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Fenerbahçe 
Bugün Galatasaray
Güneş muhteliti ile 

karşılaşacak 
Yeni Asır matbaasında buılmıştır • 

• 
ı a zec ı 

tedbirle i asını ·kabul e ti 
Köylüyü okutmak ..... 

Rejime en büyük 
kuvveti vermektir 

Ttırk köylüsünün imparator
luk devrindeki hayatı kölelik-

. ten farksızdır. Seyahat eder
ken, köylerde dolaşırken gö
rülüyor ki bu bahtsız insan
ların yürekler acısı olan yaşayış 
tarıları vicdanları sızlatmağa 
yeter. 

Toprak yığınlarından kurul
muş kovuklar onlann evleridir. 

Siyah kuru bir dilim ekmek
le bir baş soğan onların ha
yattan nasibidir. 

Ôyle köyler vardır ki içinde 
bir tek okuyanı yoktur. Teba
rüz ettirmeliyiz ki; fakat bu 
durumun mes'ulü cumhuriyet 

idaresi değildir. Asırlarca sü
ren lmpaıatorluğun ihmali Türk 
köyliiailoil karanlıklarda bırak
mif, onlara köle muamelesini 
liyık görmüş, mahsulünü elin· 
den kapmış, evlatlarını Yemen 
~ilerinde yıpranmıştır. 

Kayltl meselesini, köylü da
•aaını ilk olarak ele alan Cumu
riyettir. 

V arhğ11D1zın temelini teşkil 
eden bu ekseriyeti benliğine 

ve refabe kavuşturmak yeni 
rejimimizin lllküsü olmuştur. 

Bunun böyle olması da ga
yet tabiidir. Temellerini sağ
Jamıyan bir varhğın ayakta 
durabilmesine imkan tasavvur 

edilemez. imparatorluğu çö· 
küntüye sürükliyen sebebler 
arafbntlrken, köylüye reva gö
rülen kalelik hayatının roln 
derhal göıe çarpar. Yeni rejim 

varbpu ebedileştirmek için işe 
köylll davasını halletmekle baş
lamııbr. itibarı kaldırmış, top• 
rak mahsullerinin kıymetlendi
rilmesi, köylünün kazanması 

çarelerine başvurmuştur. 

Denebilir ki yeni rejim, al
dığı her kararda mutlaka ve 
mutlaka köylü davasını gözö· 
nünde tutmuştur. 

Bunlar arasında köylüyü 
okutmak meselesi de ön safta 
bulunmaktadır. Gerçe impara
totJuk devr :nde mektep yüıü 

görmeyen şehirler mevcut iken, 
bugün maarif hayatının köylere 
kadar uzandığına, dal budak 
saldığına sabit oluyoruz. 

Bununla beraber yine! itirafa 
mecburuz ki köy mektepleri 
işine arzu edilen istikamet 
verilememiştir. Bunun maddi 
ve manevi bir çok sebepleri 
vardır. Lakin ne olursa olsun 
her şeye rağmen biz köylüyü 
okutmak zaruretiodeyiz• Ulu· 
sumuıuo yokluktan varhk ya
ratmak hasletini bu maksat 
uğrunda da can!andırmağa 

borçluyuz. 
Maarif Vekaleti de bu 

mevzuun ehemmiyetini der· 
piş ederek açık hava ted
risab ve saire gibi bazı 
tetkikler yapmaktadır. Bun
lar arasında ordudan terhis 
olunan başçavuşların köy mual
linıi olarak yetiştirilmesi de 
düıilnülmüştür. Belki ilk na

- Sonu 2 incı salu/tae -
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CENEVRENIN MÜHiM BiR TEŞEBBÜSÜ 

Yirmi iki yıl devam eden harb seferberliğinden 

dünyada 

Cenevre, 4 (Ö.R) 
Eyltil ayında cünyanın 

sonra 
bir 

her yerinde sulh oüma- E .• ~~f'~,~-\~ı.•~~11! 

yişleri yapılacaktır. Mil
letler cemiyeti, bu nü
mayişlere müsaade ver
meleri için bütün üye Mllllfı 
devletlere müracaatta 

L-1_,iPI 
bulunacaktır. 

O gün bütün radyo
larda sulh neşriyatı ya-~~:.;)'"> 
pılması hususunda şim
diden gereken tertibat 
alınacaktır. 

Paris, 4 (Ö.R) - Baş· 
bakanlık tebliğ ediyor: 
Blum bir çok mühim 
şahsiyetlerden mürek
kep bir heyeti kabul 
etmiftir. Bu heyet Fran
sada bir milli sulh günü 
hazırlanmasını istemiştir. 

Eyliil ayında bütün 
sulh seferberliği yapılacak 

Radyolar sulh neşriyatı yapacaklar . ...................................................................................... . 
Sulh lehinde halk knt
Jeleri arasında yapılacak 
toplantıya hük6metin 
mOıalıereti i.ltenilmiştir. 

Blum bu müzahereti 
..,.lii4'tM)1l...:::~ vadetmiştir. Diğer taraf

tan başbakan 12 Ağus
tosta Fransada yapıla
cak sulh nümayiıinde 
•öz alacaktır. Bu tarih, 
dllnya harbının başladığı 
feJAket tarihinin yıJda
ntimndür. Böylece, 22 
sene faula ile, harp se
ferberliği ·yerine ıimdi 
bir sulh seferberliği ya
pılacaktır. 

Londra, 4 (Ö.R) -
Milletler cemiyetine mü
zaheret birliji, salla 
o6mayiılerioio parlak 
bir surette yapılması için 

Diğer taraftan, Eyliil 
ı..:.--:.;...~~~Noılllilllll ....... ...__ ....... ..._.-::ı,;....:..._.;;.._... ........ ;....;.:..~......ı~--l~.Lı;..-=-. _.........._,-~--~~-~ şimdiden faaliyete geç-

ayında bUtüo dünyada Sulh İ{in ltazırlandığı sövle11en Fransız motöılü kuwetlttl miştir. 

TANOANIKA HALKI 
LONDRAYA BAŞVURDU 

• ••••••••••••••••••••••• 

Alman 
idaresine geçmek 

istemiyorlar 
••• 

Oradaki koloniler 
vatandaş muamelesi 
' görüyorlarmış •• 

Müstemleke de111ine şiddelle 
muhalefet eden binbaşı Attlt 

Londra, 4 (Ö.R) - Şarki 
lngiliz Afrikasının eski Alman 
müstemlekesi olan Tangamiko 
mandaya tibi arazisinde oturan 
Avrupah koloalar ile y•liler 
tarafından bir çok imza ile 
lngiliz hükumetine müracaat 
edilmiştir. Bunda bu arazi 

- Sonu 3 Iİntü sahiJtde -

........................ ····································································································································································································-

Dantzig ve Almanya KANTONLULAR NEDEN 
iSYAN ETTiLER ? 

•••••••••••••••••••••••• 

Nankin Almanya Danzig' de yeni 
bir emri vaki hazırlıyor Kantonla harp 

etmek isterse 
Fransa Balkan paktı ve küçük an- şımau çı~·hÔkometl Kan-

tantla samimi surette ~nlaşmalı tona yardım edecektir . 

J<.liçük antant şe/leri bu arada 

Paris 4 (Ö.R) - "Oeuvre" 
gazetesinin diplomasi muharriri 
Bn. Tabouis Ceoevrede Danhig 
meselesi hakkında Eden, De
lbos ve Bek arasındaki müzake
relerde Lehistan hariciye nazı· 
rının bu mesele bilhassa Le
histanı alakadar ettiği için 
onun takdirine b1rakılmaaıoı 
ve halli hususunda Lebistana 
tam salahiyet verılmesini iste
diğini yazıyor ve buna hayret 
ederek diyor ki : "Milletler ce· 
miyetinin vazifesi b~r ta~afta 
beynelmilel kanuna rıayeh te
min eylemektir.,, 

Paris 4 (Ö.R) - Sosyalist 
"PopuJ~ire,,gazetesi başbakan 
Blumun Ceneyredeki faaliyetini 
memnuniyetle karşılıyor ve Ce
nevreye sesyalist terini ve müj
desini gtlirdiğini yazdıktan 
sonra kollektif emniyetin ve 
paktın takviyesi için Fraoaız 

sosyaliıt lideri brafıodao mü
dafaa edilen noktai nazarı 
isabetli buluyor. 

Komünist " Huruainte " ise 
F ransanın ltalyan muhtrasma 
ehemmiyet vermemesini ve onu 
müzakere mevzuu olarak kabul 
etmemesini istiyor. Emri vaki 
siyasetinden bahseden bu ga
zete bu usulü şiddetle tenkit 
ettikten sonra diyor ki: 

"Almanyanın bizi karşılaş· 
tırdığı sürprizler bitmemiştir. 
Lokarnodan sonra Dantzig işi 
ortaya çıktı. Bunu diğerleri 
takip edecek, Muazzam kollek
tif emniyet abidesi geniş bir 
esas üzerinde sağlamlaşbrıl· 
mazsa bunun sonu gelmiye
cektir. Fransanın küçük itilafla, 
Balkan itilafile, samimi olarak 
sulh istiyen bütün devletlerle 
birlikte hareket etmeli li
••dar•r 

Japon askeri.eri 
Pekin 4 ( Ô. R) - Pekin 

siyasi konseyi dış işleri komis· 
Yonu başkam Çung - Hun Ja
pon matbuat mümessillerine 
beyanatında cenubi garbi Kan
ton hiik6metinin Nankin bükiı· 
metile muhasama haline girme
•inin aebebi, bu hükfimetin iı-

- Sonu 3 /JllJ:Ü salıi/ttk -

SON DAKiKA: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dün Cenevrede yapılan 
gizli toplanbdan sonra •• 
Boğazlar meselesinde tam bir 

anlaşma elde edilmiştir 

Çanakkalt ve AJuJenız dtvldl"iam vaziytlini zösleun bir harita 
lstanbul, 4 ( Yeni Asır mu

habirinden ) - Montrö kon· 
feransının 10 temmuz tarihine 
kadar mesaisini bitireceği ve 
boğazlar mukavelenamesinin 11 
temmuzda imzalanacağı Cenev· 
reden bildiriliyor. 

Cenevrede alakadar devlet
lerle yapılan temaslarda yeni 
mukavelenin esaslannda bir 
anlaşma elde edilmiştir. 

Montröde faaliyet göster
mekte olan teknik komite, 
projenin ikinici tetkikini bitir
miştir. Komitenin raporu Pa
zartesi günü hazır olacakbr. 
Konferans, Pazartesi gününden 
ıoora siiratle inkişaf edecektir. 

Zecri tedbirler kalktıktan 

ıonra ltalya mukaveleyi imza 
için Montöye bir delege ı&n• 

derecektir. Bu tarihin 11Tem
muz olması muhtemeldir. 

lstanbul, 4 ( Telefonla ) -
Cenevreden şu telgraf haberi 
verilmiştir : 

Bu gece Cenevrede, millet• 
ler cemiyeti lokantasında birle
şen lngiliz hariciye nazırı Ede-n. 
Türkiye hariciye vekili Dr. 
Tevfik Rüttü Aras, Sovyet 
hariciye halk komiseri Litvinof 
ve Fransız devlet nazın Pol 
Bookur, Mootrö konferansının 
pazartesi sabahı umumi top
lantısını yapmasına karar ver
mişlerdir. 

Konuşmalar gizli cereyan et
miş ve Boğazlar meselesi hak
kında tam bir anlaşma elde 
edildiği müşahede cdilmiftir. 

- Solla 3 ÜIJ&li sahi/«# -



Köylüyü nkuhnak 
- ---Rejinıe t:n biiyük 

kuvveti vermektir 
- S.#ara.tı i bıd $aJı//ed~ -

urda baaıt gibi görülen bu 
•eaeİe rejimimiz için büyük 
bir ehemmiyeti haizdir. Köy
.. rd• .mekteb açılamamasının 
Mr aebebi de klSyde muaUim 
klunamamaaıdır. Muallim mek
tıebierinden yetiıen gençleri
aııin hayatı gözlerimizin önün
tıledir. Bütün konforu haiz 
mekteblerde yetişen bu gençler, 
yukarıda da babseylediği-
miz gibi, insanhkla alakası 
pek azalmış köy hayatına ve 
mahrumiyetlerine göğüs vere
IDİ)'orlar. Belki de bazı bakım-
lardan haklan da vardır. 

Bizde ordu yalmz memleke
tin müdafaasına yarayan bir 
varlık değildir. O yurd bekçi· 
liği vazifesini dünyaya örnek 
olacak bir kudretJe yerine geti
rirken ayni zamanda yurd ço-
cukları için en büyük bir mek· 
teb olmaktadır. 

Orduya okuyup yazma nime· 
tinden mahrum bir halde as
kerliğini yapmağa gelen Meh
metçik, köyüne okur yazar 
dönmekte, düıünceaiude yaşa· 
yışında büyük bir değişikliğe 
sahip baJanmaktadır. 

Hele bunlar aruındaa kabi
liyetleri inkişaf etmif, arkadaş
ları uasmda temayüz ederek 
baı ça•uflağa ylbelmif baJu
nanlar bir kurstu geçirilerek 
köylere muallim gönderilirse 
muhakkak elde edilecek neti· 
celer çok farklı olacaktır. Onlar 
esasen köyden çıkbklan için 
köy hayatına inbbak etmekte, 
görgülerini köyde yapmakta 
zorluk çekmiyeceklerdir. Çok 
yerinde ve isabetli gördüğü
müz ba kararın genişletilme-

sini dileyebiliriz. Nasıl ve ~e 
babasına olursa olsun köy-
lüyü okutmak çarelerini elde 
etmeliyiz. Çünkü köyl6yü okut
mak bayak da•amızın dhüm 
noktasıdır. Köylüyü okutmak 
rejime en büyük kuvveti ver
mektir. 
~ a.k.k..ı C>ca.k.oğ1u. 

Gizli nufus 
Kltnler cezaya 

çarpllrılacak 
Gizli nufus yazımı hakkmda 

iç Bakanlıktan llbaylığa bir 
tamim gelmiştir. Baada gizli 
nufus vak'alarının vaktinde ha
ber vnibaemeainden kimlerin 
mesul tutulacakları bildirilmek· 
tedir. 

Tamime göre aile reislerin
den gizli kalan nufuslan haber 
vermemiş, evlenme ölüm vak
alannı muhtarlara ve belediye
lere bir Haziran 935 tarihine 
kadar bildirmemiş olanlar para 
cezasına çarpbrılacaklardır. 

fı uhtar ve belediyelerin bu 
işi r "çin memur ettikleri kim-
seleri gizli niifualan, evlenme 
ve ölüm Ye kaybolma yak'ala-
rını 1 Temmuz 935 tarihine 
kadar bu ıişe ait deftere yaza 
rak vali ve kaymakama tealim 
etmemif bulonanlar yine para 
cezasile cezalaac:bnlacaldardır. 

Kiyünde gizli 11iifua •ak·ua 
bırakan muhtar ve ihtiyar 
heyetleri yine para cezasiJe 
cezalaodınlacaktardır. 

Yeni ölüm vak'alarmı on gün 
içinde haber verıniyenlerle ye
ni doğum ve evlenme1eri vak
tinde haber vermiyen doğum 
sahipleri ve evlenen er'kekleri 
hakkında da ceza tatbikine 
girişilecektir. 

.. 1 1 •••• 

Kaza 
MerdtYenden JUYarlandı 

Ahancak'ta Şehidler cadde
sinde Rahmi 'nin lstildAl un 
fabrikasında çalış.an Abdullah 
oğlu Ahmed, arkasında bulu-
nan un çuvalile merdivenden 
yukarı çıkarken nasılsa ayağı 

kayarak aşağı düşmüş ve vü
aadunun muhtelif yerlerinden 
yanlanarak hastaneye kald1-
rıhmJbr. 

• 
L 1 

Gümrükte Takaütkanunuhakkında . ···-Ambarlar liman 
müdürlüğüne 

geçti 
Şehrimiz liman itleri umum 

müdürlüğünün bir temmuzdan 
itibaren muteber olan yeni 
kadrosu iktisat vekaletinden 
dün liman işleri umum mtidür
lüğüne gelmiştir. 

Yeni kadroda işletme servi
sinden iki memur açığa çıkanl
m11tar. Bunlara ikramiye verile· 
cektir. Kadronun diğer kısmın• 
da değişiklik yoktur. Yalnız 
gümrük ambar ve antrepoları 
da tamamen liman işleri umum 
müdürlüğü idaresine verildiği 

için ambar memuru olarak 
idarece 15 kadar memur alına
caktır. Dün ambar memurluk .. 
larına talih o1antann vaziyetleri 
liman işleri umum müdürü Haı
met tarafından tetkik edibniı
tir. 

Gümrük ambarlanmo idarai 
dünden itibaren liman işleri 

umum müdürlüğüne geçmiftir. 
••••••••• 

Tütün 
lnhisarlarla şirketler 
vaziyeti teshit ediyor 

Tütün mmtakalarından şehri
mizdeki alakadarJaıa gelen ma-

lumata göre hemen her yerde 
tütün mahsulü toplanmıı Ye 
sergilere konmllflur. inhisarlar 
idaresi ile muhtelif tütün kum
panyalarmm ve tncc:arlann me
murları şimdiden tütün mınta
kalannı gezerek mahsul vaz.i
ye~ni yakından tetkik etmekte 
ve kimlerde ne kadar tütün 
bulunduğunu, mübayaat esna· 
smdaki hareketlerine esas ol
mak üzere tesbit eylemekte· 
dUler. 

Tuzlada 
Devam eden inpat 
Çamalb tuzlasında sofra tuzu 

fabrikasının inşaatı bitmiştir. 

Çuval ve tuz depolannın inıa· 
.atını bitirmek üzere de müte
ahbidlere onar gün müddet 
verilmiştir. Bu müddet zarfında 
sofra tuzu fabrikası mütemmi
mabndan olan bütün tesisat da 
ikmal edilecektir 

Tuzladaki beı dershaneli 
mekteb, memur evleri ye amele 

ham•mı inpab da sona er
mİ.ftİr. Amele evleri İDfUbna 
da bqlanmak iizeredir. ............ 

İstanbul adliyesi 
Ali Muhlisin ölümü 
hadisesini tetkikliyor 

Manisa akıl hastahanesi 
baş hekimi All Muhlise Oni· 
versite profesörü doktor 
Nissen tarafından yapılan 

'Ve ölümle neticelenen ame
liyat hacli8üi lıaldwada lst.abtıl 
adliyeaince talıkikata devam 

olunmaktadır. Tanmmıt dok
todardaa t~ edilen bir he
yet tetkilderme devam etmek
tedif'. 
Şehrimizdeki alakadarlara ge

len malümata göre heyet evveli 
ametiyahn hatah yapıldığını 
ihbar eden operatör M.Kemali 
çağırmış ve dinlemiştir. Heyet 
bu ölüm vak'ası münasebetile 
verilmiş olan raporları da din
lemı ştir. Yakında tetkikabna 
ait rapor.u hazırJıyarak adli· 
yeye verecektir. 

viliyete gelen tamim 
Devlet memurlarından demiryolla
rında ve inhisarlarda vezife alanlar 

Askeri ve mUlki tekaüt ka
nununa bazı hilkUmler eklen· 
meıine dair Büyük Millet Mec· 
lieince kabul edilmiş olan ka
nunun tatbikatına ait emir vi
IAyete gelmiştir. Kanunun bi· 
rinci ınaddesiııe göre evvelce 

tekaüt bakkmı haiz devlet me
murluklarında istihdam edilmiş 
olanlardan Devlet demiryolları 
ve inhisarlar umum müdürHik
lerinde ve mülga tütün, müs
kirat ve barut inhisarlarının 
devletçe idare edildiği dev
relerde bu idarelerde mü· 
seccet ve daimi vazifelerde üc
retle Utihdam edilenlerin te
kaüdlükleri hakkında aşağıdaki 
biikimler tatbik olaaacaldır. 

A - Banlardaa maqla me• 
mariyet m&ddeti 15 seneyi 
doldaraalana ba idarelerde 
lcretle geçirdikleri hizmet mid
deti teka6clJlk mliddetlerine 
ill'le edilir Ye bunlara veya 
hizmetlerine 1683 numarala 
kanun mucibince tekaüde 
tabi son memuriyet maaşJan 
üzerinden mezkür kanun hü· 
kümlerine ve hizmetleri mec· 
muuna göre tekaüt maap t.ah
ıiı edilir. 

BaaJar Dnlet demiryollan 
ve inhisarlar umam müdürliik
le.riadeki teka1it sandağma aidat 
•ermiyecekleri gibi banlar he
sabına bu idareler bütçesinden 
de bu aa•d.ia para Yerilmez. 

Şimdiye kadar mezkir ida
relerin tekaüt sandıkları için 
bunların ayhklarından kesilen 

paralar kendilerine ve idareler 
bütçesinden verilen paralar da 
müteferrik varidat olarak irad 
kaydedilmek üıcre bu idare• 
lere temettüleri ile birlikte 
iade olnur. 

B - Bunlardan maaşlı biz· 
met müddetleri 15 seneyi dol
durmamış olanların ücretli hiz· 
metleri tekaüt hesabında 
sayılmaz. Bunla.rdan anu 
edenlere ıene kesirleri tam 
sayılmak lizere fiilen 111a
aşh memuriyette geçen her 
hizmet senesi için son memu
riyetlerine muhasses asli .maa
flD iki misli tazminat olarak 
verilir. Bu yolda tazminat alan
lan& geçen maqh laizmetleria
dea dolaJI tebld baldan 
akıt olar. Ba pbileria Dn
let demiryollan we lalıiur
lar Umam Mldldliğlinün te
kalt ADdlldanndaki baklan 
mahfmdar. ikinci maddeye 
g&e birinci maddenin A 
fıkraaında yazılı memurlardan 
mezldir fıkra hükmünün hak
lannda tatbikini iatemiyenler 
bu kanunun netrindenitibaren 
bu kararlannı üç ay zarfında 
bir beyanname ile mensup 
ol duldan umum mlidilrlüğe bil· 
diımeğe mecburclarlar. 

Bu suretle miracaat edenler 
baklanda mezk6r A fıkrua 
hükmn tatbik edilmez.Bunlarm 
1683 numarala ban hükmüne 
gi5re baldan mahfuz tutulmakla 
beraber idarelerdeki tekaüt 
sandıklarına iştirakleri devam 
ettirilir. 

••••• 
Bir çoban 

Kaza kurbanı olarak öldU 

Urlanın Cobanpuıarı mevki
inde bir 611111 wak1aS1 olmUflur. 
Orakçı olarak tarlalarda ça· 
lışan Niğdeli Durmuş oğlu 
Mehmet, uyurken bacakları 
arasına bıraktığı gra tüfengi 
ateş almış ve Mehmet ölmüş
tür. Hiidise hakkında Urla 
adliyesjnce tahkikat yapılmak
tadır. 

Valinin teftişleri 
Vali Fazlı Güleç dün Bayın

dır ve Tire kualannı tefti,e 
gitmif •e bu iki kazanın nıuh:. 
telif işlerile &likadar olarak 
tetkiklerde bulunduktan sonra 
dün akpm :tebrimize döa
miiftiir. -

Kız llsesl mUd8rU 
Kız üai mtidürli Haydamı 

tatil m&ddetiai geçirmek üzere 
lstaab.ıa gitmesine izin yeriJ. 
mİftİI'. 

TAYYARE 

Hükumet önünde 
Fotogralçllar kaldınldı 
Hük6met önündeki seyyar 

fotogTBfçıludan bir kaçı yoldan 

gelib geçenleri fotograf çektir
meleri için kollarından tutmak 

suretiyle taciz et.mektedUJer. 
Dün de b6yle bir hidise olmuş 

ve emniyet müdürlüğüne şika
yet edilmiıtir. Banan üzerine 

hükumet önllndeki seyyar 
fotografçılar bu yerde faali-

yette bulunmaktan menedilmiş
lerdir. 

Talebe kampları 
Şehrimiz erkek lisesi talebesi 

için Yamanlarda bir kamp ku-

ralmuttur. Talebeler yana kam
pa gideceklerdir. Er~ek mual-
lim mektebi talebeleri için de 
Kuılçallada k0tu merdamndaki 
çamhkta kamp kurulmuş ve 
talebeler bu kampta derslere 
baılamıfbr. 

Bu hafta iki seçme ve nefis filim birden 

1 - Aşkım Senindir 
Camllla HO!". v~ Louls Graveura . ~ ~ğer M

man yıldıilanam ifbrakile yapılan yüksek musıkıh bır şaheser 

2-- Hürriyete Can Feda 
Bütün Fransız komiklerinin iıtirik ettikleri Rene Clair'Jn 

Miyük komedisi 

FIYATl.AR uı - 20 - 30 KURUŞTUR 
............................................................ 

SEANS SAATLARI 
Hergüo 16 - 19.30 da Hürriyete Can feda l 7 35 -

21.,15 Aşkım ~eniodir. Cumartesi ve pazar günleri '14 de 
Aşkım Senüıdir filmi ile başlar. 

Poliste .. . .. -
Terfi eden ve yeni 

tayin edilen 
komiserler 

Çanakkale emniyet birinci 
komiseri Fethi terfian Iımir 
üniformalı merlcez memurlu· 
ğl'na, Bilecik emniyet birinci 
komiseri Sırrı terfian l'lmir 
üniformalı merkez memurluğuna 
tayin edilmişlerdir. 

Mardin ikinci komiseri Necmi 
terfian lzuıir birinci komiserli· 
ğinc lzmirden ikinci komiser 
Faik, Lütfi Burcu ikinci komi
ıerlikten birinci komiserliklere 
terfi ettirilmişler ve şehrimiz 

kadrosunda bırakılmışlardır. 
Gaziantep ikinci komiseri 

Hüsnü lzmir birinci komiserli
ğine, lzmirden ikinci komiser 
Siret lzmir birinci komiserliğine 
Kars tan ikinci ·komiser Hakkı 
Izmir birinci komiseTliğine tayin 
edilmitl~rdir. 

lmıir kadrosundAn üç&ıcl 

komiserliğe terfi edenler de 
f'llllardar: 

257 numaralı Esat, 274 na
marah Ziya, 295 Azmi, 145 
Emin, 247 Mustafa ve 141 
numaralı Kantardan lsa Hikmet. 

Terfi eden değerli zabıta 
imir ve memurlanmızı tebrik 
eder ve yeni vazifelerinde de 
kendilerine sonsuz muvaffaki
yetJer dileriz. 
Yeni polls imtihanları 
On beş Temmuzda polisler 

aramıda üçüncü komiserliğe 
terfi imtihanı yapılacağı haber 
ahnm1Ştır. Bunun için Emniyet 
umum müdürlüğünden vilayete 
bir emir gelmiştir. imtihan vi· 
Üyet salonunda yapılacaktır. 

8 -·····-· Çeşme anasunları 
Çeşme bavalisiade yetişen 

v~ bütün dünyaca meşhur olan 
anaaonlara ba aene inhisarlar 
idaresinden başka bazı tüccar· 
lar da talip olmu~lardır. Ana· 
son mahsulü yakında idrak edi
lecek ve aabp baflanacakbr. 
Bu seneki rekoltenin mühim 
bir kıamuıı yine inhisarlar ida-
resi sahn alacaktır. 

Muvazenesini iluzarak 
dUflU 

Kemeraltı caddesinde Turan 
kebaba dükkinında bulqakca-
bk eden Yakuboğlu Kahra
man, dükkanın üst kumında 
yıkadığı tabakları asansör ka
sasına koymuş ve aşağı yer
mek üzere fada itmiftir. Bu 
yüzden muvazenesini kaybe
den Kahraman dÜferek bapn
dan yaralanm'fbr. 

Zabıta haberleri: 
Davar a1na81nt 

pi yla,amamışlar 
Demircilerde Arif oglu Emin 

ile Recep oğlu Bahri arasında 
bir dıvar aynası yüzünden 
kavga çıkmış, Emin Bahriye 
biçak çekerek kaçmlfbr. 
Çocuju görmeml9 mi? 
Kemeraltında seyyar Ş..U 

suyu satıC1S1 Mehmed oğhı Ali 
idareıittde'ki el arabaStnı on 
yaşnıda Kenana çarptırarak 
yaralanmasına sebeb olduğun· 
dan tutulmuıtur. 
Zaptedllmez hale gelmlf 

lzmirli Hüseyin oğlu Niyazi 
sarhoş olarak Pe,tamalc*rda 
tiyatrocb rezalet çıkardığmdan 
tutuJarak karakoJa götürülmüş 
r1e orada De%aretbane kapısını 
da tekmelemiştir. Kendisini sü
kuta davet eden polis memu
runa hücum ettiğindeD yaka
lanmı§br. 
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Ne acayip cilvedir 
Ben de dahilim şu inıımhğa 

amma, instnların haline fEIŞ
maktan hayıft.mıp, eıeflenmek· 
ten de kendimi alamıyorum . 

Düşündükçe; dedi koducu bir 
buy peydahlamağa başladım. 

En yandığım, bir .. türlQ kal 
odeınediğhn tablatlırdan biriıi 
de. -çokl~r1nın, hatta hepimiıhı 
insan değil, Nasrettin hocamn 
kürkünü seçmec;idir. Üstü, bnşı 
lime lime, sqrat verenf'~inr .. n 
mahrum, \1Cbi delik, tam takır 
leyl1t birisi )<ar ımrza çıksada; 

ş6yle dumanı üstünde taze, 
v.ekarı yerin 1e o;;,;bim bir MÔI 

söylese o sözün kıymeti hiç otu
yor. F ıpt onu ve ondan be, 
beter aşağı bir södi; üstü başı 
düzgün, ıurıt.tı, ııfatı yerinde, 
ber cebin~ ~aldırdığı ellerinin 
parmaktan beşer, onar, ellişer 

lira tutan biriıi ı&ylepıit olıa; 
güııün ep mühim sözü: oııua en 
beliğ veclzeti, ufuklar• bile 
aşan genit ve d•riıı hayali, bu .. 
l~u, görütü olarak kabul .di· 
yor,ağzımız bir karıı ya!Takdir 
kahkahası, ya! baret açılı~iyJe 
açıhyor. 

Ne imiş, çüokü o, mevki, 
ikbal, para, elbise, surat ve 
gösteriş zen~bıi bnlş .. 

Sureta sefil sayılan kiqısefe· 
rin dilinden, kalemmden dökti
Jenler kulağa bile girmiyor, 
g&terit sahiplerinin alelide 
s&zferi ve yudan wer şalteser 
oJub çakıyor. 

Anladun ki: Öze kıymet we· 
recek insanlar hemen de par
makla gösterilse caizdir. 

Eskiden tehryyüz dediğimiz 
bir yer tutunma tabiri vardı. 
Mütehay) 'zan sınıflara : 

- Öhö! diye öksürseler ve 
insanın burnuna geğirseler .. 

- Her halde bu öksürükte 
bir hikmet var! geğirmesi ne 
ola : 

Diyenler, bu öksürüp geğir· 
meği ye hapşınğı: 

- Sağlık olsurı! Rahat ola! 
- Y erbamekeUab! 
Diye karşılarlardı. Şimdi 

bunun şekli değişti .. 
Hepimiz insanır. ama, yaşa· 

dığımız hayat bizi karşımızda
kilere rengarenk, sahne sahne 
gösteriyor. 

Kimsenin gücüne gitmesin; 
bir amir, memurun fevki.de
dir, memurun sözü Ye kaoaab 
ne kadar doğru da olsa, cim.irin 
sözü daha müessirdir. Bir fakir. 
daima zenginlerin aşağısında-
dır. Ne kadar düzgün söz söy
lese, mantık ve muhakemeye 
uygun hal ve harekette bu-
lunsa ve batta ne kadar oku
muş, gezmiş, görmüş olsa bile 
sırtmdaki abHı yt\zünden hiç
ten başka birşey olamaz. O ... 
tetik bir de kanaat açmağa, 
yazı yazmağa ye1tenirse o? 
Komplimanlara ahşan insanlar 
onu istihfaf edeTter. istihfaf 
edilen, biçe -sayılan kanaatfar, 
söz ve yaufar bir teha176z 
sahfüi taraftndan taldid edil
diği Ye hatta bu taldid oıadn 
apğı olduğu kirda dahi, ..... 
taklid edende Nasreddia iaoca
nm kürkü oldukdan keri: 

- V arıık 1 dar, pheaerdir 1 
kibma varılmaz.. diroğlu dar ••• 
Siyasetinde de böy Je, içtimai· 
yatanda da börle, edebiyabll· 
da da böyle, batta aile baya· 
tında da böyle. .. 

Bea ne dlfüt>üyonam büifor 
musunuz?.Surettediifkiin,mrret• 
te ;YÜk•ek kişiler De kadar 
uzoo dÜfÜılceli, ne kadar iJia 
kafalı, ne kadar endişeli oku· 
larsa olaıınlar, 8Jrtlarıaa bir 
kürk gi vmeden odaya abJma· 
smJar . Zira cihan zaDllediyor 
ki: Her dedikleri laf ve her 
şeyleri hiçtir. 

Tevekkeli dememişler: Para 
insana söz söylemesini,elbise de 
yürümesini öğretir... Artık o 
öğretmeııin varm siz ilerisini 
gerisini düşünün .. 

TOKDIL 
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ÇEK 
Gazetecisi öldü 
Cenevre, 4 (Ö.R) - Dünkü 

hadisede tabanca kurşunu ile 
yaralanan fotograf muhabiri 
Stefan gece yarısına doğru 
kan seyelanından öld:.i. 

Ölüm döşeğinde yaptığı ha
reketten pişman olmadığını ve 
hareket sayesinde Almanva
dalci Yahudilerin vaziyeti!le 
cihan t!fka rı umnmiyesinin 
agah olacağım söyledi. 

Romada 
Roma, 4 (Ö.R) - Bu sabah 

saat 10 ela Kirinole sarayında 

nazırlar meclisi toplanmıştır. 

Bir çok kanun emirnameleri 
ve bu arada şarki Afrikamn 
iktisadi faaliyetine aid nizamlar 
kral tarafından imza edilmiştir. 

Avam 
kamarasında 

Londra 4 (Ö.R) - " Daily 
Ekspres,, gazetesi hava baka
nının bu akşam Avam kama
rasında Alman jeplininin lngi
Jiz sınai mıntakaları üzerinde 
uçuşu dolayısiyle yapılan isti-
zahlara cevab vereceğini bildi· 
riyor. 

Naftalan petrol 

·-

sıhhi banyoları 
Kafkasyada Bakü tarafların· 

da Kirovabat civarındaki "Naf
talan,, petrol banyolarında, 
günde bin kadar kişinin yıka
nabileceği yeni bir banyo dai· 
resi yapılmaktadır. Yakın za
manda, Naftalan petrolünün 
tıbbi maksatla işlenilmesi için 
aynca bir müessesenin de ku
rulmasına başlanacaktır. 

Naftalan petrolünün tıbbi 
yüksek hassaları çok eski za
manlardan beri malümdu, ne
tekim buglln banyolann bulun
duğu arazide bili eski Mısır, 

Hindistan ve Iran paralanna 
rastlanm• ktadır. 

Naftalan petrolü, sinir, kadın 
ve deri hastahklanna ve umu· 
m\yet ile kan sistemi hastalık· 
larına çok iyi gelmektedir. 

Şimalde 
Yeni bir elektrlk santrah 

Leningradm şimalinde, kutup 
arazisi çizgisinin ötesinde, Ko
la yanm adasında yeni bir 
elektrik istasyonunun inşaatı 

bitmiştir. Niva nehri üzerinde 
yapılan ve bu nehir sularının 
kuvvetile elektrik istihsal eden 
bu istasyon, 140 bin kilovatlık 
enerji istihsal edecektir. Ni
vagrez-3 ismini taşıyan bu 
elektrik santralındaki 4 büyük 
türbini harekete getiren su, 5 
kilometresi tünel olmak üzere 
8 kilometrelik bir kanal vası
tamyle gelmektedir. Santralın 
makine daireleri toprak sathın· 
dan 45 ili 80 metre derinlikte 
bulunmaktadır. 

T"ENI ASIR .... 

.s n Telgraf Haberleri 
i .. .. 

Fransız saylavlar odası Tehlüke var 
- ~ ··-·--. Milli buğday 

kanununu 
ofisi kurulması 
kabul etti Bu tehlükenin şümulü 

dünya için mev uubahs 1 

Plansız kabiJZesillin toplantısına ait bir k!Oki 
Paris, 4 ( Ö.R ) - Fransız pılmıyacak, sadece müstahsil· 

meb'usan meclisi 26 saat süren Jerin kooperatif teşekkülleri 
devamlı bir müzakere netice- için hükümet her türlü müza-
sinde bu sabah saat 11 de herette bulunarak müstahsilin 
buğday müstahsillerini himaye azalmasına mani olacakhr. Bu 
ıçın Fransada b:r " Milli kooperatiflerin, istihsal edil-
buğday ofisi " teşkili kanunun miş mukabilinde çıkaracak-
205 reye karşı 350 reyle kabul ları ticari senedat Fransa 
etmiştir. Ziraat bakanı Mount bankasınca iskonto edile-
tarafından ( Havas ) ajansıyle rek büyük tüccarların bo-
yapılan bir tebJiğ kanunun ga· yunduruğundan müstahsiller 
yesini tasrih etmektedir. kurtarılacaktır. Esasen buğday 

Hulasa olarak, fiatlann İs· mahsulü için de ofis vasıtasile 
ayni şekilde hareket edilecek 

tikrarını, müstahsillerin mu- ve kanun bütçe için hiçbir şe-
ayyen bir kazanç te- kilde yük olmıyacaktır. Fiat 
min etmelerini ve istihsal ile meselesi bu şekilde halledilince 
istihlak arasında müvazene ofis stokaj (antrepo) meselesini 
husulünü temin etmektir. Ka- hal edecektir. Bunun için tüc-
nun iki milyon müstahsili ala- car elinde bulunan depolardan 
kadar etmektedir. Ekmek mes~ muayyen bir aylık mukabi· 
elesine milli hayatta sembolik linde istifade edilecektir. Bu 
bir kıymet verilir. Bu kıymet depoların stok kudreti altı 
belki de yanlıştır, Zira ekmek milyon kentaldir. İhtiyaç fev-
fiatı, hayat bahahhğı üzerinde kinde istihsal yapılmaması için 
en müessir unsur değildir. Bu· düşünülen çare de şudur: Fran· 
nunla beraber, ziraat mahsulle· sanın ihtiyacı için elzem olan 
rinden yalnız birisini himaye ha· miktar buğday tayin edilen hi· 
linde, istihsalin tercihan bu sa- maye f iatiyle satın alınacak, 
haya döneceğini ve ihtiyaçtan fakat bundan fazlası için daha 
fazla istihsal yapılacağmı nazarı a~ağı ve dünya piyasasına ya· 
dikkate alan hükumet diğer kln bir fiat verilecektir. Böy-
mahsulleri de himaye azmin- l~e müstahsil ihtiyaçtan fazla 
dedir. istihsale teşvik edilmemiş ola-

Ancak bunlar için ofis ya- caktır. 

Dün Cenevrede yapılan 
gizli toplantıdan sonra .. 
Boğazlar meselesinde tam bir 

anlaşma elde edilmiştir 
- Baştara/ı 1 inci sayfada -

Ancali bazı tali noktalar, kon· 
feranıta halledilmek üzere 
muallakta kalmı,tır. 

Istanbul 4 (T elefonla)-Roma 
radyosu,ltalyanın Boğazlar kon· 

feransının Pazartesi yapacağı 
celseye bir delege g6nde-rmeğe 
karar verdiğini bildiriyor. Bu 
haber hakkında Cenevreden 
tamamlayıcı malUmat alınama

mııbr. 

Ce11eL11edcn bir gönillÜŞ 
Moskova, 4 ( Ö.R ) - iz- de gösteriyor. Hususi bir teh-

vestiya gazetesi bugünkü ma- Jüke vardır. 
kalesindt: diyor ki: Yalnız Avrupa nazarı dik-

" Milletler Cemiyeti Habeş kate alındığı takdirde, mevzuu-
meselesinde mağlubiyeti neti· bahs olacak yeri Avrupanın 
ccsi olarak bir emniyet davası garbı, şarkı ve çenubu şarkisi 
karşısında bulunuyor. Litvinof iJe bütün Akdenizdir. 
nutkunda yalnız Milletler Ce- ltalyanın Habeşistanla yaptı· 

miyetinin bu mesele dolayısı ğı harbın bir cihan harbine 
ile içinde bulunduğu vaziyeti kadar yürümediğine bakanlar 
doğru surette göstermekle kal- unutuyorlar ki 911 yılında Trab· 
mıyor. Aynı zamanda cemiye· lusun işgali de derhal bir har-
tin mağlübiyeti neticesinde be müncer olmamıştı. 
yükselen tehlükelerin önüne Ancah bu hadise bütün dün~ 
geçmek için lüzumlu tedbirleri ya için tehlüke işar~tidir. " 

Komiser izahat verdi 

Konsey toplantısında 
Dantzig işi görüşüldü 

Cenevre, 4 (Ö.R)- Milletler cemiyeti konseyi ögleden sonra 
toplanarak Dantzig meselesiyle meşgul olmuştur. Cemiyetin 
Dantziğ fevkalade komiseri, Nasyonal sosyalist partisi şefinin 
milletler cemiyeti konseyi ve bizzat milletler cemiyeti · aleyhin
deki şiddetli beyanatını tenkit etmiş ve metni okunan bu beya
nat lronsey ve samiin llzerinde fena bir tesir yapmıştır; Bu be
yanatta milletler cemiyetinin Dantzijl iılerine karışmaması ve bu· 
raya fevkalade komiser göstermemesi istenmektedir. 

Konsey asamblenin 17 inci mutad devresi için 21 eylül tarihini 
teklife karar vermiştir. Konseyin ve asamblenin içtima devresi 
buğün bitecektir. __________ ..... ..., ........ ________ __ 

TANGANIKA HALKI 
LONDRAYA BAŞVURDU 

•••••••••••••••••••••••• 
- Baş taıa/ı 1 ncı sav/ada -

üzerindeki mandanın başka 
bir devlete verilmesine muha· 
lefet edilmekte ve lngiliz ida· 
resi altında bütük Avrupalı· 
lann - Almanlar da dahil ol
duğu halde - tam serbestiden 
istifade ederek vatandaş mua• 
melesi g5rdükleri bildirilmek· 
tedir. 

KANTONLULAR NEDEN 
iSYAN ETTiLER ? 

•••••••••••••••••••••••• 
- Baş tarafı 1 inci sahi/ede -

tiklilini zorla elinden almak 
için Nankin hükumeti tarafın-

dan yapılan teşebbüs olduğunu 

ve Nankin ile Kanton arasın

da milseUAh bir ihtillf çıkacak 

olursa ıimali Çinin cenubi gar· 
bi hükiimetine müzaheret ede
ceğini bildirmiştir. 

1 
1 

l 

,! ................. ~.---------------. 
SAFI AŞK 

tılaııyordu: ce anladı ki kibar hayatındaki 
- Evet... Amma, kiracıla- kimselerin yanına dilıiince, he· 

tan mümkün olduğu kadar er
ken bahsetmeliyim artık ... 

nmla daha iki senelik kontra- men bayağılaııyordu. 
tım vardır. Şu halde, ne olursa O vakıt, gözleri öniinde bir 
olsun, 1911 ıenesine kadar bir gölge belirdi. Fikri fısıldıyordu. 

- 46 - TUrkçeye çeviren: R. B çaresini bulup elime para ge• - Ses var. Eğer ses kendi-
çirmeliyim.. Borç alsam; istik· ni gösterirse Lörans her iste· 

Bir müddet için annesinin 
evinde gidip oturmağa mecbur 
olacağını dlişünürken küçük 
dilttüğilnll hissediyordu. Fakat 
bu ini mülahazalarla bu acdığı 
azaltmaga çalışıyordu. Sinsi bir tehlükenin kendini 

sardığı hissi vardı onda. Ni
şanlı vaziyetin haddinden fazla 
uzamakla, sahte bir vaziyet ol
duğunu anhyordu. Artık Paris 
seyahabna karar vermek zama· 
nının geldiğini, para bulmak, 
vakıt geçirmeden evlenmek 
İcab ettiğini hissediyordu. 

Uzun uzadıya, ağır ağır fi
kirleri başında dönüp dolaşı· 

yordu. Akşamları salonunda 
veya odasında yalnız kaldığı 

vakıt, bir vakıt gibi yeniden 
istırab çel<meğe başlıyordu. 
Yalnız ıstırabının şekli değiş· 
mişti şimdi. Kendi kendine 
şöyle düşi:nüyordu: 

- Bana hiç olmazsa ayda 
beş yüz frank lazım. Löransın 
büyük süthanede kazand~~i ::~- ı 

dar... bali tehlük~ye koymuş olurum. diğine nail olur. · Annem ve 
Belki bu kadar para kazana· Eğer ikimizde yalnız olsak hemşirem bile bunu hemen 

mıyacağını düşünerek üzerinden hemen evlenirdim. Lörans ve hissettiler. 
bir ürperme geçti. ben nasıl olsa iki sene böyle Kabuslu bir tavırla, iki elini 

- O vakıt ?.. O vakıt ne yaşarız. Fakat annesi var... uzatarak bu fikri attı: 
olacak?.. Sonra belki bir de yavrumuz - Ses yalnız benimdir. Onu 

Ve dalgın fikri hesaplar olur... kat'i olarak feda ettim. Bizim 
yapıyor ve bozuyordu. Gözleri şefkat ve ümitle ya- aşkımız bir köylü aşkı kala-

- Dur bakalım.. Lüzum şarıyordu... Yine düşünceye caktır. Artık Parisi ne ken-
olursa çiftliğimi kendim idare dalıyordu: dim için, ne onun için istemi-
ederim. O vakit, en kötü yıl- - Haydi farzedelim ki Pa- yorum. Paris kindir, kötülük· 
da bile altı bin frank çıkarı- riste iyi bir iş buldum ... Gidip tür, alaydır. Paris, aynı za-
rım. Tam Löransın kazandığı Löransla orada mı yerleşe- manda paradır, şandır ve ihti-
kadar. Ve yaşayabiliriz bunun- ceğim ?.. rastır. Paris, düşmand>r ! Pa· 
la .. Lörans büyük bir süthane- Bu fikri hem~n nefretle ret rise lanet ediyorum!.. 
de çalıştığı gibi bizde çalışır. ediyordu. Şu sıcak kır haya- ... Düşünceleri hergün daha 
Ben ona yardım etmeğe alışı· tından ve havasından çıkınca ziyade sarahat kesbettiğinden 
rım. Sonra yavaş yavaş onun Löransın ayni olmıyacağını his nihayet bir akşam kararını 
yerine geçerim. Ben çiftçi olu· ediyordu. Annesile ve kız kar- verdi. 
rum, o da istirahate başlar. deşile ne biçim konuştuğunu - işi uzatmıyalıml Düşman 

Sonra yeni bir engelle kar· titriyerek hatırladı ve şunu iyi· şehre yapacağım bu seyahat-__ _--. ·-----..._ --------

- Ne olacak sanki 1 insan 
yazın sevmediği ve sevilmediği 
dostlannın yanında sayfiyeye 
gitmez mi ? Pariste annemin 
yanında yapacağım ikameti de 
bir sayfiye farzetsem yeri var ... 

Bir akşam nihayet kararını 
vererek tam sekiz günde hare
ket için kendi kendine söz 
verdi. Ertesi gün büyük sütha
neye girer girmez, Loransa 
zaferli bir tavırla müjdeyi verdi: 

- Oldu bitti 1.. Anneme 
yazdım. Sekiz güne kadar Pa
rise gideceğim. Görüyorsun ya 
ne kadar makul hareket edi
yorum. 

Ve Lorans, uslu bir çocuk 
gibi onu iki yanağından öpe
rek haykırdı: 

Sahne a 

Yeni Moskova 
tayyare meydanı 

Moskova'dan on altı kilo· 
metre mesafede çok güzel bir 
mevkide yeni büyük bir tay
yare meydanı inşaatına başlan
mıştır. Bu meydandan her gün 
720 yolcu ve 40 ton eşya Sov
yetler Birliğinin dört tarafına 
hareket edecektir. 

Havacılık bayramları içie bu 
meydan civarında ayrı geniş 

bir yer ayrılmıştır. 300 bin ld
şilik seyirci istiab edecek olan 
b üyük tribün burada yapılacak 

ve gene bu c'varda 15 ila 20 
bin otomobil için bir park vü
cuda getirilecektir. 

Bu tayyare meydanı, Moako
vaya müteaddid şoseler ve ya· 
kında cltktrikle işlemeğe baş
lı}'acak iki demir yolu ile bağ
lanacaktır. 

·SovyetJer birliğinde hükumet 
merkezinin yacancı memleket
lerle ve birliğin bütün köşeleri 
ile hava rabıtalarının gittikçe 
daha ziyade büyümesi ve 
ehemmiyet kesbetmesidir ki 
Moskovada bu yeni büyük tay
yare meydanının yapılmasına 
saik olmuştur. 

Daha 1936 yılında, geçen 
yıla oisbetle, hava hatları 
mıktan dört misli büyümüşlür. 
Tarifelere göre, 1936 da Mos-
kovadn hareket e'1en ve Mos
kovaya muvasalat eden tay
yarelerin yıllık adedi 64 bini 
bulacaktır. ki 1935 yılına na

zaran, bu 21 defa daha fazla
dır. Yolcu adedi, 1935 e naza
ran, 51 misli olarak 430 bini 

bulacak ve taşınacak eşya 
mıktarı da, gene 1935 yılına 

nazaran, 26 misli bir fazlalıkla 

26 bin tondan fazla tutacaktır. 

Deniz ekspres 
glisörü 

Karadeniz. kıyılarında kiin 
Kafkas bUyOk banyo istasyon-
ları arasında işliyecek olan de-

niz ekspres glisörünün proje
leri hazırlanmıştır. Mühendis 

Hıntvigin eseri o!an bu glisör, 
iki kayıktan mürekkeptir ve 
bunların üst kısımları bir köprü 
ile birbirine bağlıdır. Kayıkla
rın uzunlugu 24, glisörün ge

nişliği 11,5 metredir. Glisörün 

yan kamaraları 150 yolcu al

makta, köprünün ön tarafında 
ise mükemmel bir salon bulun
maktadır. 2700 beygir kuvve· 

tinde dört motör ile işleyen 
glisörün süratı saatte 70 kilo· 
metredir. 

Grev ve gazeteleı 
- Marsilya, 4 (Ô.R) - Mar
silya gaıeteleri bugün ufak 
çıkmak mecburiyetinde kaldılar. 
Grev bili devamdadır. 

- Bravo Defineciğim. Bilsea 
senden ne kadar memnunum! 

Bu hafta da diğer birçok 
mesud haftalar gibi geçti. Em
manuel Loransı çiftçi meıgale- : 
lerinde adım adım takib etti. 
Annesini takib eden kuzu gibi. 
Ağıl köşeJerinde ve oyuk yol
ların gölgeliklerinde kaçamak· 
tan öpüştüler. Üzerinde çay
danlığın fısıldadığı ateş karşı
sında akşamladılar. Ve bu sa-
de saatlerden çıkan bütün haşin 
toprak seferi, yaklaşan hareket 
saati sebebiyle, her geçen an 
endişeden canlanan bir kalble 
"Allahıısmarladık,, diyeceği da
kikaya onu yaklaştırdığı cihetle 
daha genişliyordu. 

Nefis ilk bahar, yolcuyu tut
mak için otlarını uzatıyor, dal
larını süslüyor, kuşların seslerini 
canlandırıyor gibiydi. Nisan 
elma ağaçlarını çiçeklendirdi. 
Bunlar gök yüzünde zengin 
beyaz taçlar, lekesiz çelenkler 1 

gibi sallandı. 
- SonuvtV -
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Eski satış 
kanaatkar bir nebat olarak uumi satış 
tamnır ise de her asmanın bü· 
yüme kabiliyeti, ürün verimi 
bulundukları toprakların tabia
bna, gıda maddelerince ztn• 
ginliğine, dikilen anacın top
rağa ve üzerine aşılanan ka
leme uygunluk derecelerine gö
re çok değişir. 

Anaç olarak kullanacağımız 
Amerika asmalarını dikmeden 
evel onların topraklarımıza uy
gun gelip gelmiyeceğini bil
meliyiz. Çünkü bazılarının kök
leri toprakta çok derine gi
der. Diğer neviler de o ka
dar derine gitmeyip da
ha ziyade etrafa saçak sa
larlar. Toprakların bu kısım
larında köklerin karşılaştığı 

durumlar onların inkişafına 
müsaid değilse asmada bir 
durgunluk, eğer asmanın kal
dıracağı bir mikdarda fazla 
kireç veya su varsa asmada 
sarılık gibi hastalıklar meydana 
gelir. Şu halde herşeyden ev
vel bir bağcı köklerin gidebi
bileceği derinliklere kadar top
rağının tabiatı nasıl olduğunu 

bilmelidir. 
Toprağın üst ve alt taba

kası birbirinin aynı mı, yoksa 
üstü killi kumlu veya kumlu 
killi, altı yağmur sularını ge
çirmiyecek kadar killi midir? 
Üst toprak killi kumlu, alt 
toprak fazla mikdarda kireç
li midir? Bunun için bağ dik
m~den evvel ( 25 ve 50 san
tim ) hatta bir metre derinlik
lerden ayrı ayrı üç toprak nü
munesi alınır. 

Bağ kurulacak tarlanın top
rağı değişik ise o zaman top
rak nümunesi bitbirine benze
miyen noktalardan aynı derin
liklerden alınmalıdır. 

Yalnız nümuneletin neı eler
den alındığına işaret konma
lıdır. Jıu topraklar bağ diki
minde en aşağı altı ay evvel 
bulunulan kazanın ziraat me
murluğuna verilir. Torağın ta
biatına göre hangi anaç dikil
mesi lazımgeldiği ondan soru
lur. Nümunenin verildiği ziraat 
memurluğu veya müesseselerine 
bir az da bağ kurulacak yerin 
meykii, deniz seviyesinden 
yüksekliği, deniz ve nehirler
den yakınlık ve uzaklığı, se
nevi yağmur mikterları hak
kında da malumat verilirse 
daha isabetli neticelere varılır. 

Şurasıoı iyi bilmeliyiz ki, top
ra~ına uygun olmıyarak diki-

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 

30 ton Bakla 4 4375 4 4375 
10 Mercimek 8 8 50 

391 balye pamuk41 50 43 50 

Eski Iran yazıları 
Şimali T acikistanpa Mogol 

dağı kayalıklarında 4 eski lran 
kitabesi bulunmuştur, Bu kita
belerdan biri, milattan 803 yıl 
sanrasına aittir ve şimdiye ka
dar orta Asyada bulunan \n 
eski Iran kitabesini teşkil et
mektedir. 

······················~··················· len anaçların fıloksraya muka-
vemeti azaldığı gibi, ürünün 
miktarı da azalır. Üzümler iyi 
evsafta yetişmezler. 

Ayrıca amerikan çubuklan 
kirece karşı çak hassastırlar. 
Kirece mukavim olmıyan bir 
nevi kireçli toprağa dikerek 
omcanın yaprakları sarararak 
dökülür. salkım daneyi büyüte
mez, ürün azalır ve çok geç
meden omca da kurur gider. 

Romanyada bunun için kanun 
bile yapılmıştır. Yeni bağ ku
racaklar kullanacakları anaçlan 
alakadar müesseselere tayin 
ettirdikten sonra bağ kura
bileceklerdir. Aksi hareket 
edenlerin bağlarını hükümet 
kökletir. 

Alt ve üst toprağın evsafı 
böylece tayin edildikten sonra 
Lağ yerinin toprağı hazırlanır. 
Alt toprağın eyi evsafta olub 
olmadığına göre, demek i11ti
yorum ki, (30-40) santim derin• 
Jikten aşağıda bulunan toprak 
ya çok killi veya çok çakıllı 
değil ise insan beli boyunda 
derin bir kirizme yapılmalıdır. 

Alt toprak üste, üst toprak 
alta getirilir. Alt toprak fena 
evsafta ise, kirizme o nisbette 
az derin yapılarak fena evsaf
taki toprak üst tabakaya geti
rilmez. Yalnız yerinde kazıla
rak yerinde bırakılır. 

Kirizme bir az bahab ol
makla beraber en iyi ve temiz 
kirizme bel veya kazma ile 
yapılanıdır. Kirizmede aynk, 
eski ağaç kökleri, kütük par
çaları tamamen ayıklanır. Pul
lukla yapılan kirizme hafriyatı 
ucuz olursa da iş o kadar te
miz olmaz. Mamafih kirizme 
nasıl yapılırsa yapılsın kirizme
siz bağ dikmekten.se dikme
mek hayırhdar. 

BAGCI 
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Sabiha acı bir çığhk kopararak " BoAu!uyorum 
Ahmed ,, diye bağırınca akhm başımdan gitti. Se
rin suların arasına karıştım. 

~~~----~...,-· ....... ----~~~-
Sabiha yanılıp ta benim tek

lifime evet deyi verse .• O za
man neler, neler olacak .. 
Onunla, yalnız ikimiz nergizler 

arasına yatarak, Nergiz koku
larını bütün arzumuzla içeceğiz. 
Ve ben ona çocukken öğren-

diğim bir kaç şiir mısramı söy
liyeceğim .• 

Acaba, başını geriye çevirip, 
benim bu hareketime kıs kıs 
gülmez mi? 

9 haziran 
ÇeşmealtınJa, denizi dalgın 

dalgın seyreden Sabihaya: 

- Nergiz adası ne.kadar da 
güzel, dedim. Koca adada tav
şanlarla çiçeklerden başka bir 

şey yok .. Tabiat bütün güzel
mderini bu küçük adaciğa ver· 

diği halde bundan yalnız tav
şanlar ve kuş'ar istifade ediyor. 

Cevap verdi Sabiha: 
- Nergiz adası mı? Ne sz:ü-

YENi ASIR a "temmuz ıea• 
±2 • 4 == 2 AL - m•l 

Bütün Asyanın davası 
Jclponya Çini yutmağa çalışırken 
karşısında başkalarını da bulacakhr 

Bu hadise yalnız siyasi değil; ayni zamanda 
içtimai bir alemin İç yüzüdür 

1

• 1 

1 Hergün ı 
Bir fıkra 

Pekin - Çin hükumeti dış 
bakanı ganeral Çang Çun, Va
iciapu' da Çin - Japon müna· 
sebetleri hakkında gazetecilere 
bir beyanatta bulunmuş ve 
bunda demiştir ki: 

"-Çinin bütün komşulariyle 
dostane münasebetlerde bulun
mak azminde bulunduğunu 
söylerken, herşeyden önce 
yalnız kopışumuz olmakla kal
mayarak ayni zamanda ırk ve 
bağlariyle de hağlı bulunduğu
muz Japonya ile sıkı b"r elbir
liği yapmak istediğimizi bil· 
dirmek isterim. 

931 Mokde hadiselerinden 
sonra başgösteren bir çok buh· 
ranlar, iki milleti birbirine karşı 
yabancı tavırlar takıl'mağa, 
birbirinden şüphelenmeye sev
J..etmiştir. Bu anormal vaziyet 
her iki memlekette de uzağı 
gören kimselerin teessürünü 
mucip olmuş ve bu bale bir ni
hayet vermek için teşebbüsler 
yapılmıştır. 

Japo Diyst Meclisinin altmış 
sekizinci toplantısında, dışba
kanı bulunan Hoke Hirota bir 
nutuk söylemiş ve bunda Ja
ponyanın bütün komşularına 

karşı saldırmazlık ve tehdid 
etmemek presibine sadık ola
cağını söylemişti. Herne kadar 
bu prensiblerin Çin-Japon mü
nasebetlerinde fili neticeleri 
görülmemişse de bu yolda söy· 
lenmiş olan sözler, bertarafta 
iyi bir tesir ve intiba bırak

mıştır. 

Ondan sonra Hirota'nın baş
bakan ve Haçiro Arita'oın dış 
bakanı mevkiine gelmeleri, 
japonyanıo dış siyasasında 

esasli bir değişildik vücuda 
getirmemiştir. 

Yeni Dış bakanı Diyet mec
lisinin 69 uncu celsesinde söy
lediği sözlerle Japon milli si
yasetinin doğu Asyasında dur
luk tesisi bu suretle cihan sulh 
davasına ve refahına hizmet ve 
enternasyonal adalete yardım 
olduğunu bildirmiştir. Ari
ta, bu sözleriyle yalnız Japon 
siyasetini ifade etmekle kalma
mış, aynı zamanda, Doğu As
yaaındaki türlü milletlerin de 
hislerine terceman olmuştur. 

Bundan dolayı Çın - Japon 
münasebetleri, yalnız iki millet 
politikası olmakla kalmıyor; 
bütün doğu Asyası sulhunun 
esaııımı teşkil ediyor. 

zel isim o öyle .. Neden bu adı 
vermişler oraya? 

- Ne bileyim ben.. Galiba 
o adanın başka bir ismi vardı. 
Gayri meskun olduğu için he
men hiç kimse o adaya git
mezdi. Bir gün ben yüze yüze 
adaya gittim. Güzelliğine o ka
dar meftun oldum ki şimdi 
her zaman, hiç değilse haftada 
bir defa adaya gidiyorum. 

- Siz güzel şeyleri öyle iyi 
ayırd etmesini biliyorsunuz kil 

- işte bunu doğru söyledi
niz. GüzeUiği bütün vuzuhuyle 
anlamak ve içmek için çirkin 
olmak gerek. 

- Oraya gidelim mi Ahmed? 
- Siz bilirsiniz ! 
Balıkçı kayığı bizi dakikalar 

içinde sahilden uzaklaşbrmışdı. 
Egenin çapkın suları akşam 
üzeri sandahmızla öyle oynu
yor, öyle maskaralıklar yapıyor
duki Sabiha gülmekten katı
lıyor : 

- Az daha denize düşü
yordum, diyordu. 

(. 

Japon imparatoru Hiro Hito 
Bunun üzerine Çin dış ba

kanı sıfatiyle iki memleket 
münasebetlerini yoluna koy
mak teşebbüsünde bulundum. 
Şükrana değer ki aynı ar• 
zunun Japonyada da hüküm 
sürdüğü görülmüştür. 

Esefle söylemek lazım gelir 
ki henüz bu arzuları gerçek
leştirecek fili temas ve müza
kerelere başlanmış değildir. 

Çin bakımından iki tarafın 
da karşılıklı müsavatını tanı
mak, iki taraf da birbirine 
aynı derecede saygı göstermek 
şartiyle, böyle bir müzakereye 
girişmek ve bu maksada er
mek için hiç bir mani yoktur. 

Bu hususta yapmak istediği
miz anlaşmalar hususi ve mev• 
zii bir takım meselelerin halle
dilmesine inhisar edecek değil
dir. Varmak istediğimiz anlaşma 
yalnız bugünkü buhranlı yazi
yeti, muvakkat bir müddet için 

ortadan kaldırmakla kalmama-
la, bundan sonra gelecek ne-
sillere de huzur ve sükiin ve· 
recek mahiyette olmalıdır. 

Milletler de şahıslar gibi, 
birbirlerine karşı nefret ve düş
manlık hisleri besliyebilirler; 
fakat bir Çin atalar sözün il o 
dediği gibi, en uzun nefret bi
le bir asır silrmez. 

Sulhu ve ahengi iade ede
bilmek için kuvvetli bir zafer 
başarmak lazımgelecektir. Or
tada bir takım maniaların, bir 
takım pürüzlerin bulunması, bu 
işe girişmek için sebep olamaz. 

Benim kanaatim şudur ki, 
Çin ve Japonya arasında böyle 
kuvvetli ve sarsılmaz bir dost
luk kurmak, her iki memleket 
diplomatlarının da en önemli 

Ona cevap veriyordum : 
- Düşseydiniz öyle memnun 

olurdumki 1 
- Hiç zanetmem Ahmed •• 

Olse olsa üzülürdün. 
- Vallahi değil, bol bol 

gülerdim. Ben hep baıkalarını 
güldürecek değilim a ••• Bazen 
de başkalan .• 

- Samimi değilsin Ahmed •• 
Çok eminim ki ben denize 
düşünce saniyesinde kendinizi 
denize atarak beni kurtanr
dınız. 

- işte bunu yapamam Sa
biha ..• 

- Ne kadar 0 yapamam" 
desen inanmam. 
tecrübe edelim. 

istersen bir 

- Sen bilirsin Sabihal 
Cümlemi bitirrnerne sıra kal

madan Sabiha çılgın bir arzuya 
kapılarak kendisini serin suların 
içine bırakmıştı. Bu çılgın ka-
dını sularla baş başa bırakarak 
bir miktar deniz suyu içirmek 
her halde zevkli bir iş olacak
tı. Buna karar vermiştim bile •• 

vazifeleri olmalıdır. Bu itibarla 
her iki memleketin, otorite sa
hibi olan adamlarına böyle bir 
anlaşma ve dostluğu kurmak 
ve düşmanbğı ortadan kaldır
mak için hemen işe girişmeleri 
lazımgeldiğini hahrlabrım. 

Bunu yaparken, yıllanmış 
nefretleri, karştlıklı suç bulmak 
gayretini bir tarafa bırakmak 
gerektir. 

En mühim olan nokta, iki 
tarafın da karşılıklı menfaatine 
uygun ôlan noktaları gözönün-
de bulundurmak, namuslu ve 
ciddi bir surette bir karar ver
meğe çalışmaktır. 

Milli ekonomisinin bugünkü 
durumundan bahsederken Ja-

. ponya, kendi dış ticaretinin 
öteki memleketlerdeki milli 
ekonomi ve gümrük sedleriyle 
abloka edilmiş olduğundan şi-
kayet etmektedir. Çin, Japon• 
yanın ticareti için en müsaid 
şartlar içinde bir anlaşmaya 
varmak arzusunu da besle
mektedir. 

Bugünkü günde şimali Çinde 
kaçakçılık hayret verici bir 
derecede artmıştır. Buradaki 
kaçak mal ticareti, hem Çinli, 
hem yabancı namuslu tacirlerin 
yaziyetini berbad bir hale koy
muştur. Geliri eksiltmesinden 
başka bu hal, Çinin ticaret ve 
ekonomi bünyesine de bir teh
lüke olmaktadır. Oradaki güm
rük teşkilatımız bu büyük ka-
çakçılığın önüne geçememek
tedir. Bizim kanaatimiz şudur 
ki Japonlarla Çinliler beraberce 
harekete geçerlerse bu büyük 
felaketin önüne pek çabuk ge-
çilebilecektir. 

... Son birkaç yıl içerisinde 
Çin milleti, kendi yağile kav
rulmak, kendi yardımı ile ya-
şamak için çetin bir mücade
leye girişmiş bulunuyor. 

Yeni bir milli rönesanı ya• 
pabilmek için kendimizde kud· 
ret bulunduğuna emniyetimiz 
vardır. 

Biz, hiçbir zaman siyasi it
tifaklar yapmağa yeltenmedik 
ve uzaktaki devletleri komşu
larımız aleyhine harekete ge
tirmeğe kalkışmadık. Bizim 
politikamızın esası şudur: Yaşa 
ve yaşat l Yani biz, hem ken· 
dimiz, hem de başka milletler 
için milli varlığın tanınmasının 
sayılmasını istiyoruz. 

Biz, bir yandan kendimizi 
emniyetimizi korumağa uğra
şırken bir yandan da doğu as
yasında ilgili devletlerin birle· 
şik surette burada sulh ve 
emniyeti sağlam esaslara bağ-
lanmaaını temenni ediyoruz." 

Yalnız bu sırada ufak bir hi· 
disecik oldu. Sabiha: 

- Boğuluyorum Ahmed l 
Diye bağırdı. Bu öyle acı 

bir çığlıktı ki kalbimin heye• 
candan duracağım sandım. El
biselerimi çıkarmağa vakıt 

bulmadan serin suların arasına 
kanştım. Sabihayı yakaladığım 
gibi sandalın yanına taşımağa 
başladım. 

Sabiha yaralı bir kuş hafif
liğiyle gtiğsüme yaslanmıştı. Ilık 

nefesleri, göğsünden yükselen 
sıcak ve arzulu manalar adeta 
boğazımı sıkmış gibi beni sar
hoş ediyordu. Bu çok açık 
manayı harcamak ve suiistimal 
etmek zamanı değildi. 

Onu sandala bırakdığım za
man kollarımda hemen takat 
kalmamış gibiydi. Sabiha bir 
yığın halinde soğuk tahtaların 
üzerine serilince gözlerini ka-
padı. Muhayyel bir alem içinde 
yüzdüğü pek belli idi. 

O dakikada bütün erkeklik 
hislerim galebe çalmış gibidi. 

= • 
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Cır cır böceği 
Dün ögh~ üzeri bahçede bir 

gevşeklik geldi, şöyle bir ağaç 
gölgesi albnda şezlong rahat 
bir karyola gibi beni yaram bir 
uykuya daldırmıştı. Etrafımda 

çocukların koşuşmasını, edilen 
lafları duyuyor, kendimi aça
mıyordum, eski Afyon tiryaki
kilerinin şekerleme dediği tatlı 
hülyalı bir uyku ile hemhal 
idim. Baş ucumda bir cırcır 
böceği bir tonda tutturmuş, ha
şin bir ses bütün bahçeyi kap
lamıştı, kim bilir hangi yapra
ğın altından tabiate sesle
nen bu küçük böcek, bu 
gıcırdılı yek ahenk sesiyle 
neler söyliyor, ne demek 
istiyordu. Bir hayli uyumu
şum. Arzettiğim gibi uy
kumda etrafımın bütün sözle• 
rini duyuyor, bu böceği işidi
yorum, nihayet uyandım, gev• 
şemışım, düzelmek istedim. 
bahçen.o sükutu sinesinde cırcır 
böceği tempo tutmuş devam 

ı ediyordu. Bir aralık bahçenin 
durularak sustuğunu, bütün 
herşeyin sükfıt içinde kaldığını 
gördüm, cırcır böceği susmuş
tu, herş~y susmuştu; bahçe· 
susmuş, etraf susmuştu. Cırcır 
böceği mütemadi sesiyle etrafı 
o kadar doldurmuş, o kadar 
doldurmuş ki, onun sesi tabii
lik kesbetmiş, artık işidilmez 

olmuştu, sustuğu vakıt böceğin 

sesi daha müessir oluyor, bö
cek varlığını daha iyi ifade 
ediyordu. Hayatta öyle sesler 
vardır ki çok söylemek ve 

bağırmak yüziinden seslerini 
işittiremez olmuşlardır, bu gi
bilerin sükutları sözlerinden 
çok müessir olur. Sükut altın, 
söz gümüş derler, susmak iyi 
şeydir şu kadar var ki sükutun 
haddini, hududunu iyi tayin 
gerektir, çünkü ağlamıyan ço
cuğa meme vermezler diye bir 
laf d4 vardır, ağlamak ile sus
mağı yerinde dozajında ayar
layarak susmak ve ağlamak 

gerektir, deoksiz şey, daima 
denksiz şeydir. ,, ....... . 
Projeler 
hazırlandı 

inhisarlar idaresi terafıodao 
Kültürpark dvarında inşa et
tirilecek olan tütün imalathane 
binasının projeleri lstanbulda 
inhisarlar idaresi mimarı tara
fından hazırlanmıştır. imalat~ 
hanenin inşasına yakında baş
lanacaktır. Burada işçilerin 

sıhhi vaziyetlerini ve medeni 
ihtiyaçlannı tatmin edecek her 
türlü fosisat bulunacaktır. 

G6'Zlerimi dolduran göz yaşla-
rına cereyan vererek göğ-

süne ablmak, onun ateşler 

içinde yanan küçük dudakla
nm dudaklanmda hissetmek ve: 

- Görüyorsun ki bütün in
kirıma rağmen seni seviyorum, 
demek isteyordum. 

Buna cesaretim yoktu. Hem 
daha fenası o benim bir arka
datımın zevcesi değilmiydi? 
Bir evli kadına el uzatmak en 
büyük ahlaksızlıkların başında 
gelmezmiydi? 

Buna cesaret edemiyorum. 
Daha doğrusu böyle bayağı 

bir hareketi yapmak için ben
liğimi kandiramıyordum. O za-
man ahlakça, seviyece tazlaca 
düşmüş olmayacak mıydım? 

Sabihanın derin acılar, ka
dınlık acıları jçinde çırpındı-

ğım farketmiyor değildim. 
Çok emindim ki ona şu daki
kada yapacağım her hareket 
belki de beni Sabihanın naza
rında biraz daha kıymetlendi-
recekti. Bunu yapmadım. 

- BitlJlrtfı - -
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• • • Asamble mesaısını tatil etti 
Dün akşamki celsede zecri tedbirlerin kaldırılma

sına dair olan karar sureti kabul edildi 
ltalyanın arzusu 

siyasetine 
bu suretle 
faal olarak 

yerİQe geldiği için Avrupada 

Brüksel, 4 (Ö.R)- Son da- 1 
kikada Cenevreden gelen tel
grafa göre Milletler cemiyeti 
asamblesi, bürosu tarafından 

hazırlanan karar suretini kabul 
ederek me~aisine nihayet ver
miştir. 

Cenevre, 4 (Ö.R) - Necaşi, 
Habeşistan tarafından teklif 
edilen karar suretlerini müda
faa için bizzat söz almak ar· 
zusunu bildirmişti. Malum ol
duğu üzere bu karar sureti 
teklifi cebir ve şiddetle yapı
lan arazi zaptlarının reddine 
ve Habeşistana 10 milyon lira
lık istikraz verilmesine aiddi. 

Sabah celsesine Balkan an
tantı ve küçük antant murahhas
ları da iştirak etmişlerdir. Ti
tülesko asambleye kabul etti
rilmek istenilen aceleci hare
keti protes' o dmiştir. Celse
nin akşama bırakılmasına bu
nun üzerine karar verilmi~ti. 

Bununla beraber Balkan an-

iştiraki beklenmektedir 
1 

günü., bildiriyor. Karar su
reti, bir taraftan ltalyayı 
zecrı tedbirler rn'!selesinde 
tatmin etmekle beraber diğer 
taraftan Milletler cemiyetinin 
ana prensiplerinin korunmasını 
istiyen Cenubi Amerika dev
letlerini de memnun edecek 
bir formül bulmuş ve birbirine 
zıd temayülleri birleştirmiştir. 
Bundan sonra milletler cemi
yetinin akıbeti, kendi içinde 
olup bitenden ziyade haricinde 
olup bitene bağlıdır. Gözler 
Roma, Berlin ve Lokarno dev
letlerinin toplanacakları Brük
sele dikilidir. Büyük bir teh
lüke sulhu tehdit etmeğe de
vam etmektedir. Ancak kol
lektif emniyeti korumak için 
Brüksel konferansı müsbet bir 
neticeye varırsadır ki Milletler 
cemiyetinin otoritesini artırmak 
mümkün olacaktır. 

"Temps., gazetesi Fransız 
projesinin Cenevrede tesirini 
gösterdiğini ve buna dayanan 

tantı ve küçük antant devletleri karar sureti üzerinde ittifak 
büronun hazırladığı karar su- hasıl olduğunu, paktın ana 
reti aleyhinde rey vermek prensipleri teyid edilmekle be-
niyetinde değillerdir. raber zecri tedbirlerin de bıra-

Paris, 4 (Ö.R) - "Paris - kıldığını yazarak diyor ki: 
soir" gazetesinin Cenevre mu- Asamblenin bıı karar sure· 
habiri, Necaşinin karar sure- Nilıayet zeai tedbir/etin kaldmlmas111a nıuvaf/ak olatı tini kabul etmesile, ltalyanın 
tini protesto etmek ve bazı Nussoliııi Veııedik saıayı balkoııurıda Avrupa siyasetinde faal mev· 
delegasyonların da bunu daha !arı yüzünden tehlekeli daki- ı blenin şansız, fakat aynı za- kie geri gelmesine '"""; kal-
yakından tetkik etmek karar- kalar geçirdikten sonra asam- manda tehlükesizce "söndü- mamıştır. 
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Hitler Alman milleti için şerefli 
bir sulh istiyor 

Berlio, 4 (Ö.R) - Şansölye Hitler, Nasyonal So~yalist parti
sinin kongresinde bir nutuk vererek Alman siyasetini izah etmiş 
ve demiştir ki: 

"Sulhun istikbal için teminat altına girmesini dilerim. Fakat 
Alman milletinin şerefini kabul etmiyecek hiçbir sulh imkanı 
yoktur. Bunu milletim bilmeli ve ayni suretle bütün dünya da 
bilmelidir.,. 

Belçikada 40 saatlık hafta kabul edildi 
Brüksel 4 ( Ö. R) - Ayan meclisi 40 saatlık iş haftası 

kanunu hakkında Reks Faşist partisinin bir tadil teklifini 12 
muhalif ve 10 müstenkife karşı 140 reyle reddettikten sonra 
kanunu 6 muhalife karşı 140 reyle kabul etmiştir. Bundan sonra 
ıe11elik ücretli iş tatili kanunu ittifakla kabul edilmiştir. 

Brliksel 4 ( Ö. R ) - Belçika bankasının haftalık plançosuna 
rö e altın karşılığı yüzde 68.43 tür. Taahhütler miktarı 27 buçuk 

, nilyar franktır. 

Yazan : Tok Dil 

Sakalına kır düşmüş Bursa 
kadısı Mevlana idris, kürküne 
ilişmiş bir halde dağın tepesin
de kar kestiriyor, Keşişin kor
kunç tepelerinden aşağı bak
mak cesaretini gesteremeyib 
titriyerek sokulduğu ve dibi 
karla dolu bir ağacın altında 
sakalını oynatarak nezareti? 
ediyordu. içinden; sarayın deli
sine; bin çesid besmelesiz kü
fürler savurub, sovuğun dişi, 
tırnağı iliklerine işledikçe öf
kesi fazlalaşmağa başladı. Ya
nında getirdiği Ufaklar, ham· 
mallar, tenbeller kalın keçelere 
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kestikleri karları sarıb, sarma· 
lıyorlar, ikide birde ellerini 
hohlayıb doğrularak birer ne· 
fes aldıktan sonra, kim bilir 
kaç saatta tüketilecek karları 
kesmeğe çabalıyorlardı. 

. . . . . . . 
. . . . . 

Katırcıoğlu, Haydaroğlu ile, 
at başı ovaları aşmışlar, hatta 
Bursanın yakınındaki bir köye 
girmişlerdi. Bursanın yakın 
köylerine dağılmış kızanlarını 
toplayıb tal Uluborludan ziya
retine gelen Haydaroğluna 
çengisiyle, çağanasiyle dört 

Bulgar kabinesinin istifası 

Köse lvanof yeni kabi
neyi dün sabah teşkil etti 

Sofya, 4 (Ö.R)- Bulgar kabinesi bu gün istifa etti. Bu isti
fanın sebebi, hadisat önünde bucalıyan bir kabinenin teşkili 
arzusudur. 

Kral bu istifayı kabul etmiştir. Bir habere göre Köse lvanof 
yeni kabinede yalnız hariciye nazırı olacaktır. 

Sofya, 4 (Ô.R) - Kral Boris, müstafi kabinenin reisi Köse 
lvanof'u yeni kabineyi teşkile memur etmiştir. Köse lvanof bu 
vazifede muvaffak olmuş ve yeni kabinenin listesini öğleye 
doğru krala takdim etmiştir. 

Fraıısı - Amerikan dostluğu 
Paris, 4 ( Ö,R ) - Amerikan istiklal bayramı münasebetiyle 

Pariste coşkon Fransız - Amerikan dostluk tezahüratı olmuş, 
belediye sarau Fransız ve Amerikan bayraklariyle süsleomıştir. 

başı mamur bir dağ ziyafeti 
çekmek diliyen Katırcıoğlu ilk 
uğradığı köyde; tenbihi üzerine 
kendini bekliyen efelerin ufa
ğıyla buluştu. Serenli kuyular
dan tahta oluklara su akıtıb 
böğüren ineklerini, tosunlarını 
sulıyan .~ı~lar ve köy delikan· 
lıları; koyun çayırına çığ silah, 
toza toprağa bulanmış bu bir 
sürü efeleri görünce koşuşarak: 

- Katırcıoğlu gelmiş: 
- Katırcıoğlu gelmiş, emme 

yalnız degil, başka efeler de 
yanında! 

- Hele bir genç Efe var ki, 

değme gitsin! 
Fısıltıları, haberleri ile köyü 

baştan aşağı doldurdular, her 
kese duyurdular .. 

Katırcıoğlu Ulak'la konuşu
yordu: 

- Ülenl Mavış ağa nerede? 
Katırcıoğlunun atının başını 

tutan Ulak: 
- Ağaml senin geleceğin

den baban yoktu. Ben bile, 
Darı tarlasına Darı gözlemeğe 
gidiyordum. 

- Peki! Sen şimdi atla! be
nim Kır'al kızanlan topla! 

Diye atından indi, onu Hay
daroğlu, onu da bütün efeler 
takib etti. Güneş batıda; ba
kırcıların dükkanlarındaki ka· 
!aysız ve kenarsız bir sini gibi 
gözleri kamaştırmadan batılı 
giderken akşamın serinliği ilk 
göll!"eleriylt- rahatlar vadedi
yordu. 

Ulak; Katırcıoğlunun atını 
tutarak, ağasına seslendi: 

- Ağam! dedi hele beri gel, 
sana bir habarım var! 
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1921 senesi temmuz armda Alma11van111 t»ki Şaıkı Alrıka nııistwılrkrsi 
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3 temmuz sabahleyin kalk-
tığım zaman evi Siafu karın

calan tarafından istila edilmiş 
buldum. Bunlar evin taş dıvar
larını birkaç yerden delmiş, 

buduruma dolmuşlardı. Ora
daki diğer başerat paniğe uğ
ramışlardı. Kara sinekler yer
lere konamıyorlar, arılar ora
dan oraya uçub duruyorlardı. 
Bır iki çekirge kaçamadığın· 
dan bir dakikada parça parça 
oldular. Dört kızıl akreb karın· 
calara ilanıharb ederek saldır
dı:arsa da kısa bir mücadele
den sonra onlar da yok oldu
lar. Örümcekler en akıllıca 
hareket edıb buldukları bir 
delikten evin ü~t katına kaç
tılar. 

O ak~am rahat yatabilmek 
için karyolamı odanın ortasına 
~ektim. Ayaklarına su dolu 
taslar koydum. 

4 Temmuz - Bugün akşama 
kada fevkalade bir şey olmadı. 
Yalnız dün bodruma satdran 
karıncalar bugün öğleden son
ra üst katı, yatak odamı ka. a 
bir bulut gibi kapladılar. 

Buna rağmen yatak odamda 
yatmak mecburiyetinde idim. 
Çünkü dışarısı daha fena va
ziyette idi. Büyük bir dikkatle 
karyolamın ayağındaki tasları 

tekrar doldurdum. Karyolama 
girdim. Cibinliği sıkca yata~ın 
her tarafına sardım. Saat sa
bahın ikisine kadar rahat uyu
yabilmişim. Müthiş bir gürültü 
beni bu rahat uykumda uyan
dırdı. Hemen yatağın için
de doğruldum. Bahçede, ha
vuzda bulunan timsahlarla 

kaplumbağalar hep bir ağızdan 
bağırışıyorlardi. Hemen elimi 
cibinimden çıkararak lambayı 

yaktım. Birden ne göreyim; 
her taraf siafu karıncalariyle 

dolmuş : Lambanın, masanın, 

kitaplann üstü orada bulunan 
bütün eşya karıncalarla kaplı. 

Karyolamın içine bile girmişler. 
Hatta yerden yürümeğe bile 
hacet görmemişler. Duvarda 
cibinliğe canlı iki köprü kur
muşlar birinden gelenler diğe
rinden gidenler işliyor. Timsah
lar gittikçe artan bir acı ile 
bağırıyorlardı. Gündüzden diğer 
hayvanları emin yerlere kapa· 
mıştım. Fakat timsahlarla 
kaplumbağaların su içinde bu
lunduklarından bir hücuma ma
ruz kalabileceklerini hatırıma 
getirmemiştim. 

Hemen yataktan fırladım, 
bahçeye koştum. Küçük havu
zun içinde Timsahın biri çırpı

nıb duruyordu. Bu elli santim 
boyunda bir yavru idi. Kuyru
~iyle suyu kamçılıyor, üstün-

Katırcıoğlu sokuldu: 

- Söyle! 1 
- Kulağını beri veri 
Katırcıoğlu, Ulağın omuzuna 

bir yumruk indirerek, geniş bir 
kahkaha attı; yanında gelen 
efeleri gösterib: 

- Ülenl sen bunları yad ya
bancı mı sanıyorsun da, ağzın
daki lafı geveliyorsun, açık 

söyle, açık! hepsi de duysunlar. 
Kancık yok içimizde ... 

Ulak afalladı, bir ağasına, 
bir efelere bakıb yarım yama
lak gülerek: 

- Ağam! dedi, bu köyün 
kazmacı Mehmedini Bursadan 
istemişler, gitti. 

- El ne olmuş? ilin herifi; 
kazmasiyle, küreğiyle Bursaya 
gittiyse bize ne, sana ne? .. 

- Hayır öyle değil ağam! 
- E? 
- Kazmacı Mehmedi Bursa 

kadısı istemiş .. 
- Olur af Herifin canı ken

dine ö!meden evvel sonturlu 
bir mezar kazdırmasını çek-

deki karıncaları dövmeğe çalı
şıyordu. Havuzun kenarına da 
binlerce karınca üşü~müş bek· 
leşiyorlardı. 

Timsah herhangi bir tarafa 
yaklaşırsa o taraftaki karınca
lar üstüne atılıyorlardı. Hemen 
bir maşa ile timsahı yakaladım 
elli metre uzağa götürerek bir 
kaç defa kuvvetlice silktim. 
Sonra kabil olduğu kadar elimle 
temizliyerek ahıra kapattım. 

Öbür timsahı ararken onu bir 
saman yığının altında hareket
siz buldum, cansı ıclı. Ora
dan hemen kaplumbağalara 

koştum. Fakat etraflan ka
rıncalar la o kadar dolu idi 
ki yaklaşmak kabil olamadı. 
Karıncalar bana da taarruza 
ba~la ıt!ışlardı. Hemen cibinliğin 
içine kaçmak mecburiyetinde 
kaldım. Yatağın içi de dolu 
idi. Elime ' ir havlu alarak an-
cak bir saat ııüren uzun ve 
yorucu bir mücadeleden sonra 
bunları mahvedebildim. Fakat 
odam yine dolu idi. 

Sabahleyin hemen bahçeye 
koştum. Adamlarımın yardımı 
ile süpürgelerle kaplumba
ğaların etrı.fını temizledik. 
Kaplumbağalara karıncalar faz
la bir şey yapamamışlar, ka
buklari buna mani olmuştu. 
Yalnız cektikleri korku kafi 
idi. Bağçe altüst olmuştu. yer
de sayısız delikler vardı. Ka
rıncalar tarla farelerini köste-
bekleri yuvalarından çıkarmış
lar parça par.;a etmiş!erdi. 

Eğer bu hal biraz daha de
vam etseydi halimiz çok fena 
olacaktı. Fakat "el elden üs
tündür . ., Derler ya. iki gün 
sonra bu hayvanların hakkın
dan gelen diğer bir nevi ka
rınca daha bulunduğunu gör
düm. Bunlar üç santim boyun
da parlak siyah renkte idiler. 

Bir sabah kapımın eşiğin

de "bir çok karıncaların bir
birine karıştığını gördüm. 
Merakla baktım. Siafularla bu 
siyah renkliler müthiş bir kav
gaya tutuşmuştular. Siyah ka
rıncalar uzun çengelli ellerile 
bir saniyede Sifauların kafala
rını koparıveriyorlardı. On beş 
dakika kadar süren bu müca
dele Sifauların kaçmasile neti
celendi. O günden sonra bu 
vahşi karıncalar da bir daha 
bizi rahatsız etmediler. . ........................................ . 
. n Kiralık otel 7~ 

Hükumet karşısındaki "Ev
liya zade oteli., eşyasiyle 

' birlikte kiraya verilecektir. 
Talip olanların içindeki 
katip Hüseyine müracaat 
eylemeleri. 

4-6 S.(S) (1361) 
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miştir. Ne karışırız keyfine! 
- Dur be ağam! c\ur be, 

şakaya boğma lafı! Kazmacı 
Mehmed mezarcı değil, pulad 
gibi bir yiğittir. Dağlardan kar 
keser, eşeğine sarar Bursaya 
götürür, satar .. Kadı da bunun
çün istemiş. 

- Canı kar istemiştir. ka
firin .. 

- Hayır öyle değili 
- A canım! öyle de&"il, böyle 

değil, ya nasıl bu iş, hem bırak 
boş lakırdıyı benim canım ra

hat istiyor, git sen atları ra
hatlandır.. Diye yürüyüveren 
Katırcıoğlunu; Ulak kolundan 
tuttu: 

· - Dur beyi acela söyliyecenl 
Bursa kadısına lstanbuldan bir 
ferman gelmiş yalım! Fermanı 

alınca kıyıda, bucakta kar ke
sicileri toplattırmış, Keşiş da
ğına yönelmişler.. Katırcı bir 
kahltaha daha r.avurdu, dizle
rine bir yumruk vuraı ak: 

- Soıı11 \'ar -

• 
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Pirinç Şarkısı • Greta Garbo evleniyor Denizler ilahı 

Fransızlar Cava adasında güzel bir Beyaz perdeninil3.hikadını çocuğunu 
filim çevirmeğe muvaffak oldular k b• J ' kt 
Sinemastüd- 0 şıyan Jr anne 0 aca Jr 

yoları, sinema
ya devam eden
lere yeni sürp
rizler hazırla
makla meşğul· 
dür.Filvaki hep 
ayni mevz•ı,ay
ni şekil ve ayni 
zevkle hazırla
nan filimler sey 
redenleri bir 
bayii bıktırmış

Mar!en Dietrich'te eski kocasiyle oarışıyor. 
Evlenme muameleleri yeniden yapılacak 

tır. 

Paramunt stüd 
yosu yeni mev
sime hakikaten 
olgun bir proğ
ramla girmeği 

tasarlamış ve f>uüıç şaıkısı /ilminde Vaigmi 

orijinal filimler hazırlamıştır. Vaigini adında gilzel bir Cavah 
Bunlardan biri Cavada, büyük kız başhçn rolü görmekte-
maddi fedakarlıklar iktiham dir. 
edilerek çevrilmiştir. Filmin adı Filmin ilk gösteriliş i oJdulrça 
.. Pirinç şarkısı,, dır. Bu filimde geniş sükse yapmıştır . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Holivut, (S.C) - Holivut yıl- · 
di:ılar Alemi bu hafta sırtısıra
ya üç mühim haberle çalkandı. 

iki haftadanberi Amerikada yakıcı sıcaklar başgösterdi. Bu yıl Üçü de ayrı bakımlardan dedi 
kodu uyandıran haberlerin bu 

sıcaklar bir az geç başlamış olmakla beraber birdenbire bastın- defa cıddiyetine inananlar 
verdi. Halkı deniz kenarlarına sürükledi. Hollivud şehrinde sıcak- çoktur: 
lar yib.ünden hayat sönmüş gibidir. Bütün Hollivud şöhretlileri - Greta Garbo sahneden 

aynbyor .. 
ve sinema yıldı:ıları plajlara akın etmiştir. Yukarıdaki fotoğraf, _ Marlen Dietrich eski ko· 
sinema yıldı2larmı plajlarda eğlenirken gösteriyor. casiyle yeniden evleniyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YILDIZLAR ve PLAJLAR: 
Amerika plaj mevsimi bütün liararetiyle devam ediyor. Kaliforniya plajları mevsim münasebetile 

her hafta pazar günleri dolup boşalıyor. Havaların birdenbire sıcak olması üzerine sinema 
stüdyoları, vaktinden üç hafta evel yaz tatili yapmışlardır. 

Şimdi he~en bütün yıldızlar deniz kenarlarına ve plajlara akın etmişlerdir. F otografta meşhur 
sinema yıldızlarından Patricia Ellis'i görüyorsunuz. Üzerindeki mayo son modadır. San yünden 
yapılmıştır. Göğsünde lastikli örgüler vardır. Bununla göğsün hassasiyeti temin edilmektedir. 
Mayonun bel kısmında bir kordela vardır. 

<Jrace Blflalı'ı 

Holivudun tanınmış sinema 
yıldızlarından Grace Bradley, 
(Denizler ilahı) adlı bir film çe• 
virmeğe başladı. Bu film tarihi 
bir efsaneden ibardtir. Bu 
filmde 150 figüran, beş tanın· 
mış kadın artist rol almıştır. 

Amerikada film sahasında 
935 yılı akademi mükafatını 
kazanan meşhur yıldız Bette 
Davis yeni bir film çevirdi. 
Filmin adı tehlüke'dir. Hissi 
sahneleri çok düşündürücü ve 
caziptir. 
a•ae1e•1aa11aaaaaa1•1aaa1a11aa111a11aaa111(_ 

gönülce arzu etmektedirler. 
O evlenirse bir imparatoriçe 
kadar haşmetlu bir düğün yap-
mak imkanlarını elde edebile-

M aılha Eg-geıt'in sın ersmı cektir. 
- Greta Garbu evleniyor. bir şey katmıyan bir hüviyetle Marlen Dietrich'in eski ko" 

Sinema mecmualarının kapak· görüyoruz. Daha fenası altı ay- casile tekrar evlenmesi de 
Jarında büyük puntu)u harflerle danberi neı'esini kaybetmiş ıi· Gretanınki kadar dedikodu 
kaydettikleri bu hadiselerin bidir. Kendisine bunun sebebi uyandırmııbr. Yıllarca devam 
ayrı bakımlardan ehemmiyeti sorulunca ya hiç cevab verme- edip gelen bir anlaşmazlık bu 
vardır. Şimdi ilçllnll ayrı ayrı mekte, yahutta artık memleke- suretle sona ererken onlar ye• 
ele alabiliriz. tine dönmek arzusunu i:ıhar et- niden evlenme merasimlerini 

Greta Garbo beyaz perde mektedir. yapbracaklardır. Bu merasimin 
yüzünden bir hayli dünyalık Bu şart altında Gretanın Berlinde mi, yoksa Holivudda 
temin etmiş bulunuyor. U:ıun artık bir anne olmak istedi- mı olacağı henüz kestirile-
yıllardanberi kendi sahaınnda ğint: hükmedenler vardır. Fil- mitf:;lenin evlenmesiyle beyaz 
rakipsiz ve eşsiz kalan Gretayi vaki evleneceği hakkındaki 
böyle Ani bir karara sevketlen haberler de bu ihtimali kuv- perdeden büsbütün uzaklaşa· 
bir hadise geçmesi İcab eder. vetlendirmektedir. cağını zannedenler hata ediyor• 
Halbuki ortada en ufak bir Şimdilik Gretanın kiminle lar. Marlen Dietrich, pek kısa 
suitefehhüm, bunu İcab ettiren evlenmek İlltediği bir sır ol· bir zaman evvel, bir toplantı 

k.. ük b' " - b'I k yerinde sahne için henüz pek en uç ır pur!!z ı e yo - maktan kurtulamıyor. Greta ld b lk' d 
tur. Greta, sanatının en yüksek evlenmek kararını verirken her genç o uğunu ve e ı e 
mertebesine çıkbgw ına kanidir. 945 yılına kadar yeniden yü·ı 

ne kadar kendisine dünyanın film çevirecegw ini söylemişti . • 
Evvelce o havai ve çapkın kız dx t kö · d tal' ) ur şeıın en sayısız ıp er Ancak onun da Amerika.Ja 
rollerinde kendisine sayısız kacak da ·ı·ht k d ü çı ıa , 1 a a ın n· kalmıyarak memleketine dc.n· 
prestişkir toplarken son iki vanını taşıyan Gretanın daha mesi muhtemeldir. Almanya hü-
yıldanberi bu işlerden tamamen · d"d d. · k lb' d şım ı en namze ını a ın e kumeti, tanınmış Alman sanat-
ayağını çekmiı gibidir. hazırladığı muhakkak g6rü- karlarını Berlinde çalışmak üze• 

Gretayı son çevirdiği film- lüyor. re toplamıya karar verdiği için 
lerde yalnız san' at için rol alan, Gretayı anne hüviyetile me- bu suretle Marlen D:etrich'in 
temsil ettiği hüviyete benliğini rak edenler, hatta ona aşık de Almanyaya dönmesi kuv-
saran esrarlı tavırdan başka hiç olanlar bile mes'ud olmasını vetle ümit ediliyor . 

............................................................................................................................... ...... 

-· ~.~----"'4~.,.._-"-~-~~~;;;.._;...:..l:Z 

Bütün khı~ nıcvsiminde kalın elbiseler içinde hapsedilip kalan her vücut için yazın güneş banyoı-. 
çok fayda ır. Meıhur sinema yıldızı Virjinya Brus'u gilneı banyosu ahrken görüyorsunu:ı. 
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lzmlr Beledlyealnden: 
1 - 936 yılı içinde belediye 

laekimleriace mabtaç hastalara 
Yerilecek reçeteler mukabilinde 
1apılacak, f&rtnameye bağla 
liıtede ve aekten iki kalemde 
yuıb iliçlarm baş kitiplikteki 
f&rlname ve cedvel veçhile 
21-7-936 Salı günil saat on 
•ltıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Bedeli muhammen 
her bir eczane için üç yüz lira
dır. lşti .. ak için yirmi iki buçuk 
Firalık muvakkat teminat mak
buıu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - lsmetpaşa bulvarında 
Haıanhoca sokağında 14 sayılı 
arsanın senelik kirası 30 lira 
bedeli mubammenle baş katiplik-
teki şartn~me veçhiJe 21-7-936 
Salı günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için 3 liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
giin ve saatte encümene gelinir. 

5-8-11-15 2032 (1392) 
- Kültürpark sahası içinde 

belediyece istimlak ediJen 18 
ve 19 sayıla evlerin enkazı 
milteabhide aid olniak üzere 
yıkılması işinin açık artırma ile 
ihileıi baş kitiplikteki keşif 
ve ıartname veçhile 10-7-936 
cuma gtinüne temdid edilmiştir. 
Bedeli ketfi d&rt ytiz liradır. 
lttirak için otuz liralık muvak-
kat teminat makbuzu ile söy
lenen günde ve saat on altıda 
encümene gelinir. 2031 (1395) 

- Namazgahta belediyeye 
aid yol fazlası senelik kirası 
yirmi lira bedeli muhammenle 
başkitiplikteki ıartname veçbile 
21-7·936 Salı saat günü on al
bda açık artırma ile ihale edi-
lecektir. lttirik için iki liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
töylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

5, 8, 12, 16 2029 (1393) 
- 3008 numaralı ve 8-6-936 

tarihli it kanunu Belediyedeki 
ilin tahtasına asıldı. Bilinsin. 

2030 (1394) 

ldıair -"' halmk maldleme
sinden: 

hmirde Aliağa mahaJJesinde 
Cami ıokağından 7 ve Aliağa 
malıaUeıi Y atcılar ıokağından 
10 No. alan ve ikiye balünen 
hanlardan bq odalı ve 7 1ayı
hya 1000 ve altı oda ve aynca 
bahçeyi mliftemil 10 •yılı eve 
2500 &ra kıymet takdir edil-
miı ve mahkemece verilen ka
rara binaen utıbia çıkanlmıt· 
br. ftbu iki evin 6/8/936 tari
lüae mlludif Perpmbe gGnG 
aaat 15 te ıabta çıkanlacak 
artbrmada tebmin edilen kıy-
metin % 75 i nisbetinde bedel 
verildiği surette müşterilerine 
ihale edilecek akıi taktirde 
ubf 15 giln daha uzablarak 
ikinci arttırma 21/8/836 Cuma 
pnl ıaat 15 te mahkeme ka-
leminde yapılacaktır. Gayri
menkuller Üzerlerinde bak tale
binde bulunanlar ellerinde reı
mi veıikalariyle 20 ıGn içinde 
mahkemeye mlracaat etmeleri 
llzımdır. Akei halde haklann• 
da tapu sicilli malüm olmadık· 
ça paylaımadan hariç kaJacak-
lardır. Şartname tSn/936 tari· 
hinden itibaren berkesin g6re· 
bilmeli için açıkta ve aayri
menkallerin evsaflan da tart• 
namelerinde yazılıdır. milzaya
deye iıtirik etmek istiyenler 
kıymeti mübammenenin yüzde 
7,S nisbetinde pey akçası veya 
milli bir banka teminatı ibraz 
etmeleri lizımdar. yilzde 2,5 
delllliye ve ferağ harçtan alı
cıya vergi ve aair kanuni mtı-
lcellafiytleri 1atıcıya ait olup 
ihale bedeli def aten ve peşinen 
lSdenecektir. ihaleyi müteakip 
müşteri ihale bedelini tamamen 
vermediği veya veremediği tak-
dirde gayri menkul terar 15gün 
daha müzayedeye konulup ta
libine ihale edilecelt ve arada 
tahakkuk edecek ihale farkı 
bllkme hacet kalmadan veci-
heıini ifa etmeyen müşteriden 
talı.il c,ll•oacaktır. Daha fazla 
malOmat almak iıtiyenler mah

Mlemizin 936/1697 sayılı dos
yaıına mliracaatları ilin olunur. 

5-1 ll389) 
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lzmir Vakıflar direktörlüğünden: 
1 - Mezarhkbaşında 58793 lira 84 kuruı bedeli keıifli hal 

binası inşası evvelce kapah zarf usuliyle yapılan eksiltmede 
52032 lira 55 kuruş bedelle müteahhidine ihale ediJmiıti. Müte
ahhidin teahhüdünü ifa etmemesi dolayısiyle mukavele feshedil
miş ve idare ile eski müteahhid tarafından vt!cuda getirilen 
imalat mahkemece teıbit olunmuştur. Geri kalan imalAt müte
ahhid namı hesabına yaptınlmak üzere açık eksiltmeye kon
muştur. ihalesi 17-7-936 Cuma günü saat 16 da lzmir Vakıflar 
direktörlüğü binasında müteşekkil komisyon huzurunda yapı· 
lacaktır. 

2 - istekliler bu işe aid projelerle imalat ve eksiltme şart
namelerini ve tesbiti delail raporunu hergün Vakıflar idaresine 
müracaatla görebilirler. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 4190 liradır. Eks:ltmeye gire· 
ceklerin teminat makbuzunun veya bu mikdara baliğ banka 
mektubunu ve Ticaret odasında kayıdh olduklanna dair musad
dak vesikalarını ibraz etmeleri lazımdır. 

4 - Eksiltmeye girecek isteklilerin mimar veya mühendis ol
maları ve inşaatın her türlü kanuni, idari ve fenni mes'uJiyet
lerini kabul ve ifa edecek• mütehassıs mühendis veyR mimarla 
bütün muameJelerde müştereken mes'ul olmak üzere çalışrtıaJars 
şarttır. Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilmek için en az otuz 
bin liralık bir binanın inşaatını muvaffakıyetle bitirmiş oldukla
rına dair resmi fen hey'etlerinden verilmiş musaddak belgeler 
göstermeye mecburdurlar. Tashihan ilin olunur. 

1---5---9---14 1914 

lzmirliler Istanhulda nerede buluşurlar 

Beyovlunda Bristol otelinde 
'J .- •• .• , .. _ &o&c 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
•• 

Her iki otelin müsteciri Tiirklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
lldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
ıisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 

r 

'l'arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 
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"HZ 

ve Bankasındn : 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Yeri No. su Nev'i depozitosu 

Bütün bu fevkalideliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Hava yolları Devlet işletme idare
sinden: 

Hava yoJJarı Devlet işletme idaresince, sivil pilot, uçuş maki

niıti ıibi hizmetler için yetiıtiri'mek llzere 16 genç hizmete 
alınacaklardır. Bunlar bir milddet idarenin m6naıip ı&receği 

itlerde ıakirt veya memur namzedi olarak çalııbktan aonra 
kabiliyeti ı&rillenlerin tahsilleri Avrupada ikmal ettirilecektir. 
Bunlann şakirt olarak çalışhkları milddetçe, yiyecek ve giyecek· 
leri idarece temin olunacağı gibi kendilerine bir liraya kadar 
gündelik de verilecektir. 

Kabul ıartlan ıunlardar : 
1 - Pilot olmak istiyenlerin Lise, uçuı makinisti olacaldarm 

da Orta Yeya sanayi mektebi mezunlan olmaları. 
2 - Havacılığa mlsait bir sıhatta olduklarının resmi bir 

heyeti sıhhiye raporu ile tevsiki. 

3 - Yirmiden büyük ve otuzdan küçük ya1ta olmaları. 

4 - Devlet hizmetine girmelerine mani olacak biç bir halleri 
olmamuı. 

S - idare heaabma Avrupada bulunduklara müddetin en az 
altı misli idarenin mhuip lf6receti &cretle idare hizmetinde 
çalıpcaklannı m&beyyin bir kltibi adil nnedi vermeleri. 

6 - Tnrk olmaları. 

Bu ıeraiti haiz olanlardan lngiliıce, Almanca, veya FraD11Zca 
bilenler tercih edilecektir. lıtiyenlerin 25 - 7 • 936 tarihine kadar 
retimleri ve diter Yeaikalarile birlikte Ankaracla Hava Yollan 
idare1ine milracaatlan. (1529) 

3 - s - 8 1981 ( 1382 ) 

Devlet Hava Yolları işletme idaresi 
Alım Satım komisyonundan: 

Ankarada istasyon cıvannda, eıki koıu meydanında yapbnla· 
cak betonarme Tayyare hanıan için 46500 lira bedel tahmin 
edilmit ve inşaat kapalı zarf usulile ekıiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 13n /936 tarihinde Pazartesi gllntl saat on beıte 
T atbanda Hava yolları Devlet ltletme idaresine aid dairede 
yapılacakbr. Proje ve ıartnameler 233 kuruı bedel mukabilinde 
Baymdırlık Bakanbiı yapılar umum M6diirlilğünden alınabilir. 
Talip olanların 3487,SO lırabk muvakkat teminat makbuzu veya 
Banka mektubu ve ıartnamede gösterilen vesikalan ihtiva etmek 
üzere 2490 No. lu kanunun 32, 33 cü ve müteakip maddelerin
deki tarifat dairesinde hazırhyacaklan teklif mektuplarını 
yukarıda yazılı eksiltme saatından bir saat evveline kadar 
Komisyon reisine vermeleri ilin olunur. 

26-30-5-10 1849 (1314) 

Eski Yeni T. L. 
242 Karşıyaka Alaybey M. Celil bey So 76. 76-1 82-84 Ev 240 
330 Bayraklı Kanarye sokak 4 4 Ev 40 
325 Karşıyaka Donanmacı M. Muradiye ıokak 23 Ev 1100 
349 Hasan hoca M. Kızlar ağası hanı içinde 25-52 oda 75 
350 " " " 11 12-25 oda 40 
355 Karııyaka Alaybey M. Hengam ıokak 36 11 oda 700 
404 Karataı Mahmut Hayati sokak 4 4 oda 160 
582 Oçllndl karataı lsllhane arkası 8 No. oda 160 
653 Oçiincil karatq aunsor sokak 19-2 taj ana 15 
658 Burnova Yaka M. ikinci Yaka ıokak 50 50 ev 60 
660 Bornova Civan Yolu 12 8-10 ev 300 
731 Birinci karataı Mansuri zade yokllfll 43 7 taj 1 ev 200 
785 Kaıataı irfan 110kak 26-1 26 taj 30 ev 80 
970 Karataı Postacı Ali ef. ıokak 39 39 ev 80 
872 Birinci Karataı lcadiye sokak 15 taj 17 56-35 hiueli ev 220 

Mevki ve numaralara yakanda yazılı emlikin bedelleri pqin veya takıitle &denmek tızere 
pazarlıkla ubtı 16-7-936 pertembe gtlnll ıaat onda ihale edilmek kaydile açık artbrmaya 
konulmuttnr. 

lıtekli olanların bizalannda yazılı depozitolan veznemize yatırarak arbrmaya girmeleri ve yan-
larında llçer fotoğraf getirmeleri ilin olunur. 5-12 1944 (1396) 

BONO 
Mlbadil bonoıu, banka 

hi11e senetleri Ye bilumum 
hazine tahvilih Ergani, Si· 
vu dahili istikrazı ubn ahr. 

Adree: lzmir KemeraJb 
Hacı Huan otelinde 
60 numarada Cavide 
mlracut. 
TELEFON: a eoa 

11-!0 (912) S.7 Pa. Pe. S. 

Zayi 
1334 Sene11nde Kltahya Mu· 

allim mektebi ikinci ıınıfından 
aJmıt olduğum taıdiknamemi 
zayi ettim. Bu defa yenilini ala
cağımdan eskisinin hnkmn kal· 
mamııbr. 

K&tahya muallim mektebi 
ikinci 11nıfından mezun 52 ka

yıt No. lu Hasan oğlu 
Cemal Manisa 
2017 ( 1390) 

zorlu bir. kadın 
Karşıyakada intikam soka

ğında oturan Hüseyin kansı 31 
yaşlarında F a~a, komıusu 12 
yaşlarında Anf oğlu Bekiri 
dövdüğünden hakkında tahki
kata başlanmııtır. 

DAIMON 
Masa vantilitörleri 

1936 ıenesinde en son icat edilen bu vantilatörler tıç adet 
pille itler. Bir saatta bir kuruştan daha az sarfiyat yapar. 
Bankalara ve yazıhanelere, evlere baıtahanelere ve her 
yerde lizım olan bir ihtiyaçtır. Bilhaua saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır, Tavsive 
ederiz. 

Satıı yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 
28.9 Ödemişli Hüseyin Hüsnü • 

YILMAZ RAKISI 
SON SiSTEM TESiSATI HAiZ FABRiKAMIZIN MAHSULÜ OLUP 45 DERECELiK TORKIYENIN EN NEFiS RAKISIDIR 

' lzmlr umum acentesi: Emirler çan111 karaıımda Mıbcılar HOSEYIN BAHRi. SEKiP mllıkirat deDOıu. TELEFON: aa .. 
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Fratelli Sperco N. V. ' Oliver Ve Şü. \2o' kt ı·· 11 1 ~WfW~2~r,ır1ı 
V A t 

W. F. H. Van f}er uMıTET o or opera or Vfft ,· .-; / ·/ı1. ~ • 
apur cen ası Zre & Co. Vapur Acentası c ,1 Al ~) /~ '11 

ROY~JM:Aı;~1NDAIS DEUTCHE LEJ_A~.TE. ~~IE C~tg>i~o~~~L~ı:.ıi~CI evau nsoy fy, ~ ~~f ,, 
VULCANUS vapuru 27 ha- TINOS vapuru 7 temmuzda THE ELLERMAN LINES L TD. I' 

ziranda gelip yükünü tabliye- bekleniyor. 11 temmuza kadar GRODNO vapuru 25 hazi· 
den sonra Burgas, Varna, Anvers, Rotterdam, Hamburg randa beklenmekte olup Londra 

Merkez hastanesi 

Köstence limanları için yük ve Bremen limanlarına yük ve Hull içiu yük alacaktır. 
alacaktır. alacaktır. MARDINIAN vapuru 27 ha-

Operatörü 
Haıtalarını hergün saat 3 ten 
6 ya kadar ikinci Beyler so
kak şerbetçi karşısı No 81 
de kabul eder. Beden,bacak 
ayak çarpıkbklan, dfaztabae 
illi haı1talıklan en 90D orto
pedi usullerile tedavi eder. 
Telefon muayenehane 3315 

HERCULES -uru 29 ha- lO ll d ziranda beklenmekse olup Li-
·-r CH S vapuru temmuz. a verpool ye Glassrov için yük 

ıiranda gelip 4 temmazda Art- bekleaiyor. Bremea, Hamburg alacal..t1r. 
vers, Rotterdaaı, Aautenlam ve Aavente• yük çıkaracakbr. DRAGO .,.para temmuz or-
ve Hamburg Jimaamn içi• yik ANGORA yapuru 20 tem- ta1arında Londra, Hull Ye An-
alacaktır. versten gelip yük çıkaracak ve 

SVENSKA ORIENT L. · muzda beldeaiyor. 25 temmuza 
ınıeu ayni zamanda Londra, ve Hun 

NORDLAND töri ı kadar Anvera, Rotteıdam,Ham mo e yevm için yük alacaktır. 
liıaanmmda olup 25 haziranda burs Ye Bremen limanlanna LESBIAN npuru 15 tem. 

Telefon evi 3203 

Rotterdam, Hamburg-, Bremen yik alacaktır. muzda Liverpool ve Svansea· 
Copenhag, Dantzig, Gdynia, ~ dan gelip yük çıkaracakbr. 

11 .................... .. 
gelip yük çrkaracaktır. 

Got L_ rı......ı_ ı k .ı! Amerikan Export Unes 
euu .. g, v..u Ye s anua- Deatscbe Lnute • Linie 

1. la • • ··k ı EXMISTER vapuru temmu· 

NOT : Vürut tarihleri, va
parJana ilimleri ve navlan üc
retJeriDİD dejifildilderiaclea me 
suliyet kabul edilmez. 

naYya JDJan n :ıçın yu a a- TOFIA vannn• 25 haziran-
caktır. zun nihayetine doğru bekleni- r--

HEMLAND motörü 6 tf'm- yor. Ncvyork için yük ala· da ffamburg, ve Bremenden 

muzda beklenmekte olup yü· cakhr. 
künll tahliyeden sonra Rotter
dam, Hamburg, Copenbage, 
Dantzig, Gdynia, Gotebur,c 
Oslo ve lskandinavya limanlan 
için yük alacaktır. 

.SERViCE MARiTiME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 3 temmuzda 

gelip 4 temmuzda Pire, Malta 
Marsilya ve Barselone hareket 
edecektir. 

Yolca ve yük kabal eder. 
Dandaki hareket tariblerile 

naylunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafailit için ikinci 
kordonda T alımil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Te1efon: 2004-2005-2663 

Paris faknltesinden diplomalı 
oı, ta blplerl 

Mu7~ffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalannı her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sala 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

•• 181 •• 

Den Norske Middelhaslinje 
( D.S A.S Spanskelinjen ) 

OSLO 
SARDINIA mot6rü 20 tem

muza doğru beklenmekte olup 
lskenderiye, Dieppe Dünkerk 
ve Norveç limanları için yük 
kabul edecektir. 

• •••• 
Service Maritim Roumain 

Bugarest 
DUROSTOR vapuru 9 tem

muzda K6atence, Sulina, Galas 
ve Galatz aktarmaaa Belgrad, 
Novisad, Budapest, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 
~ 

S. A. Royal Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
SZEGED motörü 13 temmu

za doğru bekleniyor. Belgrad 
Novisat, Budapest, Bratislava 
Viyana ve Linz için yük kabul 
edecektir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri Ye navlaa tarifeleri 
hakkında hiç bir taabh8de gi
ritilmez. 

N. V. VI. F. Hami Van Der 
z •• " Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Adres: Tilülik yeni l:ı.mir eczanesi TELEFON : 2067 

lzmir C. Müddeiumumiliğinden: 
lzmir Ceza evinde bulunan mahkum ve mevkufların 936 mali 

yıla sonuna kadar yirmi bir bin 800 lira muhammen bedelli bir 
senelik 960 gramdan ikinci nevi ekmek ihtiyacı kapalı zarf 
uaalile eksillmeye kon ... tur. 

1 - ıı.-.me 17.7.936 Cuma glinü saat 15 de lzmir Ceza 
eyj Mlldlriyıet makamında yapalacaktır. 

2 - ta..,._ .,. 17 i11ci Cuma günü bir saat evvel yüzde 
Yedi buçuk muvakkat teminat makbuzu ile teklif mektuplan 
Müdtıriyete teslim etoıiı bulunacaklardır. 

3 - Şartname istenildiği takdirde ceza evi Müdüriyet makı.-
tıundaa •İıp okuy11Jirler. 

1901 (1337) 28-2-6-10 

A.N9T .A..L YA. 
Nakliyatı Umumiye Şirketi 

lzmir Şubesi 

Büyük Kardiçalı han altında Numara 6 

TElEfon - 3~60 Telef • ANTANBAR 

Deniz, Kara, Mesajeri, nakliyab glimrük ithalat ve 
ihracat komisyon itleri yapar 

T6rkiyenia bilumum liman ve iatasyonlannda tube ve 
acenteleri bulunaa geniş teıkilitb bir kurumdur 

16-26 (1223) 

BAYANLAR IÇiN 
Hususi 

Güneş 
Gözlükleri 

VE 
Bilumum Fenni 

Gözlük için 

Eczacıbaşı S. Ferit 

ŞiFA 
Eczanesi 

....................................................................... 
• • 
5 TAZE TEMiZ UCUZ 5 • • . . . . 
= llAC : 

HAMDİ NOZı.IET 
Sıhhat Ecz~nesi 

BAŞDURA< 
Büyük Salebçi oğlu lıanı karşısında 

....................................................................... 

Akciğeri ohmyan her hay· 
vam 6ldiren keskin Flitlerin 
pek çok çeıitleri, ufak bl· 
yiik kutularda, titelerde ve 
dökmesi ehven fiatla aatıhr. 

Mevaimi geçmek üzere 
olan ve hepiniz~ lazım naf
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Kullanıtlı ve dayanıklı Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca· 
delesi için her evde bulun· 
ması mecburi olan mikrop 
6ldürücü mazot, asidfinik, 
karaolin ile glktaş, benzin, 
alkol, he: nevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
ve buğday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk üzerine Kız markalı meşhur "Arti" kumaı 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pek çok çeıitlerimizi görmek iatiyenler bir defa depomuz~ 
u· rasanlar, her halde meoıaun olacaklardır. Telefon: 3882 

- -

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis

liğin timsali olan EB markasını arayınız 

aDıze rıbmak ertık bir kOlfet detjildlr, 
zira oarrt kabili kıyas olan PERLO
OENT dlf macunu bu kaffetl ortadan 
uldı""'f(lır. 

PERlOOENT Coll ze~ oldulu gibi. 
aolulunuzu da ..........,.. 

• 

TURAN Fabrikalan mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarım, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
bslar için lzmirde Salibağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve j. C. Hemsi'ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon aca• 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk Alemini şaprtmıf herkesi hayret içinde bara.lmufbr 
Feminen Dişi Maskülen Erkek 

iki cins koku 

Hilil Eczanesi 

( Babarçiçeği) ( Gön61) ( Fulya ) ( Soalaabra ) ( Menekte) 
( Akşam güneıi ) ( Leylak ) ( Limoa çiceji ) (Yuemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka ,eyler veriline kabul et· 
meyiniz, benzer isimlere aldanmayınız, Kemal Kamil kokulan 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktaşı size bir daha alkışlatacakhr. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandaş ! 
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• 
• 1 

Münakaşalı ve hararetli geçen konuşmalardan sonra 
• 

n n 
• irtibat komi , ) ı m dd nın at e 

bütün tedbirleri kaldırmaya ün 
Paris 4 ( Ö R ) - Milletler 

cemiyeti asambJesinin tahrir 
bürosu, asamble müzakerelerini 
kapamak üzere teklif edilecek 
karar suretinin kat'i metnini 
hazırlamak üzere bu sabah saat 
9,30 da toplanmıştır. Bu metn, 
aşağıdaki şekilde tesbit edil
miştir: 

1 - Arjantin hükumetinin 
teşebbüsiyle ve ltalyan·Habeş 

ihtilafının neticelerini tetkik 
etmek üzere geçen 11 Uk T eş
rinde içtima devresinin sadece 
tatili için vermiş olduğu karara 
tevfikan fevkalade devre ha
linde toplanan asamble, 

2 - Yapılan tebliğ ve be
yanatı nazarı itibara alarak. 

3 - Muhtelif ahval ve şe· 

raitin pakt ahkamının tam şe
kilde tatbikine mani olduğunu 
müşahede ederek, 

4 - 3 ağu:1tos 1932 tarihJi 
Amerika devletleri beyanna· 
mesinde de " Kuvvete daya• 

nan her hal suretini ve her 
arazi zabtını reddetmek " esa
aında ifadesini bulan pakt pren-

ib1erine sadık kalarak, 
5 - Pakt hükümlerinin tam 

ıekilde tatbikini temin ve tec· 
rübeden çakan derslerden bu 
hususta istifade suretile Millet· 
ler cemiyetinin otoritesini tak
viye etmek arzusunu besJiyerek. 

KOLLEKTIF EMNiYET 
6 - Kollcktif emniyet temi

natının hakıki bir kıymet al
ması lüzumnna kail olarak, 

A - Milletler cemiyeti aza
sı olan hükumetleri mümkün 
olduğu kadar 1 Eylül 1936 
tarihinden evvel, pakt pren
siplerinin müessir şekilde tat· 
biki için yapmak niyetinde 
oldukları teklifleri umumi sek
reterliğe bildirmeğe davet eder. 

B - Milletler cemiyeti umu
mi sekreterini bu teklifleri ilk 
bir tetkikten geçirerek tatbika 
memur eyler; 

ltabeş delegesi Ras Nasibu 

C - Bu esas dahilinde me
selenin müzakeresi asamblenin 
gelecek Eylülde yapacağı adi 
ictima devresine talik eyler. 

ZECRi TEDBiRLER 
7 - Asamble, ltalyan·Habeş 

ihtilafından doğan vaziyet 
hakkındaki tebliğleri nazarı 
itibare alarak şimdiye ka
dar alınmış olan kat'i ka
rarları da hatırlatarak, irti· 
bat komitesini, 16 ncı madde
nın tatbikinden ileri gelmi~ 

olan tedbirlerin kaldırılması 
ıçın muvafık göreceği bütün 
teklifleri hükumetlere yapmağa 
memur eyler.,, 

FEVKALADE VAZIYET 
Şurasını hatırlatmak lazım 

gelirki, bu karar sureti hakkında 
rey vermek üz.ere asamblenin 
öğleden sonra toplanması ta
savvur ediliyordu. Fakat hasıl 
olan bir an!aşma üzerine asam
ble saat 11.30 da toplanmış ve 

büro tarafından hazırlanan ka· 
rar Rureti kendisine tebliğ edil
miştir. Ancak · bu karar sureti 
üzerinde münakaşaya geçilme
den, yeni bir kararla içtima 
öğleden sonra saat 18 e talik 
edilmiştir. Bu celsede son ka
rar sureti hakkında rey verile
cektir. 

HABEŞLERiN 
MÜDAHALESi 

Bu talikin sebebi Habeş de
legasyonunun bir müdahalesi
dir. Habeş delegeleri, karar 
Ruretini tebliğ etmek ve hü· 
kumetlerinin buna karşı alacağı 
vaziyeti bildirmek üzere bir 
mühlet istemişlerdir. Büroda 
temsil edilmiyen diğer bazı 

devletlerin delegasyonlan da 
bu talebe iştirak etmişlerdir. 

Bununla beraber, bu talik 
kararı Milletler Cemiyeti azası 
arasında bir anlaşamamazlığa 
delalet etmez. Umumi kanaat 

şu merkezdedir ki, birazdan 
toplanacak olan son ceJsede, 
yalnız Habeş delegasyonu karar 
suretinin aleyhinde rey vere
cektir. Diğer bazı hükfunetler 
bu metne iştirak etmeseler 
bile, aleyhinde rey vermiyerek 
mfüıtenkif kalacaktır. Böyle 
bir vaziyette, lazımgelen rey 
ittifakım bozmıyacaktır~ Zira 
revlerde ittifak hasıl olma
zsa, büronun hazırladığı metn 
bir karar sureti mahiye· 
tini kaybederek sadece bir 
tavsiye şeklini alacaktır. Her 
halde vaziyet hiç bir su
retle tehlikeli görülmemektedir. 
Nasıl olursa olsun zecri tedbir
ler kaldırılacak ve Habeş ilha
kının tasdiki meselesi ise talik 
edilecektir. 

Cenevre 4 (Ô.R) - irtibat 
.komitesi, zecri tedbirlerin lağvı 
için hükumetlere yapacağı tav-
siyeyi hazırlamak üzere toplan
mıştır. 

• 
1 

Romada Veneaik smayı öniinde Mussollmnüı bir söylevini beklıyen halk l:.llt'll . 
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• Lokarnocular topl:nıyor • Iranda çalışma hayatı Necaşinin 
Hı ti er' Fora yn ofıse verı- .. A • • Arzusu reddedildi 

Hıtler 

Cenevre, 4 (Ô.R) - Fransız 
mahafili Lokarno devletleri 

lrall maall/ nazm Hikmet, maarif nezareti şe/lni atasında 
biri için bütçelerde tahsisat kursa ait, üçer gace ders gö-
ayrılmıştır. Her mektepte alt- ren talebeler devam edecek-
mışar riyallık iki muallim, iki lerdir. 
hademe bulunacaktır. 7 - Devlet hizmetlerinde 

4 - Devam edaceklerin yaşı çalışıp da okuma ve yazma bil-
18 den aşağı ve . 30 tan yukarı mi yen bekçi ve hademe gibi 
olmıyacak ve ller sınıfta azami memurlar gece dershanelerine 
40 talebe bulunacaktır. iştirak etmek mecburiyetin-

5 - Bu dershanelerin mu· dedirler. 
allimleri, ilk mektepler mual· Bütün bu tahsil şekli sıkı 
limleri arasından seçilecektir. surette kontrol edilecektir. 

6 - Gece dersleri, her ge- Gece derslerin; bitirenlere şa· 
cesi ilci saat olrnak üıere haf- hadetnameler verileceği gibi 
t&da altı gecedir. Şu şekildeki malumatlarını arttıracak çare· 
her mektepe haftada iki ayıı ler aranacaktır. 

lecek cevabı inceliyor Iran hukumetı, herkesın okuma yaz-

ı ~~;:..~·'~~:~:d~a ~::,~:~::: ma öğrenmesi için mühim kararlar aldı 
ğım teyit etmektedir. Van Ze- Tahran, ( Hususi Muhabiri-
e1and Italya hükfımetile istişa- mizden ) _ Iran hükumeti, .... 
reden sonra davctnameleri gön· Iranda doğup büyüyen bütün . C~, .p...-, 
dermeğe memur edilmiştir. in- ferdlerin kültür alanında iyi ~ 
giliz sual listesine Alman ce· hazırlanmalarını temin için ge-
vabı o vakte gelmiş olmasa reken tedbirleri almış bulun-
bile içtima yapılacaktır. maktadır. Iranda herkes oku-

Londra, 4 (Ö.R) - "Times,, yup yazma öğrenmek için hü-
gazetesi Lolrnrno devletlerinin kfımetin gösterdiği kolaylıklar-
yapacakları konferansın gayesi dan istifade etmiyc başlamıştır. 
uzlaşma teşebbüslerini suya Şiındi)e kadar bazı kulüpler 
düşürmek değil, bilakis Al- ve cemiyetler tarafından hususi 
maoyanın da iştirakile yeni bir surette verilmekte olan gece 
Lokarno muahedesi yapmak derslerine resmi bir şekil veril-
surctile Avrupa sulbunu koru- miştir. Mühim bir toplantı ya-
mak ve korucu bir iş görmek pan lrnn vezirler heyeti, oku-
olduğunu yazıyor. lngiliz ma· yub yazma bilmiyenlerin okuya-
hafili Alman cevabının müza- bilmeleri için şu kararı ver-
kerelere imkan vereceğini ümit mişf r: 
etmektedir. 1 - Maarif nezareti bütün 

Londra, 4 (Ö.R) - SaJahi- memleket dahilinde dört veya 
yettar mahafilden ögv renildi

altı sınıflı ve yahut ta müna· 
S?"ine göre Alman hariciye na· d 

V N h sip göreceği okullar a iş adam• 
zırı on eurat Alınan ceva-
b . !arma mahsus dersaneler aç-
ınm pro1esiui HitJere aı zet-
. · E makta muvazzaftır. mıştır. ğer proje Hitler tara-

fından tasvip edilirse gelecek 2 - Büyükler dershane!e-
hafta içinde Londraya gönde- rinde tahsil şekilleri, yüksek 
ri_lece1,tir. Bilakis projede ta- ınaarif şurasınca tasdik oluna-
dılat yapılmasına lüzum görü· cak; program mucibince fars-
lürs~ Londraya gönderilmesi ca okuyup yazma, hesap ve 
için daha bir müddet zaman saire öğreneceklerdir. 

... konferansının yirmi temmuza geçecektir. 3 - Bu dershanelerden her 

Cenevre, 4°(Ö.R)- Milletler 
cemiyeti asamblesinin büros~ 
barba devam için milletler ce
miyeti garantisile 10 milyon 
lngiliz liralık istikraz verilmesi 
hakkındaki Habeş taJebinin 
reddine karar vermiştir. Büro 
!'3 son kanunda yapılmış olan 
ayni talep hakkında o zaman 
13 ler komitesinin verdiyi ka-
rarı hatırlatmaktadır. Bu ka
rarda Habeşistana böyle bir 
mali müzaherete imkan göril· 
lemediği bildirilmekte idi. , 

Alındığı tarihten bir ay 
sonra ödenmeğe baş· 

)anılmak üzere 

6 AYDA 

Haraççı 
Kardeşler 

Mobilye evinden, en son 
model mohilye temin 

edebil:rsiniz. 
Fırsatı kaçırmayınız ' - ,, 


