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"'"""'"' bin bir kerre daha 
hatwlatmsştır. Vatanıta mü-
cla/aaşı oo.aifesini kudretle 
yapma twdunıuzım irim.ize 
tJerdiğt ferahlık tae kndar 
btlyül: olursa olsutt, tayya
rettin cephe gerileri için 
MüUıiş bir ü/et olduğmııı 

9ÖllÜntÜedetı u2aA.· tutamayw. 

Türk milleti bugünkü aza-
llaetli varlığını, hayatının her 
aafhasında, hissiyattan ziyade 
"1ura, manhğa yer vermesine 
borçludur. Bir zamanlar koca 
bir imparatorluğunun inhitatını 
lnOne geçilmez tabii bir hadise 
layan devJet adamları, tehlü-
lceler karşısında kapalı gözle 
YtirGmekten, istikbali örten bin 
bi~ ihtimale karşı kendileri gibi 
~eti de avutmaktan zevk alır-

dı. Mukaddes vatanın mu· 
lcadderab, miskin bir tevek
-ile yabancı menfaatler, kom
~bezonlar arasındaki rekabet
ere bağlanırdı. Yüzde yüz fe-
laket taııyan ihtimalleri önle
~k için canlı bir kaynaşma, 
'-ıha bir uyanıklık görüle
llaeıdi. Zira o devrin politika · 
lllaa hikim olan şahsiyetler ara
~~' bllyilk devletlerden her 
~n doıtu olan devlet adam
la a aık sık tesadlif edildiği 
~e TGrknn yaşamak hakkını 
.. feyden önce kendi varlı
::da araması İcab ettiğine 

Danlar yok gibiybi. 
Bugtın, çok şükür ki, bu öl

dtirac& gafletten uıakız. Ke
:aliat Türkiyenin şefleri, ordu
b Uzun göğsümüzü iftiharla ka-..u:•n muazzam kuvveti, ye-
0 d ez azmı, dünyanın bütün 
~b~arın_a faik olan dövüşme 
ı. 1 yetı karıısında bile ufuk-
te~~k arkasında gizlenebilen 
lla eleri durmadan, dinlen-
ı..;djn arattırmakta fayda hu
taib. or ·~· Kuvvet mefhumunun 
11 k •yetı olmıyacağını düş:ine-
.:~arınki kuvvetimizin mu· 
._ k ıarette bugline faik ol-
••naı istiyorlarlar. 

- Sonu 2 nfi say/ada -
.. 'V"lııt•• JEatı ... n. 

MANEVRA MUHABiRiMiZiN NOTLARI 

Yoğurtçu - Demirci istikametinde taarruza geçen ıİıaviler 
hareket sahaları ı genişletmeğe, ·· kırmızılar ise aldıkları . 

tedbirlerle bu hareketleri karşılamıya çalışıyorlar . 
Sayın ORGENERAL ÇALIŞLAR'm otomobillerin.i takiben büyfii giha geliyor,uz. · Bu~ası K{)ft. 
GENERAL MUGLALfoın idaresi altında bulunan Kırımzıla,-ın en bü ük karıırgihıdır. Kırmızıların 

karargahında eanlı sevindirici bir f1taliyet cereyan etlib dururken manevranın bitaraf 
~----müşahidl~~i" 'lll" .. ,.,bir nüfuzu nazarla muharebe va_ziyeti " IJ!zd.d! peçiriyorJar. 

""s~.,:~r.~~'\.·.'-~,,~ . . "mi,+~fW®.mti•1@WW$t®~~ ~tiı~ 

Oıf!eıU'ıal Jzzeddin çalışlar, bir 1aporu ftdkik ediyorlar l(.unuzılamı mulıaube idllre ,1tTinde bir /aaliyd saluıesi 

Gece Mavilerin Yoğurtçu köy istikametindeki ileri hareketi büyük bir dikkatle takib edildi. 

Harp taliinin kime teveccüh edeceğini bugün öğreneceğiz. 
...................................................................................................................................................................................................................... • 

Harbı kazanmak l;ln bizim gibi harbın hakiki mana•ını fıtrelen kavram•f bir mllleUn çocuıu olmak, TUrk ordusunun i 
kadrosu içinde mevcud olan •ayısız bllglll komutanların Jlk•ek •evk ve ldarelarl albnda çelıtrn•k IAzımdu-. Bunu böJI& : 
canh bir f&kllde mUtahede etmek için de TUrk ordu•unun içine sinen askerllk ahlAkını benım-rnı, olmak lcı beder. 5 

• ...................................................................................................................................................................................................................... 

Tepeköy, 14 ( Manevraları 
takib eden Muhabirimizden)
Açılan güniln yanıbaş10da kuv
vetli bir sis tabakası altında 
örtülü kalan manevra sahası, 
sabahleyin hafif hafif esen rüz
garın da aşıladığı bir tesirle 
adeta bir kış manzaraıı teşkil 
ediyor. Vaktin erken olmasına 
rağmen tayyare kuvvetlerimiz 
manevra ıahası üzerinde kanad 
gererek uçuıuyorlar. 

Haklı ve yenilmez bir endi· 
,enin kulaklarda akis a h v nı 

itidebiliyoruz. Çelik kanadlar, 
blitlin zorluklarla mücadele 
ederek mukabil kuvvetlerin 
doğan günle beraber hazarla· 
dağı harekatı ta'kib ediyorlar. 
Sis tabakası yükseklerde kesa· 
fet peyda ettiği için, bazan 
çok alçaklara kadar inerek, 
mensub olduklan ordugihlara 
haber yetiştiriyorlar. 

Gelen raporlardan anlaplı
yor ki, bir giln ance Y o;urtçu 
• Demirci iıtikametiade taar· 
nz hareketine e ea Maviler 

harekit sahalannı geniıletmek bir tekilde maakelenmit ve 
için ciddi bir faaliyet göster· laer tnrl6 taarruzdan gizlenmiş 
meye başlamıılardır. Ancak olan bu karargihta gözleri 
Karmızılar bu hareketleri, al· yoracak kadar bariz bir faa
dıkları tedbirlerle karşalamağa liyet var. Harp halinde göste
çahşıyorlar. rilen titizlik ve hareket çabuk-

KIRMIZI TARAFIN luğu, daima inkipf eden bir 
KARARGAHI zindelik, burasını görmek sa-

Sayın Orgeneral izzettin adetini benim gibi kenclilerin-
Çahtlar'ın otomobillerini taki· de bulabilen mahdut talili
bea büyük ordugiba geliyoru7. lere kolayca aplanabilen bir 
Buraaı, Korıeneral Mutafa biatir. Bu his, b&y6k Tlirk ül
Muğlah'mn idareıi albncla bu- kesinde neden çelik orduya iti
lanu Kırmızı tarafın en btlylk mad edilebilec:ejİDİ teferrua
karargllucbr. bDa kadar iaADa bir bakıfta 

ldar i · e muk.....a aalatabili or. 

ÇALILAR ARASINDA 
TELSiZLER 

Çalılar arasında büyük bir 
maharetle yerleştirilmiş gizli 
bir telsiz merkezi, karargaha 
bağlı kuvvetlerle muhabereyi 
cidden büyük bir intizamla te
min eden telefon şebekesi ••• 
Mukabil kuvvetlerin harekatını 
raporlarla yetiıtiren Türk gök
lerinin çok emin bekçileri olan 
tayyarelerimiz.. Muhabere it· 
lerinde mutlak bir askeri eli· 



Sabite 2 

Havadan 
Gelecek tehlikeye 
karşı uyanık 
bulunuyoruz 

- Baştarn/ı I inct say/ada -
Ordunun en mütevazi nefe

rinden çefik iradeli yüksek ku
mandanlarına kadar hepsinde 
bu isteğin sarsılınaz bir iman 
halinde yerleştiğini görüyoruz. 
Öyle ki, motörleşen kadrolar 
içinde zaafa, tereddüde yer bı
rakmıyan ruhun hakim varlı&\ 

seıuliyor. Bir gün, yurdu u:ıa 
yan bakmak çılgınlığını göste
recek olan bir düşmanla kar
şılaşmamız mukadderse düşma
nır., behemehal ezileceğine ri
yazi bir kat'iyetle eminiz. 

Bununla beraber kendimizi 
gaflet beşiğinde avutmıyoruz. 
T ehlükelere karşı gözlerimiz 
tam manasiyle açıkbr. Bütün 
dünya hava silahlarının canlan
dırdığı tehlükeyi tanımakta 

müttebiddir. Bundan ötürüdür 
ki, yakınımızda, uzağımızda, 
sağımızda, solumuzda ne kadar 
millet varsa qepsi çelik kanat
larının sayısını arttırmak, ka
natlanmış gençlik ordulan ye
tiştirmek için birbirleriyle yanş 
ediyorlar. Bu silahın hemmiye
tini layıkiyle kavramamak bed
bahtlığına duçar olan milletin 
vay haline, diyorlar. 

Türk milleti, öz varlığını, is
tikliliai ne kadar büyük feda
karlıklar pahasına elde ettiğini 
bilir. Oıerine titrediği varlık
ların, yarın her hangi bir sal
dırışla hırpalanmasına asla mü
saade edeıııeı. Madaınki var 
olmak, şerefle yaşamak için çok 
kuvvetli olmak lazımdır. Millet, 
bava silahlarını kuvvetlendirme 
yarışında da başkalarından 

geride kalmıyacaktır. 
Biz şuna kaniiz ki, bizim bir 

tek tayyaremiz vatanın hava 
sınırlarını müdafaada mefruz 
her hangi bir düşmanın on 
tayyaresini muuadildir. Bizimki
lerin fedakarlık, vatan sevgisi 
b11hsında eşsiz olan kahraman
lıkları daima bu tefevvuku te
min edecektir. Bununla bera
ber havadan müthiş bir tehlü
kenin mevcudiyetine de inan
mış bulunuyoruz. Atatürkün 
tarihi ehemmiyet taşıyan nutuk 
!arından birinde söyledikleri gibi 
memleketimizin her hangi bir 
noktasına havadan felaket saç
mağa gelecek olan düşmanın 
kendi ülkesinde Türk tayyare
lerinin aynı mukabelesiyle kar
şılaşacağına emin olması lazım
dır. Çelik kanatlarımızın bu 
kudretini azami mikyasta art
tırmağa mecburuz. Devlet milli 
müdafaanın bu mühim silahı 
için mümkün olanı yapıyor. 

Millet te imkanın en son bad
dına kadar çıkarak her sene 
baya ordumuza bir kaç yüz 
tayyare vermeyi hayat borcu 
bilecektir. Zengin, fakir her 
Türk, hava tehlükesini bir da· 
kika bile hatırından çıkarma
yarak güzel vatanın şenliğine 
halel gelmemesi için bir sigorta 
ücreti gibi payına düşeni vere· 
cektir. 17 milyon Türkten her 
birinin bu vazifeyi seve seve 
yapacağından eminiz. Bu, mil
letin şeref, namus ve hayat 
borcudur. 

Şevk.et; :Eli1g:l:ııı 

Kaza 
Ödemişin Kaymakcı köyü 

civarında bir otomobil kazası 

olmuştur. Bergama belediyesin
de mukayyed yedi numaralı 

otomobili idare eden şoför, 
köye üç kilometre uıakta oto
mob: i bir hendek içine düşür
müştür. Kazada yaralanan ol
mamıştır. Soför tutulmuştur. 

-- - ----- --- -- -

YENi A~IR 

~t:- ~,_..,..._ •""''W~AH • .........,.. -

ŞEHİR DADERLERI 
lr -- ~ - -

Bir lngiliz şirketi Pamuk 

tertiba 1 vapurlarla yaş Soğukhava 
meyv alarımızı 

Mahsulü nefistir 
iyi cins pamuk 
yetltlirllecektir 

taşımak istiyor Bergama ve Menemen ova
larında buse:ıe yetişen pamuk
ların elyafı fevkalade İyidir. 

Alınan pamuk nümuneleri çok 
beğenilmiştir. Karışık tohum• 
lar yerine elde edilen uzun 
elyaflı nefis pamuklar mensu
cata en elverişli olanlardır. 

Gelecek yıl bu havalide daha 
geniş mikyasta ve müstah
sile Amerikan pamuk to
humu tevzi edilmek sure· 
tiyle pamuk dikilecektir. 

Evvelce . lstanbul boğaztnda 
feribot işletmek için teşebbüste 
bulunan bir lngiliz şirketi yaş 
meyvalarımızın dış memleket· 
lere ihracı için soğuk bava 
mahzeni tesisatını havi vapurlar 
tahsis ederek bu işi yapmak 
için tedkiklerde bulunmaktadır. 
Bu şirket yaş meyva ihracab
nın münhasıran kendi tahsis 
edeceği vapurlarla yapıluiasını 
istemektedir. 

bmirdeki alakadarların mü
talaalarına göre bu işi bir şir
kete vermek doğru değildir. 
Şirketin tatbik edeceği tarife
nin yüksek olması ihtimali bu-

lund~u için bazı ihracatçılar 

hu se•kiyatın devlet vesıitiyle 
yapılmasını uygun görüyorlar. 
Zaten Denizyolları işletme ida
resinin Avrupa tersanelerine 
sipariş ettiği vapurlann ba
zıları frikorofik tesisab havi 
olacaktır. Bunun için muka
veleye şartlar da konulmuş

tur. Ve soğuk hava deposu 
tesisab yaptırmak o kadar 
pahah bir iş de sayılmamak• 
tadır. 

Busene yaş uzum ve mey
valanmızın dış memleketlere 
ihracı için mevsim başlangıcında 
soğukhava depoları bulunan 

vapurların kiralanmasına te
şebbüs edildiği vakit bu va• 
purların Yunan ve Bulgar fir
maları tarafından tamamen ki
ralanmış olduğu görülmüşdü. 

Yunanistan ve Bulgaristandan 
herseue Avrupa piyasalarına 

yapıldığı gibi önümüzdeki mah
sul mevsiminde memleketimiz
den de diş memleketlere mü
him mikdarda yaş üzüm ve 
diğer yaş meyvalarla bilhassa 
kavun ihracatı yapılacakdır. 
Busene lngiltereye yeni tarz
daki ambalajlarla gönderilmiş 

olan kavunların bozulmadıkları 
görülmüşdür. 

Alman misafirlerimiz şerefine 

Büyük Mendresle küçük Men
dres ovalarında yetişen pamuk· 
lar da çok güzeldir.Geçen seneki 
pamuk rekoltesi 49 bin balye 
idi. ilk zamanlar bu seneki pa
muk rekoltesinin 70 bin balyeyi 
bulacağı tahmin edilmeşse de 
son yağmurlardan rekoltenin 
60-65 bin balye olacağı an
laşılmaktadır. Bu mikdar Ege 
mıntakası istihsalatıdır. Yalnız 

son yağmurlardan bir kısım 

pamuklar hafif sarımtrak bir 
renk almıştır. Bu şekil pamu
ğun kalitesine çok a• tesir 
ettbekted:r. 

Türkofis tarafından 'Verilen 
hasbıhallerle geçti. Borsada 

ziyafet samimi 
bir toplantı yapıldı 

Şehrimizin misafirleri Alman 
pamuk idhalitı kontrol dairesi 
ttisi Her Papa ve Brelılen Türk 
fahri konsolosu Her Olendorf 
dua sıbab hwuıi bau aiyaretler 
yaptıkdan sonra pamuk ihracatı 
yapan firmalarla bir hasbihal 
yapmak üzere borsaya gibniş· 
!erdir. 

Borsa içtima salonunda ya• 
pılan toplantıya Türk ve ecnebi 
bütün pamuk ihracatçılarımız 
iştirak etmişlerdir • ., 

Her Paps, vaktin çok dar 
olmasından dolayi Almanya ile 
iş yapan firmaları ayrı ayn 
ziyaret etmek imkansızlığından 
dolayi teessürlerini bildirmiş ve 
bu toplantıya ihtiyarı zahmet 
ederek gelmiş bulunmalarından 
dolayi de teşekkürlerini ilave 
eylemiştir. 

Çok samimi ve açık görüş
melerde pamuk ihracatçıları 
düşündükleri noktai nazarları 

izah eylemişler ve fiatlerin 
müstakar bir şekilde tutuna
bilmesi için bazı temenniyat 
izhar eylemişlerdir. Her Paps 
bu temennilerin kendi salahi· 
yeti dahilinde bulunan kısım
larını derhal kabul etmiş ve 
salahiyeti haricinde bulunan 
mesai için de, Almanyaya 
döndüğü zaman icabeden te
şebbüsleri yapacaklarını vadet-

mişlerdir. 
Toplantıya büyük bir mem

nuaiyet içlnde ıon verilmi} •e 
bu görllşmenin iki memleket 
iktı adi münasebetlerinin teu
ı:iminde faydabahş olduğunda 
ittifak edilmiştir. 

Dün Türkofis, misafirler 
şerefine Şehir gazinosunda 
bir ziyafet vermiştir. Ziyafette 
valimizin rahatsızlığı dolayı
.siyle kendilerini temsilen 
vali muavini Cavid, belediye 
reisi Dr. Behçet Uz, Alman 
konsolosu Her Hol ayn, ban
ka direktörleri ve bsad ve
kaletine meusub dev-air direk
törleri hazır bulunmuçlardır. 

Ziyafetin sonlarına doğru, 
kısa bir nutuk söyliyen ofis 
müdürü Mitat, daveti kabulden 
dolayi misafirlere teşekkür 
etmiş; geçen akşam samimi 
bir hava içerisinde geçen be
lediyenin ziyafetinde söylen
mesi İcab eden ve ortaya dö
külmesi lazımgelen sözler ve 
hisler canlı bir şekilde tebarüz 
ettirilmiş bulunduğu cihetle 
yeni birşey söylemeğe imkan 
bulunmadığını beyan etmiş ve 
Türkofis teşkilatının iki mem
leketin iktısadi münasebetle· 
rini inkişaf ettirmek için vaki 
olacak talebleri ve hizmetleri 

ı ifaya hazır bulunduğunu ilave 

ELHAMRA TELEFON 
12&?3 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yarın matinelerden itibaren 

Bütün haya· r.-~~~~~--::-""~.,......__~~~~...,..~""'!'!11 
tınıtda gUlnıe
diğiuiz kadar 
güleceksiniz. 

Zira, gülmek 
kasırgası, kah
kaha tufanı gi· 
bi kelimelerin 
bile ifadeye ka
fi S?elmediği 
müstesna bir 
şaheser olan ve 
dün ya komik ..... ...._ ..... ___ .:;; ·ı::;__:......;;;;.__;c;:::;a.._..,ıd~:...J 

filimleri arasında birinciliği kazanan, 

LoREL ve HARDI HİNDİST ANDA 
Filminde, bütün cihan sinema severlerinin pek haklı ola· 

rak takdirlerini kazanan bu iki meşhur komik tatlı bir ln
giliz şivesile Türkçe konuşarak harikalar yaratacaklardır. 
FiVATLAR: 30 - 40 - so - &o kuruttur. 
Seanslar : 3 - 5 - 7 akşamları 9,15 de cumartesi tenzilatlı 

talebe matinesile pazar umuma 1 de başlar. 

ederek, iki memleketin ciddi 
iş ırörmeleri şerefine kadehini 
kaldıtmışbr. 

Her Paps, bu nutka muka
bele ederek kendi•inin tam bir 
Tibk dostu olarak memleketi
ne dönmekte bulunduğunu, bu 
cümlenin bütün hislerini ifade· 
ye kafi geldiğini söylüyerek 
tekrar tekrar teşekkürlerini 
bildirmiş ve Türkofis şerefine 
kadehini kaldırmıştır . 

Ziyafetten sonra bahçede ya· 
rım saat kadar hususi hasbibal
ler yapılmış; müteakıben misa
firler lzmir müzesini ziyaret 
etmişlerdir. 

Müzedeki zengin eserler 
karşısında hayranlıklarını giz
lememişler ve bu tehassüsle
rini batıra defterine değerli 
cümlelerle kaydetmişlerdir. 

Dün akşam Alman konso
losu Her Holştayn misafirler 
şerefine Buca'daki köşkünde 
bir ziyafet vermiştir. 

Her Paps ve Olendorf ve 
refakatindeki zevat bu sabah 
hususi bir otokarla Nazilliye 
gidecekler, pamuk istasyonunu, 
Nazilli ve Aydın havalisindeki 
pamuk zer'iyatını tedkik ede· 
ceklerdir. 

Adliye kadrosu 
Meşhud suçlar kanununun 

tatbiki münasebetile Adliye Ve
kaletince lzmir Cumhuriyet 
Müddeiumumiliği kadrosunun 
takviyesine karar verilmiş, 
Soma, Kırkağaç ve Kemal
paşa MDddelumuınl muavin
leri ıneşhud suçlar l$1erine de 
bakmak üzere lzmir Müddeiu
nıt muaviııliklerine tayin edll
mişlerdir. Bu suretle İzmir Cum
huriyet Müddeiumumiliği kad
rosuna 3 Müddeiumumi muavi
ni ilave edildiği gibi ayrıca 
dört de katib kadroya ilave 
edilmiştir. 

Meşhud suçlar kanununun 
tatbiki münasebetile hakimle
rin de işle!i artmış olduğundan 
hakimlik kadrosuna da ilaveler 
yapılması beklenmektedir. 

itizar 
Menevralar münasebetiyle ve 

sayfalarımızın müsaades· zliği 
yüzünden "Gizli Nişanlı., "Kanlı 
Elmas., ve "Aşk Maceraları 

" tefrikalarımızı veremiyoruz. 
Okuyucularımızın daha iki gün 
bizi mazı.ır görmelerini rica 
ederiz. 

Adaııa mıntakasının bu se
neki pamuk rekoltesi 160 bin 
tondur, 

Başbakanımız ismet lnönü, 
paınuk iııtihsallbnın arttırılma· 
sına büyük bir ehemmiyet at
fetmektedirler. Adanadaki se
yahatlerinde pamuk mıntakası
nı gezmişlerdir. Yakında Ege 
mıntakası seyahatlerinde de bu 
mesele ile yakından alakadar 
olacakları kuvvetle söylenmek
tedir. 

Meşhud cürümler 
Dün gece Eşrefpaşada bele

diye yasaklarına aykırı hareketi 
kendisine ihtar edilen 446 nu
maralı kaptıkaçtı şoförü Hamdi 
belediye zabıta memurlarına 
hakaret amiz söz sarfettiğinden 
meşhud cürümler kanununa 
tevfikan muhakeme edilerek 
yedi gün hapse ve yedi lira 
para cezasına mahküm olduğu 
öjlrenilmiştir. 

Ödeıniş'te yangın 
Ödemişin Birgi nahiyesinde 

Ulucami mahallesinde Emir 
Ahmed çavuşuo evinde kazaen 
yangın çıkmış ve iki odalı ev 
tamamen yanmıştır. 

Zavallı çocuk 
Menemenin Helvacı köyünde 

Hüseynin yedi yaşındaki oğlu 
Mehmed lcuyubaşında oynarken 
müvazenesini kaybederek ku
yuya düfmüş ve boğulmu,tur. 

····························•·••i1ıııııııı 

Manevralar ve 
geçid resıni 

Bugün çelik ordunun yap
makta olduğu ruanevraların 
son günüdür. Orgeneral izzet· 
tin Çalışlar Vali, Belediye 
reisi ve şehrimizdeki saylav- • 
ları manevralarda bulunmak 
ve neticeleri görmek üzere 
manevralarda bulunmıya da· 
vet etmişlerdir. Bu sabah da
vetliler mabal:ine giderek ma
nevraları takib' edeceklerdir. 

Yarın Cumaovasında yapı
lacak geçid resmine halkımız 

• davetlidir. Çelik ordunun ge
çid resminde bulunmak isti
yenler saat 12,30 Ja Alsan
caktan hareket edecek trende 
hazır bulunabilirler. Tren üc
retleri üçüncü mevki gidib 
Sfelme 37 kuruttur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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r Adliye koridorunda , 

' "" Bir kambiyo davası 
Dün Asliye İkinci ceza mah

kemesinde şayanı dikkat bir 
davaya başlanmıştır. Bu dava
nın suçlusu Ömer Lütfü adında 
bir komisyoncu katibidir. 

Bundan bir müddet evvel 
Katina adında Yunan Bandıralı 
bir vapur limanıınıza relerek 
Alsancakta T aı iskeleye ya
naımış ve Yunani~tana sevk· 
edilmek üzere hayvan yükle
mej-e başlamıştır. 

Yüklenen hayvanlar bir ki
şiye aid olmayıb bu işle iştigaf 
eden bir çok tacirlerin malı 
bulunmakta ve usulen be
yannameleri tanzim edildikten 
ve kambiyo dairesince de mu· 
ameleleri ikmal olunduktan 
sonra malların sevkine müsa· 
ade edilmekte idi. 

Hadise gunu komisyoncu 
Kemalin katibi Ömer Lütfü de 
bu vapura hayvan yükleyenler 
arasında idi. Kendisi iske· 
lede bulunan memurlara mü
racaat etmiş ve usulen 
üzeri aranarak on dört buçuk 
lira kadar bir paranın mev
cudiyeti anlaşılarak tesbit 
edilmişdi. 

Üzerinde başka para olma· 
dığını söyliyen katip : 

Şata binerek vapurun mer· 
diven iskelesine kadar yanaş· 
mış ve o sırada kısmen Türk
çe ve kısmen de Rumca ola
rak bazı adamlarla konuşmuş 
ve fakat vapurda çok kalma· 
mışdır. 

Ömer Lütfü tekrar dönmüş 
ve ıı-ümrük memurlarının yanı
na geldiği zaman: 

- Hani siz demin beniın 
üzerimde on dört buçuk lira 
çıktığım tesbit etmiştiniz yal 
O zaman unutmuştum. Beniın 

yanımda bin beşyüz lira kadar 
bir para vardır. Fakat bu para 
dünden yanımda kalmıştı. Ben 
bu parayı Cumhuriyet merkez 
bankasına tevdi ederek mua· 
mele yaptıracaktım. Geciktiğim 

İçin yaptıramadım. Üzerimdd;i 
paralar bunlardı. 

Memurlar Ömer Lütfünün 
kambiyo kanununa muhalif ha
rekette bulunduğunu tesbit 
ederek bir zabıt varakası tan· 
zim etmişler, bin beş yüz küsur 
lirayı müsadere eylemişler ve 
meseleyi adli safhaya dökmüş· 
!erdir. 

Istintak hakimi de yaptığı 

inceleme sonunda bu maddeye 
istinaden muhakemesi yapıl· 
mak üzere munuııu mahk • 
meye s evketmiştir. 

Suç'unun sorgusu yapılınıŞ 
ve işde alakası olanlar Smıtıe 
şahidi o~arnk dinlenmiş, fatot 
Ziya adındaki bir memur ile 
dün dinlenen şahid Zeyneliıı 
ifadeleri arasında bir müba· 
yenet görülmüştür. 

Şahid Zeynel, Ömer LütfinİO 
hadise günü nöbet beklediği 
vapurun iskele mahallindeıı 

ayrılmadığını söylediği halde. 
diğer şahid, maznunun Türkçe, 
Rumca olarak vapurdaki baJI 
adamlarla görüştüğünü söyle· 
miştir .. 

Bu mübayenetin düzeltilıne•i 
için şahidler müvacehe edilec:ek 
ve ondan sonra mahkeme ka' 
raqnı verece!<tir. 

•••••••••••••••••••••••• 

Otomobil kazası 
Menemenin Ali ağa nahiyesi 

c•varında bir otoıLobil kaza!• 
olmuştur. Hayvanına paınıı1' 
yükliyen ve nahiyeye g.tmekte 
olan Foçalı Hüıeyin, Betgarıı• 
belediye~ine kayıdlı ve tofor 
Şükrüniln idareaindeki otoın°' 
bile çarpmıştır. Hayvanın üıe• 

rinde bulunan Foçalı Hüseyifl 
müsademenin 4iddetınden yere 
d:işerek otomobil altında k•1' 
mış ve yaralı.ııarak ölmüştür· 

.Şo!ör tutu"muştur . 
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Uzak şarka aid anlaşmalar 

lngiltere Çine bir 
ikr azda bulunacak nıı? 

Londra 13 ( A.A ) - Roy· 
ter Ajansı, lngiJterenin Çine 
birkaç milyon lngiliz lirası 
avans vermek için tertibat al
makta olduğuna dair olan ha
berin doğru olmadığını bildir· 
mekteoir. 

Mamafih bir proje hakkında 
esas itibariyle itilaf hacııl ol
muştur. Bu itilaf mucibince Çi
ne bir kredi açılacak ve kre
diler Sovyet Rusyaya açılan 
krediJerin ayni olacaktır. 

Bundan birkaç ay evvel Çi
nin iktısadi inkişafını temin 
edebilmesi için lngiltere, Fran
sa, Belçika ,.e Çinin iştirak 

edecekleri bir istikraz akdin
den bah•edilmlt idi. Halihazır
da müzakere edilmekte olan 

tahmin olunmaktadır. Ancak 
bu haber teeyyüd etmemiştir. 

Tafsilat yoktur. 
Londra, 13 ( A.A ) - Dey

Ji Herald gazetesi Ingiltern 
tarafından Çine birkaç milyon 
lngiliz lirası kredi açılması 

hakkındaki müzakerelerin ne
ticelendiğini yazıyor. 

Çok büyük beynelmilel ne
ticeler tevlid etmesi mümkün 
olan bu kredinin temininde son 
defa Uzak doğuda. bir tedkik 
seyabatinden dönmüş olan sir 
Frederik Leitosun büyük tesiri 
olmuştur. 

Londra 14 (A.A) - lngiliz 
hükumetinin Çin hükumetine 
bir istikraz yapmak niyetinde 
olduğu hakkında Daily Herald 
gazetesinde çıkan haber burada 

projenin bu istikraz projesi ol- kat'i bir ş«:kilde yalanlanmakta-
duğunu tahmin etmek yerinde dır. Bu hususta hiçbir görüş-
olur. 

me yapılmamıştır. 
Fakat herhalde bazı ihtilat- Mamafih eyi haber alan me-

lara yol açacak geniş bir pro- hafilde söylendiğine göre lngi-
je mevzuubahis bulunmakta• )iz hiikiimeti tarafından bahs-
dır. Ve henüz kat'i bir karar edilen ihracat garantilerinin 
ittihaz edilmemiştir. Bazı ha- lngilterenin Çin il~ olan tica-
berlere göre bu istikraz mık- retini teşrik için kullanılması 
darı yirmi milyon lngiliz lirası ihtimal dahilindedir. 

••••• 
Kızıl donanmaya karşı 

Bir Japon - Alman ~izli 
anlaşması mı vardır?· 

Ana Jüoya me11sub 
Londra, 14 (A.A) - lngiliz 

Sovyet deniz müzakerelerinde 
Sovyetler Birliği kabul ede
ceği bütün hükümlerin Alman
Ya tarafından da kabul edil
~esi lüzumunda ısrar etmek· 
tdir. 

Buna göre Sovyetler Birliği 
~e Almanya arasında bir an· 

1'f~a hasıl olmadığı takdirde 
11gdterenin Londra anlaşma
~llU. bütün lskandinavya ve 
•ltık deniz kuvvetlerine teş

~ili hakkındaki gayretleri akim 
•lacaktır. 

GiZLi ANLAŞMALAR 
londra, 13 (A.A) - Havas 

1 londradaki Sovvet mehafili 
kllgiliz Sovyetler deniz itilafına 
h ''~•. dün Almanyanın lngiltere 
•rıcıye nezaretine bir protesto 

llotası tevdi etmesinin Alman
Ya ·ı 1 e Japonya arasında mev-
cut d gizli bir itilafın neticesi 
od ~ 

Ugunu beyan etmektedirler. 
J Ayni mehafil Almanya ile 
"Ponyanın Sovyet Rusyayı 
Uıak k Şaı· ta serbest bırakan 

bır Jngili?. kJUvazöıii 

lngiliz Sovyet muabedename
sine karşı protestoda bulunma
ğa karar vermiş olduklarını 

ilave eylemektedirler. 
Yine bu mehafil Sovyet Rus

yanın Alman protestosunu na
zarı itibare almayacağını ve ln
giliz Sovyet deniz muahedesini 
tadil etmek niyetinde olmadı· 
ğmı beyan ediyorlar. 

Tokyo 14 ( Ö.R) - Hüku
met, Berlin hükômetinin lngi-

liz - Sovyet deniz anlaşması 
ahkamını protesto etmesi için 
gizli bir Japon - Alman itilafı 
mavcud olduğu haberini tekzib 
etmiştir. ·-·····-· 
Kardeşlerimiz 
şapka giyiyorlar 

lstanbul, 14 (Yeni Asır) -
Sancak Türkleri arasında şap
ka tamim etmektedir. iki gün
de üç bine yakın şapka satıl
dığı mahallinclen bildiriliyor. 

-~ Hiç kimsenin, hiç bir yerde, hiç bir zaman eşine tesadüf 
etnıediğ; sinema dünyasmm sayılı fırtınalarından 2 FiLM 

Pit.A.N9G.A. 
I Kuvvetleri erıt~n, hayatları çüriiten bir ölüm makinesi .• 
nsanlığı tıtreten, beşeriyeti sarsan bir işkence yuvasıdır. 

Meşhur Dantenin Şaheseri 

CEHENNEM 
Bütün cihanı düşündüren hakiki cehennemin iç yüzü 

Bunlar IZMIRDE B •• LALEDE 
ilk defa u gun 

-ı• 

TENi A&llR ........ 
Son. Telgraf H~berle~i 

Dr. T. R. Aras Belgrad'da Litvinof 
Pariste kimseyle 

görüşmedi Yugoslavya Kral Naibi ve Prenses 
Olga ile öğle yemeği yediler Paris, 14 (Ö.R) - Cenevre

den .ıvdet eden Litvinof geçen 
günü ve dünü Pariste geçir
miştir Bu ziyareti tamamiyle 
gayri resmi olduğundan Sov· 
yet Rusya hariciye nazırı 

Fransız hükümet erkanından 
hiçbiriyle görüşmemiştir. Esa
sen Milletler cemiyeti içtima 
devresinde Cı!nevrede kendi
leriJe mülakatlarda bulunmuştu. 

ile Yugoslavya Başvekili 
Doktor Aras gazetecilere 

temaslar 
beyanat 

yapıld1. 
verdi 

Belgrad 14 (Yeni Asır) -
Cenevreden Ankaraya avdet
leri münasebetiyle Viyanaya 
uğrıyan Türkiye Hariciye ve
kiJi ve Balkan antanta devre 
rei'1!i doktor Tevfik Rüştü Aras 
bu sabah saat yediyi otuz beş 
geçe Belgrada gelmiştir. 

Türkiyenin değerli Hariciye 
vekili istasyonda Yugoslavya 
namına Hariciye nezareti siyasi 
daire müdürü, teşrifat mü
dürü, kalem mahsus müdfirü, 
Türkiye maslahatgüzarı, Türki
ye ataşemilteri ve Türkiye se
fareti erkanı ile Balkan devlet-

ı "- Akvam cemiyeti müza
kereleri bu defa daha uzun 
sürdü. Müsbet olarak şu veya 
bu iş yapıldı diyemeyiz. An-
cak gerek Milletler cemiye
tinin ve gerek bağlı bulun- DONANI AMIZ 
duğumuz Balkan paktmm bun- Maltaya gı·dı·yor 
dan sonraki mesaileri hak 
kında çok istifadeli mü- lstanbuı: 14 (Yeni Asır) -
zakerelerde bulunulmuş, hususi Pek yakında Maltayı ziyaret 
görüşmeler de bir hayli hazır- edecek <>lan filomuzun Yavuz 
lıklara fırsat vermiştir. Balkan zırblısiyle dört torpido ve üç 
antanb her gün daha ziyade denizaltı gemisinden mürekkeb 
kuvvetlenerek tekamül yolund~ olması takarrür etmiştir. 

ylirüyor. Balkan münasebetle- Dr. Şaht'ın ziyareti 
rindeki inkitaf, bizim daima 

lstanbul, 14 (Yeni Aı1ır) -
lerini temsil eden elçiler tara- zevkle ve sempati ile takibet- Hariciye vekaieti umumi katibi 
fıodan istikbal edilmiştir. tiğimiz bir neticedir. Numan Menemencioğlu beya-

Doktor Aras, öğleden evvel Türkiye-Yugoslavya münase- natmda, Almanya lktısad nazırı 
saat onbir buçukta Yugoslavya batı, her gün karşılıklı muhab- doktor Şaht'ın memleketimizi 
başvekili doktor Milan Stoya- bet ve emniyet havası içinde ziyaretinden hüküm etimizin res· 
dinoviçi makamlarında ziyaret daha ziyade kuvvet bulmak- men haberdar edilmediğini 
ederek bir müddet görüşmüş- tadır. . söylemiştir. 
tür. • Yugoslavya politikasının Tür- Cezayirlilere 

Doktor Aras Yugoslav baş- kiye siyasetine yaklaşan dü-
vekiline akvam cemiyetinin son rüstlükünden ancak memnuni- İntihap hakkı 

yet beyan edebilirim. ,, toplantısında Balkan devletleri- .. 
Türkiye hariciye · vekili 'ak- Paris, 14 (0.R) - Cezayir-

nin oynadığı rol ve mesai hak- şam saat on yedi otuzda Yu- lilerden bir kısmına intibab 
kında uzun uzadıya izahat ver· nanistan ve Romanya masla- hakkı verilmesi hakkında bir 
ml.ştı'r Pıetıs Pot · h ı · hatgüzarlarını otellerinde ka- pro1e azır anmıştır. 

Yugoslav kral naibi Prens vekaleti kalemi mahsus müdürü bul ederek bir müddet görüş- K d B k • 
Pol, Türkiye hariciye vekilini ve Türkiye ataşemiliteri bin- müşlerdir. Geceleyin doktor ana a aşve 1-
saat on iki otuzda kabul ede· başı Recai bulunuyorlardı. Bu Ar as şerefine Yugoslaya baş- 11· ne "7.1· y af et 

k .. -ı -· 1 k sırada samimi hasbihallerde L re og e yemegıne a ı oy- vekili tarafıntlan bir ziyafet 
muştur. -- blBWıulmuıtur. •erilmiftir. Par.is 14. ( Ö.'R J - Hariciye 

Prens Polle prenses OJganm Saat 16 da Dr. Aras, Tiir- Doktor Aras yana (bugtin) nazın Delbos Pariıte bulun-
nezdlerinde Türkiye hariciye kiye elçiliğinde gazetecileri Semplon trenite ve Sofya tari· makta olan Kanada başvekili 
vekilinden başka Yugoslavya kabul ederek aşağıdaki beya- kile lstanbula hareket edecek- Maclcenzie King şerefine bir 
başbakanı, Türkiye . hariciye natta bulunmuştur: tir. ziyafet vermiştir. 
········································~································································ .. ···············•····················································· 

Belçika 
Faşistleri skandal 
peşinde koşuyorlar 

Brüksel, 13 (A.A)-Reksist
lerin reisi Degrelle tarafın· 
dan Jaspar aleyhine yapılan 
ithamlar dolayısile Jaspar tah
kir ve iftira iddialarile mah· 
kemeye müracaat etmiştir. 

Degrelle bunun üzerine Van 
Zelanda bir mektub yazarak 
münakalat n.ızırı ile tesanü
dünü katetmesini, aksi takdirde 
çok mühim bir vesika neşre-

deceğini bildirmektedir. 
Bu mektubun ifadesindeki 

şiddete binaen Van · Zeland 
mektub sahibine doğrudan doğ
ruya cevab vermek istememiş 
ve kalemi mahsus müdürünün 
Degrelle işe mahkeme tarafın
dan vazıyet edilmiş olduğundan 
mevzuu bahis vesikaları mah· 
kemenin tedkik eyliyeceğini 
bildirmeğe memur etmiştir. 

Fakat Degrelle bu vesikaları 
Le Pays Reel ismindeki geze
tesinde neşretmiştir. Bu vesi
kalar Jasparı sahte blançolar 
tanzimi ve ihtilas ile itham et
mektedir. 

Degrelle gizlice 
Parise gidiyordu 

Paris, 14 ( Ö.R) - Belçika 
Reksist ( faşist ) partisi reisi 
Leon Degrelle diin akşam saat 
10,39 da sürat katariyle Brük
selden Parise gelmekte iken 
saat 11 de bir polis müfettişi 

· tarafmdan görülmüş ve tren· 
den indirilmiştir. Fransada ika
meti evvelce mennedilmiş oi
duğu için Belçika faşist reisi 
muhafaza altında başka bir 
trenle hududa iade edilmiştir. 

Notamızda neler yazındır? 

Fransadan dostluğa ya
raşır hareket bekliyoruz 

··-·-·-lstanbul, 14 (Yeni Asır) - Antakye ve lskenderun hakkında 

hükumetimizin Fransaya verdiği nota Fransız mehafilinde çok 
iyi bir tesir yapmıştır. Notamız çok iyi bir lisanla, kuvvetli ve 
mantıkidir. 

Notamızda Fransanın kendi arzusile Suriye ve Lübnan'a istik
lal vermesi takdirle kaydoJunduktan sonra Suriye ve Lübnan'a 
bahşolunan istiklalin Iskenderun ve Antakyeye de verilmesi is
tenmektedir. Bu suretle Türkiye - Fransa ve Suriye arasında 

anlaşma ve sevişme amili olacak bir hattıvashn tesis edilmesini, 
yalnız sulhververlik, kardeşlik ve anlaşma hislerile mülhem olan 
Fransa siyasetinden böyle bir şeklihal beklediğimiz de notada 
kayıtlıdır. 

Mareşal Mehmed Kazım da vefat etti 

Istanbul, 14 ( Yeni Asır ) - Osmanlı ordusunun en eski ku
mandanlarından mütekaid Mareşal Mehmed Kazımın cenazesi 
bugün merasimle kaldırıldı. F eriköy mezarlığına gömüldü. Mareşal 
Kazım Plevne muharebesinde Gazi Osman ( paşa ) ile birlikde 
bulunmuştu. 

TA YY ft~E Sineması 
T E L E F O N ausı 

Bu hafta senenin en büyük müzikli filmi 

AŞK RUYASI 
Franz List'm hayatı, aşkı ve musikisini musavver büyük film 
Oynıyanlar : Olga Tschekova M Franz Herterich 

Ayrıca : Miki [ Canlı karikatürler ] ve 
Peramunt dünya havadisleri 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANS SAATLARI 

Hergün : 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 
Cumartesi ve pazar günleri 1,15 de başlar. .................................................................................. 
Gelecek hafta : Leon T olstoyun "lslav ihtırası" filmini 

[-
takdim edeceğiz 

Hitler 
Lokarnodan evvel 

bir nutuk söyliyecek 
1 -

Londra 14 (O.R) - Royter 
Ajansının istihbaratına göre 
Lokarno müzakerelerine başla
mazdan evvel, Hitler Fransız -

Alman münasebetlerinin vazi· 
yetini ortaya koyan çok akisli 
bir nutuk söyliyecektir. 

Londra 14 ( Ô.R ) - "Mor
ning Post ,, gazetesine göre 
Belçika hükumeti yeni bir Lo
karno anlaşmasına mütemayil 
değildir. 

~~ltınlar Fransız 

bankasına satılacak 
Paris, 14 ( A.A ) - Maliye 

nezareti çıbuk ve me,kukat 
halinde ellerinde altın bulunan 
eşhuı bunları Fransa bankasına 

satabileceklerini bildirmekte· 
dir. Fransa bankası l teşrini· 

saniye kadar satılmayarak kalan 
altınların kaffesi hakkında 15 
teırioisaniye kadar hazineye 
bir beyanname verilmek ve 
Frank kıymetinin indirilmesi 
yüzünden altın fiatinde hasıl 

olan kıymet fazlalığına müsavi 
bir resim tediye! edilmek ica· 
beder. 

Bunu mennetmel 
Eşrefpaşanın Hacı Mustafa 

sokağında oturanlardan bir 
mektub aldık. Mel<tubda, so
kakta bulunan bir arsaya süp
rüntü atıldığı ve taaffün yap· 
tığı bildirilmekte ve bunun 
önüne geçilmesi ıçin yazmamız 
istenmektedir. Belediyenan na
zan dikkatini celbederiz. 
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ispanyadaki boğaz aşma 
iki taraf ta muvaffakıyetlerden bah
sediyorlar.Fakat vaziyet değişmiyor 

, ,;,d . 
Toledo effatındaki harb ve llsi kuvvetlerin kumandanı 

Seville, 13 (A.A) - Asturi- ya cebhede harbedenlere gön- !iğde Hueska bölgesinde hükü-
esde Nasyonalist kuvvetleri derilecektir. Diğer ev sahibleri metçilf'r Granha de Sala ile 
maden işçilerini ma~lfıb ederek insan başına birer şilte ile iki- Kasafabioyu işgal ve bir mu-
Oviedo şehrine hakim Varan- şer yorgan muhafaza ederek kabil taarruzu defetmişlerdir. 
ko tepelerini işgal eylemeleriyle fazlasını hükumete verecekler- Hueska yakınındaki Aragon 
dü11 büyük bir faaliyet müşa- dir. Bunlara mukabilinde birer tamamen hüküme!çilerin elinde 
hede edilmiştir. mazbata verilecek ve ileride bulunmaktadır. Cenub cebhe· 

HÜKÜMETÇILER MUV AF- birer suretle tazmin edilmeleri sinde Kordu vilayetindeki Po-
F AK OLDUK DiYORLAR dü.şünülecektir. zoblanko bölgesinde asiler 
Madrid 13 (A.A) - Resmi Kaballero merkez cebhesinin Villa Nueva Del Rey köyünde 

bir tebliğe göre hükumet kuv- muhtelif kısımlarını teftiş et- neticesiz kalan bir taarruz te-
vetleri Huesca ve Kordoba miş ve bu esnada heyecanla şebbüsünde bulunmuşlarsa da 
mıntakalarında muvaffakıyet alkışlanmıştır. 25 'ölü ve birkaç esir vererek 
kazanmışlardır. Oviedo da asi- HEP AYNI NAKARAT kaçroağa mecbur kalmışlardır. 
!eri muhasara eden Asturies Burgos 14 (A.A) _ Nasyo- HUESCA MUHASARADA 
madencileri Pelayo kışlalarını nalist kuvvetler Talanera yolu Barselon, 14 (A.A) - Ha-
işgal ve bir hayli harb levazı- ü:terinde M&dridin SO kilometre vas Ajansının muhabiri bildi-
mı iğtinam eylemişlerdir. yakınına kadar ilerlemişlerdir. riyor: 
Görünüşte asiler yalnız kili- Huesca hükumetçilerin mu-

sede ve silah fabrikasında tu- Şimali şarkide bulunan diğer lıasarası altında bulunmakta· 
tunmaktadırlar. bir kol da hükumet merkezine dır. Nasyonalistler muhasara 

CUMHURiYETÇiLERiN çok yakın bir noktada bulun- kıtaatını yarmağa teşebbüs 
EŞY ALARINl MÜSADERE maktadır. etmişlerse de muvaffak olama-
Hurgos 13 ( A.A ) - Gö- Hükumet kuvvetlerinin çetin mışlar ve 6 kilometre gerile-

nüllü olarak ihtilalcilere iltihak mukavemetine rağmen Oviedo mek mecburiyetinde kalmışlar-
etmiş bulunan kimselerin terk üzerine yürüyüş devam etmek- dır. Hükümet topçusu Hues-
eyledikleri meskenlerde ne ka- tedir. cayı bombardıman etmiştir. 
dar döşek, yorgan ve kışlık Tavagona cebhesinde bükü- Nasyonalistlerin ileri karakol-
elbise varsa bunların hepsinin met kuvvetleri püskürtülmüş ve !arının Tihizid mıntakasındaki 
müsadere edilmesini dahiliye 104 ölü verdirerek hezimete bir taarruzu da püskürtül-
nazırı emretmiştir. uğratılmıştır. Nasyonalistler 23 müştür. 

19 - 7 • 1936 Taribinclenberi mitralyöz ve bir çok malzeme Paris, 14 (A.A) - La Pox-
yabancı memleketlere hicret iğtinam etmişlerdir. tera radyo istasyonunun haber 
elmiş olanların eşyası hakkın- HÜKÜMETÇILER iKi verdiğine göre eski başbakan 
da da ayni suretle muamele KASABA ALMIŞLAR Giral ile Madam Azana del 
edilecektir. Madrid, 14 (A.A)-Dün saat Hayo adlı Arjantin gemisine 

Böylece müsadere edilen eş· 15,30 da neşredilen resmi teb- iltica etmişlerdir. 

Bulgar Başbakanının beyanatı 

Köse lvanof Belgraddaki temasla
rından memnun olduğunu söylüyor 

Bulgar siyasası 
Sofya, 14 (A.A) - Sofyaya 

dönmekte olan başbakan Köse 
lvanof bugün tre11de matbuat 
mümessillerine hitaben aşağı

daki beyanatta bulunmuştur: 
-Milletler Cemiyetinin son 

toplantı devresi bu sulh kuru
lunun prestijini kuvvetlenmiş 
görmek isleyenler için endişe 
uyandırıcı bir şekilde inkişaf 
etmiştir. 

Mumaileyh Milletler Cemi
yeti, atide bilhassa küçük dev
letlerin koruyucusu ve ümidi 
olarak kalmıya devam edecek
tir. Cenevrede hemen hemen 
bütün dev!eı adamları ile yap
tığım mülakatlardan çok mem· 
nunum. Bulgaristana karşı olan 
sempati ve emniyetin ve mem
leketimizin beynelmilel bakım· 
dan ehemmiyetinin arttığını 
sevinçle gördüm. 

Bazı ecnebi gazetelerde inti
şar edenlmenfi haberler Bulıı:ar 

yeni bir istikamet takib etmiyor 

Rıı/![ar Başbakanı l<,öse lvano/ 

siyasasının yeni bir istikamet 
takibettiğini ve bunun dost 
devletlerle olan münasebetle
rimizi ihlal ettiğini ileri sür
milşlerdir. 

Fakat bu hususta beslenen 
endişe!eri kolaylıkla izale ede-

bilirim. Çünkü kral Borisi ta
nıyanlar onun sulhçu ve mü
debbir bir siyasanın timsali 
olduğunu bilirler. 

Belgraddaki kısa ikametim 
esnasında gerek prens Pol ge· 
rekse dostum Stoyadinoviç ta
rafından bana karşı gösterilen 
hüsnü kabulden son derece 
mütehassisim. Umumi problem
ler ile Balkan problemleri ve 
beriki memleketimizi alakadar 
eden meselelı.-rin müzakeresi 
esnasında tam bir fikir bera· 
berliğinde olduğumuzu mem
nuniyetle müşahede ettik. 
:L././.Jr/7./77.///./1/././//7///L77J'J.. 

Daktllo aranıyor 
Türkçe ve Fransızca lisa- :-.; 

olarına aşina bir daktilo 
aranmaktaaır. Taliplerin re
feranslarmı bildirerek 224 
numaralı posta kutusuna mü· 
raca at etmeleri. 

S.4 (3-3) 2071 
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Iktısat ve Maliye Vekilleri Adanada 
Üçüncü umumi müfettişlik Trabzona taşındı. Çoruhta 

bütün kaymakam ve nahiye müdürleri toplandı. 

Krom madenleri tedkik edildi 
Elaziz 14 ( A.A ) - Iktısat başkanlığı altında toplanmış- , bulunan köy kanunu tatbika-

ve maliye vekillerile 4 cü umu- !ardır. Toplantıda vilayetin te- tına daha faz la ehemmiyet ve 
mi müfettişi general Abdullah şekkülündenberi idari, mali, hız verilmesi ve bu sahada 
Alpdoğan dün Erganide Dile- iktısadi, sağlık ve kültür sa- sahil noktasından çay, fındık, 
man Krom madenlerini ve ba- hasında alınan tedbirler ve ya- dut fidanı, kümes hayvanları 
kır madenlerinin vaziyetini ted- pılan işler tedkik edilmiş ve yetişdirmek ve iç kazalarda 
kik ettikten sonra trenle Yol- alınan neticeler gözden geçi- yine mesainin artırılması cihet-
cafiya oradan da otomobiller- rilmiştir. leri görüşülmüş ve kararlaş-
le şehrimize geldiler. Bilhassa yol faaliyeti, mek- dırılmışdır. 

Vekiller refakatlerindeki mü- teb işleri üzerinde kaymakam Çoruh vilayetinin faal idare 
tabassıslar!a öğleden sonra Ge- ve nahiye müdürlerinin müsbet, amirleri bu toplantılardan mem-
bana ı:iderel' madeni tedkik verimli faaliyetleri takdirle nun olarak işlerinin başına 
etliler. karşılanmaktadır. dönmüşlerdir. 

Şereflerine halkeviode bir Muhtelif görüşmeler netice- Erzurum, 14 (A.A) - Üçü11-
ziyafet verildi. sinde yeni alınan tedbirler ara- cü umumi müfettişlik bürosu 

Vekiller Adanaya gitmek üze- smda köylünün kalkınması, Trabzona taşınmıştır. Burada 
re Elazizden ayrıldılar. mutlak bir emniyet ve refahı yalnız inşaata aid ihale işlerini 

Artvin, 14 (A.A) - Çoruh istihdaf eden ve bu sahada takibetmek üzere bir mimar 
vilayeti kaza kaymakamlariyle en geniş manada salahiyet ve kalmıştır Büro ilkbaharda tek-
bazı nahiye müdürleri valinin müeyyid.,leri ihtiva etmekte rar Erzuruma taşınacakdır . 

.........••.•••....•.•.•.•..............•••..........••.•...........•...................................•.........................• , 

Romen ordusunun manevrası Silahlanma 
Kral Karol, askerdeki 
intizamdan teşekkür etti 

Bükreş, 14 (Ö.R) - Rador 
Ajansı bildiriyor: 

Ordunun büyük manevrala
rına iştirak eden kıtaat dün 
Logosda büyük bir geçid yap
mıştır. Başbakan Tataresko ile 
dış bakanı Antenesko ve di
ğer bazı hükumet azası, eski 
lngiliz hava bakanı Lord Lon
donderry ve yabancı süel ata
şeleri resmi tribünde hazır bu
lunmuşlardır. 

Beraberinde veliahd Mişel 

bulunan kral Karo! geçidi at 
üstünde seyretmiştir. Hava çok 
müsaid olduğundan geçid çok 
mükemmel olmuş ve seyirciler 
üzerinde büyük bir tesir yap
mıştır. 

Manevraların hitamından son
ra ordu şefleri şerefine verilen 
ziyafette söz alan Tataresko 
Romanyanın askeri kuvvetleri
nin genişletilmesi için almış 

olduğu tedbirlerden dolayı kral 
Karola hükumet ve memleket 
namına teşekkür etmiş ve de
miştir ki: 

Memleketin bütün sınıfları va
tanperver bir idrakle bütiln fe
dakirlıklan kabul etmiştir. Bu 
eser devam edecek ve başarı

lacaktır. Sulha susamış olan 
bizler hiç kimseye karşı taarruz 
niyeti beslememekteyiz. Fakat 
mukaddes hukukumuzun ve 
ezeli hudutlarımızı onlara sar
sılmak isteyen herhangi bir 
düşmana karşı da müdafaaya 
hazırız. Ordu ve memleket 
kral etrafında sarsılmaz bir 
dıvar öreceklerdir. 

Bu nutka mukabele eden 

kral askerde gördüğü nizam 
ve intizamdan dolayı teşekkür 
etmiştir. Orduya karşı taah· 
hüdlere girişmiş olduğunu ha
tırlatan kral bu taahhüdü yerine 
getirmekte olduğunu son ma
nevralarda gördüğünü söyle
miştir. Askerlere müdafaa va
sıtaları temin hususunda baş
lanan esere devam edilecek 
ve başarılacaktır. 

Kral nutkunu şu suretle bi
tirmiştir: 

-Herşeyden evvel hükume
time teşekkür ederim. Çünkü 
eğer muavinlerimden yardım 
ve idrak görmezsem istediği

min yerine getirilmesi imkan· 
sız olacaktır. Lazım olan bu 
yardım ve idraki tamamiyle 
bulmuş olduğumu kat'iyetle 
söyliyebilirim. 

Bu sabahki geçid resmi iyi 
bir asker olan Romen köylü
süne son derecede itimad bes• 
lenebileceğini isbat etmişdir. 
Bir tarafdan bu mükemmel 
silah, öteki taraftan hükumetin 
hergünkü vazifesini tam bir 
şekilde yerine getirmesiyle 
Romanya hiçbir düşmanın ne 
dahilden ne hariçten taarruz 
edemiyeceği granitten bir blok 
olacakdır. 

·~----.. Sovyetler komiteden 
ayrılacaklar 

Loodra, 14 (A.A) - Niyoz 
Krooikel gazetesinin Moskova
dan aldığı malumata göre, 
ad~mi müdabalekomitesi hiçbir 
şey yapmamakta devam ettiği 
takdirde Sovyetler birliği ko· 
mi!eden ayrılacaktır. 

Delbos nazırlara izahat verdi 
maliye nazırı da bütçeyi anlattı 

Paris 14 (Ô.R) - Nazırlar meclisi bu sabah saa 10 da Elize 
sarayında cumhur reisi Lebrun'un riyaseti altında toplanmıştır. 

Hariciye nazırı Yvon Delbos meclise Cenevre mesaisi hakkında 
izahat vermiş ve beynelmilel müzakerelerin şimdi ne vaziyette 
olduğunu anlatmıştır. 

Bundan sonra maliye nazırı Auriol yeni bütçe vaziyeti hak
kında bir bir blanço vermiştir. Bütçenin müvazeoesi ve mali 
islabat hakkında kat'i tekliflerini gelecek mecliste bildirecektir. 

Pariz 14 (Ö.R) - Cumhuriyet federasyonu parlamento gu
rubu Marinin riyasetinde toplanarak bütçenin parlaroentoya tev
diinin ve parlamentonun içtimaa davetioin gecikmesi sebebiyle 
protestoda bulunmuştur. Gurub yeni bütçede göze çarpacak 
olan büvük açığın kat'i olarak kapalılmasını istemekle beraber 
mükelleflere yeni ağırlıklar tabmilinin aleyhinde bulunmaktadır. 

Kudüste sükunet avdet etti 
Kudüs, 14 (Ô.R) - Son haftaların mütemadi kanşıklıkları 

yerine, arap krallarının ve Flistin komitesinin teşebbüsüyle 
hemen sükunetin avdeti Kudüs'de derin bir memnuniyet uyan
dırmışdır. Akşam'arı seyrüseferi meneden emirnamenin bu hafta 
sonunda ilga edileceği ümid ediliyor. 

--
inkişaf ediyor 

Londra, 14 (A.A) - Bahri· 
ye bakanı Sir Samuel Hoare 
dün Edimburgda muhafazakar· 
lar kulübünde ikinci bir nutuk 
vermiştir. Si~ahlanmanın inki
şafını kaydeden bakan lngiliz 
filosunun takviye ve tensiki 
için yapılan ilk çalışmaların 

şayanı memnuniyet neticeler 
verdiğini söylemiştir. 

Yeni harb gemilerinin inşası 
ümid olundğundan daha sür
atle ilerlemektedir. 

Fransa - ltalya 
Arasında mühim bir 
lhtilAf başgösterecek 
Paris, 13 (A A) - Fransa-

Roma büyük elçiliğindeki de· 
ğişiklik!en bahseden Echo Dil 
Paris gazetesi yeni büyük elçi 
Doşeo Kantenin itimad mek
tubunun henüz tanzim edilme
diğini bidiriyor. 

Zira Fransız hükumeti iti· 
mad mektubunda doğu afrikasi 
fütuhatını tanımadan ltaly• 
kralının Habeşistan imparatortı 

ünvanını zikretmemekle, doğll 
afrikası fütuhatı ise F ransanıll 
beynelmilel taabhüdleri sebe• 
biyle tanımamaktadır. Diğer 

taraftan ise lıalyanın bu ünva• 
nın zikredilmemesini kabul ede' 
ceği belli değildir. 

Sovyetler 
lnglllz Ha. nezareUne bit 
protesto notası verdnet 

Londra, 14 (Ö.R) - Sovyel 
hükumeti lngiliz hariciye nez•' 
retine bir nota göndererek Js• 
panyada ademi müdahale taab• 
hüdlerinin ihlali hakkındaki soP 
Sovyet notasının irtibat koııli· 
tesince muameleye konulDl:J. 
masını protesto etmiştir. Hatır· 
!ardadır ki komite, Sovyet ııo· 
tasının müsbet hiçbir teklifi 
ihtiva etmemesi hasebiyle, oıııı~ 
üzerinde bir muamele yürii1' 
memegı muvafık bulmuşlll• 
Yeni notanın bir ıı:ayesi de bil 
noksanı tamamlamak, yani ııl 11 ' 
ayyen teklifler üzerinde koı11i~ 
leyi bir karar ittihazına se~ 
etmektir. si 

Paris, 14 {A.A) - Cu01art\ 
günü top!anması kararlaştırı 

ıııı 
mış olan saylavlar kurulu O 
işleri komitesi perşeml>e gii~t . -tı . 
toplanmağa karar ver:ıı•.~ ·ıe 
Milletler cemiyeti asamb!esı ;e' 
lspanyol işlerine aid mese e 
!erin müzakeresi ruzoaıııe~. 
dahildir. Komite komünist .5 ~ ~
lavların isteği üzerine içtıııı 
davet edilmiştir. 
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Asiler şart kabul ______________________ , __ _ • 
etmıyor 

General Frankonun "Bir karış yer vermiyeceğiz,, 
sözleri lngilterede memnuniyetle karşılandı 
HUK0MET FiLOSU ASKER DOLU ASI VAPURLARI TORPiLLEDi 

---------------------------Paris, 14 lÔ.R) - ispanya· ASiLER ŞART Londraya bir nota ile mi, yoksa 
dan gelen haberlere göre ha· KABUL ETMiYOR ademi müdahale komitesine 
vaların fena gitmesi askeri Brüksel, 14 (Ö.R) - lspan• gönderilen cevab ile mi tasrih 
harekata mani olmuştur. Asiler yada asi Burgos hükumeti, edildiği bilinmiyor. 
Madrid üzerine büyük taarru- Madridin teslimi için Madrid DENiZ ÜZERiNDE 
zun 25 ilkteşrinde başlıyaca- hükumetinin şartlarını müza• CESETLER 
cağını bildiriyorlar. Hükumet kere maksadiyle temasa geçil- Tanca, 14 (Ö.R) - lspanyol 

kuvvetleri şimdiden bu taarruzu 
red için lazım gelen müdafaa 
tertibatını almışlar, batta bazı 
yerlerde mukabil hücuma geç· 
mişlerdir. 

Madrid şehri içinde müdafaa 
tertibatı tamamlanmaktadır. 
Bütün vatandaşlar bu müote· 
rek işe yardıma davet edilmiş
lerdir. Eğer asiler şehri muha
saraya muvaffak olurlarsa bu 
muhasaranın uzun süreceği 

şimdiden anlaşılmaktadır. Şim

diki halde asi kuvvetler şehir
den 50 kilometre mesafede 
bulunmaktadırlar. 

Ovyedo şehri mahalle ma
halle hükumet kuvvetlerinin 
işgali altına geçmektedir. Asi 
müdafiler işgal etmekte olduk
ları binaları birbiri ardınca 

terke mecbur ediliyorlar. 
ASI GENERAL NE DiYOR? 

Sevil 14 ( Ö.R) - General 
de Llauv radyodaki beyanatın
da Madrid hükumetinin tebli
ğinde iddia edilen bazı muvaf
fakıyetlerini tekzib ettikten 
sonra umumi vaziyet hakkında 
şu malumatı vermiştir : 

Kuvvetlerimiz Ovyedo isti
kametinde ileri hareketine de
vam ederek şehire hakim olan 
Monte Aranso sevkülceyş nok
tasını işgal etmişlerdir. Bu kuv
vetlere kumanda eden albay 
Alonso, kıt'anın bu akşam Ov
yedoya gireceklerini bildir
miştir. 

Şu halde bu kıt'alar bu da
kikada ya şehre girmiş bulu
nuyorlar, yahud en geç yarın 
sabah gireceklerdir. Bilbao 
mıntakasında yeniden bir isti
rahat geçirilmiştir. 

ALLAHSIZLAR 
CEMiYETiNiN KARARI 

Roma, 14 (Ô.R) - Rusya
daki Allahsızlar cemiyeti is
panya başvekili Largo Cabal
Ieroyu da allahsız ilan etmiş 
ve asilere karşı zafer kazana
rak kilise ve din aleyhindeki 
mücadelesine devam etmesini 
temenni eylemiştir. 

Yazan : Tok Dil 

ae • nı arayıp, tarayıp bularak 
canınıza kıyacaklar?. Ben bu 
haberde cahilim, işim gücümle 
~e dersimle meşgulüm, bunlar· 

an haberim yok. Hele lütuf 
eyle de İrşad eti 

k Ahmed paşa olanı biteni 
•saca ve kendi çıkarına göre 

anlattı. Her sözünde bir: 
- Hımmm! 

t Çeken hoca hepsini dinledik-
en sonra: 

li - Gam yeme devletlüm 1 

1 
anem sizindir, sizi düşman• 

•arından saklarım, hele sen ra-

diğini tekzib etmiştir. Asiler hükumet filosuna mensub iki 
hiçbir şart kabul elmiyecek- tahtelbahir Arsilo ve Laraş 
!erdir. arasında F asdan ispanyaya 

Sevil, 12 (Ö.R) -Sigucnza- nakledilen askerlerle dolu iki 
nın işgalinden sonra milliciler 
Guadarama üzerine ileri hare
ketine devam etmişlerdir. 

Golis isi kolunun Ovyedo'ya 

vardığı ve bu şehri müdafaa 
eden isilerle iltisak temin et
tiği bildirilmektedir. 
HAVADAN BOMBARDIMAN 

Tenerif, 14 (Ô.R) - Asiler 
Barselon, Bilbao ve Malagayı 
havadan bombardıman etmiş

lerdir. 
HÜCUMLAR DEVAM 

EDiYOR 
Madrid, 14 (Ô.R)- Oryedo 

şehrinin tamamile işgali için 
hükumet kuvvetlerinin ve ma
den amelesinin hücumları de• 
vam ediyor. Maden amelesi 
kibrit fabrikasını ve mezbaha
ları işgal etmişlerdir. Şehrin 
belediye sarayına yakın olan 
bir mahallesi daha hlikumetçi
lerin eline geçmiştir. Astürye 
cebhesinin garp kısmında hü
kumetçiler Ovyedonun imda
dına gitmeğe çalışan asi kolunu 
tutmağa muvaffak olmuşlardır. 

LONDRA MEMNUN 
Londra, 14 (Ö.R) - lspan

yol millicilerinin lspanyol ara• 
zisinden hiçbir kısmını ecnebi
lere terketmek niyetinde ol
madıkları hakkında General 
Frankonun kat'i ifadesi Lon• 
drada memnuniyetle karşılan

mıştır. • Times " gazetesinin 
diplomasi muharriri bu mem
nuniyet hissini kaydederken 
teminatın ne suretle verildiğini 
bildirmemektedir. Tam millet
çilik idd · asında olan bir hükü
m et tarafından bu yolda hare
ket edilme.ıinin tabii olduğunu 
bildirmektedir. 

ltalyı< hükumetinin de ayni 
manada teminat vt-rmiş olması 
memnuniyet uyandırmıştır. Bu 
teminat:Balear adaları üzerinde 
ltalyanın hiçbir emeli olmadığı 
hakkındadır. Ancak bunun 

Tefrika No: 1s 

hat ol, açlığınız, tokluğunuz 
nicedir, onu söyle? Size yemek_ 
hazırlatalım... Acizane yardım 
edelim. 

Dedi. Vezir bu kabulden 
memnun ve şad olarak: 

- Hacı! Benim lştiham yok, 
amma soğuk suyun varsa ver 
ki hararetim defolsun, bize de 
bir barınacak yer göster. 

Hacı yerdeki altın kesesini 
alıp, yarı uzatarak: 

- Devletluml Şunu al! Bu 
bize yara~maz, sizin varlığınız 
yeter, caoıoız bize bundan 

vapuru torpillemiştir. Deniz 
üzerinde birçok cesedler göze 
çarpmaktadır. lspanyol hü
kümeti tahtelbahirleri şimdi 
Asilerin u Kanarya,, ve u Almi
rante Servera,, kruvazölerini 
aramaktadırlar. 

Barselon, 14 (Ô.R) - Vak
tiyle Klemansoya karşı bir 
suikast yapmış olan Fransız 
anarşisti Cotinin yazıldığı anar
şist kıt'asında muharebede te
lef olduğu bildiriliyor. 

Burgos 14 ( A.A ) - D. N. 
B. Ajansının haber verdiğine 
göre, Nasyonalist kuvvetlere 
mensub üç bombardıman ve 
iki avcı tayyaresi tarafından 
Madride karşı yapılan bombar
dıman hareketi çok şiddetli 
bir şekilde cereyan etmiştir. 

Nasyonalist tayyareler kışlaları, 
fabrikaları ve kızıl milislerin 
birçok toplantı yerini bombar
dıman etmişlerdir. Tayyareciler 
bombardımanın büyük bir pa· 
nik uyandırdığını müşahede 
edebilmişlerdir. 

Seville, 14 (A.A) - Radyo· 
!ar Siera'da Kordobo'da hare· 
ket yapm,kta olan üç nasyo· 
nalist kuvvetinin Panaroya Pu
eblo Nuevo ve Delteribilieyi 
ele geçirmiş olduklarını haber 
vermektedir. 
Kumandanlık tayyarelerde 

bulunan irtibat Ajanları mari
fetiyle ihata hareketlerini tan
zim etmiştir. Düşman mühim 
zayiata uğramış ve mühim mik· 
darda malzeme bırakmıştır. 

General Liano, Penarroya 
mıntakasının ele geçirilmesinin 
çok mühim olduğunu, çok zen
gin madenlere <ıahib bulundu
ğunu beyan etmiştir. 

General, Albay Alonsonun 
kumandası altında bulunan Ga
lice kolunun Oviedo mıntaka
sından birçok sevkülceyş nok
taları ele geçirmiş olduğunu 
ve bu kuvvetin bugün yarın 

daha ağırdır. Diye bir riyaldir
lık yapdı, vezir, sol elini uza· 
tıp, keseyi iterek: 

- Olmaz; olmaz, bu benim 
size naciz bir hediyemdir, lüt
fen kabul eti 

Deyip, bacının gülerek: 
- Peki öyle olsun! 
Cevabına karşı koynundan 

bir kese daha çıkarıp: 
- Bu da senin olsun? 
Diye kucağına attı. 
Hacı Behram ağam kucağına 

atılan ikinci altın k~sesini de 
kucaklayıb: 

l'ENI ASIR 

Roosevelt 
ithamları 
reddediyor 

Vaşington, 14 (Ö.R)- Cum
huriyetçilerin namzedi vali Lan· 
don bit nutuk söyleyerek me
sai teşkilatının siyasi işlere 
iştirakine şiddetle muhalefet 
etmiştir. Bu m•tuk, Rooseveltin 
sendika reislerile münasebetine 
karşı bir ihtardır. Amerikan 
sendikaları federasyonu ise, 
ise, sendikaların yüzde 90 nis
betinde Rooseveltin namzedli· 
ğini tasvib ettiklerini bildir-
miştir. 
Diğer taraftan Roosevelt yeni 

bir nutkunda Cumhuriyetçilerin 
uNevdeol,. kanunu hakkındaki 
ithamlarını reddetmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oviedoya girmesi muhtemel 
bulunduğunu beyan etmiştir. 
TEKZIB EDiLEN HABERLER 

Madrid, 14 (A.A) - Hari
ciye nezareti Madam Azana 
ile eski başbakan Giralin De 
Mayyo 25 adındaki Arjantin 
kruvazörüne binmiş oldukları 
haberini tekzib etmektedir. 

Hariciye nezareti Largo Ka
ballero ile lspaııyol faşistleri 
reisi Jose Primo De Rivera'nın 
mübadele edilmiş oldukları ha
berini tekzib eylemektedir. 

Lizbon, 14 (A.A) - Hususi 
askeri muhakeme 8 eylulde 
isyan etmiş olan bahriye efra
dının muhakemesine başla
mıştır. Dün bunlardan yirmi 
sekizinin muhakemesi yapılmış 
ise de haklarında verilmiş olan 
karar henüz maliım değildir. 

36 bahriyelinin muhakemesi 
bugün yapılacaktır. Elde delil 
mevcud olmadıji"ından 100 bah
riyeli serbest bırakılmıştır. 

Brüksel 14 ( A.A ) - inde 
Pondance Belge gazetesine gö
re Belçika limanlarından is
panya için birçok silah yük
lenmiştir. Gand'dan hareket 
eden bir şilep 5000 mavzer 
500,000 fişenk, 1500 tane de 
el bombası götürmüştür. 

Diğer bir gemi de 38 sandık 
hafif makinalı tüfenk ve 500000 
fişenkle Anvers limanından 
kalkmıştır. 

GÖNÜLLÜLER GiDiYOR 
Paris 15 ( A.A ) - Matin 

gazetesi Ciudad de Berselona 
adındaki lspanyol vapurunun 
ispanya hükümct şeflerinden 
harbetmeye giden yüzlerce 
gönüllü ile Marsilyadan hare
ket ettiğini yazıyor. 

Sı:ınna & -- . 

• lngiliz kabinesi toplandı 

Hariciye nazırı Eden bey
nelmilel vaziyeti anlattı 

Eden ltalya sefirile de görüştü 
Londra, 14 (Ô.R)- Harici- mıştır. Bu, parlllmentonun ta-

ye nazırı Eden başvekil Bald- !ilinden beri yapılan ilk hafta-
vini ziyaret ederek Paris'den lık kabine içtimaıdır. Bildiril-
geçerken Fransız başvekili diğine göre miizakereler umumi 
Blum ve Belçika sefirile yap· siyasi vaziyet ve bilhassa harici 
dığı muhavereleri anlatmışdır. siyaset üzerinde cereyan et-
Lokarno konferansının neza· miştir. Hariciye nazırı Eden 
man toplanacağı henüz belli arkadaşlarını son beynelmilel 
değildir. Ancak malumdur ki hadiselerden haberdar etmişdir. 
Fransız - Sovyet paktının im- Nazırların lngilterede faşist 
zasındanberi Belçika hükumeti faaliyeti meselesini de tedkik 
bazı endişeler izhar etmiş ve ettikleri söyleniyor. 
yeni yapılacak bir Lokarno pak· Londra, H (Ö.R) -Kabine-
tında askeri mahiyette hiçbir nin busababki içtimaında Eden 
taahbüd kabul edemiyeceğini arkadaşlarına harici vaziyeti 
bildirmiştir.Bu mesele de İngi· uzun uzadıya anlatmışdır. Bu 
lix kabinesinin bugünkü içti- toplantı, kabinenin parlamento 
maında mevzuuboahs olacaktır. tatilindenberi ilk içtimaı oldu-
Diğer taraftan kabine ispanya ğu için, müzakere edilen me-
ahvali hakkında Sovyetler ta- seleleri derinleşdirmek üzere 
rafından verilen yeni notayı bir takım komiteler teşkil edil-
tedkik edecektir. mişdir. Buolardanbirisi parla-

Londra 14 ( Ö.R ) - Eden mento açılırken kral tarafın-
ltalya sefiri Grandiyi kabul dan irad edilecek nutku hazır-
elmiştir. lıyacakdır. 

Londra, 14 (Ö.R) - Sovyet Hükumetin siyasi teşekkliller 
hükumetinin ispanya işlerine mensublarının üniforma taşım .. 
ademi :nüdahale komitesine !arını men için şimdiden bir 
gönderdiği yeni nota istikbalde karar verdiği zannedilmiyor. Bu 
ademi müdahale taahhüdlerinin hususta içtimaa dahiliye nazırı 
ihtilaline mani olmak için alına- Sir John Simon tarafından ve· 
cak tedbirler hakkında bazı rilen rapor bir nazırlar komi-
teklifleri ihtiva etmektedir. tesi tarafından tedkik edilecek 

Londra 14 (Ö.R) - lngiliz 
kabinesi sabah başvekil Bald
vinin riyaseti altında toplan-

ve bunun neticesinde komite 
mütalaalarını kabineye bildire
cektir. 

Lehistan hariciye Nazırı Pariste 
hükumet erkanile mülakatlar yaptı 

Paris 14 (Ö.R) - Lehistan hariciye Nazırı Beck, Milletler 
cemiyeti içtima devresindeki yorgunluğunu gidermek üzere bir 
kaç gün geçirdiği Fransanın Akdeniz sahilinden bu sabah Pariae 
gelmiştir. Leh hariciye Nazırının Pariste ikameti tamamiyle hu· 
susi bir mahiyette olacak ve Beck yarın öğleden ~onra Varşovaya 
hareket edecektir. Beck muhtelif Fransız hükumet erkaniyle mü
lakatlarda bulunmuştur. Delbos Leh Nazırının şerefine bir ziya· 
fet vermiştir. Başvekil Blum da bunda hazır bulunmuştur. 

Londra, 14 (A.A) - Dail Telgraf gazetesinin yazdığına göre 
Bek'in Paris seyahatı Blum ile Cenevrede yapılan müzakerelerine 
lejik bir devamıdır. Bek'in Paris'de yapacağı temaslar General 
Rydz Simiglinin askeri müzakerelerinin mütemmimi olacakdır. 

Gazete Po1onya ve Sov,vet dışişleri bakanlarının hemenhemen 
ayni tarihte Paris'e gelmelerini Fransanın bir Sovyet - Polonya 
anlaıması temin etmek İs!ediği şeklinde tefsir etmektedir. 

Hükiill}et darbesi mi hazırlıyorlar? 
Köse lvanof'un istifası bekleniyor 

Sofya, 14 (A.A) - Havas Ajansından: 
Siyasi mehafil Başvekil Köse ıvanof'un Cenevreden dün av

det etmiş olduğundan kabinenin yakında istifasını verebileceği 
tahmininde bulunmak~adırlar. 

Şimdiki hükumet teşrinievvel ayında umumi intihabat yapmak 
vadinde bulunmuı idi. Fakat nazırlar intihabat kanununda yapı· 
lacak ıslahatta mutabık kalamamıılardır. Diğer taraftan nazır· 
!ardan birçoğu hükümet tarafından siyaıi partilerin feshine ka· 
rar verilmiş olduğundan timdiki kabinede ~talam:ızlar! Bundan 
Laşka nazırlardan Kojou Raaooff geçenlerde Tzankofun Halo 

"partisi tarafından tertib edilmit olan bir nümayiıe iştirak et-

Kobo Palas adındaki diğer 
bir İspanyol vapuru da İspan-. 
ya hükumetçileri için 800 ton 
muhtelif eşya ile yine Mar
silyadan hareke! _e~miştir. --~i_ştir. 

- Müsaade edin, sizin raha
tınızı temin için uşaklara emir 
vereyim. 
Diye odada üçünü de birbirle

rile bırakıp, çıktı, gitti, çok 
geçmeden içeri giren Behram 
ağa: 

Devletliım! lslirahatiniz 
temin edilmiştir, uşaklarım her 
birinize gizleneceğiniz odaları 
gösterecek, bana müsaade 
edin ki hareme haber vereyim, 
sizinle kalmak için, aşcılara da 
emir vereyim ki nanı aziz çı
karmak için ... 

Diye bir iltifat savurduktan, 
elek öptükten sonra çıktı. 

Fakat, giyin'b, kuşanıb giz
lice kapıdan fırlıyarak orta ca
miin yolunu tuttu. 

Vezir Ahmed Paşa Halilin, 
Abdi Çelebinin yüzlerine ba
karak: 

- Eh ! Hamdolsıın kurtul• 
duk, Müslüman adammış, vic· 
danlı insanmış. Ben çok yo· 
ruldum. Hele şöyle bir uzanıb 
rahat edevim. 

Diye kendini yere bırakı· 
verdi. Sırtüstü yatıb mırıl
<lanmağa, düşünmeğe koyuldu. 

Hacı Behramın uşakları Ve· 
zire ve arkadaşlarına kahve 
getirdiler; uşağın birisi de içine 
kar atılmış bir Şam kasesinde 
su getirdi, Vezirin önüne bar
dakla bıraktı. 

Hacının evine sığınan bu üç 
arkadaş kahYelerini içmiş

ler, Vezir; kbe dolusu karlı 

suyu cayır cayır ya -
nan gövdesine indirmiş, bir 
haylı da istirahat etmişlerdi. 

Yollarda uğradıkları yerlerde 
yorgunluk geçirip de burada 
emin olduklarına kanaat geti· 
ren üç arkadaş yorgunluk te
sirile birer tarafa uzanıp uyu
mağa koyuldular.. Yorgunluk
larının tesiriyle uyudular mı, 
uyumadılar mı, vakıt geçti mi, 
geçmedi mi haberleri olmıyan 
biçareleri nice sonra evine ge
lip içeri giren Hacı Behram 
ağa ikaz etti: 

- Kusura kalmayın, dev-

letlul Birkaç defa geldim, ra· 
halınız bozulmasın deyu, içeri 
girmedim. Fakat vakıt bayii 
ilerledi. Herhalde açlık da yüz 
göstermiştir, birşey istersiniz 
diye, sofrayı hazırlattım, huyu· 
run l.eraberce taam edelim. 

Diye, bin izaz, ikram ara• 
sında hepsini aldı, bir başka 
odaya götürdli, hakikııten yere 
genit bir sofra atılmıf, 

şamkari portatif bir sofra altı· 

nın üstüne konan kalaylı bir 
siniye ekmekler, katıklar sıra· 
lanmıı, sofranın etrafına elper 
kirleri dizilmit- ve fırdolayı 
beyaz bir örtü dolanmışdı. 

Erkan ve idab ile minder
lere oturdular, ortaya geniş 

bir kile de çorba geldi, Vezir 
Ahmed paşa dumanı tüten; 
üstünde kızarmış tere}'ağları 

gezen çorbayı görünce iştibası 
birdenbire açıldı, kaşığa sal
dırıp: 



Sah ile 

MANEVRA UHAB 

tç • • • ti • e ırcı a aarruz e e mav er 
1 rı • ise al ıkları a 1 

rle e. bu alışıyo ar. 
Sayın ORGENERAL ÇA JŞLAR'ın otomohilleı·ini takiben büyiik ordugaha geliyoruz. Burası K()R
GE ERAL MUGLALl'nın idaresi altında bulunan l ırmızıların en büyük karargahıdır. Kırınızıların 

karargahında canh ve sevindirici bir faa iyet cereyan edib dururken manevranın bitaraf 
ıniişahidleri de ·in bir ıı ··tuzu nazarla muharebe vaziyetini gözden geçiriyorlar. 

Gece Mavilerin Yoğurtçu köy istikametindeki ileri hareketi büyük bir dikkatle takib edildi. 

Harp tahinin kim teveccüh edeceğini bugün öğreneceğiz. 
....................................................................................................................................................................................................................... . 
• : Harbı kazanmak l;ln bizim gibi harbın hakiki mana ını fıtreten kavram•• bir mlllelln çocuğu olmak, TUrk ordusunun 
: kadrosu içinde mevcud olan sayısız bllglli komutanların yUksek sevk ve idareleri altında çah,mak lazımdır. Bunu böyle 
~ canla bir ,ekllde müşahede etmek için de TUrk ordusunun içine sinen aakerllk ahllkını benlmaemlf olmak lcc heder. . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

K01f!ml'!a/ M usfaja lı1 uglalı 

/fnı1ayn ka1şı miida/aaya İ{lfl ;wleştirilmiş 

maskelmmiş bir nıakmeli f ii/enk 

Başlıakrm OeJJrıa/ Keıomrtldin Kocaman 

- Baştara/ı 1 inci say/ada -
siplinle faaliyet gösteren mu
habere güvercinleri.. Nihayet 
muhabereyi temin eden posta
lar, portatif, fakat emin ve ra
hat çadırlar, masalar, sandal
yeler, haritalar, dürbünler, me
saha ve rasat aletleri ve saire .. 

MUVAFFAKIYETE 
GiDEN YOL 

Bütün bunları kıskanç bir 
benimseme ile gözden geçirir
ken anlaşılıyordu ki, bir ordu
nun çarpan kalbi muhabere va
sıtalarının çabukluğunda, çok
luğunda ve intizammdadır. Ka
rargah nekadar çabuk haber 
alır, ve haber gönderirse mu
vaffakıyet puvanları okadar 
kolaylıkla yükselecekdir. 

Burada herşey haber, her 
hareket yeni bir duyum olarak 

Burada gördüklerimizle anlı
yoruz ki, muharebe yalnız atış
ların, yalnız hücumların, yalnız 

müdafaaların ve taarruzların 

vücuduyle muvaffak olmak için 
kafi bir sebeb değildir. Hatta 
yalnız motorize edilmiş, tam 
techizatlı kuvvetler de kolavlık
Ja barbı kazanamazlar. 

Harbı kazanmak için harbm 
hakiki manasını fıtreten kav
ramış bir milletin çocuğu ol
mak, nihayet Tilrk ordusunun 
kadrosu içinde mevcut olan 
sayısız bilgili komutanlarm 
yüksek sevk ve idareleri altın
da çalışmak lazımdır. Bunu, 
böyle canlı bir şekilde müşa• 

hede etmek için de Türk ordu
sunun içine sinen askerlik ah
lakını benimsemiş olmak ica
beder. 

Jıta:>ırımmış bır le/sız fileli 
karşımızda mevki alıyor. Ka- Ordunun yüksek hakem heye-
rargiihm yakın bir yerinde ve ti muharebe sabatarında geceli 
hakim bir tepe üstünde kır- gündüzlü faaliyet göstererek 
mızılarm muharebe idare yeıi en ufak teferrüatla bile uğra· 
vardır. şarak haksız bir hareketin ya-

MUHAREBE iDARE pılmasıoa mani oluyorlar. Ciddi 
YERiNDE bir idare altında kontrol edilen 

Muharebenin idare edildiği yer- harekat, bu şekilde ciddi bir 
de Korgenerali iş başında gö- muharebeden farksız olarak 
rüyoruz. Sağ eli bir haritanın cereyan ediyor. Ve neticesi de 
üzerinde bazı noktaları ince- 0 kadar parJak oluyor. 
den inceye tedkik ederken, DÜNÜN BLANÇOSU 
öte taraftan, yanı başındaki Dün sabahtan akşama kadar, 
kurmay yarbaya emirler yetiş- ileri sürülen kıt'aların zorlu 
tiriyor. Ve bu emirler derhal, 

müsademeleri olmuş ve muha-
askeri bir disiplin ahlakı için- rebe sahası hareketli bir gün 
de büyükten küçüğe inerek 

geçirmiştir. Gece vakti Mavi· 
tatbik ediJiyor. Her emrin bir lerin Yogw urtçu köy istikame-
tekmil haberi vardır. Tekmil 
haberi verilinceye kadar, emri tinde yaptığı ileri hareketi de, 

dünün en mühim hareketleri 
tebellüğ edenler, derece derece arasmdadır. 
büyük bir vazife ahlakı ve 
mes'uliyet endişesi içinde çır- Öğleden sonra karargahlarda 
pınıyorlar. Bu mes'uliyet ne büyük ve nihai hazırhklar gö· 
kadar kıymetli bir mana rülüyordu. Telsiz istasyonları· 
taşıyor ki, işin eninde so- nın, telefonların ve diğer mu-
mmc\a büyük Türk yurdunun habere vasıtalarının faaliyeti 
müdafaas~ mevzuu bahisdir. Ve bize, en büyük muharebenin 
her genç ve dinç insan binbir bugün başlıyacağı hissini ver-
feragat içinde yalnız bu üstün mişdir. Netekim bu tahmini-
ğayenin tahaldrnku için çalışı- mizi, alakadar karargahlardan 
yor. Biz evimizde rahat ve elde etdiğimiz resmi malumat 
müsterih uyurken de onlar bi- ta teyit ctınişdir. 
zim bu rahatımız ve bu huzu- Öyle ümid ediyorum ki ma-
rumuz için uykularını kaybedi- nevraların en mühim gününü 
yorlar. teşkil eden bugün ovada büyük 

. HAKEM HEYETi bir muhar1;:be olacak ve dünkü 
Kırmızılar karargahında bu temaslar şiddetli bir muharebe 

canlı ve sevindirici faaliyet de- ile hakiyki bir neticeye ulaşa-
vam edib dururken, manevra- cakdır. 
Jarın bitaraf müşahitleri derin Harb taliinin kime teveccüh 
bir nüfuzu nazarla muharebe edeceğini yarın (bugün) öğre-
vaziyetlerioi gözden geçiriyor- necek ve gözümüzle göreceğiz. 
lar. .A.d-na:n :B:D e' 

l/aı•aya karşı müdafaa ırm yerleştirilmiş 

bir 111aki11eli liijenk 

A1uhabeu giivcui11leıi Jaaliycte ltazulamyor 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satışlar 
~' uzum 

Çu. Alıcı Fi at 
1676 M j Taranto 9 75 19 
1663 Ü Kurumu 12 20 
1016 Y ı Talat 9 25 23 

772 F Solari 14 24 
768 K Kazım 10 50 18 75 
292 J Taranto M 9 25 12 25 
357 S SüleymanolO 75 18 
726,5 H Alyoti 9 25 16 25 
318 P Paci 8 50 12 625 
241 J Kohen 9 18 
206 B Alazraki 9 25 15 
198 Beşikçi Z bi. 12 50 16 50 
181 Ş Rıza Ha. 11 50 22 
176 A R Üzümcü 9 50 20 
167 S Gomel 10 50 • 14 
120 H Alanyalı 11 25 13 25 

98 T Debas 12 75 22 
88 Ş Remzi 12 14 
50 D Arditi 19 23 
48 H Alberti 11 50 16 50 
25 T Erman 12 12 
24 Vitel 14 50 16 75 
22 C Alanyalı 16 16 
16 G Abdullah 6 75 7 
15 S Emin 16 50 17 25 
15 H Kori 12 25 12 75 
9278 Yekun 

253456 Eski satış 

262734 Umumi satış 
incir 1 

) 

Çu. Alıcı Fiat 
275 T ile T Şir. 10 10 125 

96 K Kazım 7 25 7 625 
76 Ş Riza Ha. 10 25 10 25 
72 A Haydar N 11 625 11 625 
15 T Debas 

534 Yeki'm 
132721 Eski sabş 

133255 Umumi satış 
Zeytinyağı 

Kilo AJıcı Fi at 
3500 Ö Mu har. 38 38 

890 S Bayrak. O 38 50 38 50 
651 M Kılar 37 50 38 
360 R Bayrak. O 38 50 38 50 

5401 Yekun 
Zahire 

Alıcı Fi at Çu. 
799 Buğday s 25 5 5625 

50 ton Arpa 3 625 3 625 
32 Kumdarı 4 25 4 50 
21 Fasulya 11 11 
21 Araka 8 8 

1842 ki. Pamuk 46 46 
739 ki. K Ceviz 12 12 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zabıta hah~rleri: 

Kadın dövülUr mU? 
Mustafa kızı Süheyla araba 

ile otele giderken Kordonda 
Gümrük önünde önüne çıkan 
Mehmedoğlu Mehmed Ali tara• 
fından yumruk ve tokadla dö
vülmüştür. Mehmed Ali tutul
muştur. 

Boru çalmış 
Tepecikte Pazaryerinde sa· 

bıkalılardan Hüseyin oğlu Meh· 
med umumi tnvald yerinden 
2 metre uzunluğunda demir 
boru çaldığından tutu~muştur. 

Bir hırsızhk 
Kestelli caddesinde Beyşehir 

otelinde yatan AbduJlah oğlu 
Haşimin cebinden 18 lirasmı 
çaldığı iddia edilen Şakir oğlu 
Veli zabıtaca tutulmuştur. 

Yangın başlangıcı 

Bayındırın Keçili köyünde 
lbrabim karısı Ayşe, süt pişi
rirken samanhğR ateş düşür
müş ve yangın çıkmıştır. Ev 
tamamen yanmıştır. 
Kasığandan yaralandı 
Ödemişte Hamam mahalle

sinde oturan Muharrem oğlu 
Muharrem sarhoş olarak yerde 
duran bir çakı üzerine düşmüş 
ve kasığından ynralanmıştır· 

Zab~tay~ ha~aret 
Kemerde sürmeli sokağında 

sarhoş olarak poli'ie hakaret 
eden Mustafa oğlu Mebmed 
Ali zabıtaca yakalanmışdır. 

§ Kestelli caddesinde şoför 
Abdullah oğlu Halim ve Haın
di, belediye memuru Hamdiye 
hakaret etdiklerinden tutul· 
muşlardar. 



Haftalık piyas durumu 
Buğday - Pamuk fiatleri gevşektir 

incir rekoltesi çabık tükenecek 
Üzüm piyasasında görülen 

fiatler biraz daha 
hararet devam 

yükselecektir. 
ederse 

Son hafta zarfıada lzmir ti
caret ve zahire borsası tara· 
f~ndan neşredilmiş olan günde
lik satış listelerine göre 7 ila 
13-10-936 tarihleri içinde bor
sada satılmış olan zehair, hu
bubat vesair ticaret eşyasınıa 
haftalık satış mikdarlarile en 
aşağı ve en yukarı fiatleri 
icmalen aşağıda gösterilmiştir : 

Eşya isimleri Satılan mikdarı 
Fiati 

çuval asgari azami 
Muh. Buğday 11394 5. 7.25 
Muhtelif arpa 410 3.75 4.125 
Bakla 973 4.3125 4.8125 
Bakla çürüklü 8 4.50 4.50 
Çavdar 5 3.75 3.75 
F asulya 45 11. 11. 
Nohut 239 5.375 5.75 
Mısırdan 4 4.75 4.75 
Kumdan 676 4. 4.75 
Ken. tohumu 212 4.75 4.875 
Susam 233 14. 14.50 
Burçak 296 4.375 4.375 
Pamuk (balya 1327 45. 47. 

harar 37 
Pamuk çek. 696500 ki. 2.90 2.90 
Palamut (kent. 2584 380. 480. 
Koyun deri. ki 2950 72. 72. 
incir çuval 14619 4. 75 16. 
Çe. üzüm 42415 6. 22. 

Haftalık borsa satışları bor
sa listelerine göre bu suretle 
topladıktan sonra işbu eşyanın 
nevi üzerinden haftalık borsa 
satış mikdar ve fiatlerini aıa
ğıda ayrıca göstermekte ve 
hafta içindeki piyasa durumları 
hakkında edindiğimiz malümatı 
da kay deylemekteyiz. 

Buğday: 
Borsa ne7riyatına göre hafta 

içinde borsada satılan buğday
ların nevi ve mikdariyle fiat
lerini aşağıda gösteriyoruz: 

Nevi Çuvalı 
Uşakekstra 240 

" yumuşak 7978 
,, sert 2951 

Muhtelifkarışık 94 
Etdirek 131 
Yekün 11394 

Fiati 
asgarı azami 
7 25 7 25 
5 25 5 625 
5 125 6 625 
6 00 6 00 
5 00 5 25 

Genel bakımdan son hafta 
buğday fiatlerinde geçen haf
taya nisbetle küçük bir tenez
zül kaydedilmiştir. Bu tenezzül 
son günlerde piyasaya fazla 
mal arzedilmesinden ileri gel
mekte olup bu vaziyet dolayı
siyle fabrikacılar tarafından 

kuvvetli mübayaat yapılmak
tadır. 

Mevrudat birkaç gün daha 
bu surette devam ettiği takdir
de buğday fiatlerinde bir mik
dar daha tenezzül hasıl olması 
ihtimali vardır. 

Arpa: 
Hafta zarfıada borsada satıl

mış olan 410 çuval arpa Uşak 
malı olup kilosu 3,75 - 4,125 
kuruş arasında fiatlerle mua
mele görmüştür. 
Arpanın piyasa durumu mev

sim başından beri aynı şeklini 
muhafaza etmektedir. Busene 
Yerli arpaları az ve evelce yaz
dığımız gibi ihracatil müsait 
değildir. Bu itibarla bu mallar 
üzerine gt'niş işler olmamakta
dır. Uşak arpaları ise eyi ol
ın~kla beraber lzmirden ihraç 
edılmemekte olduğundan piya· 
sada ancak dahili ihtiyaçları 
karşılayacak işler olmaktadır. 

Bakla 
Son hafta içinde borsada 

4,3125 ile 4,8125 kuruş arasın· 
da fiatlerle 973 ve 4 5kuruştan 
çürüklü mal satılmıştır. 
.. Bakla piyasası son hafta 
ıçınde de geçen haftaki vazi· 
Yetini aynen saklamıştır. 

Bu sıralarda piyasada alıcı 
mevkiinde bulunanlar kuvvetli 
ihracatçı değildir. Bu itibarla 
işler durgundur, esasen elde 
mevcud baklalar ekseriyetle 
lekeli ve çürüklü mallar oldu
ğundan ihracata müsaid de
ğildir. 

Mamafih dahili ihtiyaçlar için 
tamamen sarf ve istihlak edi· 
leceği muhakkak gibi görülü-
yor. 

Pamuk 
Son hafta içinde borsada 

satıldığını bir kalemde yuka· 
rıda gösterdiğimiz 1327 balye 
ve 37 harar pamuğun nevi ve 
fiat itibarile satış keyfi
yeti aşağıdaki surette cereyan 
etmiştir: 

Nevi Satış şartı balye Fiati 
azami asgari 

Prese 1 ci hazır 662 45 47 
., ,. vadeli 665 45 50 47 

harar 
Kaba birinci hazır 37 46 47 
Yek ün 1327 bal ye 37 harardır. 

Borsa neşriyatına göre bun· 
dan bir hafta evvel borsada 
prese birinci neviden 1025 bal
ye hazır ve 1826 balye vadeli 
ve kaba neviden 46 harar ke
za hazır olarak muamele gör
müştü. Hazır mallar 45,5 • 47 
vadeliler ise 45 • 47 kuruş ara
sında satılmışlardı. 

Bundan bir sene evvelki bu 
hafta içinde ise 781 balye ha· 
zır prese birinci 42 - 42,5, 340 
balye vadeli 42 - 43 ve 140 
harar kaba birinci hazırr 42 • 
42,5 kuruştan muamele gör
müştü. 

Pamuk fiatleri son hafta 
bir az tenezzül etmiştir. Hafta 
nihayetinde piyasa 46 kuruşta 
ve tenezziile meyyal bir vazi
yette kapanmıştır. 

Pamuk fiatlerinde son hafta 
içinde görülen tenezzül esbabı 
hakkında piyasadan yaptığımız 
tahkikat neticesinde, piyasa
mızda şu sıralarda ihracat için 
mübayaat yapılmamakda oldu
ğu ve fiatlerin piyasaya yapı
lan fazla arz dolayısile gerile· 
meğe yüz tutduğu anlaşılmış· 
dır. 

Gerçi ihracatçılardan bazıları 
pamuk mübayaa etmekde ise· 
ler de bu mübayaat eski taah· 
hüdlerıni ifa için yapılmakda
dır. lzmir mensucat fabrikaları 
da hergün teessüs eden piya
salar üzerinden mal mübayaa 
etmekdedirler. 

Piyasaya hergün yeni parti
ler arzedilmekde olduğundan 
talebin azlığı karşısında fiatlerin 
biraz daha gerilemesi ihtima· 
!inden bahsedilmekdedir. 

Palamut 
Borsa bültenlerinden alarak 

yukarıda icmalen gösterdiği· 
miz 2584 kental palamut satı• 
şını nevi ve fiat itibarile aşa· 
ğıdaki şekilde cereyan etmişdir: 

Nev'i 
Tırnak 

Tırnakh 
Kaba 
Yekün 

Kental 
657 

50 
1877 
2584 

F. 
Az Çok 
475 480 
380 390 
370 380 

Palamut rekoltesinin bu se
neki müsaid vaziyeti fiatlerin 
istikrar kesbetmesine mani 
teşkil etmektedir. Fiat husu
sunda alıcılarda !!'Örülen tered· 
düd piyasanın gereği gibi in
kişaf etmemesini intaç eyle
mekde ise de bu halin çok de
vam etmiyeceği anlaşılmakta
dır. 

lzmirdeki palamut valeks 
fabrikaları henüz tamamen faa-

liyete geçmemiş gibidirler. Bun
ların faaliyete ge-.mesini müte
akib ihtiyaçlarından bir kısmı
nı lzmir piyasasından tedarik 
etmeleri ihtimali karşısında fi. 
atlerin istikrar kesbeyliyeceği 
ümid ediliyor. 

Zeytinyağı 
Son hafta içinde borsada 

ehemmiyetli zeytinyağı satışları 
olmamıştır. 

Piyasada ne eski ve ne de 
·yeni mallardan stok yoktur. 
Yerli satıcılar elinde mevcud 
pekaz mikdardaki yemeklik 
mallar 42-43 kuruş fiatle sa
tılmaktadır. 

Yeni mahsul zeytinyağları 
ancak 15-20 gün soura piya· 
saya bol mikdarda anedilmeğe 
başlanacaktır. ihracatçılar Av
rupa paralarının gösterdiği 
vaziyet karşısında henüz mü
bayaat istihzaratın.da bulunma· 
maktadırlar. lstanbul ve Mer
sine mal sevkedilmemektedir. 

Rakib rekolte hakkında elde 
ettiğimiz malümata gelince; 
Yunanistan rekoltesi geçen 
seneden noksan olduğu gibi 
Cezair, Tunus rekolteleri de 
noksandır. ltalya rekoltesi ise 
60-70 bin ton arasında tah
min edilmekte olub ispanya
daki karışıklıklar dolayısile 
zeytinyağı rekoltesi hakkında 
henüz elde edilmiş malümat 
yoktur. 

lzmir piyasasında zeytinyağı 
vaziyetinin tamamile anlaşılması 
piyasaya fazla mikdarda mal 
arzedilmesine mütevakkıf bu· 
lunduğundan fiatl~r hakkında 
henüz kat'i birşey söyleneme· 
mektedir. Bununla beraber bu 
sene rekoltesinin mikdarı zey· 
tinyağı fiatlerinin müsaid gide
ceğini ihsas ettirmektedir. 

In.cir 
Son hafta içinde borsa tara· 

fından neşredilmiş olan günde
lik satış listelerine göre, bor· 
sada gündelik itibarile yapılmış 
olan incir satışları aşağıda ayrı 
ayrı gösterilmektedir: 
Tarihi çuval Fiati 

asgari azami 
7-10-936 5295 7 75 16 
8 

" 
1765 7 14 50 

9 
" 1350 7 16 

10 .. 1627 6 50 15 
12 .. 3609 4 75 15 
13 .. 973 7 14 75 

Yekün 
Şu rakamlara göre son bafta 

satışı ile beraber busene 
mevsim başıodan 13-10-936 
akşamına kadar borsadal30801 
çuvalı incir ve 1915 çuvalı 
hurda olmak üzere ceman 
132721 çuval incir alış verişi 
olmuştur. 

1935 senesinin bu tarihine 
kadar ise borsada 147410 çu· 
vah ıncir ve 5358 çuvalı hurda 
olmak üzere 152768 çuval mal 
satılmıştır ki bu satış busene 
satış yekünundan 20047 çuval 
fazladır. 

incir fiatlerinin son haftaya 
aid vaziyeti hakkında piyasada 
salahiyettar zevattan yaptığı· 
mız tahkikat üzerine fiatler şu 
surette tesbit edilmiştir: 
Nev'i Fi ati 
Tane süzme 16 17 
Birinci ., 14 15 
Süzme 12 14 
Birinci elleme 10 12 
ikinci ,, 9 1 O 
Hirinci paçal 8 9 
ikinci ,, 7 8 
Naturel 6 6 50 
Hurda 5 25 5 50 

Fiatlerin şu vaziyeti mev· 
sim başındanberi aynı şekilde 

·=HTahsin T aö 
Diş tabibi 

Muayenehanesini 2 ıncı 
. Heyler So. Hamam karşısın

da 37 No. ya nakletmiştir: 

Telefon: 3774 
(1924) 

//)<,. '7 /////////)'Tl7.z"":Z""?Y-7//7.Z/77J -ıs llkteşrlnden itibaren 

Moda Bert 
l(arşıyaka Selimive sokak No. 26 

Sonbaharlık ve kışlık mo· 
del şapkalar kolleksiyonunu 
tamamladığından, zevkiseli
mine itimat ederek şık, ki
bar, yeni ve zarif bir şap· 
kaya sahib olmak isteyen 
bayanların emrine bütün mo· 
dellerini hazır bulundurur. 

1-2 (2086) 
---~"!!!m .............. . 
devam etmekte olup piyasada 
tebeddül olmamıştır. Piyasa 
bugün için dahi sağlam telakki 
edilmektedir. 

Busene rekoltesinden şimdiye 
kadar ihraç edilmiş olan incir 
ınikdarı 185000 çuval tahmin 
edilmekte olup incir ihracatçı· 
larının henüz manipülAsyon 
ile meşgul bulunduklarına 
göre umum rekoltenin sene 
başına kadar tamamiyle elden 
çıkarılacağı muhakkaktır. 

Halen mevcud incir mikdarı 
30 - 40 bin çuval tahmin edil
mektedir. Malların kısmı azamı 
henüz istihsal mıntakalarıoda

dır. lzmire yapılan sevkiyat 
tedrici yapılmakta olduğundan 
fazla taleb karşısında fiatler 
kendini kuvvetle muhafaza et
mektedir. 

Hurda işlerine gelince; lzmir
de henüz kuvvetli hurda işleri 
olmamaktadır. Ancak inhiHr 
idaresi dahilden hurda satın 
almaktad.r. Selçukta yapıl
makta olan hurda mübayaa· 
tında fiatler 4,25 lzmirde ise 
5,25 kuruştur. 

Yukarı istasyonlardaki hqrda 
fiatleri nisbeten daha az mik· 
dardadır. 

ihracat için hurda mübayaa 
edildiği takdirde bunun da 
mevcudunun pekiz zamanda 
tamamen elden çıkarılacağı 
tabiidir. 

incir piyasası sağlam, alıcı· 
lar iştiha!ı olup alım ve satım 
işleri tatlı bir şekilde devam 
ve cereyan etmektedir. 

Çekirdeksiz üzüm 
Borsa neşriyatına göre son 

hafta içinde çekirdeksiz üzüm 
satışları gündelik itibariyle 
aşağıdaki şekilde geçmiştir: 

Tarihi Torba Çuval Fiat 

7-10-926 
8 " " 
9 u u 

10 .. .. 
12 .. .. 
13 .. .. 

Yekün 

az çok 
242 6334 6 22 

6319 6,25 19,50 
8299 5 22 

7 4985 7,50 21 
35 10830 6,50 21 

5673 6,50 22,50 
284 42440 

Son haftaya ait işbu satış 
mikdarı ile beraber mevsim 
başından son tarihe kadar Iz
mir borsasında 253465 çuval 
ve 1667 torba çekirdeksiz üzüm 
satılmıştır. 

Şu rakamların tedkikinden 
de anlaşılacağı üzere hafta 
başına nisbetle balta nihaye
tinde nev'ine göre üzüm fiat· 
lerinde 1-1,5 kuruş arasında 
yeni yükselme hasıl olmuştur. 

Mevsim başına nisbetle 13 -
10-936 da tesbit edilmiş olan 
tereffü mikdarı ise aşağıda 
gösterilmiştir: 

Tereffü mikdarı 
Numara azami asgari 

7 3 3 25 
8 3 3 50 
9 3 3 50 

10 4 25 4 75 
11 2 2 
12 1 50 1 75 
Şu sıralarda üzüm piyasasın· 

da görülen hararetin devamı 
takdirinde fiatlerin biraz daha 
yükselmesi ihlimali kuvvetle 
mevcuddur. 

Piyasa durumlarında geçen 
haftaki vaziyete nisbetle bu 
hafta yazılmağa değer fevkal
ade birşey yoktur. 

ABDISoKULLU 

, __ , _______________________________ , 

' 

lzmlr Belediyesinden: 
1 - lkiçeşmelik caddesinde 

484, 486, 488 sayılı evlerin an
kazı müteahhide aid olmak 
üzere yıkılması 3-11-936 salı 

günü saat on altıda açık art· 
tırma ile ihale edilezektir. Hep· 
sinin bedeli muhammeni 67 lira· 
dır. Keşif ve şartnamesini gör· 
mek üzere baş mühendisliğe, 

iştirak için beş liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy

lenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

2 - 85 sayılı adanın 235,60 
metre murabbaındaki 24 ve 25 
sayılı arsaların satışı beher 
roetre murabbaı yüz kuruştan 
iki yüz otuz beş lira altmış ku
ruş bedeli muhammenle baş 
katiplikteki şartname veçbile 

3-11-936 salı saat on altıda 
açık artırma ile ihale edilecek
tir. iştirak için on yedi lira 
yetmiş kuruşluk muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge
linir. 

3 - Erkek lisesi, Vasıf Çı
nar: Mustafa Enver ve Voroşi
lof caddelerinin ikinci kordon 
ve Fevzipaşa bulvarının birinci 
kordon ağz , ndaki döşemelerin 
sökülerek yeniden döşenmesi 
işi 3 - 11 • 936 Salı günü 
Siiat on altıda açık eksilt-
me ile ihale edilecektir. 
işin bedeli keşfi bin ıki yüz 
otuz üç lira yetmiş yedi kuruş· 
tur. Keşif ve şartnamesini gör· 
mek üzere baş mühendisliğe 
ve iştirak için de doksan iki 
lira elli lrnruşluk muvakkat te
minat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ~elinir. 

4 - Senelik kirası 425 lira 
bedeli muhammenli Bahri baba 
parkı medhali kenarındaki ben
zin satış yerinin bir senelik 
kirası baş katiplikteki şartname 
veçhile 3-11-936 salı günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için otuz iki 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saat· 
te encümene gelinir. 

5 - Bayındırlık sahasında 

özdil: günay: erol, poyraz ve 

ilan 
Nafiz Mustafa mukavva ku

tu fabrikası Türkiyede mevcut 
mukavva kutu fabrikalarının 

en büyüklerinden biridir.Orada 
her cins mukavva kutuların en 
temizi, ucuzu ve sağlamını te
darik edebilirs'niz. Avrupadan 
celbedilen son kutu modelleri 
üzerine fevkalade düğün, nişan 
kutularının muhtelif ve miıte· 

addit formalarını ancak yeni 
manifııturacılarda Esnaf ve 
Ahali bankası civarında Singer 
dikiş makineleri satış ma
ğazası karşısında on beş 

numarada Nafiz Mustafa kutu 
fabrikasından tedarik edebi
lirsiniz. 

Siparişler gerek memleket 
dahiline gerekse harice derhal 
irsai edilir. Telefon : 2554 

Dikkat : Memleket dahilinde 
başka şubemiz yoktur. 

12-13 (1971) 

•• DOKTOR 
.. 

Ziya Gö~şin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOtiAZ 

BURUN ŞEFİ 
ikinci Beyler sokağı Beyler 

hamamı karşısında No. 41 
Telefon Numarası: 

Muayenehane : 3686 
Ev : 2505 

Hastalar hergün saat LÇ

ten altıya kadar. 
(2026) -süvari sokaklarile 54 sayılı ad:. 

arasında mevcud molozların 

kaldırılarak bu sokakların açıl· 
ması işi 3-11-936 salı günü 

saat on altıda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. İşin bedeli 

keşfi 488,43 liradır. Keşif ve 
şartnamesini görmek üzere baş 

mühendisliğe, iştirak için de 63 
63 kuruşluk muvakkat teminat 

makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 
838 (2085) 15-20-24-28 
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, .. PERLOOENt. dlt macununu 
'reni •decekslniz. 

_.,, eDı11n bllcDmle-tereltl aıhhlyelınt 
:Ulı olan bu macun dltl•li çOrQmekten 
\orur, dit etlerini kuvvetlendlrlr, nefesi 
laerln'9Ug w~ lnHnın g6rOnOt efesini 
.Aartaruı. 
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TURAN Fabrikalan mamulAbdar. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunla11nı, traş ıabunu ve kremi ile güzellik tkrem
Jerini kullanınız. Her yerde sahlmaktadır. Yaln1z toptan sa

btlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik N ef'i 
Naci ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 34&s 

Kültür Lisesinde 
Kız ve Erkek için gece dersleri 

1 - En detvli &ğretmenler tarafından Fransızca, inpizce, 
Almanca dersleri verilir. 

2 - Orta mekteb ve lise talebeleri yoklama sınavlarına ha
zırlan1r. 

3 - Orta mekteb ve liıe tahadetnamesi almak istiyenlere 
tibi olacaklan imtibanlann dersleri öğretilir. 

4 - Bu derslere kız ve erkek, mektebli, mektebsiz herkes 
devam edebilir. 

S - Faz.la tafsilit almak ve kaydolunmak istiyenlerin bergün 
saat 17 den 20 e kadar Beyler sokağındaki Killtür Lisesine 
miiracaatlerri. 2-5 (2065) 

YENt ~ ABIR 

En faydalı hediye şüphesiz 

G R i Pi N dir 
Çünkü her ağrıyı keserek 

şifa ve neş'e getirir 

" Radyolin " müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 
harikalı bir tertible bazulanan müatahzard1r. Menşe ve sebebi 
ne olursa olsun bütün ağ11larla ıoğukalgdığından mütevellid 
rahatsızlıkları süratle geçirir, hastalığı şifaya, ıstlrabı neş'eye 
çevirir • 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğün
den: 

Alsancakdaki depomuzda mevcut 8319 kilo kınnap parçaları 
açık arttırma suretile sahlacakbr. Muhammen bedeli kilosu 20 
kuruştur. Muvakkat teminatı 125 Jiradır. isteklilerin 2'l~10-936 
günü saat 15 de başmüdlirlilğümüzdeki komisyona gelmeleri. 

11-15 768 (2064) 

DAIMON 
Markala bu fenerler 

iki pillidir. 
Ayarhdır. Şuleyi uza

tır, dağıtır ve toplar. 
iki yüz elli metre me

.,afeyi tamamen aydm
latır. Katiyen bozul
maz, kontak yapmaz. 

Yalnız Daimon mar
ka'1 olmasına, pil ve 
am~lerinin de Dai
mon marka olmasına 

dikkat ediniz. 

Doktor· Operatör• 1 • • • 
Arif N. Yuıcu IZMiR YüN Mensucatı 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalarını pazardan başka 

her gün ikinci Beyler sokağı 
Müzayede salonu karıısmda 
78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

LEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp· 

riipeıı Berat aparhmanı No. 5 

Satılık 
bahçe ve ev 

Türk A. Şirketinin 
• 

umaı a rı a~ı • 1 1 1 

l"arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAB · -------- 1 ZABIF ·- ------V- Et: T IC::UZ ı >U8'= t 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
.................. ş y ................. . 
1mrmmr1rrm SA Ti ERLERi : m::::::mmm 

Birinci Kordonda ŞARK HALI T A ş 
186 Numarada • •• 

Mimar Kemaled- FAHR• K d • w) 
din caddesinde 1 an emır og u 
f9'4ET/J~~.zzzz:r~2~Z7~t'.27JM«& ' ıpA'.A)Q'.ISYT~,,.}R'JJEtZl'JZ.2111 

yni kunıaşlar lzmirde Sa~ırzade ve Asım Riza 

us ı• Tefrtnlevel •-• 1 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
kapıdır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
F evkalide kuvvetli terkibile mikropları öldürür ve sade 
dişlerinizi değil; vücudilnthn de korur. Fakat g6nde iki 

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

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

HÜSEYiN KAYIN 

Mobilve evi ŞEKERCiLER No.26 
LÜKS VE SAGLAM 

• 

BEYOGLUNDA 

·Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahah bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

Devlet Demiryollarından: 
1 inci işletme mıntakuında Haydarpaşa - Ankara battı üze· 

rinde aşağıda mevkii, mikdan muhammen bedeli ve teslim müd· 
deti muvakkat teminata yazıh 6 mahalde balast ihz.ar ve vagon· 
da veya ocakta teslimi kapalı zarf usu!n ile ayrı ayrı eksiltmeye 
konmuştur. 

Eksiltme 27 - 10 - 36 sah günü saat 15 de Haydarpaşada bat 
binası dahilindeki 1 inci işlt:tme komisyonunda yapılacakhr. 

35280 lirahk işe ait şartnamelerle mukavele projeleri 90 ku· 
ruş mukabilinde ve diğer işlere ait şartnameler ve mukavele 
projeleri de parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

isteklilerin 2490 No.lu artnma, eksiltme ve ihale kanunu mu· 
cibince ve şartnamede yazıh ehliyet ve diğer vesaikle ve her it 
için hizasmda yaz.ıh muvakkat teminat makbuzlarile her iki tes· 
lim tekfine göre fiat teklifini havi zarfların üzerine hangi ma· 
haldeki Balast için olduğu yazılmak sure:tile eksiltme saatinden 
bir saat evvel makbuz mukabilinde Haydarpaşarta komisyon re
isliğine vermiş olmalar1 ve teklif sahihlerinin de eksiitme günii 
saatinde haz.ır bulunmalan ve ayrıca izahat almak isteyenlerin 
de Haydarpaşada yol baş müfettişliğine müracaatlar1 lazımdır. 

Beher metre mik'ap muhammen bedeli 
Mevkii K.L.M. Vagonda Ocakta Müddeti Bedeli Mik. muvakkat 

teslim teslim teslim teminatı 

Kr. Kr. ay lira M lira 
Doğançayl47-J-800 147 143 9 35280 24000 2646 

Mersinli Burnava caddesi 
No. 98 etrafı taş dıvarla çev
rilmiş 8 dönüm içinde f evkal

ide dolaph kuyusu havuz.lan 

3 dönüm kadar enginarlığı ve 
dört yüz köke yakm her türlü 
meyve ağaçları, hayvan damları 
ve aynı bahçenin ön cebhe
sinde fOse üzerindt: yeni taş
tan beş odası, mutbağı, hamamı 
ve her türlü konforü haiz ha
nesile birlikte satıhk ve kira
lıktır. Taliplerin fiat hakkında 

hane içindekilere müracaat 

edilmesi reca olunur. 

Mekece 184-J-000 138 134 6 5520 4000 414 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kardeşleri ve Strug'J-o Mahdumlar1 ticarethanelerinde sahlmaktadu Mekece 186-J-000 138 134 9 19320 14000 1449 . ............................................................ v . h 217 000 138 134 6 5520 4000 414 

Q'Z'R7~;ZP!l2ZZ2 51"i & ••tHIEG 1161\U''.:Zti ••ZAi! - 1 e M. &tım ezır an -f-

) h 3 6-8 ( 

- • Bozüyük 258-J-000 147 143 9 22050 15000 1654 'l 
~- ~ Polatlı 479-f-0.00 138 134 6 6900 5000 517 11 

. 10 - 15-20-25 (2051) 713 
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Fratelli . Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SA TURNUS vapuru 11 bi

rinci teşrinden 14 birinci teş
rine kadar Anvers, Rotterdam, 
Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

UL YSSl::S npuru 16 teşri
nienelde gelip yükünü tahli
yeden sonra Burgu - V ama 
ve Köstence Iimanlan için yük 
alacakhr. 

CERES vapuru 21 Birinci 
teşrinde gelip 25 birinci teşrine 
kadar Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 4 teşrini
saniden 9 teşrinisaniye kadar 
Amsterdam, Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

ORESTES vapuru 16 ikinci 
teşrinden 21 ikinci teşrine ka-
dar Amsterdam- Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacakbr. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
V ASALAND motörü 13 bi: 

rinci teşrinde gelip Rotterdam, 
Hamburg, Bremen, Copenhage 
Gotebıng. Oslo ve lskandinavya 
limanfan için yük alacaktır. 

VlKINGLAND matörü 30 
birinci teşrinde beklenmekte ve 
Rotterdam - Hamburg - Bremen 
Goteburg ve lskandinavya Ji
maııları için yük alacaktır. 

Holland Austra\ia Line 
ALHENA vapuru 6 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup 
PrinsipaJle-Australya ve Yeni 
Zeland için yük alacakbr. 

Servici maritime Roumain 
SUÇEA VA vapuru 20 birinci 

teşrinde gelip 21 birinci teşrin
de Pire, Malta, Marsilya ve 
CC'lair için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
LAV ANT motörü 1 !kinci 

teşrinde beklenmekte olup An· 
Yers (doğru) Dantzig ve Gdyni:ı 
için yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasmda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta-
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

ı-------D ok tor operatör 

Ceva~ Alpso~ 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını hergün saat 3 

ten 6 ya kadar ikinci Beyler 
sokak şerbetçi karşısı No. 81 
de kabul eder. 
Telefon muayenehane 3315 

• Telefon evi 3203 

•• 
Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü t"apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 .. Ev, Telefon No. 2545 

MİTAT OREL 
Adres - Beyler Numan 

tade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. ~ 

Numara: 23 ~ 
Telefon : 3434 

~~'l!P'!lCAOtô ' o '2ı9) ıs o 

N V. 
W. F. R. Van Der 

l.ee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
GERA Motoru 1 S birinci 

teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci teşrine kadar Rotter 
dam. Hamburg , Bremen 
limanları jçin yük alacakhr. 
ATHEN motoru 26 birinci 
tcşr"inde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Rotter 
dam, Hamburg, Bremen li
manları için yük alacakbr. 

MILOS vapuru 29 ilk teş-
rinde bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük çıkaracaktır. 

MANISSA vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor. 15 son 
teşrine kadar Rotterdam,Ham
burg ve Bremen için yükliye· 
cektir. 
Armement H. Schuldt·Hamburg 

MARITZA vapuru 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Rolterdam 
ve Hamburg içın yük alacaktır. 

AUGUST LEONHARD va
puru 11 son teşrinde bekleni• 
yor. Rotterdam ve Hamburg 
için yük alacaktır. 

••rı:.• 
American Export Liues 

Nevyork 
EXMOOR vapuru 17 ilk teş

rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Boston için yük alacaktır. 

EXMINSTER vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
ve Boaton için yük alacakbr. 

EXHIBITOR vapuru 14 son 
tqrinde bekleniyor. Nevyork 
için yiik alacakbr. 

EXPRFSS vapura 30 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXAMINER vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXAMELIA vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakbr. 

Amerikan Export Lines 
Pire Aktarması Seri Seferler 

EXCALIBUR transatlantik 
vöpUrU 23 ilk teşrinde Pireden 
Boston ve N cvyorka hareket 
ediyor. 

EXETER transatlantik va
puru 6 son te-şrinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

EXCAMBION transatlantik 
vapuru 20 son teşrinde Bos
ton ve N evyorka hareket ede
cektir. 

Sefer müddeti : 
Pire - Boston 16 gün 
Pire - Nevyork 18 gün 

_ ....... ...-.® ..... 

Den Norske Middelhavslinje 
BOSPHORUS motörü 24 ilk 

teşrinde bekleniyor. Dieppe, 
Dünkerk ve Norveç !imanla
rına yük alacaktır. 

SARDINIA m'>törü 16 son 
teşrinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç ,limanlarına yük ala
caktır. 
~ 

Johoston Varren Line Ltd 
Liverpool 

DROMORE vapuru 24 Hk 
teşrinde gelip ayni gün Burgas 
V aına, Köstence, Sulina, Ga
laç ve Brailaya gidecektir . . .... . 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
DUNA motoru 18 ilk teş

rinde bekleniyor. Belgrad, No
visad, Budapeşte, Bratislava, 
Viyana ve Unz için yükliye
cektir. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 28 1 ci 
teşrinde bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galat:ı ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Bodapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

Vapurlann İ5imleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi
rifilmez. 

N. V. W. F. Hami Van Der 

1 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
~ 2007 - 2008 

YENi A51R 

ıhlamur, Salep, Çay 
içmenin mevsimi geldi. 

Bunlan alırken kutulardaki 
firmamıza dikkat ediniz. 
Ambalaj içine alınmış çe
şidlerimiz şunlardır: Siyah 
ve kırmw biber, darçın, 
bahar, kimyon, 41 bahar, 
papatya, ararot, çivid, kür
dan, leke tozu, vazelin, 
karbonat, yaldı:ı, kola, pey
nir mayası, vim, ışıldak, 
persil, toril kaol ve emsali 
şişelerde gül ve çiçek suyu. 
Kız markalı meşhur (Arti) 

kumaş boyaları, hediyeli filbaşı Türk çividi, leylek marka 
rastık boyalan, perakende ve topdan karpit, marangozlar 
için ispirto, · tutkal, goma1aka, sanjaka, reçina ve analin 
boyalar, kız enstitüsü ve dikiş yurdları talebeleri için çiçek 
ve meyva boyalan, flitre kağıdı, zamkı Arabi, alkol, jela
tin, ilk okul talebesi için adre~li diş fırçaları ve macunları, 
tebeşir, kokulu sabun, krem ve traş bıçakları, memedeki 
çocuk]ar için nestle südü ve unu, fosfatin, Kars südü, yaw 
ve lastik don ve muşamma, emzikler, sanayi ve %iraatta 
kullanılan hertürlü zerhirli maddeler benzin, göktaşı, asid
finik, çamaşır ve tahta sodası, nezafet pudrası, Karahisar 
maden suyu, meraklı bayanlara ekstra sakız ve daha pek 
çok çeşidlerimizi görmek istiyenler depomuza uğrasınlar. 

Telefon: 3882 

> 
p;"' 
1 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, ha_z!msızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 -·· "'"': ( ~ .. . / , . ~ 

lzmir Muhasebei Hususiye Mü
dürlüğünden : 

Halil oğlu banyocu hafız Salibin vergi borcundan ötürü haciz 

edilen hükumet caddesinde ve Veysel hamamı çıkmazmda 2 - 13 
14 - 11 - 1 ve 12 kapı sayılı binalar tarihi ilandan itibaren 21 
gün müddetle satılığa çıkanldığından pey sürmek istiyenlerin 

lzmir muhasebei hususiye tahsilat komisyonuna gelmeleri. 
:\~ - 18 - 21 - 24 (2084) 836 

Olivier Ve Şii. 
LİMITET 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
LESBIAN vapuru 9 teşrini-

evvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

MARONIAN vapuru 19 teş
rinievele kadar Londra ve Leith 
için yük alacaktı. 

Liverpool hattı 
DRAGO vapuru 7 birinci 

tepine kadar Liverpol ve Glas
gov için yük alacaktır. 

EGYPIAN vapuru 15 birinci 
teşrined Liverpool ve Svanse
adao gelip yük çıkaracaktır. 

Deutche Levante - Linie 
. HERAKLEA vapuru birinci 
teşrin ortasında Hamburg,Bre
men ve Anversten gelip yük 
çıkaracaktır. "4 

NOT : Vürut tarihleri, va
purlann isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmeL 

Sahtfe 9 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablpleri 

Muzaffer Eroğul 

Kemal <:~tindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan b&fhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma Ye sah 8 den 10 a 

kadar mem!eket hastanesinde 

lzmir Birinci icra Memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı tahtıhacze 
alınan iki yük arabası ile muh
telif eb'adda Şaşal sular.nı 
koymağa mahsus damacana
ların açık artırma ile 21 birinci 
teşrin 936 çarşamba günü Ke
mer 'de saat 10 da Silbhğa 
çıkar:lacaktır. 

Diğer mahcuz damacanalar 
da Emirler Çarşısı arkasında 
kain depoda ayni şekilde satı
lığa çıkarılacağı iJaa olunur. 

829 [2083] 

. .................................................................... .. . . 
E SIHHA"f BALIKYAGI ~ 
~ Norveçya balıkyağlarmm en halisidir. Şerbet gibi i . -. içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyiik SaJebçioğlu hanı karşısında 

. . . . . . --

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

Hususi · Şif A BALIK Y AGI 
Bu mükemmel 

gıda ve deva bat 
mahmldür. Gıda 
kudreti yüksek, 
saf, temiz daima 
tam randman 

Şlla Balak 
yağını 

tercih ediniz 
tam bir istifade 
temin edersiniz. 

Muhtelif hususi 
şişelerde: safi 
kilo 70 kuruş 

Um. Dep. ŞiFA ECZANESi 
Hükii.met sırası 

Daima sabit daima tabii 

.-n7. 

Juvantin saç boyaları 
lNGILlZ KANZUK eczanesi laboratoarlannda hazırlanan Ja· 

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek halta denize girmek •uretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalaranda arayınız. 
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1 
Alman yanın Paristeki teşebbüsünden bir netice çıkmıyacak 

Zira Thorez mesul bir adam değildir 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Humanit 
kabahat· 

gazetesine göre K~münist liderinin bütün 
itleri selimlamaktan istlnkif etmiş olmasıdır 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Diğer .gazeteler de : müntehiplerine hitab eden 
Liyonda mühim bir nutuk söyledi. Fransanın 

Thorezin ağzını tıkayamayız, 
ihtilal vaziyetinde olduğunu 

diyorlar .. 
şiddetle 

Herriot 
reddetti 

Paris, 14 ( Hususi ) - Ko
münist lideri Thorez tarafmdan 
Alsas' da Strazburg şehrinde 

söylenilen nutuk dolayısile Al
man maslahatgüzarı tarafından 
yapılan teşebbüsün herhangi 
bir neticesi olacağı zannedil
miyor. Esasen Alman işgüderi 
bu müracaatte diplomatik ne· 
zaket kaidesinden ayrılmamış 
ve sadece T ohrez tarafından 
Strazburg'da söylenilen sözle
rin Almanya - Fransa münase
betlerini bozacak mahiyette 
olduğunu kaydetmekle iktifa 
etmiştir. 

Esasen Fransız ceza kanunu 
ecnebi devlet reisleri aleyhinde
ki tecavüzleri tecziye eden ah
kamı ihtiva ettiği halde Hitle
rin komünist liderine karşı bu 
hükümlerin tatbikini istememiş 
olması ve protestoyu sefir vası
tasiyle değil. sefaret müsteşarı 
vasıtasilc yaptırması da göste-

riyor ki Alman resmi mehafili 
Thorezin nutkunu; şiddetli 
mukabelelerde bulunmuş olan 
Alman matbuatile aynı zaviye 
altından görmemiştir. 

Fransız mehafilinde Thorez
in gözde siyasi şahsiyetlerden 
biri olmakla beraber kabine 
azası olmadıgı ve bu sebeble 
sözlerinden Fransız hükümetine 
hiçbir mesuliyet terettüp ede· 
miyecegı kaydedilmekte ve 
Alman siyasi mehafilinin de 
bunu pekala bildiği mütalaası 
ileri sürülmektedir. 

Paris 14 (Hususi) - Komü
llİst partisi tebliğ ediyor: Tho
rezin nutku hakkında yapılan 

nahoş tefsirler dolayısiyle ko
münist partisi matbuat bürosu 
Strasburg nutkunun tam met
nin: neşre karar vermiştir. Şunu 
da ilave edelim ki nutkunda 
Thorez, bütün Alsaslıları birleş
meğe davet etmiş, Hitlerin si
yaseti hakkında ise Mein 
Kampf kitabından bazı parça
ları nakletmekle iktifa etmiştir. 

Paris 14 (Hususi) -Vaillant 
Couturier "Humanite,, gazete· 
sinde Thorez'in Strazburg nut
ku dolayısiyle yapılan hücum
lara cevab vererek diyor ki: 

Bu nutukda Thorez, Gütem
berg, Heine, Marks, Göte, 
Şiiler, Tinstein ve Streseman 
Almanyasmı selamlamışdır. Bü
tün kabahati bunların arasında 
Hitleri de selamlamakdan istin
kaf etmiş olmasıdır. Fakat tek
rar ederiz ki Milletler cemiyeti 
kaı1rosunda onunla da müza
kereye hazırız ve Thorez bu
nu temin etmişdir. 

Herkes kendi mukaddera
tına hakimdir. Biz sulhu hara
retle istiyoruz. Fakat Almanya 
hakkında pek mutmain değiliz. 
Yüksek tarihi bir kıymeti olan 
bu söz bizim tatafımızdan de
ğil, Almanyada söylenmişdir! 
•Bize tereyağı değil, top 
la11m.,. 

Paris, 14 Hususi - "Re-

publique,, gazetesi Strasburg 
nutku hadisesi dolayısile şun
ları yazıyor : " Almanya şunu 
bilmelidir ki Fransa bir de
mokrasi rejiminde yaşıyor. Bu
rası serbest bir memlekettir ve 
Alsastaki komünist müntehib
lerine mebusluk vazifesini nasıl 
yaptığı hakkında izahat ver
mek istiyen Tborezin ağzını 
tıkayamaz. Hususi bir şahıs 
ınfatiyle Thorez Hitlerle rejimi 
hakkında birçok şahsi fikirler 
serdedebilir. Buna ne bizim, 
ne de Hitlerin bir diyeceğimiz 

rek demiştir ki: 
"Fransa nizam ve intizamile 

bütün dünyanın takdirine la
yıktır.,, 

Eski başvekil işsizlik mes
elesinde çabuk halli lüzumunu 
göstermiş ve umumi siyasete 
geçerek şunları ilave etmiştir: 

u Hükumete yardım etmeliyiz. 
Sevk ve idare etmek güç bir 
meslektir. Hükumetin bu yükü 

Gazeteye göre, Paria'teki 
lngiliz büyük elçisi IngiJiz ef ... 

· karı umumiyesinin e~dişelerini 
Fransız hükumetine bildirmeğe 
ve hadisenin fena neticeler 
doğurmasının önüne geçileceği 
ümidini izhara davet edilmiştir. 

Paris 14 (A.A) - Alsas'da 
bir askeri trene ateş etmiş olan 
27 kişi idama mabküm edil·! 
miştir. 

Londra 14 (A.A)- Bu gece 
East Ernd 'deki Ingiliz faşist•' 
terinin mahalli binasında bif'ı 
yangın başlangıcı çıkmıştır) 

Medhal kapısının ateş lçind&~ 
kalmış olduğu görülmüştlir. . 

Yangını gözleriyle g3rmüı 
olan bir şahidin ifadesine göre., 

. iki kişi petrol dökmüşler veı 
petrolü ateşlemiı;ılerdir. Sonra 
da otomobille kaçmışlardır. ı 

Londra, 13 (A.A) - Baldvin 
Londraya döner dönmez faşiıt1 

faaliyeti meselesiyle metgull 
olmuştur. Bu meselenin gele• 
cek kabine toplantısında daı 
mevzuubahs edilmesi ve bazı 
fikir ihtilafları uyaudnması 
muhtemeldir. 

Londrada polis /11giliz jaşistleri11i dağtfn•or Otörde fransız Jaşistlrri Larokım lwzuruizda bir nümayiş yapıyoı/ar 

Filhakika Sir Saymenin ,.der• 
hal tedbir alınmasına taraftar 
bulunduğu halde zabıta maka· 
matımn daha bir müddet bek• 
lemek istedikleri söylenmek• 
tedir. 

olamaz. Biz Almanya ile sulh 
istiyoruz. 1918 denberi hunu 
söylemekten geri kalmadık. 

Fakat bugünkü ahval karşı
sında şunu da ilave edebiJiriz 
ki biz bir sulhu kendi rejimi
mize hürmet esası üzerinde is
teriz.,, 

Mürteci "Figaro,, bu mütala
ada değildir. Bu ga:ı.eteye göre 
üçüncii enternasyonal hüküme
tine devamlı olarak müzaheret 
niyetinde değildir. Yoksa, Al
manyamn kapılarında Nazi re
jimi aleyhinde nutuklar söyle
yerek esasen nazik olan bir 
vaziyeti yeni çıkarılan hadise
lerle bir kat daha güçleştir
miye teşebbüs etmezdi. 
Sağ cenahdan " Echo de Pa

ris ,, de mütalaasını " Kömür
cü kendi evinin hakimidir ,, 
serlevhası altında hülasa ede
rek diyor ki: Fransada ecnebi 
devlet reislerine hücum eden
leri cezalandıran bir kanun 
varsa da biz bunu lüzumı;uz 

görüyoruz. Thorezin nutkunda 
aksayan bir nokta varsa bunu 
söylemek hükumete düşer. Bu
nu yapmazsa hatibin hatannı 

ortaya atmak umumi efkarın 

vazifesidir. Fransızlar kendi 
memleketlerinde bakim kalmak 
kararmdadırlar. ,, 

lstitrad yoluyle bu gazete 
ayni fikir hürriyetini " tahrik ,, 
ithamile mahkemeye sürüklen
mek tehdidi altında kalmaksı
zın, mütalaalarmı serbestce bi!
dirmek istiyen Fransız milliyet
perverleri menfaatine de is
tiyor ! 

Paris. 14 (Hususi) - Liyon 
şehrinde bir çok sanayicileri 
bir araya toplayan bir ziyafette 
mebusan meclisi reisi Herriot 

Lo11dradak; 111imavişlcrdı•11 brr sahne ......... R~~~~y·; ......................... P~r~·~·y;············ 
Hukukşlnasları Hariciye nazırı Parlsi 
Varşovada ziyaret edecek 

Varşova, 13 ( A.A) - Ro-
manya hukukşinasları dış ba- Varşova, 13 (A.A) - Havas 
kan muavini Szembek tarafın- ajansından: 
dan kabul edilmişlerdir: Siyasi mehafilcie Bekin pek 

Öğleden sonra Lehistan Ro- yakında Pariste Fransız hüku-
manya huku~~ antantının Lehis- met adamlariyle yapacağı gö-

rüşmelere büyük bir ehemmi· 
tan gurubu toplanmıştır. Gece yet atfedilmektedir. 
Romanyalı misafirler şerefine 
diyet başkanı eski tüze bakanı Halihazırda Riviera'da bu-
ve Lehistan • Romanya cem- lumuakta olan Bek yarın Pa-
iyeti başkanı Valkav Makovski rise varacaktır. Kendisi iki ve-
tarafmdan bir suvare tertib ya üç gün Pariste kaldıktan 
edilmiştir. sonra Varşovaya dönecektir. 

taşımasına yardım edelim. Ha
rici sulh, milli müdafaa zaru

. retlerile telif edilerek, muha

. faza edilmelidir. Bize llariçte 
ve dahilde sulh lazımdır.,, 

Londra, 14 (A.A) - Alman 
Ajan91 bildiriyo~: : 

Deyli Telgraf gazetesinin 
siyasal muharriri lngiliz Bakan
larının Komünist Thorez'in 
Strazburg' da ki nutkunu endişe 
ile karşıladıklarını yazıyor. 

Londra, 14 (A.A) - lngiliz 
parlamentosunun işçi partisine 
mensub 20 azası Hitlere bir 
mektub gönder~rek sonradan 
sözünü inkar etmiş olan bir 
şahidin şahadeti üzerine mah
küm edilmiş olan Edgar Andre 
hakkındaki muhakemenin tek· 
rar görülmesini istemişlerdir. 

...............•......••..••.•.•••..•....••.•........••........••••••••••.........•.•• , 
lngiliz liberalleri 

Milletler cemiyetinde 
Islahat istiyorlar •.. 

Londra, 14 (A.A}- Merthyr 
de söylediği bir nutukta Lord 
Ailen Of Hurtvood Mmetler 
cemiyetinde geniş mikyasta 
reform yapılmasını istemiştir. 
Hurtvood lngilterenin ekono
mik iş birliği iptidai maddeler, 

koJonilerin yeniden tanzimi 
ve hudutların tashihi hakkında 

kat'i teklifler yapması lazım
geldiğini söylemiştir. Hatip 
bundan sonra Moskova tara-

fından kullanılan ihtilalci me" 
todları tenkid ederek Millet
ler cemiyetine mensup herhan-

gi bir devletin 'başka memle
ketlerde ihtilalci propaganda
lar yapmasının ileride yasak 
edilmesini istemiştir. 

Londra 14 ( A.A) - Libe
ral partisinin Avam kamarası 
grub başkanı Sir Archibali 
Sinclair Aberdeen'de söylediği 
bir nutukda Milletler cemiyeti 
paktımn 2 ci maddesi le art 

koşulan ittifakla karar kaide· 
sini tenki<l ederek demiştir ki: 

Mütearrız aylarca taarruzunu 
hazırladığı halde Milletler ce· 
miyetinin hiçbir şey yapma• 
ması kabul edilemez. Gelecek· 
te konseyin alakadar tarafdar
larm reyini nazarı itibare al• 
maksızm barışı ve tehdide ma· 
ruz ulusları korumak için ted· 
birler ittihaz edebilmesi la
zımdır. 

41 • •••••• J 

Yugoslavya 
Harbiye nazırı Straz

burgu gezdi 
Strazburg 14 (A.A) - Yu· 

goslavya harbiye bakanı Mariç 
F ransadaki ikametini bitirerek 
yanında general Gamelin 'ile 

Schoveissguth olduf!u halde bu
raya gelmiştir. Afkerd mah-
felde şerefine tertib olunaP 
resmi kabulde hazır bulunduk-
tan sonra trenle BeJgrada ha· 
reket etmi tir. 


