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İtalyanın yeni 
politikası MONTRÖ KONFERANSI Fransa zecri tedbir-ler 

kalktı diye -- ' 
Bernard Souigny 

talya Habeşistanı istila etti . 
Fakat bütün memleketi he-
nüz işgal edemedi ve Ne

~ güs bu vak'ayı Cenevrede 
ı et_ etmekten geri kalmadı . Fa
bızde 1925 ve 1926 da henüz 

'ı tarnamile işgal edememiştik. Fa
~ Fas siyasi bakımdan bizimdi ve 
Upanın bu hususta şüphesi yoktu. 

Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan . . .. k b'l d .. ..., . .1 h kk Akdenızdekı mute a ı yar ıma mute-
BogazJar komısyonunun ı gası a ın ı allik olan Fransız taahhütlerinin hüküm-

daki Türk tezini terviç ettiler 1 den düşmüş olduğunu Londra ve 
Romaya bildirdi 1 ~tndi İtalya için de böyledir. 

h· ~güs tekrar oraya dönecej!ini 
alı hazırda bir hükumetin llurul

~ bulunduıtu Gor'e gideceğini kat'i 
ırak . 1 .. 

Fransa - İngiltere komisyonun kalmasını istiyor 
----~~···----

Paris : 1 O ( A .A. ) - Fransa hükumeti milletler cemiyetinin 15 Tem
muzdan itibaren zecri tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmesi üzerine 
ltalya - Habeş ihtilafı esnasında ltalyanların Akdenizde bir tecavüzü soy uyor . 

Bu çok mümkündür. Fakat ken
ld Varıncaya kadar İtalyanların ken-

en daha evvel oraya varması da
Çlk tnümkündiir . 

6 talyanlar zaferlerinden o kadar 
d n~irler ki Habeşi standa bulunan 
I u arının büyük kısmını memleket
ne Çağ-ırmağa karar vermişlerdir . 

Titüleskoİngilizmurahhasına: Cenevrede başka 
burada başka türlü siyaset takib 1 

ihtimaline karşı Fransarun Akdenizdeki mütekabil yardıma müteallik olan 
Eransız taahhütlerinin hükümden düşmüş olduğunu resmen Londraya ve 
Romaya bildirmiştir . 

-....-----....-.·-___,__....---· -~-·..--·---.._....·--·, 

h
.Orada bırakacakları bir kısım 
uıı ·· J 

ediyorsunuz ! . . . Dedi 
\ Akdeniz filosu 

k ~ talyan 11skeriyle, bazı hususi 
at kuller, Eritre ve Somalı yerli 
• arı ve bir mikdar da yerli müs
~- ve hiristiyan Habeş kıtasıdır. 

t ılhassa bu sonunculardan İtalya 
nııstifade edecektir. Çünki müslü
ı ar:, hırıstiyanla ra, ve hiristiyan-

rnl Uslü manlara karşı tutmak sure
Y e 

li lk~ .kelime ile, General Grazyaııi 
a ırnparatorluğu şimdi orada bu
l n. kuvvete nazaran çok az bir 
~ıle tutacağından emindir. . 

1 u &"Ün Habeşistanda 55,000 ltal
I askeri vardı. bunun mühim kısmı 
Y~ya dönecektir. 

!Y Ununla beraber ltalya 800,000 
a?a bulunmak şartiyle bir milyon 

•rı · ı-b sı ah altında bulunduracaktır. 
'U U Ordu sayesinde O hiç bir te
j 

2?an korukmıyacağı gibi kendi 

lıesıni l'una üzerinde ve Balkanlar
ak· M ırn kılmağa hazır bulunacaktır 

S Usolininin İngiltere ve Fransa 
b tressayı yeniden kurmak arzusu-

d akılırsa bunu anlamak çok ko
ır. 

~Ulolini sangsiyonlar kalkmadık
•n e talya hakkında hükmedilmek 

Tiriilesko 

Montrö : 10 (A.A.) - Boğaz

lar konferansı müzakerelerine de
vam etmektedir . 

Havas ajansının bildiriğine göre bo 
ğazlar komsiyonu hakkındaki münaka 
şa esnasında Romanya , Bulgaris
tan ve Yunanistan boğazlar komis
yonunun ilgası hakkındaki Türk nok· 
tai nazarını terviç etmişler, Fransa 
ile lng iltere bu komisyonun kalma· 
sının faydalı olacağı fikrinde bulun
muşlardır. 

Montrö : 10 (Rad;ııo) - Bu gün 
kü toplantıda lngiliz politikası Lit· 
vinof tarafından şiddetle tenkid edil
miştir . 

Ondan sonra Pol Bonkıİr kal

karak Fransız tezini anlatmış ve o
nu Titülesko takibetmiştır . 

Bunu müteakip İngiliz Murahha
sı lngiliz noktai nazarları hakkında 
mütalealar yürütmeğe başlarken Ti 
tülesko lngiliz Murahhasına çok si
nirlenmiş ve ; 

Siz Cenevrede başka, burada 
başka siyaset takibediyorsunuz ve 
Romanya, Fransa ve Balkanlara zi
yan veriyorsunuz. demiştir . di~n mahkı'.ımiy~t tamamiyle silin-

1-ı Ce Stresayı kurmıyacak tır . 

111 atta belki de imparatorluğun 
:asını veyahut hiç olmazsa Ha-

llı •.legelerinin Cenevrede görün
esı · • 1-ıe ~ı talep edecektir . 

lZ •eı · nuz Stresa cephesinden bahset
ia'i · Fakat Tunadan ve Balkan
~l\dtalyan nüfuzunun yeniden do
llüran bahsedebiliriz . 

1 Filistinde Y ahudi.muha 
· cereti durduruluyor 

~ un nıesele , İtalyanın bu saha
n 

1 
asıl manevra yapacağı , kendi 

r. 1 na Almanyayı Anşlusdan menet
ve ~suretiyle mi , yoksa Anşlus mev-

~hs olmamak şartiyle Almanya 
'b aşmayı tercih etmek suretiyle 
lk~na uğraşacağını bilmektedir . 

Fevkalade komiserin beyannamesi hiç 
bir tesir yapmadı. Kudüsün iaşesi 

için korkulmaktadır 
, ~ci politika şüphesiz daha güç
h ak~t müşkülat hiç bir zaman 

'ı\. n dıplomasisini korkutmamıştır. 

____ ............. ___ _ 
İhtilalciler bir çok İngiliz askerini öldürdüler 

llıe~ntes Cianonun Berlindeki uzun Londra : 10 ( A. A. ) - Deyli 1 

'n ı, M. Süviç'in yerine Kont Ci- Herald muhabirinin bildirdiğine 
hun getirilmesi, ve nihayet !tal- göre : 

ltı a"a_ kuvvetleri şefi general Yal- lngiltere hükumetinin hususi tah. 
at el tlın_ seyahati bu ikinci hipotez 

r. )\ıu 1 a~ ılk adımlar farzedilndilir. kikat komitesinin raporu alınıncıya 
15a 80lıninin Berlin cihetinde ma- kadar Yahudi muhaceretinin durdu-
bu Yaphğından şüphe yoktur.Yal- rulacağı Londrada Arap reislerine 
, d~un lngiltere ve Fransayı endi- bildirilmiştir . 
' Uş' . 

. ~est urmek ve onları ltalyanın K d 10 ( A A ) F'l" t" d 
ı ile 01duğu fikrini vermek kay- u üs : · · - 1 ıs ın e 

lku,Y?ılıp yapılmadııtı sorulabilir. I Fevkalade Komiserin karışıklıklara 
·ıa ngılız parlamentosunda Ha- bir nihayet verilmesi hakkındaki I 

ttan ~ıı ilhakına olan mu_halefette ı ------...... -~,...., ........... .,,......,...,,. 
k· lıuy·· alkrnış olduğundan ltalya için 

n y Uk tehlike Cenuba doğru Al
ll iç~Yılrııasıdır. 
ı~ k enaley İtalyanın, Almauya her 

·ıe· lhalı;~n:şrııalara girebileceği kabul 
ri. hıaıt- . Yalnız kat'i bir anlaşma

~liir. tb_ılec_eğini kabnl etme_k _çok 
• ç0k kı tııılletin menfaatlerı bırbı
~I\ . llddır. 

ile nıhayet, Almanya Tuna üze-
1\ 'le B 1 . h k Y~ı a kanlarda ltalyan e e-
bi~~ l\ı kabul ettiği takdirde - bu 
~-~~ Çol; abe> görünüyor - bir 

'~., l.ı kil.bu) edilebilir. 
'•tr t.<ı,(Qe fi.i lıiikümetin i'U tW• 

•Cd• !ı . d" ,.._.,. b"'' ı ~ ç:ı p.:.agı ııçu .. ;...e ı.ı:: 

Tuna hususuuda ve Balkanlarda 
statükon'unn muhafazasi, [bu takdirde 
İtalyanın bu ihtirasları tatmin edilecek 

demektir.] Almanyanın (başka taraflar) 
da serbest kalması. (başka taraflar) bu
rada Şark ve Garbi ifade etmektedir. 
Almanyada garbte karşısında İngil
tere ve Fransayı birleşmiş bulacaktır. 
Belçika'da başka .. Şarkda ise bi)akis 
tek bir muhasımla karşılaşacaktır : 

Rusya ve belkide müteaddid mül
tefLlclerı .. !alnı ~ Almanyanın hazır ol
ma~ına ra~m n bıitül\ 1:5unla~ kaydı 
Jhtiyatt.~ uti.ay·a atı!m'as : . J. z.ır.ı g~.~n 
.!ıt::nailerd " r .. 

beyannamesi hiç bir tesir yapma 
mıştır. Kudüsün iaşesi için korkul· 
maktadır . 

Kudüs: lP (A. A.) - Fevkalade 
komif;erin karışıklıga aid beyanna
namesi hiç bir netice yermemiştir. 

Hadiseler bütün şiddetiyle de
vam etmektedir. 

Kudüs : 9 ( Özel ) - Filistin. 
deki ihtilal hareketinin şarki Erdene
de sirayet ettiği oradan gelen yol
cuların ifadelerinden anlaşılmıştır . 

Şarki Erden hududu dahilinde 
bulunan kabileleri reisleri, Amman
da toplanarak en büyük reisleri Mis 
kal Faiz paşanın Filistin Araplarına 
yardım kararına ittiba etmeği ka
rarlaştırmışlardır . 

Yine aşiretler arasında propa
ganda yapmakta olan Kloh adında 
birisi Ammana gelerek ihtilalcılar a
leyhine mukabil harekete geçmek 

istemiş ve bir gece otele gelirken 
bir ilıtilalcı tera.tmdan yaralannıt~llr. 
Kloh h;ntaharıe'ye yatrrılıı1'-ştır Ya-

- Ccrı~i ü\;{in(.i! sa!-ı:!ede -

Polbonkıır 

Montrö : 10 (A.A.) - Titüles· 
ko dün akşam saat 18 de Bükreşe 
hareket etmi~tir . 

Konferans hakkında kendisinden 
malumat almak istiyen gazetecilere: 

- Konferansa aid meseleler 
için Bükreşe gidiyorum , Aldığım 
neticeyi ve mutaleamı hiikumetime 
bildireceğim • Demiştir . 

• 
lngilterenin Akdenizdeki Aııavatan fılosıı 

Londra: 10 (.A. A.) - Akdenizdeki fazla kuvvetlerin _çekilmesi hakkın
daki karar derhal tatbik edilecektir. 

Londra: 10 (A. A.) - Siyasi mahafil, anavatan filosunun Akdenizden 
çekilmek meselesini pek tabii görmekte ve bu kararın aniverilmiş olması
nın ltalyanın vaziyetinden endişe edilmekte olduğundan ileri geldiğini bil 

dirmektedir. 

Londra: 10 [Radyo) - Avam kamarasında Hor, lngitiz filosunun Ak
denizden tamamıyle çekileceği anlaşılmaması, ancak fazla olarak gönderi

len anavatan filosusundan bir kısmının ihtiyaç zımnında geri çekileceğini 
bildirmirmiştir. 

Habeşler mühimmat ve 
asker dolu iki trene 

hücum ettiler 

Avam kamara 
sın da 

Hükümetin Alman 
yaya lakayd kaldığı 

söylendi Çeteler Cibuti - Adisababa arasındaki 
şimendöf er hattının bir çok kısımlarını 

tahrip ettiler 

badan hareket etmiştir . . Habeş çe
teleri tren hattının iki yerini tahrip 
etmişlerdir. Hattın muhafazası için 
ve çetelerin yeni tecavüzlerini men 
için mühim mikdarda asker gönde
rilmiştir. Çeteler telgraf hatlarını da 
tahrip etmişlerdir . 

Londra : 10 (Radyo) - Müs
temlekeler nazırı, avam kamarasında 
bazı mebuslar tarafından şiddetle 
muaheze edilmiştir. 

Mebuslardan biri, Almanların 
Şarki ve garbi Afrikadaki eski müs
temlekelerini ele geçirmege çalıştı
ğını Kinya Tankayetkada harpten 
evvelkinden fazla Alman bulunduğu
nu ve buna karşı nazırın 13.kayt kal 
dığını söylemiştir. 

Trakyada koza mahsulü 
çok iyi 

Roma : 10 (A.A) -
dün garnizonlara hücum 
kat püskürtülmüşlerdir , 

Habeşler, 
etmişler fa. -

Ankara: 10 (AA) - Bu sene 
koza mahsulü geçen yıla nazaran 
daha iyi olmuş ve iyi bir fiyat bul
muştur. 

Neca§ınzn ev/adları 
- 1 

"Roma : 10 ( Radyu) - Mül:ıim-
1 

mat ve lıSker dolu iki tren Adlsaba-

Bir çok Habeş ölmüştür . 

Roma : 10 (A.A.) - Habeş çe
teleri, Adisababa telefon tellerini 

kesmiş ve yağmaya teşebbüs etmiş
tır . 

Habeşlerden pek fazla zayiat 
vardır . 

Ankara : 10( KA·} ...:=· Resmi 
bir ltliyarı-ı:ebllğine gore· rlibe~ 
çetiUeri yiyecelc ve i.;m-:ek yüklü iki 

treni yağma etmek maksadiyle Ci
buti -Adisababa arasındaki demir
yoluııu ve telgraf telefon tellerini 
kesmişlerdir . Uzun süren bir çarpış
madan sonra çeteler püskürtülmüş· 
tür. 

Roma : 10 ( Radyo ) - Habe · 
,jslan hakkındaki b!itöflu haberlerin , ' . 
ne$ri İtalya aley1'ıtıe hır harekettır 

rtabeşbtarl hakkfııd"a ancak doğ
ru haberi ltalya verebilir . 



1 ' 

Sahife : 2 Tirit sizi 

Dönm~yen fakat kadınların başını 
döndüren " Derviş ,, 

İsmail Derviş adında bir Mısırlı bir A vru 
palı zengin kadını nasıl dolandırmış? 

------·------
Pariste çıkan " Paris Soir " ga

zetesi yazıyor : 
İsmail Derviş dönen dervişlerden 

değil kadınlara . baş döndüren bir 
derviştir . 

Yalnız bundan biraz istifade et
mekle hata ediyor ! ve bu onu ni
hayet hakimin huzuruna sevkedi
yor. 

Bu 45 yaşındaki IDonjuan 1934 
senesinde Piyerloti ,vapurunda yük
se 'c so3yeteye mensup Madam Bur
den'in kalbini kazanmağa muvaffak 
olmuştu , 

Bu sevimli kadın lsınail Dervişe 
o kadar çok inanmıştı ki, kendisini 
onun nişanlısı olarak sağa, sola 
takdim de bile tereddüt etmemişti . 

lsmail Derviş ona Mısır Kralı 
birinci F uadın amca zadesi olduğunu 
söylemişti . 

Halbuki kendisi nihayet Mısırın 

sarayında beslenmiş, büyütülmüş bir 
evlatlıktı . 

Çok yakışıklı bir genç olduğu 
için saraydaki )cariyeler ona elmas
larını, incilerini hediye ediyor ve kal
bini kazanmağa çalışıyorlardı . 

Büyüdüğü zaman servet ve nü
fuz sahibi olmuştu . 

Osmanlı imparatorluğunun ve 
Fransanın bir takım büyük şahsiyet
lerinin dostluğunu da kazanmıştı. 

Madam Burden Atinada onu 
terketmişti . Derviş İstanbula var-; 
dığı zaman kalbini yepyeni bir his
sin kapladığını duymuştu . 

Sonra mektuplaşmağa başladı
lar . Ve iki vapur arkadaşı Pariste 
tekrar buluştular . 

lsmail Derviş onu gördüğü za-
man: 

İstanbulda Türk hükumetile 
olan işimde muvaffak oldum . Hü-

CENEVRE GÖRÜŞMELERİ 

kumet namına vapur hatta bir dı:ı 
denizaltı gemisi alacağım .. Dedi . 

Bu sözler üzerine Madam Bur 
den: 

- Bir donanma alacaksınız de
seniz e .. Diye alay etti. 

Derviş : 

- Alay etmeyiniz .. Bu işten 
muazzam komisyon alacağım .. Ev. 
lendiğimiz zaman size mükemmel 
bir apartman , müteaddit hizmetçi
ler, iki otomobil ve her ~gün de bir 
demet lale takdim edeceğim.. Ha 1 
söz gelmişken .. 

Bana şu bankadaki 284,000 
franklık hisse senetlerinizi veriniz .. 
Bu benim için derhal vermeğe mec
bur olduğum kefalet akçası olacak
tır . Şüphesiz on defa fazlasile size 
iade edeceğim .. ' 

Hikayenin '.sonu tahmin edilebi
lir .. Madam Burden hisse senetleri
ni İsmail Dervişe vermiş ve o da bu 
parayı afiyetle eritmiştir . Paranın 

bittiğini gören İsmail Derviş bir ağız 
tatsızlığı çıkmasın diye en kibar ha
reketi , lsviçreye sıvışmakta görmüş 
ve kaçmıştır ; Fakat nihayet yaka
lanarak adliyeye teslim olmakta ge-ı 
cikmemiştir . 

Mahkeme huzurunda lsmail Der
viş şu sözleri söylemiş ise de para 
etmemiş: 

- Madam Bılrden beyhude ye
re telaş ediyor ; Her zaman onunla 
evlenmek niyetinde bulundum . Bu 
gün dahi, hatta her zamankinden 
fazla bunu istiyorum . 

Fakat mahkeme bu sözlerin doğ
ruluğuna pek inanamadığı için ken· 
disini 18 ay hapse, 1500 frank taz
minata ve dolandırdığı parayı iade
ye mahkum etmiştir . 

Milletler Cemiyetinin 
kuvvetlendirilmesi 

\ 
-- ·----------------

Dış gazetelere göre 

kadar mukavemeti tavsiye edenler 
var idiyse Haile Selasiye beklemekte 
olduğu yardımı göremediğinden mü
tevellit hayal sukutu acılarını dök
mekte biraz da haklıdır. 

Onun hatası bugünkü şartlar için-

Dün de 200 amele 
muayene edildi 
Sıtma mücadele teşkilatı tarafın-

dan dün , memleketlerine dönen 
amelelerden yine 200 kişi sıtma mu
ayenesinden geçirilmiştir . 

Bunlardan 1 O kişide sı tına gö
rülerek tedavileri temin edilmiştir . 

Çukurova Harasına 
cenup sarı kırmızısı
ğırlarından alınacak 

Çukurova Harası bütçesine ko
nulan damızlık alma tahsisatından 
cenup sarı kırmızı sığırlarinın mü· 
essese namına vilayet baytar müdü
rü Adil ve Hara ınüdürü Kenandan 
müteşekkil bir heyet marifetiyle 
satın alınmaları tensip edilmiştir . 

Damızlıkları satın almak üzere 
hareket tarihleri bilahare bildirilmek 
üzere harcirahlarının müessese büt
çesinden damızlık satın alma terti
binden tesviye edileceği ziraat ve
kaletinden dün vilayete gelen bir 
emirde bildirilmiştir . 

Ormanlardaki 
tarlalar 

Ormanlarımızın hüsnü muhafa
zasını temin içltı içlerinde açılmış 
olan tarlaların bir taraftan hususi 
tasarrufdan kurtarılması derpiş edil
mekte iken diğer taraftan eşhasa sa· 
tılması takip olunan maksada aykırı 
görülmekte olduğundan bu toprak
ların hazine uhdesinden çıkarılarak 

hususi tasanuflara geçmelerine mey
dan verilmemesi maliye vekaletin
den vilayete bildirilmiştir . 

İki vagon şeker geliyor 

Dünkü sayımızda , şehrimizdeki 
şeker buhranından bahsetmiştik.Dün 
işittiğimize göre : 

Şehrimize iki vagon ~eker gel
mekte imiş . Gelen şekerler Devlet 
Demiryollarının tenzilatlı tarifesinden 
istifade ettiği için , bittabi nakliye 
masrafı az olacağından kilo başında, 
eskisine nisbetle az çok bir tenzi
latla satılacaktır . 

Birbirlerine girdiler. 

Salı gününün Cenevredeki feci 1 
manzarası Milletler arası fikirler üze· 
rinde manen ciddi tesirler bırakacak 
mahiyettedir . Negüs , müzakereye 
usulü dairesinde kabul edilmişti. Sa
londa bulunan ltalyan gazetecileri
nin Negüs aleyhindeki şiddetli teza
hürleri hiç de doğru olmamıştır. 

de Milletler Cemiyetinin kendisine - ---- -- -
silahlı bir yardım yapacağını san- Üç kişi bıçaklanarak sopa 

Polisin müdahalesini ise mücadele 
takibetmiştir. Bütün bunlar asamble 
toplantılarının şeref ve vekarı ile 
kabili telif değildir. 

Davasını müdafaa eden mağluba 
karşı gösterilecek en iptidai saygı 
hissi, milletlerarası efkarı acı tees
sürlere maruz bırakacak ve İtalyan 
davasına zarar verece~ böyle bir 
harekete mani olmalıydı . 

Asamble başkanı B. Van Zee 
land, Negüs'e söz verdiği zaman , 
ileri süreceği tez ne olursa olsun , 
bunun ltalyanın askeri zaferi ile vü
cud bulmuş vaziyetten hiç bir şey 
değiştirmiyeceği malum bir şeydi . 

Haile Selasiye, filan veya falan 
devleti istihdaf eden bazı şikayet
lerinde belki haksızdı. Fakat Millet
ler Cemiyeti siyasetine güvenmenin 
kendisini sürüklediği facia karşısında 
duyduğ~ büyük acı onu mazur gös
terebilir . 

.Hele, iddia edildiği gibi, İtalya· 
nın -~on ·zamanlara· kadar 'yapm_;ıkta 
devam ettiği· ~y~şİna, anfaŞm~ · tek

/ iflerı ka rşı sında Negüs'e son ana 

masındadır. Böyle bir hal, Şarki Af- 1 ile döğüldü 
rika anlaşmazlığını Avrupaya geti
recek, müstemleke harbinden Av
rupa harbi doğuracak mahiyette ve 
tehlikede olurdu .. 

... İalyanın Milletler Cemiyetine 
gönderdiği ve nsamblede okunan 
muhtırası heyeti umumiyesi itibarı 
ile sulhseverleri memnun adecek Çir 
barış yalana iştirakini gösterir ma
hiyettedir. 

İtalya, askerlerinin zaferiyle zab
tedilmiş olan Habeşiştanda nasıl bir 
idare tatbik edeceğini bildirmekte
dir. 

Bu idare, Cenevrenin kontrolu 
altında bulunan diğer manda altın
daki yerlerin idaresinden ayrı ve 
başka bir şey olmıyacaktır. 

Roma hükumeti, Milletler Ce
miyeti prensibi ve direktifi dahilinde 
işgal ettiği yerlerin ahalisinin maddi 
ve manevi kalkınmasını temin etme
ği taahhüd eylemektedir. _ 

Biından başka ltalya, yerli aha- , 
!iyi; polis vazifesindi-n başka, askeri 

- Gerisi üçüncü sahifede --w 

Sabıkalılardan Mehmet oğlu Se
fer, 5eyid oğlu Hasan Ali, Mustafa 
oğlu Sabri, Hüseyin oğlu Mehmet ve 
Hasa11 oğlu Halı! ile karde~i, Enver 
adında altı kişi arasında esrar ka
çakçılığı ihbarı meselesinden bir kav
ga çıkmıştır. 

Sefer, Hasan, Ali ve Sabri elle
rine geçirdikleri kalın sopalarla Meh
met, Halil ve Enveri fena haJde döğ 
müşler ve bunul)la da kalmıyarak 
bıçaklarını çekerek yaralamışlardır. 

Polis suç aletlerile birlikte hepi
sini yakalamış ve haklarında icablı 
muameleyi yapmıştır. 

Hadisede Selahattin isminde bir 
adam daha medhaldar olduğundan 
zabıta bunu da aramakt;ıdıt. 

Ziraat mücadele istasyon 
müdürü 

. Ziraat müc!adel~ istasyonu ınü
diiıif °l"faydara Ziraat Vekal~tince 
15 gün meruniyEt verilmiştir. 

1 

1 

Şaşılacak -
dolandır cılıklar 

Hep Amerika ve Avrupada olmaz ya!. 

Şehrimizde bir kız evleneceğim diye beş 
kişiyi arka arkaya dolandırdı 

--~-----·~~-~-~ 

Son kurban son santimine kadar bütün parasını 
bu yosma için harcamış fakat bir gün nişanlısını~ 

yerinde yeller estiğini görmüş 

Hergünün zabıta vukuatı küçük J 

ve yeknesak hadiseleri ihtiva etmek· ı 
tedir. 

Hırsızlıklar, yankesicilikler, vesa
ire .. 

Fakat bazaıı öyle dolandırıcılık
lar oluyor ki insan bu gibi hadisele
rin cereyan tarzı karşısında kendisi
ni hayretten alamıyor. 

Anlattığımız kibar dolandırıcılık 
henüz resmiyete intikal etmemiş, en· 
teresan bir vak'adır. 

Dün idarehanemize gelen Süley 
man adında bir adam, ne istediğini 
sormamıza vakıt bırakmadan anlat
mağa başladı: • 

- Ben, dedi. Şark Makarna 
fabrikasında Fadıl beyin yanında ça 
lışıyorunı. 

iki gün evel başıma öyle bir 
vak'a geldikil.: 

Tam beş aydır Hakime isminde 
bir kızla nişanlıyım. Kızın ablasını 
ve akrabasını da yanıma aldım. Beş 
aydanberi hepsine ben bakıyordum. 

Gerek Hakimenin ve gerekse 
akrabasının hiç bir zaman istedikle
rını yapmaktan geri kalmiyor· 
dum. Her zaman beş on istedikleri 
parayı veriyordum. 

Bundan birkac hafta eve! artık 
bu vaziyetin bu şekilde devamının 
biçimsiz olacağını ve nikahımızı yap
maklığımızı ısrar etmiştim. Birkaç 
gün sonra bana bir nüfırs tezkeresi 
getirerek evlenme muamelesi için 
hükumete müracaat etmemi söyle 
diler. 

Muameleyi başlatmak üzere hü-

Mahkemelerde 

Karaisalı cinayeti 

Karaisalıdan Abdurrahmanı ta· 
banca ile öldürmekten suçlu ve mev
kuf bozlarca köylü Mustafa oğlu Ali

nin dün ağır cezada duruşmasına de. 
vam edilmiştir. 

Ali : Abdurrahmanııı kendisine 
tabanca ile yürüdüğünü ve müdafaai 
nefs için ateşe mecbur kaldığını söy· 
!emiştir. 

Şahitlerden bir kısmı dinlenmiş 
ve Ulukışlada bulunan şahit Ahmede 

talimat yazılmasına ve raporu veren 
Karaisalı hükümet doktorundan iza

hat alınmak üzere muhakeme fıaşlca 
bir güne bırakılmıştır. 

*** 
Misisten Capparı yaralamaktan 

suçlu Muharrem oğlu Şabanın du

ruşmasına dün ağır cezada devam 
olunmuş ve ke~if zabıt varakasını eh
li vukuf sıfatile imza edenlerin şaha-
detlı;ri dinleıım_işÜr. _ 

Evrak karar verilmek 'üzei·e tel; - . - - -
kike alın.miş ·-ve muhakeme ·1;4 Tem-
muze _ bırakı!ınıŞır. 

kumete giderken elime verilen nü
fus tezkeresine bir bakayım dedim 
fakat ne olsa beğenirsiniz. 

Nüfus tezkeresi 305 doğumlu 
banbaşka birisine aid bir hüviyet 
varakası idi. Bittabi hemen dönüp 
eve geldim. Ve bunun ne demek ol
duğunu . sordum. Bana yanlışlık ol
duğunu söylediler. Ve nüfus tezke
resini alarak Hakimeye aid olanı 
getireceklerini ve düğün hazrılığı 
için 60 lira lazım olduğunu söyledi· 
ler. Üzerimdeki bütün mevcud pa
ramı fazlasıyle kendilerine verdi m. 

Ertesi gün nüfus tezkeresi işini 
hatırlattım . Yarın dediler . Ertesi 
günü yine istedim unuttuklarını söy· 
lediler . Ben de bir kaçgün hiç sor
madım ve nihayet eveli gün öğle 
üzeri eve gittiğimde ne :nişanlımı , 
ne kız kardeşini ne de akrabasını 

bulabildim 1 Üstelik bir çok eşya
iarım , nüfus kağadınıı da götürmüş
lerdi . Aradım sordum . Hiç bir ta
rafta yoklardı . Yok olmuşlardı . 

Önüme gelen tanıdığa nişanlım 
Hakimeyı ve kız kardeşini ve akra
baiarını soruyordum . Yok yok : 

Fakat dün nihayet anladım ki , 
nişanlı ile anası ve babası geçim yo· 
!unu bu suretle tutturmuş insanlar
mış. Ve benl bedlalık kurbanlarının 
beşincisi imişim .. 

[ Süleyman seleflerini adresle
riyle saydı J 

Şimdi inanınız ki bu işi resmi
yete dökmek için istidaya harcıya

cak param yok -

Arazi tahrir müfettişle
rinin_ Ücretleri 

Finans Bakanlığı, arazi tahrir mü
fettişlerinin ücret ve masraflarının 
ne suretle tediye edildiğine 
dair teşkilatına bir tamim gönder
miştir. Buna nazaran, tahrir müfet
tişleri, aylık ücret ve masraflarını 

Bakanlıktan tasdikli kredi cüzdanla
riyle ve çek kullanmak suretiyle, tef 
tiş ınıntakalarındaki malsandıkların
dan alacaklardır. Şehir, kasaba v ~ 
köyler arasındaki seyahatlerinde mü 
fettişler en kısa ve en az masraflı 
yolları takip edeceklerdir. Otobüs 
işleyen yerlerde otomobille seyahat 
edemiyeceklerdir . 

Para bozmak 
bahanesile 

Dün, Hacıbayramda un tüccarı 
Mehmet oğlu Enver adında birisini 
meçlıul bir şalııs para bozdurmak 
bahanesile oyalamış ve on lirasını 
aşırmıştır. 

işi haber alan zabıta derhal faa
liyete geçerek hırsızı para ile birlikte 
yakalamıştır. . . 

· · Hu adMn, Sakızlar pıahalleslnde' 
oturan Mustafa oğlu Mustafa adHJda 
birisidir. 

Avustu:ryanın 
istiklali 

Şu§nig'ın Cenevreye çağrılma 
dan bahseden ve bu seyıılıatin yap 
yapı!mı.yacağı ihtimallerini tahlil ı 
Enformasyon gazetesi, hu başlık ol· 
da yazdığı bir yazıda diyor ki ; 

~ vusturya devletinin tehli•~ • 
~ içinde yaşadığı aşikardı\\' 

Onun büyük olan, fal 
1 bir kaç aydan beri ciddi surette_: 
mış bulunan ekonomik güçlük)e11' 
gittikçe büyiiyen politik güçlü~ 
de iltihak etmiştir . 

Avusturyayı hür yaşatmak i 
onun elinden buna lüzumlu vasıta 
rı almamak muvafık olur ve bu 
onun hususi işlerinin idaresinde . ta 
pılacak çok amirane müdahelele nı 
bertaraf edilmesini gerekleştirir. ki 

Avusturya hükumeti kendini· in 
ha iyi müdafaa edebilmek için rıi ki 
tazam bir ordu kurmuştur . 

O zaman, komşu devletlerin d 
testolarının önüne geçilebilmişti, R 
kat protestolar her zaman maku 
nırlar içinde tutulmamaktadır . 

Netekim, son zamanlarda Ha.1 di 
burgların yeniden tahta çıkacak 
haberi yayıldıktan sonra , bu~ 

muhakkak bir lıarp doğuracağı su 
ayni zamanda bildirildi . iç 

Bu gibi haberler hür Avustul ce 
hükumetinin, milli menfaatleri? hi 
giriştikleri teahhüdlerin kendı. 

emrettiği vazifeyi başarmasına } J .. 
dım etmektedir . 

Habsburgların yeniden A>" Yo 
turya devletinin başına geçme! 
meselesi tamamen teorik bir bal di 
dan mütalea olunursa bunun, isi 
lali temin etmek ve Alman cazir h 
sine mukavemet eylemek hususu: c 
en emin ve en kolay çare olduğıJ 
şüncesine meyleder . bi 

Fakat bu iş, şimdiki realite 
hesaba katılarak gözönüne get ııı 
lirse, şurasını kabul ve teslim e~O ij 
gerektir ki, Habsburgların yenı' nı 
tahta çıkışı vahim tehlikelere W v 
dan verecektir : c 

Yugoslavya hükumeti, hu; 
bir enerii ile, böyle bir hal olu' s 
heınan tedbirler alacağını teyid 
mekten geri durmamıştır . 

Şüphesiz Almanya böyle bil 
reketi , kendi ırk kardeşlerinin ) 
dımına koşmak için bir fırsat !ıı 

il cekt!r . Unutmamak gerekt!' 
Avusturyada doğmuş olan B. Hıl B 
Avusturya Almanlarının vazife! nı 
nin de 111 inci Bayhş almanlı g 
run vazifesinin aynı .olduğu fikriı s 
bulunmlJştur . Onun için yardım v 
büyük olacak ve bunun akisieril' a 
ne olacağı önceden kestirilmiyec' 
tir ! b 

Bundan dolayı Dolfus hükıl~ 
tinden sonra Şuşning hükumel1 

Habsburgların yeniden tahtr çı t 

!arını hazırlamadığını teyid etıı1. k 
ten geri durmamıştur . 

Bununla beraber . çunu da ~ı 
!emek gerektir ki bir çok ınıl 
ve hükumetle yakından temasta 
luaan Avusturyalı şahsiyetler, ı-1 
burgların gelmesi yüzünden kad 
şılacak tehlikeleri , şimdiki va'/) 
tin temadisi dolayısiyle doğ8' 
tehlikelerden daha ehven görı1' s 
tedirler . 

Avusturya - Macaristan i01 

ratorluğunun halefleri olan de' 
ler delegelerinin , bilhassa Yuf 
lavya delegesinin kendilerine bu - J 
zu etrafında söyledikleri sözle•' d 
sonra Fransa ve lngil tere deleg' 
B. Şuşnig'in Cenevreye geJpıei 
hacet yoktur . O , Alman tehi• 
sini bildiğini , her gün onunla ıl 
tığını ve tehlikelere rağmen bu _ c 
vaşa devama hazır olduğunu s0 

yecektir . .. 
. Fakat , Habsburgların , ~!"' i 
meselesi olmayan yeniden iktı ' 
gelmeleri meselesi bir korkulu~ 
bi ardsız aralıksız ortaya atM 
ve bunun , Avusturyanın bir k1• 

nın yabancı bir ordu tarafından 
linin işareti olacağı söylenilerek 
mi vaziyetin daha kötü bir 
konulduğunu ve kendi sahsi va1 

tinin de kararsız bir hale sokıl 
'ğunu ilave edecektir . I 1 

Çünkü bu ademi tasvib r 
bu te!ıdidin ; bu tehlikelerin , 
~eyden önçe kendi· fiİ<irlerine ~~1 

eileee1ıleri içiıi,- />;lm:,n· politilaı
da arzu e.dildigi ~üpbesiıdlr · 
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Rokfellerin oğlu dünya 
nın en hayır sahibi 

adamıdır Belçika meclisi de 
i ; 

eh~· d. k d . l k. . . ·1 !zecri tedbirlerin kal 
~ .. ıın j.~ k \.ar ıns~n ı ıçınl hıd mı yar dırılmasına karar 
t1~e~ ur ırası arcamış ar ır verdi 
~ -

M. Jünyor : " Babam para kazandı, ben de harcamasını 
k ~ öğrendim ,, diyor 
sıta 

bu J. D. Rockefeller dünyada çok 
I ~~ tanınmış olduğu halde , pek iyi ta
. er nınmış bir adam denilebilir.Bir çok 
ı. k' 
ini . ımseler için bu meşhur adı taşıyan 

·n ~ ı~san servetini rastgele yerlere ve 
kımselere dağıtan bir adamdır. 

in d J .. D. Reckefeller Amerikada 
ti, aha zıyade Jünyor ve babası biiyük 

akv Rockefellerde Senior adile tanınmıştır. 
Fakat j. D. Rockefeller kendi ken

Ha dine bir başka ad daha vermiştir: 
akl " Hayır işleri adamı " 
bu~ Filhakika bütün ömrünü, azami 
ğı ~urette fakir ve zavallılara yardım 
tu~ ıçi~. ~arasını ne şekilde sarfedebile· 

~iıı ~~gın'. düşünmekle geçiren bir adama 
di ıç hır ad bu kadar yakışmaz . 
yı .. Bu suretle hareket ederken H. 

lunyor babasından çizmiş olduğu 
A' Yolu takibetmiştir . 
mel . ihtiyar Rockefellerin bir tek en· 
ba dışesi vardı · 
'ı . 1
\ Bıraktığı serveti oğlunun, safa-
zı hat ve boş zevklere sarfederek har

cayacağı korkusu . 
. Bunun için ona daha genç yaşında 

litı bır takım sağlam prensipler aşıla
get ~ağa uğraşmıştı . Kazanılan para 
etG Uzerinden yüzde onunu tasarruf et

eni< tııeli, yüzde onunu fakirlere vermeli 
rıı ve geri kalan kısmını temamile har-

camalıdır . . 
huS 
olu Bu prensibi oğluna öğrettikten 
id sonra Rockfeller onu mektepten al 

tııış, ve sırasile oduncu , sokak sü 
bit Piirgecisi ve nihayet kemancı olarak 

in ı çalıştırmıştır. 
b . Genç Rockfeller kazandığı para 

ktiı ıle geçinmet.e mecbur tutulmuştu · 
H·ıt B 5 

abasından beş para yardım gör-
ifel tııiyordu. Tasavvur edildiği gibi bu 
t~~ genç orı sekiz yaşında iken ne hu· 

susı yatlara , ne lüks otomobillere 
ım 1 v . erif e ne motörbotlara ve ne de koşu 

atlarına sahipti. Babası ona : 
yeC' 

. - Her akşam sarfettiğin parayı 
kı'.i~ bır tarafa kaydedeceksin .. demişti. 
eti 
çıl 

etııı. 
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Ve oğlunu bu hususta nasıl ha
~eket edeceğini öğretmek için, bizzat 
endisinin 1855 ten itibaren tuttuğu 

l!ıasraf defterini gösteriyordu. 
Bu defterde sarfedilen en küçük 

~ikd_ar, hatta fakirlere verdiği 5 sent 
R.ıle ışaret edilmişti. Ve zaten ihtiyar 

eckefeller bir dilençiye 5 sentten 
f~z~a katiyen para vermemiştiı. Di
lakıs, kendisine bıraktığı muazzam 
~erveti cemiyete iade etmesi için oğ
Unun dımağını bu şekilde yetiştir
l!ıek için elinden gelen her şeyi ya
tııyordu. 

Bu suretle hazırlandıktan sonra 
~~nyor babasının bu hususta besle· 
tği ümidleri boşa çıkarıyordu. 

b Ve bu suretle 21 yaşında iken 
abasının verdiği 21.000 dolar eline 

g_eçtiği zaman o yaşta olan her gen-
cın Y • 'b' k • 1 h apacagı gı ı zev ve eg ence 
Ususunda katiyen ifrata düşmedi. 

. Ağır başlı, sakin ve servetinin, ı 
ıctiıııa· k" · k d' · · , . ı mev ıının en ısıne emrettı-

~1 Vazifeleri derinden anlamış bir 
elikanlı olarak kaldı. 

Babası ona daima : 

b· - Dir yardım, bir teberru hiç 
ır zaman-bir tek kişiye değil bir 

Dcuk insanlara faydalı olmalıdır .. 

yurtlarda çalışan ciddi ve :menfaat 
düşüncesinden ari müşavirleri me
murları görünce hayret etmişti. 

Elhasıl o "yardım.ı bir iş olarak 
telakki etmiş ve bu işin tekniğini 
anlamak için çalışmıştır. 

Bütün bunlar 1899 da geçiyordu. 
Bu tarihte Rockefeller babasının kur
duğu hayır müesseselerine 167 milyon 
dolari vermişti. 

Halbuki bu gün 750 milyon do 
!ar vermiş olmaktadır. (aşağı yukarı 
1 milyar Türk lirası) Rockefeller 
Jünyor'e rehberlik eden fikir şu ol 
muştur: 

Prensip olarak her yardım ve te
berru projesini kabul ve iyi bir tet
kikten sonra bunları ya tatbik veya 
reddediyordu. Bunun için de etrafın
da bir çok müşavirler bulundurmak 
mecburiyetinde kalmıştı. Bunun için 
ilk dafa bir vaftis papasının tavsi
yelerini l dinlemeğe başlamıştı. Ve 
çok geçmeden bu rahip onun üzerin
de mühim bir nufuz kazandı. 

Çok geçmeden insanlığın yaşadığı 
şartları tadil ve iyileştirmenin ilmen 
yolunu bulmak için bir komite teşkil 
etti. Fakat büyük bir kıskançlıkla 

hayır işleri müesseselerinin idaresini 
kendi elinde muhafaza etti. 

Bu suretle ilk olarak , • rokfel
ler tıbbi araştırmalar enstitüsü " nü 
kurdu . Sonra • Board umumi ter 
biyesi " ve daha sonra da " rokfel
ler sıhhat komisyonunu " teşkil etti. 

Bunları ,, Rockefeller kurumu • 
adını taşıyan muazzam müessese ta
kip etti ki , yalnız bu işin rokfeller 
bir çekle 100 milyon dolar verdi . 
Ve bu suretle dünyada yardım ve 
teberru rek~runu kırmış oldu . Fil~a- ı 
kika karnecıler yardım ve hayır mu
esseseleri için 125 milyon dolar te· 
berru etmişlerdi · Fakat bu parayı 
ancak üç defa dalvermişlerdi. Bura 
da M. J. D Rockefellerin bu muaz
zam insanlık müessesesinin uzun boy
lu tarihçesini yapmağa imkan yok -
tur . Yalnız şurasını söylemek la· 
zımdır ki; Amerikanın ekonomi kral 
!arı bil<! bizzat kendi işleri için, onun 
hayır müesseselerinin inki~afına sar
fettiği gayreti , zekayı , ve enerjiyi 
sarf etmemişlerdir . 

M. Jünyor her şeyle uğraşmış , 
mücadele yapmıştır . İnsanlığın ba
şına çullanan hiç bir bülye yoktur
ki onu meşgul etmemiş olsun . O 
ne zaman sarf edilmesi lazım geldi
ğini , nasıl sarf edileceğini , ve (Ü

zumundan fazla sarf etmemeyi çok 
iyi bilir . 

F uhş çok endişe verecek bir şe· 
kil almıştır . Bu afetle mücadele için 
5,800,000 doları derhal verdi . Gay
ri sıhhi ve sefil binalarda yaşayan 

insanları bu yerlerden kurtarmak 
için yapılan mücadeleye 27 milyon 
doları tahsis için tereddüt etmedi · 

Bundan başka bu hayır adamını, 
edebiyat , sanat , arkeoloji , elhasıl 
her şeyi alakadar ecmektedir . Ame
rika , Japonya , ve Afrikada müzigi 
yaymak için 15,800,000 milyon do
lar harcamıştır . 

Memleketin üniversitelerine 9,2-
50,000 dolar teberru etmiştir . 

Misyonerlere ve " selamet ordo vaı, 
ok~ 

eırıişti. 

1 M. Jünyor bu fikirden çok fayda
tndı. Düşünmeden yapılan teberru
arırı faydadan .çok ziyan . getirdiğini 

, su ,, na 14,288,000 dolarlvermiştir . 
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Çok . 
l\ııı geçıned~n ~n.lam~_şlı, '( e babası-
i<;J kurduğu yardım müesseselerinin 

~resi başına getirildiği zaman i:rJ 

Bugün kendisi 162 yaşındadır . 
Kendisi kibar , sevimli ve bilhassa 
şen bir adamdır . Sık sık : 

- Babam para kazandı . Ben 
de sarf etmesini öğrendim . Demek· 
ltr . 

Bürüksel : 10 (Radyo) - Baş
vekil Vanzeland, Ayan Meclisinde 
Uluslar Kurumunda : görüşülen me
seleler hakkında bilhassa ltalyaya 
karşı tatbik ~dilen zecri tedbirlerin 
kaldınlması hakkında izahat vermiş 
ve bu izahat üzerine meclis, zecri 
tedbirlerin kaldırılmasını on muhalif 
reye karşı ekseriyetle kabul etmiş-

F ~ansa dahili istik \ 
raz yapıyor 

Paris: 10 (Radyo) - Maliye 
Nazırı; Radyo ile, Fransa maliyesinin 
iyi olmakla beraber hükumetin da
hili bir istikraz yapmak tasavvurun 
da olduğunu :bildirmiştir . 

Yine iki kumarcı 
yakalandı 

Dün, köprü başında, anıelelerden 
Antepli Abit oğlu Arap ve Kay
serili Mehmet oğlu Cevat adında iki 
kişi mezarlık arasında zarla kumar 
oynarlarken, önlerindeki 350 kuruşla 
birlikte cürmü meşhut halinde ya
kalanmışlardır . 

Japonya büyük ma 
nevralar yapıyor 

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

Tokyo: 10 (A. A.) - iki gün · 
denbcri ağır, hafif tanklarla askeri 
manevralar devam ediyor. 

Şimdiye kadar hiç bir yerde bu 
kadar muazzam bir manevara görül· 
memiştir. 

Dörtyolda sıtma 
salgını mı var ? 
Dörtyol : 10 [ Hususi ] - Bu 

sene Dörtyolda sıtma hastalığı sal
gın bir hal almıştır . 

Bilhassa zehirli sıtma vak' ala· 
rına sık sık şahit olunmaktadır. Hal
buki mücadele .teşkilatı da kaldı
rılmıştır . Bundan başka bir müd
dettenberi hükumet doktorluğu da 
münhaldir . 

1 

Değerli Kaymakamımızın lazım
gelen tedbirleri alacağında şüphe 
olmamakla beraber bu hususta sıh
hat Bakanlığının da nazarı dikkati 
celbolunması lazımdır . Aksi tak 
dirde sıtma eskiden olduğu gibi, ha· 
şı boş bir surette ellerini, kollanm 
sallaya, sallaya tahribatını yapmakta 
devam edecektir . 

Filistin' de Yahudi 
muhacereti durdu 

ruluyor 
- Birinci sahifeden arlan -

nında bulunan muhafızıda öldürül
müştür . 

Radkifa'da bir Yahudi, Hayfa cı · 
varında üç hırıstiyan -arap ve beş 
yahudi öldürülmüştür. Bunlar maza
larında ticaretle ugraşırlarken öldü
rülmüşlerdir . 

lngilizler, Denizde olduğu gibi 
karada da Filistine silah kaçakcılı 
ğının meni için şiddetli tedbirler al
mış ve hududlarda Karakolların ade
di artırılmıştır . Filistin sahillerine 
yaklaşan vapur ve gemiler çok sıkı 
bir murakabeye tabi tutulmaktadır . 

Bu cümleden olarak Hayfa !ima 
nına gelen bir Polonya vapurunda 
yapılan araştırmada harb malzeme
si bulunarak müsadere edilmiştir . 

Dürt gece Zamtadan ge!mekte 

Avusturya ile 
Çekoslovakya 

Arasındaki protokol 
imza edildi 

Londra : 10 ( Radyo ) - Aws
turya ve Çekoslovakya arasındaki 
protokollar imza edilmiştir . 

Cenubi Çin kuvvetleri ku
mandanları Nankin hükume · i 

tine iltihak ettiler 

Seyhan parkında 

Elaziz Halkevi temsil kolu tarafından 
Bu akşam birinci temsil 

(KAYNANA) 
Meşhur Vodvil 3 perde 

Saat tam 21 de başlar 
~----------Bir kaç so'' z : Türk sahnesinin [ 12 ) sayılı artistinden 

mürekkep olan bu heyet yalnız beş gece 
sahnemizde yeni beş eser oynıyacaktır.Heyetin başında ünlü sanatkar Er 
tuğrul Sadi bulunmaktadır . 

Temsillere Bayan Süad, Bayan Leyla, Bayan Sahire : Salahi , Vedad 
Sıtkı Lami, Daniş iştirak etmektedir . 

Temsillerin musikisini heyetin orkestra şefi ve viyoloni~t Ferulı idare 
etmektedir 

t 

lstanbul : 10 ( Radyo ) - Şeh

rimizdeki Çin elçiliğine gelen bir 
telgrafa göre cenubi Çin kuvvetle
rine mensup bir çok kumandanlar 
Nankindeki Çin .hükumetine iltihak 
etmişlerdir . Umumi kanaat bu mu
tavaatın Çinde yeni dahili bir mu
harebeyi bertaraf edeceği merke
zindedir . 

------------------------------------------= 

İspanyol f açistlerinin şefi 
tevkif olundu 

Madrid: 10 [Radyo) - lspan
yol façistlerinin şefi olan General 
Mollayi tevkif olunmuştur. 

General, Primo dö Riveranın 

diktatörlüğü zamanında polis şefi 
olup, bilahere azledilmişti. 

Sangsiyonlar 
Kalkmasaydı 

Brüksel: 10 [Radyo] Sena da ver
diği bir nutukta Başbakan Von Ze

land: 
- Eğer zecri tedbirleri kaldır

masaydık; Milletler Sosyetesi yok 
olacaktı. 

Sena 
reye karşı 
etmiştir. 

Başbakana 10 muhalif 
iti mad beyan 22 reyle 

Urfada 
Mühim bir kaçakçılık 
davasının görülmesine 

başlanıyor 

Urfa : 8 (Hususi) - Urfada mü
bim 'bir kaçakçılık hadisesi olmuş 
ve bu yüzden bazı alakadar memur
larla tüccarlardan bir kaç kişi tev
kif edilmişti . Suçlulardan ticaretle 
uğraşan Tiflisli Arif ile bir kaç ar
kadaşı kendilerini mahkeme huzu
runda müdafaa etmek üzere eski 
Adliye Vekili Bay Mahmut Esadı 
Vekil tutmuşlardır . Bu mühim ka
çakçılık davasına bu ayın 18 inci 
günü başlanacaktır . ·------

Teşekkür 
Çocuğumun aylardanberi müp

tela olduğu hastalığını isabetli teşhis 
ve ihtimamlı tedavisile yavrumu mu- ' 
hakkak bir ölümden kurtaran saygı 
değer , çocuk mütehassısı doktor 

· Bahaddin Y engine sonsuz teşekkür· 
!erimin gazetenizle yayımını dilerim. 

Müteahhit 
7093 M. CEYLAN 

olan lngiliz askerlerinin üzerine ihti
lalcılar ansızın ateş açmışlardır. Mu
sademe sabaha kadar sürmüştür . 
Bir lngiliz askeri ölmüş, biri büyük 
ve ikisi küçük rütbeli zabitle yedi 
!ngiliz askeri yaralanmıştır. ihtilal· 
cılardan bir kişi ölmüş ve on sekiz 
kişi yaralanmıştır . 

Tulkerim le Nablus arasın-
da devriye gezmekte olan İngiliz ı.s
kerleriyle yapılan çarpışmada da bir 
zabit yaralanmış ve bir nefer ölmüş
tür . 

Zeyb __ _ki?rü. h_a_l_!<ına seksan ve 
Bassı köyü halkJna doksan lngiliz 
lirası 11akdi ceza tarhedilmiştir . 

M. cemiyetinin kuvvetlendirilmesi 
------·------

- İkinci sahifeden artan -

mecburiyetlere tabi tutmıyacağını 
söylemektedir. : 

Habeş toprakları üzerinde mü \ 
nakalatta, transitte serbesti teminatı 
verilecek ve her devletin ticareti 1 
için kolaylıklar gösterilecektir. 

Muhtırada deniliyor ki: 
•!talya, üzerine aldığı Habeşista

nın medenileştirilmesi gibi ağır bir 
işte meydana getireceği terakkileri 
Milletler Cemiyetine bildirmeği bir 
şeref bilecektir. 

Milletler Cemiyetiyle müşterek 
hareket manasını gösterse, bu söz 
!er Roma ile Cenevre arasında mev
cud güçlükleri izale edecek mahi
yettedir. 

Gazete, bundan sonra B. Blum'
un asambledeki nutkundan bahse· 
diyor: 

Fransa, diyor, her memleket 
için ve her memleketle rejimleri, 
hükumet prensipleri ne olursa olsun 
sulh istiyor. 

Fakat F ransa'mn bu sulh isteği, 
Başbakanın da söylediği gibi bir 
zafiyet eseri değildir. 

Kuvvet karşısında ağzı kapalı 
bir mutavaat değildir. Emrivakileri 
boyun bükerek kabul demek değil
dir. 

Avrupanın bugünkü manzarası
sının çok karanlık olduğunu kabul 
etmek lazımdır. 

Hükumet reisi, 1914 den evelki 
Avrupanın maddi manevi vaziyetini 
pek güzel tahlil etti. O zaman da 
sulha karşı iymanı sarsılmıştı. 

Nihayet devam eden endişeler 
karşısında facia tercih edildi. Şimdi 
de sulhu ayni facıaya düşürmemek 
için her vakitten ziyade milletlearası 
teşilata kuvvet vermek lazımdır. 
Bunun aksini kimse düşünmez. 

Milletler Cemiyetinin on mu
vaffakiyetsizliğinin neticesi teşkilatın 
sadece istişari mahiyette akademik 
bir rol oynamakla iktifa etmesine 
Fransa razı olamaz. Fransa, millet
lararası paktın daha pratik bir şe
kilde kuvvetlenmesini ister. 

Fransa, milletlerarası kanuna ken 
elini de tabi kılarak müşterek emni
yeti bir hakikat yapmak için çalışa
caktır. B. Leon Blum, sulhu kurtar
mak için bir harb ihtimalini daima 
göz önüne almak lazımdır, dedi ve 
halk şuurunu sulha inandırmak için 
müşterek emniyetin umumi silahsız
lanma ile birleştirilmesi neticesine 
vardı. Bu, yapılması söylenmesin
den güç bir şeydir. Teşkilatlı bir 
sulh, taksim kabul etmez bir sulh 
uğruna Fransa şimdiye kadar pek 
çok fedakarlıklarda bulunmuştur ve 
bu yolda yürümekte devam eder
ken müşterek eser için bütün millet· 
!erin hüsnüniyetlerine müracaat edi
yor. Bunu, idealizmi hayale kadar 
uzatmak şeklinde görenler unutma· 
malıdır ki bütün dünyanın hayatı bu 
hayale bağlıdır . 

... B. Eden, B. Blum'dan sonra ı 
Milletler Cemiyeti paktının kuvvet
lendirilmesi ger _ktiğini asamblede 
söyledi, B. Eden zecri tedbirler me 
~efesini aç.ık olarak anlattı. Bu ted-

birlerin fiili bir tesir yapacağı umu
du ile konulduğunu fakat neticenin 
düşünüldüğü gibi çıkmadığım, zecri 
tedbirlerin ilgası veya kuvvetlendi
rilmesi Habeşistanda eski vaziyeti 
iade edebilecekse lngilterenin buna 
taraftar olduğunu, fakat böyle bir 
şeyin hayal olduğunu söyledi . 

B. Eden, zecri tedbirlerin mu
vaffakıyetsizliği yüzünden umumi 
sulh davasının terkedilmesi lazim
geldiği noktasında B. Blum'la birlik 
olduğunu gösterdi. ve şöyle bir sor 
guda bulundu : Milletler Cemiyeti 
nin muvaffakiyetsizliği sebebleri a
rasında acaba milletleri, menfaatleri 
ile alakadar olmıyan işlerde kendi. 
!erini tehlikeye atmak istememeleri 
de yok mudur? Evet vardır ve hat
ta kollektif eınniye ve umumi yar
dım prensiplerinin suya düşmesinde 
en mühim amil budur. Mesela bu 
umumi yardım işinde bilhassa lngil
tere kenei menfaatini bozacağı en
dişesiyle pek tiı:z bir ihtiyat göster
mi; tır. Umumi anlaşmalar ancak u
mumun iştirakiyle haklı bir hareke
te yol açacak mahiyette olmalıdır . 

B. Litvinof da ayni tez üzerinde 
fakat B. Eden'den daha açık olarak 
ve ısrarla durdu . 

Sovyetlerin mümessili, eğer bazı 
devletler askeri bir hareket yapmağa 
hazır olsalardı İtalyaya karşı zecri 
tedbirlerden daha ehemmiyetli ve 
daha ;şiddetli tedbirler alınabilirdi. 
Fakat böyle olmadığı ve bu yapılma
dığı içın zecri tedbirlnrin devamı ma
nasıdır. 

B. Litvinof, Milletler cemi yetinin 
k:ındi arasından olan bir devletin 
istiklalinin ive arazisinin masuniyetini 
temin etmekten aciz kaldığını söyle 
di. Böyle olmakla beraber taarruz 
kurbanına yardım için - velev mu
vaffakiyetsiz de olsa - uğraşan 

milletler cemiyetini elbette böyle bir 
taarruza göz yumacak bir cemiyete 
tercih edeceğini tebarüz ettirdi. 

Sovyet halk komis<'ri Milletler 
cemıyeti paktının kuvvetlendirilmesi 
için 16 ıncı maddenin ibkasını, her 
devlet tarafından mütearrıza karşı 
tatbik edilecek iktisadi zecri tedbir
ler yanında gene müşterek askeri 
tedbirlerin alınması lüzumunu müda
faa etti, 

Eğer bu ideal tahakkuk etmiye
cek olursa o zanıan herhangi bir 
devete yapılacak taarruz karşısında 
o devletle mütecavize karşı karşılık 
yardım paktı yapmış olan devletler 
işe müdahale e-deceklerdir. 

Cenevrede milletler cemiyeti 
paktının kuvvetlendirilmesi için kar· 
şılıklı yardım vadeden mıntakavi 
paktlara büyük kıymet verilmekte
dir . Ve kuvvetlendirme işinin bu 
esaslara dayanması ileri sürülmekte
dir . Fakat unutulmamalıdır ki mın
takavi paktlann da tatbik şekille· 
rinde aksaklıklar bulunabilir . Buna 
örnek olarak Lokarnoyu gösterebi
liriz . 
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Gaz • Develi 
Benzin 
Mazot 

• • Kanatlı atlı 
Socony- Vacum 

Makine yağı Ejderli Gorgoyc- Mobitoil 

Kilsect : Sinek- böcek öldürücü 
VE 

Goodyear : 
lastiklerini 

Otomobil- Kamyon 
arayınız . 

rvıerkez kuıpandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 
5 8 10- 12-15 - 17- 19-22 - 24-26 - 29 

Evinizi, Mobilyanızı, Fabrikanızı. Pamuk ve her çeşit tüccaıi eşya nızı 

- Yangına karşı -

Sümer Bank 
Güven Türk Anonim Sigorta Sosyetesine 

Sigorta ettiriniz . 

;,Jüracaat : Adana da [ R ıza Salih Saray ] . 
7078 
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T~R.KiYE 
1 Dahiliye Vekaletin· 
1 den: 

, 1 .. 

llRAAT; 
Mahalli idareler umum müdürlü· 

ğünde açık olan 35, 30, 25 lira asli 
maaşlı memuriyetlere aşağıda gös· 
terilen şartları haiz olanlar alınacak' 
tır . BANKA.Si isteklilerin : 

1- Memurin kanununun 4 üncü 
maddesinde gösterilen vasıfları haiı 
olmaları. 

- -- ""' 
-
~. 
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Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

I 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay::delenle ve 
Ec.zacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 

1 
Kolonya.Losyon, Esans, tuvalet sabunları , pudra, krem V. S. bulunur .... 

- Celal Bayer 

-

' 

,, ;;:: ....... 

6748 60 

-

2- Hesap , Bütçe işlerile ma· 
halli idareler mevzuatırıa ve mali 
kanunlara vukuflarını açılacak mü· 
sabaka imtihanını kazanmak suretile 
isbat etmeleri . 

3-Müsabaka 15-Temmuz- 936 
tarihinde Ankara , lstanbul , lzmir , 1 

Konya ve Seyhan Vilayetlerinde ya· 
pılacaktır . . 

4 - Müsabaka 15 Temmuz 936 
günü saat sekizde Vilayette yapı· 
lacaktır. 

Taliplerin bu tarihten evvel ve· 
sikaları ve hal tercümeleri hülasa· 
larile birlikte bulundukları yerin Va· 
lilerine müracaatları. 7087 

9- 11 - 14 

Kadastro müdürlüğündeıı 
Adananın Sarıyakup mahallesinde 

Çarşı sokağında 52 umum ve 129 
kapu numaralı ve 70 lira irad!ı Ka
dastroca 89 adanın 23 parseli olan 
Ramazan zade vakfından icareteynli 
b·r bap dükkanın 24/6 hissesi ba 
tapu Mahmut oğlu Melımedin olup 
mütebaki 24 /18 hissesi ebaan ced 
din intikalen senetsiz olarak Meh-
met evlatları Mustafa , Ali , Nazife, 
Hamza, f atma , ve fsmail oğlu İs- bon5; 

mail ve Ahmet evlatları Hasan ve 
Mariyenin uhdelerinde olup ehli vu-
kufun ifadesine atfen Kadastroca da Yaıı 
böylece tesbit edilmiş ve bu kere 
hissedarlardan Hamza, Fatma, Ha
san ve Mariye kendilerim~ ait hisse
lerini (500) lira bedelle Ahmet oğlu 
Aliye satacaklarını beyan ile mua
mele talep eylediklerinden bu dük- llıuııı 
kanda başka bir hak iddia eden var- evk 
sa tarihi ilandan itibaren iki ay zar· 
fında evrakı müsbitelerile birlikte Sesi 
Kadastro müdürlüğüne müracaat 
etmeleri aksi takdirde hissedarların leri 
kesbi katiyet eyliyeceği ilan olunur. tulan 

7092 heye 
lııişle 
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Ankara Birası Fabrikası baıır 

1 

Ôz Türk sermayesile kurulmuştur 
, .. 

ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI 

ı 

2 
3 
4 
5 

105 
385 

32 
82 

325 

Yarım 

Gram 
.. .. .. .. 

litre Ankara Birası 

Ekmekten 
Sütten 
Tereyağından 
Etten 
Balıktan 

6 3,5 adet Yumurtadan 
Alınacak gıdayı temin eder . 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi

rasını içiniz. Her yerde israrla arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

Adana Acentesi : Rıza Salih Saray 
Bebekli Kilise sokak No. 11 A. 

6~84 
No. 11 B. - Telefon No. 265 

26 

Uınumi neşrıyat müürü 

Celal Bayer 
Aclana Türksi.izü ıııatbaası 

R. 


