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Montr6'de vaziyet birdenbire değişti. İngiliz projesi, Ankara. 
da iyi bir tesir uyandırmadı. Dün, epice münakaşalar oldu. 

l'elefon· 2776 

Amerika' da 
Muhtelif yerlerde sıcaklardan 

50 kişi öldü .. 

Lokarnocular rapor hazırlıyorlar. 
lngiltere silahlanmasını artırıyor. 

Koıif er ansın atisi meşkiiktur. Baş- ltalya, <;ana~kale 
, • ve Akdenız! 

bakanımız Istanbul a geçıp 
Atatürk'le· konllştu .. 

-----·------
-Litvinof kolif eransı terk • 

emrı aldı . -----------
Dün konferansa kat'i teklifimizi yaptık, Karadeniz devletle. 

rine de diğerlerine aid hakların verilmesini istedik. 
f tunbul, 8 (llu~usi nıulıalıir:- Hulhuki lıııgiirı 

nıizdcn) Montrii ho[;ıızlar konft·· l.it,iııof • St nıılı·y 

rnn 111111 hııgünkü eel<:f'siııılc. dı·lı·- arıı mda lıir nıii· 

gııs) Oll\llllllZ. Kurad.-.niı.'ıl(• s:ıhili liikat ıııııknrrerıli. 

olan dı•\ lt•tlf'rt• ııit lııırp g•·ıııilı•ri· Moııtrii, 3 ( \ .A) 
ııiıı ho~iız l:ırıl.ın müruru lı:ıkk:ııılıı Anadolu ajan ının 
)Cllİ \ l' ku t'i lıi r tı·k lift ı· l ııı l u ıı - lıu sıı ~İ mııhııhirin-

ıııu~tı ı r. ıll'n: Koııferaıı a-

Bu )"l'llİ tekli!. Kıırııdı'11İ1 ,J,.,.. at 16 da )etıiı lrn 
letlı•riııc ııit lınrp gf'ınileriniıı ton:ıj toplanmış \l' lııgi· 
tnlıdidatı olmak ızm ınüııfrridf•n \C liı projc inin tet

kikine de,·unı e' · di~er de'i letlC"rin ı6lıi oldukları ~arı- !emiştir. Kunfcrari' • 

)ara tı'ihi olarak lıo~azlarJan ge~- Karndeniz'c• ahil 
ıııeleri c asını ilıth a eı ıııektP.dir. 

Jc,lcılcrin hoğa7.· Tevfik Rüştü Aras, konferantan çıktıklontrö, 8 {Had) o } - So') et 
murahlıa he)cti, lngiliz muralı- lordan ikinci ıııaıl· tansonra murahhas hegetile konuşuyor .. 

Başbakanımız general lıa tarının vazip·ti üı.nine boğaz- ıledc mezkiı r hnıldcn 7.İ)ade tonaj- ı arafmdan ver:ileıı tnc1il teklifine 
lor korıfcranı.ım teri.: emrini al- ıln gemiler geı;inrıl' ine ıııüssntle)İ İllıln .kesbetmiştir. · Bu hususta Vf'-

Jsmet lnönü ınıştır. isti lıılaf etmek iizere Tüı'k hc~cti -Sonu 2 inci sagfada-.. ~ . ...,. ..... ~ ........ ~ ................. ~ .............................. ~ .......... ~.~· ...... ~ ................................... . ~ ...... ~ .-·~· ........... ~.~·~·~ · ............. ~ ..... ~.~·· 
Habeşler 8 Harp patlıyacak gorünüyor. Fakat bunu ağus-
İtalyan za- tostan sonra beklemek icap ettiği anlaşılıyor: 

biti öldürdüler. Avrupa uc;urum kenarında, 
Aralarında İtalyan r 
ha~~rier~:ı::!arb.~ ~:~ ~e~oslovakyi! da tehlikede .. 

randa ü~ 1tal)an tanaresi, ynk~ck Danzing mes'elesine Lehistan g6z yumacaktır. Almanya hu
rrı ıbeli B ~t al) on zabiti ut1an lıu-
cludunda J..emencİ·)e gitıni;lerdi. dudlarını değiştirecektir. Bu . 

Mahalli halk, ltal)nn'lnrı hfi. 

yiik tı i r do ııuk ile koımı etmiş- vaziyet Lehistan'ı da alakadar eder. Danzing'te tevkif at var. 
1•'r' c dı· l ı·ca~i') e ad ı k ııskn ve Pnris. 8 (Radyo) ..,.... Hu ha fta ğişıirın ı·~t> kurar 
7.alıitler .k:endileri ııi ôldfirınüşlerdir. içi rul ı• İngil iz siyasi m chafili , :'.\1. n·rıııc·si, büyük b ir 

Arıılarıııdn 1ın l}aıı lıa\u erldinıhar- E<len'ıin ını•zunİ)e t iııi ıı h i tam ından Jıarhe ı•lwlıİ)f' l \ I'· 

in da \'ardır. \ aluız bir kişi kur- sonra J..okarııo .koıı ft•rn ıı ı h aıırl ı - rf'ı•f' l..lir. 
)ulnıuş "' htıdil!('yi lı :ıl~n \erıııeğe ğma lıa~laıınl'ukıır. Drnı i~tir. 
11111\·affak ol nnıştur. Alınan ı•saıılı lıabnlrre ı:o re. 

Buııdan sonra iki bonıharı lı· Alnıan)O a~u ı o •o ıı uııa kadar ~id· \ orşo\a, 8 {Had 
m aa l•). arc i bu nıuhi ıte t•lınlı de ıli w ani Lir lıarl'kette hulun- yo) Dış i ~lf'ri 
ııuıblıik bırukııı anu~tır. hakanı M. Bek, Ce--lngilterenin konferansın havasını 
değiştiren yeni projesi şudur! 

loıı trij 8 (A. A) - Türk mıı· 
l uvelc projesinin, müttehit krali
yet ııı urulılıu lıeyf'ıi toru fırı elan 
lf'\'dİ ı•ılilmi )eni şekil şudur: 

Ba~lnngu;: 

2 ı Temmuz 1923 tarihinde 
l.oı.aıı\la imza edilen sulh nıualıe
d ı: in in 23 ril ııınddesile ltı) in r:dil
n~ış ~lan prl'n ihi Türkiye'nin cm
ıııyı•t ı çrrı;e\t' i dahilinde mahfuz 
Jıııhmdıırıııak ıııurttile boğazlar na· 
mı umumi irıı• dahü Çanakkale 
lıog:u:ıııda Marmara denizinde ''c 
Boğuziçiııde 1'}'1".İ l'faiu i tanzim ar
zu ıı ilC" mütelıu i olan dc.,let 
rt•İ ]er i işhu uıukawle} i Lozaııtl a 

iııızıı edilmiş olan nıııkaw•lcn i n H'

r ine i kımıe etnıeği kurarlaştırn; ış
lar 'e b u makııa t lıı hcrhjri kendi 
1ıa l &hiyet alıihi muralılıo lan ola
rak gelen !lc\at şu mf'\Dlhlı la)İn 
f't nı itlcrd ir. 

lndlle ] \ ük ek akit ta· 
raflar boğazlarda denizden transit 
Jıren iLini taııır \c temin eder· 

ler. Zikri scı;en tranııit \'(' Se) ri C· 

liıin lııınduıı lıö) le bu nıuk \elenin 
obkümile tanzim eclilect•ktir. 

Kısım 1 - Ticaret gemileri 
Mndıle 2 - 'J'icıırPt gemisi ta· 

lıiri İ lı ıı nıukuvclcnanıenin kı ım 
iki İ ile derpiş edilmemiş olan hü· 
Hln gemilere ta tbik olunur. 

Maddı· 3 

t ican·t genıilt" ri işim ınukaveleıııı· 

menin 4- ı•ii nııuldesi ııhlanıı kaydı 

ihtirazi i ıılımtla hi~hir !neraf.ime, 

nıuam<'le~ e tabi olıııak~ızın sanl'ağı 

'e yükü ııe ol ur ~a olsun gPce \'e 
gündüz lam Lir seyri cfcr erlıestİ· 

inden i tifaıle e<lrcddcrdir. 
Bu gemilı·r bo.ğazlarıla lıir 

Turk limanındıı durııııık"ızm geçe· 
eekleri :nıınan ivbu mulı;a,·deııiıı 

bir ııumnrıılı merhutu ile i tifasııın 
mü aatle edilcnlerclcn muacla lıiı;hir 

reııiın rn teklife talıi değilclirlı•r. 

Boğaz lardan gt•ı;ı·ı·ı•I.: olan lİt·a

rcı ı;cıni lni l rı u ıııaralı merbut 
ınuci L i ııcP. nlınabilcrı·k olnıı reoı.im 

,.e tek liflerin ~istifa ını kola) laotır

mnk ınııl.:uıılilı• Türkİ) ı ' lı ükfüııct i 
tarııfınJnn gü terilen mevkill'Tc İfiİm
leriui, talıiiyNleriııi ve tonajlariyle 
nereden E;cldiklerinİ \C n t' rt')"t' gi· 
cle~'cklerini lıildirP-ceklPrılir. 

Macid 4 içinde wlıa, ko-
lera, &ıri bu ı ma, lekeli Jıuınıua 
\'ak'alıın \'«.'} ı çiçek ho tahğı zu
lı ur eılen 'ıieya <'n a7. )Cdi gürıdt>n 
beri lıu hastalıklıır ıne' cut lıuhı
naıı gemiler ve kezalik Leş defa 

21 nallan 117. bir ıaıııııntlanhcri 
lıa talık Luln .. ınış hir liıııam ter
ketnıi olun geınilf'r Türk mııkn
rna tı tararıuclon IU)iıı edilecek ı;ı lı · 

biye ııwınurlarıuı gemiye almak 

-Sonu 7 inct sayfada--

ncHe'dı.•n Varşonı· 

ya gt>l mişı ir. 

\ arşo, a, 8 (Had
) «>}- Danzig uyan 
misi M. Grf'yzer, 

D anzig'den bir görünüş.. Danzig"ı· va ıl olur 

A nııpa \l.ı nP gilıi hiiıfüelcr çıka- olnıuz Eenatoyu iı; t imnu davet etmiş 
ı•ağı n ı hiçLiı· kimse tr.kdir H~ tayin ve CencH c'deki faa li)ı•ti t•trafnıdıı 
eclcıııez. Fakat I>anzig, f c rıwl, Çc· izahat \ermişt ir. 

k o lo\'llk)ii'nııı ıııul..ıulderati mcs·e- Rt·İ , ayni z:ıınanda ınulıalefeı 
lf' ler:i muhakkak suretk kurcal:ın- partileri hakkında i ttihaz edeceği 
ın ış olncaktır. Zuteıı Dnnzig mc~·f'· lf'd h irlt>ri dt! izah etmiştir. Diğer 
lesi hiiıüıı 'ahanıeıilc pat ini.: Yer· taraf tun Danzig•ıen gelen haber· 
ınişı ir. Çünkü doktor Grc) zer"in lcr e göre, Da rızig 1.abıtıısı muhale· 
Alnınnyu'nın eııırilc lıarckı•t f'tıiği fc t crhaLınılan J 50 kişi' i fr l·kif 
toınanıcn iliruf t'<lilıııiştir. etmi~ Luluıımaktad ı r. • 

Lelıi lao'ın lııı \aZi) ı•te göz yu· Bugün ıle doktor Greyzcrin 
ınacabrı. nnıl ııınınaktaılır. Çünkü. }ıütün partilerin lfiğn hakkında 
nıenaf iiııt• ı anıaıııeıı uıugayirtlir Si· emir .,·ereceği söylcnmektl'dir. Şe-
leıya \f' Daıızi" koriılorıı t•li mlı·u lıirtlc ıniihim te<llıirler i ttihaı. eıl il-• o 
ı;ıkacok ıleıııı'k t i r: miş \"C so yalisı g:ızı·tesi tlün top· 

Alına ıı ya {;ckıı.-.JO\ akya•t1a Al· lat tırılınıı w k<ıtolik ga:ı:e tı •ıo i ılc ;3 
nıuıı unsur ' c nkall i) rt i ml's'elcı-İ· hafta nıüıltlctlt• tatil eılilmi~ tir. Bu 
ni kune ılc lın ll ct ııwk isıiyecf'ktir. i l..i gazt'fen in k:ıhahati, l>anıig' te 
Bu ı l a l.dı istarı ' ı nliikııılar cıler. ) eniderı i ntilıııbat i tcıneleridir. 

Yalnız rn tul)ıı'oın vaziyeti fiın · Dt•\·e ran eden ve tekzip t•dil· 
dilik sağlam ı;iirülıııckt~ ve Alman miyen h i r habere göre ele Danzig 
tnarnıwnılan nıa un addedilmek- poli~i ve hücum kıtalan Almanya-

teclir. dan gelmiş }Üzlen·e ki)i ta rafından 
Loıı ılrn 8 (HııJyo) - Ulu lar tak viye ed ilmiştir. 

l!O ) ete İlli' m üznlıa rc·t lıirli~i ko- UluJar 50 yete i Oan1.ig ali 
mitcsiııin Lir toplant ı ıntla Lorıl komi eri .M. Lcstet Jc Cenevre-
RoLert Sc i l, Danı.ig lıii ıl i clt'Tiııin c!en Danzig'e rnsıl olmu.,tur. Dan· 
harp ıı l ıimf'l i olduğunu beyan e t· zig matbuatı, i li kom iser al<·yh i· 
mi~tir. ı\lıııııaikylı, Edc•n'in tokip ne şidılt·tli llC"~riyn t ynpıııaktachr. 
ettiği jİ)"llEl"ti ıt•nk it l'lmiş w: Pari~. 9 (RaılyoJ - Framıu'nın 

- Bcn , A nupa'chı <;ıkat:.ık lıir • Beri in tıef iri, \'o n Nürnt nczdine 
harpı an uzak kalnlıilecek bir ilıti- gitlereaı; Danzig ayan ırP.i!!İ M . Gra~ . 
mol uıcl'ı'ut olduğunu eöyliyecck zer'in Cenen e'd t:k i nııtkuııu pro-
Lir dipl<ınınta ra-t gel ıuf'tli ın . te to e tmiştir. 

Alm anyıı·ııın hıı dııtlarıııı tle· - Sonu 6 ıncı sayfada-

• 
Fransa, lngiltere ve Belçika'nın 
müştereken hareketi mevzuubahs. 

Lonılra H (Hucl~o) - lforicİ)<' 
H•J.:iilcıi ıııiiıalı:ı sı lıırı, Lol.:arrıo 

lonfi.•raııı;ıırıd aıı ıw gilıi ~<·yll'r lıt'l.:

h·nchilı•<·~gi lıakkınJa lıir rapor 
h:ıı.ırlı) arak.lanlır. M iiıalııı .... ı ... Icr. 
hu raporu hariciye nıızırı Eden•,. 
Yerm·eklt:r \ 'C rııpor, konferııııc; 

ınlizake\1ltınn e a olacaktır. 

I.onılra 8 (Raılyo) Silıilıl.ıu-

ma fa:ı~)Cliııe hü) ük lıir ehı•ııınıi

yet '' rilf'l'f'~in<leıı tnhc;iqat 1-ahul 
t•dilıııiştir. Dı'ıtİ1: ır lihatı için \ e
rilen tuh i at ıııil..d.ırı iliırı ı•tlil 
menıiştir, 

Drük ... el 8 (R.11J_,ıı) Lokarııu 

k:ıııferonsı 22 ıeııımııı.ılıı. Bel~· i a 
milli lııı) raııı111ılaıı 

nuealıır. 

Pııri~ 7 (A. ) 

eıı gazete~i ) azı) or: 

Fuıır;ı lııpl.ı-

PIHi P.ırizi· 

hecri h'ıllıirleriıı kaltlırılnırı ı 

lıal.:kmdııki karar ıı nıe 'de\ i or
la\a ko)nınktadır. Uıı kurar İıal)a· 
nın eski zecri leılhircilnlc te~riki 

me aiyi 1..ahul etme i iı;irı kiif i 
mi clir~ 

Cenevre'deki ltol) an melıaf il
leri Roına'nuı .Montrii'yc bir Jelı•· 
ge heyeti gönderme) i 1ngiltc•rc ta
rafından Alclenizde ahili olan 
memleketlerle .akdedilcıı karşı lıklı 

yardım anla~ıııalarının iııtaline lıa~lı 

bulundurııcağını ihsas etmektedirler. 

Maten gazf'l~ i J talyan lıükt'.i
ıııNinio daha far.la tatmin edilmek 
ar7.u ettiğini \e çünkil ezcfuule 
1iatı tqqki meaaie.ini Almanya ile 
olan tc~riki mesaİbİnc uydurmak 
i;;tooig\ni eöylflyor. 

lndam Tuhuie Övr gazetesi de 
şu ntırlan 'yazıyor: 

• Mademki İtalya hala tatmin 

M. Le7'n- B lum 
cdilıııemi~ıir. \ t' CeııC\ re") e don· 
ııwk iı;iıı Ct•nc\•re'niıı artık lıir e) e 
yaramama ıııı şart ko) U) or. O lıal

ılc zecri tedbirleri l.:alclırnıaL.: fay
da ıı. Lirşeydir. 

1. Pı•rtinak fü.:o Dö Pari ga
zetesinde bu miiııa elıetlı' M. Bald
\inİ itlınm etmektedir . 

Pari 8 {Haılyo) - haİya"ııııı 
boğazlar konferansına ııılemi i~lİ· 
raki, Lokarno konfrraıı 11111 du İ~· 
tirak etıuiycce~irıi gö teruıcktedir. 
Fransn'dn, ltal)ıın'lıınn Almaıı'Jarla 
teşriki mesai) e karar 'erı:li~i l.:a
naati 'ardır. 

Frausa, Belçika, 1ngiltere nıfi~· 
terekcn hareket edeceklerdir. 

Miifrit sag fırkalarına mensup 
nıehafil, fl<ll)a'nın Alrııan"larla uz
laşmacının mc 'ıılünü ahık kalıiııc 
addetmektedir. 

Deyli Telgrafa göre İtalya ve 
boğazlar mes'elesi .. . 

l.ruıdra 8 {Raıl)o) - Dı•yl i Telgruf'ın l\torıtrö muhabiri, ftııl)n"ııııı 
\'DZİ)C'İnclen bııh•ı·ıl l'rek di)or ki: 

Jıalya'nın derme) an f'tıiği ilıtirn ... i ka\ltlarda lıal.:kını kaLııl liizııııdır. 
Çünkü Akdeniz mı: •..ıt>siııdt• nlitkndıır "Lütiin <IC\letlerirı rt•\İ lôzımdır 
Akdeniz kiiçük dc\ lt":tll'riııiıı rnı;I İ)eti nıc ·cıcsinde fıal)a te~ııirıot \'rrı': 
cf'k ~öriinım·ktcılir. 

İngiltere hükumeti 'fiphe )Oktur ki Akcleni;ı: mf' 1elc.lerinde f t :ıhn 
ile uı.la~ma)ıt ıarnrı ordır. ltal)a 1ıükiııııeti lıoğazlarm tahkimine ıarnf;ar 
olnııyaı·al.:tı r. Anca!.. tligı·r ıııe 'elclniıı ılc mü1.nknt• ve halli llf'IİC!'!!İıtde 
Türkiyeııiıı lıu hakkını tanıyaı'ağı rnıılıakkokı r. 

TAŞLAR 

Girid'li Türk'e söz söylenemez 
Dünkü Yeni Asır re/ikimizde, Musevilerin Türkçe 

konuşması mücadelemize geni girmiş bir kalemin yazısı 
vardı. Bu arkadaş, mevzuu başka cihete sokarak Girid' li 
kardeşlerimize tariz ediyor. Kulakların Rumca ile dol
duğunu gazıgor. 

itiraf edelim ki özbeöz, kanı, canı, mazisi, herşegi 
Türk oğlu Türk olan Girid'lilerin, miliget bahsinde 
Yahudi'lerle bir Yutulmasına hayret ettik ve susamadık. 
Girid'li Türk'ün, vatan mes'elelerirde, mücadelelerde, 
kahramanlıklarda ne şerefli, ne parlak hatıratı oldu-
ğunu herkes bilir. Girid' li, imanı bütün vatanına 
düşkün bir Türk' tür. Onun farkı, sadece 

1

Trabzon' lu, 
Erzurum'lu, lzmir'li, Konga' lı gibi, Girid denilen yerde 
doğuşundan ileri gelir. 

Eski Girid' lilerden bir kısmı, vakti le memlekette 
mekte'li teşkildtı az olduğu için ve hep bir tarafa iskan 
edilmiş olduklarından hala ve kısmen Rumcayı unuta
mamışlar'dır. Fakat onların çocukları bugün karni/en 
a'!adi!leri ?lan. T_ürkçegi konuşuyorlar. Hem ne hacet, 
hız dıl mes elesını mevzuubahs ederken bunu milli bir 
fa.ntazi, bir kulak ahengi davası olarak düşünmigoruz. 
Bızce asıl dava, iç hüviyetin, asıl benliğin Türk olma-
sıdır. Girid' linin içi, bayrağı ile, imanı ile, duası ile 
sapa-sağlam Türk'tür. Halbuki Yahudi'nin içi b :ı mudur? 

Girid"li, gine kendi kitabını, g ine kendi gazetesini, 
glini Türk olan eseri okur. Halbuki bir Yahudi, lspan
IJ~.l~'!, Fransız~'! g~zete ~': _kitabı Tevrat gibi elinden 
duşurmez. Degıl Turk dılını konuşmak, Türk neşriya-
tını, Türk kitap ve gazetesini bile okumak istemez. Bu 
arkadaş, Türk Girid' li ile Türk' leşmekten bile çekinen 
Yahudi'yi 'nasıl bir tutuyor, anlıgamıyoruz. SAPAN 
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D0Ş0ND0Ktl!RIM 

Serseri hala dolaf ıyor ·Tel raf ·Haberleri Günün 
Onun do~uın tarihi, Kabil ile llabil'in, yani Adem balıanıo ilk ÇO· 

cuklarrnııı; kız karde,Icrini paylaşmak iQjn kHp ettikleri gön olarak 
teshit edilebilir. Knhil, elintlcki taşı karde:ine vurup ta onu yuvarladığı 
daJCikaJa, yere akım kan pıhtılannın iı;imlen biriei dünyaya geldi. Bu 
lıirisi, hemen ayRğlna demir QAnğı geçirdi. eline baa lniliiııaıs bir baDa 
nlılı. dünyayı dolaşmnğn çıktı .. 

Amerikada müthiş sıcak
lardan 50 kişi öldü O taribfo hu yıl uaB1ndır ne bdar bin kmmııt ı~e geltli, geçli? 

Knn kırnm:ı ıuroılı ser ori, ne dinlendi, ne yoruldu? Bir d•fa yola 
çıkınca hazan yıllarca hiı; oturmadığı olurdu., ipim kımnı bir haydut 
gibi, htıgi1n f ilAo yeri, yann filin diyan hın•erdt Gndi ıni, gezdi 

sereeı0:., .. mı. dol•fb terseri! M~ Ruzvelt, kuraklıktan muztariP 110 bin çift-
i;!~: ::: 1:;r~ 11e~:!ıı fİye yardım edilmesini emretti. · 
Döğdll mti, döAdü 1er1eri! Nevyort. 8 (ııtadyo) - Amerika'da korkunç sıcaklar büküm sürüyor. Muhtelif yerlerden 
Ne caııı çıkmaz, ne kırk dokuz bo~umltı, ne bıkmaz, uıanmu haıy· gelen son haberlere göre, 24 saat zarfında sıcaklardan elli kişi ölmüştür. Sıcakların şiddeti 

dutmuş hu !.. şimdiye kadar görülmemiş derecededir. 
Dün gazetelere bakarken ne göreyim: Nevyork, 8 (Rady(}) - Reisicumhur M. Ruzvelt kuraklıktan muıtarip 170 bin çiftçiye 
Bu ipi kopuk, bayrak ız, vatansız, milliyet&iz ıereeri, Afrika'dan bir 

tıçramış, tl Dançig'e kadar gitmiş. Çat Lurada, çat kapı arkasında! Yann yardım edilmesi için ~mir verm_i..:....şt_ir_. __ _..~~-----
Memel'e, öb"flr gün AYUturya'ya gidecekmiş .. Serseri hazretlerinin eeya· B k 1 t b 1 
lısti denm ediyor, Jlobhm marireıioi ne<edö:::."R~~mı Gökte aşba anımız s an u a ge-
_Or_t_a -A.,,.-u-P'!;__'tlı-a-ye-nı-. b-ir ~ka,.--yn-a,-m-a, - çip A tatü rk~le gOrOştO .. 
Almanya ile Avusturya 

anlaşıyorlar .. 
Bu vesile ile Almanya, İtalya an

lafmaaı da kuvvet buluyor. 
Paris, 8 ( Radyo ) - Son 

haberlere göre Almanya ile 
Avusturya arasında bir uzlaş
ma imzalanmak üzeredir. Von 
Pepen'in mesaisi netice ver
mektedir. Ve M. Şuşning ile 
Mussolini mülakatı bu uzlaşma 
ile alakadar idi. Bu uzlaşmaya 
İtalyan-Alman yakınlaşmasının 
bÜyük tesiri olmuştur. 

Roma, 8 (Radyo) - M. 
Hitlerle Avusturya başvekili 
M. Şuşning'le bir mülakat ya
pacakları ve müşterek bir be
yanname neşredileceği söy
lenmektedir. 

Bu mülakat, Lokarno muka· 
velenamesinin akdinin yıidö
nümü olan 22 temmuzda ya
pılacaktır. 

Neşredilecek beyannamede: 
1 - Alm

0

anya tarafından 
Avusturya'nın istiklalinin tan
dığı, 

2 - Almanya'nın Avustur
ya'nın dahili işlerine karışmıya
cağını taahhüt ettiği; 

3 - Avusturya'daki nazi 
teşkilatının lağvedileceği zik· 
rolunacaktır. Ayni zamanda 
Almanya Arşidük Ottonun 
işi addedecektir. 

Budapeşte, 8 (Radyo) -
Avusturya başvekil muavininin 
Peşte'den sonra Roma'ya gi
deceği ve Almanya ile Avus
turya hükumeti arasıııdaki 
münasebat hakkında Musso· 
lini•ye malumat vereçeği bil
diriliyor. 

Budapeşte, 8 (Radyo) -
Avusturya başvekil muavini 
M. Yorkald, bugün Peşte'ye 

gelecektir. M. Y orkald. baş· 
vekile vekalet eden hariciye 
naZlrı M. Kaynav dahilıye na
zırı ile görüşecek, Peşte ya
kinindeki malikanesinde neza
het halinde bulunan başvekil 
Gömböş'ü ziyaret edecektir. 

Viyana, 8 (Radyo) - Ve
nedik 'te bulunan prens Ster
hemberg'irt, Mussolini'ye 1111-
lald olmak ünre Soma'ya gi
deceği l>ildiritmekteaır. 

Valiler ve 
Kaymakamlar 
Yakında mülairn de. 
tiıikliAler ya,,ılacdlı 

Ankara, 8 (~ muhabi
rimizden) - Parti reielikleri

nin memleketin ~i\ bti;ulc mül· 
kiye memurlarl uhdesine veril

mesinden doğan hususi vazi
yetler üzerine, yakında valiler 

ve kaymakamlar arasmda mi· 

· him deA'işiklier yapılacağı söy
leniyor. 

Zirai kredi 
Kooperatifleri .• 

Ankara, 8 (Husaıi) -Zirai 
keoperatifler hakkındaki ni-

zamname, babftlat heyetinin 
dünkü toplanbıında kabul 
edilmiştir. 

Ankara'iltı ncaklar 
Ankara. 8 (Hususi) - Şeh

rimizde müthiş ııcak}a; başla
mİşhr. Devairde öğ'le tatili üç 
saata çıkarılmıştır. 

. 

Bremen borsasın· 
da bir h&dise. 

Tarkiye menfe'li pamuk balya
larında neler çıkm1f1 

lstabul, 8 (Hususi muhabirimizden) - Brettıen parnUlc bor· 
sasmda satılan ve bir dolcuma f•bnkası tarafinaan satfh .. 1ı
nan Türkiye menşe'li pamuk balyalannaa. pamufun 1içrr Çek· 
mesini temin edecek taş. demir parçaları veuir 'ecnebi tttad-
deler çıktığı lktısat vek&letine tikiyet edilmiştir. Paamuk bal
yalannda iknele, eski bıçak <temirleri, hatta kibrit kutuları da 
bulunmuştur. 

lktısat vekaleti, pamuk yetişen yerlerdeki ticaret odilanna 
bu mes'ele üzerinde ehemmiyetle tahkikat yapılarak Bremen 
borsasma pamuk göndermiş olan ihracatçıların teıbitini tmret
miştir. Pa.nuklanmmn dış memleketlerde revacmı Ciüşürmek 
için hile yakanlar hakkında ticaret odalan kanuni mucibince 
takibat yapılacaktır. 

.. ,., ... ~ 
rilecek brat ıelecek eelaeye 
terkoba..,.... · 

Koilfenns tahrir komitesi 
~ yaptlacak tadilitla 
l t DCi ..tdenin yeni metnini 
bW eJlemiftir. ,... IOft 

~ r:r k+a• 14 indi Md
deiia kiti wette bt..llne 
mms'l&h1kr•~· 

ıt SM5 - 13 IDel medcleu 
ler münak•ıMız kabul edil
miştir. _ 

14 üncü madde fikir teati
sine 1ttbebiyet vermit, tadiller 
teklif olwım.. ve bu tadiller 
prensip itibarile kabul olun
muştur. Bazı murahhas heyet· 
leri bu yeni metnin ancak bu 
sabah konferansa verilmiı ol
m._ ileri ıirerek kabul 
r~ .-Wus blrakm..Wdır. 

15 inci maddenin münaka
IU tlinidtda muhtelif dele
Jeler ta:rtafmdan Halta defi· 
ıikliklerle şekilde tasrihler 
telcllf ohlllinuŞtUr. 

Konferans, bir devletift Ka· 
radeni3de bulundurabileceği 
tonaj mecmuu tıisbetini dörtte 
üçten, üçte iki.re illclirmep 
karar vermiştir. 

Konferansa, )\jllıii ..,.... 

tasrih edilmiş ola lcaliıaa 
müddetini üç hiftaya ~ 
meği de kararlq'bnnqw. 

Teklif olunan iJitet --
ait defişiklik t~ih'ilMft titi· 
nakaşasına öniiirilailelci tçtı
mada devam oht~it. 

lnsani bir haretc:eti t~ttıım 
eden feVkalide ahvalde kara· 
denizde bulunmasına müsaade 
edilen gemilerin umumi tona· 
jının fazlalaştmlması meselesi 
bir fikir teatisini intaç etmiş 
ve bunun neticesinde b&fkan 
tarafından ileri sürülen bir 
uzlaşt1rma sur~ti halli teknik 
komiteye havale olunmuştur. 

Konferanş, Fransız murah· 
bu heyeti tarafından Tuna 
avrupa komiayonunda temsil 
olunan devletlerin stasyoner
leri hakkında Fransız murah
has heyetinin teklifini müza
kere etmiş ve mesele mahfuz 
bııakılmıtbr. 

lstanbul, 8 (Hususi muhabi· 
'riiliizClen) - Başvekil General 
ismet 1nönü, 'bu sabahki An· 
kara ekspresile şehrimize gel
miftir. 

Başvekil. Cumurreisi AtatOrk 
tarafından kabul edilmiş ve 
uzun müddet görüşmüşlerdir. 
ismet lnônü'nün bu seyahati
nin Boğazlar mes' elesile ala
kadar oldutu zannedilmek
tecfü·, 

lstanbul, 8 (Hususi muha· 
birimizden) - lngiltere hüku· 

meti tarafından, Türk proie
sini tadilen kabul edilmek 
üzere teklif edilmiş olan proje 
Ankara' da iyi bir tesir uyan
dırmamıştır. Konferansın suya 
düşmesi ihtimali vardır. 

Montrö, 8 (Radyo) - Bo
tazlar konferansı tarafından 
tetkik edilmekte olan "Bo
tazların serbestisi,, tezinin 
16 ına mDddesi Türkiye hü
kumetinin muharip devletler 
filolarını men hakkını vermek
tedir. Fakat bu hususta mu
rahhaslar arasında bir ihtilaf 
h.ıs\'le gelmiştir. 

Sovyct murahhaslan buna 
muhalif bir tez dermeyan et
mişlerdir. lngiliz murahhasları. 
birinci tezi müdafar etmişler, 
M. Pol Bonkur ve M. Politis 
Sovyet telini müdafaa etmiı
Jerdir. 

Bu vuiyet üzerine İngiltere, 
Tlrkiyre ve Japonya murah
haslan 16 ıncı madde hak· 
bnda direktif iStiyeceklerini 
ve Müzakerenin yarına talikini 
istemişlerdir. 

Bugün bu mea' ele üzerinde 
bir taraftan Pol Boknur, Ti
~ lJttinel, ltıeiıi taraf
tilft Pot BcNur .. St.aaley ara
.a. rôr'iı111eler y~ktır. 

So'ft •• habere pre 
~~ .......... 1.e,et; tez 
bb.11 ~Antediti ... laen-
hraaaı terketındt lruuHn<la 
· clirek\if almlfbr. 

MoMrö, 8 (AA) - lngiliz 
delete lıeyetİ ıtendi projesin
de bazı tadilat yapmıştır. 

Madde 10 - Boğazlardan 
geçecek harb gemileri ve mu
evin gemiler için onbeş gün 
evel Türle hükumetine diplo
matik tarik ile haber verile
cektir, Bu ihbarda gemilerin 
gidecekleri yer, isim, tip, adet 
leri ve boğazlara giriş tarihi 
gösterilecektir. Eger bu tarih 
değiştirilecek olursa yeni giriş 
tarihi üç gün evelden bildiri
lecektir. Boğazlardan geçiş 
ilk ihbar tarihinden itibaren 
20 gün zarfında vukubulacak
tır. Bu devrenin inkizasından 
sonra onbeş günlük yeni bir 
preavis verilmesi lazımdır. Ge
çiş esnasında kuvvei bahri.ye 
kumaudanı tevekkuf etmek 
mecburiyetinde kalmaksızın ~
nakkale ve İstanbul boğazı 
methalindeki bir işaret istas
yonuna emri altında bulunan 
kuvvetin hakiki teşekkülü ile 
bu kuvvete ait bütün mütem-
mim malamab bildirecektir. 

Madde 11 - Her hangi bir 
zamanda boğazlarda transit 
halinde bulunabilecek olan 
bütün ecnebi bahri kuvvetlerin 
azami tonajı yekünu geçiş es· 

nasında fiili hizmette bulunan 
Türk filosu tonajı yekununun 
nıshna tecavüz etmiyecek ve
yahut fiili hizmette bulunan 
Türk filosu tonajının yarısı 

on beş bin tonu bulmadığı 
trkdirde mezkur azami tonaj 
yekunu 15 bin tonu geçmiye
cektir. Maamafih işbu mad-

1 <lenin yukarıki bendinden is
tihdaf edilen kuvvetler 9 se
fineden fazla ihtiva edemezler. 

Karadeniz'de sahili olan ve-
ya olmıyan devletlere mensup 
olup 14 üncü madde ahkamı 
mucibince boğazlar dahilin
deki bir Türk limanını ziyaret 
eden gemiler bu tonaja dahil 
olrnıyacakhr. 

Montrö, 8 (A.A) - Muh
telif delege heyetlerine men-
sup şahsiyetler ltalya'nm bo
fazlar konferan11na iftirakten 
imtina etmem ve b11 Mıau.ta 

ileri sürdüğü deliller hakkında 
şiddetli tefsiratta bUl'91'makta· 
dırlar. ftalya•nm beynelmilel 
teşriki mesaisine tekrar başla· 
m8k için !itti• dal\a geaiş 
talepleri ileri sürmesinden ve 
Akdeniz anlaşmalarının feshini 
istedikten sonra roilletler ce
miyetinde ıılihat istemesinden 
korkuluyor. 

Ayni mahfiller konferansın 
istinkifına rağmen işine de-
vam edeceğini ve ltalya hariç 
kalarak bir mukavele imza 
edeceğini kaydetmektedirler. 

Türkiye. ltalya'nın hattı ha· 
rekcti ne oluna olsun botu· 
ları tahkime selahiyettar ola
caktır. 

Montro. 8 (A.A) - Konfe
rans, lngiliz projesinin 26 mad
desinden onbeşini tetkik et
miş ve banş ve savaş zaman
larında harb gemilerinin bo
ğazlardan geçmesi mes'elesine 
temas etmek suretile işinin 
zor bir safhasına girmiştir. 

Konferans, bir tek devletin 
Karadeniz' de muhafazaya se· 
lahtyettar olabilcceii harb ge
mileri yekun tonilatosu nisbe· 
tinin 3/4 den 2/3 e indirilmc
şine ittifakla karar vermiştir. 

insani amaçlar için Kara
deniz' e gönderilmiş olan deniz 
kuvvetlerinin iqmeti tahdid 
edilecektır. 

Konferans bu sabah saat 
10 da 16 ıncı maddeyi müza
kere edecekttir. Bu madde 
savaş zamanında boğazlarda 
geçme serbestisi hakkındadır. 
lngiltere tarafından talep edi
len bu serbestiye Sovyetlcr 
birliği muhaliftir. Sovyetler 
biı liği Karadeniz'in kapalı bir 

deniz olmasını istemekte, lnğil· 
tere iıe açık deniz olarak kul
lanılmasını, Yunanistan ve Tür
kiye'nin teşriki mesaisile daimi 
bir karakol teşkilini derpiş et
mektedir. 

Yugoslavya 
OTJusu, heT 
Zamandan 
Ziyade kuvvetlidir· 

Belgı'.at, 8 (Radyo) -- fit. 
Stoy.diooviç vereli~ bir ilf 
levde, Yugoslavya ordusunu' 
her zamankinden daha ku"' 
vet.ll oldqtunu söylemiş -tc 
Milletler cemiyetinden bahse' 
derek, bu cemiyetin kuvvet 
lendirilmesi lüzumunu iş~ 
etmiştir. 

Yugoslavya Başvekili, Yıı 
goslavya'nın kuvvetli bir ot 
dusu olduğu gibi dostları dl 
bulundu~nu, lngiliz haricit 
nazırının zecri tedbirler do1' 
yısile Yugoslavya'ya verdif 
teıpinata muhafaza etti~ 
aöylsmiı ve : 

- Türkiye, Romanya, 'Yf 
nanistan olduju gibi, M. U 
on Blum de Yypeiavya'nı 

emniyetini, metnleketin emniyt 
ti olarak telakki ettitini ıöt 
lemiştir. Denilebilir ilci, b' 
kanflk vaziyette Yuıoslav>'! 
en sa;lam bir bloka baır 
bulunmaktadır.. Demiştir. 

Bolu VildyetintJ 
Dolu yatdı 

Bolu. 8 (Husuıi) - ViJaY' 
tin birçok yerlerinde yap1' 
lar yafinıt ve dola düşmüştl' 
Dolu m•hsulata zarar veraM 
birkaç hayvan telef olal.W 

Mugllı'da 

Kamyon lı••CUI·· 
Muti.. &: (Hu-91)1 

- otJ 
ıJcşaın bir kamyo" .._..,, ~ 
m~. Aydın' dan gelme.
olan bir otomobil 66 67 in' 
kilometre arasında devril~ 
otomobilden atlıyA,n bir y~~ 
altında kalarak ölmiftilr. 1J' 

ğer yolcular da muhtelif ytl 
lerinden yaralanmlflardır. 

Hakumetimd 
Mıarr'la anlaıtı 
Kahire. 8 (Radyo ) _

3
~ 

sır' da bulunan eıki Osm 
ların tabiiyetleri hakkın 

Türk · Mısır anlqması i 
lannnfhr. 

Fransa 'Ja 
Yeni tevlıif at 
ve cemiyetler .• 

Paris, 8 ( Radyo ) - ~ 
hidilelerle alikadrr oldu 
için mahkeme Ateş salip 
sair cemiyetlere mensup bl' 
çok kimseleri 8 günden 6 af 
kadar muhtelif cezalarla cd. 
landırmıştar. 

Paris. 8 (Radyo ) - 01" 
liye müsteşarı deniz i~ 
tezgahlan mümessillerini ka~ 
etmiştir. Bu mümessiller pi_ 
ronmümessillerile müzakc~ 
başlıyacaklardır. .... il. 

Pariı. 8 ( RadyQ) - .VW,'. 
tılmlf teşekküllerden FrJ 
tcsanüdil birliği men111p~ 
paris'te tekrar toplanmak 1 
temişlerse de zabıtaca de~ 
dağıtılmışlardır. Hiçbir hidİ'; 
olmamıştır. 

Çiçerin 64 
yaşında öldü •• 

Moskova, 8 (A.A) - S• 
dış işleri halk komiseri G 
Çiçerin uzun süren ağır 
hastalıktan sonra bqgün 
kova' da 64 yatında vefat 
miftir. 
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Olacak olan 
ltalya - Etyopya işi şimdiye 

kadar birkaç kere muammalı 
safhalar gösterdi. Zaman ol
du ki, askerlik bakımından ne 
olabileceği!ıi anlatmak için 
hokkalarla mürekkepler tüken
di. Zaman oldu, bir ltalya
lngiltere harbı ihtimali üze
rinde duruldu. 

Bütün bu düğümler birer birer 
çözüldükçe yeni düğümler 
peydahlamyordu. En son dü
ğüm "Sanksyonlar,, ne olacak 
mes'elesi idi. ''Mümkün oldu
ğu kadar ğeç kaldınlacak,, 
diyenler aldanmadı. Çünkü 
daha hala sadksyonlar filen 
kalkmamıştır. Ve her geçen 
gün bunların tesir, tesirlerini 
artıracaktır. 

Çünkü bugün sanksyonların 
tesirleri değil tesir tesirleri 
hesaplanmaktadır. Ve şüphe 
yok ki, aanbyonların kaldırıl
ması artık kesinleşmiştir. Bazı 
memleketlerde karşı partiler 
bu mes' ele üzerinde dana du
nbilirler. Fakat bunun artık 
bu memleketlerin iç politika
lan bakımıadan bir ehemmi
yeti olsa gerektir. Arsıulusal 
politika bu mes' eleyi hallet
mİflir. 

Halletmiştir ame, Etyopya 
mes'elesinin henüz 40 ıncı 
düğümünde değiliz. Yeni dü
ğüm şudur: 

"Sanksyonlar kalkacak fa
kat Etyopyamn ltalyaya ilhakı 
tanınmayacaktır. 

Öyle ki bundan sonra, ltal
ya için Etyopya mes'elesi, 
tuttuğu topraklan bir kere 
her hangi bir tehlikede~ ma
sun bulundurmak, ikincisi de 
ıb11Nlan imara kili gelecek 

' parayı bulmaktır. 

Japonya Mançuri'yi ilhak 
•edip Mançuko'yu yarattıktan 
sonra, ayni davalarla .karşı
laştı. Meseli, Mançuko'yu te
cavüzden masun tutabilmek 
için bunu Sovyet Rusya'ya 
dotru dış Mongolistan 'a kadar 
Çin' c doğru da duvann öte
lerine kadar genişletmiye mec
bur kalmıştı. 

Demclc oluyor ki, timdiden 
sonra nerede ltalyan politika
sının zikri geçetse, burada 
"Etyopya'nın ilhakının tasdik 
edilmesi yahut edilmemesi,. 
sözlerini işiteceğiz. Politik ve 
ekonomik pazarlıkların esasını, 
artık hep bu "ilhak,. esası 
teşkil edecektir. 

Buna benzer hallerde, tarih 
göstermiştir ki, bu pazarlıkla
An sonu belki pazarlığın bir 
ucunu tutan devletin diploma
ti~ .münasebetlerini değiştir
mıttır amma "ilhak" ın tanın
ması keyfiyetinin aleyhinde 
değil lehinde tecelli etmiştir. 
Bakalım, Etyopyanın ilhakı 
mes'elesinde de böyle mi ola-
caktır? • 

Şu da işaret edilebilir ki 
biiyük devletler arasındaki b~ 
gibi pazarlıklar daima uzun 
sürmüı ve her birinin birçok 
manevra ve mukabil manevra 
yapmalarını icabettirmiştir. Ve 
bazen, "llhak.,a ençok itiraz 
eder gibi görünen büyük dev
let, "llhak.,ı tanımakla en bü
yük faydaları :temin etmiştir. 
Fakat, bazen 

Şimdilik, en son düğüm 
"ilhak,. mes'elesidir. Acaba 
bu da diterleri gibi mi bir 
dütümdür yoksa bir kördü
ğüm müdür? Bunu bize zaman 
söyliyecelctir. 

Burhan Belıe 

ŞEHİR H A B E R L E R 1 Bir intihar hadisesi 
Uluslar sosyetesinin büyük • 

Menemen'e Kasımpaşa cinaye 
Yıldırım düştüt. • f .1. b. k d · 
Bir kişi öldü, ının aı ı ır a ın 
ikisi de bayıldı •• -

Menemen kazasında şiddetli 
yağmurla birlikte tolu düşmüş 
ve mahsulata bir mikdar zarar 
vermiştir. Tolu yağarken dü
şen yıldırımdan Menemen ci
varında bulunan iki kişi yara
lanmış ve bir kişi de ölmüş
tür. Bayılanlar hastanede te
davi altına alınmışlardır. 

Mahmure İzmir'de tutuldu, mü-
him mektuplar bul~ndu. 

Gece çalışa-
cak memurlara 
yevmiye verilecek. 

Liman işle:inde gece çalı
şacak olan memurlara ayrıca 
yevmiye verilmesi hakkında 

Vekiller heyetince kabul edi
len karar dün vilayete . gel
miştir. Bu karara göre gece 
çalışacak liman şube amirle
rine 100, liman reisine 70 ve 
daha küçük memurlara 35-40 
kuruş yevmiye verilecektir. 

Kültür· müdürlüğü 
Maarif müdürü Ali Rıza, 

Almanya' da bir tedkik seya
batı yapmak için haraket et
miştir. Maarif müdürlüğü va
zifesini vekaleten Karşıyaka 
kız muallim mektebi müdürü 
Rahmi Balaban ifa etmektedir. 

Muallimler ve yaz tatili 
Yaz tatili münasebetile şeh

rimiz muallimlerinden bir kıs
mı, Yamanlar dağına, bir kıs
mı Bozdaf a gideceklerdir. 
Mühim bir kısmı da istanbul'a 
giderek tatilini lstanbul' da 
geçireceklerdir. fstanbul'a gi
decek muallimlerin ibateleri, 
Ege yurdunda parasız temin 
edilecektir. 

Ölüm 
1zmir saylavı Benal N. An

man'ın anası ve Adana ziraat 
mektebi ve pamuk istasyonu 
direktörii Rahmi Behçet ve 
madenci Salih Sanın ve Sin
ger kumpanyası müfettişi Ne

şet Anman' ın kayınanalan 
ve merhum avukat Tevfik 
Nevzad'ın refikası Cimile Nev
zad bir müddettenberi düçar 
olduğu hastalıktan kurtulamı
yarak vefat etmiş ve cenazesi 
dün Güzel yalı' daki evinden 
birçok akraba ve dostlan ta
rafından kaldınlarak asri kab
ristana defnedilmiştir. Merhu
meye Allahın rahmetini diler 
ve ailesine de taziyet beyan 
ederiz. 

Mahmure 
Altı ay evvel İstanbul' da 

Kasımpaşa' da 700 lira para
sına tamah edilerek taşla başı 
ezilmek ve boğazı iple boğul
mak suretile feci bir şekilde 
öldürülen Üsküplü Esma'nın 
katli hadisesinde alakadar Ri
fat ve Osman, bundan evvel 
şehrimizde tutularak lstanbul'a 
gönderilmişlerdi. Cinayette ala
kası bulunan Rifat' ın karısı 
Mahmure de dün Tepecik'te • 
Yenimahallede oturduğu evin
de tutulmuş ve tevkif edil-
miştir. 

HeniiZ 28 yaşında bulunan 
Mahmude'nin evinde cinayetle 
alakasını tesbit eden dört tane 
mektup bulunmuştur. Bu mek
tuplardan en son gelen 24 
mayıs tarihlisinde Mahmure'
nin cinayetteki alilcası açıkça 
gösterilmektedir. 

Rifat'm lstanbul Ağırceza 
mahkemesinde devam etmekte · 
olan muhakemesi, mühim saf
halar anetmektedir. Maznu
nun bazı sözleri, lstanbul 
müddeiumumiliğinin nazarı 
dikkatini celbetmiş ve bulun
duğu koğuşta yataklannın altı 
aranmıştır. Yatağının içinde 
karısı Mahmure'nin bazı mek
tupları bulunmuştur. 

İstanbul müddeiumumiliği, 
hadiseye ehemmiyet vermiş 
ve Mahmude'nin suçta alaka
dar bulunduğu neticesine va
rarak f zmir müddeiumumili
ğini vak'adan haberdar et
miştir. 

lzmir müddeiumumiliği, bu 
ihbarı alınca büyük bir ehem-

1 Zavalh ~ocuk dere 
suyunda boğuldu. 
Sebebi suların içinde bulunan 

bir taşa çarpmasıdır. 
Evelki akşam saat 17,30 da Sinekli caddesindeki derede 

feci bir vak'a olmuş, yüzmek için suya aiılan 16 yaşında bir 
çocuk boğulmuştur. Boğulan çocuk, Pirlepeli Recep oğlu idris 
adındadır. Soyunup çaya girmek istemiş ve sulann iki metre 
derinlik vücude getirdiği bir yerde birdenbire başaşağı suya 
dalmıştır. Fakat başı, su içinde bulunan ve dışarıdan görün
miyen bir taşa şiddetle çarpınca sersemliyerek yüzememiş ve 
boğulmuştur. Etraftan yetişenler, ldris'in ölümü ile karşılaş
mışlardır. Hadise tahkikatına müddeiumumi muavini Şevki 
Suner tarafından clkonmuş ve kimsenin suçu olmadığı anla
şıldığından tahkikat evrakının hıfzına karar ve cesedin defni 
için ruhsat verilmiıtir. . 

miyetle tahkikat ve takibata 
girişmiştir. Mahmude'nin tü
tün mağazasında işçilik ettiği 
tesbit edilmiş ve evinde araş
tırma yapılmıştır. 

Evde lstal'!bul umumi ha
pishanesinde ~O numaralı ko
ğuşta bulunan Rifat'tan gel
miş dört tane mektup bulun
muştur. Bu mektuplardan bi
rinde cinryette Mahmude'nin 
alakasını tesbite yarayan iti
raflar bulunduğu için kadın 
müddeiumumifikce isticvap 
edilmiş ve dün akşam sulh 
ceza hakimliğine verilmiştir. 

Sulhceza hakimi Naci Erel, 
Mahmude'yi isticvab etmiş ve 
ortadaki delilleri tevkif için 
kafi görerek tevkifle hapisa
neye göndermiştir. Mahmude
nin kocasına yazmış olduğu 
İstanbul müddeiumumiliğinin 
ele geçirdiği mektupta şu sa
tırlar vardır: 

"Rifatl Sakın ilk 'ifadeni de
ğiştirme, beni ele verme, ço-
cukların sokakta kalır." 

• f 

Rifat'ın karısı Mahmudeye 
yazdığı mektupta ise şu satır-
lar vardır : · 

"f stanbul hapisanesinde mev
kuf ve mahkumlarla karı ve 
çocuklarını hususi odalarda 
görüştürüyorlar, .ben çocukla
nmın hasretine dayanamıya
aiırn, artık gel, . çocukları 
getir, burada bir işe girersin, 
birlikte konuşur, karar alınz. 
Paraya çok .ihtiyacım var. Bu
rada bit içindeyim, bana kimse 
bakmıyor. her halde para 
gönder.,, 

24 mayıs tarihli mektupta 
Rifat, çok isyankar davraniyor 
ve şunları yazıyor : 

"Evladlarım için ağlaya - ağ
laya gözlerim kör oldu, Allah 
dualanmızı kabul etsin ve bizi 
kavuştursun, ölürsem ç~cuk-. 
larım öksüz kalacak. insafsız 
kadın, bire canavar, bire aksi 
Ben aptal değilim, hu defa 
herşeyi söyliyeceğim. Sen beni 
kandıramazsın. Eğer gelmez
sen mahkemeye herşeyi bil-
direceğim. Beni l>uraya sokan 
sensin, çocuklarımdan ayiran 
sensin, ateş yaksın yüreğini. 
Avukat tutacağım diye bu 
muhakemeyi geri bıraktıraca
ğım ve senin buraya gelmeni 
bekliyeceğim, gelmezsen seni 
buraya kelepçeli getirteceğim, . 
herşeyi haber vereceğim." 

Sırpça yazılmış ve tercüme 
ettirilmiş bir kağıt ta bulun· 
muştur ki, bunda Azizler,' 
Meryem, fsa, Nikola ve saire 
gibi 40 ad vardır, bu Azizler, 

. Yardıma çağırılmaktadır. 
Hakim Naci, mektupların 

okunması bittikten ionra Mah· 
mude'ye sordu: 

- Bak mektuplara! Bu işte 
sen de ortaksın. 

- Ben kabul etmem. Bir 
kişi çıkıp söylesin, cezama 
razıyım. Esma'yı biz öldürme
dik, kocası onu çamaşır yıka
mağa gönderirdi, ölüsü bu
lunmuş. Benim kabahatım yok. 

Hakim Naci Erel, maznun 
kadını tevkif etmiş ve ceza 
evine göndermiştir. Mahmude, 
buradan lstanbul 'a gönderile
cek ve kocası Rifat'la birlikte 
muhakeme olunacakbr. 

Bergama' da 
Dolu •• 

Bir mikdar daha 
zarar oldu. 

Son hafta içinde Bergama 
kazasında bazı yerlere tekrar 
yağmurla birlikte dolu düş

müş ve bu yüzden bazı mah
suller zarar görmüştür. 

Zararın az miktarda olduğu 
söyleniyor. Evelce yağan do
ludan zarar görülmüştü. 

Kazalar mez
bahalarında 
Bir ayda kesi
len hayvanlar .. 

Kazalardaki mezbahalarda 
kesilen hayvan miktarı .hak
kında istatistikler tutulmuştur. 
Bunlara göre Dikili kazası mez
bahasında Haziran ayında 1 16 
koyun, 88 kuzu, 25 oğlak, 12 
öküz, 20 inek, 30 dana kesil
miştir. 

Tire kazası mezbahasında 
40 koyun, 23 keçi, 728 kuzu, 
967 oğlak, 27 öküz, 24 inek, 
144 dana. 
Ödemiş mezbahasında da 

567 kuzu, 366 oğlak, 37 ko
yun, 4' keçi, 28 dana, 97 
inek, 71 öküz, 1 manda, 1 
maİak olmak üzere 12°22 baş 
hayvan kesilmiştir. Ödemiş 
mezbahasında kesilen hayvan
ların kilo itibariyle tutarı 
24877 kilodur. ----Hayvan lhracah son gun-

lerde arltyor 
Yunan bandıralı Ayazoni, 

Katina ve lyonyQn vapurları 
ile dün limanımızdan Yuna
nisian'a 1066 sığ1r1 1278 ko
yun, kuzu ve keçi ihraç edil
miştir. Önümüzdeki haftalar 
içinde de mühim miktarda 
hayvan ihracatı yapılacaktır. 

ZAB IT A: 

Kadın y üzünden 
Bir kişi, önlerini 

· kesmiş 
Karşıyaka' da Banka soka

ğında oturan Ahmed oğlu ls
mail, komşusu l<erime adın
daki kadınla gezerken, evelce 
bu kadınla alakadar gevrekçi 
Halil önlerine çıkmış, lsmaili 
demirle başından yaralayıp 
kaçmıştır. 

Bilet ve para hırsız/ılı: 
Maltızlarda eski su şirketi 

binasında oturan liman işle
rinde gümrük ambar memuru 
Mehmed oğlu Salih, yatmak 
üzere odasına girmiş ve cake-
tini sandalye üzerine bırak
mışbr. Caketi cebinde 30 lira 

' para ile 4058 ve 872 numa
ralı tayyare piyango biletleri 
çalınmıttır. 

1 

Hüseyin kızı Mümine'den 
şüphe edildiğinden tahkikata 
d~vam ol~nuyor. 

Hırsızhk 
Bozyaka'da Kavaklıpınar 

caddesinde oturan Ramazan 
oğlu Mehmedin evine hırsız 
girmiş, bir çift iskarpin, 6 
metre entarilik çalınmıştır. 

Silah taşıyanlar 
Kemer' de fzmir'li Hüseyin 

oğlu Rıfkı ile Kazım' da birer 
bıçak, Alsancak'ta llyasta ve 
Karşıyaka' da Ahmed Kemal' de 
birek kama . bulunmuş ve za
bıtaca alınmıştır. 

içtimaındayız. yeni ve muh
teşem salonda yer alan aza
lar., Avrupa'nın sulhu namına 
kurban verdikleri Habeş da
vasını son bir defa gözden 
geçiriyorlar. Bu esnada kısa 
tok bir ses, bir tabanca sesi 
işidiliyor. Ne oluyor? Vuran. 
vurulan kim?. Bu, sakın bir 
katil olmasın?. M~sela bir 
kara gömlekli faşist galeyana 
gelerek, zecri tedbirler işinde 
en ileri giden bir azaya kas
detmiş olmasın? .. 

Yürekleri yufka olan bazı 
aza arasında on dakika süren 
bir telaş ve karışıklıktan son
ra mesele anlaşılıyor. Korku
ya mahal yoktur; ölen bir Ya
hudi' dir ve öldüren de ken
disidir!. 

Sebep ?.. Cebinden çıkan 
mektuplar sayesinde öğreniyo
ruz ki; bu (Stephen Lex) 
adında bir Çek gazetecisidir. 
ve ırka.n Yahudi olduğu an
laşılan bu adam, Almanya' da 
(Beni İsrail( kavmine reva gö
rülen işkenceyi, elli küsur 
Milletin delegeleri huzurunda 
protesto etmek içip canına 

kıymıştır. 
Aşk ve iflas gibi mutad 

sebeplere bağlanmıyan bu 
facia tamamen gayri şahsi, 
daha doğrusu milli bir mak
sada dayanması itibarile dik
kate şayandır. 

Bu hikayeyi, kendisile ko
nuştuğum bir arkadaşımla tah
lil ederken, milletlerinin ıztı
rabım, muhtelif vasıtalarla ifa
deye çalışan bazı adamlar ha
tırıma geldi: 300 milyon Hint
linin esaretini 40 günlük 
orucu ile hürriyete kalbe
deceğine inanmış olan {Gandi), 
lrlanda'nın istiklalini bir o 
kadar gün açlık grcvile temin 
etmeğe çalışan (Dö Valera) 
gibi (Stephan Lex) de, bir 
millet ve bir ülkü aşıkıdır. Ve 
bu aşk ve bu ülkü yolunda 
can vermiştir. 

Meseleleri, daima Cynique 
bir zaviyeden görmeğe alışık 

arkadaşım, fikrime iştirak et
medi : "Ben bu yahudi ölü
sünde ciddi bir idealizm ko
kusu bulamıyorum ; dedi, an
cak bu aklışuuru yerinde iken 
yapılmış bir intihar ise, doğ

rusu büyük cesarettir. Şimdi
ye kadar alışık olmadıkları 
tabancayı ellerinde taşımağa 
başladıklarına göre Antisemit, 
ler için tehlike başgösterm1ş 
demektir. 

Bu, muasır yahudilik hare
ketinde ilk hadisedir. 

Muhakkaktır ki Çek gaze
tesi, Yahudi tarihinde şöhretli 
bir yer kazanmış oluyor. Bu 
da bir nevi kardır. Kar ve 
kazançlar her zaman maddi 
olamazyal. 

Ciddi mi konuşuyor, alay 
mı ediyor; anlıyamadım! 

iki Ke/ 

Türkkuşu 
Uçucu üyeleri bugün 

kampa gidiyorlar. 
Türkkuşu şehrimiz şube

sinde ders gören 18 genç, 
bugün lnönü kampına gide
ceklerdir. Buunlar arasında 
bir de kız muallim vardır. 

Geri kalan sekiz kişi de, 
ekserisi mektepli olduğundan 
ve halen askeri kampta bu
lunduklarından temmuzun 22 
sinde ikinci parti olarak ln
önü'ne gidecekler ve derslere 
iştirak edeceklerdir. 
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Çimdikler 

Bilmece şeklinde . 
' 

macera romanı Yeni. lngilter.e- Mısırı; ·Anlaş!' konuşmalar .. 
- Bu~nün umacısı kimdir.%> 

- Buna da inanının. Fa1Cat, 
evlenmek talebinin harbiye 
bakanlığı tarafından ne için 
reddedildiğini bilmcmesr la
zımdır! Çünki, böyle bir mese
lede, tahkikat dosyasının suali 
zabite verilmesi de usulden· 
d ir! Bu suretle ne diyarın nıv 
sıl b ir kumaşı olduğunuzu · ö~
renecek ve tabii olarak sizden 
vazgeçecektir. Sözlerim de 
mübalağa veya hilaf var mıdır? 

68 .. 

Stober bu vatani hisleri 
tahrik sle pazarlığı daha mu· 
vafık bir safhaya dökeceğini 
sanıyordu . . Fakat güzel Jca
dın. da fikrinden dönmeğe 
niyeti yoktu. · Bunun için: 

masının A rkemri ttısımtar.ı. , 
- Almanya. 
- Palavracılar kralının adı 

nedir?. 
--~~----- -. , 

Bazı ihtilaflar var. Eakat lngiltere#askerf ciRetler.ı 
· temiri~ediyor. İskenderiye ve Süveyş'teY..eni ., 

- Söylemem, •siz bilir~iniz, 
- Az söz, çok iş? 
- Vali Güleç. 11 

- Sandık içinde sandık? 

- Kabil aekil aaha' aşağ1ya 
çalışmam!. Deôi. 

- Mille lcr. .. ccmiyeti iç~de;. 
konaey. Onun içinde beşler, 
on sekizler, üçler. komitesi. 

- Katır yavru düşürdü? 

deniz ve .. hava üsleri· kuracaktır;. 

- Stober siz ne derseniz 
deyiniz, ben şu anda bile 
" Kontes Dö Buagemon ,, 
olacağımı içimden gelen kuv
vetli bir hisle anlıyorum! Bu 
münakaşaya mevzu teşkil eden 
dosyayı size verdiğim anda 
bu hislerin hiçbir kıymeti kal
mıyacaktır. Bunun için bu işi 

mühim bir meblağ ile yapmak 
hakk1mdırl 

Stober'de sarih bir asabililC 
vardı. Yüzü sert ve haşin bir 
şekil almıştı. Nihayet bu mü
nakaşayı daha doğrusu bu 

.,,, pazarlığı kısa kesmek için: 
- Pekala.. Ded i. ne i isti

yorrnnuz? 
- Yüz bin Frank! 
Bütün mal ve mülkünün bir 

anda harap olduğu haberini 
a lan bedbaht b ir adanı heye
canile Stober: 

- Ne?. Yüz bin frank mı? 

Ve, Fon Dergolç'un casusu 
müzakere ve pazarlığın tama
men manasız kaldığım · anladı. 

- Fakat, dedi. istediğiniz 
kadar büyük.. bir para " üz~ 
rimde yoktur. Sefirden istemek 
icabediyor. 

- Pekala.. Sefarethaneye 
beraber gidelim~ Çünki vak-· 
timiz pek dardır. 

- Pekala! 
Casus, bitişik odaya geçti; 

Şapkasını giydi .ve genç. Jca• 
dınla beraber evi terketti. . 

Buolo sokağıgda bir araba· 
ya biodiler,~. arabacıya Lil so• 
kağında Alman ı sefarethane

ı sine g idecaklerini söylediler. 
Sefarethaneye vardıkları za

man saat 7 ,30 idi. Casus, 
Sefir Fon Dergolç'a acele iki 
kelime yazdı ve göndcrdı. 
Bundan birkaç dakika sonra, 
genç kadın. ile beraber sefirin 
yanına- almdılar. 

Stober seri ve sıkı bir ifaae 
ile vaziyeti anlatb. Sefir, genç 
kadına: 

- Milletler _ cemiyeti zecri 
tedbirleri kaldırdı_ 
--Kadın mısın. erkek. mi? 
- · Bugün erkeğim •. amma, 

yarın allah :bilir. 
- Bugünün kabak tadı? 
- lnianlık1 
- Bugünün büyük· yalanı? 
- Sulh. 

• - · En· abllı l, millet dişini 
nasıl; kurcalar ?ı 

- Süngü ile. 
- Banyo mevsimi •geldi?. 
- Lüzumu-. yok, yaz..ı ge di, 

ona bakın, lcaômlar yarı yan· 
ya soyandular. 

-Bu asırda l ihtikar?. 
- - Namusun · ihtizarıdır . 
--Ya§'lı · kemik?·~ 

- MüSfcmle . 
- -En~ bilyült moda~ · 

- iflas. 
- Dünyanın müşterek has-: 

tahğı?-

- lşsizliK. ' 
- Kaşla göz. arası? 
- Tayyare postası.• 

{ Ldndra, 8 (Radyo) -Mı· 
ıır'ın miicliıfaa:ve himayesi için 
~ktedileCek f ngiliz .. Mısır mu· 
kav.elesi Süveyş kanalını tama· 
men Jnğilii askeri himayasinc 
erecek e Kahire' deki lngiliı 

kıtaları çöl Hudutlarına, tedrici 
sur.ette çekilecektir. Mısır as· 
keri aziyeti matlub kuwet 
rve intizamı buldiığu zaman 
lngiiji.iaskttlcri Kahire' den ta
mamca-~ekilCeeklerdiL. 

AlSum ve lsmailiy.c'dCki 
tam.redcarargihtan kalaCaktır. 
Mıir hükümeti aslteri yol

ları yapmak.la müleelld ola· 
caktiıt 

İngiltere hükumeti lsk:ende-

, .. Küçük 'Hiiberler. 

Adis Ababa• da 
ı Adis-Ababa, 8 J(Radyo} 
Dün topçu manevralanrıyapıl· 
m~. -!Bu manevralar halkı 
korkutmak içindir: 

Diye haykırd ı imkan yok. Bu
mı aklınıı a biJe getirmeyiniz. 

- Telaş etmeyiniz. Het~ey · 
mümkündür. Ben işin dört 
cephesini de düşündüm. 

- Fazla tamakarsınl'%~ ma• 
damf DeC:li." 

~efir de:• her· Alman ·gibi 
hasıs ve kendi . menfiini 'l iher 
şeyin üzerinde sayan u bir: 
adamdı. •• Bunun için ,yeniden 
pazarlığa b&flamalc! istedi ve: 

- Mezara indirilen cenaze? 
- Do~ ~öz:..· 

Adis-Ababa' da ~ memurlara 
malıs"us olmak üzere 400 ev 
inşasına· başlanmıştır. 

Yunan borçlar.ı 
- Asnn fatihası?. 

· Atin&, 8 (Radyo) n-- Ynnan 
- Yalan.rye_re-yemin. •. l y . d . l . 
-tç -gi4.veyin<lea~allice?· , gazete eri, unanıstan aym crı 

1 
--Habe~n'dakiy~niıli~ aleyhine şiddetü neşriyabyap- Bana da söylçyiniz ha· 

kalım. 

- Uzun· söze ne hacet.. 
Ben hizmetimi arzettim. Mu
kabilini de en asgari had da· 
hilinde istedim, ya istediğim 
bu parayı bana vereceksın, 
Ya da... Dosya yüzbaşı Hanri 
D ö Buagemon'un elinde ka
lacaktır. 

Stober ayağa kalktı, salon 
içinde dolaşmağa başladı . Bi
raz sonra: 

- Benim aziz dostum! Dedi. 
Şu a nda benim gözümde ol
duğu kadar kendi gözünüz
de de kiiçülmüş bulunuyorsu
nuz. Bir kere düşiinünüz ... Biz 
şahsi menafiimiz namına . mı· 

yoksa vatanımız için mi çalı
şıyoruz? Bu İşteki harikulade 
muvaff akıyetiniz size · büyük 
bir şeref verecektir. Fakat bu 
işi servet temini için yaptığı
nız hissedilirse ... hiç iyi olmaz. 
Prusya'nın şevket ve azameti 
için çalışmakta olduğumuzu 
unutmamalısınız: 

- Madam, vatawıu~ .. içiq 
· hizmet ediniı... ... Memleketiniz 
· biliyorsonuı... lci..çok fakit.dıirh . 

Hizmete olduğu kadar pa~ 
raya da şiddetle : muhta~r .. 
Dedi. 

Fakat, Yüzbaşı, Hanri'ninT 
dostu, Lüsi De Kora'yı·--müş-.. 
terek menafi : uzan uzadıfa 
alakadar etmiyordu.. Kendi .. 
vcniyetini sefir iF on Dergolc' a 
izah .etti. .. V c para cihetiaden 
fdlakarlılC ı edemiyeceğini bil
dirdi. 

maktaöırlar. Eksıerisi lngiliz 

kümd~ilo Kamberi'.: , olan dayinler yüzde · 35 iıi~ 
. _ Zecri tedbirlefl ıve 'I Ha, betten• fazlal tediyat istemek· 
bq• hükümdan.t tedirler:•~ 

- Eli büyük1:eiyuic.medis~ }an Dlll'k · hegkıili ' 
- Kahvehane. Paris; 8 (Radyo) -14 Tem• 
- :Yihudinin en-büyük tur- muzda Roma'ya hediye•edile. 

fa.al nediı? cek ıolan Jan Dark heykelinin 
- TürkQe. . sevkil: Eylw' e talik edilmıştir.: 
-~özleri g~t güı;e.1?.. lngilizı k6a/.mm teftişi 
- -BelkP de ·-uydurma ve~ Londra,1 8 .(Radyo)...._ Kral 

takmadır.- sekininoi Edvar.d bugün lngil 
- içtinabı kabil olmıyan tere'nin hava durak; • yol ve. 

yalan?· karargiıhlannı teftişe başlıya-
- Aşk. ı caktır. 

- SoRıı. var. -- Çiindik . Atlis-Ababa ile Habeşi.tam 
~~~~~------------1----------------_..:;_----~ ;ı:.. •ı' 1..B, 1 ı u iL. d • • - '~ içirul.e hava posta/an .. ı 
~alı cUCl JQ/JOR1 nU US~;Le~ Adis-Ababa, 18 (Raöyo) -

b • ı • • İtalyan hava postalan reisi 
za ıt erı j Miisademe-.htc.... buraya gelmiştir. Diredava, 

J 12 ~isi idam~ce. . n , " Asab ve Adis-Ababa,arasmda 
~ uurmUJ!.or:. 1 tayyare ·postaları tesis . edile-

zası yidi •• · Kudüs, 8 (Radyo) - ·Nab- cektir . . 
Tokyo, 8 (Raclyo) - Divan )üste toplanmış ı olan dört İn·· Ayni zamanda Cibuti-Dire-

harp, dün akdettiği gizli cel- giliz taburu harekatından tamı dava arasında da bir taYY.are 
sede, 2 şubat ihtflalini hazır· • bir · netice elde edilememiştir. pestası ihdas olunacaktır. 
lıyan 112 zabit ve• ıaskeri iCla. Yapılan bir tarama hareketin- J ngiliz sefiri 

1 ma,ı. 13 zabit ve dört sivil öei de 7 Arap , maktul düşmüştür. M. Eden'le konuştu. 
ı•---------• ı m~e~bed hapse - mahlhlm et· Mecruh iki kişicür . . Fakat elde Londra, 8 (Radyo) _ in· . ANADOLU f mıştır. edilen silah ve mühimmat tah::.. giltere'nin Bcrlin sefiri Sir Er.ile -----

Günlük siyasal gazete --
Sa'hip ve ba§yazgam 

Haydar Rüşdü ôKT.EM 
Vmumt .;neşriyat ve yazı i~leri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 

İdarehane if' -
İzmir 1kinci Beyler okağı 

C. Halk pal'tİ i bina ı içinde 
Telgraf: İzmir - A ADOLU 

Telefon: 2776 - Po ta :kntueu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200, altı aylığı '100, üç 

nylı~ı 500 kuru~ tur 

Yııbanc.ı menılı~kc tlcr için enelik 
abone ucreti 27 liradır 

!ler yenle 5 kuruştur 

ı :uııü geçmiş un lıalur 25 kuru~tur. 

1 
.Al\'ADOI.U l\~:\TBAA; 'DA 

BASIL n~rın 
~~:~rtt:]~ 

1 .. 1 1 E minin fevkindedir. 'lY~. den bir' Filips M. Eden'le uzun bir 
fU .L J l A·merika 'da mülileat. yapmı~tır. 
na1:ta tUUa enecek · fltalga "" baidagcılık 

Londra, 8 (Radyo)'""-Dok-,· Kunaklığın Roma, 8 (Radyo) Resmi ga-
torlahn tavsiyeşi .: üzerİnc-.. M. Getirdiği sefalet.. zete. J4 haziran tarihli buğday 
Eden biı · hafta istirahat ede .. s- ··k b" k kl 1: h .. k .. · kanunu neşretmiştir. Buna göre . . . . , u~ ır ura ıK . u um 
cektır. Dışışlen ' Lord Halifiik~ · sürmektedir. ·Birleşik Amerika hariçten ithal edilecekhuğday· 
tara~ından ' vokileten görüle- hükümeti Zürraa. 60 milyon lada İtalyan . buğdaylan silo-
cektır. dolarlıR bir kredi açmıştır. larda toplanacaktır. Hususi 

Muhasi~ 
!4ranıyor~· 

Muhasebe ... usullerine vakıf, 
daimi genç bir - mahasibe ih-
tiyaç vardır. Talip olahlann -
Peştemaleılar: başında -ı Liitfü i 
Kurum ecT.a deposuna m~ 
caat etmeleri lazimdır.. D. 3 _ 

1 M: Ruzvelt bir ""tllilyon çift- ithalat yasaktır. 
çiye yardımr üzerine almıştır. Habeşistan'ın 
Yüi bin aile yardıma muh-- illiakını tasdik etmiş 
taçtır. ı San · Marino, 8 (Radyo) 

• -Ndb t • l 1 San ·Marino cumuriyeti Habe· 
• ..!... . .. e __ ç~ .. eczane er. şistan'm İtalya'ya ilhakını tas-

Bo akşam Kcmeraltında Hi· dik etmiş ve Monako prensi 
lal . Güzelyalı 'da Güzclyalı, • de İtalya kralile Mareşal Ba-
Tilkilik'!e Faik, EŞrefpaşa'da doglio'ya büyük nişanlarını ver-
Eşrcfpaşa ·eczaneleri açıktir. miştir. 

riye'deki deniz ve hava üssü sair gayri askeri meseleler 
hakkında da Mısır'la ayrıca üzerinde henüz bir netice ver· 
b ir itilaf yapacaktır. 

Kahire, 8 (Radyo ) - 930 
senesinde Sudan mes'elesi 
hakkında lngiltere ile Mısır 
arasında cereyan eden müza
kerelerin neden akim kaldığı 
hakkında Mısır hükumeti· bir 
ye;il kitap neşretmiştir. 

Halen devam eden askeri 
mes' elelere dair müıakereler 

memiştir. · Komiser bu hususta 
Londra' dan salahiyet istemiş· 
tir. ~Mamafih itilafa doğru ~ol 
vardır. İngiliz askeri Mısır'da 
bir talim ve terbiye heyeti 
halinde kalacaktır. 

Kahire, 8 (Radyo) - Mısır 
f ngiliz .. müzakereleri, şayanı 
memnuniyet bir şekilde iler• 
)emektedir. Fakat baz;p mes• 

neticelenmek üzeredir. lngil- eleler üzerinde henüz: bit ·an~ 
tere'ni"1 Mlsır'a Sudan' da ge; laşmaya varılamamıştır. Me eli 
niş istinadlar ternin' edeceği Suaanı mes'elesi ile, · Mısır' da 
bildiriliyor. oturan ecnebilere ailşahsi ah• 

Londra,. 8 (Radyo)- Mısıy. kam mcs'eleleri • halledileme• 
lngiliz müzakereleri Sudan ve miştir. •. ... ...... 

,MAHKEMELERDE ' .. 

Babasını öldür-en 
ve1~ ii.ct Kişiyi·;; ya~ 

11a11,an deli: 

. Kahramanlar mahallesinde 
babası maliy~ memuru Ahmed 
Hilmi'yi ölaüren, hemşiresi 

Fitneti ve yolda•..a duran Mus
tafa ile Yusuf'u yaralıyan Sab· 
riJıin muhakemesine dün ağlt 
cezada . başlanmıştır. Sabri, 
hakimlere, müddeiumumiye, 
ve dinleyicilere bakıyor, gö
zünü tavanda. dolaştırıyor ve 
garip vaziyetler alıyordu. ıls
tintak kararnamesi okunduktan 
sonra Sabri'ye ne diyeceği 
soruldu, Sabri a)O!en şu söz
leri söyledi: 

- -Uykudan uyandı mı ba-
bam beni kirletmiş, namusu
mu berbat etmiş. Ôldürinez de 
ne yap.ardım. Bu, namus me
selesidir. Namusumu temizle
mek için başka çare .bulama
dım. 

- Kızkardeşini niçio vur· 
dun? 

- Onu ı istemiyerek vur
dum. Zabıtayı haberdar et
mek için silah attım, fakat 

esnada -kardeşi Tevfilfin, na 
ôisini· tabanca ile 1lei yerin" 
Cien yaralaöığı ve o vakı~ ken· 
disinin de öldüğü• yazılı idi. 
; Reis sordu: 

- · Babam öldürdüğün için 
hiç müteessir değil misin?: 

- Hayıı. Neden müteesşi.rı 
olayım, bu mes'cle ınasıLtemiz· 
lenebilirdi? 

Reis - Sen hasta mısın? 
- ·Ben ruhen hastayım: 

Hatta bunun için hem askere 
bile almadılar. 

Maznun hakkındaki doktOr 
raporu okundu. Bunda maz .. 
nunun erken bunama hastahr 
ğına müptela olduğu ve ser· 
best bırakılmast caiz olmadığı, 
çünkü bu gibi vak' alaru yap-: 
mağa müsteit olduku ı~ikredi· 
liyordu. 

Mahkemece raporun, he~ti 
sıhhiyeye gönderiler-ele tudik 
ettirilmesine karar verilmi~,· 
mahkeme, başka bir güne hı· 
rakılmıştır. 

ona da bir kurşun rastlamış, Aktarma kalR.tı : 
yolda toplananlardan da iki 

Aydın hattında Kuyucak cİ· 
kişi yaralanmış. Onları tanı-

varındaki hat bozukluğu, uzun 
mıyorum bile. Ne diye vura-

bir çalışmadan sonra düz.eltil· 

yı~ahkikat evrakındaki ifade- mi~ ve po.sta, ar.tık aktarmasız 
işlemeğe başlamıştır. 

ler okundu. Bu ifadede bir 
defa babasına demirle vur- Bo~u çalmış 
mak teşebbüsünde bulunduğu Alsancak' 8 Gayret so.ka------.. -----•ı ı ğında l3 numaralı evde rVasıf 

Bir talô.k davası oğlu C~.mal'in · evinden r 25 
Nevyork:, 8 (Radyo) - İs- metre;-uzunluğynda kurşttn bo· 

kanya kralının oğlu kont Ko- ru çalıDIJllŞtır • 
vadoika karısı aleyhine talak Fırtına zara11ı 
davası açmıştır. Çôk zenğin ı Viyana,. 8 (Radyo) ·- Son 
bir Küba' lı . kadm olan zevcesi fırtına yüzündan Viyana ve 
aleyhine hastahğt zamanında civarında iki buçuk milyon 
mukavele ahkamına tecavüz Şilin zarar olmuştur. 
iddiasındadır . 

Kabul ~ Döviz,·kaçakçılıgt 
Paris, 8 (R:ıdyo) - M. Dol- Ankara, 8 (Hususi) - Ma" 

boş Fransa'nm yeni Bükreş liye vekaleti, döviz ka~~ılır 
şefiri ile Lehistan'ın yeni Paris lığına mani olmak içinıyeni 
sefirini kabul etmiştir. bir proje hazırlamaktadır. 
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1 Italya!dtr3 

1

1:.icaret-ve sanayi 
TEFRİKı.A Uzerinde yeni 

::3~4~=~~~~~~Ç;ev~i;re~n~: ;F~.~Ş~e;m;;se=;;dd~i;n;B;;e~n;,,ıi~eg~" l~a Temaslar baf},aclı .. 
B • /' hd d Roma, 18 (Raôyo) - Se-

ır ve ıa ün)'aya geldi~i· icin Fransa .. firler ve ataşe kaınmcrsiyaııer 
Vonın sar.ayında ı&evinç hüküm 

1

sürüyordu.I şimdiden ltaiy.a:d~ .'ticari. mü-
K l . nasebetler teiısı ıçın faalıyete 

. ram kalbınde, MaylS ayı kadar emsali g-öriilmemiş gü.. geçmiş bulunmaktadırlar. 
ıle berab b' · k ll'kt L • ı· hd d · er açan ır çıç_e ze ı c ..uır ve ıa oğurmuş· Italya hükumeti zecri ted-
yoktul Zihn' .. l"' k tur K a1

• • hh t · d ' ı ve gon u uza - · r nçenın sı a ı yerın e birlerden sonra husule gelıın 
larda asıl sevdı'g" ı' kadında ve büyük bı'r saadet ıçindedı'r, · · d k 1 vaziyetı eğiştirece değildir. r 
olduk":ıı h I · d Ayni suretle kral, validei krali 1 ._., ayvan arın peşm e Zecri tedbirler, talyan ticaret 
avlanmakta ne z k ) b' l' d'? ve bütün küçük pren5esler ev o a ı ır ı · sanayiinde yeni bir ruh husule 

M d d" ş b .saadet içindedir." a a?1 ~ ato !'Yan ara· getirmiştir. İtalya buaün veni 
lan d k ı-k Bu -aralık, mabeyinci süslü t> J 

. n. a 1 a a anın tamamen k 1 hal) d bı'r sistem sahibi bulunma'-ta 
1 k 1 ve ıymet i ı ar üzerin e " 

gız 1 a masmı istiyor ve bu şimdi birçok madd.elere ihti· 
arzusunu: validei kralinın uzun ve ağır k 

"Aşk . . eteklerinin husule getir~iğj hı· yac.a yo tur. 
. . ım~ . ve kalbımı sana şırtıyı duydu. İtalya şimdi müstahsil vazi-

verdığım ıçın ~e~ de benim Validei kralinin neş' e ve yetine geçmiştir. Hariçten ge-
namus ve şerefımın muhafızı saadetine nihayet yoktu; bu len birçok şeyleri hudutları 
olmak büyüklüğünü gösteri" saadetle adeta bir derece daha d b'l' d b l kt d M l' d b' . . a ı ın e u unma a ır. 
. ea. ın. e . ı~ beyıtle kendı· büyümüş, güzelleşmiş ve kuv- Bunlardan başka İtalya zec-
sıne bıldırmıştı. ti · 'b' .. .. .. d • db' l · · k · Mada d.. Ş t b ve enmış gı ı gorunuyor u. rı te ır ere ıştıra etmemış 
•eyd ~ do ka 0 ryan her Mabeyinci birden yerinden olan devletlerle b~lamış olan 
y en zıya e ocasınm hid- fırladı, kral da görünmüştü. · • .. b 1 · · 
detindcn k k d B h . K tıcarı munase et erını zerr-e 

görünmuy" 0~~u~yor u. a tıyar rala artık bir diz yere kadar değiştirm. iyecekti.r .. Bund.an 
konmadan hitab caiz değildi. b k 1 l l Kral da b 'ır t" l" t 11. K aş a ta ya aşg~ ettığı arazı· 

ur u ese ı ral, gümüşfen yapılmıt:.ıkü· d h ld .. · 'd • 
bulamıyordu Bazı k d' - ük b e mu taç o ugu ıptı aı , en ı sara ç · ir kılıcı dikkatle muayene ı dd ı · h h · b 
yınd k 1. b h · · di ma e erın emen epsı u-

a a ıyor, azı emşıresı e 'yo,du. Bu gümüş kılıç, ci~ 1 t 
M ·ı•· 'd' b' d , unmuş ur. argrı ın yanına gı ıyor ıraz. en san atkirane işlenmiıti; y } 
muzik dinliyor, fakat çok ;ça. italya'nın en maruf kuvumeu- ı ugos avya 
hukı canı sıkılıyor ve buradan ları tarafından yapılmış ve z l [ k 
da ka~~o.'du. Bazı bazı Mon· yeni doğan veliahta hediye arar arını a ma ta 
maransı .nın nezdine,gidiyordu. edilmişti. devam edecek! 
Burada. J:lev~msız olmakla be.. Kral~ gülerek, yeni doğan · Belgrad g (Radyo) - İn-
~aber ço~ guz~l kadın ve kız- veliahdın uyumakta olduğu dai" ğiltere hükumeti, Yugoslavya-
arla valUt, geÇllebiliyordw. reye girdi ve gümüş4cılıcı be· ya zecri tedbirler yüzünden 

B • • • şiğinin üz.erine koydu. uğradığı zararlann tazminine · 
h ldu a~k. • d~ocli bir - Sonu flQJ:' - devam edeceğini bildinniştir: · 

a e, ı ı senedenberi hiç 
bikmadığı ilim--- Şotel'le bir
likte kütüphanesine kapandı.• 

Liyon ve Vehedik'ten yem 
gelen bazı kitapları kan~ırdı ~· 
Kral hafızı kütübünü çok se
verdi; Bunnunçün de sonunda 
Şatel'e evck rütbesini ver
mi~ ' ' 

• • • 
Kral, kendisini peygamber 

ağacile kaynatılmış su ban
yosundan kendisini güçlükle 
kurtar.dı. 

Asıl ismi San Malis olan 
kraLm hekimi Akaka'ya: 

" - J erlcyjDiz.. T erleyiniz .. 
Ç6iildl ter; vücudun zehirinı 
ahb götürür." 

Diye, kralı ban,.._ bir 
tiiltü salıvermek illenriJoııdu . 

Kral banyodan sonra bol 
~er süründü; Cenova ipe· 
~nden elbisesini giydi ve ne
dım, nedimelerinin. toplanmış 
bulunduğu salona geçti. 

Bütün kapılar. bir anda açı
larak nedimler tarafuıdan kra
lın geldiği haber verildi. Kra
liQQnin nedimeleri hepbirden 
rew:rans yaptılar. 

Kralwı yatak odasi da ta 
içlerine kadar .. .. .. d Ta . .. .. gorunuyor u. 
-~~ küçuk prensesin 
ı t"l"llU&. tiUerle .. .. 1 .. 
k- -k k ortu u güzel uçu aryolll9t .. 

d 
goze çarpı· 

yor u. 

Tribule validei kraJin· .
1
. ın sev-

gı ı maymunu kucattnda ol-
duğu halde: 

- Açılın .. Açılın! 
Diye haykırıb duruyordu. 

1 
Kral bu cırlak sesten bizar 

om.., gibi; 

- Neye böyle bağmb du
ruyorsun?. 

Diye sordu. 

d - Va... Va... Bir veliahd 
0 kdutu zaman böyle çağt:ıl

nıaz mı?. 

- 13 -
Velialtdın dolumu 

Mabeyinci şu t . . 
1 amımm ya-

zı masını bekliyordu: 
"D" .. 1 un ot eden sonra scuat 

beşte kraliçe bize, şimdiye 

AY.tin viliyetiude balık~ıkta 
t.:.·•• ••ı_. L '• ~ • k• af 
DuyDK ~uır.tm ış ~ var ... 

Aydın, (Hususi) - Toprak 
şartlarının denk, ikliminin uy
gun olması itibarile her türlü 
!Yer ürünü yetiştirmeğe kabi· 
liyeti olan ilimizde gargan, 
~ayıt ve tirfil çiçeklerinin çok 
mebzul yetişmesi arıcılığın ta
ammümüne yaramıştır. 935 
fılı sonunda ilimizde mevcut 
e_rı kovanının sayısı 16425 tir. 
takat bunlar umumiyetle eski 
µsul ağaç ve sepet kovanlardı. 
Bu yüzden hunlardan layikile 
istifade edilemiyordu. Yıllık 
bal ist iaaalitı 50 -60 bin kilo 
U&ılmda idi. 

Bilgisizlik ve mum güvesi 
denilen kurtlar da arıcılığın 
yürümesine, ilerlemesine çok 
engel oluyorlardı. Halbuki 
evvelce bu bölgctde bal pana
yırları kurulur, bal Ege böl
gesinin ihraç mallarının ba
şında gelirdi. ilimize geldiği 
gündenberi bu işi ele alan il
bayımız, fenni örnek arı ko
vanları yaptırdı, Bunların on
yedisini köylülere dağıttı, altı
sını da tarım örnek bahçe
sinde iyi bir arı mütahassısı 

olan tanm fen işyarı Rifat'in 
elinde arı yetiştirildi. 

Ev.,velki gün başta İlbay ve 
komutan olmak üzere memle
ketin birçok aydınları -ve çift
çileri .tarım bahçesinde top
landı. Bu kovanlarda yetişti
rilen cins ve beyaz ballar mi
safirlere gösterildi ve ikram 
edildi. Bu iyi netice kal'flsm· 
aa fikirlerini sordupm tarım 
direktör ve fen jşyan Rifat'tan 
öğrendiği~ göre; 

llbayın ve tarım dayrasının 
fikirleri arıcılığı, tavukçuluk 
gibi köylü, şehirli her eve ta
mim ve teşmil etmek yolunda 
yürünülüyor. 

Şekerin ucuzlaması, balmu
munun düşmesi, bal ticaretini 
durd..-muşaa da: bugijnün -eko· 
nomik kaidesi, istihsali çoğalt-

. 
mak, .istihsal masrafını ,aza!t-
mak,ı pu suretle çok sürüm 
elde.. etmektir. F enniı ancılıkla 
bunun temini mümkündür. 

1 

Eski kovanlar müsait sene .. 
lerde 20- 25 bin kilo bal; ve
rirdi. Fakat hiçbir yıl; bir ko
vandan 10 kilodan fazla bal 
alınmam11tır. Halbukit fenni 
kovanlardan daima,!'10-50 kilo'· 
bal almak mümküdiir. . 

Rifat'in evinaeki iki kovan
öan.ve tarım bahçeaindeki ko
vanJatdan bu ı: milf.tardan çok 
fazla bal alınmıştır. 

Yeni kovanlann fayda ve 
istihsal kabiliyeti hakkında 
propıtğanda gqsterişlerine d~ 
vam olunacak. merakla şehir.
lerle ·köylülere aru:ıltk kuralan 
açılacak,· ancılık cemiyeti k~ 
rulacak, ilin çiçek durumu ve 
kesafeti üzerinde incelemeler 
yapılacak; meseli: 

Bölgemizde şimdiye, kadar 
arılar yalnız gargan ve hayıt 
çiçeği olan mıntakalarda hu· 
lundurulurdu. Halbuki tirfil eh 
iyi bal veren bir çiçektir.
Velhasıl, ilimiz pek .. yakında. 
yurdun en temiz ve ençolc 
balını yetiştirecektir. 
Söke'de soyadı alanlar 

Söke (Hususi) - Söke il· 
çesinde nüfus kütüğüne yazılı 
35544 yurddaştım 34927 si 
kanua miidde.ti içinde soyadı 
almışlardır. Kalan 617 kiti"' 
kayıtlan Söke' de olduğu halde 
kendileri Söko' de hu.lunmıyan· 
1ardu:. 

Çine ilçesincfo 308ı4 kişi
den 28463 kişi soyadı• alm"' 
tır. Almayanlar kayıtları ilçe 
nüfus dayrasında old\ağtl halde 
kendileri baıtka yerde bulu .. 
nanlardır. 

Polis komiserleri arasmda 
Emniyet müdürlüğü kadro

sundaki polis komiserleri ara· 
sında' Enmiyet- müdüaliiğünce 

bazı nakil ve tehviller yapıl-

ltlgjlter~nin 
ypUarr 

1 

Bir Alman gazetesi-
ne g6nı;lngi:l.terena) 
sıl biı~/ yol tutuyor? 1 

Fölkişer B~obaht~r gaztt,_te
sine Londra' dan yazılıyor: 

Burada t milletler cemiyeti 
mefkuresine kendil~(ini ver
miş milyonlarca İngiliz için, 
bahsin meyzuunu, hakikaten, 
istila arkasında koşan büyük 
bir devletin saldırışına karşı 
zayJf bir memleJetin korun~ 

Uşak'ta Maçlar. 

ma$ı teşkil ediyordu. Buna, Uıak Turan idman gurdu. 
bir de memleketin harba.karşt Uşak, (Husµıiİ) ,_,, Afyon ne neticelendi. 
duyduğ4 nefret katılıyordu. Koutepe sppr kulübü şehrj· Misafir takım, ertesi gün 

Ancak, yığın şuurunun de- m\;e geldi. Turan İdman yur· Gençler birliği ile.. karşılaşb. 
rinliklorinde resmi ve profes- 1 du ile karşılqtı. . Miıafirler Bu oyunu Yusuf Aysal idare 
yonel! diplomatların ise müla- alaka ile karşılandılar. iki mem· etti. Maç1 çamur ve yağmur 
hazakmnda, asıl rol oynayan- leket gençliği üç buçıık ıyıldır içinde geçti. Misafir takım 
şey1 yeni doğan bit .Roma karşılaşmamışlar9ı. . . Hakem ilk ıgolünü penaltıdan yaptı. 
imparatorluğunun, Britanya Ge~r. . birligindeQ mWlllim 1 Biraz soma bunu ikinçi sayr ı 
imparatorlu~nu tehdit edişi Şerif ÇamlibeJ'di. U,sak ku'l- lan takip etti. 
idi.' vetli bir kadro ile . çıkmıştı. İkinci devrede heri ki tak\m 

Ceçen yıl sona ermeden Afyon da çok kı.ıvvetli . idi. daha canlı oynamağa baş}a-
önce, Rotna'ya meydan okun· D~vre19rtalanna doğrµ Turan, mışlardı. Fakat gençler birliği 
duğu zaman, ltalya'nıp Nil' de sapt~forunu~ ay~ il~ ve -sıkı hakimiyeti almıştı. HücWJllar 
ve On Asyada ve dolay.isile bir şutla devrenin illç ve ye- artmıştı. Bir aralık santerhaf-
Hindistan yolu için tehlik~li gape . saytsııu çıkardı. tarının bir k8ı(a vur~jle ilk 
olabileceğinden korkulm\yor- 1 İkinci devrede kadrolarda golünü kazandı. Bunu takib 
du. Asıl korkunç görünen şey bazı deği~iklik görüldü. Tu- eden bir p enaltı vuruşunu, 
Laval ile Muşsolini arasında · ran daha hakim oynamaJa misafir takımın kaJecisi güzel 
8 son kanun 1935 de Roma- , başlamıştı. Sık sık, Afyon kurtardı. Fakat biraz .sonra 
da yapılan anlaşma ile iki kale.sini ziyaret ediyordu. Bu GeQÇlerbirliği ikinci ve bcra-
latin kardeş milletin bir Ak- devrede Turan sağ .ins~ydı berlik golünü çıkardı. Oyun 
deniz ittifakında gizlenen teh- ile sağ açığı birer gol yap,tı- 2 - 2 ye bitti. M~çlar temiz 
lileesi idi. lar ve oyun 3 - O Turan lehi- ve samimi geçti. 

Fransa'yı Cenevre cephesi 
içine alarak • Rotna'ya karşı 
kullanmak, anlaşmazlığın ilk 
merhalesinde Bntanya ·politi
kasının ·• belli başlı gayelerin· 
den biri olduğuna şüphe yok
tu. Hor ve Laval'ın ilk ka
nunda yaptıkları teklifler bu· 
bakımdan göz önünde tutula• 
cak olU(sa • .JllJ'\l!ılw-io çey~i
lişi de neden ileri geldiği an
laşılmış olur. 

Fransa' daki vaziyetin de
~işmesi, iktidar mtwl<iine faşi,,t 
aleyhtarlarının geQR>eleri, hü- ı 
kumet çoğunluğunp iç politir 
ka bakımmdau Moikova'ya 
yakınlığı onlann teşkil etme
leri,. Fraıwz-ltalyan ittifak teh· 
likesini de daha uzaklara attı. 
Fakat bunun yerine, doğru-
dan doğr:ııya bir Roma teh
likesi geçti. 

ltalya, doğu Afrikasındaki 
seferinde· gerek askeri gerekse 
milli ekonomi ·bakımından bü
tün eski umud ve hesapları 
altüst ettr. lngiliz'lerin görüş-· 
lerile de, İtalya, o kadar kuv
vetli- çıktı •ki, her tarafta ya· 
yılmış olan Britanya'nın dün· 
yadaki irtibat yollarım müt
tefiksiz olarak da en can ala· 
cak noktalarından tehdid ede
bileceğini gösterdi. lngiltere
nin, anlaşmazlığın bitmesi üze
rine, ilerisi için de donanma
nın sıklet merkezini Akdeniz
de bırakmanın ve bu denizin 
doğu hav.zasmdaki küçük dev
letlerle korunma andlıaşmalprı 
yapmasmm ~ebebi, işte budur. 
Doğu AfrikaşmdAki müça

delenin dünya pq.litikuanda 
1 devamlı bir tesir!)'~ ne
ticesi, Britanya'nıo ~ıde, 
donanma ve hank_M ü•ri 
kurmak programım:!M. d• çı
karılabilir. 
1 

Eğer Kıbrıs acla11 Bt.itenya-
mn Akdeniz' deki str~isinin 
yeni siklet mGrkezi halini ala-
cak olursa, ki bunun böyle 
olacağı büyük bir ihtimal için
dedir. Bu takdirde yeni İngi
liz • Türk dostluğunun da, sağ
lanı bil' m~sSıC1e olması la
zım gelecektir. Ba hadise, Bri-

Rusy.a'da .. ana yasa günü 
bay.ramı kutlulandı. 

BiJ~ük · ~ehirl~ ,~di. şe"itlihler ve sporı 
eğlenceleri yapıldı! 

Moskova, 7 (A.A) - fa:t• 04

Gççit saat 13 te başladı. 
ajanşı bildiriyor ; V ey saat 16 da bitti ikinci 

6 Temmuı. kanunu esasi kışım ~enlikler Moskova'.,dan 
günü Sovyetler birliğinde he- 3000 jimnastikçi ile 500 Uk
yeeanlı geçmiştir.. Büriik şe- ranya sporcusu iştirak etti. 
hirJerde şenlikler ve spor eğ· Ukranya'lılar .hem yürüyor hem 
lenceleri , yapılmıştır. de Gopat milli danslannı·oy-

Moskova' da M. , Stalin, Mo- myorlardı, 

lotof, Kalenin ve ~diğer şefle- Nihayet Kızılmeydana mu
fİn huzuru ile muazzam bir aı.zam bir halı serildi. Bu 
spor resmigeçidi yapılmış ve halının üzerinde futbol sahası 
bn binlerce sporcu Öüyülc.le- taksimatı vardı. Sahada ev
tini tükenmez_ alkışlarla . karşı-

lamıttır. 
Sovyetler birliği . beden ter

biyesi komitesi başkanı ile ko
münist gençlikleri birliği mer
kez komitesi sekreteri nutuk
lar söylemişlerdir. 

Geçen alçak arabalardaki 
havuzda yüzges.:ler muhtelif 
şekiller gösterirken diğer bir 
araba üzerinde de bisikletçi
ler koşu hareketleri yapıyor· 
lardı. 

Parlak elbiseler giymiş 11 
gen9 ' kız, yeni kanunu esasi 
proiesinde yazılı 11 cumuri· 
yeti temsil etmekte ıdi. 

- 1 Si lii !it iit JA! il 1 ti 
tanya'nın Moşkova ile olan 
münıtsebetle~inde de al\ibet
lerini doğurmadan kalamazdı. 

Nitekim, Tür~ boğazlarının 
Rusya aleyhinde olmak üzere 
tahkim edilmesi yasağının kal
dmlmasına, Lçmdra'nın der
hal ampde bir tavır takınmaşı 
bu gidi~in bir ifadesidir. 

Eski Britanya görüşlerinin 
bu değişmesi üzerinde, araçlı 
olarak, doğu Asyasındaki yeni 
vaziyetin de tesiri olmuştur. 

Eskidenberi mevcud olan İn· 
giliz - Japon dostluğu, bu yı
lın son kanununda bozuldu. 
Bazı kimselerin kanaatine gö· 
re, bugün Moskova, Japonla
rın doğµ Asyasındaki sergü
zeştlerini durdurmak vazifesini 
üzerine ~lroıştırı 

veli koşu, müsabakası sonra 
da en iyi futbolculardan mü
tetekkil iki takım arasında bir 
futbol müsabakası yapıldı. Ve 
sppr bayramına bu suretle saat 
20 de nihayet verildi. 

l "Borsada 1 
Üzüm sat.şiarı: 

Ç. Alıcı K. S. 
121 inhisar ~da. 7 

76 Alyoti bira. 8 
197 

\519800 
519997 

Zahire sat.şiarı: 
Ç. Alıcı K. S. 
405 Buğday 5 

30000 kilo buğday 5 
2400 adet oğlak 60 
1800 " mayalık 20 

K. S. 
7 
8 50 

K. S. 
7 
7 

60 
20 

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

Yazılan arazi 
Kazalarda çalı_şan 19 arazi 

tahrir komisyonunun faaliyet
leri hakkında Vilayete gelen 
raporlar tetkik edilmiş ve 
bunlarçlan bazılarında komis· 
yonların, gündelik faaliyetle
rinde 50 parçadan fazla arazi 
yazmadıkları anlaşılmıştır. 

Vilayetten bütün komisyon 
reisliklerine gönderilen bir ta
mimde günde asgari 70 parça 
tarlanın yazılması lazım gel
diği bildirilmiştir. 
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il. - Bize göre, böyle bir 
terbiye fikri, sadece münakaşa 
mevzuu olacak boş birşey ol· 
mayıp, reel hayata · girmiştir 
bile. Bizim şimdi yapacağımiz 
iş : Bu terbiye sistemini hali 
hazırın hangi realitesine bağ
lıyacağımızı göstermektir. 

Bunu, pestaloji tarafından 
öne sürülen ve tatbik edilen 
yeni terbiye planına bağlamak 
gerektir. Bunun münasebet
lerini daha iyi tayin ve tesbit 
edelim. 

Evvela şunu söyliyeyim ki 
bu zatın eserlerini vaktile oku· 
dum. Onun terbiye planını 
inceleyerek aldığımız ilham, 
bize bazı fikirler verdi. Bu 
mevzu üstüne bir fikir edin
mek isteyenlere de böyle biz
zat kendilerinin incelemesini 
tavsiye ederim. ikinci elişlere 
değil. Şimdiye kadar, bu me
todun tatbikatından, mümkün 
olduğu kadar az bahsettik. 
Sebebi ; metodu ehemmiyetsiz 
gördügümüzden değil; ilkönce 
sahibinin hakiki maksatları 
hakkında sağlam ve emin bir 
fikir vermek kastile böyle yaptık. 

Çünkü hazan mevkii tatbi
ka koyma, o maksattan rea
lize etmiyebilir. Metodun nasıl 
tatbik edileceği, nasıl kullanı
lacağı, o maksatlardan çıka
rılacaktır. Ancak ondan son
radır ki iyi anlaşılabilir ve 
mevkii tatbika vaz'ı hakkında 
bir hüküm verilebilir. 

Eğer bu metod, filan veya 
falan yerde hazan körcesine 
görenin gibi şeylerle bozulur· 
sa, o zaman şüphesiz bir 
oyuncaktan ve şarlatanlıktan 
ibaret kalır. Fakat buna "göre 
böyle bir hal vukuunda, mes'
ul metodun mucidi değildir. 

Bence bu, ilk önce, pesta
loji' nin karakteri ile garanti 
edilmiştir. Bunu bütün samimi 
ve dürüst yazıları göstermek
tedir. 

Onunla - loter ve varsa 
diğer onlar gibilerle - : Bi
zim milli karakterimizin kö
künün ne olduğunu gösterip 
bu karakterin bugüne kadar, 
Alman dilinin konuşulduğu 
memleketlerin hepsinde, ne 
takdire şayan bir kudret mu
hafaza ettiğini ispat edebili
rim. O da bütün bayatını, 
her türlü engellerle çalışmakla 
geçirdi. Onun kusuru : Vuzuh 
ve ehliyet azlığı idi . (işlenmiş 
bir irfandan, geniş mikyasta, 
mahrumdu) hariçle, daima ta
nınmadı. Alaca-bulaca sezdiği 
bir erek için yenilmez bir 
eğilim ile, dıırmadan uğraştı : 
Kimsesiz zavallı halk için 
duyduğu aşk ile... Bu kuvvetli 
aşk, onu (Zaman ve devrin 
ihtiyacı farkile) Loter gibi 
yaptı. Halkın hayatı, kendi 
hayatı oldu. İşte onun kılavuzu, 
gayri meş'ur olarak, fakat sağ
lam ve kat'i sezdiği bu aşk 
idi, Böyle bir aşkın en son 
bir mükafata ermemesi imkan· 

sız olmaklar, i?u aşktır ki ha· 
yatının akşamına doğru, haki
katen fikri ve reel olan keşif
lerle onu taçlandırdı. Bu ke
şifler, en cür' etkarane tahay
yüllerinde ıımrlıırı:. • 1an bile, 
dah' . teyizli şey'... verdi. 
f'..ı~un istediği yalnı . halka 
yardım idi : Keşfi, \kamül 
edince, bununla ka'ıayıp, 
balkı terbiye etti ; h~ ile 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

aydın sınıf arasındaki uçurumu 
kaldırdı. Ve bize, yalnız ara· 
dığı halk terbiyesini değil ; 
hakikaten bir milli terbiye 
verdi. Öyle ki bütün nev'i 
beşeri ve milletleri, halihazır· 
da, kıyısında yuvarlanmakta 
oldukları uçurumdan çıkar· 
mağa kudreti vardır. 

Pestaloji'nin temel fikirleri, 
büyük bir vuzuh ve kat'iyet 
ile, yazılarında görülmektedir. 

Şekil itibarHe : Terbiye, in
di olmıyacak. Körcesine bir 
badana da olmıyacak : Sağ
lam, emin ve kat'i bir peda
goji isteyor. Bizim milli ka· 
rakterimizin sağlam ve ciddi 
olan temel zemini de bunu 
istemektedir. 

Onun istediği - Fransız'la
rm tabirile - : Terbiyeyi me· 
kanize etmektir. Terbiye ışın
deki parolası budur. 

Özüne gelince : Bu yeni 
metod, ilk önce çocuğun şahsi 
hür faaliyetini oyarmak ve şe
killendirmektir. Bize göre onun 
temel fikri budur. 

Eski terbiyenin, çocuğu ka
ranlık bilgiler arasında dolaş
tırıp dolaştırıp, nihayet reali
teye götüremediği hakkındaki 
itirazlarına ben de tamamen 
ortağım: Eski usul, hayatın 
şartlarına hiç uyamadı ve 
membaları üzerine hiçbir te
sir yapamadı. Buna ilaç olarak 
pestaloji şunu teklif etti: Ço
cuklan, doğrudan doğruya 
müşahede ettirme. 

Biz tamamen bu fikirdeyiz: 
Talebenin ruhi faaliyeti, ha
yallerini bizzat kendi teşkil 
etmelidir. Ve öğreneceği şey
leri hür olarak öğrenmelidir. 
(Vazıh seziş ve görüş), ancak 
hür bir surette teşekkül etmiş 
olanlarda olabilir. 

Metodun tatbiki isbat et· 
miştir ki pestalojinin (Vazıh 
görüş) ten maksadı, daim~ az 
çok kör olan, maddi ıtladan 
ibaret değildir. Yeni pedago· 
jinin; çocukta bu (Vazıh gö
rüş) ü nasıl inkişaf ettireceği
nin umumi kanununu hariku· 
iade bir surette gösterdi. Ço
cukta inkişaf edecek olan kuv
vetlerin tabii seyrü tekamülünü, 
ta başlangıçtan itibaren adım 
adım takibetmelidir. 

Pestalojinin terbiye planın
daki hataları, tek bir sebep-
ten neş'et etmektedir: flkönce 
istihdaf ettiği pek mahdut 
erek (1) ile, bilahare vasıta
ların çok daha yüksek sonuça 
ulaştırması. 

Bu ikisi birbirini tutmuyor. 
Bu tutmamazlık şöyle kaldı
rılabilir: ilk istihdaf noktası 
terkedilerek ikinci noktaya 
sarılma ve bunun bütün ne· 
ticelerini takip etme. 

(1) Tamamen sokakta kal
mış çocuklara en zaruri yar
dımı yapma. Milletin öte ta
rafı ise nasılsa öyle kalacaktı. 
Pestalojinin ilk istediği bu idi. 

Bu kimsesiz öksüz çocuk
ların biran evel hayata atılıp 

ekmeklerini kazanabilmeleri 
ve hayatta da kendi kendile
rini terbiyeye devam edebil
meleri için pestaloji : Oku
ma ve yazmıya aşırı önem 
vermişti ; bunu, halk terbiye
sinin en yüce ereği saymıştı 

(Şunu da unutmıyalım ki o 
asırda, bu vasıtalar, terbiyenin 
en iyi yardımcılarmdan sayı· 

h 1 
. kale.ide büyük satış. izmir'de Gazi bulvanndı 

azır anıyor.. 12 Temmuz 936 pazar gü- Arpacı oğlu hanında iken el· 
nü sabah saat onda birinci 

b k yevm ikametgahı belli olmıyall Vilayet ve belediyenin alakası üyü tür. kordon caddesi 328 numara- d 

l da Alsancak vapur iskelesi tütün tüccarından Ağabeyza e 
stim/akat yapılacaktır.. karşısında pansiyon Vidori'ye Ahmed Cevat tarafına: 

Devlet hava yollarının iz- lediyeden de keza amele, tan- ait fevkalade mobilyalar açık İzmir Akseki ticaret banka· 
mir' de hurulacak istasyonu zifat arabası vesaire verilmiş- artırma sureti le satılacaktır. sı tarafından aleyhinize açıla~ 
için, umum müdür tarafından tir. Ameliye hararetle devam- Maundan ma~ul fevkalade alacak davaşının muhakemesı 
fzmir' de bırakılmış olan pilot dadır. Yakında bitirilecektir. 'f k d k · b h 3450 ı· zarı yata o ası ta ımı, şı· sonunda müddea i ı· 
t ·1 d Abd ilah ça Saha, tamamen istimlak edi-ayyarecı er en u • • fonyeralı dolap, tuvalet, iki ranın protesto tarihi olan 
lışmalarına devam etmektedir. lecektir. Belediye mühendisleri k I 
Dün buhususta bize verdiği iştimlak haritasını hazırlamış-

komodino ve aryo ası, ceviz- 16 /51 935 tarihinden itibaren 

lardır. den mamul lüks büfe, kare yüzde beş faiz ve 0 nisbette malumata göre, Halkapınar 
bataklığının istasyon meydanı Bir tarafı Halkapınar deresi yemek masası ve altı maru· avukatlık ücreti ve yüzde on 
olması kararlaştırılmıştır. Fa- ve fabrikasile iplik fabrikası, ken sandaliye, iki koltuk ame- tazminatla birlikte müddeaale~ 
kat arazi kısmen bataklık, diğer taraftan Halkapınar is- rikan kanape iki koltuk dört Ahmed Cevat'tan tahsilile da· 
kısmen de inişe müsait olma- tasyonu, Burnava ve Karşıyaka sandaliye, Avrupa mamula- vacıye verilmesine v~ t 1100 
dığı için, esaslı bir imla ve yolu, diğer taraftan da Mersinli tından ipekli kanape takımı, kuruş mahkeme masrafının 
tesviye ameliyesi yapmak, bu- yolu hudud olmak üzere orta- maun portmanto, maun tek mahkiimün aleyhe aidiyetine 
rada cetvelleri doldurmak la- da kalan saha istimlak edile- kapılı aynalı dolaplar, tuva- temyizi kabil olarak t 2/6/936 

1 · t" V l" · e Şa cektir. Haritanın bir kopyası 1 tl 'k k d ' I t a zımge mış ır. a ımız v r- e ı omo ıno ar ve uv · tarihinde mahkemece gıyaben 
bar doktor Behçet Salih, bu umum müdürlüğe gönderilmiş- letler, divan yataklarile bera· karer verilmiş olduğuna dair 
iş için çok alaka ve yardım tir. Saha 15 güne kadar, inişe her, lüks maun karyolalar hukuk usul muhakemeleri ka· 

·· t · 1 d' B ks tl müsaid bir şekle konmuş ola· ki gos ermış er ır. u ma a a somya ve yata arı, orta ma· nununun 407 inci maddesi mu· 
Nafıadan amele, silindir, Be- caktır. salan, muşamba sandaliyeler, cibince çıkarılan başkatip ih· ----------- ___________ , 

Harp patlıyacak Fil istin porselen lavabolar, plake kısa barnamesinin halen Almanya· 
karyolalar, yatak ve yorgan· nın belli olmiyan bir yerinde 

görünüyor Komiseri bir larile beraber, elektirik avizo- oturduğunuzdan bahsile bili 
-Başı 1 inci say/ ada- B . ları, elektirikle işliyen çalgılı tebliğ geri çevrilmiş ve mez· eyanname neşrettı k k d Yon Norat, Fransız sefirine - ameri an saatı pera en e av· kur başkatip ihbarnamesi mah· 

Danzing Senato reisinin nut· Kudüs, 8 (Radyo) - Fev· rupa sand~liyeleri. şık salon keme divanhanesine talik kı· 
kun\ın Alman hükumetinin kalade komiserlik dün gece gramofonu 35 plakile, singer lınmış olmakla teblik maka· 
tam muvafakatile hazırlanmış radyo ile halka hitaben bir dikiş makinesi, kabartma ma- mına kaim olmak üzere key· 
olduğunu söylemiştir. beyanname neşretmiştir. un kadifeli kanape takımı, fiyet ayrıca gazete ile illn 

Bunda, Filistin' deki ısyan h k t k 2079 Danzing, 8 (Radyo) - Bu- avrupa asır anape a ım· olunur. 
radaki nazi hücum kıtaları, hareketlerinin yakında bast,rı· lan ve masası, gayet zarif ve 

lacagv ını, icabedcrse askeri d'd b' 'ft · Almanya' dan gelen kuvvetlerle na ı e ır çı Japon vazosu, 
kuvvetlerin fazlalaştırılacagv ı, ht l'f ğl b b mahsus surette artmıştır. mu e ı ya ı oya ve asma 

Danzing, 8 (Radyo) - M. halkın askerlere karşı gelme- tablolar, portatif bezli kai-
mesi bildirilmektedir. Komiser, t ki l"t d Grayzer gazetecilerin sualle- u ar, avrupa mamu a ın an 
Arapları son hadiselerden me- .. l b" b dolabı etaı·er rine cevap vererek : guze ır uz. , -
sul olarak göstermekte ve ı m J"t dan k" - "Şimdi:len hazırlanan er, avrupa amu a ın u-

şeyl~ri söyliyemem. Fakat bek- son vaziyetler dolayısile yeni çük amerikan yazıhanesi, am· 
vergiler alınması lazım gele· k ] 'k' l" bal radyo lediğimiz saat yakındır." De- per mar a ı ı ı am ı 
ceğini ve bunun için proje l"k rt 1 b" ··k miştir. u s o a masa an, uyu ay-
hazırlandığını haber vermekte- nalı askılık, oval küçük ve 

Ucuz, temiz, taze 
ilac ve tuvalet , 

çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 

dir. Yüksek komiserlik, karı- büyük kuşlu aynalar, iki kişi
şıklıklar bittikten sonra bir lik nikel kısa kesme karyola 
İngiliz heyetinin Filistin' e ge· ve somyası, camlı orta ma
leceğini de halka bildirmiştir. salan, ceviz etajerli muşamba 

Kiralık ev 
Karantina' da Köprü mev

ki inde tramvay caddesinde 

kanape, sarı ve lacivert kadi
feli kanapeler, bezli şezlonk· 
lar, kamış kanape ve iki koltuk, 

·amerikan kanape ve iki koltuk 
ve dört sandaliye, muhtelif 
sigara masaları, obermair mar-

Akhis~ bele
diyesinden: 

120 lira aylık ücretli bel~ 
diyemiz fen memurluğu mün'" 
haldir. isteklilerin vesikalarile 
müracaat etmeleri ilin olar 

7 9 12 14 nur. -' 

kah alman piyanosu, muhte
lif etajerler, şimine aynalarh 

kayseri, tebriz, uşak, demirci 
halı ve seccadeler ve kilimler 

vesair birçok eşyalar mnza
yede suretile sablacaktır. 

Satış peşindir fırsatı kaçır 
mayınız. 

Türk salonu Sıhhat 
Eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçi oğln 

hanı karşısında 

681 numaralı ev, kiraya veri
lecektir. Görmek isteyenlerin 
Köprü' de bakkal Ahmed' e ve 
görüşmek için de Kardiçalı 
hanında 55 numarada avukat 
Hüsnü ve Cemal' e, yahud 
idarehanemize müracaatları 
ilan olunur. Ev, yeni tamir 
görmüştür. Konförü mükem
meldir. Ziya ve hava bakı
mından en titiz aile sahiplerini 
bile tatmin edebilir. 

IZMIR 
lırdı). Bununla beraber o gor· 
dü ki okuma ve yazma : Nevi 
beşeri karanlıklara salmış ve 
aşırı derece iddiakar ve ki
birli yapmıştı. Bu sebepledir 
ki sonra (Vasıtasız müşahede 
hades) prensibine mugayir, 
başka prensiplere başvurdu. 
Ve bilhassa şuna başvurdu ki 
tamamen yanlıştı : Dili, ırkı· 
mızı yükseltme vasıtası yap
mağa teşebbüs. 

- Sonu var-

Mücellit 

A·li Rıza 
Yeni kavf alar 
çarşısı No. 34 

IH ••ucltH, ..ustltıUMt cafarda, hunnı., punel••• · puc .. 
et toua autr•• lnaectH pernlcleuıc lnet.ntane•entl Son ant· 

plol es i aan• danıer ••• 11 n• tacil• paa .. .M 1•19" •ucun• odeur. 

Pamuk Mensucatı 
Türk A nonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınar~adırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpek baş, Değırmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapat bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mcnsu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

? 

~ 
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~ 
~ 
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~ 
BÜTÜN BÔCEKLERİ ÖLDÜRÜR • 

Umum deposu: ikinci kordon No. 88 T . . 
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1 ·ı ' • • • • t d•J k ı Emlalc ve eyfcım bankoıınd«n: ngı tere nın, proıemızı ~ 1 en OD• E.as No. Yeri No. ~ Nev'i. Oe~~i~~ 

fer ansa vermiş oldugw u ve tezimize g~ ~f~m;~;,:~:.~::. ,: taj ;:kkin: 
C.100 Merkez mesudiye m. gazi 

• • bulvarı 22 inci sokak. 6 Ev 160 

uymıyan pro1eyı yazıyoruz.. c.m ~~~~~n::n;: .. ~ s Dükkan 100 
___,,._.....--......__,,...--........,~~ .,_. C.118 Veysı paşa m. 2 mcı so. 1 kahve ve not~ı dair~si 500 

Bunda, harp gemileri hakkında Akdeniz~ Karadeniz devletleri ile. C.lıo ~~:z:~k':- m. mimar 19 Mağaza 400 

Türkiye'nin haklarına muhalif olan birçok esaslar vardır. c.~;vk~ö1:eü1:u:=~~~k~:a:~:ıa4~az11ı emlakin ~:dener~:. 
D h J "°TUSU pro ie sadece /n aiftere bakımından hazır• şi_n v~ya \aksitl~ taksitli olanlar % 9,5 ~~i~e tabi olmak _kar a a a05 J , o dıle odenmek aatafı 17/7/936 cuma gunu saat 10 da ıhale 

l ı tır 1 Fe proı iemı•zin eaaıları ile telif edilemez.. edilmek üzere açı~ ,rttırmaya konulmu~tur. anm Ş • Y ~ '.I ihale İzmir' de Emlak ve eytam bankasında yapılacşktır. 

-Başı 7 inci sahi/ede
iı;in boğazlar medhali eivnrında 

Lir sıhhiye mevkii önflnde dura
caklardır. Bo~azlar haricindeki ınh· 
biye mevkiine indirilecek olan bu 
memurlar dolnyl!ile rüsum alınını· 

yacaktır. 

Yukandaki fıkrada zikredilmi· 
yen ve F.ce deniaimlen 1boğaı.lara 
ghen her gemi Tlrkiye inakamatı 
tarafıncı. ~ilen nbhi muay• 
neye Tilrk ni•-tına tevfikan 
t•bi olmak here hop.lar 19edhali 
civanndaki &ıbhiye mevkii öniiııde 
tevakkuf edecek.lir. 

U6ulü delreıinde &ıhhiye ma· 
tenteıini haiz olan gemiler hak· 
}undaki bu nrnayeneye mümkün 

llduğu kadar sür•atle gece v ' gün· 
üz yapılacak ,.e iobu gemiler ge· 

çioleri ewasında boğazlurın başka 
hiçbir mevldinde durmağa mecbur 
tutulmıyacaldardır. 

Madde 5 - Jlarp r.amanında 
Titrkiye'nip bitaraf 'kalmaBJ halin· 
f e liçaftt g1oileri 9üııcft ve 4tln· 
Cil maddeler! hftkilmlerinin mah· 
fuz.iyeti kaydiyle boğazlarda ıran: 

•• " >1"-fm Mrlwôenden 
.müa.fit eı.e.~ ... 

.Kıl,vua alma ihtiyaridir. 
)f ııdr1e ti - Harp zıırnanında 

Tilr'Jiiye mubarjp bulunduğu tak
c'iirde hıtarat' ticaret gemilerinin 
......... hİ9Ü ıurette muavenette 
hulun ...... k tartile ııeyrüsefer ve 
.._. ~ iııtifade eııle
.ceklerdir. 

Bütün gemiler bo&aıAva gttn· 
düz gelece\&eı ae talepleri üzerine 
kendilerine Türk mJkamatı tarafın. 
aao ~erilen )Oldan geçeceklerdir. 

Faıl 2 - Harp gemileri 
ve muavin gemiler: 

Madde 7 - Bu mukaveledeki 
mvavio ı~ tarifinde a~da 
8 inci f!Uldııled• mevsuubahis iatis
aa latki blma ,.l'dle 25 mut 
1936 tarihli LoQdra m\labedename
ainin 1 8, 16 ...,U..htin A ky. 

:mınaald tarif cari olacaktır. 
Madde 8 - l\lua,in gemiler 

tahirl hittbııiıı ffeniz kun·etlcrine 
:mabsuıı ma)i \'e mahrukat 1·e er
zak naklinde kullanılan askeri se· 
fain.in mua\"İn gemilerine ~amil 
değildir. 

Madde 9 - Suhl iıalinde 
denizaltı gemileri müstesna ol
mak ••rtUe ha;b gemileri ve 
muavin gemiler ister Karade
nize sahildar devletlere a\d 
olaun ieter bü denize sahildar 
olmıyan devletlere aid bulun· 
•un ve bayrakları ne olursa 

flsunA~içbir vergi ve mükelle-
ıye ta · 4"ilunmaksmn boğaz· 

lardan ""'""-eL b t" . d 0 -....... K ser es ısın en 
is~ifade edeceklerdir. Şu şartla 
kı, bunlar aşağıda taırih olu
nan şerait altında ve gündüz 
bokaılara gireceklerdir~ 

Madde JO - Bo~lardıuı 
ıe,~e~k harb ,ıemileri ve mua
vin ı~miler i~in onb~ ~ 
evvel Türk hükumetine diplo. 
maai hlrikile haber verilecek· 
tir. Bu ihbarda ~emilerin ge
çecekleri yer, isim, tip ve 
adetleri gönerilecektir. 

Geçiş esnasında kuvai bah
'liye kumandam tevakkuf et
mek mecburiyetinde kalmak· 
sızın Çanakkale ve 1stanbul 
~o.tazı metbaJind~1ci bir işaret 
ıstasyqrıuna emri altıode bu
lunan kuVVıetin hakiki teşek
külile bu bwete aid bütün 

------•_..,.__. ..... • •• ..... · · le A d k b "l 
mütemmim malumatı bildire· bulundurabileceti ton~ mik- hal vukuu melhuz bir harp Fazla malUın~t almak ıs~ıren r Y ın avu atımız ay su ey· 
cektir. · tan mevzuubahs tonaj m~c· tehlikesine manız kaldıtı te· man Er~ydın a başv~rabılırler. . . 

M dd 
u h · kn J& :ı d .. .,.. ..... 1 lA'-k' · d b lundu~· takdirde lsteklı olanların hızalannda yazılı depQZıtoyu veznemıze ya· 

a e 11 - • ,er angı muu ye ununun o~ ~,e uçu ı e a~ ııın e u 5~ • 1 - 1 d .. f t ğ f · 
bir zamanda bojazlarda tran- tahdit edilecektir. işbu mukavelenamenin 17 inci tır~ra~ .~ırm~ya gırme erı ve yan

2
ann 

9 
a uçer 0 0 r;95~etır-

sit halinde bulunabilecek olan D - Bununla beraber mez· maddesi hökumlerini tatbike .;;miiie•e•r•ı .-1 .,.a.,n~o~ulllnP!u~r.""""~~--~""'!"--"'.,..-.""'!!""!!'~~~-
bütün ecnebi bahri kuvvetle- kür devletlerden biri insani hakkı olacaktır. İşletme idare• 
rin azami tonaj yekunu geçiş maksatlarla Karadeniz' e bir Türkiye hükumeti bu hakkı 1 

esnasında fiili hizmette bulu- deniz kuvveti göndermek ister istimal ettiki hc1lde bu bapta 
nan Türk filosu tonaj yeku- ve bu denizde on bin tondan işbu muahede akitlerinde~ bu· 
nunun nısfını tecavüz etmiye- at•kı hiçbir gemisi veya kuv· lunan de~letlere ve. fl~nl Za
cek ve yahut fiili hizmette veti bulunmaz ise bu devlet ~~nda Mı!letle~ cemıyetı ~ec-
b 1 T k f"l ' T"" k" h"kA t" ' h lııme teblığat 1fa cdecektır. u unan ür ı osu tonaıının ur ıye u ume ının ma sus _ l l . . 

1 
.. 

· b ka b l" ı .. d · k d"l · b d Mıl et er çeguyetı mec ts1 yarısı, ıı u ra ma a ığ o - musaa eıı ay ı e ış u ma • .. . . . 
mad ~ .... '-d' d b b. denin B fıkras h"k·· 1 · h' uçte ıkı eksenyetle bu suretle 

ı,,ı YJ~ ır e on eş ın 1 u um erı ı- T"" k' t f d 1 t d 
tonu geçmiyecektir. lafına icabına göre on bin to- b~rl ı~e arah.ıkn ~n admğan ek -

· · k d ır erın mu ı · oıma ı ma a· 
Karadenıze aahıldar veya na a ar çıkmak üzere gemi· ...ı· • h ld T" ı.- h" 

· h'ld d 1 l · l -- d b"l' rar vert-ıığı a e ın-"ıye u· gayrı sa ı ar ev et ere men- er gon ere ı ır veya ıpevcut kumeti bu teğbir\eri geri 
sup olup ta transit halinde kuvveti tecdit edebilir. almflğa taahhüt eder. 
bulunmak~ızın Türkiye'nin mü- işbu maddenin D fıkrJlsı Madde 19 _ içinde veba, 
saadesile boğazlar dahilindeki ile istihdaf edilen ziyaret kal- kolera, sari humma, lekeli 
bir Türk limanını ziyaret eden leri müstesna olmak üzere humma vak'aları veya çiçek 
geınilcr bu to!laia dahil ol- mezkur deyletletlerden her- hastalığı zuhur edr.n veya yedi 
miyacaktır. hangi birine mensub bir de- gündenberi bu hastalıklar mev

Madde 12 v Boğazlarda niz kuvv~tinin Karadeniz'de cut bulunan harp gemileri ve 
tranait halinde bulunan harp bulunması bir ayı geçmiye- kezalik beş defa 24 saatten 
gemileri hamil olmaları :muh- cektir. az bi_r müddettenberi mezkör 
temel bulunan hava gemilerini Mıldde 16 - Harp ıama- hastalıklarla bulaşık bir limanı 
hiçbir veçhile . istimal edemi- nında Tilr~iye'nin bitaraf kAl- terketmiş olan gemiler .boğaz
yeceklerdir. maa1 halinde harp gemileri ları karantine altında geçecek

Madde 13 - Boğazlarda ve muavin gemiler 9 uncu ve lcr ve boi~.ılarda her nevi 
transit halinde bulunan harp 15 inçi maddelerde münderiç sirayet imkanlarından içtinap 
,aemileri Nbtlık veya deniz teraitjn .ayni dahil;nde bqtaz. etmek için Jemide mevcut 
ariası halleri hariç olmak larda tam bir transit ve ıey· ve~itle iktiza eden vaki ~ed
üı.ero ıe~fleri i'in kendilerine riaefain serbeatisinden istifade birleri tatbik ed~ceklerdjr. 
lüzumu olan vakıttan fazla edeceklerdir. 

Madde 20 - Türkiyenin 
b.oğularda tevakkuf etmiye- Bununla beraber bu şerait araıisi ve kara .suları ü~rin-
ceklerdir. muharip bir deYlet hakkında 

Madde 14 - Yukardaki kendisinin harp hakları zara
deki şivil ve afkeri tayyve
lerin uçufuna ,Ait niıamatı va-

maddel" ,hükümleri tonaj ve· rına olarak kabili tatbik ot- zetmek hakkı hususunda diğer 
ya ltetckkülü ne olursa olsun, mıyacaktır. 

herhangi bir devlet ile musavi 
bir d~niz kuvvetinin Türkiye Sulh zamanında oldutu gi- derecede buJundwu Vt! üze. 
hüldimetiııin daveti üzerine bi harp zamanında da Tür
bir T.ii4 ljll*lmı ziyaret et- kiye bitaraf kaldığı vakıt ta· rinde uçufu menoluDQ .mm· 
mesine hiçbir suretle mani mamen serbest kalması lazım· takalar tesisinde bihakkın tam 
olamıyacaktır. Bununla bera- gelen boğazlarda Türkiye'nin bir serbeatiye malik olacağı 

tanınmaktadır. 
her mezkur kuvvetin ziyaretini bitaraf devlet sıfatile haiz ol· Bununla beraber Türkiye 
ikmal ettikten sonra dühul duğu hukuk ve vezaif kendi· bu huıuataki Türk nizamatı
için lakibettiği aynı yoldan sine transit ve seyrisefaine om çerçivesi dahilinde menşe 
boğazları terketmesi şarttır. engel olabilecek mahiyette ve tabiiyetleri ne olursa olsun 

Madde 15 - Karadeniz' de hiçbir tedbir almağa müsaade aivil hava gemilerinin bir ta· 
tevakkufuna müsaade edilmiş bahşetmiyecektir. raftan Avrupa ve Asya .,-a-
o1.an KAradeniz' e gayri sahil- Bu maddenin hiçbir hükmü sında diter taraft4p da Ak· 
dar bahri devletler deniz Türkiye'nin bitaraflığı halinde deniz ve Karadeniz arasında 
kuvvetlerinin tonaj yekunu sulh zamanında olduğu ıibi harp tam bir emniyet içinde geçişi 
Karadeniz' e gayri sahildar zamanında tatbik edilecelc için zaruri olan kolaylıkların 
devletlerin sulh zamanı bu olan işbu mukavelenin 18 inci gösterilmesini taahhüd etme,k· 
deni~de bulundurabilecekleri maddesinin Türkiye'ye tanı· tedir. 
tonaj yekünu aşağıda gösteril- dığı hukuka halel ıetiremez. Madde 21-24 temmuz ın3 
diği veçhile tahdit edilecektir. Muhariplerin harp gemileri te Lozan' da imza olunan bo

A - işbu madd .. nin B boğazlarda hiçbir zaptü mü· ğazlar mukavelenamesinin 10 
fıkrasında derpiş edilen hal sadereye tevessül etmiyecek· ili 16 ıncı maddeleri muci· 
müstesna olmak üzere mez· leri gibi muayene ve taharri bince tesis cdilmiı olan bey· 
kur devletler tonaj yekunu haklarını icra etmiyeceldcr ve nelmilel boğazle.r komisyonu 
otuz bin tonu geçmiyecektir. hasmane hareketlerde bulun· vazife ifasında ..devam edecek· 

B - J:ler her hangi bir mıyacaklardır. tir. Komisyon bilhassa işbu 
1.alll.a,nda ,sahild.ar bir devletin Erzak ve mühimmat tedariki mukavelenamenin üç 5'lyılı 
en kuvvetli filoşu tonajı kara· ve tamirat hususlarına gelince zeylinin hükümlerine tevjikan 
denizde Sovyet Sesyalist Cu- harp gemileri bahri bitaraflık istatistikleri toplamak ve 11 
muriyetleri ittiha~hnın Kara- ·hakkındaki 1907 l.ihi 13 ncii ni ve 15 ci maddelerin tatbi
~eniz• deki donanması tonajını mukavelesi ahkamına tabi tu· kına muktezi malumatı ver
ışbu mukavelenamenin iki sa- tulacaklardır. mek vazifesile mükellef ola· 
yılı zeytinde derpiş edildiği Madde 17 - Harp zama- caktır. 
gibi yüzde ondan · fazla nisbeti nında Türkiye muharip olduğu Madde 22 - Türkiye ta-
tecavüz ederse A fıkrasında taktirde 9 ila 14 üncü madde· rafından kendi rızasile kabul 
zikredilen otuz bin ton yekünü ler ahkamı tatbik edilmiye- edilmiş olan işbu mukavele
azami 45 bin tona kadar bu cektir. Harp gemileri ve mua· name hükümleri mahfuz kal· 
tezayude müsavi bir :kemwi- vin gemilerin geçişi tawamile mak şartile Türkiye'nin arazisi 
~ srttml~ur- Türk hükUmetinin yedi ihtiya- üzerinde ve kara 11uumndaki 

C """"' 'Mezkür devletlerden rına bırakılacaktır. hakimiyeti tam ve kamil ola· 
lıerhangi birimn wadeniz''tle Madde \8 - Türkiye der· cakm. 

1 - Kprşıyflka'ya iece seferi ~,.k saat 1 de Konftk'tap 
kalkmak üzere b\r sefer ilave edilmiştir. Vapurun ller 
is~eled~ kalkma saatleri iskelelerde yazılıdır. Sefer· 
lere 9 /7 /936 dan başlanacaktır. 2085 

1 lzmt;'' ~&kıflar direktörlli
ğündenı 

1 - Mezarlıkbaşı'n<la 58793 lira 84 kuruş bedeli keşifli hal 
binası inşası eyyelçe kawalı zarf usulile yapılan eksiltmede 
52032 lir' 55 kurııJ bedelle mütaahhidine ihale edilmişti. Mü
taahhidin taahhüdünü Ha etmemesi dolayısile mukavele feshe· 
dilmiş ve idare ile eski. mütaahhit t~rafınd~n vücu~a g_etiril~~ 
imalat mahkemece tesbıt olunmuştur. Gen kalan ımalat mu· 
taahhit namı hesabına yaptırılmak üzere açık e~fümeye kon· 
muştur. lhaleıi 1717/936 cuma günü saat 16 da lzrµir vakıflar 
direktörlüğji binasında müt~ekkil komisyQn huzurunda yapıla· 
u~~ . 

2 . - İstekliler RU iıe ait projelerle imal~t ve ek~iltrııe şart
namelerini ve tesbiti d~lail rapP.runu hergü11 v~kıflar idaresine 
müracaatla görebilirler. 

3 - Muvakkat teminat mik~n 419Q liradır. Ekıtiltmeye 
gireceklerin teminat makbµıynu veya bu mikt~ra baliğ banka 
mektubunu ~~ ticaret o~~ıqda }gt_yıpı plduklanna dair JilUSad
dak ~sik4larnu jbraı etmeleri lazımdır . 

4 - Eksiltmeye girecek isteklilerin !'Jlimar y~ya mÜhCJ!dis 
olıpaları ve ifl.Ş4ahn her türlü kanuni, idatri ve fenni m~al,fli-
r~tlerini kab11l ye if~ edecek mütah.ssıı mühendis vey~ mimarla 
bütün mqame}clerde müştereken mcsu\ olmak üzere &•lıtmaları 
şarttır. Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilmek i~in en az otuz 
bin lir~hk bir binanm inş~tmı JllUVaffakiyetle bitirmiş olduklarına 
dair resmi fen heyetlerinden verilmiş mpsaddak beJgt!ler iÖster· 
me e mecburdurlar. Tashihen ilin olunur. 1-5-9-14 HJ14 

Madpe - 1 u mub- dep ıonra iJô sepe lfljİ~ e e 
velenamenin hiçbir pükmü ge· f!lerİyette ~laca~tır. 
rek Türkiye ve gerek bir akit Şayet işbu mukavelename 
taraf için cemiyeti akvam mi· İJhµ mapdepin ahkamına tev-
salandan mütevellit hak ve fjlcan fcabedi)ecek eh~raa yük· 
mükellefiyetlere halel iras et- sek akit tarflflar yeni bjr n»J• 
miyecektir. kavelename akdetm• ~e 

Madde 24 - işbu muka- toplanacak olan bir koqf e.raqsta 
velename 24 Tem muz 1923 kendilerini t~m~J ettirmek hu· 

susunda mutabıktırlar. tarihinde Lozan' da imzalanan 
boğazlar rejimine müteallik 
mukavele~eyi ilga eder. 

Madde 25 - işbu muka
velename tasdik edilecek ve 
tasdiknameler mumkün olan 
sür'atle Fransa cumuriyeti ha
zinei evrakına tevdi edile
cektir. 
l~u hükumet her iki akit 

tarafa ~dikn4melerin musad
dak bir auretini isal edeçektir. 

işbu mukavelename bütün 
mümzi devle~erce tasdikna
meler tevdi ~dilir edilmez 
mevkii meriyete girecektir. 
l~u mukavelename mevkii 

meriyete girdi~i tarihten 50 
sene müddetle mevkii merİ· 
yette kalacaktır. Şu şartlaki 
hu mukavelenamenin birinci 
maddesinde kabul ve beyan 
olunan mürur ve seyrisefer 
serbestisine müteallik prensip 
hiçbir zaman ile mukayyet ol· 
mıyarak meriyette kalacaktır. 

Şayet işbu elli senelik müd
deti inkizasından iki sene evel 
jıiçbir akit taraf muahedeyi 
feshetmezse bu muahede lesih 
ihbarnamesinin g.önderitmesin· 

Madde 26 - lşbJJ mukave· 
lenamenin merjyete girdi.ti ta· 
rihtcn itibaren geçecek her 
beş senelik devr.ınjn hitamında 
ili akit tarafların ~içl?iri işbu 
mukavelenin 11 ve as inci 
maddelerine lüzumlu görülebi
lecek olan tadilat te1'!1if etmek 
hakkını haiz olacaklar. 

Ali akit taraflann biri yu
karıki fıkra hüküınlerine tev· 
fikan tadilat teklif etmek iste· 
yecek olursa cereyan etmekte 
olan beş senelik <!evrenin hi· 
tamından üç ay eyci ili akit· 
lerin her biri buJ)~ heber
cilar edileceklerdir. 

Bu ihbar arzu ve bu teklif 
ijJuin4e dipjpmqi ıY,olu i!e 
bir anlMmıya .vasıl olmak 
gayri mümkün oluraa y:übek 
akit taraflar bu meseleyi ut
'kik için davet edilebilecek 
olan bir konferansta temsil 
edilmeyi icabul ederler. 
Anadolu 11jamının notu : 

Bu yeni lngiliz projesi An
kara' da iyi bir tesir yapma· 
~tır. Montrö konferan~ 
ikibetinden enditc edilmek· 
tcdir. 



Hmanları için her ay munta
zam iki sefer yapacaktır. 

Ren, İskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi-

mento ile eşya kabul eder. 

Anglo-Egytian Mail 
Line 

Pürjen Şahap 


