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10 bin Egeli, Kublay anı Paris'te 
Şiddetli yağ-

. . dı dibinde and ·içti 
. 

mur var 
Paris 23 (Radyo) - Yirmi 

dört saattanberi şiddetli ve 
sürekli yağmurlar yağmaktadır. 
Nehirl :-rin taşmasından kor
kuluyor. 

-----· ... --·--·------.Valimiz Fazlı Güleç, inkılabın müdafii yalnız 
;Kublay ve arkadaşları değildir.18 milyon Türk 

inkılap eserlerinin muhafızıdır, dedi. --·• .... •>-t•f-*•••--
Normandi 

Mavi kurdelayı 
geri aldı 

Dün, 10 bin Türk Mene
mende, mukaddes inkılap şe
hitlerimiz Kubilay ve arkadaş
larının 1 ruhlarını taziz etmiş, 
Büyük Önder Atatürk' e ve 
onun yüksek inkılap eserlerine 
bağlılıklarını teyid eylemiştir. 

Biri saat 13 de, diğeri saat 
13,25 de Basmahane istasyo· 
nundan hareket eden iki özel 
tren, binlerce lzmirliyi Mene· 
ınene götürmüştür. Manisa dan 
gelen tren de, Manisalılar, 
Turgutlular ve o civar halkını 
Menemene getirmişti. Kam· 
yon, otobüs ve otomobillerle 
de binlerce kişi gelmişti. 

lzmir valisi Bay:Fazlı Güleç, 
Manisa valisi Bay Lütfi Kır· 
dar, Belediye reisi Dr. Bay 
Behçet Uz, kumandanlar, parti 
ve belediye azaları merasimde 
hazır bulunuyorlardı. 

ihtifal merasımme saat 
, 14,SO de, lzmir askeri bando
ıunun çaldığı istiklal marşı ile 
bqJandı, lzmir C. H. Partisi 

l namına ilbay Bay Fazlı Güleç, 
hararetle alkışlanan çok veciz 
bir söylev verdi ve bugünürı 
ehemmiyetini tebarüz ettirerek 
aziz şehidlerimizin hatıralarını 

landı. Ve sövlevini şu sözler·~ 
le bitirdi: 

Arkadaşlar; 
inkılabın müdafii yalnız Ku

blay ve arkadaşları değildir. 

18 milyon Türk, inkılabın ve 
inkılap eserlerinin muhafızıdır. 

Bu mubarek şehitlerin ruh· 
ları önünde ve Büyük Şefimi· 
zın huzurunda hepimiz söz 
verıyoruz: 

"Türk inkılabı, Türk varlığı, 
Türk istiklali, Türk Cumhuri
yeti gayri kabili taarruz ve 
gayri kabili inkısamdır. icap 
ederse, hepimiz bu yolda, mu· 
kaddesahmız uğrunda can ver
meğe hazırız.,. 

Manisanın sesi: 
Valimizi nıüteakıp Manisa 

C. H. Partisi namına söyl-;.
yen doktor Necdet Otaman; 

B. MusSöiini acele 
Romaya döndü 

-·-ispanya dahili ha_rbı, cumhuriyet
çiler lehine cereyan ediyor 

---~--------~--1 talya başbakanı, Kont Ciyano Drumon' 
konuşmalarile alakadar oldu -

General Franko 
Belgrad 23 (Radyo) - is

panya harp cephelerinde cum· 
· ·1erin kazandıldan u· 

nüller olmuştur. Bu yüzden 
ltalya Başbakanı Bay Musso· 
lini Trablusgarp'taki seyahatını 
yanda bırakmış ve acele Ro· 
maya hareket etmiştir. 

Roma 23 (Radyo) - ltalya 
Hariciye Nazın Kont Ciyano 
ile İngiltere' nin bura sefiri 
Sir Erik Drumon arasında dün 
mühim müzakereler olmuştur. 
Bu müzakereler, tamamen gizli 
tutulmaktadır . 

Bazı rivayetlere göre, bay 
Mussolini bu müzakerelerle 
alakadar olmuştur . 

Roma 23 (Radyo) - ltalya 
başbakanı bay Mussolini, dün 
akşam üzeri T rablusgarptan 
dönmüş ve doğruca Venedik 
aarayma giderek muhtelif iş· 

Paris, 23 (Radyo) - Nor
mandi vapuru, Küin Mari va
purunun kazanmış olduğu 

sür' at rekorunu kırarak mav! 
kurdelayı istirdad eylemiştir . 

•• 
Atatürkün -yarattığı "cumhuri- Grev bekleniyor 
yete şeriat maskesine bürüne· Nevyork 23 (Radyo) -Det-
rek el uzatan yobazları telin roy' da yeni grevlere intizar 
etmiş; inkılab uğruna canla· edildiği söyleniyor. Bu müna-
rını feda eden Kublay \'e ar· sebetle hükumet, daimi bir 
Devamı 4 üncü sahifede teyakkuz içindedir. _.._ ______ ........ ~ ...... 
Harp olursa 

•• 
Amerika'nın bitaraf kal
ması mümkün müdür? _, 

Bitaraflık için silah satışını durdurmak 
ve ticaret gemilerinin tehlikeli mıntaka

lara girmelerini mennetmek ıarttır 

Bag Ruzvelt 
Nevyorkta çıkan 

püblic]den: 
[Nev Re· tün hükumetlere silah ve mü

"Memleketin önüne konan 
mes' elelerin başında bitaraflık 
mes' elesi gelmektedir. Yeni 
bir harbe sürüklenmemenin 
yollarını aramalı mıyız? 

Bitaraf kalmak mümkün 
müdür? 

Bunun için ne yapmak la
zımdır? 

Bitaraflı~ımızı muhafaza et
memize müsaade edecek bir 
politika kabulü mümkündür. 
işte bu husustaki politikamıza 
rehberlik etmesi lazımgelen 
prensipler: 

Harp ilin edilir edilmez 
yalnız muhasımlara değil on· 
lara ıilib ve mühimmat satıp 

himmat ihracatı üzerine kat'i 
bir ambargo koymak. 

Hiçbir Amerikan ticaret 
gemisi tehlikeli mıntakalara 
girmemelidir. 

Bu akilane tedbirlerin tica· 
retimize mühim bir darbe ola· 
cağını sanmak hatadır. 

Filhakika hükumetin yardi· 
mı olmaksızın yaşamıyacak 
olan deniz ticaret gemileri· 
mizin faaliyetlerinin bir mikdar 
azalması deniz inşaatı lırum
panyalanna mühim bir zarar 
vermiyecektir. 

Bütün Amerika'lılar tehlikeli 
mıntakaları derhal terketme· 
lidir. Aksi takdirde maruz 
kalacakları tehlike ve zarar· 
. 0.-ı 2 nc:ı IGhifede • 

ispanya' da 
Dahili harp cumhuriyet

çiler lehine inkişaf etmek
tedir. 

-------------------------------------Fiati (100) Para 

Londra'da 
~ ~------~-~ -~~~~~~:::=::::::==========-

Bugün Fransa parlamen 
tosunda gürültü var 

Başbakan 8. Blum, münakaşa
lara son verilmesi isteyecek 

Uluslar Sosyetesi toplantı halinde 
_ Paris, 23 ~~adyo)_:-_ Fran· hadiselere) dair izahat ver• 
sız perlamentosu, bugün_!op.:: dikten sonra, Kolonel De1la· 
la!1acak ve [Klişi ha?iseler~ rok patisinin lağvını istiyen 
hakkında münakaşalar olacak· k .. · 1 ..,. ---•-
t omunıst ere cevat" vercçe& 
ır. 

Hükumet l taraftarlarından ve nihayette, m6nabplara 
on beş ve muhaliflerden altı ıon verilmeıini rica edecektir. 

_saylav söz ıöylüyecektir. Parlamento, pukalyalar 
Başbakan Bay Leon Blum, münasebetile on bq tün ta-

en son söz söylüyecek ve til edecektir. 

-- (ulusal Birlik) e Gdre ---

işçi Fıkdanı Var 
Vilayetimizin birçok yerlerinde amele fıkdanı b., ıöıter· 

miştir. 

Arazi sahipleri, bu vaziyetten1 endişe içindedir. 
Dün, Buca'dan gelen bir zat, amele yevmiyeainin, reçea 

seneye nisbetle iki misil arttığı halde işçi tedarik etmenin im
kansız olduğundan bahsetmekte idi. 
1 Gene Bucadan ayni meı' ele hakkında gazetelerin nazandık· 
katini celp için gelen diğer bir zat ta şunlan anll\ttı : 

- Amele bulamıyoruz. Bu hal, memleketimizin inkipf ve 
terakkisi bakımından hayırlı bir alamettir. Devlet, birçok yer

ilerde fabrikalar açtı, muhtelif işler açıldı ve imar faaliyeti 
~arttı . Bütün bu işlerin:neticesi olarak amele azaldı. Buna rağ· 
.ı men şuradan buradan gelen amele, gene eksik değildir. Fakat 
nedendir bilmiyoruz; başka bir köy veya kazadan, diğer bir 
yere giden amelelerin iş tutmalarına hükumetçe müsaade edil· J 
~memektedirl. 

Evvelki gün, civar kazalardan toplu olarak Buca'ya birkaç 
amele geldi. Arazi sahipleri, bundan dolayı çok sevindiler. Li

ı. kin ameleler gelir gelmez, Buca'da iş tutamıyacakları ve der· 
hal geldikleri yere dönmeleri lazımgeldiği kendilerine bildirildi. 

,.Acaba bunun sebebi nedir ? " 
:., Birkaç sene evvel, iktiUdi buhraıı yüzünden dünyanın ber 
yerinde olduğu gibi bizde de bir işsizlik baş göstermişti. Ame
le, iş bulmak için yer yer dolaşır dururdu. iş bulamıyanlar, 
ekseriya sefil kalırlar ve memleketlerine dönmek için para ~ 
lan adıklarından şurada burada sürünürlerdi. Hükumet; yurd· 
daşları bu gibi akıbetlerden kurtarmak ve bir kasabadan diter 
kasabaya gitmelerine mani olmak için, pek haklı olarak bu 
tedbiri almıştı. Fakat, şimdi vaziyet değişti, inkişaf bqladı. 
Amele nereye gitse iş bulabilir. Binaenaleyh zan etmeyiz ki 
bu gibi takayyüdata hacet kalabilsin. 

Amele fıktanı, cidden düşünülecek bir mes'eledir. Bizce, ba 
mes' eleyi halletmek için cezri tedbirler almak lazımdır. 

Arazi sahipleri; amele bulamadığı ve yüz elli, iki yilı ~ 
kuruş gündelik verdiği bir zamanda, her yerde sabahtan ak· 
şama kadar kahvehanelerde kagıt oynamakla vakit geçirenler, 
her gün artıyor. Dikkat edilirse, bu gibilerin kadınlan, ya 
tütün mağazalarında ve yahutta diğer bir işte çalışır dururlar! 

Diyebiliriz ki, faraza lzmir' de, kadınları müstahsil ve erkek· 
leri müstehlik aileler, kabarık bir yekun tutmaktadır. Bizce, 
bu gibileri işe sevketmek ve bunun için cezri tedbirler almak, 
çok yerinde bir hareket olur. 



Fakat orada kalmağı 
ela tehlikeli gören Karter, 
ini bir sıçrayışla Moris'in ba· 
caklarına sanldı. Bu vaziyetten 
kendini kurtarmağa savaşan 
Moris bir noktai istinat arar 
iken eline muşamba prerde 
geçti ise de o da tazyik ile 
koptu ve dıvardan da bir 
hayli toprak düşürmüş oldu· 
tundan ortalık toz ve duman 
içinde kaldı. lnis, Moris'in 
imdadına koşmak istedi ise 
de muşamba albnda cereyan 
eden kavgada Moris'i teşhis 
etmelc mümkün olamıyordu. 

Batson ise, eli bağlı bulunan 
Batsi'nin yanmdan aynlamı
yordu. Başbqa kalan muha· 
ıımlar bir hayli boğazlaşma· 
dan sonra Karter, Kroser'in 
botazını ele geçirmiş ve sık· 
mata baılayınca Kroser'in 
mukavemeti azalmıştı. Karter, 
hemen Kroser'in göğsü üze
rine oturarak eline kelepçeyi 
reçirmete ufrqırken lnis ile 
Batson, Batsi'yi terlc~derek 
Kroser'in imdadına koştular. 
~İl, tabancayı çekerek Kar· 

ter'in başına ııkacatı sırada 
ellerini iplerden kurtannağa 
mıvaffak olan Batsi yetişti ve 
lnia'in bileğine sarılarak ta
bancayı lcaptı ve Batson 'a 
lriicum ettise de fizli kapıdan 
~k yablannı kürtardılar. 
F ... Kroaer'in elleri ve ayak
a.ı kelepçeye geçirilerek her 
türlü faaliyetten ve bir zarar 
yçabilmek kudret ve kabili
yetinden mahrum edildikten 
aonra Batsi bir araba getir· 
bıe§'e gitti ve gelen arabaya 
bindirildikten sonra Karter, 
Batai'ye: 

- Sen, burada dm. Beni 
bekle. Ben, arabayı mezarlar 
hapishanesine retirip avdet 
e Jince evi sıkı sıkı araşbrır, 
ttth, gizli yerlerini keşfederiz. 
Belki lnis ile Batson'u da ya· 
kalamağa muvaffak oluruz. 
Kmter, bizzat Kroser'i muha· 
fauma alarak mezarlar ha
pishanesine tıktı. 

Karter, tekrar me:zkiir hane· 
ye avdet ederek her tarafı 
atadılar ve elde ettikleri mil
yonlar değerindeki albn, gü· 
müı ve mücevheratı hükumet 
•ndt§ına naklettiler. 

lniı ile Batson'un taharri· 
yatına rağmen izlerine bile 
tesadüf edilememiştir. 

Hulasa - iki hafta sonra 

Kroser tekrar Ağırceza mah· 
kemesinin hakimleri karşısına 
çıkb. Bu defa müttehimler 
aandalyası üzerinde oturduğu 
vakit melek gibi saf yüzü ile 

avukatı vardı. Karter, gözlerini 
Krosere dikmiş bir saniye 
bile üzerinden ayrılmamakta 
ve hükmünden sonra kendisi· 
ni hapishaneye götürmeğe ve 
idamın infazı zamanına kadar 
onu gözünden ayırmamak az· 
minde idi. 

Kroserin muhakemesi itti· 
hamnamenin okunması, mü· 
dafa ve mürafaa. ve şahitle· 
rin dinlenm~sile kararın tam 
bir ittifakla Kroser'in idamı· 

na hükmetmeleri bir hafta 
kadar devam etmiş ve bila· 
hara idamına hükmedilmiştir. 

Ayni sene Martın üçüncü 
gününde büyük caniler hapis
hanesinin Seng·Seng meyda· 
nında idamın icrası tahtı ka
rara alınmışb. 

Reis, hükmü idamı yüksek 
bir talakatla okuduktan sonra 
Kroser hapishaneye sevkolu· 
narak muhafazasına bir dere· 
ce daha dikkat ~edilerek biz· 
zat Karter' de.ı başka lazım 

gelen muhafızlarda tayin olun· 
muştu. Kroser hapishaneye 
getirildikten sonra Karter' e 
hasımane bir nazarla: 

- Merur olma Karter! se· 
vincin karnında kalacak ve 
seni daha arkamda köpekler 
gibi çok koşturacağım. He
nüz daha idam iskemlesine 
oturtulmadım. 

- Mutmain olunuz, birkaç 
gün · ı;onra idam iskemlesine 
oturtulacaksın ve o vakte ka· 
dar ~eni gözümün önünden 
ayırmıyacağım için fırıldak çe· 
virmeğede imlin bulaıınya• 
caksın. 

- Pek'ifgüzel, şimdi·· benim 
şv felaketli halime istediğin 
kadar gülebilirsin. Lakin, kal· 
bim bana, senin ağlıyacağmı, 
kafana vuracağını haber veri· 
yor ve diyor ki Karteri öldür
meden idam olunmıyacağım. 

Karter gülerek: 
- Kroscr, hali beni teh· 

dit etmekten bir tirlü vaz 
geçemiyorsun. Ben, senin teh· 
didahndan ~korkar bir adam 
olmadığımı daha anlamadın 
mı? Sen, elin kolun açık ser
best gezerken senden kork
madım, çekinmedim. O za
man mücrimler kralı idin. 
Şimdi ise zavallı Moris Kro
ser'in bir ayağı dünyada diğer 

ayağı cezasını çekmek üzere 

cehennemde bulundugu bir 

zamanda mı korkacağım. Bu 
evhamı, bu boş kuruntuyu 
terket Kroser, nefsini ıslaha 
çalış, dua oku, töbe ve istiğ· 
far et. irtikap ettiğin cinayet
lerin katillerin sirkatlerin af· 
fını Allah tan yalvar, zira 
günahkar, kara yüzlü bir kul· 

sunl Cenabıhak, gafurirrahim· 
dir. Meyus olm. Senin gibilerin 
akıbeti daim budur. .. 

UçiJnciJ kısmın sonu 
lzmir birinci icra memurlu

tundan: 
Bir borçtan dalayı tahtı 

i.pe ve edasile hey'eti haki
meri ifgal ile sevgilisinin ve 
eiaayet arkadaşının firannı 
kolaylaştırmak için yanında 
ne o güzel lnis ve ne de uy
durma doktorlar, gebe kadın 
ve köylü kıy af etindeki herif· 
lerin hiçbiri olmayıp bilikis 
eanayı muhakemede muhaı.. 
maıı;ıı bizzat deruhte etmişti. 
Hakikaten Karter, müttehimler 
mevkiinde Krosor ile beraber 
oturmakta ve kendi itimat et· 
tifi poliı ve jandarmalardan 
mürekkep büyük bir müfreze 
De Kroser'in dörtl tarafı ku· 
.. chlmlf oldutu halde muha
keme1i icra ediliyordu . 
l•dan maada Kroser'in ken 

diaioi müdafaa için ancak bir 

hacze alınan ve 2SO lira kıymeti 
muhammineli zeytin sıkma 
makinesile ezme tqı 1-4-937 
tarihine müsadif , perşembe 
günü saat 10 da Balçuva köyü 
içerisinde açık artırma suretile 
satılığa çıkarılacaktır. Talip 
olanlann o gün mahallinde 
hazır bulunmalan ilin olunur. 
Do11a numaruı 93717589 

(Ulusal Birlik) 23 Mart 937 

Harp olursa Tarihi Vesikalar 
Ameri_k_a-'n-...ın~b-ita-raf kal- 1

--A r a 5 1 ".·ıde ay .. al-an
Emrihümayun 

ması mümkün müdür? Osmanh padişahlarına göz- "Saadetlu, mekremethi, me---Bitaraflık için silah satışını durdurmak 
ve ticaret gemilerinin tehlikeii mıntaka. 

lerinizin önünden şöylece bir veddethi karındaşı eazzım na· 
geçit resmi yaptınız. (Selime- zımı düsturu celilüşşan haı· 
ti mülk ve millet namına) retleri. 

lara girmelerini mennetmek ıarttır 
-B~ıarafı 1 inci sahifede- programı ise .ne "kongre" ve 
lardan hiç kimse mesul olma· / nede memleket kabul ede-

Kosva ovasında akıtılan ilk Kabakçı Mustafa'nın idamına 
kadeş kanından sonra bunla· ictisar eden Hacı Ali ve sair 
rın çoğunda ya gülünç veya· asker ordu tarafından memu· 
but iğrenç hususiyetler bulur- riyetle... Kenduliği ile mi gel

malıdır. bilir. sunuz: 
Üzerine ambargo konma· Amerikan milleti, bu pro· ihtişamlı alayınm ortasın· 

mış istihsalitın şatışına ancak jenin kendisine tahmil ettiği dan fırlayıp ayrancı dükkanı· 
peşin para ile müsaade et· fedakarlıkları kabul edecek na giren ve zavvallı dükkan· 
melidir. kadar sulhu seviyor ve arzu cının kanına giren Veli adlı 

Amerika hükumeti şimdi- ediyor mu? deli Beyazıt, hamamda 11rhoş 
den yabancı memleketlerden Şimdi herkes sulhperverlik· olarak kafası patlıyan Selim, 
aldığı ve bozulmuyacak emti· ten bahsediyor. Fakat bir balıklara altın [atan Mustafa, 
adan büyük stoklar yapma· harp patlar patlamaz diğer sakalına inci dizdiren lbrahim 
lıdır. Bu suretle harp esna- his ve arzuların doğacağına daha neler. 
sında bu maddelerden müm· hiç fÜphe etmemelidir. Bütün bu adamlar uarlar, 
kün olduğu az mikdarda al· Meseli Sovyet Rusya'nın keserler, biçerl'!rdi .. Hele ara· 
mamız mümkün olacaktır. girdiği bir harpde Amerikan lanndan birisi yetişmişti ki 

Ne cumhur resi ve ne de solları Sovyetler lehine harbe daha anasının kucağında iken 
kimse muhasımların ortaya girmeyi arzu edeceklerdir. Veziri azamına (Kafanı keıe· 
attığı manevi ve ahlaki pren· Halbuki Amerikan muhafa· rim) diye •Hattı hümayun,, 
sipler ne olursa olsun bunlar- zakirlan ise Sovyetlerle harb- yollamıştı. Fakat onların cela
dan hiç birisini itham edeme· eden devlete yardım etmeyi detleri zahiri idi. Sıkıyı gö· 
melidir. ileri süreceklerdir. rünce korktnayı da bilirlefdi; 

Maamafih , kararlaştırılan Ve sonra lngiltere'nin yanı yahut korku, onlarda asıl idi. 
tedbirlerin tatbiki hususunda, başında ve ohunla beraber Büyük ihtilaller karşısında 
bu kanunun hiçbir zaman barpetmemiz için elden gelen kalıp gevşemeğe mecbur ka· 
aklıselim ve akilane tdrzı ha- herıey yapılacaktır. lan Osman oğullannı bir 
reket hueludlarının dışına çık- Mali ve ticari menfaatlerde tarafa bırakalım. Bunlardan 
mamast için cumhur reisine büyük yol oynıyacaktır. Am· vaziyete hakim yaşayanlar ve 
bir derece salahiyet verilme- bargodan kaçmanın yolları çok cesur tanınanlar bile olur 
lidir. aranacak ve işsiz kalan ame· korkaklardan değildi. 

Müphem ve açık olmayan 1elerin vaziyeti etrafında mem· ikinci Mahmuttan bahsedi-
leketin merhamet h"ıslerı·nı'n yorum Ç ~rı'nd le 1 hiçbir program bizim bitaraf · 16 1 an çı mış o an 

diklerini istilam içün tarafı ili· 
}erinden Sadrıizam hazretleri 
tarafına tahrir buyurdupnuz 
kaimeye cevap olarak zuhur 
ve vürut eden kaimeyi bi tel· 
his hikipayı hümayuna arz ve 
takdim buyurduğumuzda • bu 
husus ordu tarafından memu· 
ren olduğu malômu hümayun 
oldu. Lakin hala Kaleliler gc;· 
rek ordudan ve gerek bu ta· 
raftan bu vak'anm vukuuna 
emrü irade yok bellediler. Bun 
dan başka iane gibi haletler 
oldu. 

Şimdi yamaklar böyle oldu· 
ğunu fehmederlerse gayet fena 
birıey olacajı işikirdır. An· 
cak her ne kadar ordu tara· 
fından memuren geldilene 
dahi Kaleliler bili emir bildi· 
ler ve tarafı ililerinden dahi 
bizim kendimizin haber ve 
agibı yok cevabı verilnıiı ol· 

duğundan gelenleri idama 

mübaşeret eylediler. Ordu 
tarafından mulcaddemce tarafı 
alilerine iıar olunmu, olsaydı 

( Dnamı 4 iineii salıi/.de) 
tarihine çalışılacaktır. Yeniçeri ocağını ortadan kal· kalmamızı icap ettirmez. K • ' 1 ' • 

anunun memnuniyetine dıracak kadar celadet gös· Müzilc köşesi: 
Daha dar ve şiddetli bir rağmen büyük para sahipleri teren bu padiph kendi seli-

lzmir birinci icn memur· ve ıpekülasyoncular vaıtasile . meti için vezirlerine yalan bile Cavid' in koMerİ 
luğundan: 937-3585.< kredt ile mübadele ve satış söyletmiftj. Vak'ayı hikiy; Cumartesi gecesi Cavid1'İD 

Komisyoncu Sakıp ve Ha· yapılacak ve bundan mühim edelim: Rozati'nin refabb ile verditi 
yımın Narlıderenin yeni kale servetler yapacaklar buluna· Kabakçı_.,_ Mustafayı herkes keman konserini dinledik. 
mevkiinde oturan Cemal oğlu caktır. bilir. Bu meşhur ihtilalcinin Konserin proıramı ıçın: 
Giritli Hüseyinden alacakları Ve sonra muhasım taraf- bayatı idam edilmekle sön· Ciddi bir program, (an preg-
olan 60 lira ve aynca masraf tarın, 1914den 1917 ye kadar müştür. ikinci Mahmut bunun ramme serieux) tabiri hiç fe
alacağıriın temini tahsil(iÇi; olduğu gibi, memleketimizde idamından sonra çok korkulul kinilmeden kullan1lırsa muba· 
borçlu Hüıeyinin uhdei tasar- geniş bir propaganda için günler yaşamıştır. Hele şu lağa edilmiş olunmaz zanne
rufunda bulunan Yeni kalenin büyük fedakirlıklardan çekin· altında imza ve tarih bulun· dersek. 
ayasefit mevldinde kiin 550 miyecekleri de tüpheıizdir. mayan, fakat ikinci Mahmuda; Rrogramın batında: Bach11n 
arşın çevresinde ve 400 lira Kendi fikrime kalırsa, bir ait Olduğuna da şüphe edil- Chaconne nunu görüyoruz. 
kıymeti muhammeneli bahçe harp zuhurunda on ay ve ya- miyen vesikayı okuyalım: Banu takip eden Sarasate'nin 
ve dam 3·5·937 tarihine mü- hut bir sene bitaraf kalacak nacaktır. Muhammen kıymetin (Romance Andalouse Op 2), 
sadif pazartesi günü saat 10 kadar memleketimizin sulh· % 75 ini bulmadığı takdirde Schubert'in Vilhelm tarafından 
da açık artırma suretile satı· perverlik hisleri kuvvetlidir. en çok artıranın taahhüdü baki aranje edilmiş (Ave Maria) 11, 

lığa çıkarılacaktır. Bu artır- Bundan sonra bizzat kendimiz kalmak şartile satış onbeş gün Liszt'nin 2 no.lu Macar rap
mada işbu gayri menkul mu- harbe srirmenin yollannı ara· daha uzatılarak ikinci artır· sodisi. Konserin birinci kıa-
bammen kıymetin yüzde 75 ni yacatız. maaı 18/5/937 tarihine müsa· mını teşkil ediyordu. 
.bulduğu taktirde en çok ar· Ve illaki o zamana kadar dif Salı günü 18at 11 de yapı- On dakikalık bir istirahattan 
liran taliplisi üzerine ihale sulhperlik hareketi fevkalade lacaknve en çok artıran talip· sonra. ikinci kısma Bethovenin 
olunacaktır. Muhammen kıy- kuvvetlenmiş olsun-!. liıi üzerine ihale olunacaktır. Krötzere ithaf ettiği sonnah 
metin y~zde 75 ni bulm&'d;ii" lzmir Birinci icra memurlu- işbu gayrimenkul üzerinde her ile bqlandı. 
takdirde en çok artıranın ta- ğundan : Do. 937 • 3039 hangi bir şekilde:hak talebinde Bu kısmı dolduran eser· 
ahhüdü baki kalmak şartile Komisyoncu Sakıp ve Ha- bulunanlar tarihi ilandan iti- ler de: 
satış on beş gün daha uza· yamın, Balçova köyünde oturan haren 20 gün zarfında ellerin· F. Kreislerin (Caprice:Vien:_ 
tılarak ikinci artırması lS.5-937 Zekeriya oğlu Muharremden deki vesikalarilelbirlikte daire· ! nois) sı, Drdla' nın Souveni~'~, . 
tarihine müsadif Salı giinü alacakları olan 50 lira ve ay· mize müracaatlan lazımdır. Paganini'nin 13 ncü Kapnsı,J 
saat - 10 da yapılacak -ve en nca masrafın temini tahsili için Aksi halde hakları tapu ıicil· Ch. Gounod'dun Faust'tünden 
çolL artıran taliplisi lzerine borçlu Muharrem'in uhdei ta· lile sabit olmayanlar paraların ibaretti. . J 
ihale olunacaktır. işbu gayri sarrufunda bulunan Balçovanın paylaşmasından hariç barakıla·. Bu konser ile C&vit bıze 
menkul üzerinde her hangi bir Yanıklık mevkiinde kain 3676 caldardır. % 2,5 delliliye müş- bir kat daha kendisile göven· 
şekilde hak talebinde bulu· metre terbiindef ve ikiyüz elli teriye aittir. Artınnıya iştirak meğe değer bir Türk telmlr 
nanlar tarihi ilandan itibaren lira kıymeti mubammeneli sebze etmek istiyenleri % 75 pey yeni oldutunu isbat ebaİI 
20 gün zarfında ellerindeki bahçesinin yarısı 3/5/937 ta· akçesile veya banka itibar bulunuyor. 
vesikalarile birlikte dairemize rihine müsadif Pazartesi günü mektubunu hamilen Birinci icra Kemanından çı~dıtı net. 
müraçaatları lazımdır. Abi saat 11 de açık artırma sure· dairesinin 937.3039 numaralı t;e tatlı sesler - ve aiitilitesi 
halde baklan tapu sicilile sa· tile satıhta çıkanlacaktır. Bu dosyasına ve icra münadisine ~u~u böyle oldatunu ailtefw 
bit olmayanlar paraların pay· artırmada işbu gayrimenkul müracaat etmeleri ve şartna· miyor mu? 
lqmasından hariç.., , bırakıla- muhammen kıymetin . % 75 ini menin 13/41937 tarihinden iti· Konser bizleri çok memnun 
caklardır. Yüzde 2,S delliliye buldutu takdirde en çok ar· haren herkese açık bulundu- etti. 
müiteriye aittir. Artırmaya tıran taliplisi üzerine ihale olu· rulacağı ilin olunur. Kendine piyauo ile refakat. 
iştirak etmek istiyenlerin yüz· ~ --D--d-~.--A----.-.--..... -..... -J _________ -;den Rszati de hakikaten pK 
de 75 peyakçesil(veya banka aımı encumemn en Çok muvaffak olmıqtur. 
itibar mektubunu hamilen 25987 lir~ 39 kuruş keşif tutan ile ve kapalı zarf usulü ile -Her iki artİle de tqekkür 
birinci icra dairesinin 937-3585 eksiltmesi ilan edilmiş olan Dikili· Ayvalık yolunun yapısı ek· ederken bizlere daha birçok 
numaralı dosyasına ve icra siltmeSitıe istekli çıkmadığından 2490 sayılı yasanın 40 ıncı sefer böyla müzik geceleri 
münadisineJ:müracaat etmeleri maddesi gereğince bir ay içinde pazarlıkla eksiltmesi uzatıl- geçirebilmelc fırsahnı verme
ve şartnamenin 13·4-937 tari· dıjından isteklilerin lzmir ili daimi encümeninin toplanbsı lerini candan diler ve yalva· 
hinden itibaren herkese açık Olan pazartesi ve pel'fembe günleri saat 9 dan 12 ye bdu 
bulundurulacatı ilin olunur. ~illa dJunar. 

nnz. 
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__ S_a_b~ife~3~------------:-~------------.-.....--!...(Ulusal Birlik) 
lzmir birinci icra memurlu· lzmir ikin hukuk mahkc· N. v oıı·vı·er •• 

ğundan: 937-3903 mesinden: • • 
Komisyoncu Sakıp ve Ha· Karşıyaka bahadır so.4 no. w. F. H. v an 

ve şu-
rekası Limited yımın Narlıderenin yeni kö· aliye tarafından kocası değir· 

yünde oturan Isa ve k~.rısı mendağında selimiye m. ne- Der Zee t 
Zünbülden alacakları olan 250 cib so. 24 no. evde mütekait Vapur aCeD aSI 
lira ve ayrıca masraf alacağı· reşit aleyhine açtığı boşanma & Co. Birinci Kordon Rees binası 
nın temini tahsili için borçlu davasından do~ayı ?1üd~~ial~h ,· DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 
Isa ve Zünbülün uhdei tasar· çıkarılan. davetı~emn muddeı - G. M. B. H. THE ELLERMAN LINES L TD. 
rufunda bulunan Narlıderenin aleyhın ıkametgahının meçhul Hamburg 
H t k ğ k .. d k"'" b I d d ] b ı "LESBIAN" vapuru 19 mart· ayı ısı ı mev ıın e aın u unmasın an o ayı ı a " ANGORA " vapuru 30 
3676 metre terbiinde ve 200 tebliğ iade edilmesi üzerine Martta bekleniyor. ROTTER- ta LONDRA, HULL ve AN· 
lira kıymeti muhammineli bah· bu baptaki tebligatın ilanen DAM, HAMBURG ve BRE- VERS'ten gelip yük çıkara· 
çe ve gene Narlıderenin köy yapılmasını davacı istemiş ve MEN limanları için yük kabul 
üstü mevkiinde kain 300 lira isteği muvafık f görülerek bu edecektir. 

kıymeti muhammineli kırk zeytin baptaki tahkikat 16/4/937 t. -------
ağacını havi zeytinlik 3.5.937 talık kılınmış ve arzuhal su- AMERICAN EXPORT LINES 
tarihine müsadif pazartesi gü· retile davetiyesi mahkeme di· THE EXPORT CORPORA-
nü saat 11 de açık artırma vanhanesine talik kılınmış ol· Tİ ON • NEVYORK 
suretile satılığa çıkarılacaktır. duğundan müddeialeyh reşi· "EXTRIA" vapuru 22 Marta 
Bu artırmada işbu gayri men· din muhakemenin muallak doğru bekleniyor. NEVYORK 
kuller muhammen kıymetin bulunduğu günde saat lOrad· için yük alacaktır. 
yüzde 75 ni bulduğu takdirde delerinde tahkikat hakimi hu-
en çok artıran taliplisi üzerine zurunda esaleten hazır bulun-
ihale olunacaktır. Muhammen ması veya tarafından bir ve· 
kıymetin yuzde 75 ni bulma- kil göndermesi lüzumu, aksi 
dığı takdirde en çok artıranın halde hakkında gıyap mua-
taahhüdü bftki kalmak şartile melesi yapılacağı H. U. M. K. 
satış onbeş gün daha uzatıla· tebligat faslına tevfikan ilan 
rak ikinci artırması 18-5-937 olunur. Do. No. 530 

tarihine milsadif salı günü saat -DOKTOR-
11 de yapılacak ve en çok 1 
artıran taliplisi üzerine ihale İsmail Ziya Tregul 
olunacaktır. İşbu gayri men· 
k Memleket hastanesi Asa-

uller üzerinde herhangi bir 
şekilde hak talebinde bulu- biye ve Ruhiye mü-

tehassısı nanlar tarihi ilandan itibaren 
20 gün zarfında ellerindeki Muayenehane ikinci bey-

vesikalarıle birlikte dairemize ler sokak. 
nıüracaatları lazımdır. Aksi Telefon No. 3990 
halde hakları tapu sicilile sa- Pazardan maada hergün 1 
bit olmıyanlar paraların pay· öğleden sonra hasta kabul 
laşmasından hariç bırakılacak· eder. 

lardır. Yüzde 2,5 dellaliye ------•-, 1 
rnüşteriye aittir. Artırmaya İŞ· F ratelli S~rco 
tirak etmek istiyenlerin yüzde 
75 pey akç1sile veya banka vapur acentası 
itibar mektubunu hamilen bi- ROY AL NEDERLAND 
rinci icra dairesinin 937 /3903 KUMPANYASI 
numaralı dosyasına veya icra "BACCHUS" vapuru el· 
nıünadisine müracaat etmeleri yevm limanımızda olup ROT
ve şartnamenin 13·4-937 tari· TERDAM, HAMBURG ve 
hinden itibaren herkese açık AMSTERDAM limanları için 
bulundurulacağı ilan olunur. yük alacaktır. 

ı "HERCULES" vapuru 21 zmir birinci icra memur· 
luğunda: 937.3547 Martta BURGAS, VARNA ve 

K KôSTENCE limanları için 
omisyoncu sakıp ve hayı- yük alacaktır. 

rnın karşıyakanın bostanlı kö- SVENSKA ORIENT LINIE 
Yünde oturan ali oğlu ethem- .. AASNE" motörü 29 Mart· 
den alacakları olan 50 lira ve ta beklenmekte olup yükünü 
ayrıca masraf alac Jğının te· tahliyeden sonra ROTTER
rnini tahsili için borçlu ethe- DAM, HAMBURG ve SKAN
rnin uhdei tasarrufunda bulu· DINA VY A limanlanna yükli· 
nan bostanlı mevkiinde kain yecektir. 
3676 metre terbiinde ve 400 SERViCE MARITIME 
lira kıymeti muhammeneli ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 23 
Martta gelecek PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"PELES,, vapuru 9 Nisanda 
gelip PiRE, MALTA, MAR
S iL YA limanları için :~ yük 
alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha fazla tafsilat için ikin

ci kordonda Tahmil ve Tahliyej 
binası f arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica.olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerinden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142/4221/2663 

PiRE AKTARMASI SEYRi 
SEFERLER 

"EXCAMBION" vapuru 19 
Martta PIRE'den NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

" EXOCHORDA " vapuru 
26 Martta PIRE'den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

,. EXCALlBUR,. vapuru 9 
Nisanda PiRE' den BOSTON 

ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gündür. 

PIRE-NEVYORK 18 gündür. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,. vapuru 3 Ni
sanda bekleniyor. KÖSTEN· 
CE, SULINA, GALATZ ve 
GALATZ aktarması . TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON W ARREN LINES 
L TD - LIVERPOOL 

"AVIEMORE,. vapuru 21 
Martta bekleniyor. ANVERS 
ve LIVERPOOL limanların· 
dan yük çıkaracak ve BUR· 

GAZ, VARNA, KôSTENCE, 

GALATZ ve SULINA liman-
larına yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

"SARDINY A,, motörü 120 
martta bekleniyor. PiRE, IS· 

KENDERIYE, DIEPPE ve 

NORVEÇ limanlarına yük 

alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarif el eri 

hakkında hiçbir taahhüde giri-

şilmez.,. 
Birinci Kordon, telefon 

No. 200- 2008 

Mücellit 
Ali RIZA 

1 

cak ve ayni zamanda LON

DRA ve HULL için· yük ala
caktır. 

"GRODNO" vapuru 8 ni
sanda LONDRA, HULL ve 

ANVERS'ten gelip yük çıka· 

racak ve ayni zamanda LON

DRA, HULL için yük ala· 

caktır. 

"OPORTO" vapuru lima· 
nımızda olup LIVERPOOL ve 

SWENSEA' dan yükünü tah-

liye ediyor. Ayni zamanda 

LIVERPOOL ve GLASKOV 
için yük alacaktır. 

"FLAMINIAN,. vapuru 5 ni

sanda LIVERPOOL ve SVEN-

SEA' dan gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda LIVERPOOL 

ve GLASGOV için yük ala· 
caktır. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION Co. L TD. 

.. ADJUT ANT" vapuru ni
san nihayetin:fe gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 

şikliklerden mes'uliyet kabul 

edilmez. 

• 
Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

ue elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

• 

23 Mart 937 
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lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 

lKANDEMlR Oğlu 
caddesinde F AHRı 

- - : .· :.. - -_ ... -., . . 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak ızmir 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

-

1 Başdurak
. Büyük Salepçioğlu hanı 1 
• karşısında 

~:~~~~~~~~~~~-
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sebze bahçesinin dörtte biri 
3/5/937 tarihine müsadif pa· 
zartesi günü saat 10 açık ar
tırrna sutetile satılığa çıkarı· 
lacaktır. Bu artırmada işbu 
gayri menkul muhammen kıy
ınetin yüzde 75 ni bulduğu 

takdirde en çok artıran talip
lisi üzerine ihale olunacaktır. 
Muhammen kıymetin yüzde75 
ni bulmadığı takdirde en çok 
artıranın taahhüdü baki kal· 
rnak şartile satış on beş gün 
da uzatılarak ikinci artırması 
18/ 5/937 tarihine müsadif salı 
günü saat onda yapılacak ve 
en çok artıran taliplisi üzerine 
ihale olunacaktır. İşbu gayri 
rnenkul üzerinde herhangi bir 
şekilde hak talebinde bulunan· 
lar tarihi ilandan !İtibaren 20 
gün zarfında ellerindeki vesi· 
kalarile birlikte dairemize mü· 
tacaatları lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicil ıle sabit ol
rnayanlar paraların paylaşma
sından hariç bırakılacaklardır. 

aittir. Artırmaya iştirak etmek . 
istiyenlerin yüzde :75 pey ak- ' 
çesile veya banka itibar mek
tubunu hamilen birinci icra 
dairesinin 937/ 3547 numaralı 
dosyasına : ve icra ~münadisine 
müracaat etmeleri ve şartna· 

menin 13/4/937 tarihinden iti· 
haren her kese açık bulundu· 
rulacağı ilan olunur. 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : ~4 

Kuru..r 6~ıur 
_;'üzde 2,5 dellaliye müşteriye 

aha 

I \ 

[&i'rcı~ 
µ 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 

, 

' 

• 



Dün Londra'ya varan Bel~ika Krah, 
lngiltere Krall ile görüşecektir 

Belcika 'nın • mes'elesi mevzuu bahsolacak. 
Kralın 

bitaraflığı 

seyahatına büyük ehemmiyet veriliyor 
Londra, 23 (Radyo) - Bel· 

çika kralı Leopold, dün bu
raya vasıl olmuş ve lngiltere 
kralı namına Lord Krov tara
fından karşılanmıştır. 

ziyafette bulunacaktır. -İngiltere'nin Lokarno paktı ra azaldığı kanaatindedir. İn-~ 
Almanya tarafınaan feshcdil· giliz kabinesinin bazı azası 
dikten sonra iki erkanıharbi· Belçika toprakları üzerinden 
yenin görüşmelerine hususi bir tehditkar maksatlarla yabancı 

Siyasal mahafil, iki kralın, 
Belçika'nın Avrupa'daki mev
kii hakkında konuşacaklarını 
haber vermektedirler. ehemmiyet atfettigi doğru de· tayyareler geçtiği taktirde ln-

Belçika sefiri, bugün kral 
şerefine bir büyük bir ziyafet 
verecektir. Bu ziyafette, lngil
tere hariciye nazırı Bay Eden 
ve bütün lngiliz ricali hazır 
bulunacaklardır. 

Belçika kralı, Belçika' nın 
harp halinde bitaraf kalmak 
istediğini ve bunun için, gerek 
lngiltere 'den ve gerekse Fran
sa' dan teminat~ istediğini bil
direcektir. 

ğildir. Bununla beraber lngil- giltere ile Fransa'ya haber 
tere diğer milletleri hava hü- verilmesi vadini Belçika' dan 
cumlarına karşı uyanık bulun· almak istiyorlar. 
mağa davet ediyor . Bundan Yeni bir batı paktı vücuda 
başka Kral Leopold'un bay getirilmesi meselesine gelince 
Eden'i Brüksele gayrisiyasi İngiliz hükumeti henüz Alman 

Alınan haberlere göre, kral, 
öğleden sonra lngiltere kralı 
altıncı Jorj tarafından kabul 
olunacak ve akşam, Pukingam 
sarayında şerefine verilecek 

Londra 22 (A.A) - Deyli bir ziyaret için davet etmesi ve İtalya notalarını tetkik 
Telgraf gazetesi, Belçika kra
lınm Londra seyahatı müna
sebetile yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

de muhtemel görülmektedir. etmekle meşguldur. Bu hu-
Dc!yli Meyi gazetesi, Belçika· susta kat'i bir karar vermeden 

nın stratejik ehemmiyetiniu hava Önce kral Leopold'la yapıla· 

kuvvetlerinin inkisafmdan son- cak görüşmelerin neticesini 

Feci ı Romanya Başba-
8~~ya~~:~R.~:z~~-1 kanı Prağa vardı 

---~-------riya demiryolunda feci bir 
kaza olmuş ve büyük bir dağ 
parçası, yolcu trenlerinden 
birinin üzerine düşerek yolcu 
vagonlarının bir kısmını ez· 
miştir. Bu hadisede 29 kişi 
ağır surette yaralanmış ve has
tahaneye nakledilmiştir. 

•• 
lngiliz donan-

ması 

Manevralardan 
döndü 

Londra, 23 (Radyo) - in· 
iİltere ana filosu, ispanya 
denizlerindeki manevralarını 
ikmal etmiş ve Devenpor' a 
dönmüştür. 

••• 
Novil Çember

layn hasta 
Londra, 23 ( Radyo ) 

Maliye Nazırı Bay Nevil Çem· 
berlayn hastalanmıştır. Dok
torlar, birkaç gün istirahat 
tavsiye eylemişlerdir. 

-···~--
Kalkuta'da 
Zelzele oldu 
Londra 23 (Radyo) - Kal· 

kata'dan alınan son haberlere 
göre, orada, evvelki akşam 
saat 21,44 te şiddetli bir zel
zele olmuş ve birçok binalar 
çatlamıştır. 

Bay Benes, bugiin dost memleket 
başbakanını kabul edecek 

Prag 23 (Radyo) - Romanya Başbakanı Bay Tataresko, 

dün buraya gelmiş ve harıretli tezahüratla karşılanmıştır . 

Bay Tataresko, dün Romanya sefarethanesinde şerefine ve· 
rilen ziyafette hazır bulunmuştur. 

Çekoslovakya Reisicumhuru Bay Benes, bugün Bay Tati
reskoyu kabul ederek kendisile konuşacaktır. 

-------------·--···~·-. .. --~~-----
Avam kamarasında Hen-

dersonun bir suali -----------
Bay Eden, Fransanın Elce-
zire muahedesini bozmak 
istemiyeceğini zannediyor 

Londra, 23 (Radyo)-Avam Bay Hendersonun bu sua-

kamarasının dünkü içtimaında line Hariciye Nazırı bay Eden 

saylavlardan Henderson bir cevap vermiş ve böyle bir nota 
sual sormuş, Fransa'nın, lspan· 

verildiğini söyledikten sonra 
yol Fasında tahrikat yapt ığı 
hakkında general Franko'nun Fransa'nın Elcezire muahede-
lngiltereye bir nota verdiği sini ihlal etmek istiyeceğine 
hakkındaki haberin doğru olup İngiltere 'nin ihtimal vermedi-
olmadığını anlamak istemiştir. ğini beyan eylemiştir. 

------~---._·--491--------

.. Sof ya 
Universitesindeki 

grev 
S ofya, 23 (Radyo) - Sofya 

üniversite talebesinin grevi 
nihayet bulmuştur. Talf!be ve 
hükumet arasında bir anlaşma 
hasıl olmuştur. 

Çek osl ov aky a 
8 yaşındaki çocuk • 

fara askeri ders 
gösterilecek 

Ça~~' ~(~dy~~!!~ Bir va~ur yandı 

Prağ 23 (Radyo) - Çekos· 
lovakya meb'usan meclisinin 
milli müdafaa encümeninde 8 
yaşından itibaren kadın ve 
erkek tbütün Çekoslovakların 
askeri terbiyeye tehi tutula
cakları hakkındaki kanun mü-
zakere edilmiş ve kanunun, 
meclise sevkine karar veril-

havalisinde müthiş bir açlık Londra 23 (Radyo) - Me-
hüküm sürüyor. rimor adındaki İngiliz vapuru, 

Açlıktan ölenler binlere baliğ Oriver açıklarında bir kazaya 
oluyor. maruz kalarak ateş almış ve 

Hükumet, erıak yetiştirmek derhal yardıma koşan diğer 
hususunda müşkülat çekmek- vapurlar, gerek mürettebatı 
tedir. ve gerekse yolcuları tamamen 

B k • kurtarmıştır. 
arlŞ ODgreSI Meri Mor, tamamen yan-

F ransa ve İngiltere dıktan sonra -~a:mı!tır. 

davet edilecek Kurşunla öldürdüler 
Vaşington, 23 (Radyo) - Bağdat 23 (Radyo)- Sabık 

Cumhur başkanı Bay Ruzvelt, Harbiye Nazırı Cafer paşanın 
beynelmilel barış konferansına kardeşi, evinde kurşunla öldü-
lniiJtere ve Fransa'yı da da- rülmüş olduiu halde bulun-
vet etmcte karar vermiştir. muıtur. 

miştir. 

Macaristan' da 
• 

iktisadi kalkınma 
Budapeşte 23 (Radyo) -

Macaristan hükumeti, iktisadi 
sahada kalkınma için bazı 
kararlar almıştır. Nehirlerden 
istifade edilerek elektrik is
tihsalı ve fabrikaların bu cere· 
yanla işletilmesi kararlaştırıl
mıştır. Macaristan' da orman 
kalmadığı için yirmi yıllık bir 
orman yetiştirme programı 

hazırlanmıştır. Mesdut maden 
kömürleri de işletilecektir. 

bekliyecektir. Taymis gazetesi 
de krala hararetli bir kabul 
göstermekte ve kralın geçen 
T eşrinievvelde yaptığı bitaraf
lık beyanatının o zamandan
beri tahaddüs eden mütead
did meselelerin müzakeresini 
istilzam ettiğini bildirmektedir. 
Buradaki müzakereler Belçika
nın kendisi tarafından bir 
taahhüdü tazammun etmeksi· 
zin bitaraflığın diğer devletler 
iarafından zaman altına alın
ması arzusuna taalluk ede-
cektir. ~ 

Bu görüsmeler tamamen gayri 
resmi mahiyette olacak ve fa
kat Taymis gazetesine göre, 
pratik mühim faydalarcan hali 
kalmıyacaktır . 

••••• 
·Rus 

Ordusu manev 
ralarla meşgul 

Moskova, 23 ( Radyo ) -
Sovyet ordusu, muhtelif yer
lerde mühim manevralarla 
meşguldur. Beyaz Rusya' da 
Moskova civarında ve Polon
ya hudutlarında umumi bir 
hareket göze çarpmaktadır. ····-Papa 

Naziler aleyhtarlığı 
yapıyor 

Roma, 23 (Radyo) - Papa, 
bütün kiliseler piskoposlarına 
bir mektup göndermiş ve Na-
zil.er~n siyasasını tenkid eyle
mıştır. 

Alman matbuatı, her ne 
kadar bunun için birşey yaz
mıyorsa da, Alman siyasal 
mahafili, fevkalade muğber 
görünüyor. 

- ---. .............. ....,,..... 
Yangın 

Bükreş 23 (Radyo)- Bodum 
kasabasında müthiş bir yangın 
çıkmış ve kasabanın dörtte 
üçü yanmıştır. insanca da za· 
yiat vardır. 

işçiler 
Yeniden seçim is. 

tiyorlarmış 
Londra, 23 (Radyo) - iş

çi partisi, lngiltere'de yeni
den saylav seçimi yapılması
nı istiyorlar. Bazı mahafil, 
seçimin, ikinci teşrinde başlı
yacaj1nı iddia edi orlar. 

23 Mart 937 

10 binEgeli, Kubilay anıtı 
dibinde and içti 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
kadaşlarının kalblerimizde da
ima yaşıyacağını söylüyerek, 
bu uğurda hiçbirimizin haya
tımızı feda etmekten çekin
miyeceğimizi beyan ile demiş· 
tir ki: 

"- Kublay, budanan bir 
ülkü, biz bu ülkünün fışkıran 

filizleriyiz. Budağı kuvvetli 
olan bir ağacın filizi cılı z 
olur mu? 

Hep Kublayın öldüğü ül· 
küden güç alıyoruz; bu ülkü, 
gövdesi çelik kadar sağlam 

olan bir ağacın yemişidir. Bu 
ülkü Atatürktür. Hep ondan 
çıkıyoruz. Budak ta, dal da, 
filiz de onun parçasıdır.,, 

Hatip, hadisenin mahiyetini 
teşrih ve yobazların mel'unane 
gayelerini izah eyledikten sonra 
nutkunu şöyle bitirmiştir: 

- "Atatürk ülkümüz, Kub· 
lay bayrağımızdır. Nerede, ne 
halde, nasıl olursak olalım; 
onlar için çarpışacağız . Ülkü· 
müz başımızda, bayrağımız eli
mizde can vereceğiz. ,, 

Manisalı doktorun nutkunu, 
lzmir Erkek lisesinden Muam
mer'in bir manzumesi takip 
eylemiş; ordu namına en genç 
zabit asteğmen Arif Yılmaz 
bir söylev vermiştir. 

Genç zabit, bundan yedi 
yı 1 evel kötü emeller besliye
rek memleketi uçuruma sü
rüklemek istiyenlere karşı dur
makta bir an bile tereddüd 
etmiyen Kublay ve arkadaş
larının daima yaşıyacaklarını 

Tarihi vesikalar 
arasında 

/ Baştarti.f ı 2 inci sahifede J 
bir çare ve tedbir bulunurdu. 
Amma böylece habersizce ha

reket olu~d°'uğundan ı;;~ureti 
kes betti. 

Elhasıl orduyu hümayun 
Asitanei aliyeye dühülüne ka
dar bu husuusun böyle oldu· 
ğunu hetm ve ihf a b-;y~;;;.
ları münasip olur. işbu tez· 
kere ha iradei hümayun tahrir 

olunup tarafı şereflerine irsal 
olundu. Her vcçhile bu husu
sun mektUm tutulması müna
siptir efendim.,, 

Bu vesikadan istediğiniz ma
nayı çıkarabilirsiniz . İster Ka
bakçı Mustafa'nın idamındaki 
esrar perdesini kaldırmış ol· 
d~ğu için olsun, isterse or· 
dunun dahili işlerdeki rolünü 
gösterdiği için olsun, kıymetli 
bir vesika .. Fakat daha başka 
bir manası da var ki o da 
Osmanlı hükumetine emri hü
mayun ile yalan söylendiğidir. 

Dr. Ö. Ş. ULUDAG 

"'Ve Türk ordusunun, Türk ulu· 
sunun inkılabın bekçisi ol· 
duğunu söylemiş ve demiştir ki: 

"- Bugün ölen Kuhlayın 
yerine yüz binlerce Kublay 
yaşıyoruz. Eğer bir gün ödev 
bizi de inkılab için, cumhuri· 
yet için hayatımızı fedaya da· 
vet ederse, Kublayın kahra· 
manlığı hepimizin amacı ola
caktır.,, 

B. Arif Yılmaz nutkunu şu 
sözlerle bitirmiştir: 

- Kublay, ölmü ile genç
liğe şu ödevini bir kere daha 
hatırlatmış olmaktadır: 

"Hayat bahasına da olsa in· 
kılaba ve Cumhuriyete sada
kat.,, 

Muallimler adına bir nutuk 
irad eyliyen muallim B. Nev· 
zad Ataç; Şarkta şapka için 
ölen muallim B. Zeki Dunda
rın ve Garbta da medeniyet 
düşmanlarını boğmak için ha· 
yatını feda eden Kublayın da· 
ima kalblcriınizdc yaşıyacağını 
söylemiştir. 

Menemenlıler adına söyli
yen muallim B. Kemalin söy
levinden sonra merasime son 
verilmiş ve abideye çıkılarak 
çelenkler konmuştur. lzmir, 
Manisa, Menemen, Turgutlu 
ve diğer yerlerden getiriien 
yü7.lerce çelenk abideyi süs-

lemiştir. Bundan sonra mera

sime son verilmiş ve Mene· 

men Halkevinde istirahat edil· 

dikten sonra akşam gene hu

susi trenle lzmire ve Manisa· 

ya dönülmüştür. 

* * • 
Oğlunun mezarı başında 

ağlıyan Kublayın anası, ora· 
daki gençlere şöyle diyordu: 

" - Benim için hepiniz 
Kublaysınız. Ben Kublayımı 
kaybettim, fakat sizleri ka
zaııdim. Şimdi, hepiniz benim 
çocuklarımsınız. ,, 

Faşist 
Teşkilatının yıl 

dönümü 
Roma, 23 (Radyo) - Fa

şist teşkilatının tesisi · yıl 

dönümü münasebetile bugün, 

ltalya'nın her tarafında şen
likler olacaktır. 

Faşist partisi genel sekre· 

teri Bay Staraci, Bay Musso· 
lini'ye verdiği bir beyanna· 
mede, imperyalist italya'nın 
silaha dayandığını ve faşistle· 
rin, istikbalda da, ellerinde 
silah oldğu halde İtalya için 
mücadeleye hazır olduklarını 
bildirmiştir. 

lzmir vakıflar direktörlüğün
den: 

Vakfı N. cinsi mevkii bedeli 
Selatinoğlu 155 ev burç S. 36 

,, ,, 50 ,, Tamaşalık 36 
Yukarda yazılı akarata gösterilen bedel üzerinden on gün 

müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 1/4/937 per· 
şembe günü saat on beştedir. isteklilerin vakıfler müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 23 28 1 859 

Izmir vakıflar direktörlüğün
den": 

Vakfı numarası cinsi mevkii kıymeti 
maz. esnaf şeyhi 19/ l ,23 ev mekke yokuşu 350 
mül. kasabala halil 33 ,, kırnnh S. 120 
Yukarıda yaZJ.lı.:lkarata açık arttırma müddeti içinde istekli 

çıkmadığından müzayedesi on gün müddetle temdit edilmiştir. 
!halesi 1/4/937 perşembe günü saal on beştc:dir. lsteklilcıin 
vakı • 


