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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürll: 1 
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il Yunan -Bulgar 
.Hududunda tahkimat 

yapıldığını Sofya 
gazeteleri yazıyor 

t .A.EIC> 1'1"EC ŞEC:R..A.İT:t 1 

ıieva~ mUddetllTürkiye içinlHariç için 
Senelık . . . • . . . 1300 2500 
~ltı a11lık . . . . . . 700 THOO 

TELEFON : aae7 
• 

Flatı " e " kuruflur. Yeni Amr ~atbaaaında baadmııbr. 

Başvekil Nazillideki tedkiklerden 
sonra akşam lzmiri şereflendirdiler ........... 
~u~~~~~~~~~-·~··········································~········~~i~~~·····~~~~~····~~~~i::>~~~·····~c::;~~~~~···················~·····················~~···~ .. 

Fqiat cephenin Balkanlara 
kaclar uzancbtam glateren bu 
ciddi hareket, Bulgariatanın 
•hih aiyaaeti kadar harici ai· 
haeti llzerinde de akisler ya
Pabilecek mahiyettedir. Zira 
İktidar me•ldini ele almak i.
tiyenler bu memleketin en to· 
•en auarlanm kendi etrafla
~~ toplanmlf bulunuyorlar. 
~riataacla iki seneden beri
.tir ki parlamento bayab yok-::;..!..aa•a eaaainin bitin hl· 

11J11hllmattar. Georgi· 
1ef kal»•• uuildikten aoa
ra da nliyet, liyui hllrri· 
Jetlerin iadeli~ daha ::d bir telde ıitmiı .. ,.. 

FiU..kib kral Bo
ria 21 NiHa '1955 tarihli be· 
l•naam81iJle milletine yeni 
~- _ bau.....ı vaadetmifti. 
~ lalrriyetler~ partilerin :::eti iade ohmaeakb. Haki· 

R beyanname valot ka· :-ak içİll Htndilmitti. Kral, 
atİlt ............. , ordacla ve 
~t paal»abacla vaziyete hl· 

olabilecekleri gine kadar 
~' Soa1al demokrat ve de
~t partilerin milfrit 10I• 
~ el Wrliti yaparak bir halk 
ee,laeei lmrmalanaa mui ol· 
"ak İatiyordu. 

Si1aıl partiJeıi bir müddet 
....... _ cUa bi .. 

• .. "-D vaa r ç bır zaman 
t::kkak etmedi. Kase lnof 

inesinin 4 Temmuzda at• 
'-data tadillt kralın hakiki te• 
... Jlllb, Fqiat cereyanJDJ idare 
~of lehinde olduğuna 

• Kral Borisin ıs• =- Kaıe lvanof kabinesine 
..... OYİ9t nazırlar girmiı bu

Jordu. 
it laJlece anlaplclı ki, Khe 

aaof klibiaeli, bpln Alman
hda Hitlerin iktidar mevkiine J:-•liai kolaylaıtıran Papen• 
-.cberı kabinesi gibi bir 

hllk6meti olacaktır. 

-~ lvanof llkteırinde yeni 
. bat 7apılaca;.n1 söyle· :::U· Bu maksadla intihab ka· 

ilati "8da ehemmiyetli tadilab 
._.•• eden bir proje hazırlan• 
til '. •Jm zamanda siyasi par
ta erua klmilen dafılmasına ka· 

r •eriJm· ti O · b. Ji.aia lf • torıter ır re-
aarı. .. ~~e~ JaA81Da zemin ha
.. , -:-uıttı. Nazırlar bu taditat 
r OJe • l>i 11 &zerinde anlapmaddar • ._:r taraftan ıiyaıi partilerin 
)~etleri 1••k edildiği halde 
lerbea Çaakofaa Halk partiai 
ta de tçe lllitiaılerini yapmak
~- etti. Kabinedeki Çan-

nazu.lar bu mitinglerde 
- ... 2 ""' •dil«Je -

Yke'& BtJstn 

ismet Inönü pamuk müstahsilleriyle dört 
buçuk saat süren bir hasbıhalde bulundu 
............................................................................................................................................................................... , ............................... ~ 
Halkçı Başvekil müstahsille haşhaşa görüşmeleri!Jde pamukçuluğumuzun inkişafı 1 
için neler düşünüldüğünü anlattılar. Hayat pahalılığıyla mücadele edileceğini, İ 
hayatın muhakkak surette yü%de 25 - 30 nisbetinde ucuzlatılacağını müjde ediler. j 

• ..................................................................................................................................................................................................................... .= 

Paramızın kıymetini uhafaza edeceğini söylediler 
Başvekil bilhassa köylünün sıhhati ile alakadar olarak renkleri iyi gördüklerinden sevinç duyduklannı beyan ettiler. 
Makineli ziraate ehemmiyet verilmekle beraber hayvancıbjımızın büyGk bakıma olan ihtiyacını tebarüz ettirdiler. 
Nazilli, 17 (Yeni A11r muhabirinden)- Egede 

tedkik geziıine ç.kaa başvekilimiz Afyon-Burdur 
yoluyla bugün aaat dokuzu yirmi geçe ıehrimizi 
preflendirdiler. Nazilli halkı bly&k miaafitj 
kar11lamak içia latuyoau clol ... tlfhl. K-IJ
lerden baıvekiHmmn irpdlanDl dinlemek içia 
y&zlerce pamak alltahü Nuilliye aelmtı bu
lanay~rdu. lamet lala& refakatlerindeki zentla 
birlikt~ pa1Hk i4tpyonuıw. _yeni J•PJIJRAkta 
olp dokuma füriikuuu, m~ bir plıir 
llal~e gellilı&kte otan teailatı a1n ayn gezdiler. 
Sonra mmtak .. ıı pamukçulanrle Parti evinde 
bir bubibalde b._dalar. Ba balhihal dört 
buçuk aaat alrdl ve k uaun inlri-

pfı için devletin blylk laauaaiyetillİ · ltellptle 
nıe1clana koyda. 
TEDKIKLER, TAVSiYELER VE MOJDELER 
Bapekil müsaitin maliyet fiatleri latlMe 

wı .... ~ .ı..n.a.r. Dl .... .ifiMrile ·-· ··~ 
pumkı.nmmn JApelaa •bflı a 8"• 
ettiği kazançlar bakkmda makayueB tedldk· 
lerde bulundular. Pamuk mahsulünün ucuza 
maledilmeai, ihracat için iıtibsalin arbnlmaa, 
. .... " ..... _.... airaabn ialdpf 
............................... -,.a -
lata• temia etmek makwlile cidclJ m1cı•ı 
leye girifildijini, et)'• fiatlerinde ati1e11 ,.... 

- Sonu 4 iindl ıallirede -

MEŞHUR ıNaıLız nıPLOMAT• çoRçıL ıc· L d Türkiye .. Iran görüşmeleri 
!!~.~~!~.~~}.!!.~~~~!!!.~~~~!!!!:!.~~!~~-~.! ~m ~~ ~~ ........................................................... . 

ediyor... Ze;;i·p;hii;~na Bir Türk heyeti Belçika hata 
1 1 • yenildi T h ' h k t lti "Çünkü, Fransanın ve ngi terenın latanbal, 17 (Yelli A81r) - a ran a are e e 

Yardımı olmazsa yaşıyamaz. " Yunan bafPehlivanı Cim Lon· latanbal, 16 (A.A) - lraa 
do. Cenubi Afrikada vapdan bilkllmeti Ue aktedilecek bazı 

Pariı, 17 (Ô.R) - Fran11z 1 k ı ı · k · 

• 
/,,,uiz diplomatı ÇOR.Çil 

Londra, 17 (Ô.R) - Cbar• 
chill Belçikanın karan hakkın• 
da bir nutkunda demiıtir ki: 

Belçikada yOzbinlerce Fraa
aız ve lnfiHz askerinin 
kemikleri vardır ve onlar 
Nyeıindedir ki barbdaa yal· 
nızca ve milstakil değil, 
ayni zamanda demokrasilerin 
Almanyadan kartarclıklan ara
ziyi de kendine katarak bn
yiilmUt çıkmıtbr. Belçikanın 
iatikWini lngiltere ve Fransa-
nın yardımı olmakmmn korUJa• 
bileceğini dtlıilnmek bile ,..._ 
lilnçtür. Belçikanm tama.-,. 
ve istildili ancak im iki dev· 
Jetin yarcllmı ve Milletler Ce
miyetinde manevi kanet aa
mma ne kaJmıpa oalann ela 
bu yolda Fraua ve lngiltereye 
mllzahereti NJelİDCle koruna• 
bilir. 

1 
turnovada mağl6b olmuştur. mu ave e enn miza ereaıae 

villyet ıazetelerinin makale~ri Cı'm LondA•u yenen ıencı· peh· memur heyetimiz bugin An-
Belçikamn karanndan doğan - k il T b 
iakisarı ıl•teriyor. livanı Karapanter midhit bir ara vapuru e ve ra zon 

kunettir. Cim 48 dakikada yoluyle Irana hareket etmifdir • 
.. Moaiter de Pay" Belçika Rıhtımda bir polİI m&frezeli 

De elele ylrllaıeğe okadar yenilmiıtir. tarafından ıellm resmi ifa edil· 

arlflDlf, BelçiJ'aJI okadar yaktn Metaksasa zı·yafet mitd!r. Heyetimizi Hariciye 
bir akraba aaymıfdık ki buna Vekili Doktor Tttriik Rlttl 
ihtimal veremezdik, diyor. Atina 17 (A.A)- Bqbakaa Ara•, vali Muhiddin OaHlnda,i, 

"Depeehe Daapbinoie" icra· Metakıp Falerde demirli bula· veaair birçok zeut lljarlMuf· 
im nutkuna Belçika umumi ef. nan lngiliz filoıu amiralı tara- lardll'. 
klrında çokdan baılamaı bir fından Keen Elizabet zarht..m- Hareketindea ev•el heyet 
inlollbın neticeai AJJyor. da ferefine verilen ziyafette baıkanı Cemal Hlaall Anadolu 

- Sona 2 nd savfada - hazır balunmuttur. Ajansına atafldaki beyanatta 
.................................................................................................................................... 

Evvelkl gece çelik ord••n • ....,...... heyeti ,.relln• beledl,. .. r ... d•• 
bir zlı•t ............ F~al iMi ..._._ 111r 1•1t•llw .. 

lfe,•el başkanı Cemal Hlisnl 
balunmupr: 

Doıt Irana hareket ederkea 
b&yik bir memnuniyet lıiuet• 
mekteyim. Orada muhtelif ve 
mllbim mukaveleler mkakere 
edecejia. Bu m&zakerelerle 
haJJrh neticelere varacağamıa 
lmid etmekteyim. A,.. zaman
da bu neticelerin iki dolt mem• 
leket aruandaki kardetçe de
rin mhuebetleri birkat daha 
kuvvetlendireceğine kaniim. 

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

lstanbul basın 
kongresi 

lataabal, 17 (Yeni Am) -
latanbal bum karama MDelk 
k....-m ....... ,apb. Aa,. 
,.. ..... ımr-...... .. 
Wr ..,.,_ nrlWL 



Sehhe 2 

Bulgaristan .... 
Bir faşist 
rejimi kuruyor 

- Baştarafı. 1 illd say/ada -
hazır bulundular. Bu vaziyette, 
Çankofun, intibah kanonu et· 
rafındaki ihtilaflar genişleme• 
den bir hükümet darbesi ya
parak iktidar mevkiini ele al
mak istemesi pek muhtemel· 
dir. Çankof askeri kuvvet
lerden başka Kuyumciski, Ni· 
kof Y albinski, Gatrovo gibi 
Bulgaristaoın finans, endüstri 
ve ihracat işlerine hakim 
olan unsurların da yardımını 

temin etmiştir. Görülüyor 
ki, Çankofun bükiimet darbesi 
tahakkuk ederse Halk partisi
nin şefi Hitler modelinde bir 
diktatör olmağa çalışacaktır. 
Bu takdirde Çankof Bulgaris
tanm harici siyasetini Berlinle 
Romanın kuyruğuna takacak, 
onlaran direktifleri altında yü
rüyecektir. 

Bununla beraber Bulgaristan, 
ister Faşist ister demokrat ol-
sun, Balkan sulhunu bozmağa 
muktedir değildir. Balkan an-
tantiyle bir yakınlaşma hare· 
ketinin düşmanları, şuursuzca 
ablmış her adımla memleket
lerinin hayati menfaatlerini teh· 
lükeye düşürmekten başka bir 
şey yapamazlar. 

Şe,,-ke• ~lls:bı 

Belçika hata 
ediyor ..• -·-- Baş/afa/l ı met say/ada -

" Ouest-EcJair ,, Belçikada 
Fransız nüfuzunDD sona erdi
ğini ve dahilen V a!on-Flamand 
rekabetinin bittiğini müşahede 
ediyor. Bunun delili Valon Re· 
kist partisiyle Fransa ile her 
anlaşmaya düşman olan Fla
maacl nasyonalist partisinin iş 
benhflliğidir. 

" Dep. du Centre ,, Fransa 
ve Belçikanm birbirinden ayn 
yqıyamıyacaklarını, münase
betlerini ne şekilde tadil ede
bileceklerini anlamak içia bir 
Yicdan muayenesine girişmeleri 
lazım olduğunu yazıyor. 

"Petit Niços,, koHektıf em
niyet daha ziyade parçalanırsa 
en müdhiş bir silah yanşiyle 
karşılaşacağımızı yazıyor ve 
yakm bir harp tehlükesinden 
korkuyor, 

" Petit ProvençaJ .. kollektif 
emniyetin zayıflamasını, de
mokrasinin en büyük temayü
lünün inhitab saymaktadır. Zira 
böylece Cumhuriyetçiler naza
rında sulhun en lüzumlu zımanı 
terkedilmiş olur. 

"Dep de Tonlonsi" Fransayı 
Belçikadan ayıran şeyin fikir 
ayrılığından ziyade sulhu ko
ruma vasıtaları üzerinde bir 
prensib tehalüfü olduğunu zan
nediyor. 

Askerlik 
Şubesinden 

YEDEK SÜBAYYETİŞECEK 
KISA HiZMETLiLERE 

AiT iLAN 
1 - Yedek sübay yetişecek 

kısa hizmetliJerden 331 doğum
hı ve bunlarla muamele gören
ler ve daha evvelki doğumlu

lardan olub da muhtelıf sebeb
lerle geri kalmış yalmz askeri 
yüksek ehliyetnamesi olanlar 
1 ikinci teşrin 9-36 tarihinde 
yedek si!bay okuru komutanlı
ğında bulunmak üzere sevke
diJeccklerinden ~ birinci teş
rin 936 gününde hüviyet cüz
danı ( nüfus tezkeresi ) ve yük
sek askeri ehliyetnameleri be
raberlerinde olduğu balde şu
beye müracaatları. 

2 - Tam vaktinde yedek 
siibay okulu komufanhğında 
Lahmmayanıar hatı;kında ka
Mmi muamelenin tatbik oluna
cağı Ye 1 lkiıtei teşrin 936 ta
rihinden itibaren sevkedılemi
vecekleri ilan olun ır. 

rı::ru A5ıft 

Italyanın bir kararı 
Italyaya idhal edilecek bütün madde
lerin gümrük resimleri tenzil edildi1 

•• 
• '9 •• 

Uzum 
ihracatı devam 

ediyor 
Üzüm fiatleri yeniden yük

selmiştir. Mevsim başlangıcı 
o~an 20 Ağustostan bugüne 
kadar 22 bin ton üzüm ihraç 

Bu mühim karardan Türk - ltalyan ticaretinin istifade b:~1~~!ir.s~~ışm~:~!u za3~0b~: 
etmesi muhtemeldir. Tedkikler yapılacak t:::;~· l :u~°:ar:a ~~:~~:11:7~ 

- numara 14,5-15, 10 numara 
Roma tic&ret konseyimizden şehrimiz Türko- mamen kaldırılmıştır. Kok kömürünün gümrük 16,50-17,50, 11 numara 19-20, 

fisine gelen bir mektupda ltatya hükiimet\nin resminde yüzde 25, maden kömürü ile diğer 12 numara 21 ila 32 kuruştan 
bazı mahsulJerin gümrilk resimlerinde tenzilat mayi mahrukat resimleri yüzde 25 indi- satılmıştır. 
yaptığı bildirilmiştir. rilmiştir. Pamuk ve ham madenlerden alınan Rekolte 55-60 bin ton oldu-

ğuna göre şimdiye kadar ya-
Idhal edilen mahsullerin kıymeti üzerinden gümrük resimleri kaldırılmış olduğundan bunlar rısından fazlası satılmıştır. is-

ahnmakta olan yüzde 35 resim kaldırılmıştır. Italyaya serbest olarak idhal edilecektir. tek fazledır. Fiatlerin yeniden 
Buiday ve sair hububat unları üzerinden alın- Bundan sonra Türkiyeden ltalyaya buğday, yükselmesi ihtimali fazladır. 
makta olan 75 liret gümrük reımi 45 lirete in· zeytinyağı ve bilhassa pamuk ihracatının çok incirin de _yüzde sekseni sa-
dirilmiştir. Sığır ve emsali hayvan resimleri artacağı tahmin edilmektedir. Almanya piyasa- tılmıştır. 
yüzde 65, taze dondurulmuş etler yüzde 60, larma fazla milrdarda ihraç edilen pamuklarımız Bugüne kadar 17 bin ton 

d 40 İncir ihraç edilmiştir. incir fiat-
:ı:eytinyağı gümrük resmi yüz e , yumurtanın için böylece mühim bir S<?bŞ yeri daha çıkmış· leri de geçen haftaya göre 
gümrük resmi yüzde 64 nisbetinde indirilmiştir. tır. Bu da pamuk fiatıerinin yüksek olmasında kiJo başında 0,50-0,75 santim 

Domuz yağlarından alman gümrük resmi ta- bir amil olacaktır. farketmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muallimlere kolaylık 
lzmir muallimler birliği bazı 

müesseseler ve sinema müdür· 
lükleri ile temasa geleıek mua'
limlere muhte&f şekilde kolay
hklar gösterilmesi için teşeb
büslerde bwunmuştu. Bazı mü
esseseler muallimlerin ahş ve
rişlerinde tenzilat yapmağı ka
bul etmişlerdir. 

Muallimler birliğiain, mual
limleri korumak busu.sandaki 
muvaffaıyeti ve ba müessese
lerin gösterdikleri kolaylıklar 

şayanı takdirdir. 

ihracat lisanslan 
Ihracati kontrol kanuna mu· 

cibince ihracat liSaosa alinak 
iç.in ihracatçıların Eylil sonuna 
kadar Ticaret odasma müra
caat etmeleri bildirilmişti. Bu 
müddet içinde bazı ihracatçı• 

lamı müracaat edemedikleri 
;.nla~ılmıştır. lktııad Vekaletin
den şehrimiz Türkofisine ge

len bir emirde ihracatpların 

nihayet 20 birinci teşrine ka
dar Ticaret odalarına lisans 
için müracaat etmeleri fazımgel
diği bildirilmiştİ1'. 

Bir dersden dönenler 
Geçen ders senesi sonunda 

mekteblerde bir dersten imti
han verememiş ofan talebe bu 
sene sınıf geçmiş sayılarak 
bilahara imtihan veremediği 
dersden tekrar imtihan vermek 
şartile daha yüksek sınıf ders
lerini takibedeceklerdir. Izmir 
mekteblerinde Kültür Bakan· 
lığının bu hususdaki emri tat-

Dolandırıcılıkta rekor kırmış 

Hapishane· gediklisi 
Şükrü mahkiim oldu 
Şükrü su kontrol memuru tavrını 

tak1narak neler yapmış ? 
Dihı a$liye ilrinci ceza haki

mi Halim Sıdar'ın huzuruna bir 
adam çıkarıldı. 

Bu adam, dolandıncıhkta re
kor bao, çene yanŞ1Dda dikiş 
m k•eleriae tq çıkartan ta
mnmıı simalardan Şükritiir. 
Daldilosllopi lraydine göre ba· 
pislaallellİa pdildi ve ilimlara 
göre de asfiyecezanm eski mö
da vimleriodendir. 

Hakim, karşısına çıkarılan 
sabıkahyı derhal tanıdl ve gayri 
iktiya.ri olarak: 

- Şükrü yine mi geldin? 
Ne olacak senin halin böyle? 

Dedikten sonra, sorgusunu 
yaptı, evrakını okuttu. iddiaya 
nazaran Şükrünün suçu şudur: 

Geçenlerde bir gün suçlu, 
üzerine bezdt-o bir ceket, aya
ğına laciverd bir pantalon, 
başma da su şirketi memurla
rmın geydikferi kasket gibi 
bir serpuş geçirdikten, kolunun 

altına da küçük bir çanta yer
leştirdikten sonra, faaliyete 
başlamış, ilk iş olarak lkiçeş-

melikte Macidin oturduğu evin 
kapııııını çalmıştır. O sırada 
evde bulunan Macid kapuyu 
açmıştır. 

Şükrünün : 
- Efendim, bendeniz su 

şirketi kontrol memuruyum. 
Saati kontrol edeceğim!.. 

çilmesini ehven gören Macid, 
bôzukluğu olmadığı için bir 
bütün beş liralığı Şükrüye ver· 
miştir. Şükrüde de ufak para 
olmadığı için bozdurub dört 
liruını iade etmek üzere çeki
lib gitmiştir. 

Bekle babam bekle .• Ne ge
len var, ne giden .• Gidiş o gi-
~-

Macidin aklı başına geloıiş 
amma, iş işten geçmiş.. Bir 
hamlede beş lirahğı cebine i11-
diren Şükrü, kısa· günün tica
reti budur, dememit ve mınta
kayı değiştirerek daha uzak
larda kontrolculuğa başlamıştır. 

.Fakat her kuşun eti yenir 
mı ya ... 

Bu defa çaldığı kapıya çı
kan bir bayan, kapıyı Şükrü
nün suratına doğru şiddetle 

kapamış, diğer bir bayan da 
şübhelendiği için, müracaatini 
reddetmiştir. Netice itibariyle, 
Şükrü yakalanarak mahkemeye 
sevk edilmiştir. 

Dün yapılan duruşmada, suç
lunun bermutad inkarına karşı 
emanetten getirttirilen kasket 
suçlunun başına geçirilmiş ve 

müşteki Macid suçluya bakarak 
kendisini dolandıran adamm bu 
olduğunu söylemiştir. 

Suçlu Şükrü: 

Eksperlik imtihanı 
Dün Alsancakda Şark tütün 

deposunda muhtelif tütün kum
panya1an ile tüccarlar nezdin

de çalışan eksperlerin eksper
lik imtihanları yapılmışdır. im-

tihana yüz kadar eksper gir• 
mişdir. imtihan heyeti Türkofis, 

ve inhisarlar namına birer zat 

iki mütahassıs ek!tperden mü· 

rekkebdi. imtihan evrakı lnhi-
sarlar umum müdürlüğüne 
gönderilecekdir. .............. 

Adliyede 
lzmir adliye kadrosunda yeni 

ihdas edilen müddeiumumi mua-

vinliklerine tayin edilen Soma 

müddeiumumisi N aclir ve Kırk-

ağaç müddeiumumisi 
şehrimize gelerek yeni 

lerine başlamışlardır. _ _......... --
Ayıb fSY 

Hami 
vazife-

Turkuvaz barında Fuad oğlu 

Vefik sarhoş olduğu halde 

Kadri kııı Mela.hafi dövdüğün

den zabıtaca tutulmuştur. 

Kadınlar arasında 
Karşıyakada Bostanlıda otu

r an Mustafa kızı Fatma ile 
Salih kızı Hatice Gülter, kav-

ga etmişlerdir. Fatma, Hatice 
Gülteri döverek iki buçuk 

aylık çocuğunun düşmesine 

sebebiyet verdiğinden zabıta
ca yakalanmışdır. 

Sarho,tuk 
Mimar Kemaleddin cadde· 

sinde lskender oğlu Sami sar

hoş o!arak manifaturacı tüccar 

Tatarinin apartmamnı taıladı
ğındao zabıtaca tutulmuştur. ,...... 

Orgeneralın 
sözleri 

Kültürpark gazinosunda ma• 
nevra kumandanları şerefine 
verilen ziyafette Orgeneral lı· 

zetdin Çalışların iyradettikleri 
nutku dünkü sayımızda yaz
mıştık. Bu nutukta bir terHb 

yanlışlığı vardır. Orgeneralın 

sözleri şu suretledir : 
11 Bu yüksek kahramanhğnı 

en beliğ misali ve kaynağı 

Atatürktür. Atatürk, Kemal 
yerinde, Cook bayırında ve 

Adatepede nefsini feda ~tmeyi 
tasmim etmekle milletine ne 
kazandırdığım büyük Türk 
tarihi kaydedecektir.,, 

Dünkü say,mızda bir kelinıe 
atlamas:ndan ibaret olan yan· 
hşlık için özür dileriz. 

.#., ••••••• 

Enstitü öğretmen 
kadrosu 

Kültür Balıanlığmca lzmir 
cumhuriyet kız enstitüsü tez· 
yini resim öğretmenliğine tayin 
edilen bayan Melek şehrimize 
gelerek vazifesine başlamıştır. 

Bayan Melek Brükselde dört 
sene kalarak mesleki tahsilini 
ikmal etmiş ve henüz memJe· 
kete dönmüştür. Muvaffakıyet 
temenr.i ederiz. 

Enstitünün öğretmen kad· 
rosu bu suretle tamamlanmış· 
hr. Ancak akşam kursları için 
daha genjş bir binaya ihtiyaç 
bulundoğu anlaŞThyor. -'_.., 

iki hilekar 
Dün tevkif edtldl 

Dünkü sayımızda iki ~ilekar 
kömürcünün, bir takım bile •e 
intrikalarla halkı ne suretle al-
dattıklarını ve bavlarm asliye 
ikinci ceza hak yerinde yapı· 

lan duruşmalarına aid muha
keme safahatmı yazmıştık. 

Dünkü son duruşmada, mua
vin H:!lusinin mütalaası alınmış 

ve hakim kararı tefhim etmiş
tir .. Bu karara göre. suçlu Şa-

banla Bekirin 011 beJU gün ha· 
pislerine ve on beşer lira aitr 

para cezası altnmasıaa we s•· 
çuo mahiyeti na.zara alınarak 
her ikisi hakkın~ da te•kif 
müzekkeresi kesilmesine karar 
verilmiştir. Gayri mevkuf b•· 
Junan suçlular derhal tevkif 
edilmiş ve iki jandarmanm .,e-
2areti altında ceza evine gött· 
derilmişti~ . 

Bu ceza, djğer hilekarlara 
ibret olmalıdır. 

Yaralanma 
Halkapınarda miyaokökü fab"' 

rikasında çalışan Riza oih1 

Osman, Cemal oğlu Mustafa 
ve Murad oğlu Malik bir amele 
yevmiyesi yüzünden ualuıoda 
çıkan kavgada Mustafa bıçakla 

ı Osmanı ve Malik de sopa iJe 
Mustafayı yaraladıklarmdan xa" 
bıtaca tutulmuşlardır. Yaralı 
O.smcan hastaneye kaldınlm.ışbl'· 

bik edilmektedir. Yalnız mes· 
lek mekteblerinde bu şekilde 
bir dersden ~mtiban veremiye
rek kaJan talebenin meslek 
mektebi olmıyao diğer mek
tebJcre girdikleri tekdirde 
yine sınıf geçmiş sayılıb sayıl
mıyacaklannda tereddücl. hasıl 
olmuştur. Şelırimiz Kültür Di
rektörlüğü hu noktayı Kültür 
Bakanlığından sormuşl ur. 

Teklifine karşı Macid bili 
tereddüd Şükrünün eve gir· 
mesine müsaade etmiştir. 

- Şimdiye kadar işlediğim 
suçların cezasını çektim. Fakat 
bu işin suçlusu ben değilim! .. 

- Bu kasket senin mi? 
- Evet. Bununla gczmeği EL HAMRA TELEFON 

2573 

Sergi kapanıyor 
Banava Ziraat mektebinde 

açıJaa ehli hayvan sergisi bu 
akşam kapanacaktır. Sergi bu
gün halkın ziyaretine açık hu
Jundurulacaktır. Bu seneki ehli 
hayvan sergisi geçen seJ!elere 
nazaran daha mükemmel ve 
alakalı olmuştur. 

FeyzJ Akkor 
Bolvadin kaymakamı, eski 

lzmir emniyet miidürü Feyzi 
Akkor mezunen ~ehrimize gel
mistir. 

Şükrü eve girince, saati 
muayeneye başlamış ve elindeki 
kalemle kiğıd üzerinde ufak 
yoJJu bir besab yaptıktan sonra 
tuhaf bir eda ile: 

- Öbööööö!.. Birader, şiın
diye kadar nerede idiniz, bu 
saatin yazdıklaranı öderseniz 
iflas edersiniz. 

- Neden? 
- Neden olacak. .. Saat bo-

zuk da ondan ... 
Bu sırada Macid, saatin 

tamiri için Şükrüden çare sor· 
muş ve o da bir lira mukabi

. linde bu saatin tamir edilebile· 
ceğini söylemiştir ... 

Birçok liralar vermekdense, 
bir füa gibi ufak bir para ile 
hüyük bir zararın öniiJ1e S!'e-

adet edindim. 
Muavin Hulusi, sabit görülen 

cürmünden dolayı suçlunun ce· 
zalandmlmasını istemiştir. Ha
kim kararını vermiştir. 

Tefhim edilen karara göre; 
Şükrü iki ay altı gün hapis 
yatacak ve odemediği bir çok 
para cezalarile birlikte yüz 
küsür lira ağır para cezası 
ödeyecektir. -

Yangın 

Kar:şıyakada Yıldırım Kemal 
sokağında 11 numaralı evde 
oturan llya Y asef kızı Loranın 
evinde ütüden yangın çıkmışsa 
da yetişiJerek söndürülmüştür. 

Ev V'! eşya dört bin liraya si
gortalı idi. Tahkikata başlan

mısbr. 

................................................................................. 
Bugün 

Bütün hayabmzd a gülme· 
diğiniz kadar güleceksiniz. 

Zira, gülmek kasırgası, 
kahkaha tufanı gibi kell- ,.fj 
melerio bile ifadeye kifi _ 
S?elmediği müstesna bir şa
heser olan ve dünya komik 
filimleri arasında birinciliği 
kazanan, 

LoREL ve HARDi 

,. .. ' ·. - . . . . .. . 

Filminde, bütün cihan si

nema severlerinin pek hakb 

olarak takdirlerini kazana• 

bu iki meşhur 1<0mtk tath 

bir lngiJiz şivesite Türkçe 

konuşarak har:ka:ar yarata-
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Fransa<la ·milli müdafaa için 

Harb malzemesi 
fabrikaları millileşiyor 
Paris, 17 (Hususi) - Hava 

bakanlığının bir tebliğine göre 
l 1 ağustos 1936 kanununa uy
gun olarak tayyareciliğc ait 
ınalzerre ve motör imal eden 
bütün fabrikaların millileştiril
ınesine başlanmıştır. Bu mak
satla hava bakanlığı tarafından 
dört şirket tesis edilecek ve 
bunlar devlet tarafandan idare 
olunacaktır. 

Devletin koyacağı sermaye 
ınevcud tesisatından veya satın 
alacağı hususi tesisattan ibaret 
olacaktır. 

Paris, 16 (A.A) - Bahriye 
nazırı milli müdafaa için çah
fan ve içerisinde bir aydanberi 
trevci amele bulunan Sautter 
Harle fabrikalarına vazıyed 
edilmesini emretmiştir. 

Hükümet ilk defa olarak 

böyle bir tedbire müracaat et
miştir. Bu emrin tatbikine-: ait 
usuller malum değildir. Hükü
metin grevcileri seferber ede-

' ceği veyahut bunların yerine 
mütahassıs askerler geçireceği 
zannolun maktadır. 

Bu fabrikalar bazı ziya ci
hazları imalinde 1500 amele 
istihdam etmekte idi. Grev 
yüzünden bazı cihazların tes
liminde vukua gelen teahhür 
ve Dünkerg zırhlılarının inşa

atını işkal ediyordu. 
Paris, 16 (A.A)-Patronlarla 

amele teşkilatı arasında bir 
itilaf hasıl olmuş ve bu suretle 
mavunacılar ihtilafı halledilmiş· 

tir. N~rdeki münakalata mani 
·olan vunalardan müteşekkil 
barajlar kaldır.ılmqtır. Nakliyat 
işleriee hemen bqlanacaktıi. 

Dost 
Mahmud 
kıymetli 

Afgan Nazırı 
Hanın hayatı hakkinda 
bazı notlar veriyoruz -·-·-· Ankara, 17 (A.A)- Memle- ve Bece Saka inkılabının ne· 

ketimize gelen dost Afgan ticesi addedilebilecek bütün 
harbiye nazırı Mareşal Şah fitne ve fesad hareketini şah· 
Pttahmud'un hayatı hakkında si kiyaset ve kudretiyle ve 
aşağıdaki malumatı öğrendik: yüksek bir hissi vatanperveri 

ile tamamen tenkil ve Sa Ma· 

jeste Mehmed Zahir Şah haz
retlerinin bidayeti saltanatla-

rında yapmış oldukları hizmet-

Afgan harbiye nazın Mare· 
fal Şah Mahmud Han hazret· 
leri merhum Nasır Şah hazret· 
lerinin biraderleri ve şimdiki 
hükümdar Mehmed Zahir Han 
Hazretlerinin amcalarıdır. 1265 Jerin en kıymetlisi hiçbir sızıl-
hicri ıemsi senesinde tevellüd tıya mahal bırakmadan emniyet 
edip eski hilkiimet zamanında ve asayışın hüsnü muafaza-
da mühim mevkiler işgal etmiş sı olmuştur. 
0 lan müşariJeyh hazretleri Af- Müşari)eyh hazretleri şu 
Kan istiklil harbt sırasında son zamanlarda tedavi maksa· 
llıareşal bulunan Nadir Şah diyle avrupaya seyahate çık-
lberbumun maiyetlerinde mem- · tıkları sırada bazı memleket-
lekete büyllk hizmetlerde bu· leri de ziyaret ettiler. Seyahat 
lunmuşlardır. programlarında dost ve kardeş 

Afganistamn Bece Sakanın 
taaalJüt ve istilasına maruz 
kaldığı zaman memleketin bü
Yiik halaskarı bulunan Nadir 
~ah maiyetinde mühim hizmet
er deruhde buyurmuşlardır. 

Afganistan harbiye nezareti 
"•zifesi uhdelerine teffiz buyu
~lduğu zaman ordunun teş-

1 ve tensiki hususunda çok 
i:;tkür hizmetlerde bulunmuş
S ve memleket dahilinde Bece 
r aka taraftarlarının tezvira-
1Yle ikinci defa olarak ihtilal 
•e •v 
t ıgtişaş çıkarmış olan şimal 
.;rafları asilerinin ve lbrahim 
f}~Y. !syan kıyamiyle Gedan 

rıhıleri tarafından çıkarılan 

Türkiye memleketini ve onun 
ünlü reisini ziyaret etmek mün
demiç bulunuyordu. .... ,.~ .... 

Bir Buzkıran 
19 ada ke,ıetmı,ur 
Londra 16 (A.A) - Royter 

ajansı Moskovadan öğreniyor: 

Bir Buzkıanr gemisi Siberya• 
nın şimali garbi sahilinde Nor
dens Cheld takım adaları bo· 
ğazında 19 ada keşfetmiştir. 
Bu keşfin şimal denizinde mü
nakalatı kolaylaştıracağı zanne
dilmektedir. 

Sovyetler böyle bir şeyi çok
tanberi arzu ediyorlardı. 

•' :\ ... 

1 TAYYARE Sineması 
T E L E F O N 3151 

Büyük Rus edibi Leon T olistoy'un şaheser romanından 
iktibas edilen ve ANNA STEN ile FREDRIC 

MARCH gibi dünyanın sevdiği iki büyük 
yıldız tarafından yaratılmış olan 

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

çok kuvvetli bir aşkın romanı 

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

lie .. SEANS SAATLERi 
ıar ~gu1n 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi ve pa· 

g n eri 1,15 de başlar. 
FIATLER : ao - •O - o kuruslur.. _,,__. ~--

fl[Nı ASIR ........ 
' - ~ .. ~ .......... ~ .............. ~ ....................... -.. .-.. - .--- .- .-.-..-.-..... -.••••••••.••• ~···············-~ 

Son T ·elgra:[ "Ha~erıeri 
... -

iT ALYA H'eyetiİniz . Romaya gidiyor 
Sovyet Rusya ile 
eır ~!:-:·~:::::~:aklı Türk-ltalyan ve Türk Yu2'oslav tica-

Moskovaya gideceğı sö)'leJıeıı 

K.ONT CIYANO 
Londra, ( Röyter ) - Tbe 

Peap!e gazetesinin Romadan 
aldığı bir habere göre Italya 

hükümeti Sovyetlerle siyasi mü
nasebetlerini yeniden tanzim 
etmiye karar ve-rmiştir. Italya 
dış işleri bakanı Kont Ciano· 

nun riyasetinde bir ltalyan 
heyeti Moskovaya giderek Sov
yet ricaliyle temaslar yapacak· 
tır. 

Ayni gazete ltalya ile Sov· 

yetler arasında bir ademi te
cazüz paktının imzasını bile 

yakın zamanlarda tahakkuk 
edecek bir hadise olarak kayd
ediyor. 

Kaçakçılık 
Bir haftalık faaliyet 
Ankara, 17 (A.A) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük mu
hafaza örgütü ikisi ölü 63 ka· 
çakçı, 3565 kilo gümrük ka· 
çağı, 696 kilo inhisar kaçağı, 

55 Türk lirası, 784 defter si
gara kağıdı, 5 tüfenk, 1 ta· 

banca, 29 mermi ile 72 kaçak· 
çı hayvanı ele geçirmişlerdir. 

Pariste hava 
denemesi 

ı,ıklar 'ehrl, karanhğa 
gömUldU 

Paris, 17 (Husus!) - Dün 
akşam saat 21,20 - 22,20 ara
sında Pariste hava tehlükesine 

karşı bir müdafaa denemesi 
yapılmış ve halk polis müdür
lüğünün emirlerine harfiyen 
itaat etmiştir. Dışarıda faaliyet 
henüz normal şekilde iken saat 
21 de polis müdürlilğünde bü
yük bir kaynaşma vardı. Bir 
kaç dakika sonra alakadar 

daire bir hava taarruzunun 
başladığından haberdar edildi. 

Hemen 70 fabrika düdüğü teh
lükeyi halka ilin ettiler ve po· 
lisler yollara döküldüler. Bul
varlarda ve köşebaşlannda top
lanan halk d\!rin bir sükuta 
daldı. Bütün ışıklar söndü ve 
her dürtü seyrüsefer kesildi. 
Bir an içinde Paris ölü bir şe• 
bir halini almıştı. 
Afgan harbiye nazırının 

ziyareti 
Istanbul, 16 (A.A) - Afgan 

harbiyl! veziri Mareşal Mahmud 
Han bugün saat 11,30 da vali 
ve belediye reisi Muhiddin 
Üstünda" mak 

ret anlaşmaları yakında imza edilecek 
Italyan t.caret anlaşması 40 gün, Yugoslav ticaret 

anlaŞnıası da on gün için temdit edildi 
lstanbul 17 ( Yeni ASJr Muhabirinden ) -

Romada başlıyacak Türk - ltalyan ticaret an
laşması müzakerelerinde bulunacak heyetimiz 
Çarşamba günü Romaya hareket edecektir. 
Ticaret heyetimize Roma seıirimiz riyaset ede

bulunacak olan Yugoslavya başvekili tarafmdan 
imza edilecektir. 

ŞARK DEMIRYOLLARI 

cektir. 
Eski ticaret anlaşması 40 gün uzatılmıştır. 
Ankara, 17 (Yeni Asır) - Türk - Yugoslav 

ticaret anlaşması on beş gün uzablmıştır. Yeni 
anlaşma, Cumhuriyet bayramında Ankarada 

lstanbul 17 (Yeni Asır)- Şark demiryolJarı
nın satın almıt müzakerelerinde şirketi temsi) 
edecek altı kişiJik bir heyet şehrimize gelmiştir. 
Heyet yarın akşam Ankaraya gidecektir. 

Ankarada müzakerata pazartesi günü başla
nacakdır. Bugün şirkette yapılan içtimada satış 
şartları görüşülmüş ve t~sbit edilmişdir. 

Manisa valisi Akhisarda 
bazı tedkikler yaptı 

Akhisar, 27 (Yeni Asır) - Manisa valisi Lütfü Kırdar Akhi· 
sara gelerek baiı tedkikJer yaptı. Bu meyanda Halkevi çalışma 
larını gözden geçirdi. ilbay Akhisarda bir halkevi binası inşası 
lüzumuna temas ederek bunun için 20,000 lira tahsisat temin 
edeceğini, fakat mukabilinde çalışma istediğini söylemiştir. 

ilbay kazanın diğer işleriyle de alakadar olarak bilhassa ziraat 
veziyeti üzerinde alakadar olmuşlardır. Lütfü Kırdar Kırkağaç· 

ta da tedkikler yaparak Manisaya dönmüştür. 

Ergani istikraz tahvillerinin yedinci 
keşidesinde kazananlar 

Ankara, 17 ( A.A) - ikramiyeli yüzde 5 gelirli 1933 Ergarıi 
istikrazı tahvillerinin yedinci ikramiye keşidesi Türkiye Cumhu
riyet merkez bankası idarei merkeıiyesinde maliye vekaleti ile 
bankalar mümessilleri ve noter huzurunda yapılmıştır. Neticede 

93,41.4 numarall tahvile 30.800 lira, 111,754 numarala bilete 15 
bin, 105,812 111,751 139,088 numaralı tahvillere Gçer bin lira, 
45,339 46,499 62,109 76,586 105,820 141,324 numaralı tahvillere 
dokuzar yüz lira ikramiye isabet eylemiş ve bundan başka 289 
tahvil numarasına da ayrıca yüz yirmişer lira çıkmıştır. 

ikramiyeler Maliye vekaletiyle Türkiye Cumhuriyet merkez 
bankası tarafından tasdikli resmi keşide listeleri üzerinden bu 
banka merkez ve şubeleriyle merkez bankası bulunmıyan 
yerlerde İş bankası şubelerince ödenecektir. 

Yunanlıların Bulgar hududunda 
tahkimat yaptığı iddia ediliyor 

Istanbul 17 (Yeni Asır· Telefonla)- Sof ya gazeteleri, Yunan
lıların Bulgar hududunda tahkimat yapmakta olduklarını, hudutta 

on heş yaşından yukarı çocukların bile tahkimat işlerinde çalış· 
tırıldıklarını, tahkimatın Yunan-Yugoslav hududunda da yapıldı
ğmı haber veriyorlar. 

Atina 17 (Yeni Asır) - Bulgar hududunda tahkimat yapıl
makta olduğu hakkındaki haberler resmi mehafil tarafından 
tekzib ediliyor . 

Trakyada köylünün kalkınması 
için ciddi tedbirler alandı 

··-·-·· Edirne, 17 (A.A) - 150 evli Sarbanh köyü Meriç boyunca 
yıllardanberi sıtmadan sıkıntı çekiyordu. Sıhhat vekaletinin yar· 

dımları ve köylünün büyük gayretiyle bu köy yepyeni bir plan 
üzerine yüksek ve ferah bir yere kurulmuş, modern bir tip almış 
ve köylü çok sevinmiştir. 

Edirnenin içinde Tuncanın bastığı Dilaver bey mahallesinde de 
150 ev için plinlar yapılmış ve yerler ayrılmıştır. ilkbaharda 

bunlar da toplu mahalleler halinde Kıyık ve civarına kaldınlacaktır. 
Sıhhat vekileti ve Kızılay kurumu bu iş için 15 bin lira tahsis 

etmiıtir. 

Yunanistan hava turuna çıkan 
tayyareler havalandılar 

Atina 17 ( A.A ) - Yunanistan hava turuna iştirak eden 14 
Tatoi ta.vyare istasyonundan havalanmışlardır. Veliahd Prens 

Pol ile milli müdafaa bakanlığı erkanı tayyarelerin hareketinde 
hazır bulunmuşlardır. 

Turne 1177 kilometrelik bir mesafe üzerinde yapılmaktadır. 
Tayyareler bu seyahati iki günde bitireceklerdir. 

Hava bakanlığı müsteşarı Passaris gazetecilere aşağıdaki be· 
yanatta bulunmuştur : 

- Bu hava turu Yunanistanda bu şekilde ilk defa olarak 
yapılmaktadır. Bu müsabakaya iştirak eden 15 tayyarenin do
kuzu askeri ıahıalara aiddir. Bu ilk Yunan hava turunun mill 
midafaa aporculuğunmı ialdfafma yardam edece · · lmid 

Almanya 
Lokarno projesine 

girmiyor mu? 
Londra 17 (Ö.R)- Londraya 

gelen son haberlere göre, in· 
giliz notasına cevabında Alman· 
ya, meşru müdafaa hakkı •eya 
Milletler cemiyetinin 15 ve 
16 ıncı maddeleri delaletiyle 
ademi tecavüz taahhüdünün 
hükümsüzlüğü kaydını ihtiva 
edecek hiçbir yeni Lokarno 
projesine iştirak edemiyeceğini 
bHdirecektir. Siyasi mehafilin 
kanaatince bu cevab Almaaya
mn Cenevreden uzak kalmak 
istediğini teyid etmektedir. Al-
man cevabı, 17 eylül lngiliz 
notasında vazedilen pransibe 
muhaliftir. Bu şartlar albnda 
yeni bir Lokarno paktı için 
girişilecek müzakerelerin mu
vaffakıyetle neticelenmesi çok 
güç telakki ediliyor. 

Birtalebe ana oldı· 
Londra, (D.E) - Blak Pul' -

da çi:kin bir hadise olmuşdur. 
Köylüler, Miss Fanny isminde 
bir kızın bir başka arkadaşıyle 
birlikte demiryolu güzergahına 
bir erkek çocuğu bırktıi:'lnı 
görmüşler ve zabıtayı haber
dar etmişlerdir. 

Yapılan tahkikatta, bu kızm 
henüz bir mekteb talebesi 
olduğu ve gayrimeşru olarak 
dünyaya getirdiğ çocuğu bırak
dığı anlaşılmışdır, Maarif neza
reti de hadiseyi tahkik ediyor. 

.Arnavutlukta 
Draç Umanı yapılacak 
Tiran 16 (A.A)- Arnavutluk 

hükumeti Draç limanının inşası 
ve modern bir şekilde teçhizi 
için Napoli bankasından 3 mil
yon 735 bin altın franklık bir 
istikraz yapmıştır. Bu istikra2 
hususu kanuu ahkamı ve 
19-3-1935 tarihli ltalyan-Arna
vut finansal ve ekonomik an
laşması esasına göre yapılmıştır. 

Bir treni uçurdular 
Bagotta: Kolumbiyada, ' Roy

ter ) - Haydutların bomba 
ile uçurdukları bir trende bu· 
lunmakta olCtn askerlerden 30 
kişi ölmüş, 42 kişi de ağır 

yaralanmıştır. 

Kudüste vaziyet 
Kudüs 16 ( A.A) - Birk~ç 

gündenberi sükun teessüs et
miştir. Y ı:slnız ara sıra tüfenk 
sesleri işidilmektedir. Hükuınet 

vaziyeti teskin için asi çetele
rinin silah larını almaktan vaz
geçmiştir. Arablarla yabudiler 
arasındaki iktısadi rekabet Ya 
fa ve Telaviv limanları doiayı
sile kendini göstermektedir. 
A .. ab gazeteleri yabudi malla
nn~n boy kot eclilmelİGİ iate• 
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-Baştara/ı birind salzifede
yirmi beş nisbetinde tenzilat 
yapılacağını, para kıymetin\n 
düşürülmesine asli taraftar 
olmadıklarmı, paramızın kıyme· 
tini muhafaza edeceğini söy
lediler. 

NAZiLLiDEN HAREKET 
ismet lnönünün sözleri, tav· 

siyeleri, irşadları müstahsili 
derinden derine alakalandırdı. 
Hepsi bu tavsiyelerdeki yüksek 
manayı anladtlar. Başvekilimiz 
gelirken olduğu gibi giderken 
balkın coşkun tezahüratı ara
sında saat ondört otuzda 
lzmire hareket ettiler. 

ısmail 
BAŞVEKiLiN SÖZLERi 

Aydın 17 (Yeni Asır muha
birinden ) - Başvekil ismet 
lnönü beraberlerinde kalemi 
mahsus müdürü Vedid, pamuk 
mütabassısı mösyö Bayyi, Dr. 
Fahri, sayJav Cavid ve Abdur
rahman Sami olduğu halde saat 
dokuzda Nazilliyi şereflendirdi
ler. Halkevinde Aydın - Boz· 
dağan - Nazilli pamuk müstah· 
silleriyle görüştüler. Her birinin 
dileklerini. fikirlerini aldılar. 
Başvekil sözlerinde bilhassa 
pamuk istihsalinin ucuza mal 
edilerek çoğaltılması ve bu su· 
retle herkesten ziyade ucuzluğu 
temin gayesini ortaya sürdüler. 
Uzun tedkilderden sonra söz 
arasında: Biz paramızı düşür• 
miyeceğiz. Mallarımızı kalite ve 
kantite bakımından yükseltmek 
için tutacağımız yol ikidir. Biri 
mahsulün mikdarını artırmak, 
biri de ibtikirla mücadeledir.Bu 
i\ıtikirla mücadeleyi bir kanun 
haline sokacağız. Bizim yapa· 
cağımız mücadele bilhassa top· 
tancılıktadır. ihtikarı, spekü
lasyonu önleyeceğiz. Yoksa 
perakende ile ihtikarın hududu 

yoktur. Büyük mikyasta istih· 
safi arttırmak birinci gayemiz
dir. Hayatı ucuzlatmak için 

kanuni mücadele yaparak yüz
de yirmi, otuz nisbetinde ucuz· 
latacağım. Paranın kıymeti 

üzerinde hiç oynamak niyetin
de değiJim. Çünkü bunda ka-

rımız yoktur ve devletin büt
çesi üzerinde fenalığı vardır,.; 
dediler. 

TEDKIKTEN ALINAN 
NETiCE 

YENi A::illl 
ta Te,rınıeveı tsae 

ıs --

nin iki misli artacağı neticesine 
varılmıştır. 

AYDINDA 
Bu çok faydalı görüşmeden 

sonra saat ikide yemeğe gidil· 
miştir. Başvekil ve refakatin· 
deki zevat iki kırkbeşte Ay
dına müteveccihen Nazilliden 
ayrıldılar. Trenin uğradığı bU
tün istasyonlar ismet lnönünü 
candan sevgileriyle karşılamak 

duğunu zannetmiyoruz. Bizde 
hiçbir değişiklik olmıyacaktır. 
Memleketimizdeki pamuk zira
ati, · dokuma fabrikalarımızı 

idare edecek bir duruma gelse 
'bile harice mal gönderecek 
kadar pamuk zer'iyatını çoğalt· 
mağa ve makinalaştırmağa 
muhtaçtır. 

UCUZLUK MÜCADELESi 
Başvekil muhtelif yerlerdeki 

Başvekilimiz Menderes ovasındaki tetkiklcıinde 
isteyen binlerce yurddaşla dol- ı tedkiklerinde, ziraat makina-
muştu. Başvekili hamil olan larında kullamlan mazot ve 
tren Aydında on dakika kadar benzin fiatlerinin yüksek bu· 
kaldı. Aydınlıların sevgi ve lunduğunu görerek yurdda 
sa rgıları arasında tren saat on umumi bir ucuzluk müca· 
altıda Izmire hareket etti. delesine azmettiklerini ve 

Kemal bir sene zarfında mutlaka 
BAŞVEKiLiN SUALLERl umumi ihtiyaçların yüzde yir-

NaziJli, 17 (Yeni Asır muha- mi ile otuz arasında ucuzluk 
birinden) - Başbakan ismet teminine muvaffak olunacağını 
lnönü parti evinde memleket müjdelediler. 
pamukçuluğu hakkında Nazilli, NAKiL VASITALARINDA 
Aydın, Bozdoğan çiftçilerile Nakil vasıtalarında daha fazla 
hasbiballerinde şu sualleri sor· ucuzluk yapılacağını, devlete 
dular: düşen vazifenin hakkiyle yeri-

- Kaç dönüm ziraatiniz var? ne getirileceğini beyan ettiler. 
- Ne gibi vesait kullanıyor· Memleket çiftçiliğinde hay· 

sunuz? vnn bakımına ehemmiyet ver· 
- Dönüm başma kaç lira mek lüzumunu, Avrupadan ge· 

sarfediyorsunuz? tirilen mütahassısların Türki-
ÇIFTÇILERIN CEV ABLARI yede yetiştirilen hayvanların 

Çiftçiler bu suallere ayrı ayrı cinslerini iyi bulduklarını, yal-
cevablar verdiler. Dönüm başına z bakımsızlıktan hayvan cin· 
masrafın altı ile on iki lira t.r.nin bozulduğunu ehemmiyetle 
arasında olduğunu söylediler. kaydederek şu sözleri ilave 

Nazilli pamuk istasyonunda ettiler: 
HA YV ANCILIGI 

KURTARMAK iÇiN 
"Bizde ak\lhmızda akıl-

ise makinalı ziraatle dönüm 
başına on • on iki lira tasar
ruf yapıldığı söylenilmiştir. 

BAŞTAN BAŞA HAKİKAT 
DOLU SÖZLER 

Başbakan bunun tabii bir 
masraf olduğunu, yalnız mem
leketimizde pamuk fiatinin dün· 
ya pamukçuluğuna nazaran 
yüksek olduğunu, perakende 
satışların buna sebebiyet ver· 

diği11i, toptan, depo satışların 
iyi kontrol edildiğini söylediler. 
Ve şu sö:ıleri ilave ettiler : 

sızımızda hayvana fazla masraf 
etmek istemeyiz. Hayvanları· 
mızı samanla besleriz. Bu 
dünyanın hiçbir yerinde yok
tur. Hayvana ot ve arpa 
vermek lazımdır. Avrupadan 
iyi damızlık hayvanlar getirsek 
bile iki sene sonra bakımsız· 
laktan bugünkü şekle girmt:k· 
tedirler. HaY'ıan bakımı birinci 
şarttır.,, 

MÜST AHSILIN SIHHA Ti 

hatiyle çok yüksek alakalarını 
göstererek Nazilli ve civarında 
renkleri iyi gördüklerini ev
velden buraları sltmah bir 
mıntaka olduğuna göre müca· 
delenin müsbet bir neticeye 
varmış olmasından sevinç duy
duklarını söylediler. 

Rıza 

BAŞVEKiL IZMIRDE 
Sayın Başbakanımız ismet 

lnönü dün akşam saat yirmiyi 
otuz geçe hususi benle Nazil· 
liden şehrimizi şereflendirdiler. 

Muhterem Başbakanımız is
tikbal merasimi yapılmamasıoı 
emir buyurdukları için kendi
lerini Alsancak istasyonunda 
Orgeneral lızeddin Çalış1ar, 
General Mustafa Muğlalı, Ge· 
neral Kerameddin Kocaman, 
general Bürhaneddin, general 
Rüştü ve general Refii, saylav
larıınızdan Haydar Rüştü, Halid 
ve vali muavini Cavicl, emniyet 
müdürü Salahaddin Arslan Kor· 
kud, jandarma alay kumandan 
vekili Hulusi, askeri erkan, 
Kızılay reisi doktor Cevdet 
Fuad, gazeteciler ve diğer ze· 
vat tarafmdan saygı ile karşı
landılar. 

Sayın başbakanın refakatle
rinde Niğde saylavı Cavid, Ay· 
dm saylavı doktor Hulusi, Ma
nisa saylavı Abdurrahman Sami 
başbakanın biraderleri Hayri, 
l(alemi mahsus müdürü Vedid 
bulunuyorlardı. Vali Fazlı Gü
leç, belediye reisi doktor Beh· 
çet Uz ve eski Iktısad vekili 
ve lzmir mebusu Mustafa 
Rahmi sayın başbakanımızı 
Aydından istikbal etmişlerdir. 

Sevgili başbakanımız, tren· 
den iner inmez, Orgeneral lz
zeddin Çalışlar'ın ve sırasiyle 
diğer generallerin ve diğer 
karşılayıcıların çok beşüş bir 
çehre ile ellerini sıkarak hatır 
sordular. 

istasyondan çıkarlarken halk 
Başbakanımızı !'Ürekli suretde 
ve candan alkışlamışdır. 

Çok değerli misafirimiz istas
yon yanında ikamet buyura· 
cakları istasyon evine gitmiş· 
lerdir. 

Nazillide pamuk işini ehem
miyetle tedkik eden Başbaka
nımızın burada da pamuk işi ile 
yakından alakadar olacakları 

ispanyadaki vaziyet 

usyada heyecanlı 
akisler uyandırıyor 

Bir çok şehirlerde Sovyetlerin son teşeb· 
büsünü tasvib eden nümayişler yapıldı. 

Moskova 16 ( A.A) - Tas 
Ajansı bildiriyor: 

Gazeteler ispanya hadiseleri 
ve Londra ademi müdahale 
komitesindeki Sovyet mümes
sili tarafından yapılan kat'i 
beyanat münasebetiyle Mos· 
kova, L~ningrad, Kiyef, Arkan
jel ve diğer şehir fabrikaların
da mitingler yapıldığını ve ko
mitedeki Sovyet beyanatının 
hararetle tasvib edildiğini ya
zıyorlar. 

Moskovada beş bin amele 
tarafından kabul edilen karar 
suretinde şöyle denilmektedir: 

Ademi müdahale komitesi
nin hukuku düvele karşı yapı· 
lan tecavüzlere nihayet vermesi 
zamanıdır. Sovyet delegesinin 
komitedeki kat'i beyanatını 
hararetle selamlar ve bu beya
natın bizim arzumuzun, bütün 
büyük Sovyet ulusunun ar:ıu· 
sunu ifade ettiğini bildiririz. 

Leningraddaki Stalin fahri· 
kası amelesi de şu karar su· 
retini kabul etmiştir: 

Sovyetler birliği hükumetih· 
den ya ispanyada faşist müda· 
halesine nihayet verilmesini 
veyahut ispanyol hükumetine 
demokratik İspanyanın faşist 
asilere karşı müdafaası için ih
tiyacı olan silahları alabilmek 
imkanının temini için kat'i su· 
rette işaret etmesini isteriz. 

Lizbon 16 ( A.A ) - Gaze· 
leler Sovyetlerin Portekiz sa· 
bil ve limanlarının kontrol edil· 
mesine müteallik olan planını 
küstabane diye tavsif etmek· 
tedir. Gazeteler diyor ki: 

Sovyetlerin talebi Londra· 
daki ademi müdahale komite· 
tıinin vaziye:tini vahimleştirmek· 
ten başka bir netice vermiye· 
cektir. Zira bu talep misli mes· 
buk olmıyan beynelmilel bir 
ademi dürüstidir. ····-

Bom bayda 
•••••••••••••••••••••••• 

Ölenler ve yaralılar 
gittikçe çoğalıyor 

Bombay, 17 (Ö.R) - Şehir
de bu sabah karışıklıklar ye
niden başlamışdır. Hindolarm 
hir mabedi yakılmışdır. Diğer 
tarafdan zabıta karışıklıklara 
müdahale ederek bir camia 
tecavüze kalkışan mecüsiler 
üzerinde ateş etmişdir. Bir ölü 
ve 20 yaralı vardır. Böylece 
bu din kavgasının başlangıcan
danberi ölenlerin sayısı 38 ve 
yaralananların da 360 olmuştur. 

Bombay, 17 (A.A) - Bom
baydan bildiriliyor: 

Dün müslümanlarla Hindli
leı arasındaki çarpışmalarda 16 
kişi ölmüş ve 160 kişi yaralan
mışdır. Evvelki günkü ölü ve 
yaralılarla beraber çarpışma
larda ölenlerin bilançosu 30 
ölü ve 300 kadar yaralıdır. 

Bombay, 18 (A.A) - Bu-

•• 

Olüler 
•••••••••••••••••• 

Abidesi açılıyor 

Lebrun 

duyulmuşdur. 

Kiralık hane 
• rada karışıklık çıkalıdanberi 

38 kişi ölmüş 360 kişi de ya
ralanmışdır. 

Paris, 17 (Ö.R) - Yarıll 
Fransada bir çok mühim nu· 
toklar söylenecektir. Strazburir 

ölüler abidesini açmağa gidell 
Cumhur reisi orada yeni nutu1' 
verecek, Orlean radikal fede" 

rasyonunun bir içtimaında baŞ" 
vekil Blum ile devlet bakaıı• 
Chautemps söz alacaklardır· 
Bu sonuncusuna radikal so5" 

yalist milli kongresi arefesiııdt1 

ikinci Kordonda Alman 

konsoloshanesi arkasında 
163 - 426 sayılı altı odalı bir 
hane kiralıktır. Görmek ve 

Ne konuştular? 
Paris 17 ( A.A ) - Öğre

nildiğine göre B. B. Blum, 
Delbös ve harbiye bakanı Da
ladier arasında yapılan :onuş
maya büyük erkana harbiye 
reisi Gamelin ilehariciye genel 

Başvekilin müstahsilden ve 
rençberden aldığı malümat 
pamuk istasyonunun zürraa da
ğıttığı Akkale tohumunun bu 
arazide iyi verim temin etti
ğini ve Mendres nehri ıslah edi· 
lerek sulama tertibatı yapıldığı 
takdirde bugün yetişen rekolte· 

Fransa, ihracatını intizama 
sokmak için parasını düşürdü. 
Bunun isabetli bir tedbir ol• 

Bu samimi sö:tıerden sonra 
başbakan müstahsil sınıfm sıh-

görüşmek istiyenlerin ikinci 
Kordonda 189 numaralı bay 

lsmail Hakkı hanesine mü
racaatları. 1-5 S 4 

•••oıww;:axsm '*"' 
sekreteri Leger iştiıak etmiş
lerdir. 

büyük bir ehemmiyet verihnelı" 
tedir. Milli müdafaa nazırı pır 
ladier 1 Verdun ölüler abidesiııİO 
açıhşmda, Paul Boncour dll 
sosyalist birliği kongresinde 
beyanatta bulunacaklardır. 

Yazan : Tok Dil Tefrika No: ta 

- Olur, olur hele sen dedi
ğimi tut da bir rahat et, bak 
benim haremimde şimdi kim
seler yok... Seni oraya götür· 
sünler azacık uyu... Sabaha 
karşı görüşürüz... Eğer bir şey 
canınız istiyorsa söyleyin, sofra 
çıkarta hm .. 

Diye ayağa kalktı, Ahmed 
paşa da toplandı kalktı: 

- Sağ ol! Canımın birşey 
istediği yok, ancak senin sağ-

- Aman paşa babamız, be· olmaz, kul taifesinin kusurları önünde diz çöktü, el!erini tuta lığını dilerim. Yeter ki bana 
nim babacığım, bana kıyma 1 çok o!agelmiştir. rak : kıymayın, beni k~beye gön-
Ehlüayalim harab olur, canımı Ben elimden geleni esirge- - Söyle! Canımdan gayrısı derin. 
bağışla da beni eh üayalimle mem, seni kurtarmağa çalışı· ne ise söyle! Emirlerini 'harfi- - Peki! Peki! 
Kabeye gönder. ram, zaten padişaha da vadet- yen yerine getireyim! - Bana biraz da soğuk su 

Ne kadar günah iş)edimse tim.. - Peki! Hele sen bir defa verin, yüreğim yanıyor. 
af diliyeyim, siz de sevaba gi· Ahmed paşa meraklandı: istirahat et.. Çok yorguosun. - Peki paşa peki!. 
rersınız. S zlere dua eder;m, Efendimizi bal'Jetmediler Ondan sonra seni af için çalı· Sofu Mebmed paşa, döndü, 
Peygamberin şefaatini yalvarı- mi ·ı şayım, ancak... kapuya bağırdı: 
rım, canıma kıyma! Ne münasebet efendim, - E ancak?. - Osman agal Gel paşayı 

Diye yalvarmağa başladı. ne münasebet.... Hiç öyle şey - Ancak biraz bu uğurda harem daireme al l Rahatça 
Sofu Mehmed paşa ellerine olur mu ? Hele sen gönlünü bezlimal eylemek gerektir. bir yer göster, arkadaşları 

kapanıb, şapır şapır öpen Ah- selamet tut 1 Hele sen dedik- Deyince Ahmed paşada şa· varsa onları da beraberine 
med paşanın arkasını sıvazladı: lerimi yap ! fak attı, mırıldanarak: bırak... Ondan sonra çabuk 

götürsünler... Başkaca emirleri 
olursa asla hilaf etmesinler .•• 
Buyurun rahat edin... Alessa
bah selametçe görüşürüz, ben 
de uğrunuzda ne maslahat 
gerekse onu ifayı düşüneyim. 

Dedi; onları kapıya kadar 
uğurladı, Ahmed paşa dönüp 
kesik seslerle: 

- Paşa bana kıymayınız •. 
Beni Kabeye gönderiniz. 

Diye mütemadiyen yalvardı. 

Ahmed paşa harem daire
sinde bir odaya arkadaşlariyle 
yerleştirilirken Sofu paşa da 
müftüye haber saldırdı: 

- "Ahmed paşanın katli 
için verilen fetvayı çabuk bana 
gönderesin.. Paşa evimdedir. 

Müftüye gelen bu haber üze
rine müftü derhal fetvayı bir 
beze sarıb tenekeden bir ku· 
tuya yerleştirterek emin adam
larla yeni vezire gönderdi. 
. . . . . 

çıkarıb bir kenara koydu, ın~" 
kellef ve müzeyyen yataf 
gozu görmiyerek, minder' 
lere uzandı, baş ucuna f{at" 

la aşlanmış koc.a bir ın•( 
raba soğuk suyu koydu, Abdı 
Çelebi ile Halil'e: 

H ·1.te - aydin arkadaşlar, ., 

şimdi kurtulduk, Allah iıİO 
verirse "Sofu paşanın sayesio; 
de canımızı kurtaracağız,, ço 
yorgunuz, dinlenelim, uykuı:11• 
varsa uzanın, dedi. Abdi fe ., ... 
Halil merak ve heyecanla b• 

birlerine bakışıp baş salladı!.•:• 
Abdi Çelebi yavaşça f-lahl 

1 

fısıldadı. 
B · h 1 b' · de;,il .. - u •t ayıt ı ar ış ~ 1, 

Buraya gelmemiz hile ile " .. 
1 ...... 

muştur, gerek ki hayırlı o.s 
Halil yere uzanırken: bi" 
- Brak şu söz'eri, beP 

Jiyorum ne olacak! 1-' 
Dedi, yatağın üstünden 'f .. 

dığl bir örtüyü üstüne ahb lı• 
rıldı. - Sen merak etme, elem Ahmed paıa yerinden kal- - Pekil Ne kadar isterseniz haber ver, birkaç maşraba •••• 
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Belçika naz r nın beyana ı 
Arazimiz hiçbir aev let askeri kuvvet
lerine geçid vazifesini görmiyecektir 
Belçikanın M. Cemiyetine karşı vaziyeti değişmiyecektir 

Roma, 17 (Ö.R) - Paristen 
haber alındığına göre Belçika
nın kararlarından çıkan vaziyeti 
görüşen kabinenin Sosyalist 
nazırlan, bu mesieyi müzakere 
etmek üzere toplanacak olan 
parti bürosunun kararlarına 
uymağa karar vermişlerdir. 

Gazeteler Fransa ve Belçika 
arasındaki müzakerelerin uzun 
ve meşakkatli olacağını tahmin 
ediyor ve lngilterenin tavassu· 
hına her zamandan ziyade lü
zum görüleceğini ileri sürü
yorlar. 

Alman gazeteleri Belçikanın 
nisbi bir tarafbğa dönmesinden 

dolayı memnuniyetlerini gizle
ıniyor ve memleketin dahili 
birliğini korumak için bundan 
başka çare olmadığını kayde
diyorlar. 

Roma 3 ( Ö.R ) - ltalyan 
Politik ilimler kongresi mesai
sini bitirmiştir. T edkik edilen 
meseleler arasında Milletler 

cemiyetinin vaziyeti de vardır. 
Kongrenin fikrince Milletler 

cemiyeti taarruzun tedibi gaye· 
sini güden bir teşekkill olma• 
rnalıdır. Onun biricik rolü mil
letleri birbirleriyle uzlaşhr
ınak ve beynelmilel bazı tek· 
nik meselelerle meşgul ol
rnakdan ibaret kalmalıdır. 
Kongrenin fikrince, busuretle 
şimdiye kadar Milletler cemi
yetine yabancı kalan veya on
dan çekilen milJetlerin tekrar 
Cenevrede yer almaları imkanı 
hasıl olacakdır, 

PARIS VE LONDRA 
SEFİRLERİ 

Paris 17 ( Ö.R ) - Fransa 
ve İngilterenin Brüksel sefirle· 
ti hariciye nazın Stakla görü
şerek kral Leopoldun nutku 
hakkında izahat istiyen esaslı 
spualler sormuşlardır. Belçikanın 

aris ve Londra sefirleri de 
ayni mesele hakkında hariciye 
n~zaretlerile temasa girmişler
dır. Bu izahat Leopold 111 ün 
nutkundaki başlıca bahisleri 
nasıl anlamak lazımgeldiği-
ni .. ve Belçikanın komşulariyle 
tnustakbel münasebetlerinde bu 
Pr~nsibleria ne şekilde tatbik 
edıleceği hakkında vuzuh te-
tnin etmişmidir? Burası henüz 
tesnıi olarak ilan edilmemişdir. 
~akat Brüksel gazetelerinin 
Ş•nıdi pek bol olan tefsirleri 
bazı noktaları tavzih etmekde-
d" ö ır. yle anlaşılıyor ki Van 
~eeland kabinesinin kararlan 
ıstikbale aiddir ve ne maziyi, 
ne de hali hir kalem darbesile 
silnıiyecekdir. 

Belçikada hükumetten ilham 
alan bir kaynaktan gelen telgrafta 

~asrib edildiğine göre, Belçika 
~okarno paktından ve geçen 

art ayında Londrada yapılan 
~nlaşnuıdan ileri gelen taab- ı 
t·Ü~lerini red ve inkar niye
·~ e olmadığı gibi her ne 

; ursa olsun Milletler cemiye
~ne. karşı vaziyetini de değiş· 

l'lllıyecektir. Bunun neticesi 
o arak B l .k - k A b· e çı a uç er anı bar-

hıye arasındaki anlaşmayı fes
etrn w. 
. egı asla aklına getirme

ılııştir. 

BELÇiKA NAZIRININ 
h NUTKU 

Bruksel. 17 (Ö.R) - Hari-

ciye Nazın Stak yapılan bir 
içtimada büyük siyasi bir nu
tuk söyliyerek Bel~ikanın yeni 
siyasetini şöylece tarif etmiştir: 
-Bu suretle arazimizin hiçbir 

devlet askeri kuvvetlerine ge
çid vazifesi görmiyeceğini ve 
hiçbir devletin askeri hareket· 
leri için hareket üssü vazife
sini görmiyeceğini temin etmiş 
oluyoruz. Bu herkesi teskin 

Van Zeland 
etmelidir. Bu siyasetin hulus 
ve samimiyetle tatbikini temin 
için, memleketimizin müdaf a-
2sını artırmak maksadiyle mil· 
Jetin büyük bir gayret sarfet
mesini istiyoruz. Bu suretle 
memleketimizin emniyetini zı
man altına alarak bütün taab
hüdlerini yerine getirmek im· 
kanını vermekle millet mün
hasıran ve bitamamen Belçikalı 
olan bir siyaset tatbik etmekle 
kalmıyacak, fakat en mües
sir bir şekilde dünya sulhuna 
hizmet etmiş olacaktır.,. 

Hariciye nazırının bu nutku 
verdiği içtima Reksist partisine 
karşı yapılmış bir toplantı idi. 
Bu partiye karşı bükümetin 
vaziyetinden bahsederken de 
hariciye nazın şunları söyle
miştir: 

"Hükumet, Reksistlerin dü
ello talebini kabul ederek kol
lannı sıvayacak ve Reksist 
dalgalarına o kadar kuvvetli 
dalgalarla mukabele edecektir 
ki, altı aya varmaz, bu memle
kette artık diktatörlükten biç 
bahsedilmiyecektir. Hükümet 
bu mücadelenin başına geçe
cektir ve diktatörlükden bahse· 
denleri yola getirecektir." 

DAHA SALIM 
DÜŞÜNÜYORLAR 

Paris 17 ( Ö.R ) - " lntran
sigeant ,, gazetesinin Brüksel 
muhabirine göre şimdi her iki 
taraf da vaziyeti daha salim 
düşünmeğe başlamıshr. Fransa 
anlamıştır ki Belçikanın bita
raflığı Avrupaya karşı kuvvetli 
bir manevi unsurdur. Almanya 
bu kararı derin bir ruhi mem
nuniyetle karşılamıştır. İngilte· 
re ihtiyatla hareket etmekte
dir. Nihayet Belçika da, dost
Juğuna Fransanın vr:rdiği kıy

meti görerek memnun oluyor. 

BELÇiKA CENEVREYE 
BAGLIDlR 

Paris, 1 i (Ö.R) - Beynel
milel dikkat hala Belçikanın 

bitaraflığı meselesi üzerinde 
toplanmışdır. Brükselde yapı· 

lan beyanata göre inalın nut
ku mevcud taahhüdlere şamil 
değildir.Şimdiki gibi istikbalde 
de Belçika Milletler cemiyeti 
paktına azmükararla bağlıdır. 
Di2'.er taraf dan. han!:!İ taraf dan 

tehdide maruz olduğunu tayin 
etmek ve askeri ihtiyat ted
birlerine ona göre istikamet 
vermek hakkmı muhafaza et
mekdedir. Bu tefsire göre Bel
çika erkanı harbiyeler anlaş
masını muhafaza etmekde ve 
Lokarno paktının hala hük~m
de olan taahhüdlerinden de 
sıyrılmağa çalışmakdadır. 

FIKIR MÜBADELESiNE 
DEVAM 

Londra, 17 (Ö.R) - Belçi
ka sefirinin Kral Leopold'un 
beyanatı hakkında Forayn Ofis 
ile yeniden temasa geleceği 
tahmin ediliyor. Bu haber sefir 
tarafından dün verilen izaha
tın temenni edildiği kadar tam 

I ~lmadığını teyid etmektedir. 

1 Üç taraflı anlaşmanın hala 
Berlinde olduğu tasrih edil
mekte ve nutkun tefsirile Ja
zımge1en derslerin çıkarılması 

için lngiltere • Fransa arasında 
fikir mühadelesioin devam ede
ce~i bildirilmektedir. 
FRANSIZ ELÇiSi VE EDEN 

Londra, 17 (A.A) - Van 
Sittart Edenle görüşmüş olan 
Fransa elçisini kabul etmiştir. 
Bu esnada Belçika bitaraflığı 
ile Alman notası mevzuubahs 
olmuştur. 

Elçi Korbin ~eç vakit Parise 
azimet etmiştir. 

Yine öileden sonra Alman 
maslahatgüzarı Von Bismark 
da Van Sittartı ziyaret etmiştir. 

Salahiyettar mehafil, bu ziya -
ret esnasında yalnız Almanya
nın 13 llkteşrin tarihli notası
nın ne şekilde efkarı umumi
yeye arzedilec~ği etrafında gö· 
rüşüldüğünü söylemektedirler. 

Siyasal (mehafil Londrada 
toplanan Lokarnocular konfe
ransı esnasında serdeylediği 

tekliflere cevab teşkil eden 
Alman notasının yeniden işi 
sürüncemede bırakacak mahi
yette olduğunu ve pek cesaret 
verici bir vesika olmadığım 
beyan etmektedirler. 

Filhakika bu nola Lokarno 
meselesini daha da karıştıra
cak bir takım suallerden ibaret 
bulunmakta ve Almanyanın ne 
gibi bir vaziyet alacağını müb· 
hem bırakmaktadır. 

BiR MÜLAKAT 
Paris 17 (A.A) - Belçika 

büyük elçisi öğleye doğru ha
riciye bakanlığına giderek ge· 
nel sekreter Leger ile Belçika· 
nm bitarafJığa avdeti meselesi 
etrafmda uzun bir mülakatta 
bulunmuştur. 

MEDENi CESARETE 
DELiLDiR 

Roma, 17 (A.A) - Belçika· 
nın bitaraflığa rücu etmek 
hakkındaki kararını tefsir eden 
Giornale D'ltalia diyor ki : 

Avrupanın ikiye böliiomek 
istidadı karşısında kral Leopol· 
dun h;.reketi medeni cesarete 
ve dürendişliğe deHldir. Belçi-
kaoın mertçe vaziyeti, hala 
müşterek bir emniyet hülya· 
sına dalmış bulunanları birden 
bire uyandırmak gerektir. 
lNGlLTERE VE FRANSADA 

ZORLUKLAR 
Londra 18 ( A.A ) - Daily 

Telgraf gazetesi Belçika bita· 
raflığının süel neticesiyle işti
gal ederek Belçikaya bazı ih-

VENi ASIR ~unlfe s 
aar .ı::.ı:;v 

lngiltere 
-·-Sulh istiyor 

Londra, 17 ( Ö.R) - Har· 
biye Nazırı Deef Cooper söy
lediği bir nutukda demiştir ki: 

-lngiltere ve imparatorluk 
sulh isterler. Orduya yazılan 

her genç, barba hazırlananlara 
lngilterenin kuvvetli olduğuna, 
idaresinin hakim kalacağına 

ve sulhu bozanların cezalandı-
' rılacaklarına ikna için yeni bir 

kuvvettir. lngiltere nekadar 
kuvvetli olursa sulh ihtimalleri 
d6 o nisbette artar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
taratta bulunmaktadır. Gazete 
Belçikaya kuvvetli bir düşman 
tarafından ansızın bir taar
ruzda bulunulması mümkün ol
duS!unu kaydederek diyor ki: 

"Fransanın maruz kalacağı 

zorluklar bir tarafa lngiltere de 
bunu vahim bir hadise o!arak 
telakki edecektir. Çünkü in
gilterenin Belçika toprakların .. 
da ileri müdafaa noktaları tesis 
etmek istemesi mümkündür. 
Belçika bu Nuretle bir müdafaa 
sistemine iştirak ettiği takdirde 
taarruz eden hava filolarının 
şimal denizi üstüne muvasala
tından evvel ihbaratta buluna
bilecek ve o zaman Belçika 
topraklan üzerinde derhal bir 
mulcabil taarruz tesis edilebi
lecektir. 

Belçikanın bitaraflığı kabul 
edildiği takdirde ise bütün bu 
imkanlar ortadan kalkacakbr." 

BRÜKSELDEKI KANAAT 
Brüksel 17 (AA) - Kralın 

nutku üzerinde matbuatın yü
rüttüğü mütalaalar bütün efkan 
umumiyenin Lüyük bir ekseri
yeti tarafından tasvih edilme'kte 
olduğunu göstermektedir. Yir
minci asır gazetesi bu mesele 
hakkında diyor ki : 

Yeni bir beşler konferansının 
vukua geleceği bir zamanda 
kralın Belçika siyasetini tasrih 
etmesi çok faydalı olmuştur. 
Yeni siyaset prensib itibariyle 
şimdiye kadar takib edilenden 
ayrı bir şey teşkil etmemekte-
dir. Nihayet Fransa Be!çikanın 
kendi müdafaa kuvvetini fazla-
laştırmağa karar vermiş olma
sından me-mnuniyct hissetmeli
dir. 

Belçika şimdi Fransanın şi-
mal hududu için muhteşem bir 
sed olacaktır. Fransız gazete
lerinin tefsirleri Fransanın bu· 
gün soğuk kanlılığını kaybet
miş olduğunu göstermektedir. 
Eğer Fransa Belçikaya karşı 
her türlü hasmane hareketten 
tevakki ederse iki memleket 
arasındaki dostluk olduğu gibi 
kalacaktır. Lakin aksi takdir
de Fransa ile Belçika arasın
daki münasebat Fransa ile Po
lonya arasındaki münasebetle
rin almış olduğu tavrın aynini 
takib edecektir. 

Belçika taahhüdlerine ve ez
cümle Milietler cemiyeti paktı
na sadık kalacaktır. Ve yeni 
müzakereler arasında ise ha· 
len mevcud taahhüdlerin hu-
dudunu tecavüz eden taahhüd
leri almak imkanlarını tedkik 
eyliyeccktir. 

BLUMUN TEMASLARI 
Paris, 17 (A. A) - Belçika 

kralı tarafından söylenen nut
lrnn doğurduğu vaziyeti baş
lıca Radikal sosyalist bakan
laria görüşen Blum akşamüstü 
sosyalist bakanları toplıyarak 
bu mesele hakkında kendileri 
ile istişarede bu:unmuştur. 

Londra, 17 (Ö.R) - Fransa 
sefiri Corbin Belçikanın bita
raflığını ilan etmesi haklunda 
Edenle görüşmüş ve müzakere 
netice!erini Parise bildirmiştir. 

Milliciler bu onuyor? 

inanılırsa a ride O 
kilometre meSafededir .. 
Ovyedo da asilere 
Barselon, 17 (Ö.R) - Ka

talon hükümetinio resmi bir 
tebliğine göre Hueska civarın
da asilerin bir hücumu redde

karşı konu yor 

dilmiştir. 

binden fazla askerlerle asilere 
karşı koymaktadırlar. Astürya 
hükümetinin, Ovyedo müdafaa
sile son kartını oynadığı kay· 
dediliyor. 

HÜKÜMETÇILER Guadarama ve Tajc ebbe-
MACLÜB OLMUŞ lerinin iltisak noktasında hül<u-

Paris, 17 (Ö.R) - Asilerin metçiler asilere karşı son de-
tebliğlerine göre Aragon ceb- rece kudretli bir müdafaada 
besinde hükümetçiler bir mağ· bulunmaktadırlar. 
lubiyete uğramışlardır. T o- ASiLERiN BiR KARARf 
Jedo mmtakasında da asiler Lizbon 17 ( A.A ) - Resmi 
VaJmayı almışbr. Hüki'ımetçiler gazete ile neşredilecek bir ka-
50 ölü, birçok yaralı, mühim rarnameye göre gayrivatani 
malzeme ve bunlar arasında veyahut ki sosyal nizama mu-
sağlam iki mitralyöz bırakmış· gayrı duygular ve fikirler bes-
lardır. Astüre cebbesindelci liyen efrad ile küçük zabitler 
muharebede hükümetçiler püs- bundan böyle terfi edemiye· 
kürtülmüş!erdir, Aragon ceb- cekler ve alelade nefer olarak 
besindeki tayyarelerin müessir istihdam edilmek üzere mem 
iştirakiyle büyük faaliyet var· leket içerisindeki tedib kıtaa-
dır. Balaverada 3, Kordu ceb- (arma veya müstemlekelere 
besinde de 2 hükümet tayya- sevkedileceklerdir. 
resi düşürülmüş, Malagada beş Bu kabil kimseler askeri 
hükümet tayyaresi hezimete hizmetlerini bitirdikten sonra da 
uğratılmıştır. hiçbir devlet hizmetine alınmı-
ASILER TAZYiKi ARTTIRDI yacakları gibi serbest meslek 

Paris 17 (Ö.R) _ Ispanyol dahi icra edemiyeceklerdir. 
asileri Toledonun şimali garbi- BAŞKUMANDANLIK 
sinde Valmarodo cebbesinde V AZIFESI 
tazyiklerini artb~arak şiddetli Par:s, 17 (A. A) - Madrid 
hücumlarda bulunmuşlarsa da hükümeti harbiye bakanlığının 
şimdiye kadar hedeflerine vara- neşrettiği bir tebliğde bundan 
mamışlardır. Burgostan bildiril- böyle harbiye bakanı Largo 

KabalJeronun başkumandanhk 
diğine göre milliciler Madrid-

vazifesini göreceği bildirilmek-
ten 40 kilometre mesafede tedir. 
bulunmaktadırlar. BiR '! APUR y AKALANDI 

HÜKÜMETÇlLER VVEDO Tetuan, 17 ( A.A) - SilAh 
CEBHESINDE yüklü olarak Malaıaya doğru 

Paris, 17 (Ö.R) - itimada giden Maria gemisi Nasyona-
şayan haberlere göre hüku- Jist muhafız servisi tarafından 
metçiJer Ovyedo cebbesinde30 yakalanmıştır. ........ 
Beş devlet konferansı hakkındaki haberler 

Londra, 17 (A.A) - Royter ajansı aşağıdaki haberi neşret
mektedir. 

Resmen bildirildiğine göre beş devlet konferansı hakkında 
lngiliz hükumeti tarafından 18 Eylülde yapılan tekliflere Alman 
ve Fransız hükumetlerinin verdikleri cevablar birkaç gün evvel 
lngiliz dış işleri bakanlığına gelmiştir. Alman notasının mubte· 
viyah hakkında verilen bütün haberler in birer ihtimal olarak 
telakki edilmeleri lazımdır. ........ ~-
Delbos izahat Kahiredc tayyare 

verecek karargahı yapılacak 
Kahire 17 (Ö.R) - Gazete

lerin yazdıklarına göre lngiliı-
Paris, 17 (Ö.R) - Hariciye 

komisyonunun talebi üzerine 
Haridye Nazm lvon Dclbos 
çarşamba günü ispanya işleri 

ve Belçika Kralının nutku hak
kında komisyona izahat vere· 
cektir. 

Kralın huzurunda 
Londra 17 (A.A) - Kral 

dün dahiliye nazırı Con Say
meni ve ondan sonra da Mad·· 
rid hükumetinin yeni büyük 
elçisi Don Paple !)ö Aıccarate 'i 
kabul etmiştir. 

Vali, eınir)cre 
riayet edecek 
Şanghay 17 (A.A) - Hang 

Su'dan bildirildiğine göre San• 
tung valisi general Han Ju Su 
merkezi hükümetin emirlerine 
tamamiy'e riayet edeceğini 
söylemiştir. 

Fransız sefirine 
ziyafet verildi 
Rom~, 17 (Hususi) - Hari

ciye nazırı ve Kontes Ciano 
Romadan ayrılan eski Fransız 
sefiri kont de Chambrun ile 
kontes de Chambrun şerefine 
bir veda ziyafeti vermişlerdir. 
Fransayı üç seneden fazla Ro
mada temsil eden sefir sempati 
tezahürlerinin muhatabı olmuş· 
tur. 

Mısır anlaşmasının neticesi ola

rak bükümet tayyare kuvvet
lerini tensike karar vermiştir. 

Kahirede bir tayyare karargahı 
yapılacaktır. 

Eden - Attlee 
•• •• • 

goruşmesı 
Londra, 17 (A.A) - Dı~iş· 

leri Bakanlığı mubalef et lideri 
Attlee'nin Eden'e yaptığı ziya· 
ret hakkında bir beyanname 
neşretmektedir. Attlee ademi 
müdahale anlaşması ahkamının 
açık bir şekilde tatbikinin işçi 

putisinde endişe uyandırdığını 
Edene bildirmiştir. Edenin bu
na cevab olarak şikayetlerin 

alakadar hükümetlere tabliğ 

edilmiş olduğunu söylemiştir. 

Eden mevz.uubabis üç hükü
metin cevabları hakkında mü
zakerede bulunmak üzere ko
mitenin gelecek hafta toplan
mıya davet edilmesinin muh· 
temel olduğunu ilave etmiştir. 

Ras Nasibu 
Davosta öldü 

Paris, 17 (Ö.R) - Habeşle· 
rin cenub ordularına kumanda 
etmiş olan Ras Nasibu Davosta 
vefat etmiştir. 



• 
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Yıldızlar sönerken ... Popüler olmak da beli 
Bir filim çevrilirken sevişen yıldızların Holivud'un ençok aranan adamı 

başlarından geçen facia Grady yana yakıla derdjni anlatıyor 
Macaristanda çıkan sinema 

mecmualara bir ıskandaldan 

bahsediyorlar. Bu hususta veri
len malumat ıudur: 

- Macar stüdyolarında ça
hımak üzere angaje edilen 
Martinez isminde bir ecnebi 
sinema yıldıJ'ı. meohur Macar 
kadın yıldızlanndan Saşo ile 
birlikte bir filim hazırlayor. Fil
min adı (Yıldızlar sönerken)d·r. 
Ve bir trajedidir. 

Macaristanda sonsuz bir şöh· 
ret sahibi olan Saşo daha zi
yade hafif filimlerde ve kome
dilerde rol aldığı için böyle 
ağır mevzulu bir filimde vazife 
kabul etmesi uzun uzadıya 

m6nakapları mucib olmuştu. 

Fakat Sato nedense (Yıldızlar 
aönerken) filminde rol almak 
hususunda ısrar etmiştir. 

Filmin mevzuu da şudur: 
- Martinez kemaniyle ge

çinen bir san'atkirdır. Asil bit 
ltalyan ailesinin çocuğudur. O 
aırf san' ab için çahtmağı arzu 
ettiği için evini ve memleketini 
terkederek diyar diyar dolat· 
mlf. ba arada birçok mace:a· 
lara ailrlldeamiftir. 

MartiDez dolaf& dolqa Ma· 
caristaaa geliyor. Skotza'da 
keman çalarak maiıetini te
min ediyor. Bu arada asil 
aileleri• laasusi toplanblannda 
keman çalıyor •• eski gin• 
lerini babrhyor. 

Martinez haasaa bir insandır. 
Fakat aileaine g6cendiği için 
pktiii aefalete rağmen birgiin 
eYİDe dlnmeji hahnndao ge
fİnDİJOI'. Ve eberiJa Skotza 
enaftacla dolqarak keman ça• 
hyor. 

Birsabah Skotza'ya Çingen~· 
Jerin reldijini haber alıyor. 
Derlaal kemanını alarak yola 
dlf6yor. iki aaat kadar gittik· 
ten aonra kay yakınında çadır· 
lann kurulduğunu görüyor. 

Bunlar çingenelerdir. Genç 
kemancı çingene çadırlan ara· 
mnda dolatmıya baıbyor. Bu 
urada kart1dan ince bir keman 
iesi itiliyor. Biraz daha yak
latıyor. Bunun "Tsigoner Voy
zen,, olduğunu hayretle farke
diyor. 

Çadıra yaklatıyor. içeride 
aimaiyah g&zlO, uzun kirpikli 
bir kız var .• Ayağında bir tek 
çorabı yoktur. Göğsü yırtıktır. 
Selam veriyor. 

Genç cigan kızı bu selama 
ehemmiyet bile vermiyor. Ba
t• kemana eğilmiştir. Yalnız 
aanabnın beyecaniyle hislendiği 
için içeri giren Delikanlıya kar
tı kılını bile kıpırdatmıyor. Ke
man susuyor. Martinez, genç 
kızı muvaffakıyetinden dolayı 
tebrik ediyor ve kemanı çok 
sevdiğini söylüyor. 

Genç kız yine hareketsizdir. 
Fakat Martinez kemanı eline 
alarak Tsigoner Voyseni bü
ylik bir aan'atla çalmağa baş
layınca genç kızın başı aşa
ğıya dnınyor. Dakikalarca al· 
çalıp yükselen feryadları din· 
liyor. Sonra, bu parça biter 
bitmez genç delikanlının el~e
rine sarılıyor. 

" " " Arada bir atk ba,!ıyor.Genç kız 
ve genç erkek sevişmeğe başlı· 
yorlar.Halbuki Martinezin kendi 
memlekette sevdiği bir kız var
dır. Ona zinhar ihanet etmiye
eeğini ve unutmıyacağı::ı vadet
miıti. Kendi kendisine: 

- Ne olur, diyor. Bu sev:
yesi diit&k ve adsız bir insan
clar. Onunla birkaç gün vakit 
geçiriraem birıey kaybetmem. 

Onlar artık hergtin birbirle-

Meşhur Marar yıldızı 

rine yalan bulunuyorlar. Ça- de, birbirlerine çok yakın olur· 
dırda aaatlerce birarada ka- larken birbirlerini içli bir atkla 
larak gib keman çalıyorlar, sevmeğe başhyorlar. Sahnenin 
bazen de aevifiyorlar. icabettirdiği bOtOn hususiyetler 

Bu alikanın sonunda Saşa onlan kendisine çekiyor. 
(genç çingene kızı) nın bapna Fakat muvaffakıyet için ya· 
hoıa gitmiyen bir felAket ge· pılması icabeden noktalar bir· 
liyor ve karnı herglln biraz birine karıtıyor. Tıpkı çingene 
daha kabarıyor. kızı gibi Satonın da karnı y&k· 

Çingeneler bn yilzden genç selmeye baıbyor. 
kızı 6ldDrilyorlar. Filim ne kadar büyOk bir 

* • • muvaffakıyetle bitiyorsa, tanın· 
Be fihaia men-dar. Hakiki mıt Macar yıldızı Saşonın ar-

Martinezle hakiki Saıo bu filmi ka11ndan ortaya atılan dediko-
çevirirlerken ciddi bir alaka ile dular da o kadar büyük bir 
\>irbirlerini sevmeğe baılıyor- feliket doiuruyor. Vaktinden 
lar. Hatta onlann evlenecek· evvel ana olan genç kız orta• 
leri bile pyi oluyor. dan kayboJuyor. 

C dd llkönce genç kızın lngiltere• 
i en güzel keman çalarak ye gittiği söyleniyorsa da ba 

bu filmin gilzelliiini tamamla- haber doğru çıkmıyor. Kendi· 
yan Saıo ile onun Aşıkı Marti· sinin bir kaza neticesi 61düğli 
nez filmin İcab ettirdiği roller• zannedilmektedir. 
............................................................. , ....................... . 

Londrada ı 870 harbı için Y' pılan çok heyecanll 
bir ilimde Blsmark ve o harbın gallbl general 
Molteke Ha Alman imparatoru haklka .. e yakın bir 
,ekllde temsil edllml,tlr. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hardi Arel 
Eihamrada gösterilen bu film 

haftanın kahkahasıdır.Filim iki 
artistin komik hareketleı i, ko· 
mik sözleriyle çok güzel bir 
eser olmuş. 

lstanbulda Türkçeye çevrilen 
seslerini ilkönce beğenmez 
gibi olmuştum, bana biraz gayri 
tabii gibi geldi, fakat filim de
vam eU:kçe sesin filme uygun 
ve hatta çok lazım olduğunu 
anladım. 

Bu filimde Hardi ve Arel her 
vakitki gibi saflık, abdallık 
jest ve s6zleriyle rollerinde 
muvaffak · olmuşlardır. 

Hindistanda 
Filme ayrıca bir de 11şk 

mevzuu ilave edilmiş, filmi 
doldurmak maksadile yapılan 
bu aşk macerasında bazı gayri 
tabiilikler görünilyor. Esaten 
komedilerde mevzuun sıkılığı, 
düzgünlüğü aranmaz. Mutlak 
bir mantıks;z tarafı bulunacak
tır ki, ona komedi denilsin. 
Zaten mantıksızlık, gayri tabii· 
lik bizde kahkaha tevlid edi-
yor. Maamafıh Elhamra'da gös
terilen bir filim bunların bari· 
cinde kalabilecek kadar çok 
az gayri tabiilikler taşıdığı 
halde insanı kahkahadan çat• 
Jah1or. 

(Hollyvood llkte,rln) 
HoJJivudun en popüler ve en 

çok aranan adamı ne Greta 
Garbodur, ne de Clark Gable .. 
ismini biç duymadığınız bir 
adam, Hiliy Grady bu şerefe 
mazhardır. Hollivudda hiçbir 
yıldızın akıbeti onun fikri alın
madan takarrür etmez. Billy 
Grady büyük bir firmanın 
"Castiog direktörü" yani rolleri 
tevzi eden adamdır. Her fil
min mümessiJlerini o tayin 
eder. Şu halde şöhretleri 
Holivuddan dünyanın dört 
yanına yayılan artistlerin san'at 
karyerleri onun elindedir. Kü
çük bir san'atkan, ehemmiyet-
siz bir figüranı taliin en yük
sek kademesine çıkarabileceği 
gibi en kudretli bir istidadı da 
olduğu yere mıhlıyabilir. 

işte bundan dolayıdır ki, 
Grady günün 24 saatinde yüz
lerce kişi tarafından aranan 
bir şahsiyettir. Grady bu va-

Annabellanın 
son 

bir 1tsmi 

Renlui " Vın~s of tlıe Moming ,, Jüminde Annabel/a ve Henty ronda 
ziyetten memnun değildir. Bir ( ruyorlar. Her müracaat içi• 
gazeteciye ıiSylece derdini yan- asgari on bet saniye, azami 
mıthr. bet dakik~ sarfetmek lizım ••• 

.. Umumi yerlere, aiivarelere Bazen bet saniye sinema y~· 
gitmeğe cesaretim kalmadı. Bir dızı olmağı hayaline koyan bıt 
gazinoya, bir alivareye adım çok kimselerin bulyalar~nı .yık• 
attım mı bir dakika geçmez mağa yeter. Kendılennde 
ki, beni bir k6ıeye çekerek ıinema için g6rmediklerime 
rol isteyen genç, gilzel bir ka· hemen ocalrlanna dönmele-
dınla, •eya bir artistle kartı· rini, Ho1yvood'da metelikıiı 
laımıyayım. Lokantaya girecek kalmaktan sakınmalarını tav• 
olsam masam en candan doı· ıiye ediyorum. Israr edenlere 
tum olduklarını iddia eden bir aylardanberi rol bekliyen bin• 
yığın inaanla dolar. Bir boks lerce namzedin listelerini g6ı• 
maçında bile bulunamıyorum. teriyorum. Her filmde her rol 
Yakamdan, çeketimden çeki- için on iki artist namzedinİll 
yorlar. Geçen ıabab ant- ismi zikredilmektedir. Sepe• 
çllm 6 yaşındaki kızı açın tinde pamuk olanlar çabuk a~· 
sinemada bir rol bulmamı nbyorlar. Maamafib ehemmı• 
b d · t d" Gü d yetsiz roller için eski san'atkir• 

en en 18 e J, D e enaz .h d' z· 
200 k 1 lan tercı e ıyorum. ıra or 

müracaatle arşı atıyorum. l t "'b dil · b" kıy• 
~ arın ecru e e mış ır 

Telefonla batımı agrıtanlar da metleri vardır." 
caba... . Eleanor Powel, Patsv Ketly, 
. Hergnn Stüdyoya bırç~k ~r: James Gagney, Joan, Blonded 
tıstler, dansözler, kendılermı gibi tanınmış san atkiılarl 
fotojenik zanneden genç kız- Grady hep bu namzedler ara• 

_ · lar güzellik kraliçeleri baıvu- ıından seçmiştir. 
.................................................................................................................. , ............... .. 

Meşlıar Sluema ylldula11ndan JOAN PARl<ER 
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AŞK MACERALARI" Ingittere nüfusu ve endişeler Sovyetler ve ispanya 
PARDAYANLARIN ALTI Nüfusun azalması az ço- Alman, ltalyan faşizmi, lspanyol 

-Y-AZ_A_N_:_M-IŞ._E_L_z_EV-~-~9-0-~----- cuk usulünün itiyadıdır halk Ve cumhuriyetine karşı 
" Mösyö amiral, hemen kra- - Azizim kont l Yeislerinizi harh ilan etmiş bulunuyor 

ltn izdivacını müteakib Parisi tahrik ettiğimden dolaya kusu- Londra - Neville Cbam- manyada elde edilen biricik neti· 
terk etmek lazımdır Bütün kuv- rumu affediniz; kraliçenin son berlain son derece endişe cebir sene içinde büyük mikdarda 
vetlerimizi toplayınız ... Maksa- nefesinde gözlerini dikerek uyandıran bir meseleye temas ilk çocuk doğumlannın sığdırıl-
dım amcazadem Şarl'den şüb· baktığı şey ne idi? dedi. etmiıtir. Muhafazakar partisi mıı olmasıdır. Yoksa tevellüdat 
belenmek değildir; fakat her Mariyak; anahtannı üstünde kongresindeki beyanatında şim· rakamlarında daimi bir tebed· 
ihtimale karşı hazır bulunmak taşıdığı bir dolaba gidip açtı diki maliye nazırı ve lngiltere- dül husule gelmemiştir. lngiliz 
icabeder... Amiral; siz, kralın ve içinden altından mamul kü- nin müstakbel başvekili ln)ı!il- mütahassısının fikrince beyaz 
evamirine inkıyad ederek bat· çük bir çekmece çıkararak tere nüfusunun azalması tehlü- ırkın izalesine karşı şiddeli bir 
kumandan olacaksınız. masanın listüne koydu. kesine dikkati çekmiştir.Geçen mücadele lazımdır. 

( Prens Kondeye hitaben ) - Şövalye, bu çekmece ha· sene de büdçe müzakeresi es- ltalyada da aynı hadise gö-
Hanri siz de oğlumun bir kar- na muhterem bir şahıs tarafın· nasında Sir Neville ayni me• ze çarpıyor. ltalyan milletini 
deşisiniz.. dan verilmişti. Ben de onu seleye dokunmuı vıe bunun çok velfıd yapmak hususunda 

Sizi takdis ederim oğlum.. içine daima eldivenlerini koyan birçok endişe verici meseleler devletin sarfettiği mesaiye 
Ordugahda, şehirde, sarayda Jan Dalbreye takdim ettim. doğurduğunu kaydetmişti. t rağmen mütahassıslar daimi 
daima onun yanında bulununuz. Şübhesiz, zavallı kraliçe teslimi Şimdi mütabassıslar bu mes- netice alınamadığını itiraf edi-
Agripa dil Bini siz de olgun ruh ederken bana, odasının ,elelerin tedkikile meşgul olu- yorlar.Sadece evlenmeler teşvik 
bir zatıınız. g6rdüklerinizi ya- ocağa üstünde duran bu çek- yorlar. lngilterenin nüfusu 250 edilmiş ve doğumlardaki aza-
:zınız. Kralı daima yerinde olan meceyi alıp her iki valdemin seneden beri mütemadiyen lışın seyri hafifJetilmittir. 
nasihatJ~tinizle irşad edeceği• yadigln makamında saklamak- artmıştır. 1801 den 1851 sene- Asyanan en medeni memle-
nize Omid vanm. Elveda.. lığımı söylemak istiyecekdi. sine kadar iki misline çıkmışhr. keti olan JaP.onyada nüfus ar• 
Efendiler .. Hepinizi son de- - Size bu çekmeceyi kraliçe 1851 ile 1911 arasında niifusu tıyor ve daha 20 sene kadar 
rece seviyorum.. Benim An- Katerin verdi öyle mi ? yine bir misil artmıştır. Fakat artmağa devam etmesi muh~ 
delom, yüzbaşı Birikmo ve Mariyak titriyerek : şim..Ji nüfusun kendiliğinden temeldir. O vakit 80 milyonu 
k h · t' l h E t d t D d' artması durmuştur. Mütahassıs- bulaca\dır. Fakat orada da a raman 1an ıyom arım e- - ve os um... e ı. 

pinizde fatin, müdebbir ve iki arkadaş birbirine baktı- ların b;Jdirdiklerine göre dün- doğumların gevşemesi alameti 
cesursunuz; bütün bu haksız- lar. Şübhesiz her biri diğerinin ya tarihinin bir buhran devre- başgöstermiştir. 
laklar sizlerin sayesinde niha- zihninden geçen müdhiş şeyi sine girmiş bul.onuyoruz. Bun- Dünyanın başlıca memleket· 
yet bulacaklardır. Hiiknoların anlamıştılar ... Zira her ikisi de lardan birisi, nüfus, doğum )erinde nüfus meselesinin vazi-
bakkı mevcudiyeti de serbestH sarararak gözlerini çevirdiler. rakamlarının inceden inceye yeti budur. lngiliz mütabassıı-
ef kirı temin edilecekdir. iti- Mariyak ellerini altın çek- t.edkikinden sonra şu neticeye ları tabii bilhassa kendi mem-
mad ediniz... Maksadımız pek mece üzerinde büzülmüş oldu- varmışdır ki 1941 de lrıgiltere- leketleriJe meşgul oluyorlar. 
ilidir •. insaniyete makrundur, ğu halde başını önüne eydi. nin nüfusu hissedilir derecede lngiliz nüfusu azalmağa baş-
hürriyet olmazsa saadet beşe- Birdenbire, sanki daha ziyade azalma~a başlıyacakdır. 1941 larsa, müstemlekelere muha-
riyeoin ne hükmü vardır? He- zapta kadir değilmiş gibi kal- de 40 buçuk milyondan 38 bu- ceret de kesilecekdir. Bunla-
pl·n·ıze el ed b' d k' d d kJ çuk milyona düşecekdir. 1975 v a ... " ın e ı sır u a arının ucuna "f d h · d d 

d ı k .. . ran nu usu a a şım i en te-
Bu sözleri müteakib herkes geldi. Morararak •aşkın, şaşkın.· e yarıyanya aza aca , yanı 19 "' vakkuf devresindedir. Müta-

ağlamağa başladı. Genç prens - Hakikati öğrenmek için milyon kalacakdır. Bu tahmin-
d K 1 d v ı · d'k' "k t hassısların fikrince bu dün-ü ont ta ihtiyar Prikmoyu kanımı ı<on damlasına karlar er ogum arın şım ı ı mı yas a 
k il d 

..ı .. d' F k t b ya hadisesinin en hakiki se-
o arı arasın a sıkıyordu. Kral feda edeceğim... Oh! Şövalye.. uevamma gore ır. a a u 

d . k f · • k 'kb' b ı bebi, az çocuklu aile iti-
ız çö müştü.Bir müddet böyle Bu hakikat kalbimde bir yara arazıyeyı ço nı ınane u an 

ka)dıktan sonra ıztırab ve he- olan, bu mfiellim şübhe ... Söy- mütahassıslar vardır. Bunların yadının teessüs etmesidir. Eski 

Yecanını zabte k d' 1 d v ı · · tahminlerine göre, dogvum mik- Yunaolalar da ayni halin bat a ır oıama ıgı eyınız ... 
i~in odadan ç.1kta. Mahzun ve Doğru değildir deyiniz! Bu dan bugünkü seyrile azal· gösterdiği ve bunun inhitat 
kollarını göğsü üzerine çap- mümkün olamaz değil mi? makta devam ederse bir asır başlangıcı olduğu müşahede 
rastvari koyan amiral dü Bu çekmeçenin bir vasıtai sonra lngilterenin ahalisi he- ediliyor. Bunun önüne g,eçmek 
Koliney; bu manzaraya karşı mevt olması .,y alidem Katerinio men h~men ıdidıvolahik 4 için ıfddetU bir m'UcadeJe, sos· 
metanetini muhafaza etmekle diğer validem Jam öldürmesi... milyon dört yüz yirmi alta bin yal şartlarda esaslı bir tebed-
beraber gözlerinden yaş akı- Her ikisinin de oğlu olan ben nüfusa inecektir. Yani bugün dili ve herşeyden ziyade izdi-
yordu... Ben, artık her şeyin birisinin gönderdıği zebiri di- Londradaki nüfusun yarıaı ka- vaç müessesesinin tensiki li.-
bittiğine zahib olmuştum •.. Fa- ğerine getirmekliğim pek müd- dar kalacaktır. Bu müdhiş 2.ımdır. 
kat kraliçe gözlerini bana di- hiş bir şeydir! Sözlerini söyledi. tahmin:n tahakkuku lngiliz 
kerek yanına yaklaımakhğımı - Kontl Kont! Hakkınız var. imparatorluğunun sonu demek 
İşaret etti. Sanki döşeme tab- - Devam edec,k - olacaktır. 
taları ayaklanmın altından ka- qwc:•ae JLA42mlll hDBJlll Fakat Nüfus azalışı yalnız: 
yıyormuş gibi ıendeliyerek emre Borsa Haberleri fngiltereye mahsus değildir. 
itaat edib kralın yanında diz Bütün medeni dünyada, yani 

DUn Borsada b ı ıı.ı • d h d ç6ktüm, başım, hemen kraliçe- eyaz ar a emın e ayni al e-
»in başına temas etmek üzere ~şiar' dir. Fransada doğumlann azlı-
idi. işte bu veçhile, benim ya- UzUm ğı beş senedenberi endişe 
nımda teslimi ruh eyledi. Çu. Alıcı Fiat uyandırıyor. Bu memlekette ge-

Bu sözleri s&yledikten sonra 819 K A Kbım 12 50 17 50 lecek seneden itibaren nü-
Mariyak ayağa kalkarak ke- 699 H Alyoti 10 16 fusun azalmağa başlıyacağı 
lllali yeiı ve heyecanla odanın 585 Y 1 Talat 10 75 17 25 tahmin ediliyor. 1980 Se-
içinde birkaç adım gezindi. 426 AR Üzümcü 10 25 16 nesinde Fransanm nüfusu 
Tam Pardayanın karşısında bil- 308 H Alanyalı 13 16 bugünkü 42 milyondan 39 mil-
ıUnJü bir sesle sözüne devam 306 Alyoti bi. 13 50 17 375 yona düşecektir. Almanyada 
etti. 304 M J Taranto 15 4!0 doğumların seneden seneye 

174 S Süleymanol 1 75 18 azalmasının önüne geçmek ize· 
- Evet Şövalye, Navar kra- 173 P Paci 7 13 75 re Hitlet rejimi şiddetli ted· 

·-·····-Krahn 44 Uncu 
ylldönUmU 

Bükre~, 17 (A.A) - Bütün 
memleket kralın 44-nncü do· 
ğum yıldönümünü sevinçle kut
lamıştır. 

H. T a~sin Tan 
Diş tabibi 

Muayenehanesini 2 ıncı 
Beyler So. Hamam karşısın-
da 37 No. ya nakletmiştir. 

Telefon: 3774 
(1924) 

Moskova, 17 (A.A) - Ga
zeteler ademi müdahale komi
tesinin bir içtimaında lta1va 
mümessili Grandi tarafından 
yapılan beyanat hakkında is
panyanın Moskova elçiliği ta
rafından tevdi edilen bir tebli~i 
neşretmektedirler. Bu tebliğde 
deniliyor ki: 

Temps gazetesinin Messa
gerodan naklen neşrettiği bir 
habere göre bu beyanatında 
Moskovadaki lspanyol sefiri hü
kümetine yapılan yardımdan do
layı Sovyet hükümetine teşek
kürlerini bildirmiş olduğunu 
söylemişdir. 

Hakikatte lspanyol elçisi 
Sovyet milletinin lspanyol ka
dın ve çocuklarına erzak yol
lamak suretiyle yaptığı yar
dımdan dolayı en samimi ve 
en derin teşekkürlerini bildir
miş bulunmakdadır. 

Moskova, 17 (A.A)-lspanya 
blidiselerini mevzuu bahseden 
lz.vestiya gazetesi diyor ki : 

Faşizmin elyevm propagan
dasını yaptığı harbın mc vıileş
tirilmesi prensibinin tatbiki için 
yapılan teşebbüsler bir manev
radan başka birşey değildir. 

Fatizm bu manevrayı harbia 
korkutmak suretiyle çevirmek
tedir. Alman ve ltalyan faşizmi 
ki şimdi lspanyol halk ve 
cumhuriyetine · karşı harb ilan 
etmif bulunuyor.Demokrat Av
rupanın kalbine bir darbe 
vurmağa hazırlanmaktadır. 

Almanya ve ltalya cumhuri
yetçi Fransaya karşı üçüncü 
bir faşist hudut kurmaya ça-

lışmaktadırlar. Faşist müdaha· 
leler logiltere iJe Akdeniz hi· 
kimiyeti mücadelesinde yeni 
istinad noktaları bulmak için 
lspanyol şehirlerini elde etmiye 
hazırlanmaktadırlar. ispanya 
faşizmin demokrasi aleyhine 
mücadeleye girişliği bir harb 
sahası olarak intihap olunmuı· 
tur. Faşizm bu sabada dünya
nın siyasal rejimi değiştirecek 

olan emperyalist harbı hazır· 
lamaktadır. 

Fatizme karşı lspanyol cum• 
huriyetinin kazanacağı muzaf· 
feriyet bütün medeni beşeri· 
yetin kazandığı bir muzafferi· 
yet olacaktır. Franko ve Mola 
ve onların Alman ve ltalyan 
müttefiklerinin kazanacağı mu
zafferiyet te beynelmilel çapul
culuk ve taarruz harbini kara 
kuvvetlerini teşvik etmiş ola
caktır. Bu sebebten dolayı Sov· 
yetler birliğinin milyonlarca 
işçisi cumhuriyetçi ispanyanın 

faşistlere karşı açtığı şerefli 
mücadeleyi kardeşçe bir tesa
nüd l.issiy]e takib etmektedir. 

Bu milyonlarca işçinin Por
tekiz, Almanya ve ltalyanın 

tatbik ettikleTi şekilde iğrenç 

bir ademi müdahaleye iştirik 

etmek istemeyişleri pek tabii· 
dir. Sovyetler birliği işçileri 

Kagan tarafından Londra ko
mitesinde ileri sürülen dilefle 
tamamiyle arka olmaktadır. Fa
şistlerin ,anlı lspanyol cumbu· 
riyetini boğmalarına mani ol
mak için miJyonJarca İffi tara
fından izhar edilen arzu bütün 
dünyada akis uyandırmıştır. 

~ ............................................ . 
•• 
Oğretmenler, öğrenci babaları 
AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Liselerle orta ve ilk okul kit<'plannm satış yeridir. 

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

kalannı kazanarak ( lzmir ) e yaraşır bir şekilde genişle
tilmiştir. 

Kültür bakanltğıom kitapları ile çıkan eserleri günü gü
nilne takibeder ve müşteriJerine sunar. Ahmed Etiman ki
tap Evi lzmirin yegAne kitap ve kırtas:ye deposudur. Ha
riçten siparifler sür'atle gönderilir. 

lzmir Hükumet Caddesi No. 58 - 60 Telefon: 2535 
............................................... ~-
iz mir Muhasebei Husµsiye Mü-

dürlüğünden: 
Halil oğlu banyocu hafız Salibin vergi borcundan ötürü haciz 

edilen hükumet caddesinde ve Veysel hamamı çıkmazında 2 - 13 
14 • 11 - 1 ve 12 kapı sayılı binalar tarihi ilandan itibaren 21 
gün müddetle sahhfla çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin 
lzmir mubasebei hususiye tahsilat komisyonuna gelmeleri. 

15 - 18 - 21 - 24 (2084) 836 
l!all........................................ ~ 

1içesi benim yanımda teslimi ruh 151 Ş Riza Ha. 12 15 SO birler almııtar. Buna rağmen 
etti. 126 Beşikçi oğlu 11 16 SO mütabassıslar 1946 dan itiba-

F'I k. J D ı· · 1~ Vitel 12 50 13 75 1 va ı an a ıyrenın yanına ren hu memlekette de nüfusun 
y ki 8 J Kohen 9 16 50 
a a,bğım zaman ıstırablarıoın 82 H Alberti 16 50 19 25 azalmağa başlayacağını besab 

tiddetinden ihtilace uğrayan 75 A Muhtar 10 12 ediyorlar. Hitlerin aldata ted· 
batını bana doğru çevirerek 70 S Emin 11 75 17 birlerden önce yapılan hesab-
açık bir surette, "dikkat et 66 Ş Remzi 10 25 17 Jara göre Alman nüfusu 1975 
0iluınl Dinla ••• Bilmekliğio 16- 60 S Gomel 12 12 de 50 milyona ve diğerlerine 
ıarndar .. " Sözlerini mırıldandı. 58 Albayrak ti. 15 50 18 75 göre 2000 senesinde 47 milyona 
Acaba kraliçe bana ne söyle- 49 J Goıden 10 SO 12 50 düıecektir. 
rnek istiyordu? Büzülmüş du- 45 J Mikridis 9 50 12 50 Bu hadisenin istisnası Rus-
dakfannın arasından müdbiş bir 45 B S Alazr.aki 11 12 75 yadır. Bu da balkın ayni me• 
tey çıkacaktı? Bunu asla öğ- 37 Kaptan Ö 13 50 14 deaiyet seviyesinde olmamasına 
re 35 S Celardin 11 75 13 
ncıniyeceğim Şövalye! Çünkü atfediliyor. Yapılan hesabJara b 33 J Taranto M 11 25 11 25 

.b anda kraliçe devrei ib- 4912 Yekiın göre şimdi yüzelli milyon Rus 
~•ara viisıl oldu . . . Bana 271034 Eski sabş nüfusu gelecek altmış ıene 

kırdı söylemek için pekçok 275946 Umumi satış içinde iki misli olacakbr. Azal· 
~~yr~.t ettise de ağzından biç incir mıı bir Avrupa nüfusu karşı-
ı,· soz çıkmadı. Yalnız gözleri Çu. Alıcı Fiat sanda üçyftz milyonluk bir Rus 
d~tdcnbire ocağın üstüne dikil- 1082 Tile T 1 Şir. 7 14 50 nüfusu, bugünkii müdbiş ıilihh 
dı. Sonra hafif bir ra'şeye 31 B Franko 10 15 Rus devletinden de daha teb-
b~çer oldu... Artık herşey 25 H Şeşbeş 8 25 14 lükeli bir mese!e sayılmaktadır 

1~' Kraliçe ölmüştü. 9 F Pakers 9 9 Hitl erin tedbirleri doğum 
b· <>ıleri bilA, son nefesinde 1147 Yelcün mikdarını 1930 senesindeki 978 
l ile aradığı birteye matuf bu· 138417 Eski aabt bin adedinden 1934de1,181.000 
ıınuyordu. 139564 Umumi satıt sayısına yükaellmitlir. Fakat 
a.~•riyak suatu. Gözlerinin Zahire bu netice cesaret verici sayıl· 

unde büzülen parmaklarının Çu. Alıca Fiat maz. Ba meselede en sallhiyet 
-;•adan yaıakmağa başladı. 100 Buğday 5 5 sahibi sayılan lngi&z mlltehas· 

•rda • 

• 
DIKK.A.T!!! 

Yeni bir şapka sahn alırken şöhreti bütün dünyayı sarmış oJan 

JOHN B. STETSON Cy. ( Philadelphia ) 
Fabrikasının Türkiye ve lzmir halkana takdim ettiği şu modelleri görmeden kararanızı vermeyin:z 1 

STETSON 

PENN-CRAFT 

KENSiNGTON 

SATIŞ YERLERi : IZMIRDE 

EHRAM mağazası M. Bedri Akgerman 
( HilkOmet caddesi ) ( Balcılarda ) 

latenbulda : Cumll•Jrlyet BOyOk Şapka m•l•zaaı 

iŞi K nıağazası 
( Hükümet cadde8i ) 

( Voyvoda caddesi ) 



&anne a 

lzmlr Slclll ticaret me
murluöundan : 

[Aziz Paker ve şürekası] ti
caret unvanile İzmirde Birinci 
kordonda 4 nnmarada tütün 
alım ve satımı ticareti ve bu 
ticarete müteferri biJumum mu
amelelerile u~raşan işbu şirke
tin ticaret unvanı ve şirket 
mukaveJenamesi ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1862 
numarasına kayd ve tescil 
edildiği ilan olunur. 
Jzmir Sicili ticaret memurluğu 

resmi mühürü ve F. 
T enik imzası 

1 - Mukavele 
Bin dokuz yüı otuz altı yıh 

Teşrinievvel ayının on beşinci 
Perşembe günü saat on bir 
raddelerinde ben aşağıda imza 
ve mührü bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlarının bahş
ettiği salahiyetleri haiz lzmir 
Birinci Noteri Mehmed Rifat 
Bayraktaroğlu, lzmirde hüku
met civarında Güzel lzmir ha
nında kain dairemde ve işinin 
başında iken vukubulan taleb 
ve davet üzerine mumaileyhin 
mazeretine mebni ben zırdt! 
imzası mevzu daire IJaş sekre
teri Ahmed Refik Geçtan, iz
mirde Birinci Kordonda 4 nu
marah yazıhaneye gittiğimde 

orada hazırlar olub yanama ge
len lzmirde Birinci Kordonda 
4 numuralı yazıhanede mukim
ler JAK RIŞARD JIRO ve 
AZIZ PAKER ve FERNAND 
BR:ACIYOTI den davetimin 
sebebini sorduğumda bir şirket 
mukavelenamesi tanzimini iste• 
meleriyle kendilerinin kanuni 
ehliyeti haiz olduklarını anla
dım Karataşta katipzade soka
ğında 1 numarada oturan Al
bert Pens ve Bormuvada Gazi 
Mustafa Kemal paşa caddesinde 
19 numarada Rodi Haler de 
şahid ve muarrif sıfatile hazır 
bulunuyorlardı. Bu şahidlerin 

şehadete mani bir halleri ol
madığını sorub öğrendim. Bu· 

nun üzerine hepbir arada söz 
alan akidler mevcud ve şeraiti 

atiye dairesinde bir şirket mu
kavelesi akdettiklerini beyan 
etmişlerdir. Şöyle ki: 

Madde 1 - Bu şirket mu
kavelesinin tarihi tanzimi 15 
teşrinievvel 936 perşembe gü
nüdür. 

Madde 2 - Şüreka üç ki
şiden mürekkeb olub bunlar-

dan JAK RIŞARD JIROnun ka· 
nuni ikametgahı Burnava'da 
Ismetpaşa caddesinde 13 nu
maralı hane; AZIZ PAKER in 
kanuni ikametgahı lzmir'de 
Birinci Kordon'da 135 numa-

ralı hane ve FERNAND BRACl
YOTinin kanuni ikametgahı iz. 
mirde ikinci Kordon'da 144 
numaralı hane olub bu şirkete 
dahil başka bir şirket yoktur. 

Madde 3 - Şirketin mer
kezi ticareti lzmirde idare yeri 

şerikler arasından değiştirilin
ceye kadar Birinci Kordonda 
4 numaralı dairedir. 

Madde 4 - ŞiRKET KOL
LEKTIF NEViNDENDiR. 

Madde 5 - ŞiRKETiN UN
VANI : (AZIZ KAKER VE 
ŞÜREKASI ) olup merkezi 
lzmirdir. 

Madde 6 - Şirket, üç şe
rikten herhangi ikisi tarafın

dan :nüştereken idare ve tem
sil edilecek ve şirket namına 
tanzim edilecek bilcümle evrak 
ve senedat üç şerikten her
hangi ikisinin müştereken im
zası halinde şirketi ilzam cde
bileceklit. 

Madde 7 - ŞiRKETiN MEV
ZUU: Tütün alım ve satımı 
ticareti ve bu ticarete müte
ferri bil'umum muameleler ile 
iştigal eylemektir. 

Madde 8 - ŞiRKETiN SER
MA YESI : Her bir şerik tara
fmdan yedişer bin lira vazedil-

1 

mek suretiyle y·rm; bir bin 

(21000) liradır. 

Madde 9 - Kar veya zarar: , 
Şüreka arasında mütesaviyen 
taksim edilecektir. 

Madde 1 O - Şeriklerden 
Aziz Paker bütün mesaisini 
şirket işlerine hasredecektir. 

Madde 11 - Şirketin ipti
dası: 15-10-936 ve nihayeti 
15-10-941 tal'ihi olup cem'an 
beş sened:r. 

Şerikler başka bir diyecek
leri olmadığım bildirmeleriyle 
verilen bu takriri ben nota 
naibi tarafından bir nüsha ola

rak tanzim edildi ve kendile
rine yüksek sesle okudum ve 
mealini anlattım tamamen iste
dikleri gıbi yazılmış olduğunu 

bildirmeleriyle zirini hepimiz 
imza ettik ve mühürledik. 

Şahitler: 

A. Peııs ve R. Haller 
imzaları 

Akitler: 
J.R. Jiro; A. Paker, F. 

Braggiotti imzaları 
lzmir birinci noteri resmi mü
hürü ve imzası 

Umumi No. 7454 
işbu şirket mukavelesi sure-

tinin daire dosyasında saklı 
15-10-36 tarihli ve 7454 umu
mi numaralı asJma mutabakatı 
tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz altı yıh teşrinievvel ayının 
on beşinci perşembe günü. 
lzmir birinci noteri resmi mü
hürü ve M. Bayraktar oğlu 
imzası. 864 (2019) 

lzmlr Beledlyeslnden: 
Aşağıda yazılı ruznamedeki 

işleri müzakere etmek üzere 
Şehir meclisi 936 yılı Teşrini 

Sani içtimalarına 2 - 11 - 936 
Pazartesi günü başJıyacağından 
sayın azanın o gün saat 16,30 
da Belediyeye gelmeleri ilan 
olunur. 

RUZNAME: 
1 - Geçmiş zabıt hulasası 

2 - Riyasetin 936 yılına ait 
ış raporu 

3 - Encümenlerdeki işler 
4 - Riyaset makamından 

yeniden verilecek tak
rirler 

5 - 935 hesabı kat'isi 
866 (2020) 

Beher metre murabbaı dört 
yüz kuruştan beş yüz on sekiz 
Jira bedeli muhammenle 54 sa-

yılı adanın 129/5 metre murab-

'tEftı ASIR 

· En faydalı hediye şüphesiz 

G R i Pi N dir 

Çünkü her ağrıyı keserek 
şifa ve neş'e getirir 

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

~ 

BBISTOL 

••••••••••••••• 
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. 

baındaki 36 sayılı arsanın .satışı 
başkatiplikteki şartname veç-
hile 27-10-936 Salı günü saat 
16 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. 

'" iştirak için otuz dokuz liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 

11-14-18-22 

iZ 
•• ur 

y·· 
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ens ca ı 
irk etinin 

1.,arahndan mevsim dolayısilc yeni çıkardığı kumaşlar: 
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Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

================== SATIŞ YERLERi •••••••••••••••••• 
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Birinci Kordonda 
186 Numarada ŞARK HALI T. ft~. Ş 

Mimar Kemaled- FAH ı· andemı·r og"" lu din caddesinde 
r7:zz7..z7Y.zzzz7..z7.../"..L7J.7JJ:Z7JJ:7_LLJ':7J7J'.7..z7..ZZZ..rz7..//.T.;LLZZ/..zz:zz7..zz7..z71,Z77JJ.7J.Y.Z 

yııi kuınaşlar lznıirde Sa~ırzade ve Asım Riza 

• 

es o 
1 • Tefrlnleveı -.. ... 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
kapıdır 

Fl.A.. I >Y-C>LIN9 
................................................................................. 

Fevkalade kuvvetli terkibiJe mikropları öldürür ve sade 
dişlerinizi d.eğil; vücudünüzü de korur. Fakat günde iki 

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -HÜSEYiN KAYIN 

Mobilve evi 
LÜKS 

ŞEKERCiLER No.26 
VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

~~liliiZ--••~----... --------------~ 

~.:::::.~~~~~l'.ı.>.ı.-....u...a..::t..:.....~~~~~J 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazırrısızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

lzmir eczanesi TELEFON : 2067 •• 
lzmir ili Daimi encümeninden: 

Cinsi Adet Muhammen fiat Tutarı 

L. L. 
Ders sırası 596 6 3576 
Yazı tahtası 63 10 630 
Ecza dolabı 32 5 160 
Camlı evrak dolabı 30 15 450 
Sınıf dolabı 5 12 60 
Yekun 4876 

lzmir ili ilkokulları için yukarıda cmsı ve mikdarı yazılı ders 

tevazımı 1-10-936 tarihinden itibaren 20 Kün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedele göre 366 liralık te
minatın Hususi idareye yatırılması lazımdır. 

ihale 22-10-936 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 
11 de lzmir ili Daimi Encümeninde yapılacaktır. Eşyaların fab
rikada muayeneleri yapılıp lzmirde Beyler sokağında mektepler 

müzesinde ve Kültür Direktörlüğünde teslim alınacaktır. Bunlaruı 
resim, fenni ve hususi şartnamelerini görmek ve daha fazla iza
hat olmak üzere her gün hmir Kültür Direktörlüğüne başvurma-
ları ilan olunur. 4-8-13-18 625 (2006) 



ta Tefrlnıeveı 1936 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

SA TURNUS vapuru 11 bi

rinci teşrinden 14 birinci teş· 

rine kadar Anvers, Rotterdam, 

Amsterdam ve Hamburg için 

yük alacaktır. 

ULYSS:ES vapuru 16 teşri

nievvelde gelip yükünü tahli
yeden sonra Burgas - Varna 

ve Köstence l imanları için yük 

alacaktır. 

CERES vapuru 21 Birinci 

teşrinde gelip 25 birinci teşrine 

kadar Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg limanlan için yük 

alacaktır. 

UL YSSES vapuru 4 teşrini
saniden 9 teşrinisaniye kadar 

Amsterdam, Rotterdam ve 

Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

ORESTES vapuru 16 ikinci 
teşrinden 21 ikinci teşrioe ka· 

dar Amsterdam- Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacakbr. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 
V ASALAND motörü 13 bi· 

rinci teşrinde gelip Rotterdam, 

Hamburg, Bremen, Copenhage 
Goteburg. Oslo ve lskandina•ya 

limanları için yük alacaktır. 

VIKINGLAND matörü 30 

birinci teşrinde beklenmekte ve 

Rotterdam - Hamburg • Bremen 

Goteburg ve lskandinavya li

manları için yük alacaktır. 

Holland Australia Line 

ALHENA vapuru 6 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup 

Prinsipalle-Australya ve Yeni 

Zeland için yük alacaktır. 

Servici maritime Roumain 

SUÇEA VA vapuru 20 birinci 
teşrinde gelip 21 birinci teşrin

de Pire, Malta, Marsilya ve 

Ce:ıair için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 

LAV ANT motörü 1 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup An· 

vers (doğru) Dantzig ve Gdynia 
için yük alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRATELLI 

SPERCO vapur acentahğıoa 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Navlunlardaki ve hareket ta

rihlerindeki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 -..,.ll'"" .................... 1111191 ... 

DOKTOR 

Ziya Götşin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOliAZ 

BURUN ŞEFi 
h ikinci Beyler sokağı Beyler 

Tamamı karşısında No. 41 
efefon Numarası: 

Muayenehane : 3686 
Ev : 2505 

Hastalar hergün saat üç
ten altıya kadar. 

-- (2026) 
~ . 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Erof'~ul ._, ..., 
neınal ~~etindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat d k d B o uz an başbyarak 
eyler - Numan zade S. 21 

numrah h . k b muayene anelerınde 
a ul ederler. 

C Telefon : 3921 
k uma ve salı 8 den 10 a 

tr adar memleket hastanesinde 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

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

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

MILOS vapuru 29 ilk teş-

rinde bekleniyor. Hamburg ve 
Anversten yük çıkaracaktır. 

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

MARITZA vapuru 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Rotterdam 
ve Hamburg içın yük alacakbr. 

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

••o•• 
Americao Export Liııes 

Nevyork 
EXMOOR vapuru 17 ilk teş

rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Boston için yük alacaktır. 

EXMINSTER vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
ve Boston için yük alacaktır. 

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

EXPRFSS vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaklar. 

EXAMINER vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
EXAMELİA vapuru 26 ilk 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakbr. 

Amerikan Export Lines 
Pire Aktarması Seri Seferler 

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

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

EXCAMBION transatlantik 
vapuru 20 son teşrinde Bos
ton ve Nevyorka hareket ede
c~ktir. 

Sefer müddeti : 
Pire - Bostoo 16 gün 
Pire - Nevyork 18 gün 
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, 
ıhlamur, Salep, Çay 

içmenin mevsimi geldi. 
Bunlan alırken kutulardaki 
firmamıza dikkat ediniz. 
Ambalaj içine alınmış 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, vim, ışıldak, 
persil, toril kaol ve emsali 
şişelerde gül ve çiçek suyu. 

Kız markalı meşhur (Arti) 

VENi ASIR 

kumaş boyaları, hediyeli filbaşı Türk çividi, leylek marka 
rastık boyalan, perakende ve topdan karpit, marangozlar 
için ispirto, tutkal, gomalaka, sanjaka, reçina ve analin 
boyalar, kız enstitüsü ve dikiş yurdları talebeleri için çiçek 
ve meyva boyaları, fJitre kağıdı, :zamkı Arabi, alkol, jela· 
tin, ilk okul talebesi için adresli diı fırçalan ve macunları, 
tebeşir, kokulu sabun, krem ve traş bıçakları, memedeki 
çocuklar için nestle südü ve unu, fosfatin, Kars südü, yassı 
ve lastik don ve muşamma, emzikler, sanayi ve :ziraatta 
kullanılan hertürlü zerhirli maddeler benzin, göktaşı, asid
finik, çamaşır ve tahta sodası, nezafet pudrası, Karahisar 
maden suyu, meraklı bayanlara ekstra sakız ve daha pek 
çok çeşidferimizi görmek istiyenler depomuza uğrasınlar. 

Telefon: 3882 
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Doktor 

.. 

Den Norske Middelhavslinje 
BOSPHORUS motörü 24 ilk 

teşrinde bekleniyor. 
Dünkerk ve Norveç 
rına yük alacaktır. 

Dieppe, 
limanla- Cems'in 

SARDINIA mt)törü 16 son 
teşrinde bekleniyor. Dieppe ve 
Norveç limanlarına yiik ala
caktır. 
~ 

johnston Varren Line Ltd 1 
Liverpool 

DROMORE vapuru 24 ilk 

1 
teşrinde ge]ip ayni gün Burgas 
Varna, Köstence, Sulina, Ga- 1 
laç ve Brailaya gidecektir. 

1 
.... -

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

Budapest 
DUNA motoru 18 ilk teş· 

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

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

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

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

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

Birinci Kordon T olefon No. 
2007 - 2008 

Nasır 
iLACI 

DOKTOR 

m • 
OZAR... 

En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır • 

Umumi deposu: lngiliz: Kanz:uk ecıaneıi her eczanede bulunur. 
Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

lzmır inhisarlar Başmüdürlüğün
den: 

Darağaç mü~kirat ambarlarında mevcut 325 kilo şarap ile 
418 kilo sirke, 14 tahta fıçı ve ır.uhtelif hacımda şişelerle daha 
bazı eşya pazarlıkla satılacaktır. Tamamının teminatı 16, 88 li
radır. isteklilerin 28 - 10 • 936 günü saat 1,5 de- Başmüdürlüğü-
milzdeki komisyona gelmeleri. 18 - 23 848 ( 2022 ) 

Olivier Ve Şii. 
LlMİTET 

Vapur Acentası 
BİRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
LESBIAN vapuru 9 teşrini

evveJe kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

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

Liverpool hatb 
DRAGO vapuru 7 birinci 

teşrine kadar Liverpol ve Glas· 
gov için yük alacaktır. 

EGYPIAN vapuru 15 birinci 
teşrined Liverpool ve Svaı:se· 
adan gelip yük çıkaracaktır. 

Deutche Levante • Linie 
HERAKLEA vapuru birinci 

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

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

~ahire 9 

Devlet demiryol
larından: 

Muhammen üç senelik kira 
bedeli 360 lira olan A lsancak 
istasyonunda hol içindeki A 59 
harita numaralı satıcı barakası 
31-10-936 Cumartesi günü saat 
10 da lzmir Alsancak 8 inci iş
letme konıisyonunda pazarhk 
suretile üç sene ıçin kiraya 
verilecektir. isteklilerin 2700 
kuruşluk muvakkat teminat 
yatırmaları ve işe girmeye ma
ni kanuni bir halleri olmadı

ğına dair beyannameler ve 
aranılan vesikalarla muayyen 
vakitte komisyona müracaat 
e tmeleri lazımdır, Şartnameler 

komisyondan parasız alınır. 
12-22 843 (2022) 

ZAYi 
Hatice ismet adına yazılı 

mührümü kaybettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 
868 (2021) Hatice lsmet 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya balıkyağlarımn en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. lki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büynk Salebçioğlu hanı karıııında 
....................................................................... 

Hususi ŞiF A BALIK Y AGI 
Bu mükemmel 

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

Şifa Bahk 
yalını 

tercih ediniz 
tam bir istifade 
temin edersiniz. 

Muhtelif hususi 
ıifelerde: safi 
kilo 70 kuruş 

Um. Dep. ŞiFA ECZANESi 
Hükumet sırası 

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

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

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

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

Posta kutusu No. 224 
Telefon - I:ım ir 3465 

.• ~ 
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BELÇiKA FRANSı-\ YA DA IYZAHAT VERDi -
Fakat endişeler dağılmış değildir 

Fransız başvekili, hariciye ve harbiye nazırları vaziye 
General Gamelin ile görüştüler.Yeni tedbirler alınaca 
Belçika Milletler cemiyeti paktının 16 ıncı maddesinin tadilini istemekted 

Paris 17 (Hususi) - Belçika 
bilkumeti tarafından Paris ve 
Londra aefirleri vasıtaaiyle 
Fransız ve lngiliz bükfimetle
rioe verilen izahat, vaziyeti da· 
ha ziyade tenvir etmiştir. Bun· 
dan anlaşılıyor ki, kral Leo
poldun nutkunda vazedilen 
esaslar mutlak bir kaide gibi 
değil, fakat Belçika siyasetinin 
istikbalde temayül edeceği bir 

Daladitr 
istikamet manasında anlaşılmak 
Jizımgelir. 
ÇEKOSLOV AK SEFiRi iLE 

Parla 17 (Hususi) - Çekos
lovakyanın Paris sefiri Oziski 
Hariciye nazırı Y von Delbos'u 
ziyaret ederek görüşmüştür. 
Muhavere mevzuu Belçikanın 
kararı ile bunun muhtemel te
sirleri idi. 

MÜHiM GÖRÜŞMELER 
Paris, 17 (Hususi) - Belçi

kanın bitarafhğmı ilin etmesi 
üzerine başvekil Blum, hari
ciye nazm Yvon Delbos, har
biye nazm Daladier ve erkim 
harbiye reisi general Gameli
nin iştirak le bir konferans ya
pılmıt ve vaziyet tedkik edil
mişdir. Akşam Blum kabine• 
sinin sosyalist naz1rlar1nı top· 
hyarak Belçikanın bitarafhğmı 
ilin etmesinden ileri gelen va
ziyeti kendilerine anlatmışdır. 

BiR BEYANNAME 
Paris, 17 (Hususi) - Radi

kal sosyalist partisi "Millet ve 
cumhuriyet hizmetinde!" ser
levbasile partinin Biarritz milli 
kongresi arefesinde millete bir 
beyanname neşretmişdir. Bun
da deniliyorki: 

"Parti programının tatbikı 
ve rejimin müdafaası ıçın 
parlamentoda ve hükümet 
mevkiinde bütün cumhuri-
yetçilerin birliğini aramış ve 
tavsiye etmiştir. Parti ken· 
di hesabına taahhüdlerini hu
lusla tatbik etmiştir ve et
mektedir. istikbalde de ede· 
cektir. Buna mukabil, ha!k 
cebhesinde teaan6d tesis etmiş 
otan bütün diğer partilerin de 
karşıhkh olarak taahhütlerine 
latirmet etmeleri lazımdır. Par· 
tinin tavsiye ettiği siyaset şu· 
dm: Milli mlldafaayı tetkilit-

)andırmak ve kuvvetlendirmek, 
itçilerin teaanOd fikrine müra
caatla aosyal ihtillflan yatış
tırmak. Radikal partisinin her 
kesten ziyade temsil ettiği orta 
sınıfJar, köylü ve işçiJer içti· 
maı adalet ve cumhuriyetçi ni
zam esası dahilinde tam bir 
birlik tesis edebilirler. Parti 
fail izalannı ve mebuslar1nı, 
Radikalizmin hareketine bütiin 
kıymetini vermek üzere Biarritz 
kongresinde çok kalabahk ola
rak toplanmağa davet eder." 
Beyanname, icra komitesi bü
rosu namına Daladier tarafın· 
dan imza edilmiştir. 

YARI RESMi TEMiNAT 
Paris, 17 (Hususi) - "Petit 

Journal" yazıyor : Brüksel hü
kümeti Belçikamn istikbalde 
kabul edeceği taahhüdleri 14 
Ukteşrinde kral tarafmdan teş
rih edilen prenaipler dahilinde 
tahdid etmekle beraber şimdi
lik mevcud olan taahhüdlerine, 
yani Cenevre ve Lokarnoda 
imza etmiıs olduiu paktlarla 
Fransız-lngiJiz-Belçika erkim
harbiyeleri arasındaki anlaşma
lara riayet edeceği hakkında 

yarı resmi birçok teminat ver
mektedir. Endiıeye düşmliş 
olan umumi efkarı teskin edici 
mahiyette olan bu be)·anat 
Fransa, lngiltere ve Belçika 
arasında diplomatik vaziyetin 
yeni esaslar dahilinde düzeltil
mesi imkanını verecektir. 
BELÇIKANIN MUKA VEMETI 

" Oeuvre " gazetesinde Ge· 
nevieve Tabouis nikbin görün· 
mektedir: Belçikanan kollektif 
emniyet prensibine ne şekilde 
hizmet edebileceği henüz ma
lum değilse de Belçikanın şim· 
diye kadar' yapılmış hizmetleri 
unutulamaz. Fransa, lngiltere 
ve Belçika arasında faal mü· 
zakereler açılacaktır. Belçika· 
nın diplomasi vaziyetinde kay
dedilen ric'at Kral Leopold· 
un nutkunu takibeden beynel
milel iğhirardan ileri gelmiştir. 
Fakat işlerin esas itibarile 
Belçikanın diplomasi vaziyeti· 
nin hiçbir saliha uğramadığını 
teslim etmek lazımdır. Belçika 
kendi toprakları Ozerinden uç
mak veya topraldaraadan ıeç-

mek hakkını hiçbir orduya 
vermiyecektir ve bu huamda 
Belçika hükftmeti tam bir mu
kavemette bulunmak niyetin
dedir. Ayni zamanda 16 ncı 
maddenin tadilini istemekte-

dir. Yani Belçika kendisi 
biç bir teminat vermeksi
zin teminat altına alınmak 
arzusundad1r. Lokarno konfe
ransından evvel vaziyetini ten-
vir etmekle Belçika hükilmeti 
cesurane bir hareket yapmış
tır. Fakat Belçikada hüküm 
sürem zihniyet gözönünde tu· 
tulursa, bu hükümetin taahhüd
lerini ne dereceye kadar tuta• 

hansız toppı/an 

bileceği sorulmağa değer. 
FAŞiZMi VURMAK 

Komünist "Humanite" gaze· 
lesinde Gabriel Perry diyor ki: 

"Belçikada başgösteren vazi
yetin önüne geçmek miim
kündO. Biz bu maksadla IAzım
gelen siyaseti tasviye etmiş
tik. Mevcud emniyet vasıta-

ıizliğini bildiriyor ve diyor ki: 
" ihtiyat tedbirin anasıdır, 

derler. Bıliksel bunu lıarb es
nasında tecrübe etmiştir. Daha 
1914 den önce kral Albert en 
yüksek bir salahiyetle Alman
ların niyetleri hakkında bize 
ihtarlarda bulunmuş ve tehlü
keyi göstermişti. Bugün de 
oğlu, kendine göre, bize ihtar
da bulunuyor. Fransa bunu an
lamağa iktidarsız mıdır? Cum
huriyetçiler henüz vakıt varken 
vatan ve bayrak etrafında bir
letebilirler mi, yoksa 1914 de 
olduğu gibi, yine feliketin pat · 
lamasını mı bekJiyeceklerdir? 

Demokratlar birleşik bir miUi 
harekete hazır mıdırlar?,, 
REPUBLiK VE SOVYETLER 

PAKTI 
Nihayet "Republikn gazetesi 

bilttin Fransız felaketlerinin 
mes'ulti olarak Fransız-Sovyet 
Rusya pakbnı itham etmek
tedir. 

haızsız eıkiimhlllbiye reisi Oamelın lı!Jlışte 
larım birbiriyle telif etmek "Rus ittifakının tarafdarJarı 
iktıza ederdi . Hitlerci Bel· henüz daha vakit varken dü-
çika reksistlerinin müttefiki şünsünler, diyor. Sovyetlere 

yardım edelim derken biz Al
olan Fransız faşizmini vurmak 
lazımdı. Bütün bunlar, bizim 
kardeşçe ihtarlarımıza rağmen, 

ihmal edildi. Bizi kara niyetler 
beslemekle itham ettiler. Ka· 
bahatimiz ihtiyat tedbirleri 
ahnmasmı tavsiye etmekdi. 
Belçika hadisesinden Eonra 
Halk cebhesindeki dost ve 
müttefiklerimiz hakkımızı tes
lim ederler mi? 

IHTIY AT TEDBiRiN 
ANASIDIR 

"Ere Nouvellen gazetesinde 
Alberf Milhaud memnuniyet· 

manya, Jtalya ve Belçikayı gü-
cendirdik. Şimdi Belçika ile 
dostluğumuz bozulmak üzere· 
dir. Rusya ile dostluk bize Al
manya ile diplomatik gerginli
ğe ltalya ile samimi münase
betlerimizin bozu'masına, is
panyada müdahale tehdidine, 
Yugoslavya ve Romanya ile 
dostluklar1mızın gevşemesine 
mal olmuıtur. Şimdi de Belçika 
ukeri ittifakını kaybettiriyor." 

FRANSIZ ERKANI 
HARBiYESi 

Lonclra 16 (A.A)- Belçika 

kralının söylediği nutkun yap
tığı ilk fena tesir zail olmuş 
ve şimdi vaziyet biraz daha 
nikbinlikle gözükmeye baılan

mıştır. Biltün gazeteler Belçi· 
kanın son hattı hareketinin 
bidayette korkulduğu kadar 
vahim olmayacağı mütalaasında 
bulunuyorlar. 

Daily Herald, eğer Belçika 
bitaraflık siyasasını değiştir-

IJ/um 
mezse Fransanın yeniden iki 
yüz kilometrelik bir müdafaa 
hattı yücude getirmesi lazım 
geleceğini ve Fransız erkanı• 
harbiyesinin bu mesele ile pek 
yakmda meşgul olmağa başlı
yacağını yazıyor. 

Brüksel 17 (Hususi) - Sos-
yalist nazırlardan biri Belçika 
faşist partisi olan Reksistlerle 
Flamand nasyonalistler arasın
daki ittifakın gayri ahllkl mi· 
nasını tefsir eden bir nutuk 
söylemiştir. 

BEK'LE GÖRÜŞMELER 
Paris 16 ( A.A) - Bek dün 

1 akşam Varşovaya hareket 
miştir. Öğrenildiğine göre ~ 
Paristeki iki gtinlük ika~ 
esnaaında Fransız nazırla · 
general Rydz Smiırlinin P 
ziyareti esnasında akdedil 
olan itilaflarla meşgul olmuş 

ALMAN HARiCi 
NAZIRINlN CEV 

Paris, 16 (A.A) - Al 
dıt bakanı Von Nörat Fra 
nın Berlin büyük elçisi 
yaptığı bir mülakatta Alm 
yayı bir Lokarno konferan 
davet eden lngiliz nota 
verilecek cevabm hafta son 
dan evvellondraya gönder 
ceğini bildirmişdir. 

Söylendiğine göre bu CH 

menfi olmıyacak, fakat bu 
bulün şümulünü azaltacak 
hiyetde kayıdları ihtiva ecı 

cekdir. 
POLONYA GAZETESi 

FiKRi 
Varşova, 16 (A.A) - K 

kovide çıkan Kur\ye lllu 
gazetesi Bek'in Paris ziya 
münasebetiyle yazdık• mak 
de Bek'in Fransız siyasal ad 
lariyle yaptığı görüşmelerin 
nız Cenevre toplantısın 

sonra tebarüz ettiği şeki 
beynelmilel vaziyete dejil, a 
zamanda Belçika bitarafhk 
yannamesinden nonra F ran 
larm derpiş ettilderi beynel 
Jel konferanslara da taal 
etmiş olduğunu bildiriyor. 

Polaka Zbrojna gazetesi 
risten aldığı malumata da 
narak görütmeler:n biday 
derpiı edildiğinden çok d 
geniş bir çerçeve içinde c 
yan etmiş olduğunu bildirm 
tedir. 

Bombayda Arbedeler 

Karışıklıklar büyük bi 
siddetle başlamıştır 

Bombavda Hmllı Lidrı/CI 
Bombay 16 ( A.A) - Sükun ve sokaklarda dolaşmak m 

ile geçen bir iki saatten sonra nuiyeti karan verilmiştir. 
arbedeler bu sabah erkenden Londra 16 ( A.A ) - Bo 
tekrar başlamışter. Zabıta Hu· baydan buraya gelen hab~ 
cula mahallesinde döğüşmekte re göre vaziyet bayii gergin 
olan Mecusilerle Müslümanlara Son kargaşalıklarda ölenle 
ateş etmek mecburiyetinde kal- mikdarı 13 ve yaralananla 
mıştır. Sabahtan bu ina kadar mikdar1 ise 140 a varmıştır. 
12 kişinin ölmüş olduğu haber Geçen az evvelki karga 
veriliyor. lıklar daha büyük tidd 

Gece 111klann shdirilmeıi tekrar baılamıthr. 


