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MARK 
Kıymetten 
düşürülecek mi? .... ~ 
Paraları kıymef.t<m llii.<;ilnue 
cereyau.ı k.al".'flSrnda, Almmı
yamu bugiinkil vnciyf>tini 
1ıe dereceye kadro· koruya
bilecefji meselesi, biei yn
kıtıdan aldkadm· eder. Zira 
ilwacatımıcıtı dörtte 11çföıii 
.Almauya ile yapıyo1·ıı:. Btı· 
güne 'kadar en mmzta2a1n. 

işliyen klfriHf/ te .Almatı kz.i
ri:tıgiflir. Um.m için ih»acat
cılarımıc, " acc.ıba Mm·7.-, 
günütı birinde kıymetten dii
ŞÜYülecek midir? ,, sualini 
endişeli biY istif ham halinde 
göeleri ötıfüıde tntu11orlar. 
Alman ekonomi ha~·anı ve 
lleichRbarık di reldö>·ü..Sc1ıac1ıt 
bu suale kat'i bfr "lıayır>la 
mukabele etmiş iRe de end·t
şelet- bı1sbiUütı dafjıltm§ de
ğilılir. 

Almanların kendi zaviyele
tinden meseleyi nasıl mütalaa 
ettiklerini gözden geçirmek 
faydalıdır. Salahiyetli ağızların 
ifadelerinden çıkarılan netice
Yt göre : 

1 - Fransız frangı, lsviçre 
frangı, florin, Çekoslovak kronu 
ile Liret üniform esaslar dahi
linde kıymetten düşürülmüş ol
tnadıklarmdan devalüasyon 
beklenen istikrarı temin etmi
Yecektir. 

2 - Bir sürpriz şeklinde te• 
CelJj eden bu hareket, paraları
nın kıymetini sağlam tutan 
tnernleketlerde ticari mübade
leye aid vecibelerin değiştiril
Rtleııini mecburi kılacaktır. Yani 
~~ldenen istikrar yer"ne yeni 
ır gümrük harbma yol açıla

caktır. 

Görülüyor ki, devalüasyon
d~n sonraki vaziyette beynel
llıılel mübadelenin hangi plana 
tevfikan yapılacağı meselesi 

gijnün en pratik etüd mevzuunu 
te k'l ş ı ediyor. Almanyanm, sa-
rı_ayj ve ticaret bakımından bi
tın · k cı p anda yer alan beş 

ı 
0ınşusu, Fransa - Hol!anda -

svj ç Çre- ekosJovakya ve ltalya 
~aralarını yüzde otuz ila yüzde 

ttk nisbetinde düşürmüş bulu
:uY?rlar. Berlinle Roma arasın
~kı siyasi dostluğun, beynel-

ltlılel h · b" k e emmıyet taşıyan ır 

tÇQ meselelerde el birligv i 
eın· 

ın etmiş olmas na rağ· 
- Sonu 2 11cı sav/ada ~ 

$evk.e-.; :B:i.l.~'ll. 

Oı{!enual /zzeddin vaw,:eti tedkık edi)'ot/ıır Vali ve. belediye reisi mulıardıe yerinde Bir sahra topu faaliyet Jıalinde BelediJ•e reisi ma11evralafl takib edeılum 

Ovada şiddetli bir muharebe oldu 

Türk kırmızıların şaheser olan taarruzları ve Türk 
mavi erin cansiparane müdafaası, yen ·ımez ordumuzun 

asıl şsiz bir cevher olduğun gösterdi. 
....................................................................................................................................................................................................................... . . . . 
E Tayyareleriıniz manevralarda rekor denecek kadar kıymetli ve parlak neticeler aldılar. Kırmızıların 5 

~ tayyare faaliyeti başlar başlamaz mavilerin süvari, topçu, piyade kıtaatı üstleri örtülii olarak ~ 
i bu taarruzlara cidden şayanı hnyret bir kudretle karşı koyabildiler. ~ 
• 6 • 

•eaaaıaaaaaaeııaaaaaaaı•ıaeaıaaa•aaaaaaaıaıaıaa•aaaaaıaaaaaeaeaae••••ewa•••••••••••••• aat ••-••••ıaaaa•••••a•aaaaaaa8 a9aaaaaaaaaaa9aaaa•aa .. a•aaeaaaa•••••••••···~·K••r,e1aaaaee••••••••••~1••••1•••••eaıa1e1111•••• 
• 

Orgeneral Çalışların manevra muhabirimize beyanatı 
.............................................................................................................................................. 

"Or muz lzmir manevrala ında en 
seviyesinde bulunduğunu bir daha 

yüksek orduların 
isbat etmiştir.,, 

.............. lll!ll .. llll!l!!~ ....... mll!!lllml••--................................. . 
Manevra muhabirimizin intibaı: Manevrada maviler mağliib olmuş değildir. Kırmızılar mağ-
liib olmuş değildir. Manevrada elde edilen galebelerde iki ordu da ayni derecede haklıdır. .. ,-·ı 

Oıgenoal Jzzeddm ma11cı•ralmı takı/J edaken Değerli generaller mullmebe rcrinde 
Torbalı, 15 (Manevrıaları ta- byoruz. Bize, manevraları ta- Bundan t!vvelki yazılanmda ğerli şarbayımız, mebuslanmız 

kibeden mubarririmizden ) _ kib için cidden büyük kolay- yaptığım hRtaları, itizarla tas- kafileye iltihak ediyorlar. Şimdi 

B 
.. h •t hklar gösteren yüksek bir amir hih etmek mecburiyetinde ka- daha kalabalık bir kafile ha-

ugun manevra sa asına gı - k ~ b"I .1 . d d • t"f d Jıyorum. .. . as erı ı gı erın en e ıs ı a e 
mekte guneş~en _bıle_ erke_n imkanlarını hazırlıyor. Bazı sa- MERSiNLi KAHVESiNDE 

· davrandık. Guneşı gormemız halarda kolaylıkla kalem kul- Mersinli kahvesinde kalaba-
için belki de bir saatten fazla lanan parmaklarımız, bu tek- hk bir kafile ile karşılaşıyoruz. 

linde yolumuza devam ediyo• 
ruz. Sayın Orgeneral lzztttin 
Çalışlar yeni iltihak edenlere 
hitab ediyorlar: beklemek icabedecek.. niğe ve bilgiye ihtiyaç hisset- Manevraların son gününü ta-

Bugüıı kat'i netice var. Büyük tiren sahada yaya kalıyor. kibe gelen sayın valimiz, de- - " Benim misafirimsiniz, 
ordunun tatbik etmekte olduğu "' diyorlar. Klavuzluğunuzu da 
hakiki harb hafi manevrala- bt-n yapacağım." 
rmdan ciddi surette h~yecan· OtomobillerimizMersinti kah-
lanıyoruz. içimizde gizlenmiyen veden ayrıldıktan bir müddet 
bir merak ve alaka var: sonra top, , tüfenk ve mitralyöz 

ACABA HANGi TARAF sesleri kulaklarımızı doldurmıya 
KAZANACAK ? başlıyor. Çelik kanatların ma-

y alnız şansa ve harb taliine deni sesleri de buna karışınca · 
N inanmak, bugünkü harb tekni- artık harp sahasına girdiğimizi 

ğinin reddettiği bir nokta .. Her anlıyoruz. 
N gün yeni tekamüller gösteren iKi ATEŞ ARASINDA 

harb tekniği galibi riyazi he- Şimdi iki cebhe arnsıoda, N 
sablarla meydana çıkarmıya kat'i neticenin elde edilmesi ' 
kafi geliyor. Galebe, galibiyeti için yapılacak büyük hareka-
hakedenindir. tın cereyan edeceği sahaya 

Saym Orgeneralın ve yüksek girmiş bulunuyoruz. Top::.lte-
kumanda heyetinin otomobille- şiyle kırmızı'Jarın taarruzu baş-
rini takihcn karargahtan,_amiyiııirllı-11111111D!DııtrnDHl§llJıl Diinkii 111a11rv1ala11 takıb İ(İn J!"len misafirler 1.,._ .. IBl.,.2'.2:ZR'.il2llllQllJtl:!Sııcmıısusıı aı6~ı"'"ıı~a~s~nfGiltOl!ıt!l!ear.ıt' -
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MARK 
Kıymetten 
düşürülecek mi? 

ŞEHİR H~Bl:RLERi 
.. -. 

- Başta1a/ı 1 inci say/ada -

men, Almanyanın en eyı 

müşteriJerinden olan Italya, 
şimdi ithalatını paralarını dü
şürmüş olan memleketlerden 
yapmayı tercih edecektir. Şu 
halde Alman.va iki şıktan birini 
ihtiyara mecbur kalacaktır: Ya 
sanayiinin haddinden fazla mü
tevazi olduğu iddia edilen ka
rını büsbütün terketmesi İcab 
edecektir. Yahut ta müstehlik
ler zararına olarak ihracatını 

kolaylaştıracak tedbirlere baş
vuracaktır. Her iki şıkta da 
zarar muhakkaktır. Almanyada 
en nikbin olanlar bile bugünkü 
vaziyetin dünya ile ticaretlerini 
müşkül kılacağını inkar etmi
yorlar. Almanyanın ihracatını 

vahim surette azalmaktan ko
rumak için para:arını kıymet
ten düşürmüş olan memle
ketlerle yeni müzakerelere 
girişmek zarureti mevcud ol
duğunu söyliyorlar. Bunun
la beraber Alman iktisadi
yatına hakim olan başlar, Mar
kın devalüasyonu gibi bir ted· 
bire felaketli bir hareket 
gözüyle bakmaktan vazgeçmiş 
değillerdir. Bunların besledik
leri kanaata göre, Markın de
valüasyoaundaa hiç bir fayda 
beklenemez. 

Zira Almanyadaki sıkı para 
ve döviı rejimi yüzünden Mark 
yabancı memleketlerde resmen 
kote edilmediğine göre bir de· 
valüasyon kararına başvurulsa 

bile Almanya bugünkü ihracat 
imkanları üzerindeki handikapı 

Yeni muhacirlerin iskinı 
Vali Fazlı Güleç'in himmetiyle bütün 

hazırlıklar ikmal edilmiştir 
Sahil sıhhiye umum müdürü 

Osman ve iskan umum müdür 
muavini Hilmi Balcı Ankara
dan şehrimize gelerek yakında 
Romanya ve Bulgaristandan 
vilayetimiz dahilinde iskan edil
mek üzere lzmire getirilecek 
olan muhacirlerin iskan hazır
lıklarını tedkik etmişler ve ls
tanbula gitmişlerdir. 

Vali Fazlı Güleç'in bu mu
hacirlerin iskln işlerine fev-
kalade ehemmiyet atfetmeleri 
sayesinde bütün hazırlıklar ik
mal olunmuştur. 

Varoadan muhacirlerin va
purlara bindirilmesine başlan
mışdır. Busene vilayetimiz da-

hilinde 1043 aile muhacir iskan 
edilecekdir, Aynca 132 aile de 
Sökeye gönderilecek ve orada 
iskan olunacakdır. 

Muhacirlerin ihraç iskeleli 
Urla tahaffuzhanesidir. Orada 

ilk temizlik ve sağlık muaye· 
neleri yapılacak ve iskan edi· 
Jecekleri yere sevkedilinciye 
kadar iaşeleri Kızılay Kurumu 
tarafmdan yapılacakbr. T ahaf
fuzhanede hertürlü hazırlıklar 
tamamlanmıştır. 

Muhacirlerin gelmeleri bek• 
lenmektedir. Muhacirlerin be
raberlerinde getirecekleri hay• 

VALi rAZLI OÜLEÇ 1 
vanlan için 20 bin kilo ot 
abnmışhr. Muhacirlerin sıhhi 

vaziyetlerini ehemmiyetle takib 
için lazım gelen ilaçlar da alın
mıştır. 250 aile Çandarhda, 
435 aile Torbalıda, 100 aile 
Menemende, 36 aile Foçada, 
30 aile Ku~adasında, 17 aile 
Bergamada, 54 aile Karabu
runda, 10 aile Kcmafpaşada ve 
yüz aile de Çeşmede iskan 
edileceklerdir. 

Bu muhacirlere derhal arazi 
tevzi olunacaktır. Bu arazi 
şimdiden lesbit edilmiş ve köy
lüler tarafından imece suretile 
sürdürülmelerine başlanmıştır. 

Kazalarda muhacirlerin bu 
kışı geçirmek üzere iskan edi-
lecekleri evler de şimdiden 
tesbit olunmuştur. ilkbaharda 
bu kardeşlerimize hükumet ta
rafından evler yaptırılacaktır. 

Tesis edilecek yeni ve modern 
köylerin şimdiden yerleri ve 
planları hazırlanı~aktadır. 

Bu inşaata hazırlık ol-
mak üzere malzeme de te
min olunmak üzeredir. Bu 
sene muhacirlere yemeklik huğ-
day tevzi olunacaktır. Bunun 
için k.onyadan Ziraat bankası 
namına 300 küsur bin kilo buğ
day gelmiş ve şimdiden mü
retteb yerlerine gönderilmiştir. 
Muhacirler için yüksek bir şef· 
kat gösterilecektir. 

Körfezde 
Köpek balıkları ve 
kaplumbağalar 

çoğalmış .. 
lzmir körfezindeki balıklar 

zaman geçtikçe azalmaktadır. 

Balıkçıların söyled.klerine göre 
bunun sebebi körfezde büyük 
köpek balıklarilt deniz kaplum
bağa'arımn çoğa~mış olmasıdır. 

Küçük balıkları imha eden 
bu canavarların avlanması 
için Jktısad Vekaletine bazı 
raporlar gönderilmişti. Şeh
rimizdeki alakadarlara gelen 
ma!ümata göre, vekalet bu 
köpek balıklarının avlanması 

için ehemmiyetli tedkikler yap
tırmaktadır. 

ikinci beş yıllık sanayi pla
nında sahillerimizin çok balık 
yetişen yerlerinde balak kon-
serva fabrikaları kurulacağı 
ve lzmirde de bir balık kon· 
serva fabrikası tesis edileceği 

mevcud olduğu için küçük ba· 
lıklail te!ef eden ve izmiye adı 
verilen büyük köpek balıkla
rını ve deniz kaplumbağala

rının imhası ve bunun için de 
geniş mikyasta avlama teşki
latı yapılması uygun görül
müştür. 

Yaz mevsiminde bu avlama 
işine başlanacağı kuvvetle 
tahmin ediliyor. Körfezde bu-
lunan köpek balıklarının deri 
ve ayaklarından istifade müm· 
kün olacağın~an bunları av1a
mak aynı zamanda bir kazanç 
olacaktır. 

zorlukla azaltacakbr. HulisR şim
dilik Almanya Markın kıymet
ten dütllrülmesine ıiddetle mu· 
haliftir. Berlinin başvuracağı en 

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

mühim tedbir paralarını düşü· 

ren memleketlerle ticari müna
sebetlerinde yeni bir esas ara· 
maktan ibaret olacakbr. Bu 
yeni ~•as Fransız ikhsad nazırı 
Bastid'in bir endişe gölgesi ha-
linde ileri ıurdiiğil gümrük 
harbını tekrar alevlendirecektir. 

Şe"Vke~ Eli.1gt.n. 
1 •• 

Parklar 
mütahassısı 

Kültürparkın fuar sahası dı
tında kalan kıımımn da tan
zimine baılanmııdır. Park itle
rini tedkik etmek Ozere bele
diyece Atina ve Selaoiğe gön
derilmiş olan parklar mütahas
sJsı Bedri şehrimize dönmüş· 
dür. Kültürparkın busene park 
haline getirilecek kısmı için 
bir plan hazırlamışdır. Bunun 
tatbikatına hemen başlana· 
cakdır. 

Komünistlerin 
muhakemesi 

Evvelce ağırceza mahkeme
sinde muhakeme edilirken ad
liye koridorunda gürültü yapan 
ve jandarmalara kar11 gelen 
komünist maznunlardan Hayri 
Tekin ile arkadaşlarının asliye 
cezada devam etmekte olan 
muhakemeleri son safhada bu
lunmaktadır. Yalnız hükümetin 
manevi şahsiyetini tahkir su
çundan haklarında takibat yap· 
mak için Büyük Millet Meclisi 
riyasetinden müsaade istenmişti. 

Adliye vekiletinden müsaade 
emri geldiğinden komllnist 
maznunlar hakkındaki tahki
kata birinci sorgu hikimliğinde 
başlanmıştır. 

Pollslerln tallmlerl 
Emniyet müdürü Saliheddin 

Arslan Korkud, namzet polis 
memurlarının Alsancakta Halk 
sahasında devam etmekte olan 
talim ve terbiye barketlerini 
dnn teftiı etmiıtir. 

' EL HAMRA TELEFON 
2573 
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BugUn matlnelerden itibaren 

Bütün haya
tınızda gülme-
di~iniz kadar 
güleceksiniz. 

Zira, gülmek 
kasırgası, kah
kaha tufanı gi-
bi kelimelerin 
bile ifadeye ka-
fi ~elmediği 
müstesna bir 
şaheser olan ve 
dünya komik 
filimleri arasında b:rinciliği knınPn, 

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

r~~ ta.kdi~lerin~ kazanan bu iki meşhur komik tatlı bir ln
gılız şıvesıle Turkçe konuşarak harikalar yaratacaklardır. 
FiYATLAR: 30 - 40 - eo - eo kuru9tur. 
Seaı1slar : 3 - 5 - 7 akşamları 9,15 de cumartesi tenzilatlı 

talebe matinesile pazar umuma 1 de başlar. 

Meşhud cürümler kanunu 

Bugüne kadar alınan 
iyidir neticeler çok 

--~--------...-.... ----.... ------~ 
Cumhuriyet MUddelumumlsl B. Asınn Tuncay 

bir muharrlrlmlze izahat verdi 
Meşhud cürümler kanununun daha sonra Romanya ve Yu-

tatbik mcvkiine girdiği günden nanistanda tatbik olunan meş-
bugüne kadar alınan neticeler hud suçlar kanununun bizde 
hakkında malümat almak üzere tatbikine başlandığı günden 
dün bir muharririmiz Cumburi- bugüne kadar geçen zaman 
yet müddei umumısı Asım zarfında istihsal ettiğimiz ne-
Tuncayı ziyaret etmiştir. tayiç yüzümüzü güldürecek ka-
Aıım Tuncay muharririmizi dar memnuniyetbabştır. 

mutad oezaketile kabul etmiş 
ve muharririmizin suallerine 
şu izahatı vermişdir: 

- 1 - 10 - 936 tarihinden 
itibaren meriyet mevkiine ge
çen meşhud suçlar kanunu bü
yük bir gayret ve çok teyak
kuz ve basiretle tatbik edil
mekde ve kanunun faydaları 
bariz bir şekilde görülmektedir. 

Birinci teşrinin başlangıcın-

dan 14 üncü günü akşamına ka
dar müddeiumumiliğe gelen 
cürüm evrakı yüz yirmi adet
tir. Bu evrak içinde 251 suçlu 
vardır. Şimdiye kadar yüz yirmi 
davadan yirmi ikisi asliyeceza, 
kırk ikisi sulhceza mahkemele
rine verilmiş ve 56 sı da kısmen 
ademi takib ve kısmen de am
me menfaati görülmediğinden 
hıfzedilmiştir. Gerek asliyeceza 
ve gerek Sulhceza mahkeme
lerine verilen suçluların muha
kemelerinin çoğu aynı günde 
bitirilmiş ve az bir kısmı niha
yet 24 ve kırksekiz saat gibi 
pek kısa müddetler içinde in
taç edilmiştir. 

1750 senesinde evvela Lon
drada polis mahkemesi namiyle 
teşkil edilen bu kanunun tatbiki 
ile birçok faydalar görülmüş 
ve nihayet lngilterenin.. diğer 
kasaba ve şehirlerine de teş
mil edilen ve sonraları Fransa, 

Asım Tuna y 
Adliyemizin ve hakimlerimi

zin gösterdiğj gayret ve faali
yetin kanun viziinin düşünce ve 
mülahazalarını kısa bir zam .. nda 
yerine getireceği şübhesizdir. 
Meşhud suçlar kanununun mat 
lüb s~r'at ve faidelerini temi
nen ileride kadroya ilave 
edilmek kaydiyle şimdilik 
mülhakattan 3 kaza müddeiu
mumisi salihi;etle muvakkaten 
lzmir müddeiumumilik kadro
suna verilmiştir.Muvasa)atlerine 
intizar edilmektedir. Kalem 
kadrosuna da tasarrufattan 
dQrt katib ilave olunmuştur. 

Muharririmiz değerli müddei
umumi Asım Tuncaya verdiği 
izahattan dolayı tejekkür ede
rek yanından ayrılmıştır. 

Kavasın 

1300 Lirası 
Meçhul hırsızlar 
tarafından çalınmış 
Karşıyakada Turanda 210 

numaralı metruk tersanede ka
vas Hüseyin oğlu lsmail Hak
kı, zabıtaya miiracaatle tersa• 
nedeki barakasında bulunan 
sandığı içinden 1300 lirasının 
çalındı~mı l.ildirmiştir. Hasan 
oğluMabmud,lbrahim ogluOsman 

v~ Reşad oğlu Reşidden şübhe 
edilmektedir. 

Yapılan araştırmada bunlar· 
dan yalnız Mahmudun evinde 
elli lira para bulunmuş, diğer
lerinde bir şey bulunmamıştır. 
Zabıtaca tahkikata devam edil· 
mektedir. -

Türk - İtalyan 
Ticaret va klearlng anla•

maları uzatlldı 

Ankara Türkofis merkezin
den İzmir şubesine dün bir tel
graf gelmiştir. Bu telgrafta de
niliyor ki: 

1 - Türk-ltalyan ticaret ve 
klearing anlaşmalarının birinci 
Kanuna kadar temdidi takar
rür etmiştir. icra vekilleri heye
tince tasdiki ayrıca bildirile· 
cektir. Yeni müzakereler Ro
ma ya hareket edecektir. 

2 - Türk - Yugoslav ticaret 
ve klearing anlaşmaları müzake· 
relerine Ankarada başlanılmış
tır. Mer'i anla~manın beş ikinci
teşrine kadar temdidi takarrür 
etmiştir. Tasdiki ayrıca bildiri· 
lecekiir. 

Fuar kataloğu 
Fuar komitesince hazırlan

makta olan fuar kataloğu çok 
zengindir. Bugünlerde toplana
cak olan komitede son olarak 
tedkik edilecek ve basılmak 
üzere matbaaya verilecektir. 
Katalog fuar broşürü ile bir• 
likte: dağıblacaktır. 

Türkofis 
• ••• • 

ihracatçılara bir 
tebliğ neşretti 
Aukara, 14 (A.A) - Iktısad 

vekaleti Türkofis şubelerine 
aşağıdaki tebliği göndermiştir: 

1 - Düşük paralarla yapıl
mış ve henüz sevkedilmemiş 
mallara aid satış mukavelele· 
rinin tedkik edilebilmesi için 
işbu ihbar tarihinden itibaren 
beş gün zarfında Türkofis şu· 
belerine asıllariyle beraber 
kopyalarının, Türkofis şubesi 
bulunmayan yerlerde doğrudan 
doğruya Ankarada iktısad ve· 
kaletine mezkur mukavelelerin 
kopyalarının gönderilmesi la· 
zımdır. 

2 - Bu tarihten sonra gön· 
derilecek mukaveleler iktısad 
veka!etince yapı'acak tedkike 
esas teşkil edemiyecektir. 

3 - Mukavelelerin asılla
riyle kopyaları karşılaştırıldık· 

tan sonra asılları tüccara iade 
edilecek kopyaları vekaletimize 
gönderilecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haberleri: 

Yaralamak 
Karataş tramvay caddesinde 

Fuadın ev:nde Hasan adında 
biriyle kavga olmuş, Hasan, 
Fuarlı yaralamıştır. 

Demirle yaralam'f 
Gaziler caddesinde aşçı Şu

ayib oğlu Haşim ile Ali oğlu 
Ramazan arasında kavga çık· 
mış, Ramazan demirle Haşimi 
başından yaralamış ve tutul· 
muştur. 

Masa çahyormuf 
Kemerde pazaryerinde Nuri 

oğlu Hasan, Ahmed oğlu Sü· 
leymana aid bir masayı çalar· 
ken tutulmuşdur. 

Mahalle kavgı sı 
Şamla sokağında Fahrinin 

karısı Zehra ve Rüştü kızı 

Emine, Ziya karısı Necmiy~yi 
dövdüklerinden tutulmuşlardır. 

iki sabıkall 
Keçecilerde sabıkalılardan Yu· 

suf, yoldan geçen Ahmedio 
kırk kuruşunu çalarken ve sa· 
bıkalı Bozbekir de Armutlu 
köyünden Abdullahın paraların• 
çalarlarken tutulmuşlard1r. 

Bir hırsız mahkum oldu 
A:bayrak ticarethanesi sahibi 

Ali Haydarın incir mağazasın" 
da hamalbaşı Abdullabın san· 
dığının kilidini açarak eşyasllt 1 

çalı b götüren ve götürürkeO 
yakalanan Alinin asliye crı• 

mahkemesinde 3 sene bir bu· 
çuk ay hapsine karar veril· 
miştir. 

Sabıkalı 
mahkum oldu 
Evvelki gece Barut hanında 

yatmakta olan Osman oğld 
Turgudun açık bulunan oda: 
sına girerek masa üzerindck• 
elektrik feneri ile kundurası11• 
çalarak kaçan ve satarken ya· . ' kalanan sabıkalılardan F erıo 
hakkında cürmü meşhud ya-
pılmıştır. Suçlu toplanan debi· 
Jerle Asliyecezaya verilmiştir. 

Dün derhal muhakemesi ya· 
pılan suçlunun sabit ~örüoe11 

cürmünden ve mükerrir bulun· 
masından dolayı on dört •Y 
müddetle hapsine karar veril" 
miştir. Hakim Kemal Aksilt, 
aynı zamanda tevkif kararı 
vererek suçluyu hapishaneye 
göndermiştir. ......... 
Ankara sergisi 
29 Birinci Teşrinde An kar•" 

da kurulacak olan el ve ef 
işleri sergisine lzmir san'atkit" 
ları tarafırıdan 590 parça etY' 
gönderildiğini yazmıştık. BaJ• 
san'atkarlar son defa la :ırlaaı>lş 
oldukları eserleri dün ticaret 
odasına vermişlerdir. Bu eser" 
ler de Ankara sergisine gönde" 
rilmiştir. 
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Mühim ziyaretler Telgra:f , H~berle~i Son 

Afgan harbiye nazı · ve 
kurmay başkanı geliyoı· 'D • a bey natıır buiundu Marmarada 

• 
lstanbul, 15 (Yeni Asır muhabirinden)- AfS?"an harbiye nazırı 

Mahmud Han ile Afgan ordusu genel kurmay başkanının ve 
Berlin elçisinin yarın (bugün) şehrimize gelmeleri bekleniyor. Af
ganlı misafirler şerefine belediyece bir ziyafet verilecektir. Mi
safirlerimiz iki gün lstanbulda kaldıktan sonra Ankaraya gide
cekler ve hükfımt erkaniyle t~maslarda bulunacaklardır. 

Afgan heyetinin Cumhuriyet bayramına kadar memleketimizde 
kalması ve büyük şenliklerde hazır bulunması muhtemeldir. 

Y unanistanda diktatör hükumete 
hoşnudsuzluk artn1aktadır 

lstanbul, 15 (Yeni Asır muhabirinden) - Atinadan bildiriliyor: 
Yunanistanda başvekil Metaksasa karşı memnuniyetsizllk baş 

göstermektedir. Hükumet gayrimemnunların büyümek istidadı 
gösteren hareketlerine karşı tedbirler alıyol'. Neşredilen bir teb· 
liğle, umumi efkarı yalan yanlış haberlerle karışdıranlarm der
hal mahkemeye verilecekleri ve şiddetle tecziye olunacakları 
ilan edilmiştir. 

Atina ve Pirede :zabıta gece inzibatı manevralar yaptılar. 

Eski Başvekillerden Rauf da 
Meb'us mu olacakdır? 

Ankara, 15 ( Hususi ) - Münhal meb'usluklara Cumhuriyet 
Halk Partisince gösterilecek namzedler arasında Cumhuriyet 
Merkez Bankası Müdürlerinden Veli Necdelin ismi geçmekte
dir. Ayni zamanda eski meb'uslardan ve Başvekillerden Rauf
un da münhal meb'usluklardan birine namzedliğini koyacağı 
rivayet olunuyor. 

Kardeşlerimizin 
Heyecanları yerindedir 

Mersin, 15 (Yeni Asır muhabirinden ) - Halepden bildiriliyor: 
lskenderun ve Antakyadaki kardeşlerimizin protesto notasını 

mevzuu bahseden Surye komiseri sancak halkının haklarınııı 
nıahfuz olduğunu, ancak heyecanlarının yersiz olduğunu 
söylemiştir. 

lngiliz erkanı harbiye reisi de 
bir nutuk iradetti 

Londra 15 ( A.A) - lngiliz erkana harbiye reisi Sir Oyril 
Derevele Schelidde söylediği bir nutuktak büyük bir devletin 
sulhu iade etmek için kuvvetli olması lazımgeldiğini söylemiş ve 
demiştir ki : · 

Tecrübe gôstermiştir ki bir sulhçu, fikirlerini kabul ettirmek 
için lazım olan kuvveti haiz olmazsa tesiri daima az olur. lngil
terenin menfaatları o kadar geniştir ki yer yüzünde çıkacak 
olan herhangi anlaşmazlıklar bu menfaatlarla alakadardır. 

Leh hariciye nazırı Fransız hariciye 
nazırı ile neler görüştü ? 

Paris 15 ( Ö.R ) - Leh hariciye nazırı Bekle Fransa harici
ye nazırı arasındaki mülakatta Belçikanm bitaraflık vaziyetine 
dönmesinden doğan vaziyetle Almanyanın Lokarno müzakerele
rinden şark emniyetini hariç tutmak arzusu müzakere edilmiştir. 

Delbos sabah mesai arkadaşlarını Kedorseyde tophyarak Bel
çikanın kararile hasıl olan vaziyeti görüşmüştür. Müzakere öğ-
leye kadar devam etmiştir. . 

Alman hava müsteşarı Romada 
Berlio, 15 (A.A) - Alman hava bakanı general Milch ltalya 

hava müsteşarının Haziranda Berlini ziyareti esnasında yapmış 
<>lduğu davete icabetle tayyare ile ltalyaya gidecektir. 

General Milch ltalyada bir kaç gün kalacaktır. 
Roma, 15 (Ö.R) - Alman hava müsteşarıoın riyaseti altında 

bir tayyarecilik heyeti Romaya gelmiştir. Heyet reisi general 
Milch, Italyan bava müsteşarı general Valle ile Alman sefiri 
Von Hassel tarafından kabul edilmiştir. 

l'ürkiye - Brezilya ticaret anlaşması 
Paris, 15 ( A. A ) - ~nadolu Ajansının hususi muhabiri 

bildiriyor : 
Tarife itibariyle en ziyade mazharı müsaade esaslı eski Tür

kiye-Brezilya itilafının üç ay temdidine dair anlaşma imza
lanmıştır. Anlaşma 1 llkteşrinden muteber olup bir ay evvel ha· 
ber vermek şartiyle feshedilebilecektir. 

4 - ~ 
TA YY A_RE Sineması 

T E L E F O N 3t5t 

Büyük Rus edibi Leon Tolistoy'un şaheser romanından 
iktibas edilen ve ANNA STEN ile FREDRIC 

MARCH gibi dünyanın sevdiği iki büyük 
yıldız tarafından yaratılmış olan 

ISLA V iHTiRASI 
Banştanbnşa heyecan dolu bir mevzu, çok derin ve 

çok kuvvetli bir aşkın romanı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ayrıca : Grand Otel [ iki kısımlık büyük komedi ] 
Paramund dünya havadisleri filmi 

SEANS SAATLERi 
Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi ve pa

zar günleri 1,15 de başlar. 
FIATLER: 30 - 40 - 50 

-=------------------Y u~oslavya başvekilinden sonra 
Romanya. Hariciye nazırı da 
Ankarayı ziyaret edecektir 

Sofya, 15 ( Yeni Asır ) - Türkiye dış işleri 
bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras gazetecilere be
yanatında demiştir ki : 

mıştır. Romanya hariciye naza ı Antoneskonun 
da Şubat ayanda Ankarayı ziyaretleri mukar
rerdir. 

lstanbul, 15 ( Yeni Asır muhabirinden ) -
- Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dos

tane münasebetler gittikçe inki şaf etmektedir. 
Bulgaristanın bütiin Balkan komşu'ariyle müna
sebetlerinden memnunuz. 

Yugoslavya paytahtında yirmi dört saat misafir 
kalan hariciye vekilimiz Tevfık Rüştü Aras yarın 
(bugün) htanbula geliyor. 

Tevfik Rüştü Aras, Sof ya istasyonundan 
geçerken Bulgar ~aşvekili Köse lvanofla gö-Pek yakında Yugoslavya başvekilinin Anka

raya yapacağı ziyaret Tiirkiyede alaka uyandır4 rüşmüşlerdir. 

• Eden'in yenı bir nutku 
lngiltere Avrupa işlerinde infir ad 
siyaseti takib etmekten çekinecektir 

Silahlanmak bir zarurettir, fakat bu bir tecavüz 
siyaseti takibi ·manasına gelemez 

Londra, 15 (A.A) - Sohe- lfımlamaktadır. Bu Fransız te- vaziyetten doğması muhtemel 
fild'de yapılan bıçakçılar bay- şebbüsüne yardım etmek için ehemmiyetli karışıklıkların önü· 
rammda söz alan Eden dış si- elimizden geleni yapdık. Vebu ne geçilmesi için el! iyi yol 

Yasasım mevzuu bahsederek d .. k··ı ·· k ı oldugv u kanaatindeyjz. meyan a muş u muza ere er-
ezcümle dem' ştir ki: den sonra Londrada beynelmi- Son para siyaseti bakımın-

Şimdi Avrupayı sarsan karı· Jel bir komitenin teşekkülünü dan bütün büyük devletleri iş-
şıkJıklardan bir ders çıkarmak mümkün kılan bir ademi müda- birliğinde bulunmaya ve dün· 
lazımgelirse bu lngiliz milleti- yanın ekonomik vaziyetini dü-

hale anlaşması meydana getir· 1 nin ananelerini inkişaf ettir- ze tmeye davet eden Eden şun-
dik. Bu anlaşmada tenkid edi-mesi icabettiğini gösterir. Bu- lari ilave etmiştir: 

nu isterken Avrupa i~lerine lecl.!k ne olduğunu pekeyi Silahlanma hakkında da bir 
karşı bir infirad siyaseti gü- biliyorum. Hatta bu anlaşmayı kaç söz söyliyeyim. Kara, de-
dülmesini tavsiye edecek de- feshetmenin zamanı geldiği bile niı ve havada çok mühim bir 
ğilim. Böyle bir hareket tar- iddia ediliyor. Bu fikirde olmı- silahlanma proğramı meydana 
zının imkanı yoktur. ispanya yan lngiliz hükumeti ademi getirmekle meşgulüz Gerçi 
hadiseleri yalnız bu bedbaht müdahale prensibine sadık bir silahlanma anlaşmaları yapıl-
memlekete acılar göstermiş taraftar olarak kalmakta ve masmı tercih ettik. Fakat ya-
değildir. bütün kuvvetiyle bu noktai şadığımız alem içinde geniş 

Bu hadiselerin sonu birçok nazarında ısrar etmektedir.Ta- mikyasta yeniden silahlanma 
memleketler için tehlikeli ola- ahhütlerimizi yerine gdirmek milli bir vazife ve kaçınılması 
biJecekdir. Bu itibarla logıliz ve bu anlaşma mucibince alı- imkansız bir şeydir biz silah-
hükiimeti iyi bir Avrupalı ol- nan tedbirlerin sayılması için larımızın bu artmasından bir 
doğunu isbat eden Fransız temin etmek kararındayız.Böyle tecavüz siyasası takibetmek su-
başbakanının teşebbüsünü se- bir tarzı hareket ispanyadaki retiyle istifade etmiyeceğiz. 

Roma, denize doğru .. 
ltalya, yeni inşaat programile Maltayı 
tehdidi altında bulunduracak, deniyor 
ltalyanın Akdenizde kuvvetıi olmak gayesini güderken 

bazı maksatlar takib ettiği de muhakkaktır 
Roma, 14 (AA) - Havas 

Ajansı muhabirinden: 
ltalya tarafından askeri sa

hada sarfedilmekte olan ve 
nazırlar meclisi tarafından son 
tabliğle bildirilen mesai bilhassa 
donanma ve tayyarecilikte ya
pılmaktadır. Bu da gösteriyor 
ki ltalyanın en ziyade alaka 
göstermekte olduğu nokta Ak
denizdir. 

Bu alakayı gösteren bir ha
dise daha vardır. 1914 deki 
beynelmilel sergi Ostiede açı
lacak ve parolası (Rom, denize 
doğru) olacaktır. Bn sergi Ro· 
manın denize doğru inkişafına 
yarayacaktır. 

Kara kuvvetleri Avrupada 
Alp dağlarının teşkil etmekte 
olduğu tabii hududa karşı vu
kubulacak bir taarruzu def için 
kafi addedilmektedir. Buna 
mukabil Italya yarım adasının 
coğrafi vaziyeti bilhassa ltalya
nın bundan böyle Afrikada ha
yati menfaatlere sahih olması 
itibariyle kuvvetli bir donan-

maya malik olmasını amirdir. 
ltalyan sahillerini himaye 

edecek olan donanmanın hare
ketine istinadgab teşkil eyli· 
yecek yeni üssübabriler ihdası 
için yüz kırk milyon sarfedile-

cektir. Donanma için sarfedil
mesi derpiş edilen mesai In
gilterenin Akdenize yapmak 
isted;ği hazırlıklara da kısmen 
cevab teşkil etmektedir. 

Halihazırda Italyan ordu ve 
donanmasının mükemmeliyeti 
dolayısile Malta adası muhasa
mat halinde ltalyanın tehdidi
ne maruz bulunmaktadır. Şar
ki Akdenizde iyi üssübahriler 
yoktur. 

Sir Samuel Hoar lngiltere· 
nin Malta üssübahrisinin vazi
yetini daha uzak, yani ltalya
dan daha uzak üssübahrilerle 
tarsin arzusunda olduğunu işrab 
eylemiştir. lngilterenin siyaseti 
ıtalyada büyük bir merak 
uyandırmıştır. ltalyanın bundan 
böyle Şarki Akdenizde serbst
~e aeyrüıefer etmekte biivilk 

bir menfaati vardır. Ve lngiliz 
kuvvetlerinin merkez sikletinin 
değiştirilmesinden endişe et
mektedir. 

Italya dostane bir anlaşma 
arzusundadır. Her ne kadar 
böyle bir anla~ma şimdiye ka
dar ne şifahen ve ne de tah-
riren mevzuubahis olmamış ise 
de zannolunduğuna göre ltalya 
deniz kuvvetlerini artıracağını 
ilan ederken herhangi bir ırü· 
zakere sırasında iyi bir mev
kide bulunmak gayesini takib 
etmektedir. 

Şimdiki halde lngilterenin 
Akdeniz donanması ile mü
savat tesisine kalkışmak mev
zuubahis değildir. Italyanın 
inşaat tezgahlarında otuzbe-
şer bin ton istıabında iki zırh
lısı vardır. Ve faaliyet halinde 
bulunan yirmi beşer bin ton
luk 4 zırhlısından yalnız ikisi 
asrileştirilmişdir. Bunlarda Gi
ulio Cesaro ile Conte Di Ca
vourdur. lngiltere bunlara karşı 
8 zırhlı çıkarabilir. Fakat ltal
yanın hafif filosu Akdenizdeki 
lngiJiz hafif filosuna çok faiktir. 

Karaya oturan 
Bir Yunan vapurunu iki 
tahllslye gemisi kurtar

mağa r:2~ ışıyor 

lst anbul, 14 (A.A) - Yunan 
bandıralı Panaghis vapuru 
Brail limanmdaıı Mancestere 
7500 ton hububat hamulesiyle 
giderken evelki akşam Mar
marada Zencirbozan mevkiinde 
karaya oturmuşur. 

Kaza mevkiine Türk gemi 
kurtarma anonim sirketinin 
Çanakkalede istasyoner Alem· 
dar kurtarma vapuru yetişmiş 

ve azami mesaiyi yapmasına 

rağmen kendi kendine kurtar-

ma imkanı göremiyen kaza· 
zede gemi kaptanı bu sabah 
kurtarma işini Alemdar tahli· 
aiyesine vermiştir. 

Kurtarma işinin ehemmiyetli 
bir derecede olmasından gemi 
kurtarma şirketi ikinci bir 
ku.rtarma gemısını yardıma 
göndermek mecburiyetinde ka· 
lacağı tahmin olunmaktadır. 

Vekillerimiz 
Mersinde 

Mersin, 15 (Yeni Asır) 
Maliye Vekili Fuad Ağralı 

lktisad Vekili Celal Bayar ve 
Gümrükler Vekaleti müsteşarı 
Adil şehrimize gelerek tedkik
ı~r yapdılar. Gümrükler müs
teşarı Cenub gümrüklerini tef
tişe gidiyor. 

Y unanistanda 
Yeni bir ekonomik 

n?zam 
Atina 14 ( A.A ) - Ethnes 

gazetesi finans bakanı ve baş
bakan muavini Zavitsianosun 
müstakbel korporati hakkında
ki beyanatını neşretmektedir. 

Bakan ezcümle demiştir ki: 
Sosyal ve ekonomik münue· 

betlerde devletin mütemadi 
müdahalesi sisteminin iflasın
dan sonra ve ekonomik libe:-a
lizm usulüne rücuun da imkan· 
sız olduğu anlaşıldığından mem· 
leketin ekonomik hayatının ted· 
viri işinin alakadarlara yanı 

mesleki ve istihsaf ci sınıflar ve· 
rilmesi lazımdır. Basit ekono· 
mik birleşmeler şeklinde işe 
başlanacak ve tedrici bir su· 
rette sendikaların kat'i şekline 
varılacaktır. .. 

lngiltereJe 
FaşistlerJn üniforma 
taşımalara yasak 

edilecektir 
Londra, 14 (A.A) - Komü· 

nist partisi Sir Con Saymeoe 
bir mektub ~öndererek yarı 
askeri mahiyetteki teşkilatların, 
siyasi fırkalar mensublarmın 

üniforma taşımalarının yasak 
edilmesini ve faşist kışlalarının 
kapatılmasını istemiştir. 

Parti bundan başka faşistle
rin külbanbeycesine hareketle
rine bir nihayet verilmesi için 
hemen tedbirler alınmasını da 
istemiştir. 

Kabine Sir Con Saymenin 
raporunu müzakere etmiştir. 

Bu raporda bütün siyasi grub
Jarın üniforma taşımalarının 
menedılmesi istenilmektedir. · 

Londra, 14 (A.A) - Ingiliz 
faşistlerinin yapmak istedikleri 
· i nümayi ş umumi nizamın ı h

lal edilmemesi için yasak edil
miştir. 

4J. • • • • • • 

Berlin memnundur 
BerJin, 15 ( Ö. R ) - Kral 

Leopold'un nutku Almanyada 
derin memııuniyetle karıılan

mıştar. 



8allne 4 

ispanya çarpışırken 

Tarih karşısında 
Avrupanın mes'uliyeti 
Bu tarihi 
ispanya 

• I! 
cınayet 

mezara 
uğuruna 

inebilir .. 
~~~~-------..---~~~-

Fakat Avrupa ya mahkum olarak idam sehpasına 
o.yahut ta Çarmıha gerilerek çarmıha çıkacaktır 

Yazan: Marcellnl Domlnlgo 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

( /spanvanın eskı maarıı nazırı 

Eğer lspanyol dra· ı· -J 
mıAvrupa'nın hükü· ,.; . 
mete ve asi general· -

!ere karşı vaziyeti de· 
ğişmeden biterse, 
tarihin kaydedeceği 
hacalet Isp a n y o 1 
harbi değil, Avru· 
panın hareketi ola· 
caktır. 

Kimse bilmemez· 
lik iddia edemesin 
diye hadiseleri tek· 
rar edelim: 

1 - Faşist te· 
mayüllü bir askeri 
isyan. 

2 - Meşru hü· 
kümele ve askeri 
isyanın tamamile 
silahsızlandı r d ı ğ ı 
rejime karşı tatbik 
edilen ve hükümet 
ile rejimin isyana /spanvayı /eliikefe sıirıiklcyetı asiler 
karşı koymak ve Oaneral l'ranko - Mola - K.anabellas 
kanunla otoriteyi müdafaa et· kümete taarruz ettiklerini 
mek için muhtaç oldukları si· görse yapmıyacağı ifrat ka· 
!ahları elde etmelerini mene· lır mı idi ? • Vilhelm Teli 
den bir abluka. Kromvel ve Dantonun bayalet-

3 - Faşistler tarafından asi !eri • şanla ihata deilen bu ger· 
orduya açık ve aleni müzahe· çekten şanlı simalar - ayakla· 
ret: Bu ordu evvelce devlete nacaklar ve böyle bir hareke· 
aid olan silahlardan başka te ceva b vermek için mezarla· 
daimi olarak kendisine verilen rının ta~larını kıracaklardı. 
silahlardan da istifade etmek· Eminim ki bunların hiçbirisi Is· 
tedir. panyol milletinin hiddetini hak· 

işte hadiseler bunlardır. 
Demokrat milletler tarafın· 

dan abluka edilen demokrat 
bir rejim. Faşist milletlerden 
müzaheret gören bir Faşist İs· 

yanı. Nihayet, müdafaa imka· 
nından mahrum bırakılan ka· 
nuni bir nizam ve yalnız kanun 
harici olmakla kalmayıp kanu· 
na karşı da gelen bir istibda· 
da zafere ulaşması için temin 
edilen yardım. 

Millet tarafından şahıslara 
ve alemlere karşı yapılan te· 
cavüzler kaydedildi. Bir millet 
ki kendisine harb ilan etmek 
cinayetinden mes'ul olanlara 
karşı mücadele halindedir. Bu 
tecavüzler vazifesini yapmak· 
tan istinkafı mazur gösterebi· 
lir mi? 

Herhangi bir millet • Fransa, 
lngiltere, İsviçre • isyan eden 
generallerin günün birinde milli 
irade ile teessÜR eden hü· 

Yazan: Tok Dil 

- Vallahi Hacı! Sana h3yli 
zahmet olmuş, ne gerekti bu 
kadar kü.fet, hani iştiham da 
yoktu amma, senin hüsnü ka· 
bulün ve gösterdiğin iilice'!ap· 
lık unutulmaz, ona hiyanet edil· 
mez, Bismillah, buyurun çor
baya .. 

Diye, ya bayi Çekip kaşığı 
saldırdı, ver etti kursağına .. 

Bir buçuk gündenberi sıcak 
yemek yuzu görmiyen arka· 
daşlarının kaşık çalmalarile 
çorba kasesi bir hamledt. bo 
şaldı, kaşıklar kasede tıkırdar· 

sız bulmazdı, bilakis bunu mu· 
kaddes bir hiddet sayarlardı. 

Hükümetle mücadele için, hu· 
kümet ve rejim düşmanı olan 
milletdaşlan değil, fakat müs· 

temlekelerden getirtilmiş bir 
yabancı alayını ve Faslı asker· 
leri kabunu müdafaa eden mil· 
li kuvvetler üzerine saldırtan 

generallere karşı vakar sahibi 
bir milletin hiddetine payan 
olabilir mi idi ? 

Paris ve Londra, Toledonun 
gördüğünü görmemişlerdir : Is· 
panyol ve Alman zabitleri ta· 
rafından idare edilen bir Faslı 
ordusu şehri ateşe ve kana bu· 
lamıştır. Paris ve Londra böy· 
le bir suikasda manız kalsalar· 
dı veya kurban olsalardı hid· 
detlerini zabtedemezlerdi. Af· 
rika sürülerine kumanda eden 
generallerin millete karşı hare· 
ketlerinde başka memleketler 
ta rafından müstakbel bir harb 

Tefrika No: t6 

ken, üstü maydanozlu et kı· 
zartmasını getirdiler, buz gibi 
soğuk suları da bardak bardak 
dizdiler. Vezirin iştihası açıl· 
mıştı, et lokmasından koca ko· 
ca ya~lı parçalar koparıb 

yutan Ahmed Paşa, gözleri 
dört açılmış bir işti ha ile sofraya 
saldırırken, kapının vurulduğu 
duyuldu. Vezir ağzına götür· 
düğü lokmayı henüz çiğniye· 

memişli, birdenbire durdu ve 
hacı Behram ağanın yüzüne 
baktı, söylenmek istedi, ağzın· 
daki lokma mani oldu, fakat 

• 
YENi AtilR ,6 Teşrlnlevel ıeati 

Nahaspaşa 
Londradan döndü 
Mısır seviniyor 

Kahire, ıs (Ö.R) - Nahas 
paşanın londradan avdeti se· 
vincle karşılanmakta ve başve· 
kilin lngiltere ile akdettiği 

muahede sayesinde Mısır için 
yeni bir devir açtığ\ kaydedil· 
mektedir. Mısır yakında millet· 
ler cemiyetine kabulünü taleb 
edecektir. 

Kudüs, ıs (Ô.R) - Yüksek 
arab komitesi, umumi grevin 
nihayetinden sonra, Yahudilere 
karşı boykotajın şiddetle tat· 
bikini kontrol edecek bir ku· 
rum halini almıştır. 

Alman yada 
Müstemleke 
propagandası 

Berlin, ı4 (A.A) - Havas 
Ajansından: 

Bütün Almanyada Almanya· 
nın müstemlekat talebine mü· 
teallik geniş bir propaganda 

. başlamıştır. l "i~i~·;~·;i:üi~~;~··;~·;k"ii~;·k~;~~:· 
mak emelile hayasızca verdikle· 
ri silahları kullandıkları malüm 
olunca, bu hiddet ne dereceyi 
bulmazdı 1 

Bu sualin cevabı herkesin 
vicdanına ve hassasiyetine bıra· 
kılmıştır. Hücunia uğramış bir 
milletin mukaddes bir hiddetle 
yapabildiği bütün suikastları 
bir araya getinek bile zaten, 
isyanın millete karşı suikastın· 
dan pek uzak kalırız.Etrafında 
yalnız düşmanlar, hem de elde 
etliği hakları kapmağa hazır 

düşmanlar gören bir millet da· 
ima hareketlerine bir mazeret 
bu'abilir. Fransız ihtilalcileri de 
dahili düşmana karşı konvan· 
siyon amansızca hareket eden, 
bu misali bulmuşlardır ve bu 
mükemmel bir misaldir. istik· 
halde hiçbir zaman mazur gös· 
terilemiyecek birşey varsa o da 
esaret zincirinin istiye istiye 
kabulüdür. 

Hulasa, tarihte hakiki haca· 
Jeti olacak biri varsa, şu za· 
vallı yırtılan ispanya değildir. 
Hürriyetinin müdafaası için 
ölen ve öldürülen bir millet, 
kendini itham eden hadiseler 
ne olursa olsun, tarihte daima 
yüksek ve imtisal nümunesi ola
cak bir sima taşıyacaktır. 

Tarihte bir hacalet olarak 
kalacak şey Avrupadır. Eğer 

kanunu ispanyaya karşı vazi· 
yetini sür'atle ve kökünden de· 
ğiştirmezse... Biz lspanyolların 
etimizde ve ruhumuzda acısını 
duyduğumuz bu tarihi cinayet 
uğuruna ispanya mezara ine• 
bilir, fakat Avrupa, ya mahküm 

1 olarak idam sehpasına, yahud 

1 
da Ç9rmıha gerilerek çarmıha 
çıkacaktır. 
· Depe' dö Tuluzdan 

hızla henüz çiğnemediği lok· 
masını bir hayli zorluk çekerek 
yutup, bu, yutmak zorile göz· 
leri yaşlı bir halde : 

- Ne var?. Öböv öhövvl 
Kimdir acaba kapıyı vuranlar? 
Dedi. 

Hacı Behram ağanın gözle· 
rinde şeytani bir şimşek çak· 
mıştı. Hiç aldırış etmeden, elini 
sofraya uzatıp: 

- Kimbilir? Dedi. Uşaklar·· 
dan birisidir, dışarı çıkmış her 
halde.. Yahut, beni ziyarete 
gelen herhangi birisidir. Buyu· 

- -- . _--.:-:::: 

a aga çenber içinde 
Asilere göre müdafilerin bu çenberi 
aşabilmeleri imkansız bulunuyormuş 
Madridin ve bütün 

şark sahillerini 
cumhuriyetçi ispanyanın istikbali 

koruyan kuvvetlerin elindedir. 
Paris, ı4 (A.A) - Havas 

Ajansının ispanyada bulunan 

muhabirlerinden biri otomobil 
ile yapmış olduğu beş günlük 

bir seyahatten sonra 
kaydediyor: 

şunları 

Cenub cebhesinde vı.ziyet: 

olduklarından şimdi Jeana doğ· 
ru ilerliyorlar. Bu kuvvetler 
halihazırda Sierra De Priego· 
daki son mukavemet merkez
lerini de ram etmişlerdir. Ce· 
nupta Malaga cebhesinde Nas· 
yonalist kuvvetleri eyaletin et• 
rafında aşılmaz bir daire vü· 
cuda getirmişlerdir. Bu daire 
şu hattı takib etmektedir: 

-mını 2iyaret etmiştir. Muhabir 
asilerin Teruel şehrini işgal 
etmekte olduklarını, ancak yu· 
karı Aragondaki müttefikleri 
ile ancak Saragosse müntebi 
olan yol ile muhabere edebil· 
diklerini müşahede etmiştir. 

Milislerin askerleştirilmesi on: 
ların hareketini daha tesirlı 
bir hale getirmiştir. Teruelde 
askeri hareket icrası müşkül· 

Nasyonalistlerin ordusu Gene· 

ral Gueipo De Llanonun ku· 
mandasında üç istikametten 
ilerlemektedir. Cordou ve Pe· 
narroyanın şimalinde nasyona· 
listler T oledo vilayetindeki 

Estepona, Ronda, Penrudia, 
Anteguera, Loja, Granada. dür. Sebebi de çok arızalı olan 

Nasyonalistlerin kuvvetleri dağlar ve milisleri kayalar 
içinde siperler vücuda getir· 

arazi itibariyle müdafaası kolay 
k ti 1 'it' ki t · meg" e mecbur eden kovuklar· 

uvve ere ı ısa arını emın olan mevzilerde tahassün etmiş dır.Muharı'blerin no-betlerı' mun· 
maksadiyle günde iki ila on b ı d- ı ld • u unan uşman arı o ugu tazaman yapılmaktadır. Fakat 
kilometre ilerlemektedirler. yerde kalmağa icbar etmek· silah fıkdanı vardır. Balık, et 
Şarkta ve şark cenubunda nas· tedir. ve meyva göndermtkte olan 
yonalistlerin kuvvetleri 2S ve CUMHURIYETÇILERIN Valence'in yakın olması ia~e 
26 Eyiül tarihlerinde Es· V AZIYETI işini kolaylaştırmaktadır. Deııı· 
pejo ve Castroyu zabtede· Barselon, ı4 (A.A)- Havas lebilir ki Madridin ve bütiiP 
rek Cordouyu her türlü tehlü· ajansı muhabiri, cumhuriyetçi- cumhuriyetçi ispanyanın istik· 
keden masun bir hale getirmiş !erin hatlarının büyük bir kıs· bali şark sahillerinin elindedir;, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ispanya generallerinin beyanatları 

F ranko ''Rusya ile anlaşmıyacağım,, 
Lano:F asa muhtariyet vereceğim dedi 

Sevil ıs ( Ö.R ) - Ovyedo ı meşru hükümete karşı abloka· 1 
istikametinde harekette bulu· ·nın kaldırılması hususunda sos· 
nan hükümete karşı kuvvetler yalist enternasyonaliyle işbirliği 
Alouso dağını ele geçirmişler· için yeptığı teklife ikinci enter· 
dir. Burası şehre hakim mühim nasyonal hiç bir cevab verme· 
bir mevkidir. Burada mühim miştir. "Humamite,,gazetesinde 
malzeme ele geçirilmiştir. Bu Marcel cachin sosyalistlerin bu 
kuvvetler galis koluyla iltisak vaziyetine teessüf etmektedir. 
temin etmiştir. Paris ıs ( A.A ) - Alman 

Aragun cebhesinde katalon· Ajansı bildiriyor: 
lar mühim zayiata uğramışlar· Echo De Paris gazetesinin 
dır. 2SO ölü verdikleri ve 30 yazdığına göre, üç Sovyet va· 
kamyon malzeme bıraktıkları 
habe veriliyor. puru Bilbaoya doğru gitmek-

Paris, ıs ( Ô. R) _ Bugün tedir. Henüz teeyyüd etmiyen 
Madridden harekat hakkında bu haber Bayonnede büyük 
hiç bir haber gelmemiştir. bir heyecan uyandırmıştır. Sov· 

Roma, ı5 (Ö.R) - lspanyol vet gemilerinin Bilbaoya gel· 
"Milli,, hükümeti reisi ve Mad· mesinin hadiseler çıkarmasın· 
rid bükümeti aleyhinde hare· dan korkulmaktadır. 
ket eden kuvvetlerin başku- Paris, lS (A.A) -. Madrid 
mandam General Franko mü· hükümetine mensub bir tay· 
cadelenin milliciler lehinde yare, tayyare istasyonuna İn· 

kat'i zafere erişeceğinden emin miştir. Pilot ve radyo memuru 
olduğunu vebundan sonra Sov· ile tayyarede bulunan bir Is· 
yet Rusya ve Diğer Bolşevik panyol saylavı derhal Paris'e 
memleketler müstesna olmak hareket etmiş ve bu seyaha· 
üzere ispanyanın bütün mem· tın sebebi hakkında hiçbir iza• 
leketlerle dostluk teessüs ede· bat verilmemiştir. 
rek ananevi mevkiine geri Moskova, ıs (A.A) - Ga· 
döneceğini söylemişdir. zeteler largo Kaballero ile 

Paris, ıs (Ö.R) - Komünist Kalenin arasında teati edilen 
enternasyonalinin, ispanyadaki tel rafların metnini neşretmek· 

run meraklanmayın siz.. Sa· 
varlar. 

Hacı Behram sözünü hen:iz 
bitirmişti ki aşağıda gürültülü 
konuşmalar peyda oldu. Harıl, 
harıl, mırıl, mırıl uzun uzun gö· 
rüşmelerden sonra sesler ke· 
sildi, bir oda uşağı içeri girib 
eğilerek: 

- Hacı efendimizi Müftü 
efeni!iden gelen adamlar gör
mek istiyorlar. 

Diyince, Vezirde şafak attı, 
yerinden hızla kalkayım der· 
ken siniyi yuvarladı, Hacının 

ellerine kapandı. 

- Aman hacı 1 Kulun, kö· 
len olayım hacı 1 Bizim burada 
olduğumuzu haber verme! 

Hacı sahte bir ciddiyetle: 
- Ne münasebet efendimiz, 

ne münasebet, madem ki, 
sizi ben muhafaza ediyorum, 
bu benim namusumdur. Fa· 
kat ben gelenleri hele 
bir savayım da rahat rahat 
yemeğe devam edelim. Müsa· 
ade edin. 

Deyip kapıya yürüdü, çıktı 
gitti, o çıkıb gittikten sonra 
sofrayı devrilmiş halile bırakan 
vezir ve arkadaşları kapıyı yarı 
açıp aşağıyı dinlemeğe koyul· 
dular. 

Aşağıda bir sürü mırıltılar 
ve arkasından bağırmalar be· 
lirdi, sesler gittikçe yaklaşı· 
yordu, bir ses. 

- Hacı ! Beyhude telaş et· 
me, Ahmed paşa buradadır. 
Haber aldık, kendisini göre· 
ceğiz, fena niyetimiz yok, müf· 
tünün selamını verip kendisine 
söylenecek sözümüz var. 

Hacının sesi : 
- Yahu siz ne aksi adam· 

)arsınız, size burada yok diyo· 
rum, bana inanmıyor musunuz. 
Gidin selam söyleyin müftüye 
ve ağalara başka yerde arasınlar 

Bir ses daha belirdi : 
- Canım hacı! Madamki 

evinizde yoktur, bizim de yok· 
tur demekliğimiz için aramak· 
lığımız lazımdır, iş mühim, fazla 
ısrar edersen seni bağlarız. 

- Bitmedi -

tedirler. Tel~rafında Kaballero 
demektedir ki : 

Sovyetler birliği icra koıni• 
tesini ve memleketinizin işçi 
teşkilatını lspanyol cumhuriyeti 
hükümeti ve faşizme karşı ka· 
nunuesasi haklarını müdafaa 
eden ispanya demokratik teş· 

kilatı namına dostça selimlarılll· 
Cevabı telgrafında Kaleniıt 

demektedir ki: 
Dostane selamllmanızdaıt 

dolayı size Sovyetler birliği bii• 
kümet ve işçileri namına te· 
şekkür ederim. Bu münasebetle 
hürriyet vemilletin hukuku oa· 
mına mücadele eden Şanlı Is· 
panyol cumhuriveti ve oouıı 
ihtilalcı hükümetine en samiıııi 
muvaffakıyet temer.nilerimi talc• 
dim ederim. 

Lizbon ıs ( A.A) - Tole· 
dodan bildirildiğine göre Nas• 
yonaliıt generallerden Mila V~· 
rela ve Saliguet Avillada bır 
toplantı yaparak Madrid üıe· 
rine derhal ilerlemeğe karar 
vermişlerdir. 

Bir bükümetci tayyare bugiill 
Valde İglesias köyünü boır. bar· 

b'r dıman etmişse de ancak 1 

asker yaralanmıştır. 1 
Tanca, 15 (A.A) - lspaoY~1 nasyonalist generali Lane Sevı 

radyosunda söylediği bir pU 

tukta lspaoyol Fası sultanın111 

heyeti murahbasasını selaın13' 
dıktan sonra lspanyol F asııı~ 
tam bir muhtariyet verifınesı 
projesinin tedkik edilmelc1~ 
olduğunu söylemiş ve aocll 
ispanyanın harici bir tecaviiı~ 
karşı Fası müdafaa için askeri 
müdahalede bulunmak haklc1111 

muhafaza edeceğini bildirıııW 
dir. 

Bu nutuk aynı radyoda arııl'' 
ça olarak tekrar edilmişdir· 

Alman yada 
putperestlik 

ı bılll 
Berlin, ı4 ( A A ) - 3 

5
js 

doktor Dinler tarafından t~li~ 
edilmiş o!an yeni putpere5 

1,ıı 
hareketine iltihak etmiş . 0 p.I• 
Nüremberg ve Furth'dakı ;ııi 
man milli kilisesi cemaatler 
feshetmiştir. Iİ' 

Danzig, ı4 ( A.A ) - po tı· 
müdürü Sosyalist fırkasını fe 5 

etmiştir. 
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Paris, 15 (Ô.R} - Fransız 
mehafili günün en mühim ha
disesinin Belçika kralı Hl Leo· 
pold tarafından söylenilen nu
tuk olduğunu kabul ediyorlar. 
Hükümdarın, tahta çıktığı ta
rihten beri ilk defa olarak ri
yaset ettiği nazırlar meclisi 
gerek bu sebeple, gerekse it· 
tihaz edilen kararı dolayısiyle 
hususi i>:r ehemmiyet kazan• 
mıştır. Gazeteler bu meseleyi 
ele alarak kendi görüşlerine 

göre netice çıkarmnğa çalışıyor· 
lar. Kralın nutkunu muhakeme 
edebilmek için Belçikanın da
hili vaziyetini tanımak lazım

gelir. Belçika siyasi mehafili 
ne diyorlar? Bunlar kralın nut
kunu ve burru takib eden ka
rarları münhasıran lasvib et
mektedirler. Belçika siyasi 
şahsiyetlerinden biri şunu ha
tırlatıyor ki 24 ilkteşrinde or
dunun yeni teşkilatı için iste
ni:en krediler ve askerlik hiz
metinin 18 aya çıkanlması 
meselesi parlamentonun önüne 
gelecektir. Sosyalistler kredileri 
kabule mütemayil iseler de 
hizmetin 18 aya çıkarılmasına 
kabQl etmeleri çok güçtür. Parti 
lideri ve devlet bakanı Vander
velde bu hususta ihtiraz kayıt
ları serdetmiştir. 

Demokrat hristiyanlar da bir 
senelik hizmet taraftarıdırlar. 

Olsa olsa bunun 15 aya çıka· 
rılmasını kabul edebilirler. Bu 
mukavemetlere rağmen hüku
met mebafili Belçikanın dahili 
ve harici vaziyeti hakkında 
nikbin görünmekte ve şimdiki 
hal ve şartlar içinde milli bir· 
lik blokunu teşkil eden grub
ların siyasi bir ihtilat çıkarma
mak zaruretini anlıyacal..ların· 
dan emin benzemektedirler.Bu 
sebeble hükumet parlamento 
müzakerelerinde emniyet mese
lesini ileri sürecektir. 

Belçikanın barbten evvelki 
bitaraflık vaziyetine döomeğe 
karar vermesinin sebebleri nedir? 
Zira Belçikada beynelmilel va
ziyet yüzünden ihtilatlara sebeb 
olabilecek muhte:if fikir cere
yanları vardır. Şimdiki vaziyet 
Belçikalılara hiç emniyet ver
rnemektedir ve herşeyden 
evvel kendi emniyetlerini dü· 
;ünmeğe hakları vardır. Belçi
kanın coğrafi vaziyeti de gö
zönünde tutulmalıdır. Belçika, 
her biri kudretle silahlanan 
üç büyük devletin, Almanya, 
Fransa ve lngilterenin ara· 
sındadır. Hükumet ve umu
ınh i efkar bu memleketlerin 
ududlannı geçilmez bir 

hale sokmak için sarfettikleri 
gayretlere dikkat etmektedir
ler. 7 Mart kuvvet darbesi 
esasen Belçikayı korkutmuştu. 
Alrnanyanın askerlik müddetini 
uzatması tehlükeyi artırdı. 
Kralın da dediği budur. O 
vakıttanberi Van Zeeland hü· 
~iirneti Belçikanın kendini say· 

1.~rrnak için kuvvetli olması 
u:ıurnunu anlamıştır. 

iKi SiY ASET ARASINDA 
b ~a~at burada dahili siyaset 
t arıcı siyaset üzerine taşmak
adtr. Muhalif partiler hüku

mete milli kuvvetleri silah ve 
adanı d mevcu u bakımından 
°''"'"ırm k .. a ıçın müzaharet ede-

. tiir? Belci kanın bitaraf-

v 

y a 
lığının ilanı bu bakımdan bazı 
güçlüklerin önüne geçecektir. 
Brüksel hükümeti '1hazır ol 
cenge eğer istersen sulh ve 
salah,, siyasetini takib edecek
tir. 

Frensız mehafilinin fikrince 

d ' 
netice çıkarmak imkanını veren 
hiçbir tebliğ henüz Londraya 
gelmemiştir. Belçika hükumeti 
tarafından hariciye nezaretine 
gönderilecek vesika alınır alın· 
maz bir sıra tedkiklere tabi tu· 
tulncak ve derinleştirilecektir. 

Cenevreden bir manzara 
hôdiseleri beklemek lazımdır. 
Fransızlara düşen Belçika kra
lının jestini tenkid etmek de· 
ğil, anlamaktır. 

iyi haber alan .. Fransız me
hafili kral Leopold tarafından 
izah edilen ve çok mühim te· 
lakki edilen Belçika siyasetinin 
Fransız - Belçika erkanı harbi
yeleri anlaşmasının terki ma
nasına gelmediği kanaatinde
dirler. 

CENEVREDE 
Cenevre, 15 (Ö.R) - Bel

çika kralının nutku ve hüku
metinin beynelmilel siyaset iti
barile mühim olan kararları 

lsviçrede ve bilhassa Cenevre
de mühim bir tesir yapmışdır. 
Beynelmilel mehafil bir hüküm 
yürütmeden evvel kralın nut
kunun ve hükumetin kararla
rının tam metnini öğrenmek 

arzusundadırlar. Bununla bera
ber bu hadiseye Garb devlet
leri için dahi Milletler Cemi· 
yeti için oldukça ehemmiyet 
verilmekdedir. Belçika hüku· 
metinin hattıhareketine ge
niş mikyasda dahili siyaset 
mülôh2zalarının müessir oldu
ğu kabul edilmektedir. Milletin 
milli müdafaa için adam ve 
paraca muazzam bir gayret 
yüklenmesini isterken, hüku
meti çoktaoberi Alman propa
gandasının tesiri altında olan 
Flaman muhalefetini silahsız 
b1rakmak jstcmiştir. Şurası 
muhakkaktır ki hükumetin ka
rarları kabul edilirse Belçikanın 
askeri kuvveti hemen hemen 
iki misline çıl<acaktır. Beynel
milel bakımdan Belçikanın ka· 
rarı gerek bala hakem mevkiin
de olan Lokarno paktı gerekse 
yeni Lokarno konferansının 

hazırlanması bakımından bazı 
meseleleri ortaya çıkarmakta
dır. Zira Belçika tamamile yeni 
bir vaziyet almıştır. Bununla 
beraber Belçikaoın Milletler 
Cemiyetinden ayrılacağı hak
kındaki haberlerin hiçbir esasa 
dayanmadığı sarahatle göze 
çarpmaktadır. 

LONDRADA 
Londra, 15 (Ö.R) - Bel

çika kralının beyanab henüz 
tefsir edilmemekte ve hadise· 
lerin inkişafı beklenmektedir. 
Bununla beraber resmi mehafil 
bu meseleye büyük bir alaka 
gösteriyorlar. Şimdilik bu ka· 
rarı mana,Şını tasrih eden ye 

Şimdiki halde hakim olan ka· 
naat şudur ki: Belçika beynel
milel vaziyetini istediği gibi 
tayin etmek ve kendi em-
niyetini münasip gördü~ü 
şekilde teşkilata bağla -
mak hususunda setbesttir. Fa
kat Belçikanın bitalaflığını zı
man albna alacak devletlerin 
de bir ltfikkı vardtr.Belçikanın 
ihtiyaç halinde kendi müdafaa· 
sını lemin ed~bilecek şekilde 
hazırlanmasını istemek. 

Belçikanın beynelmilel vazi
yetinin tebeddülünden ileri 
gelen prensip meseleleri jürist
ler tarafından tedkik edilmek
tedir. Londra hükümeti Lokar
no devleti denilen hükumet
lerin konferansını hazırlamak 
için mesaisine devam etmek· 
tedir. 

GAZETELERE GÖRE 
Paris 15 ( Ö.R) - Belçika 

kralının nutku hakkında gaze
teler birçok tefsirlerde bulunu· 
yorlar. «Temps,. diyor ki: 

"Brüksel hükumetini yeni 
lcararlara sevkeden endişeler 
rnalümdur. Ortada bir hadise 
vardır. Belçika 1914 den evel
ki vaziyetine dönüyor. Belçika 
yeni bir siyasi veçhe almıştır, 

Serbestisini geri almak, hatta 
hiçbir taahhütle bağlı olma
mak istiyor. Maksadı doğru

dan doğruya kendi menfaatle
rini alakadar etmiyen ihtilaf
lardan uzak kalmaktır. Belçika 
dostlarımızın siyasetini anlarız. 
Fakat şunu islemeğe hakkımız 
vardır ki, sadakatle tatbik edi
len bu bitaraflık ayni zamanda 
kuvvetle müdafaa edilsin. Y o!isa 
hem Belçika için, hem de kom
şuları için teblükeli olabilir. 

BiR DARBE 
" lnformation ,. gazetesine 

göre, Belçikanın kararı kollek
tif emniyet prensibine ağır bir 
darbedir. Beşler konferansını 
hazırlamak şimdi birkat daha 
gi.lç olacaktır. Fakat Erkanı· 
harbiyeler an:aşması şimdilik 
bir değişikliğe uğramamıştır. 

Hadiseleri soğukkanlılıkla mü· 
talaa etmelidir. Yakın bir is· 
tikbalde Fransanın şark hudut
larındaki istihkam hattını de· 
nize kadar uzatmak lazım olub 
olmadığını düşüneceğiz. 

ŞiMAL HUDUDUNU 
TAKViYE 

Fransa için mes'!le şudur: 
Adeden Almanyadan aşağı ol· 

VENi ASlR 

e 

duğu gibi silahların kalitesi 
bakımından da aşağı düşme
mek. Bunun için şimal hudu· 
dunda motörlü kuvvetler tesis 
etmelidir. Bu suretle hem Bel
çikaya, hem kendimize emni
yet vermiş olacağız. Ancak 
böyle bir kuvvet hemen Belçi
kanın yardımına l.oşabilir. Al
manlara yo~u kapamak için 
biricik çare budur. 

"lntransigeant., gazetesi Bel
çika ricalinden bazı1arının fikir
lerini neşrediyor. Bunların be
yanatı şöyledir: 

Jaspar - Fransızlar Belçika· 
nın 1914 tecrübesini unuituğu
nu zannetmemelidirler. Fakat 
milli menfaatleri lrnrumak fa. 
zımdır. 1922 de ben Belçika 
için bir Fransız - lngiliz temi
natını teklif etmiştim. Buna bir 
netice verilmedi. 

Hymans ayni fikirdedir. Bel
çika emniyetini korumağa mec
burdur. Van Zelandın sekreteri: 
11Ne söylemek lazımsa esasen 
söylenmiştir.,, cevabım vermiş· 

tir. Bir liberal şahsiyetin fik· 
rince bitaraflık vaziyetine dön
me\de Belçika milletinin Fr•m
saya karşı vaziyeti değişme· 

miştir. 
"Nouvellist.e de Lyoo,. diyor 

ki: Belçikada Flaman ruhu ga
lib gelmiştir. Bu kararlar Lo
karno konferansının e!aslapnı 
değiştirmiştir. Paris ve Londra 
arasıda bunun için müzakere· 
ler açı!acaktır. 

"Petit Proveoçal,, FJamanlar
dan başka katoliklerin de Fran· 
saya müsaid bir vaziyette ol
madıklarını yazıyor. Belçikada 
olduğu gibi Romanyada ve Fran 
saya dost bütün memleketlerde 
Fransa aleyhinde şiddetli pro· 
paganda yapılmakta, Fransa 
dahili bir harh eşiğinde imiş 
gibi gösterilmektedir. 

" Paris - soir ,, Belçikanın 
kararına hayret etmiyor. Ge
çenlerde harbiye nazırı Devez 
Belçikanın Fransaya karşı ta
ahhüdlcrini ifa etmesini mü
dafaa ettiği için istifaya mec
bur olmuştu. 

,. Oeuvre,, Fransa hariciye ne
zaretinin hiçbir preori olma
dan Belçikamn kararını öğren· 
mekle hayrette kaldığını yazı

yor. 
"Ekselsiyor" -gazete~i bu su

retle 15 senedenberi beynelmi
lel münasebetleri emniyet esası 
üstünde kurmak için sarfedilen 
mesaiden hemen hiç birşey 

kalmadığını yazıyor. 
ROMADA 

Roma, 15 (Ö.R) - Belçika
nın kararı burada müsait şekilde 
karşılanmakta ve ltalyanm si· 
yasi prensiblerine mutabık 
görülmektedir. 

Berlin, 15 (Ö.R) - Belçika· 
nın karan henüz tefsir edılme· 
miştir. Sadece Belçikanın ha
rici siyasetini münhasıran Bel
çika menfaatlerine istinad et· 
tirmek istediği ve tedafüi itti
faklar aleyhindeki Alman siya
setine mutabık olduğu kayde· 
diliyor. 

Lizbon, 15 (Ô.R) - General 
Franko kuvvetleri Madrid üze
rine ileri hareketine başlamış
lardır. ilk hücum Naval Perale 
karşıdır. Bundan sonra hedef 
Eskuryal olacaktır. 

SahHe s -

s 
ış y a , 

Sovyet notasının gazetc]erde neşri ugil· 
terede taalılıüdlere ınugayir göriildü. 
Londra. 15 (Ö,R} - lngiliz 

hükumetinin ispanya işlerine 
müdahale etmemek hakkında
ki kararı Eden tarafından söy
lenen bir nutukla te'kid 
edilmiştir. Dış işleri bak nnı 
demiştir ki; 

Şimdiki hadiseler, lngi'iz mil
le.tinin ananelerini muhafaza 
etmek üzere hiçbir gayretten 
sakınmaması lüzumunu isbat et
mektedir. Biz bu ananelere de· 
vam edeceğiz. Avrupa kıtası
nın işlerine karışmamak iste· 
nilse bile bu imkansızdır. Şu 

halde Avrupa kıtasındaki ro• 
Jümüzü oynamağa devam ede-
ceğiz. ispanya hadiseleri gös
termiştir ki bunlar Avrupa için 
de ispanya için oldnğ'u kadar 
vahim neticeler verebilirdi. 

Bunun önüne geçmek için
dir ki lngiliz kabinesi Fransa
nın ademi müdahale teşebbü

süne müzaheret etmeği hiç 
tereddüd etmeden lrnbul ct
mişdir. Bu teşebbüs, Beynel
milel anlaşma ile, etrafa yayıl
mak istidadında olan tehlükeyi 
ispanyaya tahdid etmişdir. 

Ademi müdahale komitesine 
tevcih edilen tenkidleri bilmez 
değilim. Hatta lngiltere için 
bu komiteyi terketmek zama
nının geldiği bile söylendi. Bu 
bizim fikrimiz değildir. Komi
tenin çalısına usullerindeki ya
vaşlık pratik teklifler üzerinde 
kararlar vermesine mani değil
dir. Ademi müdahale anlaşma· 

sının tesiri hakkındaki bazı 
tereddüdlere iştirakten ben 
uzak bulunuyorum. Bu anlaş
manın tatbikini her vasıta 

ile kolaylaştırmak azmındeyiz. 

Aksi takdirde ortaya çık2cak 

tehiükeli neticelerin önüne geç· 
mek için bunu elzem saymak
tayız.,, 

Moskova, 15 (Ö.R) - Lon· 
dra Sovyet Rusya maslahatgü
zan taraf mclan 12 Teşrinievvel
de ademi müdahale komitesi 
reisi Lord Plimoutha verilen 
ve bitaraflık taahhüdlerinio 
ihlaline müteallik olan nota 
metni neşredilmiştir. 

Londra, 15 (A.A) - Sovyet 
notasının gazetelerle neşri ln
gilterede komite müzakeratmı 
gizli tutmak haklnndaki taah· 
hüdlere mugayir görülmektedir. 

Londra, 15 (Ö.R) - Sovyet 
sefiri Meiscki F orayn ofise gi
derek ispanya işlerine ademi mü
dahale komitesi reisini görerek, 
komiteyi yeni Sovyet protesto 
notasını müzakere etmsk üzere, 
hemen içtimaa çağırması husu
sunda ısrar etmiştir. Her ne ka
dar reisin ne cevab verdiği malum 
değilse de teeyyüd eden bazı 
haberlere göre ademi müda
hale komitesi reisi Scvyetlerin 
son notasını komiteye tebliğ 
ederken bununla birlikte ve
recegı cevapta Rus teklifini 
hemen müzakere için komite· 
nin içtimaa davetine şimdilik 
lüzum görmediğini bildirecek
tir . 

B lgar·standa aşizm emayü le i 

Çankof bir hükiimet 
darbes· azırla acakmış 

lstanbul, 15 (Yeniasır muha
birinden) - Sofyadan bildiri
liyor: 

Bulgaristanda faşistler son 
günlerde faaliyetlerini artırdı
lar. Memleketin her tarafından 
gelen hnberler vaziyetin karı
şık olduğunu bildirmektedir. 

Faşist teşekkülleri kendi 
etrafında toplayan Çankof 
partisinin şiddetli bir hükümet 
darbesi hazırlamakda olduğu, 
bu harekete Bulgar ordusunun 
mühim bir kısmı ile zabitlerin 
de iştiraklerini temine çalıştı· 
ğı söyleniyor. Diğer taraftan 

1 
faşist aleyhdarı teşekküllerin 
de harekete geçmeleri muhte· 
meldir. 

Çankcf, hükumet darbesi 
teşebbüsünde muvaffak olur 
da iktidar mevkiine gelirse 
Bulgaristaoın harici siyasetinde 
mühim degişiklikler olacaktır. 
Zira Çankof, Yugoslavya ile 
yakınlaşma aleybdarıdır. 

Mumai eyh Bulgarislanın ha
rici siyasetinde bilhassa Faşist 
ltalyaya ve Almanyaya dayan· 
ması arzusundadır. 

Çankof, revizyonist temayü· 
)atın ancak bu siyasetle ileri 
gidebilece~i kanaatındadır. -··· Radikallar 

toplantısı 
Paris, 15 (A.A) - Radikal 

sosyalist partisi bürosu dün 
akşam Daladierin riyaseti al· 
tında toplanmışdır. Büro milli 
kongrenin Birritzde yapacağı 
içtimadan evvel Fransız mille
tine bir beyanname neşretme
ğe karar vermişdir. 

Edvard 
1 .. aç o·iyme ınei·asinı 
konıitesi toplandı 

Londra, 15 (A.A) - Majeste 
Sekizinci Edvard'm taçgiyme 
merasimini tanzime memur ko· 
mite dün toplanmışhr. 

Öğrenildiğine . göre, Angli
kan kilisesi birliği taçgiyme 
merasiminde Kral tarafından 
söylenen yemin cümlesinin de· 
ğiştirilmesini protesto eden bir 
karar almıştır. Hu değişmeğe 
sebeb dömioyonlar nizamna
mesinde ve Vesminster statüsü 
ahkamında yapılan tadilattır. 

Küçük antant 
Ekonomik anlaşma 
yapamaz mı? 

Roma, 15 (Ö.R) - "Messa
jero,, gazetesi küçük antat dev-

letlerinin kendi aralarında eko
nomik bir anlaşma yapmaları-

nın imkansız olduğu müta
leasmdadır. Zira Yugoslavya, 
Romanya ve bilhassa zıraı 

memleketler olduğu halde Çe
koslovakya tamamiyle sınai bir 
memlekettir. Romanya ve Yu
goslavyanm başlıca ihracatı 

Italyayadır. Bu memleketler 
ayrı ayrı ltalya ile anlaşmağa 

mecburdurlar. 

~ı\lnıan cevabı geldi 
Londra, 15 (Ö.R) -- Alman

ya işgüderi prens de Bismark 
hariciye nezaretine yeni Lo
karno paktı için yapılmak iste
nilen müzakereler hakkında 

Alman hükumetinin bir tebli
ğini vermişdir. Bu tebliğ ge
çen Eyliilde yapılan lngiliz 
tebliğlerine bir cevab teşkil 
eder. 



Türk kırmızıların şaheser olan taarruzları ve Türk mavilerin cansiprane 
müdafaası, yenilmez ordumuzun nasıl eşsiz bir cevher olduğunu gösterdi . .. ~~--'O--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-===-

- naştaıa ,, 1 lflcl .<a >'/aılıı -
lıyor. Kendi kendimizi bütün 
kandırmak isteyişlerimize rağ-

• men taarruza geçen (Kırmızı) 

ile bu taarruıa dikkatle 
karşı koyan (Mavi) yi birbirin
den ayrılmaz bir vücudun kol
ları gibi kıskanıyoruz. Akşam 

vaktı karanlık basıncaya kadar 
kırmızı taraf mevzilerine soku
lan maviler şimdi kuvvetli ve 

yöz ateşleri artık harb saha
sında tam faaliyetin başladığı

na delalet ediyordu. Saat se
kizi yirmi sekiz dakika geçe 
Demirci köyünde, yani muha
rebenin cereyan ettiği sahayı 

kontrolünde bulunduran hakim 
bir tepedeyiz. 

KIRMIZI SÜV ARILER 
iLERLiYOR 

Burada Orgeneralle maiyet-

• 

Orgeneral nıulıartirimize beyanatta butunıırıır 
uyanık bir ruhla muka\ıil ta- ! )erindeki yüksek rütbeli sübay-
rafın taarruzlarına kartı koy- !ardan başka manevraların ha-
mıya çalışıyorlar. kem heyeti de yer almış bulu-

Biraz ileride alakadarlarıo ouyor. Bütün gözler dikkat ke-
beyaoatlanndan anlıyoruz ki, silmiş, en ufak hareketler bile 
kırmızı'lar bugün tam mevcu- gözden kaçmıyor. Ovada kır-
duyla büyük bir taarruza ge- mızı taraf süvarilerinin topçu 
çerek kat'i netice için çalışa- himayesi altında ilerledikleri 
caktır. Korgeneral Mustafa müşahede ediliyor. 
Muğlalı, zevalden önce kat'i Bizim bulunduğumuz mevki 
neticenin alınacağını bile kes- mavilerin elinde •. Yaoıbaşımız-
tirmiş.. da, 30 - 40 metre uzağımızda 

ASKER SÖZÜ mevzi alan mavi kuvvetler, teh-
Asker, bahusus ki Türk as- lnkeyi sezdikleri için pür dik-

keri konuştuğu zaman, söyle- kat kesilerek yukarıdan verile-
dığinin icra tarafına da geçmiş cek emirlere intizar ediyorlar. 
bulunuyor. Bunu, dürbünlerin Tayyarelerin kontrolünden kaç-
ta uzaklardan getirdiği haber- mak için arazi üzerinde adeta 
!erden anlıyoruz. Kırmızı ordu sürünürcesine yürüyen erat, 
gerilerden aldığı taze kuvvet- mütemadi bir şekilde mevkile-
leriyle şafakla beraber şiddetli rını takviye ile meşgul olu-
bir taarruza geçmiş bulunuyor. yorlar. 
Bu sırada tayyare kuvvetlerini HEYECANLI DAKiKALAR 
de ufukta görüyoruz. Karşı tarafta bir ağır maki-

Bir siperin yanı başında du- nalı tüfenk bölüğü hücuma 
ran Korgeneral vaziyeti soru- geçti. Mavilerin bir muharebe 
yor. Adsız bir Türk askeri, Heri kolunun geriye çekildiği 
siperin içinde cevab veriyor: şayi oluyor. Gelen haberlerin 

- Sabahın altısında bir düş- hangisine inanacağımızı kesti-
man kolu bize yakiaştı. Ateşle remiyoruz. • 
mukabele ettik. Onların ileri Saat sekiz otuzbeşte kırmızı 
harekatının başladığı bu saatte kuvvetler Karacaağaç köyünü 
diğer cebhelerde de aynı şe- işgalleri altına aldılar. Kırmızı 
kilde hareket edildiği bildirildi. kuvvetler Karacaağaç köyünü 
Ben şimdi araziyi tarassud edi- ellerine geçirdikten sonra mev-
yorum. Şu tepeciğin üzerinde zilerini tahkim ederek, derhal 
beyaz bir iz var. Dikkat huyu- telefon ve telsiz ' şebE'kelerine 
rulursa gözle bile görülür. işte, bu mıntakayı bailıyorlar. 
bunun yanındaki sarı tarladan Dürbünlerle birkaç kilometre 
düşman piyadesinin inmekte yakınımızda cereyan eden mu• 
olduğunu görüyorum.Sırtlardan harebeyi takibediyoruz. De-
fundalığa dahil oluyorlar. Fun- mırcı köy sırtlarında büyük 
dalar sık olduğu için tamamen hazırlıklar var. Kırmızı taraf 
gizlendiler. Şimdi hiç gorun- bulunduğumuz köyü eline ge-
miyorlar. Fakat biz düşmanla çirmek için emniyetle ileri ha-
teması kesmek istemiyoruz. reketine devam ediyor. 

ORGENERALiN BiR BELENBAŞI 
HATIRASI iSTiKAMETiNDE 

Orgeneral İzzettin Çalışlar, 
dürbünleriyle ufuklardaki ka
raltıları tedkik buyururlarken 
kendilerine aid kıymetli bir 
hatırayı anlatıyorlar : 

- Bu dürbün benim ıçın 

büyük bir tarihi kıymeti haiz
dir. Onu, ilk erkanıharp yüz 
başısı olarak mektepten çıktı
ğım zaman, 1322 yılında Sela
nik bonmarşesinden almıştım. 

Galiba altı buçuk lira idi.Onu, 
askerlik hayatımın canlı bir 
hatırası olarak muhafaza edi-
yorum. 

PiYADE ATEŞi 
Bu sırada cebhelerde piyade 

ateşi de başlamıştı. Tayyarele
rin gözleri alan faaliyeti ya
n oda piyade. topçu ve mitra!-

Kırmı:ıılar cidden şayanı dik
kat bir tabya ile mavileri çe
viriyorlar. Ve Korgeneral Mus
tafa Muğlalının idare ettiği bu 
harekatın tahmin edildiği şe
kilde inkişaf etmeğe başladığı 
anlaşılıyor. General Ali Rıza
nın kuvvetleri Belenbaşı istika
metinde de ilerlemeğe başla

dılar. Gelen haberlerden biri 
de şudur : 

- Demirclköy cebhesi 
sarılmış ve taarruz 
çemberi daralmıştır. 

KIRMIZI ORDUGAH 
En mühim ve heyecanlı da

kikaları yaşadığımız şu anda 
Kırmızı taraf ordugahında şöy
le bir hareket müşahede edi
livor : 

Askerler,subaylar, kurmaylar, 
muhabere ve telsiz memurları, 
telefon bölüğü, güvercin kol
ları kırmızıların muharebe mey
danını bir arı kovanına çevir
mişler. En mühim anda burada 
hareket seferberliği hakimdir. 
Korgeneral, dürbünüyle cebhe
leri gözden geçirirken öte ta
raftan da tayyarelerin attığı 
raporları tedkik ediyor, telefon 
başında mütemadi bir şekilde 
direktifler yetiştiriyor. Emir 
makinesi o kadar muntazam ki 
koca ordugahın bütün kollarile 
muhabereyi muhafaza ettiği 
anlaşılıyor. 

lj 

Demirci köyü işgali altında 
bulunduran alay kumandanı 
emir veriyor : 

- Dikkat, kırmızıların taz
yiki dayanıncaya kadar eliniz
deki tepeler takviye edilecek, 
ihtiyat kuvvetler. hazırlıklı bu
lunacaktır. 

BOMBARDIMAN BAŞLADI 
Saat tam on .. Ufukta bir 

karaltı, bunun arkasından yük
selen sayısız tayyareler .. Kır
mızı taraf hücumlan, tayyare 
taarruzlariyle birlikte son hızı
nı almış bulunuyor. Bombardı
man, avcı ve keşif tayyareleri 
saniyeler içinde mavi tarafın 
ordu idare yerini gözden ge
çirdiler .. Sonra Mavi ordunun 
hareket merkezleri Üzerlerinde 
bir kavis çizerek Demirciköy 
istikametine doğru geldiler. 

işte bu anda, neticeyi ala
cak olan muharebe başla-

vilerin topçu mevkilerini arıyor
lar, buldular. Şimdi topçu mev
kileri bomba yağmuru altında 
eziliyor. Bu sık tarama ameli
yesi o kadar heybetli oldu ki, 
muharebe idare yeri bir müd
det için istediği faaliyeti mu
hafaza edemedi. 

TA YY ARELERIN REKOR
LARI 

Manevralarda tayyarelerimiz 

rekor denecek kadar kıymetli 
neticeler elde etmislerdir. Üç 
gün, üç gece devam eden ma
nevralar esnasında tayyare
lerimiz gece gündüz uçuşlar 
yaparak hava faaliyetlerini tam 
bir mükemmeliyette başarmış-

Bitaıa/ hakem heyetı 
mış bulunuyordu. Bombardı- )ardır. Manevraların bugünkü 
man tayyareleri mavi taraf kısmında, tarafeynden az tay-
cebheleri üzerinde tahribat yaresi olan bir tarafın karşıla-
yaparken arkadan yetişen kır- şacağı müşküller tamamen or-
mızı kuvvetler mavileri bastırı- taya konmuştur. 
yor, hareket genişliyerek son Esasen kırmızıların tayyare 
hızını alıyordu. Tayyarelerin sa- faaliyetleri başlar başlamaz ma-

' 
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vurdukları bombalar mavi kuv- vilerin süvari, topçu, piyade 

vetlerin eskisi gibi serbest ha· 
reket etmelerine mani oluyor. 

YILDIRIM GiBi 
Tayyare bombardmanları o 

kadar ani ve kat'i oldu ki, Kır· 

mızı kuvvetler tayyare ateşinin 

him,.yesi altında, topçu ve ma
kineli ateşinin de yardımiyle 

yıldırım gibi inmiye başladılar. 

Mavilerin karargahı adeta tay
yareler tarafından abluka edil
mis vazivette .• Tayyareler. ma-

kıtaatı üstleri örtülü olarak bu 
taarruzlara cidden şayanı hay
ret bir kudretle karşı koya bil· 
mişlerdir. Tayyare toplarının 
muhitinden uzak kalmak mec
buriyetini hisseden tayyareler 
de bu gayelerinde muvaffak 
olarak mukabil taraf için ciddi 
bir tehlüke olmuşlardır. 

OVA HARBi 
Kırmızı kuvvetlerin perva

sızca devam eden taarruzları 
ağır makinelilerden himaye 

gorunce ovada şiddetli bir mu
harebe cereyan etmiye başla
mıştır. Kırmızı kuvvetler ovada 
yayılarak hareketlerine, gittik
çe artan bir genişlik vererek 
muvaffakıyet imkanlarını artı
nyorlardı. 

Mavi taraf bir haber alıyor: 

- Kırmızılar yandan kuşat
macı bir şekilde Kuşçuburuna 
doğru akıyorlar. Kırmızıların 

Süııgü hücırmunaa11 güzel bir intiba 
ihtiyat alayı da yetişerek ova- r 
da yerıni alıyor. 

Kırmızılann avcı kolundan 
üç manganın kuvvetli bir iniş ' 
yaparak birinci hat taarruzuna 
iştirak ettiği görülüyor. işte 
süvariler de hücum ediyorlar. 

SÜNGÜ MUHAREBESi 
Türk kırmızı kuvvetlerin as

keri bakımdan şaheser olan 
taarruzları, yine Türk mavi kuv
vetlerin cansparane müdafaası, 
ayni askerlik hasletlerile yetişen 
çelik ordunun tabya, muhare
be, hazırlık bakımından nasıl 
bir cevher olduğunu nok
sansız meydana koyuyor. 
Demirciköy civarındaki neticei 
lrat'iye muharebesi, bu mevkii 
saran kırmızı kuvvetlerin taar
ruzlarını arttırmalarıyle ciddi 
bir muvaffakıyete doğru yol 
almış ve mavilerin hareket 
çemberi daralmıştı. 

Bir aralık Demirciköy önle
rine kadar yaklaşan kırmızılar, 
artık köy hududunu çevirmiş 

bulunuyorlardı. Kurtuluş im
kanları çok azdı. Bu anda ma
vilerin gösterdikleri kahraman
lığı takdir etmemek elde de
ğildir. Köyün aşağı mahalle· 
lerine kadar yaklaşan kırmızı 
öncüleri, büyük bir sür'atle ve 
tayyarelerin himayesi altında, 
arkadan yetişen kahir kuvvet
lerin de iltihakıyle köyü elle
rine geç:recek bir muvaffakı
yet geçirmişlerdir. 

ALLAH ALLAH SESLERi 
işgalleri altındaki araziyi 

adım adım müdafaa kararı ve
ren mavilerle kırmızılar arasın
da köy hududunda süngü mu

harebesi başlamıştır. Ben, mu
harrir arkadaşım Orhan Rah
mi ile birlikte bu sırada küçük 
bir kaza savdık. 

Kırmızı kuvvetlerin ovada 
yayılarak Demirci köyünü sar
dıklarını görüyorduk. Fakat 
köyü bu kadar büyük bir sür'at
le ellerine geçireceklerini tah
min edemediğimiz için, köy hu
dudundaki meydan muharebe
sini daha yakından görmek ar
zusuyle, b r mavi kolu takiben 
köyün aşaJı'ı mahalle sokakla
rında dolaşıyorduk. 

Hiç beklemediğimiz bir anda 
dar bir sokak içinde mavileri 
bastıran kırmızı kuvvetlerle ma
viler arasında karşılıklı tüfenk 
ateşi başladı. Kulağımızın di
binden geçen kurşunlardan mu
hafaza için derhal yerlE're yat
mışsak da, bu defa da iki ta
raf süngü süng&ye geldiler. 

Allah, Allah seslerile birbi
rine katışan kardeş kuvvetler, 
bu süngü muharebesinde, biz
lere oldukça heyecanlı daki
kalar yaşattılar. Fakat bu va
ziyet uzun müddet devam et· 
meden, Kırmızılar muvaffakı
yet elde ettiler. 

KAT'i NETiCE 
Bu vaziyet karşısında Mavi· 

!erin bu mevkide tutunmaları 

imkansız gibi birşeydi. Esasen 
Mavi'lerin ihtiyat kuvvetleri de 
meydan muharebesine girmiı 
olduğundan bu kısımdan daha 
fazla bir mukavemet de bek• 
lenemezdi. 

Kırmızı'lar Demirci köye bit
kim olunca derhal burasını 

telefon şebelıelerine bağ"adılar 
ve mevzileri kuvvetlendirdiler. 

BiR TESADÜF 
Bu arada Demirciköy halkın

dan biri general Rüştü'ye yak· 
!aşarak kendisini tanıttı. İbra· 
him ağa ismindeki bu adam 
general Rüştü ile birlikte, 
umumi harp senelerinde kanal 
harekatına iştirak etmiş .. Kanal 
taarruzuna aynı safta girerek 
cidden büyük bir muvaffakıyet 
göstermiş. 

Sayın general Rüştü'yü mü
tehas~is eden bu silah arkadaşı 
generalin iltifatlıırına mazhar 
olmuştur. 

BORAZANLAR ÇALIŞIYOR 
Muharebenin aldığı şekil ar

tık kat'i neticeyi ve manevra· 
!ardan elde edilmesi İcab aden 
kıymetli sonucu vf!rmiş bulunu
yordu. Saat tam 12 yi üç geçe 
ha kem heyetinin tensibi ve 
Orgneralin emirleriyle ve işa
ret toplarıyla manevraların 
sona erdiği ilan edildi. 

Bu netice derhal borazanlar 
tarafından ilan edilirken cid
den müstesna bazı vaziyetler 
olmuştur: Kırmızı tarafa esir 
düşen bir mavili arkadaşlarına 
dert yanıyordu: 

- Esaret hissesi bize düştü. 
insan kardeşinin yanında bile 
esaret acısına tahammül ede
mıyor. 

Bir başka asker: 
Tali'de bu da varmış .. 

Beni fena avladılar. Esir ol
dum. 

Diye hayfleniyordu. 
NETİCE 

Çelik ordunun büyük bir 
askeri disiplin ve sonsuz feda

karlıklariyle başardığı askeri 
manevralardan elde edilen as
keri neticeler cidden kıymetli 

ve istifadelidir. Manevralardan 
sonra Türk kırmızı ve Türk 
mavilerin en büyük kuman
danl.ırından en rütbesiz nefe
rine kadar sarmaşan Türk ço
cukları, elde edilen neticeden 
derece derece iftihara layık

tırlar. Maviler mağliib olmuş 
değildir, kırmızılar mağliib ol
muş değildir. Manevralarda el· 
de edilen galebelerde iki ordu 
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Sovyetlerin ikinci notası 

Portekiz sahillerinin 
kontrolünü istemektedir 

Bu asgari tedbir alınmazsa ademi müdahale 
işi Asilere yardımı gizlemekten başka bir 

şeye yaramıyacaktır 

Londra, 15 (A.A) - Royter ki müzakereler esnasında soru-
ajansının teyid ettiğine göre, lan suale cevaben; hükumeti-
Sovyet hükumeti tarafından min talimatiyle şu noktaları ko-
ademi müdahale komitesine m tenin müstacelen müzakere 
verilen yeni nota üzerinde Lord 
Plymouth Fransız büyük elçisi 
B. Corbi, ile görüŞmüştür. 

Moskovadan gelen bir habe
re göre Sovyetler birliğinin 

Londra elçisi lngiltereye hare
ket etmiştir. 

Dışişleri bakanı Litvinof ade
mi müdahale anlaşmasına mu
halif hareketler hakkında der
hal enerjik tedbirler alınmasını 
istemek hususunda büyük elçi
ye kat'i talimat vermiştir. Bu 
gibi tedbirler alınmadığı tak
dirde Sovyet Rusyanın komite
den çekileceği kakkında yeni
den tebligat yapılacağı Mosko
vadan teyid edilmemiştir. 

NOT ANIN METNi 
Londra ı5 (Ö.R) - Sovyet 

Rusya sefiri tarafından ispanya 
işlerine ademi müdahale komi
tesinin hemen içtimaa daveti 
ricasiyle komite reisine verilen 
notanın metni şudur: 

"Komitenin son içtimaında-

etmesini rica ederim.,, 
"ispanya asilerine gönderilen 

silah ve mühimmatın &ısını kül
lisi Portekiz hududu ve Porte
kiz limanları vasıtasiyle yapıl

dığından ademi müdahale pren-
sibinin daha ziyade ihtilalin 
onune geçmek üzere asgari 
bir tedbir olarak komitenin 
Portekiz limanlarına bu n;alze
meyi taşıyan vapurlar üzerinde 
bir kontrol tesis etmesini taleh 
ederiz. Bu kontrole lngiliz 
veya Fransız filolarından birisi 
veya her ikisinin memur edilme
sini teklif ederiz. Eğer böyle 
asgari bir tedbir alınmazsa, 
ademi müdahale kararları ga• 
yeye ermek şöyle dursun, bila
kis meşru lspanyol hükumetine 
karşı asilere yapılan yardımı 

gizlemeğe hizmet edecektir. 
Komitenin bu teklifi gelecek 
celsesinde müzakere etmesi 
için icabeden şeyin yapılması 

ve teahhürsüz içtimaa davet 
• edilmesini reca ederim . ., 

Alman protestosu münasebetile 

Thorez'in nutkundan 
çıkan hadise kapandı 
Paris, 14 ( A.A ) - Salahi· 

yettar mehafil Almanyanın 
Fransa hariciye nezareti nez· 
dinde teşebbüslerde bulunma
sını intaç etmiş olan hadisenin 
kapanmış olduğu mütalaasın
dadır. 

Bu mehafil Almanyanın mes
ul şahsiyetlerinin birçok defa
lar ve hassaten son zamanlarda 
Nürenberg'de söylenilen nutuk
larda F ransanın dahili işlerine 
müdahale mahiyetinde sözler 
söylemiş ve bu suretle Fransa
nın da pek haklı olarak mü
masil bir hareket ve mukabe
lede bulunmuş olduğunu hatır
latmaktadırlar. 

Thorez 15 bin Alzaslı önünde 
komünist, sosyal ve radikal 
sosyalisti F ran'1Z demokrasisi 
içinde vahdete teşvik etmiştir. 

Hitler hakkında sözlerine 
gelince; hatib benim mücade
lem ismindeki eserinde Fransız 
milletine karşı kullanmış ol

duğu teveccühkiirane sözlere 
mukabele etmekten başka bir 
şey yapmamıştır. Führer bu 
eserinde Fransız ırkının Zenci 

ırkın tesirile piçleşmiş oldu
ğunu ve Fransayı mahvetmek 
için onu tecrid eylemek lazım 
gelmekte bulunduğunu söyle
miştir. 

Avusturya askerlik bakımından 
çok mühim kararlar alıyor 

Viyana, lS (A.A) - Bakanlar kurulu t<'şkilatı hakkında yeni 
kanunu neşretmiştir. Bu kanundan anlaşıldığına göre, bu teşkilat 
eli silah tutan bütün gönüllüleri toplamak ve onların talim ve 
terbiyesini temin etmekle mükellef tutulmaktadır. Milis teşkilatı 
milli müdafaa bakanı tarafından idare edilecektir. Milis teşkila
tına iltihak etmeleri için eski muharip kurullar azaları üzerinde 
hiçbir tazyık yapılmıyacaklır. 

Kanun Heimtschutzi azalarının ve bilhassa milise yazılmak 
istiyenlerin silahsızlandırılması hakkında hiçbir hükmü ihtiva 
etmemektedir. Heimtchutzin sivil teşekküllerine gelince, iyi haber 
alan bir menbadan öğrenildiğine göre bu teşkilatın bütün bina· 
farı kapatılmıştır. 

Pazartesi Heimtchutzlerin teşkilatı bütün faaliyetini durdur· 
muştur. 

Salahiyettar mahafil bu teşkilatı dağıtmakla meşguldür. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
da aynı derecede haklıdırlar. 

Manevralar Türk ordusunun 
hareket ve muharebe üstünlü
ğünü meydana çıkarmış, en 
ileri muharebe vasıtalarından 
manevralarda istifade edilmiş

dir. Biz, büyük orduya sar· 
sılmaz itimadımızı, edindiii'imir 
İntibalarla bir kat daha teyidi 
vaıife bılıyoruz. 

ORGENERALiN 
BEY AN ATLARI 

Manevralar biterbitmez sayın 
Orgeneral izzettin Çalışlar' dan 
ınanevraların neticesi hakkında 
~ntibalarını rica ettim. J{icamı 

abuJ buyuran sayın Orgeneral 
(Yeni Asır) a aşağıdaki be ya· 
natı lütfetmişlerdir. 

- Bugünkü son ve kat'i 
h~reketlerde beriki taraf çok 
yuk,ek bir sevk ve idare. ııa vet 

hevesli ve canlı gayretler gös
termişlerdir. Ordumuz lzmir 
manevralarında en yüksek or· 
duların seviye~inde bulundu
ğunu bir defa daha isbat et
miştir. Askerlerden, subaylar

dan, kumandanlardan ve bütün 
muharebe teşki'atının subay· 
!arından çok derin bir iftiharla 
duygularımı tamamladım. 

GEÇiT RESMi 
Bugün öğleden sonra saat 

ondörtte Cumaovası civarında, 
manevraları bitiren çelik ordu
nun geçit resmi yapılacaktır. 
Belediye reisi geçit resminden 
sonra bugece saat yirmide Fu
ar gazinosunda büyük ordunun 
kumanda heyetine ve yüksek 
generallere bir ziyafet vere
cektir. 
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Bir toplantı 
Roma, 1S (A.A) - ltalyan

Avusturya ve Macaristan dış 

işleri bakanlarının 9 lkinciteş
rinde toplanacakları teyid edil
mektedir. 
~illRi!Villll2:r.z:•!l'Z.iC!Z7../X7Jll 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fi at 
772 M J Taranto 12 SO 17 12S 

423 Ü Kurumu 11 7S 17 7S 
341 AR Üzümcü 10 SO 12 7S 

228 Alyoti bi. 12 SO 12 7S 
222 Vitel ıs 2S 17 2S 

214 S Gomel 11 SO 14 
192 Beşikçi oğlu 10 7S 13 

168 T Erman 11 50 13 7S 
87 H Alyoti 14 SO 16 
S8 A Muhtar 12 12 
39 S Süleymano13 7S 14 SO 

36 J Kohen 11 18 62S 
3S S Calardin 9 2S 17 
31 B S Alazraki 9 2S 10 2S 
34 J Taranto M 7 37S 8 

26 S Emin 13 SO 17 2S 
24 Horasan O 11 SO ı3 

22 K Kazım 14 ı4 
ı9 Ş Rıza Ha. ı8 ıs 

18 P Paci 8 8 SO 
ıs c Alanyalı ıs ıs 
ıo F Z Meh. 6 7 7S 

8 S Galemidi 13 ı3 2S 
3022 Yekun 

262749 Eski satış 

26S761 Umumi satış 
incir 

Çu. Alıcı 

239S Ş Remzi 7 
Fiat 

ıs 

16 ı272 T ile T l Şir. 6 7S 

500 Rıfat Boran 5 25 
300 F Z lzzi 8 50 

72 J Taranto M 8 7S 
70 P Paci 10 
32 K Kazım ıo SO 
26 H Şeşbeş ı5 
15 A Muhtar 8 50 
4681 Yekun 

133255 Eski satış 
137935 Umumi satış 

Zahire 
Çu. A1ıcı Fiat 

5 25 
8 50 

8 75 
10 
11 
ıs 

8 so 

920 Buğday 4 75 6 
50 Bakla 4 8125 4 8125 
15 Susam ı3 50 13 50 

130 Kumdan 3 50 3 50 
150 Burçak 4 375 4 375 
163 ba. Pamuk 45 25 46 

5 harar " 
4468 ke. Pala. 39() 490 

9 Ka. Ceviz 11 SO 15 
4512 ki. keçi de. 57 S7 
r7./.7'/L777/E/~T//s 

H. T a~sin Tan 
Diş tabibi 

Muayenehanesini 2 inci 
~ Heyler So. Hamam karşısın-

da 37 No. ya nakletmiştir. 
Telefon: 3774 

Q (1924) 
f.4;(:.t'.,,;..,V /.//.X/ LT'.oo'//:Z:TZZOZCT4 

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 edebilirsiniz. Avrupadan 
celbedilen son kutu modelleri 
üzerine fevkalade düğün, nişan 
kutularının muhtelif ve müte
addit formalarını ancak yeni 
manifa turacılarda Esnaf ve 
Ahali bankası civarında Singer 
dikiş makineleri satış ma
ğazası karşısında on beş 

numarada Nafiz Mustafa kutu 
fabrikasından tedarik edebi
lirsiniz. 

Bir facianın muhakemesi 

Arkadaşını öldüren 
genç mahkum oldu .. 
Facianın baştan başa bir 

eseri olduğu tahakkuk 
kaza 
etti 

Geçen ağustosun dördüncü 
günü, Bucanın Kurudere mev
kiinde bir bağ içinde, gece 
yarısı bir facia olmuştu. F ey
zullah oğlu Arslan adında on 
yedi yaşında genç bir delikanlı 
domuz zannedilerek en samimi 
arkadaşı Ahmed oğlu Ramazan 
tarafından çifte tüfeğile yara
lanarak öldürülmüştü •• 

Bu facia hakkında tahkikat 
hakimliği tarafından yapılan 
incelemeler sonunda, suçlu 
Ramazanın, arkadaşı Arslanı 

dikkatsizlik ve tedbirsizlik 
yüzünden domuz zannede-
rek öldürdüğü anlaşılmış ve 
ceza kanununun 455 nci mad-
desinin birinci bendine tev-

ileride amcasının bağına ge
lerek : 

- Amca, ben domuz zan
nile arkadaşım Arslanı vurdum. 
Beni karakola teslim et .• 

Demiştir. 

Filvaki Ramazan ertesi sabah 
karakola teslim edilmiştir.Hadi
se mahallinde müddeiumumi mu
avini huıuruyle yapılan tedkikat 
neticesinde, Arslanın iki kaşı 
arasından giren saçmaların 
kafatasım tamamen açtığı 

ve sol gözünü berbat ettikten 
sonra sol kulak altından çık

tığı, başk:ı saçmaların da ko
lunu ağırca yaralamış olduğu 

görülmüştür. Arslan hastanede 
ölmüştür. 

Dünkü duruşmada ~orgusu 

fikan cezalandırılması için suç· yapılan suçlu Ramazan; arka-
lunun Asliyeceza mahkemesin- daşını domuz zannederek vur-
de lüzumu muhakemesine ka- duğunu söylemiştir. Maznunun 

ana ve babası da dahil olduğu rar verilmişti .. 
halde dinlenen yedi şahitden 

Dün Asliye ikinci ceza ha- altısı suçlu ile maktul arasında 
kimi Halim Sıdar, bu davanın hiçbir ı;eç imsi zlik müşahede 
mubakemesine başlamış ve bir etmediklerini bi 'akis öteden-
duruşmada muhakemeyi fasle- beri kardeş gibi geçindiklerini 
derek neticeye bağlamıştır. Ha- söylemişlerdir. Hatta şahidler-
diseyi şurada kısaca anlatalım: den ikisi hadisenin akabinde 

Ramazanla Arslan küçük yaralı Arslanın yanına geldik-
yaştan beri kardeş gibi geçi- leri zaman sordukları sua!e 
niyorlar, yalnız yedikleri ayrı karşı: 
gidiyor. Hadise günü suçlu Ra- - Ben zeytin ağacından 
mazan, arkadaşı Arslanı bağ- düştüm .. 
!arına davet etmiştir. Y eyib iç- Birisine de: 
tikten, gülüb oynadıktan sonra - Ben kendimi vurdum .• 
vaktın gecikmesi üzerine Arslan Dediğini söylemişlerdir .. 
Ramazanın misafiri olmuş ve Fakat son olarak dinlenen 
bağ içindeki asmalar arasında Buca karakol kumandanı şaba-

yapılan bir yatağa yatmıştır. det'nde müstantike verdiği ifa-
dede ısrar ederek bu hadiseSuçlu arkadaşını rahatladık-

tan sonra omuzuna aldığı. çifte nin dikkatsizlikten daha ziyade 
tüfengiyle Arslanın yattığı ma· kasda makrun olması lazımgel-
halden az ileride bulunan bir diği kanaatinde bulunmuş, bu 
dıvarın üstüne çıkmış ve bu- hususuda şahidin tafsilatı ve 
rada domuz beklemeğe baş- mevcud raporlar mubteviyatı 
lamıştır. karşılaştırılmıştır. 

Biraz sonra; asmalar arasın- Muavin Hulusi, suçlunun ted-
da bir bışıltı olmuş, köpekler birsizlik ve dikkatsizlik yüziin-
havlamağa başlamış, Ramazan den arkadaşını domuz zannile 
da domuzların geldiğini zanne- öldürmekten tecziyesini iste-
derek, hışıltının bulunduğu ta- miştir. 
rafa doğru çiftesini çevirmiş, Hakim, uzun bir karar tef-
birbiri arkasına çiftenin iki him ederek suçlunun Türkiye 
gözünü de boşaltmıştır. Fakat: ceza kanununun 455 inci mad-

- Yandım Allah 1 d"sinin birinci bendine tevfikan 
Diye acı bir feryat işidince, bir sene hapsine ve otuz lira 

sesin geldiği tarafa koşmuş, ağır para cezası alınmasına ve 
o rada Arslanı alkanlar içinde suçlunun yaşı nazara alınarak 
yerde çırpınmakta olduğunu 55 inci madde mucibince yarısı 
görmüştür. indirilerek altı ay hapsine ve 

Ramazan hemen elindeki çif- yirmi lira para cezası alınması· 
teyi atarak hadise mahallinden na karar vermiştir. Suç!u ba-
uzaklaşmış ve bir buçuk saat pishaneye iade edilmiştir. 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 392ı 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

lzmlr Beledlyeslnden: 
1 - Birinci kordonda me

sudiye mevkiinde Şehir g<ttino 

ve bahçesinin bir senelik kirası 
başkatipliktı-ki şartname veç

hile 6 • 11 - 936 Cuma günü 
saat 16 da açık artırma ile 

ihale edilecekdir. Senelik kira 
bedeli muhammeni iki bin lira

dır. iştirak için yüz elli liralık 
muvakkat teminat makbuzu 

veya Banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

2 - Bin üç yüz doksan do
kuz lira seksen kuruş bedeli 
keşifli Paşa mezarlığı etrafına 

duvar yapılması işi 10 - 11 -
936 Sa'ı günü saat 16 da açık 
eksiltme ile ihale edilecekdir. 

Keşif ve şartnamesini görmek 
üzere başmühendisliğe iştirak 

için de yüz beş liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 

Banka teminat mektubu ile 
Möylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

3 - Mısırlı caddesinin bay
ramyeri ile talebe çayırı etra
fında yapılmış adi döşeme ara
sındaki parçasının tamiri işi 

6 - 11 - 936 Cuma günü saat 
16 da acık eksiltme ile ihale 
edilecektir. işin bedeli keşfi 
1088,42 liradır. Keşif ve şart-

namesini görmek üzere baş 
mühendisliğe iştirak için de 

seksen bir lira altmış kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzu 

veya Banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 
4-Karşıyakada Banka soka

ğında asfalt yo!u üzerinde bi

riken suların Mimar Sin:ın so
kağındaki mecraya verilmesi 

için yapılacak kanal işi 6 - 11 -
936 Coma günü saat 16 da 
açık eksiltme ile ihale edile
cekdir. işin becleli keşfi 287,75 

liradır. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere başmühendisliğe 
iştirak içinde 21 lira 60 kuruş

luk muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saat
te encümene gelinir. 

16-20-25-1 844 (2010) , ................................................................ ... 
•>İ~:K:.A..T!!! 

Yeni bir şapka satın alırken şühreti bütün dünyayı sarmış olan 

JOHN B. STETSON Cy. ( PhiladeJphia) 
Fabrikasının Türkiye ve lzmir halkına takdim ettiği şu modelleri görmeden kararınızı vermeyin z 1 

STETSON 

PENN-CRAFT 

KENSiNGTON 

SATIŞ YERLERi : IZMiRDE 

EHRAM mağazası M. Bedri Akgt•ı·man lŞIK ına~cıza~ ı 
( Hükumet caddesi ) ( Balcılarda ) 

lstanbulda : Cumhurly&t Büyük Şapka mağazası 

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

Dikkat : Memleket dahilinde 
başka şubemiz yoktur. 

................................. 
( Hükumet caddesı ) 

(Voyvoda caddesi ) 
--il 

•• 
13-ı3 11971\ Oksiirenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

1 
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Öğretmenler, öğrenci babaları 
AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Liselerle orta ve ilk okul kitaplarının sabş yeridir. 

AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Kısa bir zamanda dürüstlüğü ile ~ayın müşterilerinin ala

kalarını kazanarak ( İzmir ) e yaraşır bir şekilde genişle-
tilmiştir. . . _ .. .. 

Kültür bakanlığının kitapları ile çıkan eserlerı ~unu g~
nüne takibeder ve müşterilerine sunar. Ahmed Etıman kı
tap Evi lzmirin yegane kitap ~~ kırtas:ye deposudur. Ha
riçten siparişler sür'atle gönderılır. 

lzmir Hükumet Caddesi No. 58 - 60 Telefon: 2535 '--! _______________________________ , 
ERZURUM Valiliğinden : 
Kapalı zarf usulile eksiltme 

21 - eylül 1936 da ihalesi yapılacak olan Erzurum erkek 
muallim mektebi ikmali inşaatına ait ilanlar 2490 say•h kanunun 
yedinci maddesi ahkamına tevfikan ilan ~dilmemiş ~iması. ~ase
bile bu inşaatın 35 gün müddetle temdidıne ve yemden ılanına 
lüzum basıl olmuştur: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzurum Erkek muallim mektebi 
yapısının bitirilmesidir. 

Keşif bedeli (242671) lira (48) kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık genel şartnamesi. 
D - inşaata ait fenni şartname. 
E - Keşif cetveli. 
F - Proje. 
Talipler projeyi Bayındırlık bakanlığında, Erzurum Bayınd_ırlı~ 

müdürlüğünde görebilirler. istekliler şartname ve evrakı saıreyı 
12 lira on kuruş mukabilinde ilin mahalleri Bayındırlık müdür· 
lilğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 26 birinci teşrin 1936 pazartesi günü saat on 
beşte Erzurum Kültür direktörlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13384 lira muvak

kat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermeleri lazımdır. 

A ·- 1936 yılına ait ticaret odası vesikası. 
B - Bayındırlık Bakanlığıodan en aşağı yüz eUi bin liralık bu 

n~vi inşaatı yapabileceğine dair alınmış vesika. . 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten hır 

saat evveline kadar Erzurum Kültür direktörlüğü dairesine geti
rilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapablmış olması şartbr. Postada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. 696 (2017) 

1 • • .. ... • ' <\ • • • \ •• " .... ' • 

Marl:-:alı bu fenerler iki ve üç 
pHlidir. iki yüz elli ve üç yüz 
metre mesafeyi tamamen ay
dınlatır, ayarlıdır. 

Bu fener ucuz olması itiba
rile çok satılmakta ve takdir 

edilmektedir. Geceyi adeta gün
düz yapan bu fene~erden çok 
istifadeler yapılmaktadır. 

Bu fenerlerle canh bir mah
hiku diri diri tutmak mümkün
dür, çünkü ziyası gözdeki has
seyi kamaştırır. 

Tavsiye ederiz. 

•• Denizli nafıa müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Sarayköy ilçesinde yapılmakta olan hükumet konağının bir 

kısmıoın kargir ve beton arme inşaatıdır. 
Keşif bedeli: (10392) lira (14) kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak aşağıda gösterilmiştir: 
a) Ekiltme şartnamesi. 
b) - Mukavele projesi. 
e) - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
d) - T esviyci türabiye ve kargir inşaata ve beton armeye 

dair fenni şartname. 
c) - Hususi şartname. 
g) - Proje, grafik 
Istiyenler bu şartname ve evrakı Denizli nafıa müdürlüğünde 

görüb inceliyebilirler. 
3 - Eksiltme 9·11-936 tarihinde P.ertesi günü saat 15 de 

Denizli nafıa müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda ola
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 780 lira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

a) Ticaret .:ıdası vesikası 

b) Nafıa vekaletinin 7-7-936 gün ve 3297 sayılı resmi gaze
tede intişar eden talimatnameye göre ehliyet vesikası almış bu
lunması ve bunu eksiltme evrakı arasına koyması. 

6 - Teklif mektupları 3 cü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Denizli nafıa müdürlüğünde teşekkül edecek ko-
misyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. ' 

16-20-24-28 847 (2011) 

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 hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 

ne olursa olsun bütün ağnlarla soğukalgılığından mütevellid 

rahatsızlıkları süratle geçirir, hastalığı şifaya, ıstırabı neş'eye 
çevirir. 

Kültür Lisesinde 
Kız ve Erkek için gece dersleri 

1 - En değerli öğretmenler tarafından Fransızca, Ingilizce, 
Almanca dersleri verilir. 

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

3 - Orta mekteb ve lise şahadetnamesi almak istiyenlere 
tabi olacakları imtihanların dersleri öğretilir. 

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

5 - Fazla tafsilat almak ve kaydolunmak istiyenlerin hergün 
saat 17 den 20 e kadar Beyler sokağındaki Kültür Lisesine 

4-5 (2065) 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkaıılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Naci ve 
J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta kutusu No. 224 
Telefon • lzmir 3465 

iLAN 
lzmir bayındırlık direktörlüğünden: 

1 - 14666 lira 12 kuruş keşif bedelli Öc!emiş - Çatal yolunun 
o+ ooo - 3+ 500 kilometreleri arasındaki şose ile iki menfez ya-
pm 28-9-936 dan itibaren 20 gün müddetle kapalı eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 19 Ilkteşrin 936 Pazartesi 
günü saat onbirde lzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - IstekliJerin hazırlıyacakları 1100 liralık muvakkat temi
nat ile teklifnamelerini ve ehliyet vesikalariyle birlikte adı ge
çen günlemeçte ihale saatinden bir saat evveline kadar daimi 
encümen başkanlığına vererek mabuz almaları. ihale gününde 
bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfların kabulüne 
devam olunacaktır. 

4 - Fazla bilgi edinmek iıtiyenlerin lzmir bayındırlık direk-
törlüğüne başvurmaları. 614 (2087) 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
kapıdır 

R..A. ı >"YC>LIN9 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fevkalade kuvvetli terki bile mikropları öldürür ve sade 
dişlerinizi değil; vücudünüzü de korur. Fakat günde iki 

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - -HÜSEYiN Kft ... YIN 

Mobilve evi ŞEKERCiLER No.26 
LUKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir ,__ - ~ --1 
BBISTOL 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

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 rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur . 

· ı · . . '; , . . .. 

Demiryollarından: 
Aşağıdaki gayri menkuller 26-10-936 Pazartesi günü saat 

15 de lzmir Alsancak 8 inci işletme istasyonunda açık arttırma 
suretile ve ayrı ayrı kiraya veriJecektir. isteklilerin gayri men-
kuJler hizasında yazılan mikdarda muvakkat teminat vermeleri 
ve işe girmeye manii kanuni bir halleri olmadığına dair ~eyan
nameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakıtte komısyona 
müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyondan ve Moralı 
istasyon yazıhanesinden parasız alınır. 

1 - Moralı istasyon civarında ve istim!5k hududu do.bilinde 
ve hattın sağında kilometre 104 114, 105 3/4 dehi 70 dönüm 
tarla bir sene için kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 
40 lira ve muvakkat teminat 300 kuruştur. 

2 - lzmir Kahramanlarda Sepetçi sokağında 165 harita 
Nu. lı dükkan üç sene için kiraya verilecektir. Muhammen kira 
bedeli 195 lira muvakkat teminat 1463 kuruştur. 

10-16 777 (2053) 

lzmir Kadastro Müdürlüğünden: 
ikinci Karantinada Nazmiye sokağında 16 kapı 20 tajlı şarkı 

kasab oğlu arsası cenubu Dimitriden kalma 18 tajlı ev ~arbı 
ve şimali yol iJe mahdut kargir bir ev Fraı.sa devleti tebaa· 
sından doktor Jiro karısı ve Prodromos kızı Oniksi veya Anik-
sinin olub kendisinin nerede olduğu sağ veya ölü olub olmadığı 
öğrenilememiştir. Buranın kadastrosu yapıldağından ilandan 
itibaren bir ay içinde lzmirde Saçmacı Hamam sokağında 20 
numaralı binada komisyonumuza müracaatle mülkiyet hakkının 
kayd ve tescil ettirmezse sözü geçen ev 2613 sayJh kanuna göre 
hazine adına yazılacağı Hin olunur. 842 (2089\ 



t & Te,rlnlevel 1938 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SATURNUS vapuru 11 bi

rinci teşrinden 14 birinci teş
rine kadar Anvers, Rotterdam, 

Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

UL YSSES vapuru 16 teşri
nievvelde gelip yükünü tahli

yeden sonra Burgas - Varna 
ve Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

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 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
V ASALAND motörü 13 bi

[inci teşrinde gelip Rotterdam, 

Hamburg, Bremen, Copenhage 
Goteburg. Oslo ve lskandinavya 

limanları için yük alacaktır. 
VIKINGLAND matörü 30 

birinci teşrinde beklenmekte ve 
Rotterdam - Hamburg - Bremen 

Goteburg ve Iskandinavya li
manları için yük alacaktır. 

Holland Australia Line 
ALHENA vapuru 6 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup 
Prinsipalle-Australya ve Yeni 
Zeland için yük alacaktır. 

Servici maritime Roumain 
SUÇEA VA vapuru 20 birinci 

teşrinde gelip 21 birinci teşrin

de Pire, Malta, Marsilya ve 
Cezair için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
LAV ANT motörü 1 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup An
vers (doğru) Dantzig ve Gdynia 
için yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 

SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 

Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

• .. 

Ekzemı"n Sivilce, er
genlik, yeni 

ve eski ekzema ile kabuklu, 
kabuksuz cilt yaraları için 
fenni ve kat'i bir merhemdir. 
Sinirol ~i~ir növbetıeri 

sınır agrıları, 
uykusuzluk ilacıdır. 

P 1 ı Eski ve yeni 
u m o öksürüklerde 

her nevi gögüs agrılarında 
katiyetle şifa verir her ec
zanede bulacaksınız. 

• •• DOKTOR 

Ziya Götşin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOliAZ 

BURUN ŞEFİ 
ikinci Beyler sokağı Beyler 

hTaınamı karşısında No. 41 
elefon Numarası: 

Muayenehane : 3686 
Ev : 2505 

Hastalar hergün saat üç
ten altıya kadar. 

(2026) 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
GERA Motoru 15 birinci 

teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci teşrine kadar Rotter 
dam. Hamburg , Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
ATHEN motoru 26 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Rotter 
dam, Hamburg, Bremen li· 
mantarı için yük alacaktır. 

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. Rotterdam 
ve Hamburg içm yük alacaktır. 

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

••"•• 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 Boston için yük alacaktır. 

EXHIBITOR vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

EXPRFSS vapuru 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 alacaktır. 

Amerikan Export Lines 
Pire Aktarması Seri Seferler 

EXCALIBUR transatlantik 
vapuru 23 ilk teşrinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
ediyor. 

EXETER transatlantik va
puru 6 son teşrinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

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

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

•• CJO •• 

Den Norske Middelhavslinje 
BOSPHORUS motörü 24 ilk 

teşrinde bekleniyor. Dieppe, 
Dünkerk ve Norveç limanla
rına yük alacaktır. 

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

Johııston Varren Line Ltd 
Liverpool 

DROMORE vapuru 24 ilk 
teşrinde gelip ayni gün Burgas 
Varna, Köstence, Sulina, Ga
laç ve Brailaya gidecek~ir. 

S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danulıienne- Maritime 

1 
Budapest 

DUNA motoru 18 ilk teş
rinde bekleniyor. Belgrad, No
visad, Budapeşte, Bratislava, 
Viyana ve Linz için yükliye
cektir. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

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

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

YENi ASIR 

ıhlamur, Salep, Çay 
içmenin mevsimi geldi. 

Bunları alırken kutulardaki 
firmamıza dikkat ediniz. 
Ambalaj içine alınmış çe
şidlerimiz şunlardır: Siyah 
ve kırmızı biber, darçm, 
bahar, kimyon, 41 bahar, 
papatya, ararot, çivid, kür
dan, leke tozu, vazelin, 
karbonat, yaldız, 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 boyaları, perakende ve topdan karpit, marangozlar 
için ispirto, tutkal, gomalaka, sanjaka, reçina ve analin 
boyalar, kız enstitüsü ve dikiş yurdları talebeleri için çiçek 
ve meyva boyaları, flitre kağıdı, zamkı Arabi, alkol, jela
tin, ilk okul talebesi için adresli diş fırçaları ve macunları, 
tebeşir, kokulu sabun. krem ve traş bıçakları, memedeki 
çocuklar için nestle südü ve unu, fosfatin, Kars südü, yassı 
ve lastik don ve muşamma, •~mzikler, sanayi ve ziraatta 
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 
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BIÇAG iNi 

"" 
DUN YADA 

o 

10D MiLYON 
/ " 

KiSi • 
KUL 

iLAN 
lzmır Bayındırlık direktörlüğünden: 

1 - ldarei bususiyeye aid lzmir Ağamemnun ılıcalaıında ye

niden yapılacak asri ve fenni bina ve tesisatın lzmir Bayındırlık 
direktörlüğünde mevcud şartname ve krokide gösterildiği üzere 
projesinin tanzimi m:isabakaya konulmuştur. 

2 - istekliler krokisi ve şartnameye göre tanzim edecekleri 
plan ve projeyi 30·11-936 tarih;nde lzmir Bayındırlık direktör
lüğüne teslim edecektir. 

3 - istenilen şeraid dairesinde tanzim olunacak projelerden 
Nafıa direkförlüğünce intihap kılınacak ve Nafıa bakanlıgınca da 
tasdik ve kabul edilecek proje sahibine (500) lira mükafat 
verilecektir. 

4 - Fazla izahat almak istiyenlerin lzmir Bayındırlık Direk-
törlüğüne müracaat etmeleri. 634 (2088) 

Olivier Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
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 

teşrine kadar Liverpol ve G!as
gov için yük alacaktır. 

EGYPIAN vapuru 15 birinci 
teşrined Liverpool ve Svarse
adan gelip yük çıkaracaktır. 

Deutche Levante - Linie 
HERAKLEA vapuru birinci 

teşrin ortasında Hamburg,Bre
men ve Anversten gelip yük 
çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
auliyet kabul edilmez. 

Sahife 9 

l:ı:mir Sulh Hakimliğinden: 
lzmir Posta ve Telgraf ida

resi posta seyyar memurların· 

dan Rifat vekili avukat Şem· 
seddin tarafından lstanbulda 
Maçkapalasta ve Karantinada 
polis Abdullah nezdinde otu
r an Mansurizade Zehra aley
hine açılan istihkak davasın

dan do!ayı Zehra namına tas
tır kılınan davetiye varakası
nın ikametgahının meçhul bu
lunduğundan bahisle bila tebliğ 
iade edilmesi ve müttehaz ka
rar üzerine vaki ilana rağmen 
ayni günde isbatıvücud etme· 
diğinden hakkında gıyab kararı 
verilmiş ve hazır bulunan müd
dei vekilinin ifadesi dinlendik
ten sonra mahkeme 8 teşrini 

sani 936 tarihine müsadif cu
martesi gününe talik kılınmış 

olduğundan yevmi mezkıirde 
saat 10 da mahkemeye gelme
diği veya bir vekil gönderme
diği takdirde gıyabi hüküm 
sadır olacağından tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 841 [2090) 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarının en balisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüıtür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büylik Salebçioğlu hanı karşısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hususi Şif A BALIK Y AGI 
Bu mükemmel 

gıda ve deva baş 
mahsuldür. Gıda 
kudreti yüksek, 
saf, temiz daima 
tam randman 

Şifa Balık 

yağını 

tercih ediniz 
tam bir istifade 
temin edersiniz. 

Muhtelif hususi 
şişelerde: safi 

kilo 70 kuruş 

Um. Dep. ŞiFA 

MEYVA 

K 

ECZANESi 
Hükümet sırası 

En hoş meyva tuzudur. lukıl:azı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları öoJer. Hazmı kolaylaştınr. 

İoı,?ilizKanzuk eczanesi Beyoglu - lstanbul 
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. 1 
Fransayı baştan başa heyecana düşüren hadise 

• 

Belçika Fransa ·iıe ittifakını bozdu 
Kral Leopoldun mühim nutku dün matbuatta neşredildi. 
Kral: ,lAskeri siyasetimiz Ha. siyasetinıize tibidir.1914 ten evvelki bitaraf: 
vaziyete dönmeliyiz.Tedafüi. ittifak bile gayemize hizmet edemez.,, diyor .• ., 
Belçika bundan sonra Frarısa-Almanya arasında ihtilafların haricinde kalacak, iki numaral! Lokarno andlaşma-1 

sına girmiyecek,Milletler cemiyetinden çekilecektir.Belçika topraklarının yeniden harb sahası olmasını istemiyor 
Brüksel, 15 (Hususi} - Na

zırlar meclisinin dün milis kuv
vetleri ve askerlik müddeti 
hakkındaki askeri kanunun 
tadili için yaphğı müzakerede 
kral 111 Leopold mühim bir 
nutuk söylemiştir. Bu nutkun 
metni bugün matbuata tebliğ 

edilmiştir. Bunun başında, ka· 
bine erkanına hitaben bir mek
tub vardır. Kral, nutkuna mil
letin muttali olmasını memle
ketin yükıek menfaatleri na
mına lüzumlu gösteren nazır

ların reyine ittirik ederek 
natuk metninin neıredilmeıine 
nahut •ermektedir. 

Kral ilk ance, kanan eaasi 
mac:ibince memleketin iltiklil 
•• mllld tamamiyetim koru
~ fts'*'i ettiiiai laabrla· 
iaftk ~ya. ki: "Seletferim ğhit 
ben de bu yüksek vidı yerine 
ıetirmek iaterim.,. 

H&klmdar baadan IODra u· 
kert ••myetİD tabiyeai lçba bir 

-···· fula ....... beri hlk6met tarafmdan meclise •e-
rilmiı olu kanan Jtyibalanmn 
abeblerini izah etmektedir: 

• Bir çok Hbebler BelçikaJI 
ba yola ae•ketmiftir. Ren aun
takaunm tamamile inalini ta
kiben Almanyanın yeniden si
Mhlanma11, bYiçre Ye Holanda 
aibi tam bir azim ile aalhca 
olan memlektlerde bile buna 
benzer tedbirlere aebeb ol· 
muıtur. Bundan baıka, bilbaı
sa tayyare kuvvetleri ve mo
törlü kuvvetler vaaıtasile harb 
aan'atında temin edilen tek· 
nik terakkiler Taziyeti ta
mamen değiıtirmiıtir. Ôyleki 
hir ihtilAf halinde, ilk hareket· 
ler Belçika gibi kllçllk bir me1114 
leketin her ..zamandan daha va• 
lüm bir kudret ve aüratle isti
lisı neticesini verebilir. 

Ren mıntaka11D1n igalile 
muhtemel bir istillnın hareket 
noktası Belçika hudatlarma da
yanmıt bulunmaktadır. Diğer 

taraftan Milletler cemiyeti pak• 
bnın ve battı aerbeatçe imza 
edilmit mukavelelerin ibllli sure
tile emniyet eaularmm An1ldı
jına pbid olduk. Milletler cemi
yeti, paktını bu gibi tecavüzlerin 
ııkı bir tekilde tedibi zaruretiyle 
telifinin imkinsız Ç1khğını gar
dük.Bazı devletlerin iç ihtiJAfları 
ise diğer memleketleri, acıklı 
tesirlerini blJi çekmekte oldu
ğumuz son harptan · daha ftci 
feliketlere sürüklemek tehlü
kesini arzetmektedir. 

BELÇIKANIN ASK!RI 
SiY ASETI HARiCi Si
y ASETINE TABiDiR 

Kral, son aylarda askeri teş
kilihnın takviyeli meselesinin 
Belçikada reçircliii muhtelif 
aafbalan habrlatarak muhtelit 
lıomiıyon me•iaiqdea baluet· 

Btlillseldm bir maıu•li 

tlktea IODl'a diyor ki: 
.. .A.kerl aiyaatimiz harici 

aiyuetimize t:Abidir Ye bu harici 
ıi1uetİll rayui de, u çok u· 
fer ihtima&le bile olu, harbı 
hamlamak detiJ, fakat barba 
arazimizden uak tutmak ol
malıdır. 

1914 DEN EVELKI V AZl
YETE AVDET 

Ren mıntakaunın iıgali ve 

son vaziydl thtmmivdk ttdkik ttkn 
FtallSIZ başveküı Blum ve Hnyo 

Almanyanın yeniden siliblan
ması Belçikayı 1914 harbından 
evelki beynelmilel vaziyete av-
det vazifesile kartılaştarmakta
dır. Diğer cihetten B~lçikanın 
coğrafi vaziyeti, komşu mem
leketleri diğerlerine taarruz 
için Belçika toprağından geç
:nek hevesinden uzak tutacak 
kadar Be!çikanın kuvvetli ol
masını emretmektedir. Belçika 
bu suretle garbi Avrupa sul· 
huna hizmet etmiş olacak, her 
devletin hürmetine ve muhte
mel bir taarruza karp yardı
mma bak kazaamıı olacakbr. 

BELÇIKANIN 
T AAHHÜDLERI 

"Bu esas üzerinde umumi 
efkarın birleşik olduğunu zan· 
ederim. Bizim taabbüdlerimiz 
hiçbir veçbile bundan öttye 
geçmemelidir. Bir taraflı bir 

ve tamamen Belçika menfaat
lerine müstenid bir siyaset 
takib etmeğe mecburuz. Bu 
siyasetin gayesi Belçikayı kom
şu memleketler arasındaki her 
ihtilaftan hariç tutmak olma
lıdır. Milletin ideali de budur. 

&tçlluı IHIJVe/tili YIİl/ze/Ônil Po~lıja hatia>e nazuı Btk'Je 
ıiyuet, Belçikanın barid .fi• MiUetin daimi ıalh emelini 
a,.tW _,. dltlrtir. Dİjpl! tahakkuk ettirmek, icab eden 
~.-.... ... nulleti ..... ubtl ve mali gayretleri Rrfet-
takm eder. ~ melde m&mklbullr. 

TtJ>APOJ ıftıF BiTARAFLIK SiY ASETI 
B1LE iSTEMiYOR Belçika ve Holandanın azim-

Hatta tamamiyle tedaftlf ltir kir •e iftiharh vaziyeti hlyle 
ittifak bile gayeye hizmet ede- bir m,.setten tDbbe edenlerin 
meı, ıira bu ittHakın temin ne kadar yanı1dıldatlDI iabata 
edeceği yardım ilk darbeAI* kilidir ve bitarafhğın Belçika 
ıonr• kendiai pıterebilir 9e için ne kadar mtıbim olduğunu 
bu ilk darbeye karfl m8cadele rhterir. Bir taraflı bir vaziyet 
için Belçika herhalde yalnız Belçikayı dahilen zaif dil· 
kalacakbr. t&rilr. Eğer 1914 de mütecaviz 

Belrıkalı askeıltr hududda 
Belçikama buna mukavemet taraf Belçikamn ka'fl 

için bir mlldafaa sistemine ihti· ittifakını ileri sürebilseydi, mem-
yacı vardır.B&yle bir mücadelede leketimiz dünyada ayni tevec· 
Beiçika ilk önce işgal albl!& cühii kazanamazdı .. 
düşecek ve tabrib edilecektir. Kral bundan sonra askeri 
Dostlarının müdahalesi nihai za• teıkilAtın ıslahı zaruretini gös-
feri temin edebilir, fakat müca• termekte ve milletin vatanper-
dele memlekette 914-18seneleri verliğine müracaat etmektedir. 
arasında çektiğimiz ıshrapları FRANSADA UMUMi 
gölgede bırakacak kadar mld· BiR HEYECAN 
hiş tahribat yapabilir. Paris, 15 (Huıusi) - Kral 

BELÇiKA F AANSA VE Leopoldun nutku Franıada 
ALMA NY ANIN ARASIN· umumi bir heyecan uyandır· 
DAKI iHTiLAFLARIN mışdır ve gazeteler buna ter-
HARiCINDE KALMAK diman olmaktadırlar. Umumi 

iSTiYOR kanaat ıudur : Belçikanın 
Bunun için, hariciye nuuı· 1914 den evvelki vaziyete d6n-

nın decliii sibi m•nba111u mai llilletler cemiyetinden 

/(tal üopolıl 

çekilmeai demek olmasa bile, 
ba yolda oldukça kuvvetli bir 
ihtardır. 

TARiHi BiR DÖNÜM 
NOKTASI 

"Popalaire,. sosyalist gazetesi 
ıunları y~uyor: "D8a Hrilkaelde 
yapalan NazU"lar Medisi Bel-

Belçika siyasetinin dtğişikliği üzeıinde 
müessir o/dul(u iddia edilen Belçika 

/aşisllerinin Telsi Degtel/e 
ve arkadaşlafl 

çikanın harici siyasetinde tarihi 
bir dönüm nokta11 teşkil et
mektedir. Bu nokta üzerinde 
münakaşa bile boştur. Belçika, 
Fransa, lngiltereyi reııien 
kendi hallerine bırakmaktadır 
ve harbden evvelki bitaraflık 
ıistemine dönmektedir. Kral 
Leopold'un nutku birtakım 
meseleleri ortaya koyuyor: 

LOKARNO PAKTINA 
GiRMiYOR 

Belçika bem zımaa albna 

alınmış, hem de zamin sıfatile 

yeni bir Lokarno paktına gir· 
me~i reddediyor. Kendi bita
rafhğı esasının yeni Lokarno 
muahedesine kaydını istiyor. 
Yani zamin devletler arasında 
bir ihtilaf halinde bile, Belçika 
tamamile bitaraf kalmak niye
tindedir. Krahn nutkunda Mil-
letler Cemiyeti pakhnın hiç 
sözü geçmemiştir ve mütecaviz : 
devJete karşı zecri tedbirlere 

• 1 

~aalliik eden pakt maddelerine \ 
işaret edilmemiştir. Acaba Bel- J 
çika Fransa iJe ittifak m•he· ' 
desini ve Lokamo anlaşmaaım ı 

feahederken, Milletler cemi1e"" 
tinden de çekilmek niyetiade 
midir? 
BELÇiKA MILLETJ..ER CEMi· · 
YETiNDEN DE ÇEKIUYOR 

1 

Bu meseleye 110euvre., p· ı 
zeteainde GenevieYe Taboaiı 
ıu cevabı Yeriyor : 1181,le bir 
ıaal bile habn gelemez. Kral 
Leepoldun nutka hem 8elfİ-' 
kanın Lokarao maabed•inİll 

birinci maddesindeki taablaad• 
lerini, hem de memleketim 
Milletler cemiyetine bağh,u 
blltlln taabhlldleri feahetme"• 
tedir.Herhalde, Belçilwnn için
den ııyrılaımyacajı beynelmilel 
bir kanun, Milletler cemiyetin-
den çekilmek karannı verae 
bile, daha iki ıene Milletler 
cemiyeti izaıı kalmağa ve 
paktı imza eden diğer devlet• 
lere, haksız bir taarruz halinde, 
yardımda bulunmağa BelçikaJI 
mecbur kılmaktadır." 

BiR SUAL 
" Journal ,, de Saint - Brice 

ayni fikirdedir. "Kral Leopol· 
dun kararları yalnız Belçikayı 

kartıhkh yardım taahhüdlerİD· 
den uzak tutmakla kalmayıp 
F ran91z • Belçika anlaşmaıllll

da feshetmektedir. Bitanfhk \ 
kararının Milletler cemiyeti 
paktının onalhncı maddesiyle 
ne dereceye kadar tevafuk et• 
tiji de .aorulmağa değer.,. 

ASKERi KUVVETLER ARA• 
SINDAKI NISBE'f 

(Ecbo de Paris) de Pertinas 
şöyle yazıyor : " 14 ilkteıtİll 
hidisesi Belçikanın harici siJ•"' 
setinde siyasi ve sevklllce)'f 
bakımdan yeni bir vaziyet ib• 
das etmektedir. Siyasi bakıaa
dan iki numaralı bir LokarDO 
misakı akdetmek ümidleri mab• 
~olınuştur. Belçika arbk bun• 
iştirak niyetinde değildir. Bu 
karar korkanz ki askeri kuY'"' 
vetler arasındaki nisbeti, Al• 
manya lehinde değittirmektr 
dir. Bununla beraber, Belçika 
1914 de olduiu gibi güç wasi
yete dilfene yine kendi ... 
yardım etmek llzmaıelccek 


