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Yenilmez ordunun dUn Cumaovasında yapllğı bUyUk askeri geçld resminde tespit ettlllmlz intibaları sunuyoruz. 

·~~~~~·~·················· 

Politıkamızda 
teşkilata kıymet 
Verilecek 

~ ·-Vekiller 1le1ıetitıde teılkik 
edilmekte olan uen·i bfr lm.
taunıa şoseleritı tJe köprüle· 
rm geniş bir ın·og-ı·am için
de tamamiyle 11apılması 
•iimkün olacağı gibi müle
llladi tamirat işi de 1ıalledi
lecekttr. 
Millf. iktısadı ve milli m11-
dafaayı alakadar eden i~le
rift hemen hepsinde prog
ramlı bir çalışmaya o kadar 
büyük e1ıenımiyet veJ"ilirken 
Yol politikamıznı bir hercü
ftlerc içinde kalması anlaşıl-

tnaz birşey olurdıı. Sır{ bu 
Yüedetı, 1msusi idareler elin
de !lavılmı şoseleritı perişan 
'»anzcırası hazin olmaktan 
kurtulamıyordu. Tecrübeler 
gö~terdi ki, miilernadi tami. 
t'atı bir ana prensib olarak 
kabul etmedikçe yapılan. yol
laı-uı hiç birine mevcud tıa
ea1-i11le brıkılcmıaz. 

Memleketimizde, program-
•ıı f ı· ti ' k"JA 'd· aa ıye erın, teş ı atsız 
gı •şlerin yeri kalmamıştır. De-
~İryollar politikamız.da, sanayi
b~fnıe işinde olduğu gibi hayati 
i ~r ehemmiyet taşıyan şoseler 
.:•nde de programlı bir faali
Ş etten ayrılmamak lazımdır. 
~Selerimizde bugün en çok 

ioıe b 
cud atan şey bakımın mev-
li olnıamasıdır. Yüıbinlerce 
ı:• •arfedilerek yapılan bir yo-
0111 4-S senelik kısa bir ömrü 

b.111881 nıilli servet bakımından ... fi . 1' cıadır. Nafıa vekili Çetin-
ri:Y•, itte bu mühim derd üz.e· 
nıa~- Par~ağını koyarak müte
keı· 1 tanıırat kelimesini ölü bir 

IQıe J k •ınıet . 0 • ma tan kurtarmağa 
'( n:uştır. 

teşk~~arımızın bakımı geniş 
ihr 1 

ata ve mali fedakarlıklara 
1Yaç ·· lilpb gosterecektir; bundan 

say : edilemez. Fakat bu 
0 ke de elde edilecek menfaat 
dalc~ 1

8~ büyüktür ki, mali fe
"e ar ı lar, birçok milyonları 
1_ enıekl · · f •llrt erı ısra edilmekten 
larafıaracaktır. Memleketin her 

nda .. t d llliinık- mu ema i tamiratı 
buıd ~un kılacak teşkilat vücud 

ugu g·· .. v •• 

fere" un gogsumüzü gere 
lec .. ~. foselerimiz vard1r diye bi-

"l•z B·· " lbir y j
1 

oylece endüstr si, de-
)ede 

0 arı teşkilatlanan Türki
- Yolauz.luktan şikayetler 

So11u 2 · 
111 ncı sayJada -
9"7keı. .EU.Ig1n. 

~m- Cumaovası mahşerden bir gün yaşadı •E -lfillsra~azx.~~~~~rıır.zn°' 

. Manevraları parlak 
kuvvetler bütün 

bir muvaffakıyetle neticelendiren 
baştanbaşa doldurmuşlardı. 

Kahramanların 

ovayı 

saatlerce süren 
sonsuz heyecanını 

geçid resminde hazır bulunanlar kalplerinin 

sarsılmaz bir ağızdan 
•• • 

guvenı 

zorlukla . tutabiliyorlardı. Her 
ifade eden •'Yaşa,, sesleri yükseliyordu .. 

''On altı 
bu kadar 

Q!.g.~!!!?.!.~! ........ Ç.~.!!§.!~!!~.--&..~!:~!~~.!~.~ ..... !?.~I.?.:!!:~!! 
gün süren ordugah tatbikatları ve geceli gündüzlü manevralcırdan son-ra, 
canlı, bu kadar muntazam bir geçid resmi hiçbir orduda görülemez.,, 

Yenilmez. ordu geçid resmi 
yapıyor .. 

Cumaovasında daha sabahtan 
itibaren hazırlık başladı .. 

Kıt'alar on günlük tatbikat
tan yorgun argın çıktılar .. 

Üç gün ve üç gece devam 

Kemer yolunda m~dhiş halk 
kalabalıkları toplamyor. Yevmi• 
yelerini feda edenler, işlerini 

güçlerini terkederek büyük 
orduyu alkışlamıya gidenlerin 
sayısı oldukça kabarık bir ye
kiın teşkil ediyor. Otomobiller 

Orgeımal, maasim locasında 

kamyonlar Cumaovası yolunda 
koşuyorlar. 

Yaya gitmek üzere erken
den yola çıkanlar da çoktur. 
Çok sayın ve yurdsever bal
kın ordusuna karşı gösterdiği 

rurla anmamah. BilJük ordu 
buna kat kat liyık olduktan 
sonra, elbetteki onun yapacağı 
geçid resmi hareket uyandıra
caktı .• 

SAAT Y ARIM •• Alsancak is-

Cumaovasma tahsis edilen va 
gonlar almadılar. Otuz kişilik 
kompartimanlara yüz otuzar kişi 
dolduktan başka vagonların 

merdivenleri bile insandan taştı. 
Demiryolları idaresi yeniden 
vagon tahsisine mecbur oldu. 

Oeçid ıesmine iştafık eden kuma!lda heyeti bu kıskanç alakayı neden gu- Oe(id resminde : Şanlı topçumu:? 

;~~~~.~·-~ş~e~y-or~~y§g~ç§~ 
Türk ordusu yorulur mu .• 

~~::::k~e:!~,7°/;~~1':~7.~n: Halkevinde lnönünün başkanlıg" ında ~;~~:::f~EP~:!!:~;~;5!~ 
Daha sabahtan itibaren şehir-

k •• h • b • t 1 t 1 k şısında geçid resmini seyrede-
~:,. g~:~;: i~~~: :~;k~:zı~~- mu ım ır op an 1 yapı aca tır.. ~·~ t~lil~ri .. ll~ri~Je. se'.im'.adı: 
yük askeri geçid resminde bu- Aydın, 16 (Hususi) - Yarın ~ mak için sabırsızlanıyor. CUMAOVASI MAHŞER-
lunmak arzusunu izhar ediyor. (bugün) Nazilliye gelmesi bek- . . 1 Başvekil burada pamuk is· DEN BiR GÜN YAŞIYOR: 
Çelik kıt'aların manevralarda !enen Başvekil ismet lnönil t:,..· . ~I tihsalitıoın bugünkü vaziyetini Ovanın dört köşesinden 
göstetdikleri yüksek başarı , Aydına da uğrayacaklardır. tedkik edecekler, pamuk istas- akıb gelen insan kalaba-
halkın bu arznsunu artırıyor. Teftişte bulunan Vali Salim yonu ile yeni yapılmakta olan lıkları, hususi trenden önce 

~ Yalnız bir nokta keyif ka· Özdemir Aydına dönmüştür. · · A pamuklu mensucat fabrikasn\I , merasim meydanını doldurmuş-:, 
çırıyor. Cuma günü işlerinden Başvekili vilayet hududunda gezeceklerdir. lar. Civar köyler halkı, yakın 

N ayrılmamak mevkiinde olanlar ~ karşılıyacaktır. BAŞVEKiL IZMIRE kazalardan gelenler kalabalık 
ve bilhassa fabrika ve imalat- NAZiLLiDE HAZIRLIK GELECEKLER bir yekun teşkil ediyor. Mene· 
hanelerde çalışan gün?elikçiler Nazilli. 16 (Hususi) - Baş- Sayın başbakanımızın Ege , menden, Menemenin kıymetli 

N böyle ele geçmez bır fırsatı R vekil ismet lnönünün yarın sa- mıntakasında yapacakları ted- • belediye reisi avukat idris Tı-
N kaçıracaklarından müteessirdir- !ili bah (bu sabah) saat dokuzda kik seyahati için Ankaradan naz'ın başkanlığı altında bir 

ler. Bazıları : şehrimizi şereflendirmesi bek- hareket ettikleri haber alınmış- heyet de geçid resminde bulun-
, - Ne olurdu, diyorlar. Ge- leniyor. Nazilli baştanbaşa do· dır. ismet lnönü Naz.illi ve Ay- mak tz.ere gelmiş .. 
N çit resmini cumartesi veya pa- , nanmıştır. Halk Naz.illiyi çok dını ziyaretten sonra şehrimize En az on bin insan, şimdi 

zara tehir etselerdi.. yakından alakadar eden pamuk geleceklerdir. Batbakanımız.ın geçid resminin başlamasını bek· 
Jiyor. 

meselesini tedkik edecek olan Jzmiti şoe//enditmrleri beklenen bu akpm, yahud yana iz.miri _ Sonu 6 ıncı sahıteae _ 
SAAT ONIKI .• Alsancak ve baıvekili coıkunlukla karflla- Başr1ekilimiz Jsmd !114nD -Son• 3 lbıeJj SlllUletk-

• t • • • • 



Sahife 2 

Yollar 
Politıkamızda 
teşkilata kıymet 
verilecek -· -- Baştatafı 1 ınct sav/ada -
günden güne azalacakbr. De
miryollar şebekemiz ne kadar 
genişlerse genişlesin şoselerin 
ehemmiyeti zerre kadar azala· 
~ak değildir. Bılakis her gün 
bu ehemmiyetin artbğını gö
receğiz. 

İleri tekniğe yer veren mem
leketlerin hiçbirinde tamirah 
mütemadiyesiz yol düşünül
mez. Bakım kollarından mah· 
rum olan bir yol muvakkat bir 
yoldur. Şimdi onu yapmak için 
sarfedilen yüz binlerce lirayı 
bir kaç sene sonra tekrar sarf· 
etmeğe mecburiyet vardır. Bu· 
güne kadar antretiyene ehem
miyet verilmemesi yüzünden 
kaybettiğimiz paraların bir he
sabı yapılsa eminiz ki bu pa
rayle yollarımızı asfalt yapmak 
kabil olabilirdi. Bakım ibtiya
canı hakkiyle temin eden 
memleketlerde yalnız büyük 
şoseler üzerinde değil, otokar
ların işledikleri dağ yollarında 
bile mütemadi tamirata dur
madan itina gösterilmektedir. 
Ağır motörlü vasıtaların, yağ· 

murların aşındıra aşındıra vü
cuda getirdikleri küçük çukur
lar derhal doldurulmakta, yolun 
sağlamlığından hiç birşey kayb
etmemesine çabplmaktadır. 
Böylece onların yaptıkları yol
lar bizimkilerden mukayese 
edilmiyecek kadar ömiirlü 
oluyor. 

Bakımsızhkla,bir kaç senede, 
üzerinden geçilemiyecek bir 
hale gelen iki şose yapmak
tansa mütemadi tamiratla uzun 
seneler bozulmıyace&k bir şose 
yapmak bin kat müreccahtır. 
Hiç olmazsa emek, vakıt ve 
para heba edilmiş olmaz. Mem
leketi bir an evvel imar mak
sadiyle büyük hamleler yapan 
Nafıa vekilimizin bu muanam 
derdi de kökünden halle mu
vaffak oldukları gün yol politi· 
kamız tarihinde yeni bir devir 
llçılmış olacağı muhakkaktır. 
Çetinkaya, yeni eseriyle di
ğer büyük eserleri nisbetinde 
övünebilecek tir. 

Şevk.e1. EU.lg:l.n. _. __ 
Yol vergisi 

Vermlyen bir prens 
Dün asliyecezada dikkate 

değer bir muhakemeye baş
lanmıştır. Davanın mevzuu şu
dur: 

Bayraklıda oturan Şamlı Ah
medin yol parasından borçlu 
olduğu için hakkında tevkif 
müzekkeresi kesilmiştir. Ah
med evine giden polis Sala
heddioe: 

- Ben Emir Faysalın yeğe· 
niyim. Oradan bir emir gelme
dikçe siz beni şuradan şura) a 
götüremezsiniz! Demiştir. 

Polis memuru bu mantıksız 
lafa kulak asmamış ve Ahmede 
hitaben: 

- Şu kağıdı imza et de ko
misere vereyim! 

Deyince Ahmed kapıdan dı
şarı çıkmış ve polis de kendi
sini yakaladığı gibit gecelik 
entarisile karakola götürmüş
tür .. 

Fakat bu adam karakolda 
hakaret amiz sözler sarfettiğin
den mahkemeye sevkedilmiştir. 

Dünkü du,uşmada iki şabid 
dinlenmiştir. Suçlu bunlardan 
birisi için: 

- Efendim, bu adam mun· 
tazam ifade vermiyor, ifadesi 
zabıt vara~.asına uygun gelmi
yor! 

Deyince hakim: 
- Sen söylede intizamına 

girsin. Demiştir. 
Diğer şahid, polisin suçluyu 

ite, kaka götürdüğünü söyle
yince işin rengi değişmiştir. 
Mahkemeye ge!miyen polis Sa
laheddinin tekrar celbine, suç
lunun hakikaten yol parası ver
mek için mi yoksa tevkif edil
mek için mi celbedi!diği keyfi
yetinin Emniyet direktö.rlüğün
den sorulmasına karar verile
rek muhakeme iki teşrinisaniye 
bırakılmıştır. 

• 
1 

Otobüslerin ontrolü işi l Alsancakta 
inhisarlar tütün deposu 
ve imalAlhanesi 

mühim bazı Vilayet çok 
almıştır. Bu 

teşrinin birinde 

kararlar 
kararlar ikinci 
tatbik olunacaktır. 

inhisarlar idaresi tarafından 
Alsancakta Kültürpark civa-
rında inşa edilecek büyük depo 
ve imalathane binasının inşa-

sına yakında başlanacaktır.Tü· 
tün depo ve imalathanesinin 
temel sondajı için Avusturya· 
dan getirtilmiş o!an mütahassıs 
doktor Froyli sondajda çıkan 

lzmirde civar ve şehir ve 
kasabalar arasında işliyen oto
büslerin kontrölsü:ı kalmaları 
yüzünden fazla yük ve yolcu 
aldıkları ve birçok kazalara 
sebebiyet verdikleri görüldü
ğünden mevcud belediye ten
bihlerine katkı olarak aşağıdaki 
idari mukarrerabn 1-11-936 
dan itibaren tatbiki uygun 
görüldü. 

1 - lzmirle civar kasaba 
ve şehirJer arasında işliyen ve 

işliyecek olan otobüs, kaptı· 
kaçtı ve mümasil vasıtalar 

sahibleri 1 - 11 - 936 tarihinden 

leri saatte hiçbir mazeret serd
etmeden buldukları yolcu ile 
kalkmağa mecbur olacaktır. 

4 - Müteaddid kimseleri 
nakledecek vasıtalar yolcula
rına numaralı bilet verecek
lerdir. 

şecek mikdarı ile arabaların toprakları muayene etmiş ve 
ne suretle alabileceği ve umu- sondaja devam edilmesini mu· 
mi mikdarı da keza mahalli vafık görmüştür. Sondaj ame· 
beledjyece tesbit ve araba sa· liyesi bitince inşaata başlana~ 
hibinin eline tasdikli bir vesika cakbr. 
verilecek ve bunun fevkinde • " ... H • • • • 

yük aımıyacakhr ve bu vesika Delice zeytinleri 
arabalan sürenler yanında ka-

Y olda yapılacak muayene· lacaktır. lslah edilecektir 
lerde istiab haddinden aşın 8 - Her vasıta sahibinin Vilayetimizin dağ ve ovala· 
yolcular son numaradan başla· belediyeye vereceği vesikanın rında milyonlarca Delice zeytin 
narak indirilecektir. bir örneği lzmir emniyet mü- ağacı vardır. Hunların aşılan• 

d .. ı .. v.. 'lA t · maları ve istifade edilir bir hale 5 - Kaiktağı yerden noksan ur ugune veya vı aye e verı-

1 lecektir. getirilmeleri için vilayet Ziraat 
yo cu ile kalkanlar bu noksan· 9 - Memurlardan bu emri müdürlüğünce mühim bir plan 
lığına ve yolda berhangı' bir D ı· l suiistimal edenlerin adlarını ve hazırlanmaktadır. e ıce erin 
merhalede inen yolcudan boşa• 1 ' O z· t kAl t" delillerini bir mektup ile vila- aşı anması ıçm ıraa ve a e ı 
lan yerler için yolcu alabile· d d b J k d" t yete bildirilmesini alakaldardan yar ım a u uoaca ve or 

önce mensub oldukları yeri ceklerse de bunlara da keza rica ederim. aşıcı usta gönderecektir. Köy· 
tesbit ettirecekler ve bir levha numaralı bilet verilecektir. 10 _ Bu tebligata aykm )erdeki halk köy kanunu mu• 
ile vasıtanın görünür bir tara- 6 - Vesait kalkarken her hareketleri görünen şoförler cibince ve köy odasına mal 
fına koyduracaklardır. türlü yedek parça ve malze· veya vasıta sahipleri vilayetler edilmek üzere mıntakalarındaki 

2 - Bu vasıtalar hangi mev- melerini ve yedek tekerlekle- idaresi kanununnu 68 inci mad- bütün deliceleri aşıhyacaklar-
kiden hangi gün ve saatlerde rini aldıktan bereket mahallin- desi mucibince cezalandırıla- dır. 
lzmire ve hangi mevkiden hangi deki belediye memuruna isbat caklardır. • .... ••' 

11 - Vilayete bagvlı kaza- Oda meclisi azalığı 
g ün ve saatlerde müverridf erine ve ı·mzalı bı'r vesı·ka almagv a Iara 6 ve nahiyelere emniyet Ticaret odası idare heyeti 
döneceklerini iki nüshalı bir mecburdurlar Umum vazı'yetı'n · De. Ve. J.K. alakadarlara teb- son toplantısında şehrimiz iş 
beyanname ile belediye ile iz- nizami olduğu da keza bele- liğ için de Manisa ve Aydın Bankası direktörü Hakiyi oda 
mir belediyesine bildirecekler diye memuruna tasdik ettiilre- vilayetlerine ve Ayvalık kay- meclisi azalığına seçmişdir. 
ve münasib vasıta ile ilan dahi cektir. makamlığına yazdd.ı. Tebrik eder, Haki'nin değerli 
edeceklerdir. 7 - Yolcuların beraberinde lzmir valisi V. mesaisinden odanın istifade 

3 - Vasıtalar tesbit ettik- gidecek eşyanın yolculara dü· C. ÜNVER eytiyeceğini şübhesiz sayarız. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alman misafirler~itti 
Her Paps bir muharririmize 

lzmir intibalarını anlattı 

Alman lıeyeti fedkıkleti rsnasmda 
Nazilli ve Aydın havalisin- tıralarını ebediyen saklamak 

deki pamuk zer'iyatını tedkike suretiyle heyecan duyacağız. 

Yunanistanda iç vaziyet 

Başvekile karşı 
hoşnudsuzluk yoktur. 

Halk bertarafta başvekil Metaksasa 
derin bağlılığını göst~rmektedir. 

Dünkü sayımızda lstanbul 
muhabirimizin yabancı kaynak-
lara atfen verdiği bir haber 
vardı. Bunda Yunan başvekili 
Metaksasa karşı Yunanistancia 
bir hoşnudsuzluk başgösterdiği 
kaydolunuyordu. 

Şehrimiz Yuoan general kon
solosu bize gönderdiği bir mek
tubla bu haberi tek:ıib etmek-

tedir. Dost Yunanistanda hal
kın hükumete bağlılığım göste· 

Birçok tezahürat gibi 2 Ilk
teşrinde Atinada yapılan mi· 
ting ile başvekilin orta ve şi
mali Yunanistandaki seyaha
tinde kendisine yapılan coşkun 
istikbal törenleri · bu hakikati 
meydana koymaktadır. 

Bu vesile ile saygılarımı 

)ütf en kabul ediniz. 
Yunan General konsolosu 

Emile G. V risakis ,..... 

Tütün piyasası 
lklncitesr;n ibtidasında . 

açllacakllr 
Tütün piyasasının açılması 

yaklaşmıştır. Tütün mıntaka• 
larmda muhtelif kumpanyalarla 
inhisarlar idaresinin ve tüccar
ların mübayaa memurları fev· 
kalade faaliyet göstermekte
dirler. inhisarlar idaresi pi ya· 
sadan yapacağı tütün müba· 
yaatınm hazırlıklarım tamaoı

lamıştır. Ev\·elce de yazdığımız 
gibi piyasanın 1 Hdnciteşrinde 
açılacağı söyleniyor. 

.. ........ 1 

Tifüse karşt 
Çok sıkı tedbirler ahndı 

Son zamanda şehrimizde 
birkaç tifüs vak'ası görülmüş

tür. Hastahğa karşı sıhhat mü
dürlüğünce lazımgelen sıhhi 
tedbirler aldırılmış ve halkın 
kalabalık olar~k bulunduğu 
imalathanelerle mekteblerde 
temizliğe fevkalade dik· 
kat edilmesi ve sık sık bit 
muayenesi yapılması için ali· 
kadarlara emir veriJm!ştir. Em
rin tatbikine ehemmiyetle baş· 
lanmıştır. .......... 
Ehli hayvan sergisi 
DUn Burnava Ziraat 

Mektebinde açlldı 
Yarış ve ıslah encümeninin 

ehli hayvan sergisi dün Bur· 
navada Ziraat Mektebi bahçe· 
sinde açılmıştır. BaytarlardaP 
mürekkeb jüri heyeti sergiye 
getirilmiş olan hayvanların düP 
muayenelerile meşgul olmuştur. 
Bugün de muayenelere ve hay-
vanların derecelerinin tesbitin~ 
devam olunacaktır. Yarın serg1 

halkın ziyaretine açık buluo
durulacakbr. 

lnebolu faciası 
lnebolu faciası üzerinde 

ağırceza mahkemesi kararile 
bundan evvel tedkikata baş .. 
lamış olan ehlivukuf, bazı 
noktalar hakkında lstanbul de
niz ticaret müd:irlüğü ile 
Antalya liman reisliğindeP 
malumat istenmesine lüzuı:Jl 
görmüştü. istenen bu malfıı:na~ 
gelmiştir. Ehlivukuf pazartesı 
günü tekrar toplanarak bll 
mesele üzerindeki tedkikalıl13 

devam edecektir. 

Müzedeki resimlet 
Şehrimiz asarıatika ınüze: 

sinde bulunan ve tarihi kıyınetı 
haiz o!mıyan bazı resimler var· 
dır. 

Bu resimlerin kültür direk· 
törliiğünce mektebler müzesine 
nakledilmesi muvafık görübnÜŞ 
ve bunun için ahikadar makaı:ıı

1 

lara müracaat edilmiştir. 

giden Alman pamuk idbalatı Güzel lzmirin değerli bele-
kontrol dairesi reisi Her Paps diye reisi Behçet Uz'un ener-
ile Bremen fahri konsolosumuz ıısıne hayranız. Harabeler 

ren bu mektubu memnuniyetle 
neşrediyoruz : ELHAMRA TELEFON 

2573 

Her Oblendorf refakatindeki üzerinde mamureler yaratmak 
zevat ile beraber dün onbir kabiliyetinin ve çalışkanlığının 
buçukda şehrimize avdet ey- hayranıyız. İzmir çok yakında 
lemişler ve on ikide Bandır- yeni çehresiyle mevcud güzel-
ma ekspresile lstanbula git· Jiğini bir kat daha artıracaktır. 
mişlerdir. Misafirler Basma- Türkofisin ve diğer iktısadi 
~anede Belediye, Türkofis, Ti- müessesatın hakkımızda gös· 
caret odası ve bazı ihracat terdikleri muhabbet ve teshi-
müesseseleri namına hararetle 
teşyi olunmuşlardır. 

Her Paps Nazilli pamuk is
tasyonunda ve pamuk tarlala
rında tedkikat yapmış ve pa
muklarımızın ıslahı için sarfo
Junan mesaiyi büyük takdirler 
He karşı)amışlardrr. Bilhassa 
" Akala ,, tesmiye edilen pa· 
mukların elyafının uzunluğu 
l<arş\sında takdirkar hayretle
rini bildirmiştir. 

Her Papst Basmahane istas
yonunda bir muharririmize de
miştir ki: 

- lzmirde ve Aydın hava
Jisinde gördüğümüz misafir· 
perverlık ve yüksek nezaket· 
ten fevkalade mütehassisiz. iz
mir seyahatinin unutulmaz ha-

latın minnettarıyız. Eğer Türk -
Alman iktısadiyatının inkişa

fına, lzmirin fuarına küçük bir 
hizmette bulunabilirsek kendi
mizi bahtiyar addedeceğiz. Be
lediye reisinize ve diğer ikh· 
sadi müesseseler müdürlerine 
kalbden gelen teşekkür ve 
minnettarlık hislerimizin ibla
ğına tavassut etmenizi rica 
ederiz. 

Nazilli ve Aydın havali-
sindeki gördüklerimiz Türkiye 
pamukçuluğunun büyük bir 
istikbale namzed olduğunu te
yid etmiştir. 

Misafirler pazar günü Aıı
karaya gidecekler pazartesi 
günü Alman sefirinin vereceği 
ziyafette hazır bulunacaklar, 

"Yunanistanda gfıya Başvekil 
M. Metaksasa karşı hoşnudsuz-

luk başgösterdiği hakkındaki 
haber külliyen asılsız olup ha-

kikate asla tevafuk etmemek
tedir. Bugünkü hükumetin ik-
tidar mevkiine geldiği günden
beri Yunan milleti nezdinde 

bir hoşnudsuzluk alameti lrny

detmek şöyle dursun bilakis 

büyük halk tabakası ve bütün 
sosyal sınıflar takib edilen 

siyasetin içten tasvib edil
diğini gösteren heyecanlı teza
hürleriyle başvekile bugünkü 

ihya siyasetinde bağlılıklarının 

ve güvenlerinin sayısız delille
rini vermişlerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Türk makamatını ziyaret eyli
yeceklerdir. 

Her Paps ve arkadaşları 
Ankaradan Adana ve Mersin 

havalisindeki tedkiklerine de

vam ederek oradan yine Is· 

tanbul yoliyle memleketlerine 
döneceklerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 
Bugün matinelerden itibaren 

Bütün haya- .....--~-,,,.-------.-.. 
tımzda gülme-
diğiniz kadar 
güleceksiniz. 

Zira; gülmek 
kasırgası, kah
kaha tufanı gi
bi kelimelerin 
bile ifadeye ka· 
fi ~elmediği 

müstesna bir 
şaheser olan ve 
dünya komik ._'-JI..,. 
filimleri arasında birinciliği kazanan, 

LoREL ve HARDI HİNDİST ANDA 
~Ilı( Filminde, bülün cihan sı· 

( p ___,,,--=.-. /lı, nema severlerinin pek bakh 

ı/~ ~~f:. olarak takdirlerini kazaP311 

r~ ';'"" ~1 •t ı~ {f ~ ;ı ~ ./g;r bu iki meşhur komik tath 
' 1 f J• . \!""' ~ .ı..~ ' 

_}-" ıf: ... c_ "" Vi)Kf bir lngiliz şivesile Türkçe 
~l''b .,- '---.--~ ( . ~ . konuşarak harikalar yarata· 

' ',....._~ "!ıı 
.. (" ,.... caklardır. 

FiYATLAR: 30 - 40 - so - &o kuruştur• . ·ıath 
SeaJıslar : 3 - 5 - 7 akşamları 9,15 dt cumartesı tenzı 

talebe matinesile pazar umuma 1 de başlar. 
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Karar bugün tefhim edilecektir 
Dün asliye ikinci ceza mah- üçü duyunca bir defa çuvalı 

kenıesinde enteresan bir mu- gözden geçirmiş ve bunun im-
hakenıeye başlanmıştır. Haddi- kansız olduğu kanaatini bes-
?.atında ehemmiyetsiz gibi gö- ]emiştir. O zaman çuvah bir 
ünen bu davanın mevzuu, daha veznettirmiş ve kan-
n~r vakit başımızdan geçen tarı çeken kömürcünün dirse-
bır takım hileli ve entrikalarla ğini kantarın aksi cihetine te-
dolu olduğu için başlangıcını mas ettirdiğini görünce bizzat 
ve muhakeme safahabnı şurada çuvalı veznetmiş 63 kilo diye 
Yazıyoruz: çekilen kömür 32 kilo gelmiş-

Şaban'Ja Bekir adında iki tir. lşte bundan sonra, iş be-
ornuzdaş seyyar kömür satıcı- lediycye aksetmiş, çuvallar tek-
~ıdırlar. Bu iki ortak kısmen rar tartılmış ve bu kömürcü-
ayıklardao, kısmen de Arab-i ( ]erin taşlı topraklı kömürlerin-

i ardan aldıkları adi kömürleri den maada, noksan kömürleri 
Paçal yaptıktan ve çuvaUarıu 
alt t fazla gösterdikleri ve hatta 

arafına çam ve ağızlıkları-na d k yüz para, iki kuruşa kadar a pırnar ömürleri istif 
ettikt h tutturabildiklerine sah111 yap-en sonra, ma alle arala- y 

tında dolaşarak kömür sat- tıkları anlaşılmıştır. Bundan 
lllaktadır1ar. sonraki muamele malum.. Za-

.. Geçenlerde bir gün kömür bıtvarakası, müstantik ve niha-
Yuklü eşeklerile dolaşırlarken, yet mahkeme ... 
:adam Kolber adında bir ba- Hakim Halim Sıdar karşısın-
d~n, bunları çağırmış ve kilosu da duran suçlulardan Bekire 
aJrt kuruştan iki çuva] kömür sordu : 

lllıştır. - Sen geçenlerde yine böyle 
k Kömürler, satıcılar tarafından bir işten gelmiştin değil mi ? 

antarla veznediJmiş ve iki çu- - Evet. O iftira idi .. 
\lal ta .. t k'I 1 . d' rn yuz o uz ı o ge mış- - Demek bu değiJ.. 
~r. Kömürcüler paralarım alıp Bundan sonra; evrak okundu. 

R•ltikten sonra, madamın ko· Suçluların sorguları yapıldı. 
cası gelmiş, kömürleri gözden Müştekilerin ifadeleri alındı. ge .. 
k .. çırınce alınan bu iki çuval Bilhassa müştekilerden ayar 

0
kUrün yüz otuz değil, hatta memuru ifadesinde : 

::h s~n kilo bile olamıyacağını - Efendim, nasılsa bu iş 
' la lllın ederek çuvalları karşı- benim de başıma geldi. Fakat 

d'rın?nki bakkala tekrar _çek· ufacık bir çuvalın 63 kilo ola-
•rrnışdir. Böylece iki çuvalın rak veznedilmesi nazarı dik-

~ncak 87 kilo olduğu anlaşıl- kati mi c elbetti, kinci vezinde 
b ışdır. Bu, madam Kolberin dikkat ettim. Suçlu Ismailin 
b:f~d~ g~len hikayedir. Buca dirseğini kantara dayamış ol-
b ıyesı ayar memurunun duğu halde bir el çabukluğu 
d:tına gelen hadise . bundan ile bu hileye başvurduğunu 

a tubafdır anladım. 
llluAyni kömür~ülere, a~ar me· Suçluların müstantikte ve 
los ru .. 1smail de rastlamış ve ki- mahkemede verdikleri ifade-
ttı .. u uç kuruştan bir çuval kö- ferde mübayenetler görülmüş 
~a ur almıştır . . Çuval dartıldığı ve ikisi de mahkemede ver-
ttıi~~n tam altmışüç kilo gel- dikleri ifadede ısrar etmişlerdir. 
ı 1~ Bu davanın tedkikatı bittiği 

•••••• ~ •• ~t ayar memuru, altmış irfo karar bugün verilecektir. 
•••••• r ~I •••c••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B nema lemlnin bir heyecan volkanı • 
aştanbaşa mücadele, korku ve dehşet, tufan, işkence 

N'Z.77< 
ız.tırap ve ölüm fırtınası 

!Ş~enceden deliye dönen binlerce insanın isyanı.. Elek· 
11 lenmiş kafeslerde kuruyanlar .. Fıçılar üstünde asılı 

kalanlar.. Zincirler altında inliyenler .. 
V'.7.ZZ..77J.7.//:7/.7.7..7...z7/./.Lil//.ZZ//LZ7J ~ 

CEHENNEM 
Herkesin merak ettiği hakiki 
Hepsi lzrnirde ilk defa bugün 

~----~---------------..---------------~--~~ Son 

ÜLKiYE 
lldnci teşrind .! c:çe~acak 

Aukara, 16 ( Yeni Asır mu
habirinden) - Mülkiyenin An· 
karaya nakline bc>.şlanmıştır. 

Ay sonuna kadar bu nakil mu
amelesi ikmal edileceğinden 

ikinci teşrinde mektep, mera
simle açılacaktır. 

Merasime Başvekil ismet 
lnönü riyaset edecektir. 

Akdeniz 
lnglll~ fllosu Pirede 
lstanbul, 16 (Yeni Asır mu

habirinden) - Akdenjzdeki 
lngiliz filosu bugün Pireye gel
miştir. Filonun Yunan sularında 
ne kadar kalacağı belli de
ğildir. 

lstanbul, 16 (Yeni Asır mu
habirinden) - Antakya ve Is
kenderun etrafında Fransa ile 
müzakerelere ayın yirmi ikisine 
doğru Ankarada başlanacağı 
kuvvetle söyleniyor. 

Pıuiste bulunan Fransanın 
Ankara sefiri Ponso, ayın 19 

lt:tk~ntlerunıın umumi göılinüşü 
unda vazifesi başına dön~üş 

bulunacaktır. Fransamn Pon

soyu hükumetimizle iptidai mü· 

zakerelere memur ettiği söy

leniyor. 
Umumiyetle mevcud kanaa

te göre, Fransız siyasi meha-

r 

fili Türk noktai nazannın dü
rüstlüğüne ve hakkaniyete uy
gunluğuna inanmış bulunmak· 
tadır. Binaenaleyh, müzakere-
lerin fazla müşkülata tesadüf 
etmeden Sancağın bütün hak
larını koruyacak neticelere va
racağı umulmaktadır. ................................................................................................................................................................................ 

lzmir başve ili bekliyor 
Ha kevinde Inönüniin başkanlığında 

mühim bir toplantı yapılacaktır. . 
- · Baştarafı 1 inci sa/ti/ede - tahsilleri mühim bir toplantı larda bulunacakları da söyle-

şereflendirmeleri bekleniyor. yapacaklardı~. Pamuk müstah- niyor. Sayın başbakanımızın 

'!ali Fazlı Güleç'le, Belediye silleri ile birlikte bu kaıaların lzmirde birkaç gün kalmaları 
reisi Behçet Uz bu !iabah Ay- kaymakamları da toplantıya muhtemeldir. Bu maksadla 

dına giderek sayın misafirimizi davet edilmişlerdir. Başba~an Atatürk'ün Kordon'daki ko· 
Aydmdan kar.tılıyacaklaraır. ismet lnöoünün bU toplaohya uakJarı hazırlanmıştır. 

Başbakanımızın bu tedkik ge- riyaset etmeleri bir taraftan pa- IST AN BUL MUHAHIRl-
zisinde muhtelif işler, bilhassa muk ihracatını diğer taraftan da MiZIN VERDIGI HABER 
pamuk istihsalatı işini tedkik pamuklu dokuma sanayiimizin lstanbul 16 (Yeni Asır mu-
edecekJeri öğrenilmişdir. inkişafını ehemmiyetle alaka· habirinden) - Başvekil ismet 

HALKEVINDE dar eden bu mesele üzerinde Inönü Egedeki tedkik gezisine 
BiR TOPLANTI görüşmeler yapmaları kuvvetle bu sabah Ankaradan ayrıldı-

Halkevinde lzmirin pamuk muhtemeJdir. Başbaka111m•zın lar. Başbakanın Afyon yoluyla 
yetiştiren Bayındır - Tire- Öde- vilayetimizin muhtelif istihsal lzmire gideceği, Pazar günü 
miş-Torbalı-Kuşadası·Menemen mıntakalarını gezerek yerinde Bayındır, Tire, Ödemiş pamuk 
Bergama ve Dikili kazaların- tedkikler yapacakları ve müs- mıntakasını gezdikten sonra 
dan gelecek olan pamuk müs- tahsille daha yakından temas- Nazilliye geçeceği bildiriliyor. 

Fransa bankasının altın mevcudu 

Altın fiatleri gizli mü,,,. a
kerede tesbit edilecek 

bankası iskonto ve esham üze

rine avans faizi yüzde 2.5 dan 
yüzde 2 ye indirilmiştir. 

Bankanın 2-9 haftası Teşrini .. 
evvel haftası blançosu altın 

Japonya ve 
denizaltı gemileri 

Londra 15 ( A.A) - Japon 
hükumeti Londra deniz muka
velesinin denizaltı gemilerinin 
faaliyetini tahdid eden 4 üncü 
kısmının tahdit anlaşmasını 
imza için Londra elçisine emir 
vermiştir. 

•••••••••••• 

Litvinoftan mem
nun değ~lmiş 

Roma, 16 (Ö.R) - Mosko
vaya dönen harıciye millet ko
miseri Litvjnof muhtelif Sov
yet ricaliyle harici vaziyet 
hakkında görüşmüştür. Burada 

iddia edildiğine göre Statin 

Rus harici s;yasetinin muvaf
fakıyetsizliğinden do!ayı hari

ciye komiserinin faaliyetinden 

memnun değilmiş .. 

Türkiye - lrianda 
Yeni ticaret anlaşması 

Dublin, 15 (A.A) - Royter 

ajansı bildiriyor : 
Türkiye ile serbest lrlanda 

hükumeti arasında imza edilen 

yeni ticaret anlaşması bugün· 
den itibaren meriyete geçerek 

1938 senesi Nisan ayına kadar 

devam edecektir. Bu anlaşma 

bilhassa Türk incir idhalatı 
üzerinden alınan resmin tenzi· 

lini tasdik etmektedir. lrlanda

nın Türkiyeye yapacağı ihra· 

cat Türkiyenin bu memlekete 
yapacağı ihracatın yüzde ellisi 
nisbetinde olacaktır. 

Nevyork, 15 (A.A) - Dün 
Vaşhingtonda söylendiğine gö
re üç memleketin istikrar ser· 
mayeleri arasında yapılacak 

serbest altın mübadelesine dair 
yeni F ransız-lngiliz-Amerikan 
para anlaşmalarına on milyar 
dokuz yüz seksen beş milyon
luk bir ihtiyat akçesine istinat 
eden dolar esas ittihaz edile· 
cektir. Hazine altının satış fi
atleri ancak Amerikada neş
redileceğini ve Fransa ve ln
gilte,enin kendi fiatlerini gizli 
tutacaklarını bildirmiştir. Ame
rika Fransa veya lngiltereden 
altın satın almak istediği tak
dirde fiatler gizli müzakereler 
esnasında tesbit edilecektir. 

mevcudunun 62,358,742,140 
franka çıktığını ve geçen haf
taya göre 5 milyar arthğını 

gösteriyor. 

Derhal tediyesi mecburi ta
abbüdler ise 98,981,771,313 

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

MARCH gibi dünyanın sevdiği iki büyük 
yıldız tarafından yaratılmış olan 

Paris, 16 (Ö.R) - Fransa 

franktır. Bu suretle bu taah· 
hüdlerin altın mevcuduna nis
beti birhafta evvel yüzde 60,47 
iken şimdi yüzde 62,38 olmuş
tur. T edavülde!~i banknotlar 85 
milyar 770 milyon olup bir 
hafta evveline göre 249 mil· 
yon azalmıştır. 

Selanik beıediye ha!:.tanesi yandı dört 
hasta alevler içinde can verdi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Istanbul, 16 ( Yeni Asır muhabirinden ) - Se!Rnikten bildiri

liyor: Belediye hastanesi yandı. Ateşin süratle genişle~esi bü

yük bir panik tevlidine saik oldu. İtfaiye hastaları kurtarmak 
için eli~den geldiği kadar çalışmış ise de alevlerin ihata ettiği 
bir dairede dört hasta kurtarılamıyarak diri diri yandı. Dört 

a ağır ya1::alı de vardır. Hidiıe. büyük teess~r uyandırmışbr. 

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

çok kuvvetli bir aşkın romanı 

Ayrıca : Grand Otel [ iki kısımlık büyük komedı ] 
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 : ao - 40 - so kuruftur. 
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Sömürgeler işinde. • 

Almanya hayal sukutuna uğradı. 
General Epp fikirlerini anlatıyor. 

Almanyada bugün·e kadar beslenen ümidi eri Mu hafa
za karlar kongresinin kararı lekelemiş bulunuyor. 

Berlin, lO(Hu
susi muhabiri
mizden) - ln
gilterenin mu
hafazakar par
tisi Margate 
kon fe ran sı nın 
sonunda hüku
metten - Büyük 
Britanya impa
ratorluğunda te 
laşa ve hariçte 
tehlükeli ümid
lere mahal kal
mamak için-sö
mürgeler hak
kındaki düşün

celerini bildir
mesini istemiş
ti. Partinin is-
tediği, mart bin 
dokuzyüz otuz 
beşte o zaman
ki dışişler ba
kanı Sir John 
Simon'un Al
man elçisine 
söy lediklerinin 
tekran idi. Dış 
i~leri bakanının o zamanki be
yanatı Britanya mandası altında 
bulunan memleketlerin terki, 
üzerinde münakaşa edilemiye
cek bir mesele olduğu merke
zinde bulunuyordu.Fırka hüku
metin bugünkü fikirlerinin de 
o zamanki beyanatından fark
sız olduğunu tekrar ettirmek 
istedi. Son muhafazakar par
tinin bu kararı parti aza
larının Britanya mandaterli
ğinde bulunan memleketlerin 
terki meselesinde parti idare 
adamlarına karşı vaziyet aldık
larını gösteriyordu. En Ron 
olarak " henüz birçok mesele
lerin hallolmamış bulunduğu 
bir zamanda milletlerarası mü
nasebetlerinin düzelmesine en
gel olacak şeylerden sakıomak 
lüzumunu ,, söyliyerek konfe
ransı manda memleketleri hak
kında bir karar vermekten 
vazgeçirmeğe çalışmış ise de 
emekleri boşa gitti. 

lngiltere muhafazakarlannın 
bu hareketi lngiliz hükumet 
fırkası mehafilinin vaziyetini 
bilenleri hayrete düşürmedi. 
Hiç şübhe yok ki, bu karar 
Baldvin kabinesini Berlin ile 
yapacağı diplomatik konuşma
larda müşkül mevkide bıraka
ca!<tır. Çünkü Almanyanın 
Margale konferansından sonra 

Yazan: Tok Dil 

- Yok diyorum, size! 
D:ye cevab veren hacıyı 

itercesine gürültüler oldu, ge
lenler yukarı fırladılar ve 
aşağıda Karagöz oyunu 
oynayan bacının tarifi veçbiJe 
doğruca hepsinin yemek ye
dikleri oda kapısına varıp da
yandılar. !çerden kapıyı kapat
mışlardı, Vezir Ahmed paşa, 
odanın içinde saklanacak do
lap arıyordu, bir fare deliği bile 
bulsa necat buradadır diye 
koca göğdesini sokmağa çalı
şacaktı, ama ne çare ki oda 
kamilen duvardı. Gelenler kan•· 

A 

' 

General Epp l!Ski Almaıı müstemleke/erini gösteriyor 
da sömürgeler bakkıodaki dü- bahs olamaz.,, 
şüncelerini değiştirmiyeceğine lngiliz muhafazakarlarının 
sübhe yoktur. Almanya kendi manda işleri hakkındaki fikir-
tabirince, sömürgeler haksız- !erine cevab olmak üzere Nas-
lığının düzeltilmesi, noktasında yonal sosyalist partisinin sö-
ısrar edecektir. Diğer işlerde mürge işleri rehberi ve Al-
müsavi hakları kendi elile alan manya sömürgeler birliği reisi 
Almanya, sömürgeler işini an- general Hitter von Eppe'te 
cak siyasi görüşmeler ile bal- şunlan neşrediyor: "Almanya-
letmek mecburiyetinde oldu- nın da dahil olacağı müttefik 
ğunu biliyor. Almanya ille bir Avrupanın mevkiiıii yine 
müsaid fırsatta sömürgeler bak kuvvetlendirmek ve vazifesini 
!undaki dileklerini ilan ede- yapmasını temin etmek için 
cektir. Almanya sömürgeler beyaz ırkın eLnden geleni yap-
siyasetinde diğer devletler gibi ması lazımdır. Almanyanın sö-
Milletler cemiyetin·n 22 inci mürgeler içindeki hukuki ve 
maddesinden müsavi baklar ile ahlaki dilekleri ne kadar ye-
istifade etmek istiyor. Bu mad- rine getirilirse Avrupanın bü-
de "bugünkü dünyanın güç ya- tün dünyadaki mevki ve ehem-
şama şartları altında kendi ken- miyeti de o nisbette artacak-
dilerini idare edemiyecek mem- tır. Herkesten evvel Almanya-
leketlerin inkişafına hizmet nın Avrupadaki vazifesini ye-
hakkıdır.,. Aynı maddede "sö- rine getirip getiremiyeceğini 
mürge hakkının inkişaf ve te- tayin etmek bilhassa lngilte-
rakkisiae hizmet medeniyetin d"" reye uşer.,, 

en mukaddes vazifesidir,, deni- General von Epp'in fikrine 
liyor. Alman devlet adamları göre "lngiliz halkının Alman-
diyorlar ki: "Bu sahada çalış- ya lehine bir karar vermesi 
mak bak ve vazifesinden Al- pek te güç olmasa gerektir. 
manyayı vazgeçirmek mümkün Alman lngiliz donanma mua-
değildir. Almanya bu kültür bedesi bunun en büyük isba-
vazıfesini eski sömürgelerini tıdır. Milletler menfaatinde bir 
alarak yerine getirmek istiyor. müvazene temin etmek hüsnü 
Çünkü Milletler cemiyeti madde niyet sahibi olanlar arasında 

ferine göre diğer milletler ida- pek kolaydır. Bu nikbinlik yal-
resindeki sömürgeler mevzuu- nız lngiliz muhafazakarlarının 

Tefrika No: 17 

ya dayanıp açtılar ve içeri 
girdiler. 

Vezirle beraber hepsi de, 
yıkı!an sofranın arkasına sokul
muşlardı, yalnız başları saklı, 

lakin bütün gövdeleri meydan
da idi .. 

Gelen1er yeniçerilerdi, içle
rinden birisi, ilerledi, iri göv
desinden belli olan veziri ko
lundan tuttu. 

- Paşam! korkmayın, biz 
sızı kurtarmak için geldik, 
diye çekdi, vezir Ahmed paşa 
titreyerek yerlere yuvarlanıp: 

- Amanın beni bırakın, va• 

rın selam söyleyin hepsine, 
bırakın beni, devlet de onların 
olsun, hepsi de onların olsun, 
beni bırakın Allah aşkına! 

Diye yalvarmağa koyuldu. 
Vezirin kolundan tutan yeniçeri: 

- Müsterih ol ! Sizi sofu 
Mehmed paşanın evine götüre
ceğiz. Bizi o yolladı. Padişaha 

vadetmiş, seni saklıyacak, ihti
lal geçinceye kadar senin kı
lına dokundurmıyacakmış, de
di. Vezir yere diz çöküp: 

- Allah aşkına sahi mi söy
lüyorsunuz? 

- Vallahi sahibi Seni Sofu 

lktısad ve ili diyor ki: · 
edebilirsiniz 
edecektir ... 

Türk parasına itimad 
muhafaza kıymetini 

-------------------------------------"Satışlarınızı Türk lirasiyle yapmanızı tavsiye ederim.,, 
Mersin, 16 (Hususi muhabi

rimizden ) - (Gecikmiştir) vi
layette bugün mühim bir top
lantı olmuştur Burada bulunan 
Maliye vekili Fuad Ağralı ile 
lktısad vekili Celal Bayar, 
Gümrük ve inhisarlar müsteşarı 
Adilin, Mersin ofis direktörü 
ile ihracat ve idhalat tacirleri
nin hazır bulundukları bu 
toplantıda Liretin sukutu do
layısi vle mallarını bugünkü liret 
kuru üzerinden te$lim edemi
yen tüccarların vaziyetleri gö
rüşüldü. lktısad vekili taahhüd
lerini ifadan istinkaf suretinde 
telakki edi'emiyecek o1an bu 
hareketin haklı bir forsmajör 
teskil ettiğini ileri siiren ihra
catçıları dinledi. Hepsi satış 
mukavelelerinin yapıldığı gün
ı\eki kurla tediyeyi kabul et
miyı:n alıcı 1 ara karşı vaziyetle
rinin çok kanuni ve haklı ol
duklarını tekrar ettiler. Iktı-

Bakanlar akşam Ankaraya 
hareket ettiler. 

Ankara 16 (Hususi muhabi
rimizden) - Maliye ve iktısad 
\•ekilleri şark ve cenub vilayet
lc~inde uzun süren tedkik se· 
yahatlerinden döndüler. 

* • • 
ŞEHRiMiZDE DE BiR 

TOPLANTI YAPILACAK 
lktısad Vekaletince Izmir 

ihracatçılarının frank ve Çek 
kronunun kıymetlerinin ten et· 
zülüııden husule gelen zarar• 

larını tesbit için tedkiklere 
başlandığını yazmıştık. Bunun 
için lktı5ad Vekaleti ihracat· 
çıların alıcı fir~alar ile olan 

kontratlarının asıl veya suret· 
lerinin gönderilmesini şehri· 
mizdeki alakadarlara bildir· 
mişti. 

Bu mesele için şehrimizdeki 
kuru meyva ihracatçılar birliği 

sad vekili Liretin düşmesinden azalarının pazartesi günü tica· 
zarar gören ihracatçıların ıktısad vekili celal Bayar ret odasında bir toplantı yapa· 

L haklarını Ankara ya avdette - Türk parasına ıtimad ede- cakları haber alınmıştır. Tür-
halledeceklerini vaadettiler.Ce- bilirsiniz. O düşmiyecektir. Pa- kofis te kontratoların asil veya 
lal Bayar burada toplanan tüc- ramız sarsılmaz kıymetini mu- suretlerinin lktısat vekaletine 
carlarımızın endişelerini teskin hafaza edecektir. Satışlarınızı gönderilmek üzere Türkofise 
eden tavriyle Maliye vekili Türk parasiyle yapmanızı tav- verilmesi için ihracatçılara teb• 
Fuad Ağralı'yı işaret ederek: siye ederim, demiştir ligatta bulunmuştur. , 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ou~ar: • ıtında kaim•~ Çocug" unu öldüren ana 
lzmır cıvarında Narlıdere ıle 

Balçova köyleri arasında Til- s b• B .., 
kili~ caddesi mevkiinde bir a ıre en çoc ugum u 
vak a olmuştur. 323 numaralı C~ 

evde Yahya; arkadaşı Hamdi- •• ld •• d • d • 
nin yıkılmağa yüz .t~tmuş olan o urme ım ıyor. 
duvarını yıkmak ıçın yardım '' 
ederken ansızın yıkılan duvar Gayrimeşru çocuğunu doğu- 1 Sabirenin evine gidib baktıJII· 
altında kalmış ve sağ bacağı S rurken boğazını sıkarak öldür- Çocuk hakikaten ölmüştü. on· 
kırılmıştır. Yaralı memleket 
hastanesine kaldırılmıştır. mekle maznun Torbalının Te- ra belediye doktoru geldi ve 

Sarhoş kadın peköyünden Sabirenin muha- muayene etti. Şahit sıfatile 
Kemerde umumi kadınlardan kemesine dün Ağırceza'da dinlenen belediye doktoru Hiis• 

Ahmed kızı Seher sarhoş hal- başlanmıştır. Sabire ifadesinde nü, çocuğun boğazında gördii· 
de görüldüğünden tutulmuştur. çocuğun ölü olarak doğdugunu ğü izlere nazaran boğulınalı: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• söylemiş ve: sur~tiJe öldüg .. ü kanaatinde bu .. 
son manda meselesinde verdik-
leri karar ile biraz lekelenmiş - Ben yavrumu nasıl öldü- lunduğunu bildirdi. 
oldu. Çünkü bu mesele hak- rebilirim. Bu çocuk Tepekö- Maznun kadında eskiden de· 
kında başka türlü düşünen in- yünde lbrabim adında biri ile !ilik olub olmadığı anlaşıfınalı: 
gilizlerin sesi, bu karar ile tanışmamızdan hasıl olmuştu. üzere muayeneye sevkine. To~· 
susturulmuş oluyor.,, b 1 h k b"b' · d bıd Beni evlenme vadile aldatmış a ı ü umet ta ı ının e şa 

Alman yanın ırk kanunu ile, 'd' Ç k "I"" d - d kt sıfatı"yle celbı"ne karar verile• 
yabancı milletleri terbiye ve 1 ı. ocu 0 u og u an sonra 
onların mallarını adilane ida- benim öldürdüğümü söylediler, rek muhakeme başka bir güne 
reye muktedir olmadığını isbat yalandır, dedi. bırakılmıştır. 
ettiği iddiasını General von Şahid Halil de şunları an- 8-..:t;;;,Uz 
Epp reddetmektedir. Almanya !attı : n• Di Amerikan tütün kuınpa 
hiçbir zaman sömürgelerin yerli - Sabahleyin Sabirenin yedi da 

Yası imalathanesi arkasın balkının ırk işlerine karışmak yaşlarındaki çocuğu evime gel- fa 
d. El" d b" b d yangın yerinde şoför Musla niyetinde değilmiş ... Almanya ı. ın e ır maşra a var ı. 

S · d" - adında biri Durmuş kızı onbeŞ yalnız, yabancı ırkların Alman- üt ıste ı, ne yapacagını sor-
yada Alman milleti arasına dum, Annesinin çocuk doğurur- yaşında Fethiyenin evlenıııelı: 
sokulmasına mani olmağa ça- ken boğazını sıkarak öldürdü- vadile kızlığını kirletmiştir. 
lışıyormuş.. ğünü söyledi. _Mustafa yakalanmıştır. ~ 

Mebmed paşanın sarayına gö
türeceğiz Onun emri böyle, 
seni saklıyacak. 

- Sakın hiyanet olmasın? 
- Asla! 
- Peki! Peki 1 Ne yapalım, 

ne yapalım, peki! Haydi baka
lım, peki, Sofu Mehmed paşa 
müslüman adamdır. 

Diye söylene söylene yedik
leri haram olan veziri yola 
çıkardılar ve hakikaten gizlice 
Sofu Mebmed paşanın sarayına 
arkadaşlariyle beraber soktular. 

Vezir Ahmed paşanın tutul
duğu vakıt akşam vaktı idi, 
sabaha karşı lstanbulun her 
tarafına yayıldı. Padişah; sara
yım sım sıkı muhafaza altına 

almıştı: Orta camidekiler dağı
lıp sabaha karşı tekrar toplan
nıağa başlamışlardı. 

Ahali ve yeniçerilerle, sipahi
lerden mürekkep bir iki yüz 
kişilik kafile fırsattan istifade 
ganimet alırız diye karanlıkta 
Ahmed paşanın sarayına hü
cum ettiler, kapıları kırdılar, 

sarayı yağmaya başladılar. 

Sarayda inler, emler yoktu, 
tenha buldukları sarayın her 
odasına girip ortalığı harap ve 
perişan eden ahalinin bu hü
cumu derhal ağalara ve müf
tüye haber verilmişti. 

Müftüyü ve kara Murad ağayı 
ateş aldı. 

- Aman brel Bizlere birşey 
bırakmıyacaklar, çabuk koşun, 
müftü ilave etti : 

- Çabuk bir haber uçurun 
eski vezir Ahmet paşaya Bodin 
ayaleti verilerek affedildi diyin, 
halk korku ile yağmadan vaz 
geçer belki.. 

Kara Murad devam etti: 
- Hazırlayın askerlerden 

birkaç bölük, haydi bakalım, 
haberin arkasıodan da biz 
ulaşalım, gözlerini korkuturuz, 
kaçırırız .. 

Bir telaş bir kıyamet ..• Ha
berler yağmacılara ulaşdı, al
dırış ı~den olmadı. Fakat arka
dan gelen askerlerin: 

- Bre uruıı 1 Tutun! narala-

rile hücumları üzerine hallı: 
ancak ellerine ne alabi!dilerse 
alip darmadağın oldular. 

Sabah ta olmuştu. . . . . . . 
Ahmed paşayı ve arkadaş· 

farını kırk elli yeniçeri arala• 
rına alıp Şehzade camii y:ı· 
omdaki yeni vezir Sofu Meb' 
med paşanın evine getirmişled 
alay vala ile Sofu Meb01~ 

1 .... 
paşanın yanına bırakmış ar . . sı 

Aksakalını sıvazlayıb sın 
sinsi gülen Mehmed Paşa: 1ıed 
men ayağa ka kmış, Ahıfle, 
P "k" 1' · · t b avıl aşanın ı ı e erını lu u • 
cunda sıkarak: . 

tır 
- Hoşgeldin, safalar _ge ,fr. 

din paşam! Haliniz nıce 1
• 

merak buyurmayın, şöyl~ f'ıı 
nıma teşrif. edin, diye elın d:' 
tutub kendı minrlerine kıt 
götürmüş, yanına oturtmu~:~. 

Ahmed Paşa, davranıb ld•· 
med Paşanın ellerin<! sar• 
Ağlıyarak: 

- Biintrdi ..-



• 
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Largo Kaballero başkumandan 

Madridde bir de umumi 

Belçika bitaraf olmıya 
~ • .• - harpkomitesitesisediyor 
karar verdı iki asi tayyare düşürüldü 

lngiliz Dışbakanı Avrupa işleri için mahrem bir 
proje hazırlıyor. Bütün meseleler tedkik edilecek 

--------------~--~ ... ---~~---~-~~-~~--~-
Paris, 16 (Ö.R) - Belçika Foraynofise giderek Edene kral yade kardeşlik vermek için ıı------~.....,.~--:-.. 

kralının nutku bugün dünden Leopold'un nutkuyla tasrih o kadar ümid beslenmiş olan 
ziyade hariciye nezaretlerini edilen siyasetin esaslarını an- insan tesanüdünfüı zayıfladığını 
işgal etmekdedir. Belçikanın !atmış ve bazı suitefebbümleri göstermektedir. 
Paris sefiri sabah hariciye izaleye çalışmıştır. Sefir aynı ALMANYA TAARRUZ 
nezaretine gelerek, Belçika zamanda yeni bitaraflık siya- EDERSE 
kralının nutkundaki bazı nok- seti hakkında da izahat ver- " Reveil du Nord ,, gazete-
tatarın tasrihi talebile gönde
rilecek Fransız notasını hazır· 
lamakda olan umumi sekreter 
Leger'i ziyaret etmişdir. Buna 
müvazi olarak Fransanın Brük
sel sefiri de Belçika hariciye 
nazırı Stalc ile uzun bir müla
katda bulunmuşdur. Bu müla
kat da hiç şüphesiz kralın nut
kunun diplomatik kısmının 
tasrih edilmesi için yapılmışdır. 

MiLLETLER CEMiYETi 
Belçika hükumeti Milletler 

cemiyeti paktının 16 ıncı mad
desinin tasrih edilmesi lii7.ım 
geldiği Wcrindedir. Belçika me· 
hafili, Belçikanın ordusunu ve 
hudud muhafazasını kuvvetlen
dirmek için sarfedeceği as
keri gayretin, garbi Avrupa 
siyasetinde Belçika teminatının 
kıymetini artıracağı mülahaza
sındadırlar. Bu da Belçikanın 
kollektif emniyete ve sulhun 
muhafazasına inlriir edilmez bir 
hizmeti olacaktır. 

Nihayet Brükselde şu nokta 
üzerinde ısrar ediliyor ki mua· 
hedelerin kıymeti ancak ne 
zihniyetle tatbik edildiklerin
dedir. Bunun için umumi ef· 
karda teşkil ettiği tartıya gel· 
me:ı; unsuru hesaba katmak 
İiizımgelir. Bu sebebledir ki 
Belçika bir dereceye kadar elle· 
rini serbest bulundurmak iste· 
miştir. Fakat sarih taahhüdle
rine daima riayet edecektir. 

HUDUTLARDA 
Nazırlar meclisinin Fransız 

hudutlarında da askeri kuvvet
ler bulundurmağa karar ver
diği hakkında ecnebi memle
ketlerden tereşşüh eden habt:r 
esassızdır. Bilakis şark ve şi· 

Dıali şarki hudutları takviye 
edilecektir. Brükseldeki kuv
vetler bile hem stratejik, hem 
de ticari maksatla açılan ve 
muhtemel bir Alman istilasına 
karşı en birinci bir mani te
lakki edilen Albert kanalını 
takviye etmek üzere gönderil· 
nıiştir. 

Kral Leopoldun nutku her 
ile kadar memleketi, yeni yapı
lacak müzakereler ile, bir ta
kını taahhütlerden kurtarmağa 
matuf ise de diğer devletleri 
bir emrivaki karşısında bulun• 
durmamaktadır ve Fransanın 
~enfaatlerine muhalif değildir. 
Zıra Belçika ordusunun şimal 
~~ ~i~ali şarki hududlarında 

r ıstılaya karşı daha kuvvetli 
bir mukavemete muktedir ol
:ası Fransanın menfaatidir ve 
d u bakımdan Belçika 1914 ten 

aba kuvvetli bir mevkidedir. 
k. Di~er taraftan Fransa ile er· 
~nı hariıiye görüşmelerine ma• 

nı olan hiç birşey yoktur. Ve 
ııı;rt ayında bu maksadla teati 
e ilen mektublar daima mer'i
Yet ıne k"· d k L v ıın e almaktadır. 

ONDRANIN DA HABERi 

L YOKTU 
d ondra, 16 (Ö.R) - Londra 

a kral Leopold'un nazırlar 
nıe ı· · c ısuıi aça k .. 1 d·-· hık r en soy e ıgı nu-

b tan, Paris gibi önceden ha
erd-r d'l r d.. e 1 memiştir. Belçikanın 
-oıı ra f' · se ırı oersembe aksamı 

miştir. Belçika siyaseti ancak sine göre ise, Belçika bitaraf-
milletlerin mumi kanunu olan lığı 1914 deki pasif vaziyetten 
Milletler cemiyeti paktından çıkarak şimdi faal bir şekil 
ileri giden taahhütler için deği- alacaktır. Zira Al:nanya Belçi-
şecektir.Nutkun asıl gayesi Bel- kaya taarruz ederse lngiltereyi 
çika siyasetinin, Belçikanın işti- karşısında bulacağını bilecek-
rake davet edilebilecej?i gelecek tir. Eğer 1914 de Almanya 
müzakerelerde ne istikamet Bı,lçikayı çiğnediği takdirde 
alacağını göstermektir. Şimdiki lngiltereyi bulacağını bilmiş 
halde, Belçika mehafili lngiltere olsaydı, harbe cesaret edemi· 
ve Belçikanın Lokarno paktı yecekti. 
ile ve 19 Martta imza edilen " Temps ,, diyor ki: Kral 
Londra anlaşması ile birbirine Leopoldun nutku yanlış anla-
bağlı kaldıkları mütaleasında- şılmıştır. 
dır. Bu anlaşmanın 3 cü fıkrası Bunda bilaraflığa aid bir 
yeni bir Lokarno paktının im· tek kelime yoktur. Kral sade· 
zasına intizaren lngiltere,F ransa ce şunu müşahede etmekte-
ve Belçika arasında erkanı· dir ki Ren mıntakasının i~gali 
harbiyeler anlaşmasıdır. Alman teslihatı, Lokamonun 

BiT ARAFLIK bozulması Belçikayı tekrar 
Londra, 16 (Ö.R) - Burada harbdan evvelki vaziyete sok-

Belçikanın bir müddettenberi, muştur. Bitaraflığa dönmek 
Isviçrenin bitaraflığına benzer isteyen Belçika değildir, AI-
bir şekilde, harbden evvelki manyanın yeniden silahlanması 
vaziyete dönmek temayülünde ve Lokarnoyu bozması Belçika 
olduğu müşahede edilmektedir. lehindeki teminatı zaifleterek 
Bununla beraber Kral Leopol• askeri ve harici siyasetini ye· 
dun beyanatının Belçikanın vazi niden gözden geçirmeğe mec-
yetini ve umumi vaziyeti ilk bur etmiştir. 
önce tahmin edildiği kadar MAHREM PROJE 
değiştireceği zannedilmiyor. Brüksel, 16 ( Ô. R ) - Bir 
lngi.~z mehafili Holanda ile sosyalist mebus başvekilden 
Belçikanın tamamiyet ve istik· kra!ın nutkundaki bitaraflık 
lalini korumak meselesinin in· kelCııesinin manası ne olduğu· 
giliz düşüncelerinin ilk safında nu tasrih etmesini istemiştir. 
kaldığını ve lngilterenin kendi Maksad, bu tabirin erkanıhar· 
emniyeti namına bunun böyle biyeler anlaşmasının ilgası ma-
olduğunu kayd ve işaret et- hiyetinde mi oldugunu öğren· 
mektedirler. mektir. 

NEDEN ÜRKÜYORMUŞ! Brüksel, 15 (Ö.R) - Fran-
Paris 16 (Ö.R) - Gazete· sız gazeteleri kralın nutku 

Ier Belçikanın kararını endişe hakkında daha mutedil müta-
ile karşılıyorlar. "France de laalar serdine başlamışlardır. 
Bordeau,, Fransayı Bolşevizme Müstakil "lnformation,, kra-
mütemayil bir memleket gibi lın bu nutukla beynelmilel 
gösteren Alman propagandası· müzakerelerde memleketin va-
nın buna müessir olduğunu ya- ziyeti hakkında ittihaz edile-
zıyor. Diğer taraftan Belçika cek kararlara bir hareket nok-
Fransız-Sovyet paktından ürk· tası tesis etmek istediğini ya· 
müştür. Zira bundan bir ihtilaf zıyor. 
çıkacak olsa birinci olarak Bel· " Matin ,, gazetesine göre 
çika bunun neticelerile karşıla· Eden Avrupa meselelerinin 
şacaktı. halli için henüz mahrem olan 

Paul Boncour, "Paris - Soir,, bir proje hazırlamaktadır. Bel-
gazetesinde diyor ki: Milletler çikanın kararına inzimam eden 
cemiyetinin ve kollektif emni· bu hadise Fransanın Lokaroo 
yetin muvaffakıyetsizliğe uğ- siyasetini yeniden tedkik et-
raması, hükumete endişe veren mesi zaruretini açacaktır. 
dahili hareketler ve Alman "Petit journal,, nutku, Hit-
propagandası bu kararda ya- !erin iş başına gelmesindenberi 
Lancı değildir. hasıl olmuş en vahim hadise 

"Petit Marseillais,, Belçika sayıyor. 
tezinin kabulü halinde, Millet- "Journal,, bu suretle kollek· 
fer cemiyeti azası sıfatile yük- tif emniyet, karşılıklı yardım 
lendiği karşılıklı yardım taah- ve gayri kabili taksim sulh 
hüdünün de bozulacağını ve sisteminin Belçika tarafından 
lngilterenin Fransaya verdiği kat'i olarak tasfiye edildiğini 
teminatın kıymetden düşece· yazıyor. 
ğini, erkanı harbiye temasları- Sosyalist "Populaire,, diyor 
nın imkansız olacağını yazıyor ki: her memleketin harb tehlü· 
ve diyor ki: A !manya bu su· kesini kendisi için asgari had· 
retle Londra, Brüksel ve Parisi de indirmek kaygısını takdir 
birbirinden ayırmağa muvaffak ederiz. Fakat endişe dağınık 
olacakdır. bir halde girişmek ve tecavüz-

"Depeche de Tovlovse,, her leri cesaretleştirecek anlaşma-
milletin istiklaline riayet edil- ları güçleştirmek en eyi usul 
mesini idP.al bilen Fransa ve müdür? 
Ingilterenin yardımı o'mazsa 
Belçika bitaraflığının hürmet 
göremiyeceği kanaatindedir. 
Belçikanın jesti vahimdir, zira 
dünyaya daha ziyade sulh, da· 
ha 1ivade saadet ve daha zi-

ÜÇ iHTAR 
(Debats) diyor ki : Fransa 

nüfuzunun ne kadar düştüğünü 
gösteren üç ihtar birbirini ta· 
kibetmiştir. Sonuncusu Belçi· 
kadan gelmiştir. Bunun mana-

Bel{ika kralı Leopold 
sını anlamak Fransaya düşer. 

( Temps ) gazetesine göre 
Fransa için en mühim mesele 
Belçikanın askeri mlldafasının 
sağlam esasa dayanmasıdır .Zira 
Belçikanın emniyeti Fransanın 
emniyetinin şartlarından biridir. 

BELÇiKA GAZETELERiNE 
GÖRE 

Brüksel, 16 (Ö.R) - gaze
teler Belçikanın beyanatının 

heyecan verecek mahiyette ol
madığını yazıyorlar. 

" Times " gazetesine göre 
Belçika yeni garb emniyet pak· 
tında kendi vaziyetinin nasıl 
tayin edilmesi lazım geleceği 

hakkında bir işaret vermiştir. 
Belçika ve Hollandanın tama
miyetinin muhafazası lngil· 
tereyi en ziyade alakadar 
eder. Zira lngiltere kendi hu
dudunun Ren nehrinden baş· 
ladığını bildirmiştir. Belçika 
tarafından verilen karann yeni 
Lokarno müzakereleri üzerin
deki tesiri itina ile tedkik edil-
melidir. 

"Morning Post,, diyorki: Lo· 
karno ölmüştü, şimdi ruhu da 
mahvolmuştur. Kralın nutku 
en büyük bir samimiyetle bu 
vaz:yetin oeticeleıini çıkarmak
tadır. Belçik yeni siyasi itti
fakla menfaatlerini en eyi vi
kaye etmiştir. Bu dığer memle· 
ketlerin menfaatine de zarar 
vermez. 

LOKARNO NE OLDU? 
"Daily Telegraph,. diyor ki: 

Ren mıntakasının işgali üzerine 
yapılan tedafüi anlaşma, Bel
çikanın bitaraflığı kabul edilir 
ve buna riayet edilirse, zail 
olacakdır. 

Belçikanın dostları, bu ka
rarla bütün partileri milli mü· 
dafaanın takviyesi zaruretinde 
birleşdirmek arzusundan dolayı 
ne bir teessüf, nehir sitem ya
pabilirler. 

Bom bayda 
Ölü veyaralılar var 

Roma, 16 (Ö.R)- Bombay
da Mecusilerin bir cami yakı
nınde bir ::nabed inşa etmek 
teşebbüslerinden ortaya çıkan 
kanlı karışıklıklarda sekizi 
mecusi ve dördü lslam olarak 
12 kişi ölmüş, 134 kişi yara
lanmıştır. Bunların arasında 3 
zabit 5 polis vaı dır. 172 kişi 
tevkif edilmiştir. Tedhiş hare· 
ketleri devam edivor. 

Madrid, 12 (Ö.R) - Hüku
met tarafından neşredilen bir 
tebliğ harbiye nazırı Largo 
Caballeronun en yüksek reis 
sıfatiyle başkıımaudanlığı üze· 
rine aldığını bildirmektedir. 
Kumandanlıkla müsellah kuv· 
vetler arasında siyasi ve sos· 
yal bakımdan kontrol ve irtibat 
temin etmek üzeıe bir umumi 
barb komitesi tesis edilmiştir. 
Bunun riyaseti hariciye nazırı 
Del Vayoya verilmiştir. 

Madrid, 16 (Ö.R) - Asna
vor mıntakasında bir onbaşı 
500 metreden aşağıda uçan bir 
asi tayyareyi silah ateşiyle dü
şürmüştür. Bir diğer tayyare 
hükümet avcı tayyareleri tara
fından takibe-dilerek hasara 
uğratılmış isede asi hatlarının 
üç kilometre içine indirilmiştir. 
Tayyare yanmış, içindekilerden 
yalnız birinin kurtulduğu gö
rülmüştür. 

Paris, 16 (Ö.R) - Asi· kay
nağından bildirildiğine göre 
Madrid mıntakasında milli kuv
vetler Vila Delfradoyu zabtet
mişlerdir. Aragon cebhesinde 
düşman mevzileri bombardıman 

Paris karanlıklar 
içinde kalacak 
Paris, 16 ( Hususi ) - Işık, 

şehir (Paris) bu akşam karan
lıklar içinde kalacaktır. Filha
kika bu gece hava tehlüke· 
sine karşı pasif müdafaa tec

rübesi yapılacaktır. Saat 21.20 
den 21,50 ye kadar bütün ışık· 

lar maskelenecek ve seyrüse· 
fer inkıtaa uğrıyacaktır. Saat 
21.5 den 22.10 a kadar d:ı 

bombardıman tayyareleri şeb· 

rin üzerinden uçarak hava fi
şenkleri atacaklardır. Taarruz 
denemesinin sonu fabrikaların 

düdüklerile ilan edilecektir. 

Adis-Abebada 
Italyan tayyare
lerinin faaliyeti 

Roma 16 (Ö.R)- Adis-Abe

baya varan Italyan müstemle· 
kat nazırı Habeş ileri gelen

lerinden 1000 kişiye bir nutuk 
söylemiş ve memlekette sükü
net temin edileceğini bildirmiş
tir. 30 bombardıman tayyaresi 
Habeşistanın muhtelif yerlerin
de uçarak 30000 beyanname 
atmış, son yapılan dehaletleri 
bildirmişlerdir. Faşistlerin 28 

ilk teşrin bayramı Habeşistanda 
kutlulanacaklır. 

Roma 16 (Ö.R) - ltalyan 
hava nazırı Vallo Alman hava 
nazırı general Milch şerefine 
bir ziyafet vermiştir. General 
Milch ltalyan-Alman dostluğu 

şerefine içmiştir. 

ATINADA 
Balkan atış müsabaka

ları netıcelendl 

Atina 15 ( A.A ) - Atina 
ajansı bildiriyor: 

Yunanistan, Bulgaristan ve 
Romanya milli federasyonları 

tarafından konulan kupaların 

kazanılması için yapılan Balkan 

atış miisabakalarının neticeleri 
şunlardır: 

Stroviç82/l 1, Kristoviç86/l 00 
Kutsis 85/l 00, Matsi Notis 
82/100, Rallis 82/100. 

Ekib başkanları kral Karo!, 
kral Boris ve kral jorja aşa· 
ğıdaki telgrafı çekmişlerdir: 

Atinada toplanmış bulunan 

edilmişdir. Cebelüttarikdan bil
dirildiğine göre Malaga tekrar 
havadan bombardıman edil
mişdir. Asiler Madrid - Valaus 
arasında münakalatı tamamen 
kesdiklerini iddia ediyorlar. 

Roma, 16 (Hususi) - Se
vilden bildirildiğine göre Toledo 
civarında bir Fransız sivil tay
yarecinin idaresi altında bulu· 
nan hükümetçilere mensub bir 
tayyare asi hava bataryaları 

tarafından düşürülmüştür. 

Madrid, 16 ( A.A ) - Kor· 
tezlerin daimi heyeti dün top· 
lanmış ve teblüke vaziyetini 
otuz gün daha uzatmağa karar 
vermiştir. 

Halk mahkemesi ihtilalcilerin 
tarafına geçmek teşebbüsünde 
bulunan iki askeri ölüme mah· 
kum etmiştir. 

Londra, 16 (A.A) - Gene· 
ral Frankonun gayri resmi bir 
diplomasi heyeti şimdiden 

1 
Londrada yerlt:~miştir. Bu hey· 
ete Margi Dö Portage riyaset 
etmektedir. Heyet ahval ve 
şerait müsaade eder etmez 
sefaret haline gelecektir. Fa· 
kat resmi zevat ile henüz mü· 
nasebata girmemiştir. 

Portekizl~ 
M ~dridin arası açıldı 

gerglnllkten korkuluyor 
Lizbon, 16 (A.A) - Bada· 

jozun zaptından sonra Portekiz 
topraklarına kaçmış olan lspan· 
yol milislerinden 1400 kişi 

Niyassa adındaki Portekiz 
vapuru ile geçenlerde mem-

leketlerine iade edildiği sıra· 
da Tarragonada vukua gelmiş 
olan hadiseler dolayısile Lizbon 
ile Madrid arasında ciddi bir 

ger2inlik husule gelmesinden 
korkulmaktadır. Tarragonadaki 

İspanyol milisleri Niyassa va· 
purunda bir araştırma yapmak 
istemişler ve kaptanın muha· 
lefeti üzerine vapuru yola çı· 

karmasına mani olmuşlardır. 

Hariciye nezareti lspanyol 
Portekiz hududu hadise· 
!eri hakkında Madrid ile 
Lizbon ve Lizbon ile Burgos 
arasında teati edilmiş olan no
taların metinlerini neşretmekte
dir. Bu notalarda bilhassa 13 

ağustos hadisesi mevzuubahis· 
tir. O tarihte müsellah bir ta
kım lspanyollar Portekiz hudu
d:ınu geçmisler ve Portekiz 
arazisinde diğer birçok İspan· 
yollara fena muamelelerde 
bulunmuşlardır. 

Portekiz hükumeti diğer bir 

çok hudud hadiselerini ve Mad

riddeki Portekiz sefirine karşı 
yapılan suikasd teşebbüsünü 

de protesto etmişdir. 

Madrid hükumeti hadiselerin 

vukua gelmiş olduğu arazi 
asilerin elinde bulundukça 

hiçbir şey yapmayacağı cevabı· 
ııı vermiştir. 

Burgos hükumeti Lizbonun 
istemiş olduğu tazminatı tedi· 
ye etmeyi kabul eylemiştir. 

Siyasi mehafil beynelmile. 
diplomasi ve bahriye kanun· 
!arına riayet etmeyen Madrid 
hükümeti ile münasebat git

tikçe güçleşmekte olduğunu 
söylemektedırler. 
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Yunan, Bulgar ve Yugoslav 
Balkanlar arası atış komitesi 
namına birliğimize gösterilen 
yüksek himayeden dolayı Ma· 
jestenize derin teşekkürlerimi- ı 

iblaii: ederiz. 

• , 
• 
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IZMIRIN ORDUYA ZIY AFETi NEŞE iÇiNDE GEÇTi 

eneral alkımıza teşekkür etti 
''Atatürk, Kemal yerinde, Conk bayırında ve Adate.pede nefsini fedayı 

tasmim etmekle ne kazandırdığını Türk tarihi kaydedecektir.,, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Cumhuriyet ordusu bu kahramanlığı rehber edindi. 
- Baştara/ı 1 inci sayfada -
MERASİM TRiBÜNÜNDE sa

yın Orgeneral izzettin Çalışlar
dan başka değerli valimiz Fazlı 
Güleç, belediye reisimiz Dr. 
Behçet Uz, şehrimizdeki say
lavlar, yüksek rütbeli subaylar, 
memleketin ileri gelen şahsi

yetleri yeralmış .. 
Ovanın bitip tükenmiyen 

muhitini kaplıyan askeri kuv
vetler u:ı:un bir şirid gibi ta 
ufukların arkasına kadar de
vam edip gidiyor. Bu güzel 
manzara geçid resmini seyre 
gelenlerin göğüslerinde gizlen· 
miyen bir gurur, haklı bir se
vinç uyandırıyor. Herkes bir· 
birinin yüzüne bakıyor. 

Bu ulvi manzara insana öyle 
bir his aşılıyor ki, ovanın ar-

kasındaki geniş sahalarda da 
bu güzel manzaranın devam 
ettiği zannediliyor. Sanki her 
yer asker, gözün uzanabildiği 
her ufuk, yurdu koruyanlarla 
bezenmiş bir müdafaa halka
sıdır. 

. . . . ' 
Kuvvetin verdiği emniyetle 

yükselen dimdik başlar, geniş 
omuzlar, sert ve muntazam gö
ğüsler, toprakları yerinden oy
natan adımlar ovayı doldurarak 
merasim locasına yaklaşıyorlar. 
Bunlar büyük ordunun yiğit 
kıt'alarıdır. 

ENÖNDE, manevralarda kır
mızı orduya kumanda eden kor 
general Mustafa Muğlalı kolor
dusu geliyor.Sayın kumandan atı 
üzerinde merasim locası önün
den geçerken mütebessimane 
selam veriyor ve seyirciler ara
sında ardı arkası kesilmiyen 
ıiddetli bir alkış başlıyor. Kor
generalin yanlarında erkaoıbar
biyeleri, daha sonra da general 
Ali Riza, general Refii ve di
ğer kumandanları geçiyorlar. 
Bunun arkasından da çelik or
dunun elemanları geçiyor. 

KAHRAMAN ORDU 
Türk ordusunda her ferd ele

man, her erat bir kuvvettir. 
Ovayı toz bulutu içinde bıra
kan kahraman ordu sanki on 
gün tatbikat, üç gün ve dört 
gece manevra yapan kuvvet
leri teşkil etmiyormuş gibi en 
ufak bir yorgunluk alaimi ifşa 
etmiyor. Gün~şin altında pa· 
rıldıyan süngüler halkımızın 
önündron geçtikçe büyük bir 
alkış tufanı başlıyor ve bu al· 
kışlar dakikalarca devam edip 
gidiyor. 

Piyade, süvari, topçu kuvvet
leri bir manevra ordusu değil 
de, bir merasim ordusu kadar 
muntazam geçiyor. 

GANERAL AL TUGUN 
KUVVETLERi 

Uzun müddet devam eden 
bu geçid resminden sonra Ge-

neral Rasim Altuğ'un kuman
da ettiği kuvvetler geçiyor. 
Dik bakışlı yiğit kuvvetler 
ayni intizam içinde gerilerden 
kopup gelirken alkış tufaoı 
bunları da coşturuyor. 

TA YY ARELERIMIZ 
Bu sırada geçid resminin ya

pıldığı saha üzerinde tayyare 
kuvvetlerimiz göründüler. Mun
tazam bir kavis teşkil ederek 
uçan tayyarelerimiz merasim 
meydanı üzerinde taklalar ata
rak, bir çok oyunlar yaparak 
sürekli alkışlar topluyorlar. 
Tayyareye karşı müdataa top
ları geçerken halkımız başka 
bir alakayla bunları, kıskanç 
bakışlariyle seyrediyor. . . . . . . 

IHTIY AR MÜTEKAiD BiR 
GENERALiN SÖZLERi 

Merasim locasıoın yaoı ba-

Dii11kii gerid resmine aid intibalar 
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şında bir ihtiyar yanındakilere 
anlatıyor: 

- Ben, diyor. Bir zamanlar 
kolordu kumandanıydım. Türk 
ordusunun ne cevherler yetiştir
diğini, neler yapmıya muktedir 
olduğunu yakinen bilirim. Fa· 
kat bugün gururla seyrettiğim 
ordu ile, bir zamanın orduları 
mukayese bile edilemez. Ma
nevra yorgunluğunu bu kadar 
açığa vermiyen bir ordu, diye
bilirim ki dünyaoın hiçbir ye
rinde bulunamaz, 

Ve .. Mütekaid, ihtiyar ge
neral sözüne devam ediyor : 

- Altmış sekiz yaşındayım. 
Bugün, ordumuzun geçid res
mini seyrettikten sonra sanki 
yirmi sekiz yaşında imiş gibi 

gençleştim. itimadım arttı. Siz 
belki de başka türlü düşünü

yorsunuz. Bir tabur askerin 
geçişi bile bende bey~can 
uyandırır. Eski günleri hatır
larım. 

ihtiyar gent-ral sözlerini 
şöyle bitirdi: 

- Şimdi askerimiz, çiçek 
gibi itina ile hazırlanıyor. 

. . . . . . 
Süvari kuvvetlerimizin dört 

nala, merasim meydanından 

geçişleri büyük bir heyecan 
sahnesi yaratmıştır. Süvari kuv
vetlerimize başka bir inanla 
bağlanan halkımız: 

- En büyük işi bunlar gö
rür !er, diyor. 

Bu kıymetli mütalaaya ne· 
den İnanmamalı .. Fakat en bü
yük işi gören ~üvari, piyadenin, 
topçunun, levazımın, tayyarenin, 
tankın, sıhhiyenin birleşik eme· 
ğini biı leşik olarak neticeye 
ulaştırmaz mı.. Bizim için hepsi 
de ayni kıymette değil midir? 

ORGENERALiN GAZETE
MiZE BEYANATI: Sayın Or
general lzzeddin Çalışları, bü
yük gecid resminden sonra zi
yaret ederek (Yeni Asır) için 

intibalarını rica ettim. Aşağı

daki beyanatı lütuf buyurdular: 
- "Neticeden çok memnu

num. Onaltı gün süren ordu
gah tatbikatları ve geceli gün
düzlü manevralardan sonra, 
bukadar canlı, muntazam bir 
geçid resmi hiçbir orduda 
görülemez." 

Sayın Orgeneral'e Yeni 
Asır'ın teşekkürlerini arzede
rek yanlarından ayrıldım." 

.A.d.ııa:ı:ı :a:ııge"t 

* • • 
ZiYAFET 

Dün akşam Kültürpark ga
zinosunda manevra kumanda, 
ümera ve erkaoı şerefine be
lediye tarafından mükellef bir 
ziyafet verilmiştir. 

Ziyafette başta sayın orge-

neral izzettin Çalışlar olmak 
üzere değerli kumanda heye
tinden daha sekiz general, 
iJbay Fazlı Güleç, şehrimizde 
bulunan saylavlar ,belediye reisi 
doktor Behçet Uz, manevraya 
iştirak eden yüksek rütbeli 
askeri erkan, Şehir meclisi 
azaları ve gazeteciler hazır bu· 
!unmuş ardır. Zıyafet başladığı 

sırada Orgeneral izzettin Ça
lışlar ayağa kalkarak şu veciz 
hitabede bulunmuşlardır : 

ORGENERALiN 
HiTABELERi 

Busene lzmir civarıoda yap
tığımız manevrayı bugün bir 
geçid resmi ile bitirdık. Manev· 
raya iştirak eden bütün kuv
vetlerimiz ve teşkilatımız ora
da, onu meydana getiren, can
dan çok seven sevgili lzmir ve 
Ege halkıoın huzurlarında geç
tiler. Muhterem halkın iş günü 
olduğu halde askerlerini gör
mek için gösterdiği tehalük 
çok şayanı dikkat idi. Her 
hangi bir bayram günümüzde 
olduğu gibi lzmirin içinde 
değildi. Kilometrelerce uzakta 
idi. Böyle olduğu halde on 
binlerce halk orada toplandı. 
Bütün askerler bundan çok 
mütehassis ve müteheyyiç ol
dular. Bunu her dikkat eden 
göz anlamıştır. 

IZMIRE TEŞEKKÜR 
Bunun için evvela lzmir şehri 

ve vilayeti muhterem halkına, 

orduya olan bu tevveccüb ve 
sevgilerinden dolayı teşekkür 

ediyorum. 
Muhterem lzmir hbayı Fazlı 

Güleç manevralardan çok evel 
ordunun manevra sahasında 

harekatını kolaylaştıracak bü
tün isteklerimizi yaptı. Birçok 
yolları ve köprüleri ıslah et
tirdi. Bu yardımlarından ken
dilerine teşekkür ederim. 

lzmirde bulunan muhterem 
millet vekillerimizin manevra
larımıza alaka göstererek ma-

nevra meydaoına kadar gelme
leri ve herşeyimizi yakından 

görmeleri orduyu çok mütehas
sis ve memnun etmiştir. 

Bu temaslar orduya maddi 
ve manevi kıymetli faydalar 
vadeder. Kendilerine bilhassa 
teşekkür ederim. 

Muhterem lzmir belediye 
reisi( Siz bizi bu akşam bura
da topladıoız. Bu, lzmirlilerin 
orduya olan muhabbetlerinin 
bir nişanesidir. Bugece alay 
komutanlarından itibaren üs 
sübaylar ve sreneraller hepsi 
buradadır. Yani lzmir halkının 
sevgileri içindedir. Bu samimi 
teveccüh bende ve bütün ar
kadaşlarımda büyük bir mem
nuniyet uyandırmıştır. 

Hem kendim hem arkadaş
larım namına teşekkür ederim. 

KOMUTANLARIN 
FEDAKARLIGI 

Aziz komutan arkadaşlarım; 
manevradaki büyük gayret ve 
muvaffakıyetlerinizi bu kıymetli 
cemiyet önünde tekrarlamakla 
bir zevk duyuyorum. Siz bütün 
kuvvetlerinizi muharebeye sok
tuktan sonra kat'i neticeyi ka
zanmak için manevi kuvveti
nizle nümunei imtisal olarak 
nefislerinizi feda etmekten çe
kinmediğinizi birinci hatlardaki 
askerler içinde görünmekle 
isbat ettiniz • Bu yüksek 
kahramanlı§ın en be
liğ misali ve kaynağı 
AtatUrktUr. Atatürk, Ke
mal yerinde, Conk bayı
rında ve Adatepede nef
sini feda etmeyi tasmim 
etmekle ne kazandırdı
ğını bUyUk TUrk tarihi 
kaydedecektir. 

Cumhuriyet ordusunun bütün 
sübayları, bu kahramanlığı 

kendilerine rehber edinmişler
dir. işte sizin ve bütün ordu
nun manevi kudret sırrı bun
dadır. 

Yaşasın Atatürk! 
Hıtabelerinin sonunda Orge

neral kadehlerini Atatürkün 
sıhhatlerine kaldırmışlardır.Bü

tün davetliler ayağa kalkarak 
bu harekete imtisal etmişlerdir. 

BELEDiYE REiSiNiN 
HiTABESi 

Bundan sonra Belediye reisi 
doktor Behçet Uz söze başlıya
rak şu veçiz mukabelede bulun
muşlardır. 

Sayın komutanlar, sübaylar, 
aziz misafirlerim; 

Türk ulusu ordusunu göz 
bebeği gibi sever. Şimdi bu
rada Türk ulusunun küçük bir 
cüz'ünü temsil eden lzmir şehri 
mümessilleri yiğit Türk ordu
sunun değerini, kuvvetini, kah
ramanlığını rbekesten ve hatta 
her Türk ferdinden daha çok 
takdir eder. 

Sayın komutanlar, Sübaylar; 
lzmir şehri mümessillerinin bu 
mütevazi davetini kabul ettiği
nizden dolayı size çok teşekkür 
ederim. 12 gündenberi içinde 
bulunduğunuz manevra me
saısı çok yorucudur. Fakat 
bu yorgunluğunuz boşa git
medi. Siz mutad bir va
z fe olarak aldığıoız bu yor
gunluğu yaparken bilhassa,Türk 
yurdunun, Türk orduLuna çok 
sevgili olan bu topraklarıoda 

size 111inül balllıyan lznıir halkı. 

Ege halkını devamlı bir neş'e 

ve iman içinde bulundurdunuz. 
Sizin şu 16 günlük yorgunluğu
nuz, bu yurdun daimi huzuru· 
nun, daimi saadetinin emniyetli 
bir nişanesidir. 

IZMIRIN SEVGiSi 
Sayın Orgeneral; lzmir ve Ege 

halkınıo yiğit Türk ord11suna 
karşı beslediği aşkı, inaoı bir 
asker ağzıyle ne güzel anlattı. 
Eğer lzmir ve Ege halkı Türk 
ordusuna beslediği muhabbeti, 
bugün yapılacak bu geçid res
minde en yilksek şekilde an· 
latamıımışsa bu, askeri iycablar 
neticesi bu geçid resminin iz
mire oldukça uzak bir mesa
fede yapılmış olmasındandır. 

ŞEREFLi ORDU 
Türk ordusu hiçbir ulusa nasib 

Türk yurdunu kurtardı. 

Yüce şefin bunu takib eden 
emirleri Türk yurdunda emsal
siz inkılablar ve eserler mey· 
dana getirdi. Türk ulusu büyük 
güçlükleri ve birçok inkılablan 
başarmışsa ve daha birçokla
rıoı başaracaksa bunun kuvve
tini aziz Şefimizde ve ona karşı 
beslediğimiz imanda bulmalıyız. 

Türk ordusuna, cumhuri• 
yet askerine sevgimiz ve 
inanımız büyüktür. Bu ordu 
Türk yurdunun saadeti, 
Türk ulusunun şerefi ıçın 

en sadık bir bekçidir. Kud
retli Türk ordusu ve onun en 
yüksek komutam aziz şefimiz 
Atatürk sıhhatine kadehimi 
kaldırıyorum. 

Dedi ve bütün davetliler 

Maneyraiara iştırllk eden orduların yüksek it.umanda heyetleri 
ve erkllnılıarbiyeleri 

olmıyan şerefli, yüce bir ta- ayağa kalkarak candan bn 
rihe malikdir. Türk ordusunun harekete imtisal ettiler. Ziyafet 
Türk erinin kahramanlığı biç geç vakte kadar çok samiınl 
bir ulusa nasib olmamıştır. bir şekilde devam etti. 
lycab ettiği vakıt kadınları ve Ziyafet esnasıoda da Tür· 

çocuklariyle Türk ordusuna ka- kiyemizin yegane ve çok sevimli 
rışmağı bilen Türk ulusunun monoloğu Mahmud Karındaşlar 
Türk ordusuna inam, sevgisi müteaddid nonoloğlar ve milli 
çok büyüktür, çok bütündür. yepyeni türküleri ile sayın 

Sayın komutanlar, sübaylar, davetlileri sonsuz neş'elere 
başkomutan Kama! Atatürkün garketmiş ve çok haklı ve şid• 
vermiş olduğu emir lzmir ve dctli alkışlar toplamıştır. 

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

Edirnede 
Zirai inkişaflar 
Edirne, 16 (A.A) - En çoğu 

büyük ve işlek nümune köy
lerinde olmak üzere Trakyada 
20 selaktör makinesi kurula
cakdır. Binaları köylüler tara• 
fından bazırlanmışdır. 

Ziraat vekaletinin Avrupadan 
getirttiği bu makineler iki 
gündenberi Edirne, Uzunköprü, 
Pehlivanköy, Alpullu, Çorlu 
ve Çerkes köy merkezlerinıı 
gelmektedir. Ayrıca Çanakka
leye de gönderilmiştir. 

Bu selaktörlerde çalışacak 

olan makinistler ıçın yarın 

Ediroenin Havsa nahiyesinde 
bir kurs açılacak ve buraya 
yirmi makinist devam edecek
tir. Kursları idare edecek us
tabaşı lstanbuldan Edimeye 
gelmiştir. 

Kızılayın yardımı 
Çankırı, 16 (A.A) - Bir 

yangın neticesinde 29 ev yan
mış olan llgazıu Çomar köyüne 
Kızılay Kurumu tarafından 500 
lira gônderilmiştir. 

Kral Karol 
Bükreş, 16 (A.A) - Kral 

Karo! bu ayın sonunda Praga 
ıı-idip Benesi ziyaret edecekdir. 
Kral Karola veliahd pre11s Mi
sel refakat edecekdir. 

Vekillerimizin 
Ada nadaki 
tedkikleri 

Adana 16 (A.A) - Maliye 
vekili Fuad Ağralı ve lktısad 
vekili Celil Bayar dün saat 

6 da Elazi:ı:den şehrimize gel· 
mişlerdir. Vekillerimiz istasyon· 
da şehrimizde bulunan saylav· 

lar, vali, kumandan, daire mü· 
dürleri, partililer, Halkevliler, 

banka direktörleri tarafından 
karşılanmışlardır. 

Petrol arama müdürü Cevad 
Eyub de vekilleri Garda istik· 

bal etmiştir. Vekiller bölgenin 

zirai vaziyeti hakkında alaka· 
darlarla görüşmüşler, izahat ve 
notlar almışlardır. 

Vekiller saat 10 da petrol 
aramalarınıo son vaziyetini ye
rinde görmek üzere petrol 
araştırılması yapılan Mihman· 
dara gitmişlerdir. 

Saat 11,45 de şehrimize dön
müşl~r ve doğruca istasyona 
giderek vagonlarında yemek· 
!erini yedikten sonra 12,30 da 
Mersine hareket etmişlerdir. 

Vekillerimiz Mersinde kısa 
bir tedkik yaparak şehriınize 
dönecekler ve bu akşam saat 
21 de An(araya hareket ede• 
ceklerdir. 
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- Hiçbir şey değil. .• Yalnız 

doktorun bu halleri beni mü
tehayyir ediyor..... işte bu .•••• 
Ne ise devam ediniz azizim •.•• 

- Evet..... Şübbe!eri bir 
tarafa bırakahm. 

- Ah 1 Nihayet, doğru sözü 
söylediniz! Siz de şübhe edi
yorsunuz ya? 

- Neden? 
- Bir cinayetten. 
Mariyak bu söz üzerine sa· 

rardı. Gözlerini Pardayandan 
ayırarak bir dakika kadar 
meş'um bir heyecan içinde gibi 
göründü. Zihninde birçok feci 
fikirler husule geldi. 

- Evet öyle... Ben de bunu 
bir cinayete hamlediyorum! Na
var kraliçesinin pek müdhiş 

düşmanları vardı. Hatta birkaç 
defa kendisine tertib edi'en 
suiknsdlardan kurtuldu. Kendi
sini ziyadesiyle seven ve heran 
için tehlükeyi gören bizler ge
ce ve gündüz kendisini tahtı 

nezarette bulundurmak vazife
sini deruhte ettik ... Belki de bu 
düşmanlardan birisi ... ; Cinayet
ten; korkmıyan bu adamlardan 
biri bu işi yapmıştır •.• Ah! bu 
hain kim olduğunu öğrenmek 
için hayabmı feda ederim .... 
Dedi. 

Mariyak mendiliyle alnındaki 
terleri sildi. Şövalye süküt et
liği için yine sözüne devam 
etti : 

- Fakat, bu da belki ves
veseden mütevellid bir şüp
hedir. 

- Belkil. .. "Sözüne devam!a., 
- Deminden kralın tabibi 

çekildi demiştiniz. •• 
- Onunla beraber hepimiz 

de çekildik. Valdesinin yanında 
yalnlZ kral Hanri kaldı. Tam 
üç saat yanındaki odada 
bekledik. Birbirimize bak
ınaj?a cesaret edemiyorduk. 
içimizde Prens dö Kondeden 
başka ağlı yan yoktu. Yanan 
gözlerimden bir damla yaş bile 
akmadığından bayağı Kondey4! 
gıpta ediyordum. Nihayet şa· 

fak sökerken kral Hanri de 
validesinin odasından çıktı. 
Acaba! Jao Dalbere oğluna ne 
söylemişti? Son sözleri ne idi? 
Protestan reisesi acaba krala 
son vasiyeti mi etmişti? Kim 
bitir? Evet, gözlerimin önünde 
dolaşan bayalatm hakikat ol
madığı ne malümdu? 

Za hı ta haberleri: 
Hayvan hırsızı 

Menemenin maltepe mevki
inde Kazımın kısrağını çalan 
Demir Ali tutulmuşdur. 

Sığır hırsszhğı 

Kuşadasının Kiraz köyünde 
oturan Mt!hmed oğlu Süleyma· 
nıo köy civannda duran beş 
baş sığırı çalınmıştır. Hırsız 
aranıyor. 

Kızı kaçırmış 
Burnava nahiyesinin Beşyol 

köyünde Osman oğlu Hüseyin, 
ayni köyden Mehmed oğlu 
Alinin 15 yaşında kızı Meryemi 
ka ÇJrmıştar. Zabıtaca aranmak· 
tadır. 

Kadına hakaret 
lkiçeşmehkte: Müftü sokağın

da Usman oğlu Necati ve 
Mustafa oğlu Murad, Seher 
namında bir kadına hakaret 
ettıkl · d erın en tutulmuşlardır. 

Yarallyacaıkdı 
Kemeraltı caddesinde Os

tnan - • H h' . og u asan, hamal lbra-
ımı taşla arkasından yarah-

Yac.ag· ı d . ı sıra a pohsçe yaka-
anmışdır. 

kadın dövUIUr mü? 
d Kemerde Bahçıvan sokağın
k a Mevlüd adında bir şahıs, 
arısı Şükriyeyi d-d- - .. d tut 1 o ugun en 

u ınustur. 

Çünkü kapının yanında bu
lunduğum için kraliçenin bazı 

sözlerini işidir gibi oldum ... Son 
nefesinde olan zavallı Jan'm 
kısık bir sesle: "Ben bir cina
yetin kurbanı olarak ölüyorum; 
Fak at, bunu bilmemenizi size 
emir eyliyorum... Tabii bir 
ölümle öldüğüme inanır gibi 
görününüz... Yoksa böyle yap· 
ma:ısanız •. Siz de bu suretle 
öleceksiniz .•• Binaena!eyh ken
dinizi iyi koruyunuz o2'1um ... 
Ahi Evet, kendinizi muhafaza 
ediniz!,, Dediğini duydum. Bu 
sözleri düşündüğüm zaman, 
heyecana gelen fikrimde; hu
sule gelmiş bir kuruntu gibi 
telakki ediyorum ... Bununlabe
raber, kral Hanri yanımıza 
geldiği vakit onun da simasın· 
da Tabibin yüzünde gördüğüm 
korku a laimini gördüm. Kral 
bize birşey söylemeğe mukte
dir olmıyarak yaJnız içeri gir
mekJiğimizi işaret etti. Mari
yak güçhal ile, bir hınçkırığı 

zabtederek gözlerinden iki 
damla yaş düştü. 

- Nihayet biz de odaya 
girdik. Ben pek güç olarak 
ayakda durabiliyordum. Bu afi
cenab kraliçeyi, bizim ihtiyar 
generellerimizi hayrette bıra· 
kan bu kahraman mücabedeyi 
bir çok hezimetler, bütün ümid
lerini mahvetmişken belagat 
natıkasiyle etrafını galeyana 
getiren bu batibei hürriyet, 
askerlerinin içinde bulunmak 
için sarayının hayat mesudane
sini terl<eden ve oğlunun 

askerlerini ıaşe ıçın son 
damlasına varıocaya kadar 
satan bu şayestei tazim 

Valideyi; beni ölümden kur
taran; evliid gibi büyüten, bu 
muhterem kadını morarmış ola· 
rak gördüğüm zaman ben de 
ölmek üzere bulunduğumu hiıt
settim; fikren ve cismen bir 
ölü halinde kaldım. Prens Kon· 
deye : " Ağlama aziz oğlum ... 
BeJki içinizde en mesud olan 
beoim ,, ... Dedi. 

Hınçkırıklarımııı .zabta çalı
şarak etrafını ihata ellik .. 
Yatağa iği len bu kahraman

lara sıra ile baktı. 
Ben de son sözlerini aklım

da tuttum ki; onları şimdi size 
söylüyeceğim. 

- Devam edecr.k -

Lilvınof Berlinden geçti 
Varşova, 15 (A.A) - Viya

nadan gelmelde olan Litvinof 
Berlinde b:rkaç saat tevakkuf 
etmiş ve Sovyet büyük elçisi 
Suriçle görüşmüştür. 

Litvinof bugün buradan Mos
kovaya doğru yoluna devam 
etmiştir. 

•••••••••••••••••• 
Kadını dövmUş 

Menemenin cami mahalle
sinde oturan İbiş oğlu Hayret
tin bir su meselesinden dolayı 
Hamideyi dövdüğünden tutul
muştur. 

Tokatlamış 

Keçecilerde Leblebici hanın· 
da Halil oğlu Osman, Hüseyin 
oğlu Recebi tokatla dövdüğün
den tutulmuştur. 

Hırsızhk 

Kemeraltında Barut hanında 
yatan Ahmed oğlu Osmanın 
bazı eşyası çalınmıştır. Hırsız 
aram yor. 

Şişle yaralamış 
Yorgancılar çarşısında Meh· 

med oğlu Halil ile Ahmed oğlu 
Mustafa arasında kavga çıkmış, 
Mustafa bir şiş ile Halili göğ-
sünden yaralamıştır. 

Kadın kavgası 

Kordonda Saib Remzinin 
mağazasında çalışan Şahine 
bir ağaç parçasile Sabihayı 

başında ı yaraladığından yaka
lanmıştır. 

Y.ENf A:SIH 

Balkanlarda: 
••••••••••••••••••••• 
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Bulgar kralının yeni zabitlere nutku· 
na harbiye nazırının verdiği cevab 

_ !J1tlg ar lopftl/an geçıd ıesmitıde 
Atina, 12 (Ozel) - ,,Eleftron bir topçu alayı vardır. Bu alay-

Vima,, gazetesinin Sofya mu- lar herbiri iki bataryaya malik 
habiri Bulgar ordusu hakkında dörder taburdan teşekkül eder. 
şu malümatı veriyor: Her kolordunun da bir ağır 

Sofya halkı geçen gün bir topçu alayı vardır. Bundan 
askeri geçid resminde hazır başka süvari, topçu kuvvetin-
bulunarak, sulh muahedelerin- · den müteşekkil iki müstakil 
deki tahdidata rağmen Bulgar alay da mevcuddur. Böylece 
ordusunun teşkilah için elde Bulgar topçu kuvvetinin mec-
edilen neticeleri görmek farsa- muu 32 batarya sahra, cebel 
tına nail oldu. Bu geçid, Kralın ve istihkam topuyla 8 süvari 
tahta çıkışının ve Bulgar istik- bataryası ve 16 ağır batarya-
lalinin yıldönümü münasebetile dır. Halbuki muahede ağır 
yapılıyordu. Sofya ve Filibedeki topları kat'i olarak menetmişti. 
askeri geçidler pek büyük ol- Hülasa, Bulgar ordmmoun 
muştur. Filibede Kral askeri mecmu kuvveti 56 tabur pi· 
teftiş etmiş ve general Lukofa yade, 56 hususi bölük, 16 sabra 
mutlak memnuniyetini bildir- bataryası, 8 cebel bataryası, 8 
miştir. Ayni gün hükümdar süvari bataryası, 8 istihkam 
askeri mektebi bitirenlere As- batarya.sı ve 16 ağır batarya

teğmen rütbesi vermiş ve va
tana sadıkane hizmet için ver
dikleri yeminin derin manasını 
anlatan bir hitabede bulunmuş

dır. Bundan başka istihkam, 
teknik teşekküller, köP.rücüler, 
erkanı harbiye vardır ve sıhhiye 
teşkilatı vardır. 

Jandarma 16 taburdur. Sof-tur. 
BULGAR ORDUSUNUN yadaki birinci ve ikinci tabur-

V AZıYETl NEDiR? lar ihtiyat zcabit mektebine tah

Nöyi muahedesi Bulgaristaoı 
12 sene hizmet taahhüdünü 
kabul eden gön:..1 lülerden mü· 
rekkeb bir ordu teşkiline mec· 
bur etmişti. Bununla beraber 
daha iptidadan Bulgaristan bu 
sistemi takib etmiyerek mec
buri mükellefiyet usulünü tat-
bik etmiştir. 18 aylık mükelle· 
fiyet için toplananların bir kısmı 
orduya veriliyor ve mütebakisi 
8 ay hizmetten sonra ordunun 
iş kısmına geçiyordu. Muahede 
hükümleri mucibince Bulgar 
ordusunun mevcudu 20 bin 
neferi geçemiyecekti. Bulgar 
h!ikümetinin Milletler cemiye
!ine verdiği cedvellere göre 
askeri kuvvetleri 1493 zabit ve 
32401 nefere baliğ olmaktadır. 
Fakat hakiki kuvveti 2500 za
zabit ve 45000 neferdir. 

Muabedeye göre Bulgar pi· 
yadesi ~eheri 16 zabit ve 650 
nt:ferJik 3 taburdan müteşekkil 
8 alayı ihtiya edecekti. Bu kuv
vetin hakiki vaıiyeti başkadır. 
Bulgar ordusu herbiri 3 alaylık 
sekiz fırkadan müteşekkildir 
ve her alayın hususi telsiz, ze
hirli gaz, mitralyöz teşkilatı ve 
erkanı harbiyesi vardır. Fırka
ların bu teşkilatı suih içindir. 
Harb halinde her fırka altı 
alaya çıkarılır. 

SÜV ARi KUVVETi 
Muahede ile üç alaya indi· 

rilmişti, halbuki bugün 11 alay 
vard:r ve bunların biri!'li bassa 
alayıdır. Her alay dört tabur
dan teşekkül eder. Süvari jan
darmalar da süvari kuvvetini 
tamamlamaktadır. 

.. TOPÇUYA GELİNCE: 
Muahedeye göre 12 sahra 

bataryası, üç cebel bataryası 

ve bir istihkam bataryasından 
ibaret olacakdı. Buna rağmen 
sekiz fırkadan herbirioin tam 

vil edilmiştir. Hudut karakolları 
efradı, polisler, orman bekçi
leri, gümrük muhafızları da 
cem'an 10,000 kişilik bir askeri 
kuvvettir ki yukarıdaki yeküna 
dahil değildir. 

ZEHiRLi GAZ TEŞKIU Ti 
Muahede ahkamına rağmen 

Bulgar ordusunun 2ebirli gaz 
teşkilatı olduğu gibi askeri 
tayyareciliğin Bulgaristana kat'i 
olarak menedilmiş olmasına 
rağmen Bulgaristanın 100 as• 
keri tayyaresi ve her askeri 
mınatakada bir askeri tayyare 
karargahı, iki tayyare fabrikası 
ve italyan Kaproni fabrikası
nm bir şubesi vardır. Talim 
ve teslihat bakımından Bulgar 
ordusunun en son motör ve 
sistemlere uyduğu inkar edi
lemez. 

BULGAR HARBiYE 
NAZIRININ SÖZLERi 

Bu kadroların harb halinde 
nasıl bir esas teşkil edeceği 

kolayca anlaşılabilir. Geçen 
akşam verilen ziyafette kral 
memleketin istikbalini teminat 
altına alabilecek bir Bulgar or-
dusunun kurulması zaruretin· 
den bahsetmiştir. Harbiye na· 
zırı ordu namına cevab vere
rek Bulgar milletinin kuvvetli 
bir orduya malik olmak arzu
sunu bildirmiş ve bu isteğin 

yerim: geleceğini tem: n et· 
miştir. 

Unutmamak lazımdır ki har· 
biye nazırı general Lukof bu
günkü BuJgar ordusunu fiilen 
kuran şahsiyettir ve kralın tam 
itimadını haizdir. Bu nazır bu· 
gü::kü şartlar içinde ancak eyi 
teşkilatlı müsellah ve kuvvetli 
bir ordunun memleketi koruya· 
biieceği mütaliasındadır. Bu 
kuvvetin teşkili için hararetle 
çalışmakta ve bütün Bulgar 
milletinin müzaheretine dayan
maktadır. 

Borsa llaherleri 
DUn Borsada 

Yapdan Sall lar 
~ 

üzüm 
Çu. Abcı Fi at 

1110 O Kurumu 11 11 15 
726 M J Taranto 16 25 21 
518 Y 1 Talat 10 625 15 25 
416 H Alyoti 9 14 25 
411 K A Kaum 12 75 16 75 
335 Alyoti bL 14 19 
326,5 P Paci 6 73 13 50 
329 S Gomel 6 50 12 
212 Vitel 13 75 18 
191 T Kohen 13 16 50 
165 J Taranto M 11 50 16 50 
158 Ş Riza Ha. 14 15 75 
85 AR Üzümcü 10 50 21 
70 S Emin 16 20 25 
41 Beşikçi oğlu 10 25 10 25 
22 Şınlak oğul. 14 16 50 

7 Albayrak 20 20 
5 B Alazraki 16 16 
S S Süleymano 12 
3 D Arditi 18 75 18 75 

5134,S Y ekfm 
265781 Eski satış 
270915,S Umumi satış 

Encir 
Çu. Alıcı Fiat 
336 Ş Riza Ha. 10 25 10 25 
44 F Pakers 8 50 9 
41 H Şeşbeş 7 875 8 
40 A Haydar N 11 25 11 25 

. 20 F Z bzi 10 50 10 50 
481 Yekün 

137936 Eski satış 
138417 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Alıcı Fi at 
818 Buğday 5 125 

71 Nohut 5 375 
3 vag. Çavdar 3 875 

· 14 Susam 13 50 
25 ba. Pamuk 46 

287 ke. Pala. 350 

Satılık 

bah'çe ve ev 

5 4375 
s 375 
3 875 

13 50 
46 

350 

Mersinli Burnava caddesi 
No. 98 etrafı taş dıvarla çev-
rilmiş 8 dönüm içinde f evkal
ide dolaplı kuyusu havuzları 
3 dönüm kadar enginarlığı ve 
dört yüz 1'6ke yakın her türlü 
meyve ağaçları, hayvan damları 
ve aynı bahçenin ön cebhe-
sinde şose üzerinde yeni taş
tan beş odası, mutbağl, hamamı 
ve her türlü konforü haiz ha
oesile birlikte sabhk ve kira
lıktır. Taliplerin fiat hakkında 
hane içindekilere müracaat 
edilmesi reca oluour. 
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lOZHekTrôl=r-
MİT AT OREL~ 

Adres - Beyler Numan 
zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon : 3434 

(229} 
CT./2.ZT.LZZLLD'::TJLZ70-L7J.7J'Z7Y.J 

Doktor 

Kemal Sakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü \' apur iskelesi 
Berat apartımam No. 6 

E\', Telefon No. 2545 

• Doktor •• operatör 

Ceva~ Al~so~ 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını berstün saat 3 

ten 16 ya kadar lkınci Beyler 
sokak şerbetçi karşısı No. 81 
de kabul eder. 
Telefon muayc11ehane 3315 

Telefon evi 3203 

·-------------·· 

.~ .. llC;;;~ .. m!ilmti~::mıc:!I= ... 
ıs Elkteşrlnden itibaren 

oda Bert 
K:aışıyaka Sdimive sokak No. 26 

Sonbaharlık ve kışlık mo
del şapkalar kotleksiyönuno 
tamamladığından, zevkiseli
mine itimat ederek şık, ki
bar, yeni ve zarif bir şl?ı{>· 
kaya sahib olmak isteyen 
bayanlann emrine bütün mo· 
dellerini hazır bulundurur. 

2-2 (2086) 

an 
iş tabibi 

Muayenehanesini 2 ıncı 
Heyler So. Hamam karşısın· 

da 37 No. ya nakletmiştir. 
Telefon: 3774 

(1924) 
~'iZZZ7.YZ7..z7..7..zz7...7.'7..ZZLZZZZ/J 

Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

l 7_.aff er ~ro•rııl t'") 

'eınal Çetindağ 
Hnstalarım her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

lzmır Belediyesinden : 
1 - 374 Lira elli kuruş be

deli keşifli evlenme dairesin
de yaptırılacak ta111irat işi 

23 - 10 - 936 cuma günü saat 
on aJbda açık eksiltme iJe iha-
le edilecel<tir. Keşif ve şartna
mesini görmek üzere başmü-

hendisliğe, iştirak için yirmi se
kiz liralık muvakkat teminat 

makbuzu ile söylenen gün ve 
saatta encümene gelinir. 

2 - Mimar Kemal cnddesile 
Gazi bulvarı arasındaki cadde-

nin belediyece verilecek ban· 
dırma paket taşJarile döşenme· 

si işi 23 - 10 • 936 cuma günü 
saat on altıda açık eksiftrr.e 

ile ihale edilecektir. işin bede
li keşfi 541 liradır. Keşif ve 
şartnamesini görmek üıere baş 

mühendisliğe, iştirak için de 
kırk lira altmış kuruşluk mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatla encü
mene gelinir. 

3 - Bin dört yüz altmış li
ra bedeli keşifli Şabaniye so
kağında yapılacak Jağım 23 • 
1 O - 936 cuma ~ünü saat on 
altıda açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Keşif ve şartname
sini görmek üzere başmühen
disliğe, iştirak için de yüz do
kuz buçuk liralık muvakkat te-
minat makbuıu veya baokn te· 
minat mektubu ile söylenen gün 
ve saatta encümene gelinir. 

4 - Beher metre murabbaı 
yüz elli kuruştan iki yüz yırmi 
sekiz lira bedeli a.ubammenle 
Çayırlı bahçede 83 sayıh ada
nın 19 sayılı arsası başkatip· 
Jikteki şartnamesi veçhiJe ~3 -
10 • 936 cuma günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için on ye
di lira on kuruşluk muva\ kat 
teminat makbuzu ile söyl<'nen 
gün ve satte encümene : cli
nir. 

5 - Çocuk yuvası iht i ı·acı 

için Başkatiplikteki şartr. me 
veçhile ve ilişik listede 33 l<a
lemde yazılı muaJece ve ma
teryal 23 - 10 • 936 cuma günü 
saat 16 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. HE>psinin he· 
deli rnuhammeni bin otuz ,'ört 
lira yirmi beş kuruştur. İşt riik 
için yetmiş sekiz liralık nıuv ık-
kııt teminat makbuzu ile s'>y· 
!enen gün ve saatta encüm .. ne 
gelinir. 
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aanne • 

•• 
Oğretmenler, öğrenci babaları 
AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Liselerle orta ve ilk okul kitaplarının satış yeridir. 

AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Kısa bir zamanda dürüstlüğü ile sayın müşterilerinin ala

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

Kültür bakanlığının kitapları ile çıkan eserleri günü gü
nüne takibeder ve müşterilerine sunar. Ahmed Etiman ki
tap Evi lzmirin yegane kitap ve kırtasiye deposudur. Ha
riçten siparişler sür'atle gönderilir. 

lzmir Hükumet Caddesi No. 58 - 60 Telefon: 2535 

'~· _, 
Devlet Demiryollarından: 
Haydarpaşa dalga kıranının takviyesi için lüzumu olan ve 

Hereke istasyonu civarında 66+450 kilometrede bu!unan taşla
rm ocağından lağımla çıkarı~arak kaldırmak saretile M. 3 8500 
blok ve blokJarm ihzarı esnasında hasıl olacak taşlardan M 3 
4000 balastm ihzarı ve hat kenarında idarece gösterilecek yere 
nakli ve vagonlara kolaylıkla tahmil ediJecek tarzda ve öJçül
mesi kabil hendesi şekillerde idare memurunun vereceği talimat 
dairesinde kordon dahilinde depo edilmesi ve vagonlara tahmil 
ve teslimi 24457.5 lira tahmin bedel üzerinden 26-10-936 pazar
tesi günü saat 15 de Haydarpaşa'da Gar binası dahilindeki 
1 nci işletme Komisyonu tarafından kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1835 Jiralık muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle ve ayrıca ehliyet vesi-
kalarını muhtevi teklif mektubJarmı eksiJtme günü saat 14 de 
kadar komisyon reisliğine vermeleri Jazımdır. 

Bu ise aid şartname ve genel şartname ile mukavele projesi 
Haydarpaşa'da komisyon kaJeminden 62 kuruş bedel mukqbi-
linde verilmektedir. 7-12-17-22 [626] [2027] 

Aşağıdaki gayri menkuUer 5-11·936 perşembe JeÜnü saat 15 de 
lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda pazarlık suretiyl~ 
üçer sene için ayn ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin gayri 
menkuller hizasmda yazılan mikdarda muvakkat teminat verme
leri ve işe girmeye manii lrnnuni bir halleri olmadığına dair 
beyannameler ve aranılan vesikalarla muayyen vakitte komisyona 
müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyondan parasız 

alınır. 
1 - lzmir Alsancak istasyonunda Şehitler Yadigar sokağın

da mevrude ambarı yanında yazıhane oJarak kuUanıJan 51 No.lı 

baraka muhammen kira bedeli 120 lira muvakkat teminat 900 
kuruştur. 

2 - lzmir-Kemer istasyonunda Kağıthane caddesinde 23 ha
rita ve 12-107 kapı numaralı büfe kahvehane ve yanındaki ev 
muhammen kira bedeJi 360 lira muvakkat teminat 2700 kuruş-
tur. 17-22 852 (2013) 

Izmir Birinci icra memurlu-
ğundan; 36-4187 

Bohor Sidiye 2500 lira bor· 
cuna mukabil Bilal oğlu Aziz 
Mavrakinin ipotek eylediği Iz
mir istiklal mahallesi gündüz 
sokağında kain 25 numaratajJı 
ve içerisinde sekiz oda, çama
maşırbane ve Osmanağa suyu 
ile mücehhez tahtani ve fev
kani ve aile evi şeklinde kul
lanılmağa müsait bir bap hane 
derununda bulunan yarım ma
sura Osmanağa suyu ile bir· 
likte altı bin lira kıymeti mu
hammene ile 19 ikinciteşrin 
936 tarihine müsadif perşembe 
günü saat onbirde açık artırma 
suretile satılığa çıkarılacaktır. 

Bu artırmada satış bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 75 
şini bulmadığı takdirde en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
şartile satış onbeş gün daha 
uzatılarak ikinci arttırması 5 
birinci kanun 936 tarihine mü

sadif cumartesi günü saat on 
birde yapılacaktır. 

Bu artırmada dahi satış be
deli muhammen kıymetin yüzde 

yetmişbeşini bulmadığı takdirde 
en çok artıran istekli::ıine ihale 
olunacaktır. 

Bu gayri menkul üzerjnde 
herhangi bir şekilde hak tale-

binde bulunanların tarihi ilan
dan itibaren yirmi gün zarfında 
ellerindeki vesikalarla birlikte 
dairemize müracaatları Jazımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu 
siciliyle sabit olmayanlar para-

ların paylaşmasından hariç bı
rakılacaklardır. 

3Q birinciteşrin 936 tarihin
den itibaren şartname herkese 
açık bulundum!accıktır. 

Yüzde ikihuçuk dellaliye iJe 
müterakim vergi, tenviriye ve 
tanzifiyeden olan belediye ru
sumu ve vakıf icaresi artırma 
bedelinden tenzlJ olunur. 

2762 numaralı vakıflar ka-

Izmir asJiye mahkemesi bi
rinci hukuk dairesinden: 

lzmir hazine vekili tarafından 
lzmirin Karataş eski danyal ve 
yeni Kamil ve tok aydın soka
ğında kain 3 eski ve 5 ye~i . 
Notajlı evde oturan F amıa. 
aleyhine açılan ecri misil dd-/ 
vasından dolayı 14-10-936 çar
şamba günü saat 10 raddelerin 
<le icrası mukarrer tahkikat 
ve muhakemesi için namına çı
karıJan davetiye varakasının 

mübaşjr tarafından verilen meş
rubata nazaran mezkur Nolu 
evde bu namda bir kimsenin 
ikamet etmemekte olduğu be
yanile iade kılınmış olduğundan 
ikametgah ve meskeninin meç· 
hul kaldığı anlaşılan müddea 
aleyha Fatmaya ilanen tebligat 
icrasına karar veriJerek olbab· 
taki muhakemesi 11-11-936 çar
şamba günü saat 10 raddelerine 
bırakılması tensib ve tebliğ 
olunacak evrakın bir nüshası 

da mahkeme divanhanesine 
talik kılındığından yevmi mez
kurda mahkemeye gelmediği 

veya tarafından bir vekil gön
dermediği takdirde hakkında 
gıyab kararı çıkarılacağı lüzu
muna mütedair davetname teb
liğ makamına kaim olmak üze
re keyfiyet hukuk usulü muha
kemeleri K. nunun 141 ve 
142 inci maddeleri mucibince 
ilan olunur. 854 (2015) 

eden taviz bedeli müşteriye 
aittir. 

Artırmaya iştirak etmek is
tiyenlerin yüzde yedibuçuk pey 
ak~:esini veya milli banka itibar 
mektublarını hamilen 36-4187 
numaralı dosyaya ve icra mü
nadisine müracaatları ilan olu-
nur. 

Haşiye : işbu gayri menkul 
Nazırzade hacı Ahmed ağa 
vakfından icareteynli ve deru
nunda bulunan Osmanağa suyu 
da Osmanağa vakfından mu-

hdı • 858 2016) 

TENa ASIR 

En faydalı hediye şüphesiz 

GRiPiN dir 

Çünkü 
şifa 

her ağrıyı keserek 
ve neş'e getirir 

" Radyolin ,, müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 
harikalı bir tertible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 
ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgılığından mütevellid 
rahatsızlıkları süratJe geçirir, hastalığı şifaya, ıstırabı neş'eye 
çevirir. 

- r----Yatmazden evvel PERLOOENT di' 

macununu kullanmak suretile ağızınızı 

'yıkamayı kendlnıze bir vazife bilinlz. •• • 
· .PERLODENı: kıyas kabul etmeı bir. 

,muzaddı taattOndOr. -·ı,:.-f~· ve oü,te,i;;;'· ~lı~·&/ .-.uıuı"'H4-~ ~·. 
~ ~lk 4~ D4'r.. cA:llı"~ la~ ,,_;~4, 

TURAN Fabrikaları mamulatıd•r. Aynı zamanda Tur.an 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde sablmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsi ye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

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. 

t7 Tetrınıeveı ~"a 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bi1· 
kapıdır 

-.,,.,_.__,_,..~--~~··· ~ 

Fl.A. ı >-YC>LIN9 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

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

Mobilve evi 
LÜKS 

ŞEKERCiLER No.2 
VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edil 
, ..... ımr:.ı ............ _. ................. .... 

KREM BAL SAMİN 

\ .-1th-1 \ 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegane 
kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandı 
sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 
1 - Krem BaJsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 
4 - Krem Ba!samio acı badem gündüz için beyaz renkl 

ln~iliz Kanzuk eczanesi BeyoS!'lu lstanl> 

Kültür Lisesinde 
Kız ve Erkek için gece dersleri 

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

2 - Orta mekteb ve lise talebeleri yoklama sınavlarına 
zırlanır. 

3 - Orta meK:teb ve lise şahadetnamesi almak istiye 
tabi olacakları imtihanların dersleri öğretilir. 

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

5 - Fazla tafsilat almak ve kaydolunmak istiyenlerin he 
saat 17 den 20 e kadar Beyler sokağındaki Kültür Lis 
müracaatlerri. 5-5 (2065) 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SATURNUS vapuru 11 bi-

rinci teırinden 14 birinci teı
rine kadar Anvers, Rotterdam, 
Amsterdam ve Hamburg için 
yiik alacaktır. 
ULYSS~S vapuru 16 tepi

nienelde gelip yükinli tahli-
yeden aonra Burgu - Varna 
Ye Ka.tence limanlan için ytik 
alacaktır. 

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

UL YSSES vapuru 4 teşrini
saaiden 9 teırinisaniye kadar 
Amsterdam, Rotterdam ve 
Hambarg limanları için y&k 
alacaktır. 

ORESTES vapuru 16 ikiaci 
tqrinden 21 ikinci tqrine ka
dar Amlterdam- Rotterdam ve 
Hamburg limanları için ylik 
alacakbr. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
VASALAND motlrl 13 bi

rinci tetrinde gelip Rotterdam, 
Hamburg, Bremen, Copenhage 
Goteburg. Oslo ve bkandinavya 
Jimanlan için yük alacaktır. 

VIKINGLAND mat6rli 30 
birinci teşrinde beklenmekte ve 
Rotterdam - Hamburg - Bremen 
Goteburl' ve I.kanclinavya Ji
lllaalan için yük alacaktır. 

Holland Australia Line 
ALHENA vapuru 6 ikinci 

tefrinde beklenmekte olup 
Prinıipalle-AuatraJya ve Yeni 
Zeland için ylk alacaktır. 

Semci maritime Roumain 
SUÇEA VA vapuru 20 birinci 

tefrinde gelip 21 birinci teşrin
de Pire, Malta, Marsilya ve 
cezair için yük alacaldır. 

ZEGLUGA POLSKA 
LAV ANT motörü 1 ikinci 

teırinde beklenmekte olup An
•ers (doğru) Dantzig ve Gdynia 
içia yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilAt için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
bina91 arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentahğına 
IDÜracaat edilmesi rica olunur. 
NavlunJardaki ve hareket ta
rihlerindeki değitikliklerden 
•centa mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: . 2004-2005-2663 

DOKTOR 

Ziya Götıin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOliAZ 

BURUN ŞEFİ 
a!:nci Beyler sokağı Beyler 

T 
amı karpaanda No. 41 

elefoa Numarası: 
!'-Yenehane : 3686 
C.Y : 2505 

Haıtalar heigWı saat üç
ten altıya kadar. 

(2026) 

Doktor - Operatör 

Arif N. Yuı cu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Haıtalannı pazardan batka 

~er glln ikinci Beyler sokağı 
7 

ilzayede salonu karıısmda 
~ numaralı muayenehane· 
~nde kabul eder. 

LEFON: Muayenehane 3393 

E Evi 404 
r& v adresi : Karantine köp-

11 Berat aparbmam No. 5 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

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

teşrinde beklenmekte olun 20 
biriaci tesrine kadar Rotter 
dam. Hamburg , Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
A THEN motoru 26 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Rotter 
dam, Hambarg, Bremen li· 
manian için ylk alacaktır. 

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

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

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

AUGUST LEONHARD va· 
puru 11 1011 tefrinde bekleni• 
yor. Rotterdam ve Hambarg 
için yük alacaktır. ...... 

American Export Lines 
Nevyork 

EXMOOR vapuru 17 ilk teş· 
rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Boaton için y&k alacaktır. 

EXMINSTER vapuru 30 ilk 
teırinde bekleniyor. Nevyork 
ve Boaton için ytik alacakbr. 

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

EXPRFSS vapura 30 son 
tefrinde bekleni1or. NeTyork 
içia ytlk alacakbr. 

EXAMINER vapura 14 ilk 
kinunda bekleniyor. Nevyork 
için )'ilk alacakbr. 

EXAMELlA Yapan 26 ilk 
teırinde bekleniyor. Ne91ork 
için ylik •lacaktır. 

Ameriku &port Liaea 
Pire Aktarması Seri Seferler 

EXCALIBUR tranaatlantikt 
vapan 2! ilk tefl'İnde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
ediyor. 

EXETER tranaatlantik va· 
paru 6 son tetrinde Pireden 
Boston ve Nevyorka hareket 
edecektir. 

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

Sefer müddeti : 
Pire - Boıtoa 16 gln 
Pire - Nevyork 18 gWı 

-· 181 •• 
Den Norake Middelhavslinje 

BOSPHORUS motörü 24 ilk 
teşrinde bekleniyor. Dieppe, 
Dünkerk ve Norveç limanla· 
rına yük alacaktır. 

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

Johoaton Varren tine Ltd 
Liverpool 

DROMORE vapuru 24 ilk 
teşrinde gelip ayni gün Burgas 
V arna, Kastence, Sulina, Ga
Jaç ve Brailaya gidecektir. 

••••• S. A. Royale Hongroise de Na
Yİgation Danubienne- Maritime 

Budapest 
DUNA motoru 18 ilk teı

rinde bekleniyor. Belgrad, No
viud, Budapeıte, Bratislava, 
Viyana ve Linz için· yükliye
cektir. 
~ 

Senice Maritime Roumain 
Bükreı 

DUROSTOR vapuru 28 1 ci 
teşrinde bekleniyor. Köatence, 
Salina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Noviaad, 
Budapeıte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacakbr. 

V apurlann isimleri, pime 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhUde gi
ritilmeL 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
z •• a eo. 

BlriDci Kordon Telefon No. 
2007. 2008 

•• 
YENi A81R 

-- ' .... 
ıhlamur, Salep, Çay 

içmenin mevsimi geldi. 
Bunlan alırken kutulardaki 
firmamıza dikkat ediniz. 
Ambalaj içine almmış çe
şidlerimiz şunlardır: Siyah 
ve kırmızı biber, darçın, 
bahar, kimyon, 41 bahar, 
papatya, ararot, çivid, kür
dan, leke tozu, vazelin, 
karbonat, yaldız, kola, pey
nir mayası, Yim, ışıldak, 
peraiJ, toril kaol Ye emsali 
şişelerde g8l ve çiçek suyu. 
Kız markah meşhur (Arti\ 

kumaş boyaları, hediyeli filbaşı Türk çividi, leylek marka 
rashk boyalan, perakende Ye topdan karpit, marangozlar 
için ispirto, tutkal, gomalaka, sanjaka, reçina ve analin 
boyalar, kız enstitüsü. ve dikit yurdları talebeleri içia çiçek 
ve meyva boyaları, flitre "iğıdı, zamkı Arabi, alkol, jeli
tin, ilk okul talebesi için adreali dit fırçalan ve macunları, 
tebeşir, kokulu sabun, krem ve trq bıçaklan, memedeki 
çocuk!ar için neatle südü ve unu, fosfatin, Kars südü, yaU1 
ve Jistik don ve muşamma, emzikler, sanayi ve ziraatta 
kullanılan bertürlü zerbirli maddeler benzin, göktqı, asid· 
finik, çamafll' Ye tahta aoc:laaa, nezafet pudnıı, Kanbiaar 
maden suyu, meraklı bayanlara ekstra sakız ve daha pek 
çok çefidlerimizi görmek istiyenler depomuza uğrumlar. 

T eJefon: 3882 

> 
il!;"" 
• 

f"ô'*c:vce Oriyantbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZmiB 
MERKEZi : B.KRJ.1lN 

Abnangada 175 Şubeat Mevcuttur 
Sermaye ve ihtiyat akçeei 

165,000,000 Raybsmark 
Tftrktyede Şubeleri: tSTANBUL ve lZMfR 

Mısırda Şnbelert : KABf RR ve ISKKNDERIYE 
Her törlft banka moaıoelltnı ifa ve kabul eder 
c ALMANYA])\ 1eyabat, ikamet, tahsil ve saire i9ln 

t>hnn tceraitle UROISTRRMARK Hhhr. > 1)-h 

No. 9268 N o. 9368 
Daimon markalı bu fenerler iki üç pillidir, ufak camlıd1r, 

yapıhş itibarile camlanndaki hususiyetle verdiği ziya yirminci 
asrın harikulade icadı olduğu şlibhesizdir. iki piHisi Oç yüz 
üç pillisi beş yüz metreliktir. Ayarlıdır. Daimon mar.ka 
olmasına dikkat ediniz. 

Umum depolan : lzmirde Suluhan civarı No. 28-9 Hüsnü 
Öz Ödemişli.. lstanbulda: Tabtakalede ak Dekalo ve u. 

Olivier Ve Şii. 
LIMiTET 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
LESBIAN vapuru 9 teırini

evvele kadar Londra ve HuU 
için yiik alacakbr. 

MARONIAN vapuru 19 teı
rioievele kadar Londra ve Leith 
için yük alacaktı. 

Liverpool batb 
DRAGO vapura 7 birinci 

tetrine kadar Liverpol ve Glas
gov için yük alacaktır. 

EGYPIAN vapuru 15 birinci 
teırined Liverpool ve Svac:se
adan gelip yük çıkaracaktır. 

Deutche Levante - Linie 
HERAKLEA vapuru birinci 

teşrin ortaunda Hamburg,Bre
men ve Anversten gelip ylk 
çıkaracaktır. 

NOT : Vilrut tarihleri, va
parlarm isimleri ve na•lun lc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

lzmir Sulh hukuk mabkem 
sinden: 

Davacı lzmir metrük m 
müdürlOğü vekili avukat A 
Sabri tarafından l:ımirde 
şıncı Sultaniye mahallesi 
Kapani zade sokağında 
No. lu hanede oturan Ar 
Yunu' karoçaçı Rıza Mehm 
Hilmi Yusuf, aleyhlerine açıl 
ecrimisil davasıiun yapılan d 
ruşması s11asında M. aleyhler 
tebliğ edilmek üzere gönderile 
davetiyeler bili teblii iad 
edilmiş ve mübatir mqruba 
nazaran mezkür mahalde 
namlarda kimse olmadığı 
laşılmış bulunmakla ikametgl 
mt-çbul kalan M. aleyhlere il 
nen tebligat yapıldığı hald 
mahkemeye gelmediklerind 
duruşma gıyaplannda yapıl 
ve M. aleyblere gıyap kar 
tebliğine karar verilmiş olu 
durutma günü olan 7-11·9 
tarihine rnüsad~f Cumartesi 
nft aaat l O da mahkemede 
zır bulunmalara veya •ekil gl 
dermeleri aksi takdirde ma 
kemenin gıyaplannda cerey 
edeceğini mübeyyin iıbu gı 
karan ilanen tebliğ olunur. 

857 (2014) 

....................................................................... 
• • 
5 SIHHAT BALIKYAGI 5 . . 
• • 
: Norveçya babkyağlarının en baliaidir. Şerbet gibi : 
: içilir. iki defa stiziiJmDftlir. : 

~ Hamdi Nüzhet Çançar = 

= Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Blylk Salebçioila hanı kalfUlncla 
....................................................................... 

Hususi Şif A BALIK Y AGI 
Ba mlkemmel 

pla ve den INlı 
ma•saldtır. G.da 
kudreti yüksek, 
aaf, temiz daima 
tam ranclmaa 

Şii• Balıll 

r•l•nı 
tercih ediniz 

tam bir istifade 
temin edeniniz. 
Muhtelif hususi 
ıitelerde: aafi 
kilo 70 karaş 

Um. Dep. ŞiFA ECZANESi 
H&kimet 11raa 

POKER_ 
.19.LAV 

-SAGLAM 

•• 

KESKfN. 

TÜRKİYE 
ucuz 

YALNIZ BU 
TRAŞ BIÇAGINI 

KULLANIYOR 

İzmir vilayeti Muhasebei hususiye 
müdürlü~ünden : 

Aziz Fehmi ve Tevhidenin vergi borcundan ötürn haczedilea 
Külhan sokağında eski 22 iki ve yeni 24 uyılı bina arsası ta
rihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa çıkanldığındaa 
pey aOrmek istiyenferin lzmir Mubasebei Hususiye tahailit ke-
miayon kalemine gelmeleri. · 

1.3 - 17 - 21 - 25 ( 207t ) 792 
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BELÇiKA FORA YNOFISE BiR NOTA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Cenevr en 
' 
ayrıl mı yaca ğ ı 

' 
di or 

~~~~~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~-.. ~~~~~--~~~--~~~--~~~~~~~~~~~~~~~-
Belçika erkinıharbiyeler anlaşmasını da f eshetmemiş 

lngilizlere göre Brükselin vaziyeti Fransız - Sovyetler paktından ileri 
gelnıiştir. Fransa Belçikadan muhtelif noktalar hakionda iyzahat istiyor 

Londra, 16 (Hususi) - Bel
çika sefiri Belçikanın son ka
rarları hakkında Forayn ofise 
bir nota vermiştir. Bu notada 
Kral Leopold'un nutkundan 
çıkarılmak istenilen bazı neti
celerin yanlış olduğu kayde
dilmektedir. Ezcümle Belçika, 
Milletler cemiyeti azası kalmak 
niyetindedir. Ancak Belçikanın 
Milletler cemiyetindeki vaziyeti, 
bitaraf lsviçrenin vaziyetine 
mümasil olacak, yani taarruza 
uğrayan tarafa yardım kaydım 

Leger olduğu halde başveka
lete giderek Blum'la görüş
müştür. 

Diğer taraftan Fransız hari
ciye nezareti'"'-eğer mümkünse
Belçikanın yeni vaziyetine karşı 
müşterek bir hattı hareket 
tayini için Forayn Office ile 
temasa gelmiştir. 

BELÇIKADAN NELER 
SORULACAK? 

Fransa tarafından hemen 
Belçika bUkümetine gönderile
cek olan izahat talebi şu dört 

flansız eıkamlıaıbiye hegfli 
ihtiva etmiyecektir. Diğer ta- esaslı noktayı ihtiva edecektir: 
raftan Belçika Fransız ve lngiliz 1 - Belçika hükumeti, Al-
erkamharbiyelerile yapılmış manya tarafından feshedilme-
olan anlaşmayı feshetmiş de- sine rağmen, daima hükümleri 
ğildir. mer'i olan ve bu mer'iyeti ge-

SEBEB NE iMiŞ çen ilkbaharda Londrada ya-
Londra 16 (Hususi)- "Mor- pılan müzakerelerde Belçika 

ning Post" gazetesine göre tarafından da tasdik edilmiş 
Belçika hükümetinin karan olan Lokarno paktma karşı 

Fransız-Sovyet paktının akdin- vaziyetini şimdi nasıl telakki 
den ileri gelmiştir. Zira Belçi- etmektedir? 
ka Sovyet Rusyanın müdafaası 2 - Belçika 2 numaralı Lo-
için Fransa yanında bir harbe karno paktı için açılacak müza-
sürüklenmek arzusunda değil- kerelere iştirak fikrinde midir? 
dir. Bununla beraber, bu ga- ve ne şarHa iştirak edebilir? 
zete, bu kararın tam Lokarno Garh mıntakası için bava paktı 
konferansı sıralarına tesadüfüne projesine iltihaka mütemayil 
tesadüf ediyor. midir? 

BELÇiKA SÜKÜTU 3 - Belçika şimdi takındığı 
MU HAF AZA EDiYOR bitarafçı vaziyeti, Milletler ce-

Brükscl, 16 (Hususi) - Sü- miyetinin her azasına terettüb 
kutu muhafaza eden sosyalist eden yardım vazifesile nasıl 
gazeteleri istisna edilirse, bü- telif fıkrindedir. Bu vazife ez-
tün matbuat kral Leopold cümle 16 ıncı maddedeki zecri 
111 ün nutku etrafında birleş- tedbirler ve geçid hakkı kay-
mekde ve bunu takdirkar ve dile tasrih edilmiştir. 
hürmetkar ifadelerle tefsir ey- 4 - Belçika mümkün olan 
lemekdedir. Gazeteler bilhassa her harpten uzak durmak ar-
hükümdarın sözlerinde Fran- zusuna rağmen, Almanya tara-
saya karşı do!tluğa mugayir fından Lokarno muahedesinin 
birşey olmadı2:ı noktasında ihlali üzerine, yeni bir emniyet 
israr ederek teslihatını artır· paktı akdına intizaren muvak-
makla ve hudud muhafazasını kat bir emniyet aleti olarak 
takviye etmekle Belcikanın kararlaştırılmış olan Ingiliz -
Fransaya inkar edilemiyecek Fransız - Belçika erkanı har-
bir hizmetde bulunmuş olaca- biyeleri anlaşmasına devam fik· 
ğını yazmakdadırlar. rinde midir?. 

DELBOS BLUMLA GAZE::fELERIN TEFSiRLERi 
GÖRÜŞTÜ Paris, 16 (Hususi) - f"ran· 

Paris 16 (Hususi) - Yvon sız matbuatı Belçikanın karar-
Delbos ve mesai arkadaşlan farını ehemmiyetle tefsire de-
dün bütün gün Belçikanın jes- vam ediyorlar. Komünist organı 
tinin beynelmilel vaziyet ve " Humanitt: ,. şunları yazıyor: 

bilhassa yeni Lokarno projesi 11 Hadiseleri gizlemiyelim. 
üzerindeki tesirlerini tedkik et- 14 ilk teşrin karan kollektif 
mişlerdir. Akşam nazır yanın- emniyet sistemine müdbiş bir 
da baricive umum direktö"ü darbe indirmiştir. Almanya 

.Fıansız haıicıye nazm lvan Deibos 
bayram etse yeri vardır. Zira 
Brüksel mukarreratından asıl 

istifade eden Hitlerdir. Kral 
Leopold'un nulkuna sebeb olan 
nedir? Belçika Faşistlerini 
Degrelle ile yoldaşlarını gücen
dirmemek arzusu... Almanlar 
davayı kazandılar. Milletler Ce· 
miyeti kötü bir darbe yemiş
tir. ,, 

vereceği yoktur. Belçika, Lo
karno muahedesini feshetse 
bile, taarruz halinde bir harbe 
iştirak mecburiyetindedir. Zira 
Milletler cemiyetine karşı bu 
yolda taahhüt altına girmiştir. 

Şu halde Belçikanın Milletler 
cemiyetinden çekileceğini mi 
tahmin etmeli ? Her halde mu
hakkaktır ki bu devlet ihtilaf 
halinde sıkı sıkıya bitaraf kal
mak isterse, bundan başka çare 
yoktur.,, 

"Oeuvre,, gazetesi de Bel-

Reis Mistler vaziyeti hülasa 
etmiş ve ispanya hariciye nazı
rının Milletler meclisindeki be
yanatını reddetmiştir. Del Vayo 
ispanya hükumetinin bir taar
ruz kurbanı olduğunu ve yar
dım görmeğe hakkı bulundu
ğunu söy!emişdi. Halbuki bu 
isyan harici bir taarruz sayı

lamaz. ispanya için dahili bir 
iş olan bu mesele ko11ektif 
emniyet makanizmasını hare
kete getiremezdi. Kaldı ki 
beynelmilel ihtilafların bile bu 

Sosyalist gaz.ctesi olan °Po
pulaire ,. gazetesi Belçikanm 
beynelmilel sahada ortaya çı
kardığı mesele hakkında şu 
hükmü yürütüyor: Eden gazetecilere beyallatta bulunuyor 

" Belçik harptan evvelki bi
taraflık siyasetine dönmek is
tiyor ve bu maksatla Lokarno 
muahedesinin birinci maddesini 
feshediyor. Artık kimse ile it
tifak yapmıyacağım diyor. 
Pekala. 

çika tarafından abnan tedbir- makanizmayı ne kadar güç
lerin emniyetini korumak için · lökle işletebildikleri tecrülie 
pek büyük bir kıymeti olma- · ile sabit olmuşdurl 
dığını, bilakis bu emniyetin En sol me~uslarda°: biri bazı 
şimdi her zamandan fazla teh- devletlerin ademi müdahale 
dide maruz bulunduğunu yazı- taahhüdlerini bozduklarını vebu 
yor ve Befçikanın muazzam sebeble Fransanın Londra ko

mitesindeki mümessiline yeni 

Briikselden bir ma11zata 

Fakat onu bu suretle hare- müstemleke imparatorluğunu 

kete sevkeden nedir? yalnız başına nasıl müdafaa ede-
Bazılarının iddiasınca F ran- bileceğini soruşturuyor.Bu gaze-

sanm Sovyetlerle yaptığı pakt- tenin fikrince ikinci bir Lokarno 
hr. Roma gazeteleri bunu iddia paktının tahakkukunu suya dü-
ediyorlar. Fakat bir an için ne şürmekle Belçika hiç te kendi 
Lokarnonun, ne de Fransız- menfaatlerini müdafaa etmiş ol-
Sovyet paktının mevcud olma- mamaktadır. 
dığını farzedelim! Almanya Mil- FRANSIZ MEBUSANI 
Jetler cemiyt:ti azası olan Sov· HARiCiYE ENCÜMENiNDE 
yet Rusyaya hücum ediyor. Paris, 16 (Hususi)- ispanya 
Milletler cemiyeti paktının meselesi ile Belçika nazırlar 
16 ncı maddesi mucibince, Mil- meclisi tarafından alınan ted-
letler cemiyeti azası olan muh- birler mebusan meclisi hariciye 
telif devletler hücuma uğrıyan komisyonunun dünkii içtimaın-
memlekete yardımla mükellef- da hususi bir miizakere mev-
tirler. Şu halde, Milletler cemi- zuu olmuştur. Sağ cenahtan 
yeti azası olan Belçika, Rus- Kerillis ile bir komünist meb-
yaya yardım zaruretinde kala- usu ispanya işleri etrafında 
caktır. Görülüyor ki, bu işte hararetli bir münakaşaya tu-
Fransız - Rus paktının alıb tulmuşlardır. 

talimat göndermesi icab etti
ğini söylemişdir. Komünist 
Perry de bu teze iştirak et" 
mişdir. Neticede komisyon 
bu mesele üzerinde gele
cek içtimamda hariciye na
zırı Yvon Delbosu dinlemeyi 
muvafık görmüştür. Komisyon 
esas itibariyle hariciye nazırı
nın ispanya işlerine ademi mü-
dahale siyasetini tasvib et
mektedir. 

Belçika hükumetince son 
alınan kararlara gelince, bir 
çok mebuslar bunların esasen 
beklenmekte olduğunu kaydet
mişlerdir. Belçika harici siya
setindeki bu tornistan bazıla
rınca dahili sebeblere atfedil
mekte ve Brüksel hükumetinin 
böylece milleti kendi etrafında 
birleştirmek istediği zannedil
mektedir. Bununla beraber, bu 
siyaset tebeddülünün tam Lo
karno konferansı arefesinde 
olması . teessüfleri mucib ol
muştur. 

Komisyon Belçika kararları
nın garb paktı ve Fransanın 
emniyeti meseleleri üzerindeki 
tesirleri etrafında hariciye na
zırı Yvon Delbosu dinlemeğe 
karar vermiştir. 

EKO DÖ PARI NE DiYOR 
Raris. 16 (A.A) - Eko Dö 

Paris gazetesi yazıyor: 
Alman7a Lokarno taahhüd

lerini Martta ve Italya da Ha
ziranda bozdu. Şimdi de Bel
çika emrivaki siyasası takibe· 

diyor. Belçika hiçbir kimse ile 
istişare etmeden beynelmilel 
taahhüdlerini feshetmiştir. Hiç 
olmazsa paktın 16 ncı maddesi 
taahhüdlerine riayet edecek mi? 

Mütearrıza karşı zecri tedbir
lere iştirak ve koJlektif bir 
harekete iştirak eden üçüncü 
bir devlet ordularının Belçika
dan serbestçe geçmesine mü• 
saade edecek mi? 

Siyasal bakımdan yeni bir 
Lokarno paktı için hazırlanan 
projeler tehlikeye düşmüştür. 

Fransa lngiltere genel kurmay 
anlaşmaları da kıymetlerini kay
betmek tehlikesine maruzdur. 

Belçika müzahareti bu su
retle ortadan kalkınca Fransa 
Fransız siyasetindeki herhangi 
zayıflamanın yalnız orta ve 
doğu Avrupaya değil, ayni za
manda Fransızların yanlış ola• 
rak zabtolunmaz bir kale gibi 
telakki ettikleri batı Avrupaya 
da tesir ettiğini öğrenmiş olu
yor. 

Övr gazetesi ezcümle şunları 
yazıyor: 

Dışişleri bakanlığı gazeteler 
vasıtasile öğrendiği Belçika 
Kralının nutkunu büyük bir 
hayretle karşılamıştır. Kralın 
bütün beynelmilel taahhüdlerioi 
tek taraflı olarak çiğniyecek 
derecede hakaret edeceğini 

ve bunun için de Almanyanın 
1936 martında takibetmiş ol-
duğu hareket tarzını tatbik 
edeceğini gösteren hiçbir emare 
mevcud değildir. 
Dünyanın hiçbir hukukçusu 

bu kararı tasvib edemez. ln
giltere şimdi küçük bir dev
letin taahhüdlerini bu şekilde 
reddetmesine karşı Fr~nsa ka
dar şiddetle protesto etmek
ten başka birşey yapamaz.. 
Sulh muahedeleri ta?'afından 

tesis edilen bütün beynelmilel 
siyasa sistemi şimdi yok o!muş· 
tur. Kollektif emniyet sert bir 
darbe daha yemiştir. Bu niha
yet tek taraflı anlaşmalar yap
mak istiye:ı Almanya içi;ı bir 
muzafferiyet teşkil etmektedir. 

lnglllz laşlstlerl 
Londra 15 (A.A) - lngiliz 

faşistlerinin dün akşamki top
lantı ve geç~t resimleri hadi· 
sesiz cereyan etmiştir. Kuv
vetli bir polis müfrezesi hazır 

bulunmuştur. 

Henry Ford 
Londonu iltizam ediyor 
Vaşbington, 15 (A.A)-Henry 

Ford Reisicumhur intihabatında 
Cumhuriyetçilerin namzedi Lon-
donu iltizam etmekde olduğunu· 
bugün resmen ilan etmişdir. 
Hcnry Ford Londonla yapdığı 
biı mülakattan sonra demiş
tir ki: 

Cumhuriyetçi namzedin hay
ranıyım, Ve. onun seçileceğini 
ümid ederim. Ruzveltin düşün
celerine hürmetim vardır. iyi 
fikirle hareket etmiş olabilir. 
Fakat tatbikat bir felaket do
ğurmuşdur. 


