden Lezavan-Sonlu tram
vayına atlamıştık.. Bizi iki gü
zel şehri görmek imkanından 
mahrum eden bu sersemliğin 
ancak dönüşte farkına vardık. 
Ne yapalım artık olanlar ol
muştu. 

Sonlu cidden çıkılacak yer .. 
Çıkılacak diyorum, çünkü bu
raya gitmek değil çıkmak, 
yani bir nevi Kremayerli tram
vayle tırmanmak lazım. İnip 
çıkarken manzara cidden insa
na heyecan veriyor. Fakat gel
gelelim, bugün sabahtanberi 
başlamış olan ahilik burada 
da peşimizi bırakmadı. Sonlu
ya çıkmamızla beraber yağ

mur da haşladı, Aşağının o 
ilahi manzarasını değil ya, iki 
yüz metre ilerisini bile gör
mek kabil olmuyordu. 

Ne yapalım, talihimize razi 
olmaktan başka çare yoktu. 
Herhalde bugün bizi bir mü
naşebetsizin bedduası tutmuş 
olacaktı. Boynumuz bükük, 
yorgun-argın, birşey göreme
mekten, hep aksiliklerle kar
şılaşmaktan kızgın ve bezgin 
otellerimize döndük .. 

Bu gezinti hikayesi de bu
nunla bitti. 

Hamdi Nüzhet 

MAHKEMELERDE: 

Eşrefpaşa cinayeti 
dava.sı bitiyor. 

Müdd;iumumi, -suçlulardan (4) 
kişinin idamını istedi. ---------Eşrefpaşa'da bir kız mes

elesinden kahveci Remzi ile 
kardeşi Kadri'yi öldürmekle 
maznun İnce Mehmed, Hasan, 
Ali, kasap Ahmet, berber 
Ahmet, Rauf ile bu hadisede 
ölülere tekme vurmakla maz
nun Hesna ve Ayşe'nin şeh
rimiz ağırceza mahkemesinde 
cereyan etmekte olan muha
kemeleri, son safhaya dahil 
olmuştur. Dün mahkeme sa
lonu, bu mühim davayı din
lemek için gelmiş olanlarla 
dolu idi. 

]arın müdafaalarını serdetme
leri için muhakemenin devamı 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Karısmı yaralayan 
MahkOm oldu .. 

Güzelyalı'da kansı Saadeti, 
kendisinden ayrılmak için mah
kemeye müracaat etmesinden 
muğber olarak ustura ile öl
dürmiye teşebbüs ederek yü
zünde derin yara izleri bırakan 
otobüs biletçisi Osman'ın, 

şehrimiz ağırccza mahkeme
sinde cereyan etmekte olan 
muhakemesi dün neticelenmiş 
ve karar tefhim olunmuştur. 

Osman, bir sene iki ay on 
gün ağır hapse v~ 100 lira 
tazminata mahkum edilmiştir. 

Lise müdürü 
Sovyet Rusya'ya 

gidiyor 
Türkiye muallimlerinden 40 

kişilik bir grup yaz tatili es
nasında Sovyet Rusya'ya gi
derek oradaki .. kültür müesse
lerindc tetkiklerde bulunacak
lardır. 

Maarif vekaleti bu heyete 
İzmir'den erkek lisesi müdürü 

• Hilm-'nin işt irakini muvafık 
gormüş ve seyahate iştirak 
edip etmiyeceğini sormuştur. 
Lise müdürü Hilmi, iştir ak 
edeceğini bildirmi ştir. İzmir
den daha bazı kültür müesse
selerimizin direktörlerinin de 
bu heyetle Sovyet Rusya'ya 
gidecekleri söyleniyor. 

Havagazmda ilerileme 
Belediyece, Havagazı fabri

kası için Avrupa'dan bazı te
sisat getirtilecek ve bu mo
dern tesisatle randıman yük
seltilecektir. Havagazı tarifesi 
ve tesisat masrafı ucuzlatılmış 
olduğu için son zamanda Ha
vagazı müşterileri artmı ştır. 

Şimdiye kadar bütün şahit
ler dinlenmiş olduğu için, 
dünkü ·celsede iddia maka
mını işgal eden müddeiumumi 
muavini Şevki Suner, iddiası
nı serdetmiş ve maznunların EKONOMİ 
idamlarını istemiştir. 

Müddeiumumi; hadisenin na
sıl doğduğunu, tahrik edildi
ğini ve kararlaştırıldığını en 
ince teferruatına kadar anlat
tıktan sonra ince Mehmet'le 
Hüseyin'in tabancalarını ateş 

Dünya ticaret azi
yeti geriryor .. 

"ederek Remzi ve Kadri'yi 
ta"ammüden öldürmek suçun
dan Türk ceza kanununun 
450 inci madçesinin üç, dört 
ve beşinci fıkralarına göre 
idamlarını istemiştir. Bu fık
ralar, ölülere işkence etmek 
suçuna temas etmektedir. Çün
kü mahkemede müddeiumu
minin sôylediğine göre ince 
Mehmed ve Hüseyin, cinayeti 
işledikten so'nra ölüleri aynca 
bıça.klamışlardır. Kasab Ah
med ve Ali de Üzerlerinde ta
şıdıkları bıçaklarla cinayet es
nasında, ince Mehmed'le Hü
seyin' e yardım ederek ölüleri 
bıçaklamışlardır, onların da 
idamları istenmiştir. 

Almanya, Isviçre, Portekiz ve 
Letonya'nın ithalatı geriledi. 

Arap Rauf, hadise esnasın
da tabancasını ateş etmişse de 
fişekler çok eski olduğu için 
ateş almamıştır. Fakat gerek 
Rauf'un, gerek arkadaşı ber
ber Ahmed 'in de suça işti
rakleri sabit görülmüş ve on
ların da idam cezasına çarp
tırılmalarını, fakat suçları da
ha hafif olduğuna göre bu 
cezalarının hapse tahvilini di
lemiştir. 

Maznunlardan Hasna ve Ay
şe'nin, cesedleri tekmelemek 
suçundan Türk ceza kanunu
nun 178 inci ve 464 üncü 
maddelerine göre ikişer sene 
hapisleri istenmiştir. Maznun-

1935 Yılının ilk üç ayında 
dünya ticaret vaziyeti hakkın
da Berlin Türk ticaret odasın
dan şehrimizdeki alakadarlara 
bir rapor gelmiştir. 

Bu raporda deniliyor ki: 
"1936 Yılının ilk üç ayın

daki dünya ticareti 1935 yılı
nın ilk üç ayına nazaran biraz 
fazla olmuşsa da 1935 yılının 
son üç ayına nisbetle gerile
miştir. 1936 yılının ilk üç ayın
daki ticaret değerce yüzde 
8,5 ve mikdarca yüzde 7 ,9 
noksan bulunmuştur. 

Bununla beraber dünya ti
caretindeki bu gerileme mev
sim icabı sayılmaktadır. Bil-
hassa Ziraat mekteplerinin 
mahsulleri ekseriyetle senenin 
son üç ayında ihraç edilmek
te, halbuki ondan sonra ge
len senenin ilk üç ayında ay-
nı nisbette sevkiyat yapılama
dığından yeni yılın ilk üç 
ayındaki ticaret geçen yılın 

son üç ayındaki ticaretten 
çok defa noksan çıkmaktadır. 
şu farkla ki bu defa kaydedi
len gerileme, nisbet itibarile 
biraz fazla bulunmaktadır. 

Dünya ticaretinin, eski yılın, 
son üç ayına karşı yeni yılın 
ilk üç ayındaki gerilemesi 
mesela: - . . . j . . . • .. . .• - . - • '"'-; 

ELHAMRA TelefoR 2573 

Bugün 

/ki büyük film birden 

1 -ŞEN DUL 
MOJ'is Şövaliye - Janet Makdonald 

2 - Beyaz Gömlekliler 
Klark Gabl - Mirna Lo~' 

Duhuliye 20 Kuruştur. 
SEANSLAR: 4.30 da Beyaz Gömlekliler, 6 da Şen Dul, 

7.45 de Beyaz Gömlekliler, 9.15 de Şen Dul -

1925-1929 Yıllarında orta 
hesab yüzde 5,50 derecesinde 
bulunuyordu. Kaydedilen .bu 
fazla gerilemenin sebep!erini, 
istihlak ülkelerinin 1935 yılı
nın son üç ayında ihtiyaçların
dan fazla mal almalarında ve 
1936 yılının ilk üç ayında ise 
mutaddan daha az nisbetinde 
ithalat yapmak mecburiyetinde 
bulunmuş olmalarında aramak 
lazımdır. 

Dünya ticaretinin kıt'alar 
bakımından tetkike gelince, 
gerileme gerek Avnıpa, ge
rekse Avrupa dışı ülkeler tica
retinde görülmüştür. Ancak • 
Avrupa dışı ülkeler ticaretin
deki gerileme nisbcten d~ha 
az olmuştur. 

Avrupa ülkeleri ticaretin
deki fazla gerileme umumi 
bir konjunktur gevşekliğine 
hamlolunmakla beraber biz
zat Avrupa'nın ticareti de 
1935 yılının ilk üç ay ticare
tine göre yüksek olnıuştur. 

Bu yükseklik yüzde 4 nisbe
tindedir. Fransanın ihracatı 
mühim miktarda azalmıştır. 
İtalya' da zecri t edbirlerin tat
bikinden beri istatistik tutul-
mamakta olduğundan ltalya 
ile _ticareti bulunan memleket:. 
ler i5tatistiklcri tetkik olunmuş 
ve İtalya'nm, ihracatı gibi it
halatının da fazla nisbette ge-
rilediği anlaşılmıştır. Almanya, 
İsviçre, Portekiz ve Letonya 
hükumetlerinin de ithalatı ge-
rilemiştir. Bütün bunların ta
bii bir neticesi olarak yiyecek 
ınaddelerile hazır malların ti
careti de azalmıştır. 
Türkiye - Sovyet ticaret 

anlaşması 

Müddeti biten Türkiye - Sov
yl!t ticaret anlaşması, iki ta
raf ta fesh için müracaatta 
bulunmamış olduklarından ken
diliğinden bir sene de uza
mıştır. Türkiye - Fenlandiye 
arasındaki ticaret muahedesi
nin tatbikine de başlanmıştır. 
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S • A k Çimdikler 

ıyaset v.. ş Erk~khtrin 
• 

Edebi, Tarihi, macera 

Gelen Lüsi idi. 
Dük, böyle vadetmiş idi. 

Ve vadini de tutarak Han
ri 'nin hatırını 'sormağa gel
mişti. Fakat burayagelmezden 
evvel büyük lokantalardan bi
risine uğramağa karar vermişti. 
Arabacısına "Zenginler kah-

• 
vehanesine" uğramasını em-
retmişti. 

"Zenginler kahvehanesine,, 
girdiği zaman, Kora Pearl'ı da 
muharrir Admon Abu ile ye· 
mek yirken gördü. 

Kora, Prusyalı kadını gö
rünce hiç memnun olmadı ve 
birazda hayret içinde kaldı: 

- Yine bu kadın geldi mi? 
Dedi. 

Roman muharriri: 
- Evet. Dedi. Birkaç hafta

danberi yine Paris'te görünü
yor. Yanında da genç, güzel 
bir Yüzbaşıya tesadüf ediyoruz. 

- Aceba kimdir bu yüz
başı? 

- Bilmiyorum. 
- Bilsek iyi olacak. Eğer 

bu zabit bazı askeri sırla a 
vakıfsa, bu casus kadın bun
ları hemen alacaktırf 

Lüsi dö Kora, rakibi ile 
yüz-yüze gelmemek ve yeni 
bir . hadise çıkarmamak için 
üst kısma çıktı. Burada Kont 
Legrene') i gördü ve onun ta
rafından yemeğe davet edildi. 

Kont Liisi'ye: 
Aldoma'nın rakibi düelloda 

hafifce yaralandı. Amma bu 
adamın da ismini bir türlü 
öğrenemedim. Dedi. 

Lüsi, Hanri'nin yarasının 

hafif olduğunu bu suretle öğ
rendi. 

Saat üçe doğru, Kont Leg
rene 'nin kolunda yemek masa· 
smdan kalktı ve aşağıya indi. 
Kora Pearl hala Admon Abu 
ile baş-başa yemek yemekte 
idi. 

• •• 
Hanri, yalnız olduğu için 

kapıyı kendisi açtı. Lüsi, Han
ri'yi sap - san bir beniz ve 
kolu boynuna asılmış görünce; 
fevkalade bir heyecana düş
müş gibi bir çıtlık kopardı ve: 

- Sizin yaralandiğınızı ha
ber alınca deli gibi oldum. 
Si~in hayatımda ve kalbimde 
ne kadar büyük bir yer tuttu
ğun•ızu bu suretle anladım. 
Ve hemen size koştum. Dedi. 

Hanri, bu sahte etvar ve 
sözlerden çok sevindi ve: 

- Merak etmeyiniz güze· 
lim! Dedi, Ehemmiyetli birşey 
değil, bir iki güne kadar hiç 

. birşeyim kalmıyacaktır. 

- Fakat yalnız oldufunuzu 
göruyorum. Sizi ben bakaca· 
ğım. Kabul ediyor musunuz? 

- Lüzum yok. sandığınız 
kadar yalınız değilim. Biraz 
sonra emirber neferim gele
cektir. Yemeğe kadar gitti. 
Sonra, bugün Dük Lodovik 
bana bir hasta bakıcı gönde
recektir. Bu kızın mesleği ve 
işi hasta bakıcılık değildir. 

Dük'ün memleketten, yani 
birazda benim memlekimden 
bir kızdır. Dük'ün himayesin
dedir. Bu kız şimdi Dük'ün 
tanıdığı kadınlardan birisinin 
yanındadır. 

- Bu kadının ismi nedir? 
- Bilmiyorum Amma. Ko-

ra sanıyorum .. 
Bu isim, Lüsi'nin yüzünde 

derin akisler peyda etti ve 
haykırır gibi: 

- Kora Pearlf. Dedi. 

- Evet.. Evet .. Kora Pearll 
- Bu kızı kabul edecek-

misiniz?. Söz verdiniz mi? 
Pibulet, Lüsi için bir düş: 

man demekti. Madem ki Ko
ra 'nın, bu sevmediği en büyük 
rakip ve düşmanının yanında 
bulunuyordu! Bunun için: 

- Ben bu kızı tanımıyo
rum. Bunun için de yanında 
bulunmasını istememi Dedi. 

Fakat sonra, bu hususta 
biraz malumat almak istedi: 

- Dük bu kızı size ne 
vakit tavsiye etti? Diye sordu. 

- Bir saat kadar ewel. 
Fakat bu suali ne için sor· 
dunuz?. 

Lüsi sa~ece omuzlannı silkti, 
bü suretle, basit bir merakla 
sormUf olduğunu göstermek 
istedi. 

-Sonıı VGI'-

332 Dofumlular 
332 Doğumlu ve bu dotu

lularla muamele görecek olan 
diğer doğumlu eratın 1 tem
muz 936 gününden itib.en 
son yoklamalanna başlanmıftır. 

Bu doğumlu eratın hemen 
askerlik meclisine gelerek mu
ayenelerini yaptırmaları ve 
gelmiyenlerin ceza görecekleri 
ilan olunur. 

ZA B ITA: 
Sarhofluk 

Göztepe 'den İzmir' e gelen 
bir otobüste fazla sarhoşluk 
saikasile halkın rahatını bozan 
Mehmed oğlu Mehmed Ali 
ve Ali oğlu Mustafa zabıtaca 
tutulmuşlardır. 
Sandalya ile yaralamıt ANADOLU 

--·-- Sahil park gazinosunda sar-
Günlük siyasal gazete hat olan Abd.tlah oj'lu S.-

---S-a-hi_p_v_e.;...b_a_tY_a.::zg-anı ___ .. dık. Mercan otlu Said'i ba-
Haydar Rüşdü ôKTEM şından sandalya ile yaraJe. 

Umumi netriyat ve yazı itleri mıştır. 

müdürü: Hamdi Nüzhet Handa mUu•betalzlik 
idarehanesi: - Kemahlı U-da sarhoş ola-

fzmir İkinci Beyler sok.atı rak bir takım münasebet.iz 
C. Halk: partiıi binası içinde 

Telgraf: İzmir _ ANADOLU sözler sarfile halkın rahabnı 
Telefon: 2776 - Poıta kutusu 405 bozan ve mani olmak istiyen 

ABONE ŞERAiTi Süleyman'ı sandalye ile ba-
Yıllığı 1200, altı aylığı 700, .fiç şından yaralıyan Yusuf otlu 

· aylığı SOO kuruıtur Receb tutulmuştur. 
Yabancı memleketler için &e•elik 

abone ücreti 27 liradır Bardakları kırmıt 
Her yerde 5 kuruttnr Birincikordonda Şehir gazi-

• il ıeçmit nü~lar 25 kuruttnr nosunda sarhoş olarak bardak 
ve kupa kırmak surttile her-

ANADOLU MATBAAsINDA kesin rahatım bozan T.ıat 
·.-.--._..BA ... s ... 1_.LM .... ış•T•IR---. oğlu Rauf zabıtaca tutulmuştu. 

istikbali 
Kadınlann, merhale mer

hale erkekleşmede katettikleri 
mesafe, fU son birkaç yıl 
içinde ne kadar arttı, farkın
da mısınız? 

Bir mahlôkun kabuk değiş
tirirken bile geçirdiği istihale· 
de bu kadar sür'at kaydedi· 
lemez. Hele bazı kadınlann 
çarçabuk, tam bir erkek tipi· 
ne, er:kek iestlerine, adetlerine 
ve hususiyetlerine öyle intibak 
edişleri var ki, insan, bu gibi
lerine bakıyor bakıyor da, on· 
lann dişi olduklarına inana
mıyor. 

Moda dediğimiz şu müs· 
tevli asır hastalıtı, mikrobunu 
Paris'te mi, Amerika' da mı, 

. her ne karınağrısında ise sa
çup çıkardıktan biraz sonra 
bakıyorsunuz ki, bizde de yu
murtalannı döküyor. Genç er
keklerde de bu var.dil' amma, 
iş zevke, süse taall6k ettiği 
için bu gibi rağbetler ve ala· 
ka, bilhassa kadınlarda daha 
fazla göze çarpıyor. Bunun 
içindir ki, ben, her zaman; 

- Ah ne olur, şu Avrupa· 
lılar, yemek pişirmeği, ötü 
yapmaiJ, ev bakma)'l: yüksek, 
fevkalade alaka gören bir mo
da olarak ortaya çıkarsalar. 

Diye ~şündüm. O takdir
de biz züppelerden, züppe
ler de kendilerinden kurtul· : 
muş olurlardı. Ne diyecektim, l 
evet kadın erkekleşiyor mu, 
erkekleşiyor. · 

Kol bicalc erkekten açık. 
Ayak-ayaküstü attıktan sonra 
sııaralan savuruyorlar. Biri- · 
birine; 

- Merhaba! 
Diye 1etim veriyor, •Dos· 

tum,. diye hitabediyorlar. it 
yok, gGç yok, havadan, sudan, 
modadan, fantaziden biraz 
dem wrdukma sonra kerahet 
vaktini beldeyorlar. Kadehler· 
şakır tukur. 

Gelsin uzlar, çalıns1n caz· 
lar' oooooob, ne ali bayati 

Şu istihalenin sür' atine ba· 
karsak, erkekleri teWid eden 
istikbali anlıyabiliriz: 

Meseli, elli yıl sonra man· 
zara şu olacak: 

Kolkola firmiş iki genç 
kaClın. Başta şapkalar, ayakta 
geniş paçalı pantalonlar, sırtta 
ipekli gömlek ve boyunbajı. 
Dudağın sol kenarında pipolar. 
Doğruca kahveye gelecekler. 

- Bir parti tavla oynasak 
mı dersin dostum! 

- Hay hay azizim .. 
Ve, başlıyacaklar tavla oy· 

namağa.. Ve bu arada da ko· 
nuşacaklar: 

- Kocan Suad ne yapıyor? 
- Bırak mendeburu. Ak• 

şam yatarken bulaşıkları yıka· 
mamıt, canım ııkıldı, bir t~ 
miz hıılıdım da öyle Ç1ktım.. 
Ya seninki ne ilemde? 

- S.iWci mi, --1.. Be
nim Fehmi hamile.. 

- Yok canım. 
- V a)lahi, kamında şişlik 

biuediyor lllUf ••• 

- Her ae isel .. Bu akşam 
rakıya nerede içecetiz, mey· 
haned~ ki, gazinoda mı?. 

Necaşi'nin istikbal hakkı 
daki projesi me~huldur. . -

Habef ~mparatoru Necaşi'yi Londra'ya, mefhur 
/ng!liz kadın tayyarecisi götürecektir. 

Londra, 3 (Radyo) - Kadın tayyareci Ami Mollison, matbuat mümessilerine, Necaşi'yi 
alıp lngiltere'ye getirmek üzere yakında Cenevre'ye gideceğini şöylemiştir. Mollison ıu söz
leri ilave etmiştir. 

- Seyahatin teferruatını Cenevre'deki Habeş delegasyonu ile görüşeceğim. Necaşi'nin 
hava yolu ile Habeşistan'a dönmesi ihtimalinden bahsetmemeği tercih ederim. Fakat bu mes-
ele mevzuubahis olmuştur. · 

Cenevre, 3 (Radyo) - Habet delegasyonu Royter ajansı muhabirine beyanatta bulunmuş, 
Necqi'fün tayyare ile Habeşistan'a dönmesinin akla bile getirlmediğini söylemiştir. 

Delegasyonun bildirdiğine göre Necaşi, asamble toplanblarının sonuna kadar Cenevre'de 
kalacak ve müteakiben lngiltere'ye gidecektir. Neeati'nin istikbale ait hazırladığı projeler 
heni belli değildir. . 

M. Baldyin'in beyanatı 
•• 

İngi.ltere, diğer devletler anlaımadan bir daha 
böyle taahhü:tlere girmiyecek. 

~ il. Baldvin 
~idrr. 3-(RAdfo) :=., lngil-1 
tere bqbakam Baldvin, bugün 
sayfiyesinden dönmiiftür. Bakl-
vin, gazetecilere vukubulan be
yanabnda demittir ki: 

- fnfiltere hükUmeti; zecri 
tedbirlerin kaldınlmasına karar 
vermişse, yeni bir harb olma
dan ltalya-Habctistan ihtilafı
nın halledilemiyeceği kanaati
ne vardıjından dolayıdır. 

Biz, ileride bir daha böyle 
bir taahhüde firişmiyecetiz ve 
devletler arasında tam bir it
tihad olmazsa hiçbir harekete 
iştirak etmiyeceğiz. 

Anierika'sız, Japonya' sız, Al
manya' sız ve Brezilya' sız bir 
hareket, hiçbir zaman müsmir 
nerice veremez. 

işte, İtalya aleyhine alınan 
------ -
Fransız 
Bankasında 

Mevduat çofaldı. Bu, 
yeni lıanunun bir 

tesiridir 
Paris, 3 (Radyo ) - Bank 

dö Frans'ın bilançosu intişar 
etmiştir. Bu bilinçoya göre, 
bir hafta zarfında bankaya 46 
milyon albn frank firmiştir. 
Bu vaziyet, albn kaçıranların 
cezalandınlması lizımgeleceği 
hakkındaki kana•t dolayısile 
basıl olmuştur. Gelecek bi
lancoda, iade olunan albnın, 
270 milyona baliğ olacağı 
zannediliyor. 

zecri tedbirler, bu ve bwıa ı etmemelerinden dolayı fayda 
mümasil devletlerin iştirak vermemiştir. 

940 Olimpiyatları neretle oltıecık? 
Dört namzet var. Falrat lngiltere oe lfal. 

ya'da yapılmıyacaktır. 
Berlin, 3 (Radyo) - Beynelmilel olimpiyat komitesi, 940 

olimpiyatlarının baf!gi şehirde yapılacağını tesbit atmck üure 
bu ayın 29 unda Berlin' de toplanacaktır. Şimdiki h.lde dört 
namzet devlet vardır. Bunlar, F enlandiya, lnailtere, ltaJ,a ve 
Japonya'dır. Beynelmilel olimpiyat komitesi reisi şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- lngiltere'nin namzetliğini koyması hayret uyandınmttJr. 
Çünkü 908 olimpiyatları orada yapılmlfbr. 

ltaya'nın namzetliği de ayni şekilde karşılannaıl&Jr, Çünkü 
ltalya, Habeş ibfilifı çıkbğı zaman namzetliğini k~ 
vazgeçmişti. Bu ayın yirmi dokuzunda verilecek karar bt'i 
olacaktar. Komiteninin 63 azasından 55 i reye ~eclıecaklir. 

Mil.himmat 
Alacaklar .• 

Atina, 3 (Radyo) - BerJi .. 
n'e fidecelc olan Yunan as
keri delegasyonu, mühimmat 
alacaklır. Bu. delegasyon, ae
neral Marko 'nun riyasetinde 
bulunmaktadır. Yunan hüku
metinin, bu sefer .AlmaAya'dan 
külliyetli gaz maskeleri de 
alacağı söyleniyor. 

Yalanmıf 
Çek Nazırı 
Neg'iJsle konuşmamıf 

Prağ, 3 (Radyo) - Çekos
lavakya ajansı, Çekoslavakya 
hariciye Nazırı M. ( Kofta ), 
Habeş imparatoru ile konuş
tuğunu ve son nutku münas~ 
betile kendisini tebrik ettiğini 
sureti katiyede tekzibetmek-
tedir . 

Yunanistan' da 
Üz'iJm mes'eleai 
Atina, 3 ( Radyo ) - Baş

bakan general Metaksas, ih
racat bankasile milli banka 
direktörlerini kabul etmi, ve 
üzüm mes' elesi etrafında ko
nuşmuştur. 

Ay tutulacak 
Atina, 3 (Radyo) - Yarın 

(Bugün) akşam üzeri ay tutu· 

Amerika
daKorkurı.ç 
Seyldplar .• 

NevyQrk, 3 ~yq) - Ce
nubi Teksas'ta, Santantpnyo 
havalisinde kork~ scyliblar 
olmuştur. Bu seyliplarda, 20 
kişi bo~lmuş ve 14 kiıi de 
kaybolmuştur. 

Fransa'clıı 
Grevciler iı tal~r 

Paris, 3 (Radyo) - C-k 
burada ve gerekse mülhakatta 
grev ilin etmiı olan uaele~r, 
yeniden it batmap ı,.,.1r.,. 

)ardır. Oteller, tamamen açıl
mıştır. Tramvaylar amele ve 
müstahdeminin de, yana •(Bu
gün) iş tutmalan muhtemeldir. 
Müzakereler,'patronlarla ....,le 
miimeuilleri arasında devam 
etmektedir. 

Tunus ile Elcezire'cle beş 
bin kadar amel~ henüz İf tpt· 
mamışbr. 

Mesai nazın, bugün bütün 
limanlar amelesi mümeuille
rini kabul etmif ve uzun. müd
det konuşmuştur~ 

Sen Azor' da, vaziyet eski 
şeklini muhafaza etmektedir. 
Bazı yerlerde, tramvay amelesi 
yeniden grev ilin etnıiflerdir. 

- Vallahı bilmem, fakat 
ben ba akpm bara gitmek 
istiyorum. 

Görüyorsunuz ki, istikbal 

Musaolini'nin 
1Çocufu iyilefiyor .• 

lacaktır. 
Bükreş, 3 ( Radyo ) - Bu 

akşam tutulacak olan ay, Ka
radeniz sahillerinden iyi bir 
halde görülebilecektir. Görü
lecek olan kısım yüzde 14 tür. 

Koğulan ltalJ1.aıı 
gazetecileri 

Cenevre, 3 (Radyo) - ftaI. 
yan gazetecilerinin beşi, sürül
dükleri Kophedeki dokanton
dan ltalya'ya gitmişlerdir. Di· 
ğer üç gazetecı de bugünlerde 
hareket edeceklerdir. 

fenadır. Baalardan tahakkuk 
etmiyecek olan ~ız biri var• 
ki, o da erbtiil doğurma· 
11chr. o.. edelim tabiat .... 
nunlannal. Çimdik 

j Roma, 3 (Radyo) - Mus· 
sollni'nin küçük kızı, iyileş· 
mektedir. Mussolini, günde 
iki defa hastayı ziyaret etmek
tedir. 

Ay; takriben saat 20 ile 21 
arasında tutulacaktır. 
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Kral hem dinliyor, hem de: 
- Güzel olduğu kadar ince 

his ve ruha maliki. 
Diye düşünüyordu. 
Güzel kadın; 
- Bugün acele ile geldim. 

Maksadım meşhur üstad Leo-
nard dö Vınçı'yı görmektı. 
Fakat kocam nerede?. Onu 
göremiyorum\ 

Dedi. 
Kral, güzel kadını bir ata 

bindirdi ve en uzun yollardan 
dolaştırarak annesinin nezdine 
götürdü. Validei krali bu hal
den hiç memnun kalmamıştı. 

Kont dö Şatobryan şakayı 
sevmiyen bir adamdı; haysiyet 
ve namusile oynanmasına hiç 
tahammül göstermez ve mes'e
lenin hallini hemen kılıca ha
vale ederdi. 

Birinci Fransova'nın kadın
lar nezdinde talihi açıktı; fa
kat bu kadınla nedense böyle 
olmadı. Fransova, henüz hiçbir 
kadını sevmiş değildi. Bütün 
dost tuttuğu kadınları sade 
zevk için dost tutmuştu. 

Fakat.. Düşes Şatobryan'ı 
çok sevmişti. Avda, çok sev
diği avda bile duramıyor, hep 
düşesi düşiinüyordu. 

Yemekten bile kesilmişti. 
Geceleri uyku bile uyuyamı
yordu. Bütün bunlara rağmen 
düşes, kralın bu sevdasını bir 
türlü kabul etmiyor, anlamı
yordu.I 

Kral, sarayındaki güzel ka
dınların artık hepsini de ih
mal etmişti. Onun gözünde, 
hayalinde sade düşesin hayali 
yaşıyordu! 

Bazı kendi kendisine şairle
rin düşündükleri gibi: 

- Gam ye ıstırapsız aşkın 
ne kıymeti olur? Sonra., İpti
dası güç olan aşklar, en de

- Evet. Bu kadına fena 
halde tutuldum, aşk gönlümü, 
benliğimi zaptetti. İşte iki ay 
varki ümitsizlik içinde yanıb 
tutuşuyorum. Beni görünce ka
çıyor. Delirmek birşey değili 

- Aman Sir .. Ne diyorsu-
nuz?. Böyle birşey mümkün 
mü? .. Bir kral.. Sair insanlar 
gibi midir? Bir kadına bir 
defa yan gözle baktı mı?. İş 
olmuş bitmiş demektir. Hem 
siz güzel ve genç bir kralsınız. 
Bütün kadınlar sizin için can
larını feda ederler. Doğrusu .. 
Düşe_şin size mukavemetini bir 
türlü anlıyamıyoruml 

- Ben de anlıyamıyorum. 

Bir gün gözlerile bana ran• 
devu verdi. Randevu mahal
line gittim; saatlarca bekle
dim, gelmedi. 

Bonuive, aşk için de harb 
için yaptığını yapardı. Bir ka 
dm hoşuna gittimi, ala ... Bun
Clan sonra istiycrek veya iste
miyerek bu kadın onun arzu
suna hizmet ederdi. Bu kadım 

·elde etmek icin öldürmek, öl
mek ne lazımsa, yapardı! 

Bonuiva: 
- Kralım.. Siz bir delisi

niz! Dedi. Bu memleketin kra
lı siz değil misiniz? Sizden 
başka kral var mı? Siz emre
diniz, Fransovaz'ı bu akşam 
yemeğe yanınıza getireyim. 

- Yok.. Böyle istemem .. 
- iyi amma.. Söz anlamı-

yana bundan başka ne yapı
lır sanki? Sevgili kralım, ken
dinize böyle zahmet çektir
meyiniz. Kad.ınlar insanla alay 
ederler; cesaretli ilerleyiniz. 
Göreceksiniz ki size teslim 
olacaktır. Siz bana müsaade 
ediniz. Ben onu bu akşam 
yanınıza getiririm. 

- Sonu var -
vamlı aşklardır! 

Diyor ve teselli bulmağa Yeni Neşriyat: 
çalışıyordu. 

* . "' 
Kral aşkının şiddetile şaır 

de olmuştu. Sevdiği kadına 

verilmek üzere: "Size söz söy
lemiyorum; bununçün kalemi
mi size elem ve ıstıraplarımı 
bildirmeğe tevkil ediyorum. 
Bunlar öyle acılardır ki, ancak 
sizin elinizde şifa bulurlar!,, 

Mealinde gazeller yazıyordu. 
Validei krali, oğlunun bu 

haline çok sıkılıyordu. Bir gün 
düşese: 

.. - Benim sezarımı böyle 
uzmekt~ ne mana vardır. Bir 
gün gelecek hu suretle hare
ket ettiğinize, böylece vakit 
ltaybettiğinize pişman olacak
sınız! 

Demişti. 

* * • 
Mes'ud veya bedbaht aşık-

ların en büyük zevki, aşkla
rından rastgelene bahsetmek
tir. Kral birinci Fransova da 
bu hevesten kendisini alamadı. 
Ve Bonuive'ye halini anlattı: 

- Düşesi ilk defa gördü
ğüm zaman fevkalbeşer bir 
mahluk, bir melek sandım· 
kendimi kaybettim. Kendimi 
bir mabud karşısında sandım. 
Dedi. 

Bonuive, krala: 
- Bu kadın, güzel Franso

vaz mı?. 

Diye sordu. 

Havacılık ve Spor 
Tayyare cemiyeti tarafından 

çıkarılmakta olan bu güzel 
mecmuanın 170 inci sayısı da 
zengin münderecatla intişar 
etmiştir. Okurlarımıza tavsiye 
ederiz. 

Endüstri 
21 ind. yıhnın haziran sayısı 

çıkmıştır. lçinrlc: ( 1ş kanunu çık· 
tı · Endüstri dünyası - Maden kap
lamacılığı· Buhar türbinleri. Deniz 
makine ve motörleri . Pr.ıtik ma
kinist • Radyoculuk - Akümülatör· 
ler • Öğreıımek ister misiniz ? -
Dokuma endüstri~i • Helezon diş
lilerin hesabı ve kesilmesi · Hizmet 

Soyadı 
Dün de mü
racaat/er oldu .. 

Soyadı kanunu mucibince 
2 temmuz akşamı tescil için 
tayin edilen müddet bitmiştir. 
Dün de bazı kimseler, soyadı 
almak için nüfus müdürlüğü
ne müracaat etmişlerse de 
kanunu müddet dolmuş oldu
ğundan bu müracaatler redde
dilmiştir. 

1 nşaatl teftiş 
Şehrimiz belediye reisi dok

tor Behçet Uz, dün belediye
nin yukarı mahallelerde yap
tırdığı inşaatı teftiş etmiştir. 

4 111936 .. 

olmasıdır. 

Romanya ile Bulgaristan 
için reddedici bir tavur takın· 

mak bahsın mevzuu bile ola
Maz. Romanya henüz Rusya 

ile Avrupa arasmda intihabım 
da yapamamıştır. Bundan baş

ka, Bulgaristan Adalardenizin
de bir mahreç istemektedir. 

Taymis gazetesi tarafından, 
Karadenizin ticaret yollarında 

Almanya, Avusturya, Macaris
tan ve çekoslovakya'nın da 

ilgileri olduğu hatırlatıldı. Fa
kat bu da, 150 yıllık bir dip-

ÜzUm sallşları: 
1 

Ç. Alıcı K. S. 
79 M. j, Taran. 8 25 
22 Aıyoti bira. 9 

101 

K. S. 
10 
9 50 

518869 
518970 

Zahire sabşları: 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 
50 Ton buğday 6 6 
ıo Buğday 6 6 

145 Arpa 3 50 3 50 
31 Yulaf 3 74 3 75 
50 Susam 21 21 
68 B. pamuk 41 50 43 

102 Ken. pala. 695 · 695 
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Yunan De-
K 

"k H b 1 -a Bütün devletler sosyale ve pak-
ücu a er er ' k . . . . d.l 

Alman Milletine - il 

Fihtenin Hitabesi ' 
' tın ta vıyesını ıste ı er. 

Dançing mes'elesi 

........ ı:m1112 .... mm .............................. ı 
Cenevre, 3 (Radyo) - Dan

çing ayan reisi Gayzer'in, Cu
martesi günü Cenevre' de bu
lunması ve Konseyde izahat 
vermesi kendisine bildirilmiştir. 

59 
Hiçbir Alman prensi, teba

asına : Hükumetinin filan çay 
veya falan dağ ile çevrili ol
duğunu söylememiştir. Bir 
yerde vazıh olmıyan bir haki· 
kat. başka yerde vazıh olabi
lir. Yahut bir yerde mennedi
len fikir, başka yerde müsaa
deye mazhar olabilir. Böylece 
pek mütenevvi olan bu küçük 
Alman devletleri arasında 

hakikatleri araştırma hürriyeti 
her yerden fazla, yaşıyordu. 
Yüksek kiiltür, bütün bu dev
letlerin vatandaşlarına açıktı. 

Bu kültür, böylece hakiki 
bir millet yaratb ki, kendi 
kuvvetlerile, inkişaf ve istiklal 
yolunda yükseldiler. 

Hiçbir hükumet -öyle iddia 
edildiği gibi- bu hale dokun
mak istemedi. Eğerçe ekseriya, 
yüksek bir vatanseverliğin um
duğu kararlar çıkmadı ise de; 
hiçolmazsa böyle kararlara 
karşı cepheden bir vaziyet 
almak görülmedi. Vatan aşkını 
aldatma, mahvetme veya ye
rine başka birşey ikame gibi 
teşebbüslerde görülmedi. 

F arzcdelim ki bu yüksek 
kültürün oriji11al idaresi, yahut 
milletin servet ve kanının kul
lanması işi ecnebinin eline 
geçseydi netice ne olurdu ? O 
zaman hakiki entrelerin ne 
olduğu hakkında hiç aldanmı
yan temayüle (Birinci hitabe
de dediğimiz gibı), hakikat ve 
istikbali görmeği özleyen, de
mir cesarete hitap etmek la
zımgelirdi. 

Siz o devleti (Fransa'yı), 
ne kadar ıyı farzederseniz 
ediniz ; hatta Tanrı kadar iyi 
farzediniz. İsterseniz ona bir 
de ilahi akıl izafe ediniz. 

Samimi olarak ister mi ki 
kendisi için olan ve bize ya
bancı bulunan bütün refah ve 
servetler, bizim olsun ; bizim 
elimizde kalsın ? ... 
Umarım ki bugün izah et

tiğim prensipleri vazıhan an
ladınız ve yine umarım ki bu
nu hazmedenler çoktur. Çün
kü elimden geldiği kadar açık 
söylemeğe çalıştım. Bu satır
ları okuyanlar için de onu 
umarım. 

Şüphesiz ki benden önce 
bu hisleri, başka insanlar söy
lediler : Tamamen mibaniki 
olan bir içtimai nizamı, tahlil 
ede cçle, nihayet, mübhem de 
olsa, bu his üzerine dayanır. 
Fakat ben daha ileri gitmek 
isteyorum : Ecnebinin yem 
edebiyatı ile ısınık olanlar, 
sizler bana anlatınız ki : On
ların şairleri, kanun nazımleri; 
nev'i beşerin daima ilerileme
de olan bir ırk olduğunu ve 
mevcudiyeti şartlarının bu 
ebedi tekamül prensibi üzeri
ne dayıyacağmı hangi yeni 
tarz ile anlatmışlardır ? İçle
rinden, siyasi fikirleri en ileri 
olanlar bile : Müsavattan, da
hili sulh ve sükunetten, ha
riçte milli şeref ve dahilde 
refahtan daha ileri' birşey iste
mişler midir ? Onların dev
letten istediği bunlardır. 

Eeğer onların ülküsü bu ise, 
daha yüksek bir nizam için 
hayati bir ihtiyaç ve derin 
arzu duyamazlar. 

Vatanımızı işgal edenlere, 
farzı muhal olarak, hüsnüniyet 
izafe etsek bile bize, bizim 
· in la ık olan ne ıse onu 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

verdiklerini düşünürler. Fakat 
yüksek adamJarm bütün hayat 
gayesi, badema, bizim düşün
düğümüz gibi olacaktır. Yük
sek adamların projelerini tat
bike hizmet etmeğe can atan 
halk, (Ki çokluğu sayesinde 
muvaffak olacağı umulabilir) 
o yüksek kültüre ulaşıp öte· 
kiler gibi muamele gorur. 
Yoksa halk, içtimai mevkiin
den aşağı düşmüş, itibarı kal· 
mamış, işlerin dizgini kendi 
elinden çıkmış bir halde aşağı 
şartlar içinde yaşamağa mec· 
bur kalır. 

Fakat yüksek hayatı özleyen 
ve ilahi hukuk duygusunu mu
hafaza eden insan ; hıristiyan
lığın ilk asırlarının prensibi 
olan : "Zulme karşı mukave
met etmeyiniz. Eğer biri, sağ 
yanağınıza bir tokat vurursa 
sol yanağmm çeviriniz. Eğer 
biri, sizin gömleğinizi almak 
isterso mantonuzu da veriniz,, 
düsturuna lakayd kalamaz. 
Sende bir manto oldukça o 
adanı, seni soymak için, se
ninle gidecek. Fakat sen so
yulup çıplak kalınca, artık 
sen, onun dikkatini çekmezsin; 
seni rahat bırakır. 

Kendinde, adı geçen asır
lann hissi yaşaması dolayısile 
o insan, dünyayı cehennem 
haline getirmekten ise, eğer 
elinde olaydı dünyaya gelme 
meği tercih ederdi. Böyle in
san son gününe kadar bundan 
ızlırap çekecektir. O, sevdik
lerine, kolay tatmin edilecek 
ve buna pek ehemmiyet ver
miyecek pir karakter temenni 
eyler. Ta ki bu karakter, me
zarın ötesindeki ebedi hayatı 
daha az ıztırap ile yaşasın. 

Bu hitabeler, sizlere, istik
bale ait yüksek ve asil ilham
ları yıkılmasına mani olacak 
vasıtalar temin edecektir. 
Bundan başka bütün Alman' -
ların tek bir millet olmasına 
yardım edecek ; sizde kudretli 
ve hakiki bir vatanserlik he· 
yecanı yaratacak ; ve milleti
mizin ebedi bir millet oldu
ğunu ve her birinizin de ebe
diAetimizin birer vatandaşı 
olduğunu anlatacaktır. 

Ve bu vasıta, bütün karak
terlere verilecek sağlam ve 
müstakar terbiye olacaktır. 
Bundan sonraki hitabeler, size, 
bu terbiyenin ne olduğunu 
ve ereğine nasıl ulaşacağını 
anlatacaktır. 

ltalyan gönüllüleri 
Napoli, 3 (Radyo) - Mar· 

ya vapuru, Afrika' da miralay 
Agostini'nin kumandasında 
harbetmiş olan gönüilüler bu· 
raya gelmiştir. 
Romanya başvekilinin 

ziyareti 
Bukreş, 3 (Radyo) - Ro

manya kralı Karol ile b~ba
kan M, Tataresko, topçu mek
tebini ziyaret etmiş ve müka
fat tevzii töreninde bulunmuş
tur. Kral, uzun bir söylev 
vermiştir. 

lngiltere'nin Berlin sefiri 
Londra, 3 (Radyo) - İn

giltere' nin Beri in sefiri (Sir 
Erik Filips) buraya gelmiştir. 
Lokarno mes' elesi hakkında 
Almanya'nın . noktai nazarile 
diğer bazı hususat etrafında 
görüşeceği söyleniyor. 

ltalyan generali dönüyor 
Adis-Ababa, 3 (Radyo) -

Habeşistan' daki "ltalyan ordu
sunun erkanıharbiye reisi ge
neral Gaya, İtalya'ya dönmek 
üzere buradan hareket etmiştir. 
Beynelmilel parlamento 
Bükreş 3 (Radyo) - Bey

nelmilel parlamento konferan
sına iştirak edecek olan Ro· 
manya heyeti, bugün, konfe· 
ransın toplanacağı Buda-Peş
teye müteveccihen hareket et
miştir. 

Kanh bir arbede 
Brest, 3 (Radyo)- Pupuler 

partisi eski muhariplerle bir 
arbede yapmıştır. Bu arbede 
neticesinde beriki taraftan ağır 
ve hafif surette yaralananlar 
olmuştur. 

Yunan liberalleri 
Atina, 3 (Radyo) - Liberal 

partisi, bugün M. Sofulıs'in 
boşkanlığında toplanmış ve 
mumaileyhe tekrar itimad reyi 
vermiştir. 

Bir ltalyan amirah 
Masavva, 3 (Radyo) - ltal

ya'nın, Kızıldeniz filosu ku· 
mandam Dük Dispuleto, va
zifesini Akostelli'ye devreede
rek Sezar Bastilli vapurile 
İtalya'ya dönmüştür. 
-------------

Terfiler 
Burnava Ziraat mektebi mü

dürü Hilmi Omay, muavını 
Reşit Akbek, muallim Hüse
yin Aykut, Refet Baysel, Re
fet Oktar, Mehmet Ali Timür

taş, Süleyman Tüser, Ziraat veka-
- Sonu var - letince bir derece terfi ettiril-

--R-0-m-a n ya mişlerd•r·;::~:riz. 

Kralicesi Londra'da R b. b k 
Lond;a, 3 (Radyo) - Ro· • a_r ıye . a anı 

manya valide kraliçe, lkızı ıstıfa ettı 
Har-Leana ile birlikte buraya gel- Atina, 3 (Radyo) 

miştir. Valde kraliçenin ya· biye bakanı general Papari
nında, damadı Habsburg ha- koplo istifa etmiştir. 
nedanından (Antuvan) lile üç Başbakan general Metaksas 
oğlu bulunmaktadır. harbiye nezaretini üzerine al-

T enis macları mıştır. 
Sergi 

Cumıİ.riyet bayra
mında acılacak 

, 
Dün, Alyans kulübünde te· 

nis maçları turnovasına devam 
edilmiş ve finale kalan M. C. 
Jiro ile Remo Alyoti karşılaş
mışlardır. 

İlk sedi C. Jiro 5 - 7 5 - 7 
almış, bundan sonra üst üste 
6 • 4 ; 7 • 5 ve 6 - 3 Remo 
Alyoti üç sed ile kupayı ka
zanmıştır. Bugün de Dabl' de 
final maçı vardır. 

, 
İstanbul, 3 (Hususi muha

birimizden) - Türkiye ziraat 
sergisi busene Ankara' da açı· 
lacaktır. Serginin açılma ta· 
rihi, 39 teşrinievvel cumuriyet 
bayramı günü olarak tesbit 
edilmiştir. 

-·--Başı 1 inci sahifede -
meııi lıizımdı. Zira hu tedbirler, 
tmlhun tcmiııi için vazolunnıuştn, 

Fakat de,·lı•tlerin bir kısmı, toalı

hüdlerini ifa ederek zecri tedhir· 
leri lfiyıkile tatbik etıneılikleriııden 
hu şekil fairlc vermemiştir. 

Bund•m bOnra Fransa ılış işleri 

lıakıuıı İvon Dclhoş SÖ7. olıuış vo 
demiştir ki : 

- Bu toplantıda, her devletin 
delt·geııi nnıar nokıasını izah etti. 
Söz Ö) li~·en hatipler, zecri tedbir· 
lcrin, hü nil suretle tutbik edile· 
memel'inden teessür beyan ettiler. 
Fakat, adalet yerine kuvvete bo) un 
eğmemek, kanaati, her suretle ha
kim oldu~tından nevınid olmamak· 
lı~ımız lazıınJır. 

Bütün devletler, el birliği 
göstermek suretile bugünkü 
buhranın izalesine hizmet et
melidirler. İki aydır ki zecri 
tedbirlerin fayda vermediği 
keyfiyeti tahakkuk etmiş bu
lunuyor, bunun sebebini, zecri 
tedbirleri kabul eden devlet
lerin, cesaret ve azimle hare· 
ket etmemelerinde aramalıyız, 
Fransa, ne siyasetini ve ne de 
noktai nazarını değiştirmiştir. 
Fransa, uluslar sosyetesinin, 
daima kuvvetli olmasını arzu 
etmekte ve bunu bir prensip 
olarak kabul etmiş bulunmak
tadır, sosyete de aza olan 
her devlet, ona göre düşün
meli, tedbirler almalı ve ulus
lar sosyetesinin mutlak surette 
üniversal bir kuvvet olarak 
kalması için Cenubi Amerika 
devletlerinin ileri sürdükleri 
noktai nazara göre hareket 
etmelidir. 

Uluslar sosyetesi demek, 
boş bir müessese demek de
ğildir. Bu müesseseye dahil 
olan her devlet, deruhte etmiş 
olduğu mes'uliyetleri idrak et
melidir. Uluslar sosyetesi ya
kında ıslahat veya tadilat ya
pılmasını teklif etmek istemi
yorum. Bizim kana~timiz mev
cut esaslar dahilinde elbirli
ğile bu müessesenin, büyük 
bir kudret halinde kalmasını 
ve ya!jamasını temin eylemek 
merkezindedir, 

Fikir ve söz, kafi değildir. 

Meydanda olan hadiseler, rea· 
list olmamm amirdir. Her· 
kes, bu noktada birleşmeli ve 
ona göre hareket etmelidir. 

Her devlet, fenalık zuhur 
etmeden evel reyini belli et
meli ve sulhu ihlal edecek 
herhangi bir hadise, vukuun
dan evel 2 inci ve 5 inci 
maddeye göre durdurulmalıdır. 

2 inci madde, devletlerin 
em~iyetini tekeffül etmektedir. 
Fakat, bu hususta alınacak 

olan tedbirler, müşterek ve 
tereddütsüz olmalıdır. Sulhü 
ihlal etmek isteyen bir devlet, 
serbest kalırsa, o zaman her
şey laftan ibaret kalır. 

Fransa, müşterek mesai usu
lüna sadıktır. 

Uluslar sosyetesi, her hangi 
bir devlet aleyhine en cüz'i 
bir harekete cevaz vermez. 
Zira aksi takdirde mütecavizi 
teşci etmiş olur. 

Fransa, 16 ıncı madde mu· 
cibince mütecavizin takibi hu
susundaki esasa tamamen ria
yetkardır. Bundan dolayı, Ulus
lar sosyetesini, istikbalde yal
nız iktısadi değil, askeri ted
bir!er alabilmesi imkanını da 
kendinde bulması lazımdır. 

Birçok devletler tanırız ki, 
ltalya-Habeşistan mes' elesinde 
Uluslar sosyetesin ittihaz ettiği 
zecri tedbirleri, bazı iktısadi 
menfaatler ileri sürmek sure-

tile daha bidayette tamamen 
tatbik etmekten çekinmişler

dir. Böyle oir hal, müşterek 
mesaiyi felce uğratır. 

Milletler, sülhun ihlal edil
memesi için, mutlak surette 
birlik hareket etmelidir. 

işte, Fransa'nın noktai na
zarı bundan ibarettir, yoksa 
Sosyetenin tadilat ve ıslahate 
tabi tutulmasında değildir. 
Zira o şekil, vaziyeti daha 
fazla işkal edecek, müşterek 

mesai usulü, büsbütün zaafa 
uğrıyacaktır. 

Fransız delegasyonu burada 
bulunan devletlerin, 11 inci ve 
16 mcı maddeler için ne dü
şündüklerini, azami Ağustosun 
15 inci gününe kadar beyan 
etmeleri lüzumuna kanidir. O 
takdirde, önümüzdeki Eylul 
içinde vukubulacak olan asam· 
ble içtimaında, umumi vazi· 
yetin layikile tedkiki mümkün 
olacaktır. 

Birbirimizden ayrılmad~ ~ 
evel tekrar edeyim ki, uluslar 
sosyetesinin yaşaması ve sul
hu ihlal edecek olan bütün 
müşkilatı bertaraf edebilmeşi 
için saydığım noktaların, be
hemehal hepimizce nazarı dik
kate alınması, sureti kat'iyede 
lazımdır. 

Asamblede bulunan bütün 
delegasyonlar, M. (lvon Del
boş) un sözlerini şiddetle al
kışlamışlardır. 

Müteakiben asamble reisi 
M. Vanzeland, uluslar sosye
tesi genel sekreterliğinde, iki 
proje mevcut olduğunu ve bu 

projelerin, kuvvetli devletler
den herhangi birinin, zayıf 

bir devlete tecavüz etmemesi 
lazımgeldiği hakkında oldu-

ğunu ve bunların müzakere 
edileceğini söylemiştir. 

Bundan sonra teneffüs ıçın 
celse tatil edilmiştir. Bu es

nada, dinleyiciler arasında 

bulunan Çekoslovakya tebea-

sından Stefan adında birisi, 
kendisini öldürmeğe teşebbüs 
etmiştir. Bu hadise, celsenin, 
öğleden sonraya bırakılmasına 
sebebiyet vermiştir. 

Öğleden sonraki toplanbda, 
söz söyliyen başde!egeler, zecri 

tedbirlere artık lüzum kalma
dığı, ve Uluslar sosyetesinin 
kuvvetlenmesi lazımgeldiğini 

söylemişlerdir. 

Kolombiya başdelegesi, Ar· 
jantin hükfıkumetinin noktai 

nazarına aynen iştirak ettiğini 
söylemiş, diğer hatıplerin söz· 

lerini tasdik etmekten başka 
birşey söylemiyeceğini beyan 
eylemiştir. 

Bunu müteakip Meksika 
Başdelegesi de uzun bir nu-

tuk iradetmiş ve uluslar sos

yetesinin kuvvetlenmesi lüzu
munu ileri sürmüştür. 

Celse saat 17 ye kadar 
devam etmiş ve bundan sonra 

bir resmi tebliğ çıkararak, 
yarın (bugün) tekrar toplan· 

mak üzere müzakerelere 
son vermiştir. Yarınki ( bu· 

günki ) celsede Dançing fev
kalade komiseri ile umumi 

valinin, son hadiseler etrafın
daki sözlerini dinliyecektir. 

Londra, 3 (Radyo) - Zecri 
tedbirler koniitesi, Temmuzun 

15 inci gününe kadar • zecri 
tedbirleri kaldırmış buluna
caktır. 

niz Siparişleri. . ..... 
4 Torpido 
Kaca cıkacak? , ' 

Atina, 3 (Radyo) - Yunan 
hükumetinin ısmarlıyacağı 4 
turkido, İngiliz destgahlarında 
inşa edilecek ve 750 milyon 
Drahmiye mal olacaktır. Bu 
para, üç sene içinde verile
cektir. Torpidolar da son 
taksit zamanı gelmeden teslim 
edilmiş bulunacaktır. 

•• 
Universite 

Islah proje. 
sini hazırlıyan 
profesör geliyor .. 

İstanbul, 3 (Hususi muhabi
rimizden) - Üniversite ıslah 
projesini hazırlıyan profesör 

· Mals seyahat maksadile ya
kında şehrimize gelecektir. 

Şimal denizinde 
Boğulan Alman 

tayyarecileri. 
Brüksel, 3 (Radyo)-Şimal 

denizinde bir Alman tayyaresi 
düşmüştür. İçinde bulunanlar· 
dan dört kişi denize düşmüş 
ve boğulmuştur. 

Boris 
Berlin'e 
gitmiyecek •. 

Sofya, 3 (Radyo) - Bulgar 
ajansı, Bulgar kralı Boris'in, 
yakında Berlin' e giderek Hit- ' 
ler'lc konuşacağını yalanla
maktadır. 

Yunanistan' da 
Yine mi isyan ? 
İstanbul, 3 (Hususi muha· 

birimizden) - Atina 'dan ge· 
len en son haberlerde, Veni
zelos fırkasına mensup zabit· 
ler tarafından Yunanistan' da 
bir isyan hareketi hazırlandığı 
bildiriliyor. 

Meraklılar okusun 
Tam tesisatlı güzel bir 

bahçe icara t1eriligor. 
Karşıyaka 'da Şemikler köyün· 

de Ilacıhüseyinler istasyonundan 
Jlhırkapı 'ya giden yol kenannda 
muntazam üç ofla maa mutbah ve 
hamam ve fınn ile hayvan damı 

ve samanlık Vft motör binası ve 
motör ile durbinal!ı ve g*n yıl 
dikilmiş üç dönümü mütecaviz sa· 
kız <>nginarı, 15 dönilm siyah üzüm 
bağı ve dikilmiş kış ve yaz sebze· 
leri, miitcnevvi elliyi mütecuiı 

mC)'\'a ağaçlan ile icara verilecek.· 
tir. lstiyenler şeraiti anlamak üzere 
idare memurumuza ınilracaat et!'lin. 

Ucuz, temiz, taze 
ilac ve tuvalet , 

çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

Sıhhat 
Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçi oğlu 

hanı karşısında 

sinden: 
Şebeke ameliyatı dolayisile 

cereyanın 5 temmuz 1936 da 
saat 8 den 15 e kadar bütün 
şebekede kesileceği sayın abo· 
nelerimizce bilinmek üzere ilan 
olunur. 

-
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lzmir Komutanlığı ilanları l ....ıılli 
Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: ""j 

Miktarı Teminatı -""' 
kilos Cinsi · muvakkatesi - "'1fj 
3000 Kuru fasulya 23 ~ \ 
3000 Nohut 21 
1500 Pirinç 18 r ...,.- · 
2000 Sabun 45 ~ 

21000 Arpa 79 
1 - Menemen'deki kıtaatı askeriyenin açık eksiltme su

retile münakasada bulunan yukarıda cinı ve miktarları 
yazılı be~ kalem erzaka talip çıkmadığından münaka
saları on gün uzatılarak ihaleleri 11 /Temmuz/ 936 
cumartesi günü saat on birde Menemen'de askeri sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Teminatları hizalarında yazılıdır. 

3 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
S - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı ve

sikaları ve teminatlarile birlikte ihale saaıinden evvel 

komisyonda hazır bulunmaları. 2010 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Gazete ilanında tarih hatasından dolayı münakasa ya

pılmıyarak 2490 sayılı kanunun on dördüncü maddesi 
mucibince yeniden ilanına karar verilen Manisa'daki 
~ümen kıtaatm.ın senelik yirmi dört hin kilo sadeyağ1 
ıle merkezdekı kıtaatın yüz on sekiz bin kilo Un 
kapalı zarfla münakasasının devamına karar verildi. 

2 - Sadeyağı ve Unun şartnameleri ayn ayndır ve bedelsiz 
olarak Manisa tümen satın alma komisyonundan 
verilir. 

3 - On beş Temmuz 936 çarşamba günü saat on altıda 
sadeyağmın ve ayni günde saat on yedide Unun tü
men sabn alma komisyonunda kapalı zarfla ihalesi ya
pılacaktır. 

4 - Muhammen bedelleri sadcyağmın beher kilosu seksen 
üç kuruş ve Unun beher kilosu on üç kuruş elli 
santimdir. 

5 - Teminatı muvakkateleri sadcyağmın bin dört yüz 
doksan dört lira ve Unun bin yüz doksan beş firadır. 

6 - istekliler kanundaki sarahat dahilinde vesika ibraz 
edeceklerdir. 

1 - Kanuni şekilde yazdıkları mektupları ihale saatinden 
bir saat evci Manisa' da tümen satmalma komisyonuna 
verilecektir. 1930 30 4 8 12 

Mat. Mv. sat. al. ko. rı. den: 
1 - tu~~lu'daki kıtaatı askeriyenin ( 159870) kilo kuru 

2 
_ 0

1 
t ıh~yacı kapalı zarf usulile eksilt~eye konmuştur. 
halesı 17 iT emmuz/ 936 cuma günü saat birde Tur-

futlu 'daki askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 6395 liradır. 
4 - Teminatı muvakkatesi 480 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair ve

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

ve üç.üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklif mektuplarile birlikte ihale 
Hatından enaz bir saat evvel komisyona vermiş bu-
lunacaklardır. 4 8 12 16 2013 

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

çil:n ederi 245 kuruş olan elli bin metre kışlık elbi
selık kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

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

nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
k~n~nun iki. ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
bırlıkte teklıf mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel M. M. V. sat. al. komisyonuna vermeleri. 

4 9 14 19 1976 

Mst. Mv. sat. al k · d . · omısyonun an: 
1 - Y erlı fabrilcal l · •

1 
d . ar mamu atından ve beher metresine bi-

çılbe~ el.kenk 245 kuruş olan altmış bin metre kışlık 
e ısc ı umaş kapal fl k .1 l 2 - fh 1 · 

24 
T ı zar a e sı tmeye konu muştur. 

a esı cmmuz 936 cu .. .. 11 d d. 3 ilk ma gunu saat e ır. 
- teminat 8600 liradır. 

4 - Şartnamesi 735 kuruşa M M V t 1 k . 
d l 

· · . sa . a . omısyonun-
an a mır. 

5 - Eksiltmeye gı' recekle k - · · 
k 

r anunı temınatlarıle 2490 sayılı 
anunun iki ve ü ü ·· dd l · · b · 

1
.k . ç ncu ma e erındc yazılı belgelerle 

ır ı te teklıf mektuplarım ihale saatından bir saat 
evvel M. M. V. sat. al. komisyonuna vermeleri. 

4 ·9 14 19 1979 

.;:~t. Mv. sat. al. ko. rs. den 
kışehir tayyare mcyd d 

BLACK.FLAG 
I•• enoachos, Noustlqıa••• cafards, founnı., punaf•••· puc•• 
ot tous aıatr•• lnaoctos pornJcloux ln•t.ntanemontl Son om
plol oat un• dansor ••• 11 ne t.cı.e pas ••• no lal••• aucıano odour. 

BÜTÜN BÖCEKLERİ ÖLDÜRÜR. 

Müzayede ile f ev
kalade büyük satış. 

Umum deposu: ikinci kordon No. 88 Telefon: 3306 

Mücellit 

Ali Rıza 
Yeni kavfalar 
çarşısı No. 34 

Zayi 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Kırkağaç askeri satın alma komisyonundan: 

Mecmu tutarı Beher kilosunun 
tahmini fiati 

Cinsi Kilo gr. Lira Kr. Kr. san. 
Un 72000 9720 13 50 
Bulgur 9500 1092 50 11 50 
Arpa 24800 1240 5 00 
Kuru ot 42000 1260 3 00 

Teminatı mu· 
vakkate akçesi 

Lira Kr. 
729 00 

82 00 
93 00 
94 50 

Münakasa şekli ihale tarihi gün ve saatı 

5 Temmuz pazar günü sa· 
bahleyin saat 10 da, birinci 

kordon Alsancak vapur iske
lesi karşısında 332 No. lı ha

nede lzmir' de maruf iki ec
nebi ailesine ait fevkalade ' 

lüks ve nadide mobilyaları 
müzayede suretile satılacaktır. Soma ilkmektebinden 341 Tarih Gün Saat 

Kapalı 

Açık 

" 
il 

2217/936 çarşamba 14 
" " " 14 
" " " 15 
" " " 15 

Amerikan biçimi kristal senesinde aldığım şahadetna
camlı yazıhane, doktorlar için memi gaybettim yenisini ala
camlı alatı cerrahiye dolap· cağımdan eskisinin hükmü ol
ları, emsalsiz dosya dolabı madığı ilan olunur. 
hütüphane, Remington marka Adres: Soma maden bakkalı 1 - Kırkağaç'taki kıtaatı askeriyenin ihtiyacı olan dört 
yazı makinesi, ·lüks cevizden Halil oğlu Ahmed kalem erzaktan birisi kapalı zarf usulile, diğer üçü 

mamul aynalı büfe, kontre ----------•• açık olarak cins ve miktarları yazılı ayrı ayrı şartna-
lz.mir ikinci icra Memurlu- l 1 h' 1 d ld v h·ı ·· ka k büfe, kare ve müstatil yemek me er e ıza arın a yazı ıgı veç ı e muna saya o-

masaları 6 adet maroken is- ğündan: nulmuştur. 
kemle, yeni bir halde emsal- Gayri Menkul Açık Artırma 2 - İhale gün ve saatları tarihleri hizalarında yaz.ılı olmakla 
siz A. Gvand markalı Alman İlanı: 193217210 Kırkağaç'ta piyade alayı satın alma komisyonu bina-

M hm t N t .' 460 lı· ra sın da yapılacaktir, 
piyanosu ve taburesi, fevka- e e eca ı ye itasına borçlu Mustafa oğlu 3 Şartnameleri her gün komisyonda bedelsiz olarak ~ö-
lade kıymetli maruken kanape rülebilir. 

·k· k lt k ( · 'd r Mustafa'mn uhdesinde kayıtlı 
ve ı 1 o u • zmır e emsa 1 fipunun Ahmed ağa mahallesi 4 İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve-
bulunmıyan sedefle işlemeli B d k k v d .k. k sika göstermek mecbariyetindedir. 
9 k d k 9 

aş ura so agın a ı ı apı 
parça şar o a ta ımı, - ;"°~ t\,, •

1 187 
• . d 5 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 No; lı artırma ve 

ve ·~: numarataı ı ıncı a a-aynalı emsalsiz kabine, çok eksiltme kanununun iki ve üçüncii maddelerinde ve 
,.hın 55 inci Parselinde 2000 kıymetli senede bir defa ku- şartnamesindeki vesikalarila kapalı zarflarını ve teminat 

rulur saat, yatak odası takım
ları, tek çift kapılı aynalı do

laplar tuvalet ve komodino
ları, şifünyeralı dolaplar, bronz 

lira kıymeti muhammeneli k me tuplannı ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
dükkanın 12 hisse itibarile 6 vereceklerdir. Açık münakasalara iştirak edecekler 
hissesi tarihi ilandan itibaren teminatı mnvakkate makbuz veyahut banka mektup-
30 gün müddetle açık artır- larını münakasa saatinden evvel komisyona vere-
maya çıkarılmıştır. Talip olan- ceklerdir. 2014 4 8 14 18 

ikişer kişilik Avrupa mamu
latından iki adet karyola maa lann kıymeti muhammenenin • Milli Emlak Müdürlüğünden: 

% 7 buçuğu nisbetinde pey Satış No. Lira 
225 

75 

somya, ayrıca bir buçuk ve 
iki kişilik kesme san ve nikel 

karyolalar ve cibinlik, biri se· 
kiz diğeri dokuz parça mu

şammalı salon ve yemek odası 
takimlari, ceviz şemsiyelikler, 

emaye banyo ve termosifon, 
hasır kanape takımı, Ameri· 

kan duvar saatları, cevizden 
mamul aynalı kabine, Rus se

maveri, birçok perakende Av
rupa iskemleleri, Graduala 

markalı lüks salon gramofonu 
ve birçok plakları, kayderuba 

ayna, keman, kadın tuvaleti, 
madeni ve çini sobalar, buz. 

dolabı, divan, etejer, muhte
lif avizeler, gece lambaları, 
·şemine aynası, kolona şemsi
yelik, poker masası, muhtelif 

yağlı boya tablolar, aynah 
maundan saybur, kadifeli şez-

lonk, 6 parça kadife misafir 
odası takımı, vantilatör, sigara 

sehpaları, mutbak takımları 
ve bakırları ve birçok porse-

len tabaklar, Isparta, Uşak, 
Gördes taban halıları, secca· 

deler. vesaire birçok lüks ve 

nadide mobilyalar bilmüza
yede satılacaktır. 

akçesi veya milli bankanın 341 Karşıyaka dedebaşı menemen c. 41 tai No. lı fınn 
teminat mektubu vermeleri ve 3 44 ,, bostanlı mektep sokak 28 eski 125 taj 
artırma 4181936 tarihine tesa- No. lı dükkan. 
düf eden Salı günü saat 15 te 2 dairede icra olunacaktır. Ta- 47 Bayraklı burnava c. 79·71 eski ve taj No. lı ev 250 

ve dükkan. 
lipler bu hususda daireye ta- 348 Bayraklı burnava c. 20 eski 16 tai No. lı dükkan 120 
lik olunan acık artırma şart- 1 
namesini 2417 /936 tarihinden 352 smet paşa morahane s. 58/1 taj No. lı 50 metre 15 

murabbaı arsa. 
itibaren okuyabilir. Haklan Yukanda yazılı emvalin mülkiyetlerine haddi 15.yikile talip 
tapu sicilli ile sabit olmıyan zuhur etmediğinden 29/6/936 tarihinden itibaren 10 gün müd-
ipotekli alacaklılar ile diğer detle uzatılmasına karar verildi. ihalesi 9/7 /936 perşem he gü
alacaklılann ve irtifak hak 
sahiplerinin bu haklarının ve nü saat 17 dedir. Taliplerin Milli Emlak müdüriyetine müra-

bu hususta faiz ve masarife 
dair olan iddialarını evrakı 
müsbitelerile 20 gün içinde ' 
icra dairesine bildirmeleri aksi 
halde hakları tapu sicilli ile 
sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmasından hariç. ka
lacakları ve tayin edilen za
mandan artırma bedeli gayri 

menkul un % 7 5 ini bulmadığı 
takdirde en son artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere 

caatları. 2005 

Kadastro Izmir 
ğünden: 

Müdürlü-

Göz.tepede tramvay caddesinde şarkı 831 sayılı Mustafa 

Ali ve kardeşlerine ait ev, garbı 827 sayılı Yusuf ve Fatmaya 

ait ev, arkası arsa olan 185,00 murabba metre miktarında 
829 sayılı arsa mübadeleye tabi rumlardan lstilvaryadan kal

ma diye hazine adına yazılmıştır. Eski malikinin tapu kaydı 
elde edilmemiştir. Bu arsanın mülkiyeti ile alakadar olanların 
veya bu arsada ayni hakkı bulunanların belgclerilc birlikte 

iki ay içinde Saçmacı hamam sokağında 20 numaralı binada 

İzmir kadastro komisyonuna müracaatları 2613 sayılı kanunun 
25 inci maddesi sebebile ilan olunur. 2002 

evvel en yüksek teklifte bulu

nan kimse arzetmiş olduğu 

bedel ile almağa razi olursa 
ona ihale edilir. O da razi 

rılacakt B . l anın a yer altından içme suyu çıka-

mun .. :: •• : ukış erle meşgul firmalar hiçbir taahhbdü tazam-
... ~ıeme rtil · ı 

ve teklif fi tl şa Me mce emeler yapılarak lüzum olan proje 

Hamiş: Satış acele olduğun· 
dan iştirak edecek zevat çok 

istifade göreceklerdir. Fırsatı 
kaçırmayınız. 

artırmanın 15 gün daha temdit 
edilmek suretile 19 / 8 I 936 
tarihine tesadüf eden Çarşam
ba günü saat 15 te gayri 
menkul en çok artırana ihale 
edilecektir. Şu kadar ki tak· 
dir olunan kıymetin ~o 7 5 ini 
bulmadığı takdirde 2280 nu
maralı kanun mucibince tecil 
talebi tutulacaktır. Satış peşin 
para iledir. Mal bedeli teslim 
alınmadan teslim edilmez. Mal 
bedeli verilmez ise ihale ka
rarı feshedilir. Ve kendinden 

olmaz veya bulunmazsa icra 
dairesince heman 15 gün miid-

iktifa olunarak ençok artırana 

ihale edilerek her ikj halde 

birinci ihale edilen kimse iki 

ihale arasındaki farktan ve 

diğer zararlardan mes'lil oldu

ğu ve tapu harcının belediye 
ve vakıf icarının ve % 2 bu
çuk dellaliyenin müşteriye ait 
olduğu ilan olunur. 2004 

a arının M V h .. l . T · · · ava musteşar ığı ınşaat şubesine 
en geç emmuz/936 sonuna kadar vemreleri. 

28 1 4 7 10 
Fırsat arttırma salonu 

Telefon : 2056 Aziz Şınık 

detle artırmaya çıkarılır. Bu 
artırmaya alakadarlara tebliğe 
hacet olmayup yalnız ilanla 



Kimyevi ve bakteriyoloji raporları haiz 

Yüzlerce senedenberi sıhhata faydası na 
cerreb olan /zmir-Urla Malgaca içmel 

~t\_ ı· J J D ı· 

ödemiş Urayından; 
3554176 lira keşifli demir örtü açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 13/7/936 pazartesi günü saat ondörtte yapılacaktır. 

Fazla izahat almak ve şartnamei fenni vesaireyi görmek üzere 
Uray encümenine müracaat edilmesi ilan olunur. 30 4 8 1918 


