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Bqmuharrir ve umumi neıriyat mildnrn: 
HAKKI OCAKOaLu 

il ' KA TIRCIOGLU 
ikinci kısım başladı 
Katırcı oğlu tefrikamızın bu ikinci 

kısmı birinci kısmın mabadı olmakla 
beraber baıh batına bir eserdir. Bu 
heyecanlı tarihi tefrikamızı okuyanlar 
birinci kısmı da anlamıı olacaklardır. 

Fiyatı .. • " kuru,tur. Yeni Asır matbaaaında bauhnıfbr. 

hi • r za n B ynelmilel uf k 
bugünkü kadar a armış değildir 
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Koloni 
Davasında 
Almanların 
vaziyeti -· -Hitler, Koloni meselesini, 
lllevkii iktidara geçtiği 1933-
clenberi, programının en mü
laim noktalarından biri olarak 
teabit etmiıti. Onun bu mese
leyi birkaç ay evveline gelin
ceye kadar an safa koymama
•na muhtelif aebebler vardı. 
Saar'ın ilhakı, Danzig mese
lesi, Almanyanın vahdeti, yeni 
ordu ve donanma. 

Bugün Saar Almanyaya il
hak edilmiş bulunuyor; Danzig 
laükümeti Nasyonal Sosyal\stler 
elinde.. 68 milyon Alman halkı 
muazzam bir vahdet halinde ... 
Alman ordusuna Prüsyanın en 
IDodern ve eyi hazırlanmış harb 
111akineıi diyorlar .. 

Bu Yuiyette, AJmanya kolo
nilerinin iadesini iltiyen bir 
lloktai naunn dünya matbua
bnm birinci aahifeeinde yer al· 
mam pek tabiidir. 
Almanyaaın güttüğli noktai 

nazar tadar: 
"Bugün artık Versaille mua

hedesi iflis etmiş bir vaziyet
tedir. Alman milleti gibi sevi
yesi yiiksek 68 milyonluk bir 
lıalk kitlesi iltizamen 471.000 
km. bir araziye hapsedilemez. 
Almanyanın koloni ihtiyacı nü
fus ve ham madde noktasın-
dan mütalaa edilebilir. Diğer 
milletlerle mukayese edilirse, 
bugün Almanya hudutJan da
hilinde 20 milyonluk bir nüfus 
fazlalığı vardır. Bugün japon
Yanın yeni araziye ihtiyacı bir 
hakikat olarak kabul edilirken 
Almanya aynı müıkülAtla karıı 
karşıyadır. 

Bugilnkll Nasyonal Sosyalist 
rejimi 20 milyon fazla Alma-
nın başka memleketlerine hic
retine kat'iyyen muhaliftir. 
O İstiyor ki Alman unsuru 
herçibadabad Alman bayrağı 
•lbnda çahşs•n,ona feyiz versin. 
Bugün 1923 de olduğu gibi her 
•ene Amerikaya yarım milyon 
Alman hicret etmiyorsa buna 
A111erika birleıik devletlerinin 
kapılarını kapaması sebeb ol
llluıtur. 

Bundan sonraki hicrete Al· 
lll&nlar kendileri mini olacak· 
lar Ye nllfus fazlalığını kendi 
topraklarında alı koyacaklardır. 

Bag&nkü Alman hudutJan 
dardır, binaenaleyh Hitler'e 
Allllan otoritesi altında yeni 
•razi elde etmeğe çalışmak 
lcalıyor." 

ikinci nokta olarak Almanya 
endüstri bakımından kolonilere 
llıubtaçtır. Dahilen muazzam 
Yapıcı kuvvetlere malik olan 
~manya, dövizi itibariyle çok 

1 
iitGk bir vaziyettedir. Millet-

1~r kendisine ancak takas usu-
ıyle mal veriyorlar. Binaen· 

aleyh çok ihraç edilmeli ki ihti
Y•cı olan bam maddeleri diğer 
:e111Jeketlerden idbal edebilsin. 
'At IJD~nya ne ihraç edebilir: 
it' •kıne, kimyevi mevad; ma-

••e ile itlenmiı ıeyler. 
-SOn11 ilcina solu/ede -

Fransız dış bakanının müliim nutku 

"7 Martta dünyaaa açdan 
değildir. Bilikis 1 daha çok 

2

buhran bitmiş 
güçleşmiştir.,, 

Cenevre, 26 ( Hususi ) - Delbos bu •bab 
asamblede bir nutuk vererek Fransanın siya
setini izah etmiştir. Salon dopdolu idi. Fraua-
nın yeni mali kararlanna çevrilmiş olan dikkat, 
yine asamblenin esas işi olan sulhun muhafazası 
mevzuuna döndü. 

Fransa dış işleri bakanı ilk ince milletler 
cemiyetine inanını teyid ettikten 90Dra demiı
tir ki: 
-Beynelmilel ufuk belki hiçbir uman bugünkü 
kadar kararmış değildir. Bizim vazifemiz 
emniyeti iade etmektir. Bu emniyetdir ki Fransa 
hükumetini v ~ memleketini harekete getirmek
tedir. Biz MiJletJer cemiyetini, arkasında milJi 
menfaatlerden ibaret hakiki realitenin gizlen· 
diği sun'i bir diplomat yapısı gibi telakkiden 
imtina ederiz. 

W n L 
Cenevreden bır manzara 

Avrupa iki kararglha ayrıbrsa netice ne 
olur? Sulhu korumak için herkesin baıkasının 
hBrriyetine riayet etmesi ve umumi menfaat 
namına keneli menfaatinden fedakirbğa razı 
olması llzımdır. Bunun için Milletler cemiyeti 
en iyi Yasıtadır. 

ispanya hldiselerine naktikelim eden Delbos 
Fransa hilkümetinin tatbike liizum gördüğü 
ademi müdahale siyasetini müdafaa etmiştir. 
Sonra demittir ki : 

- 7 Martta dünyada açılan buhran bitmiş 
değildir. BUAkis devam ederek halli daha güç 
bir şekil almıştır. Fransa hükümeti aldığı husu
si tem,nata rağmen alakadar devletlerin emni-
yetini garanti edecek her anlaşmaya hazırdır. 
Fakat blitfin gizli çenberleme fikirlere uzak ol
malıdır. 

Sonu 3 üncü sav/ada -
23 1 

wuız :aatı ,.,, GARBI HABEŞiSTAN HUK0METI LONDRA ı----------.. 
N f. v k·ı· VE CENEVREDEN UMITLERINI KESMISTIR B kA ı 
au\

1

:n~ .. i~.:: &ki;"yü;··bi;:"i~iŞiiik'bi~ Habeş ordusu aş~~ va e 
gelecek Addis-Abeba Üzerine yürüyecek Tebliğ .~~yor 

Ankara, 26 (A.A) - Bat· 
Yekiletten 26-9-93' tarihiyle 
tebliğ edilmittir : 

Nafıa Vekili Ali Çetinka
yanın 28 Eylôlde Bahkesire 
gelip orada bazı tedkiklerde 
bulunduktan sonra ıehrimize 
geleceği haber alınmıştır. 

AJi Çetinkaya, lzmirde in
p edilecek gar santral ile 
nafıa işlerini teftiş edecektir. 
Bundan başka Nafia Vekili 
birinci teşrinin ilk günü açı
lacak olan Burdur hathnı da 
bizzat açacakbr. ~ 

' ar rw ı • ı ı mi 

Kahire, 26 ( Yeni Asır ) -
Gore'den Portaaid'e gelen bir 
müf&hid çok şayanıdikkat ha
berler vermiştir. Bunun anlat• 
bklarına bakılırsa Gore'deki 
garbi Habeşiıtan hlikümeti 
Habeıistanın tamamiyetini te
kefflll eden lngiliz hlikfımetiyle 
Milletler cemiyetinden Omidini 
kesmittir. 

Garbi Habeşistan htikUıneti 
bir Avrupalı devletin yaraı
mina dayanarak kuvvetli bir 
ordu hazırlamaya başlamıştır. 
800.000 kişiden mürekkeb ola
cak olan bu ordunun faaliyete 
geçmesi için müsaid bir zaman 
beklenmektedir. Bu zamanın 

yağmur mevsimi geçmeden hu· 
161 edeceği ve 800.000 kiplik 
ordunun Addis-Ababa üzerine 
yürüyeceği muhakkaktır. 

- So~u 3 ncü Sayfada -

Habeş ricali kayboluyormuş 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jtalyan kıalı, Mussoüni lle son ma11evıalarda 

1 - Yabancı dövizlerin 
kıymeti üzerinden yeni ta
havvüller vukubulursa h6k6-
met Türk lirasının kıymetini 
de bu tahavvüllere tabi ola
rak bir tenezzül yapmamaya 
karar vermiştir. 

2 - Hükumet, Türk lira• 
aının bugünkii kıymeti mem
leketin iktısadi ve mali ihti· 
yaçlanna en iyi tekabiU et· 
tiği kanaatındadır. 

3 - Türk lirası altuna 
tahvil olunabilir. Dövizlere 
izafeten altuna nazaran şim· 
diye kadar fili olarak kazan
mış olduğu müstakar kıy
meti muhafaza edecektir. 

4 - Bu esas dahilinde 
Türk lirasının diğer döviz-
lere nazaran kıymeti nis
betlerini Merkez bankası 
vakıt vakıt hesab ve ilin 
edecektir. 

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

Büyük dil bayramı ı 

Dün Halkevinde büyük 
merasimle kutlulandı 

Halkevinae bu toplantı 

- Yuısı • inci sahifede -

Acele tedbir alınıyor 

Zirai mahsullerin sabşı 
teşkilita bağlanacaktır 
lkbsat Vekaleti bu hususta bir plin hazırlıyacak. 

Ticaret odasından bazı cevablar istendi · 
lktısad Vekaleti 2834 numa

ralı ziraat satış kooperatifleri 
kanununun tatbikatına hazırlık 
olmak üzere dış piyasalara 
ihraç Lakımından ehemmiyet· 
leri büyük olau zirai mahsul
lerimiz satışının teıkilitlandı· 
rılması planını tanzim etmeğe 
başlamışbr. Slir'atle tatbikine 
başlanacak olan bu plinın 
hazırlanmaaında göz6niinde 
tutulmak llzere bazı lıuas
lar hakkında tea elden ma-
16mat iatenmiflir. ~-

: deki alAkadarlar bu mal6-
matı iktisat Veklletine g&n
dermek üzere hazırlamaktadır
dırlar. 

istenen malumat ıunlardır: 
1 - Vilayet dahilinde yetişen 

ve ihraç bakımından teşkilit-
landmlması zaruri giirillen zi
rai mahsuller ehemmiyet sıra
sile hangileridir. 

2 - Bu mahaallerin viliye
tiniz dahilindeki iatihaal mik
darlan Ye iatihaal aahaaı ne 
kaclarcbr. 

lklısat Vekaletı müsteşarı 
Faik Kuraoğlu 

3 - Bu mahsullerin istihsali 
viliyetiniz, kaza, nahiye Ye 
kaylerine ne ıekilde ve ne m.
bette clajılmaktadır. 

4 - 8a müaullerin il' ıti·llR~ 
-Llll/tn çn/1'111~-



avasın a 
A an arın 

• • vaz ye ı ----·-------- Baştma/ı J ıncı sav/ada -
Halbuki bugün görüyoruz ki 

Küçük devletler dahi kendi hu-
dutl n dahilinde endü trileş
mey.e doğru gidiyor, gün geç
tikçe k p1lar1m bir az daha 
Avrupaya kapıyorlar. Yani gün 
geçtil< çe Almanya gibi millet
lerin ihracah az.alıyor. lhracab 
azalan Alm ya bin etice id
halat d dı kat i davıanmak 
mecburiyetinde kalacak ve an
cak pek elzem olan mevaddm 
girmesine müsaade edecektir. 
Netekim bu kış döviz kıtlığı 
Almanyada kendisini epiy gös
termiştir. Tereyağ ve Yumurta 
vesika ile dağıtılır bir şekil al
mıştır. Binaenaleyh Almanya 
kolonilerinden ham maddelerin 
bir kısmını parası harice git-
meden tedarik edebilmeli ki 
ihracat ve idhalab arasında bir 
tevazün hasıl olsun.. işte Al
manlar böyle düşünüyorlar .• 
Elde edecekleri kolonilerin Al
manya için yeni bir piyasa va· 
zifcsini göreceğini, endüstri 
için yeni bir hayat menbaı ola
cağını biliyorfar .. 

"Almanyaya ne şekilde ko
loni verilebilir" diyenler çoktur. 
Dünyada işe. yarıyacak bütün 
ara2.İ taksim olunmuş bir vaıi
yettcdir. Son :zamanlara kadar 
serbestisini muhafaza edebilen 
bir Habe istan vardı. Unun da 
akıbeti hatırlardadır. Tabii hiç 
bir millet, kendi arzusiyle, eli
nin alhnda bulunan araziyi baş-
kasına vermiyecek.. Bu iş belki 
barba kadar gidecek. 

Tarihe bakalım, emperyalist 
milletler kolonilerini acaba na· 
sıl ele geçirdiler? 

1 - Vahşi ve hali araziyi 
işgal ve cebren ilhak ile.. Me
sela lngilterenin Afrika kolo
nileri. 

2 - Harb yoluyla diğer bir 
milletin elinden topraklarını al
mak suretiyle .. 
Almanyanın umumi harb es

nasında kolonilerini kaybettiği 
gibi •. 

3 - Diplomatik anlaşma 
yoluyla ... 

Mussolininin iki sene evvel 
LnvaI9la yaptığı anlaşma hatır
lardadır. 

4 - Satm alma suretiyle .• 
1803 de Cemabiri müttehide 
Lovisiana'yı ele geçirdiği gibi. 

Almanya için bu imkanlar .. 
dan ancak ikisi mevzuubabs 
olabilir: 

Diplomatik anlaşma ve ya
hud satın alma .. 

68 milyonluk bir milletin eski 
kolonilere aid olan bu müddei
yatım hiç nazarı itibara alma
mak kabil midir? Bugün Avru
payı işgal eden en nazik mese
lelerden biri de budur. 
Nejad erid Eczacabaşı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• me uğraşanların mal sahibi, 
kiracı ve istihsal hacmı bakı-
mından büyük, orta ve küçük 
olmak üzere nisbetleri ne ka
dardır. Her bir tipin vasati is
tıhsal mikdarı nedir. 

5 - Bu mahsulfer ihracat 
tacirlerine gelinceye kadar ne 
çeşid mütavassıtlar elinden geç
mektedir. Müstahsillerin ve 
mütavassıtların sahş fiatleri 
arasında büyük farklar var 
mıdır? 

6 - Bu gibi mahsuller ihra-
cat merkezlerine ne suretle 
nakledilmektedir. 

')lii ili 
lstanbulda vefat eden Tüc

cardan Bay Sabri Şekerin 

cenazesi 27 E>•lül Pazar gü· 
nü lzmir vapuru ile şehrimi
ze gelecektir. 

Cenazesi ayni gün saat 
4 de Birinci Kordon deniz 
sporları kulübü karşısındaki 
366 sayılı ev"ndcn kaldırıla
caktır. 

Sabri Şeker ailesi 
s. 2 ( 1956 ) 581 

a 

r 
Karısı Hayriyenin yuzune, mak suretiyle yaralamış, vücu- cebimde tuz ruhu ş'şesi vardı. 

göğsüne ve kollarına kezzab dö dunda daimi yanık izleri bırak- Şişe yere düştü.Karım bunu yer-
kerek malüliyetine sebebiyet mıştır. Oradan ayrılan Faik, den kaptı üzerime attı, arkamı 
vermek ve karısının sevgilisi karısının sevdiğini zannettiği döndüm, arkam yanmağa baş-
olduğunu iddia ettiği Cemal Cemalin evi civarına giderek Jadı. Ben elinden tuz ruhu şi-
adında birini de yaralamakJa onu da beklemiş ve bir müd- şesini aJmağa çalışırken göğ-
suçlu Hasan oğlu kör Faik'in det sonra Cemal evden çıkınca süne ve yüzürıe bir mikdar 
muhakemesine dün ağırcezada üzerine hücum ederek bıçakla damladı. Ben knsden dökme-
başlanmışhr. sol memesi üzerinden yar !- • dim. Daha evvel de Cemala 

Dava dosyRsma nazaran kör mıştır. rastladım. Bir köşede bir ar-
Faik 3 sene evvel Hayriye ile Kör Faik, müstantiklik ka- kadaşı ile duruyordu. Beni gö-

aca 
-

Taahhütlerini 
yerine getir eli .. 

Bertin Türkofis şu'bes;ndcn 

şehrimizdeki alakadatlara ge
len bir rapora göre lzmirdeki 
bazı ihracatçılar Almanyadaki 
idhalat evlerine karşı giriştikleri 
taahhütlerini yerine getiremi
yeceklerdir. 

Türkofis bu mühim hadise 
üzerinde hassasiyetle durmuş 

ve taahhütlerini yerine getir
melerini alakadarlara bildirmiş
tir. Bu ihracatçılar birkaç ki-

. şidir. 
ihracatçılara lktısad Veka

letince lisans verildiği malüm
dur. ihracatçılar, ancak ihracat 

müsaade vesikası olan lisans 
evlenmiştir. Fakat son zaman- rarnamesine göre, kati! kasdi rünce ikisi birden üzerime hH-
1 d d 

a1ırlarsn ihracat yapmağa de-
ar a aralarında geçimsizlik suçun an Ağırceza mahkeme- cum ettiler. Beni dövüb öldü-

vam edebilirler. Taahhütlerini 
başlamış ve Hayriye hukuk sine sevkedilmişli. l<ararna- receklerdi. Yanımda küçük bir 
mahkemesine oıüracaatle bo- me okunduktan sonra mah- çakı vardı. Müdafaa için iki ta-
şanma davası açmıştır. Hayriye keme reisi, maznuna ne rnfa salladım. Cemal yaralan-
bu davayı kazanmıştır. Faik diyeceğini sordu. Kör Faik şu mış. 
bundan müteessir olmuş, ge- sözleri söyledi : Davacı mevkiinde oturan 

yerine getirmiyen ihracatçıların 
lisanslarınm verilmiyeceği baber 
alınmıştır. 

•C~'O'OtJ& ••• 

I ebolu davası çimsizliğin sebebini araştırmış, - Komşulardan bazıları ka- Hayriye şu sözleri söyledi: 
bazı komşuları karısı Hayriyeyi nm Hayriyenin Cemalle seviş- - Tütün mağazasına gider- Yarın saat onda Ağırceza 
C<!mal adında birile gezerken tikierini, batta birbirleriyle ken Faik önüme geçti. Bnşıma mahkemesinde Inebolu vapuru 
gördüklerini söylemişlerdir. Ce- işaretleştiklerini görmüşler ve yumrukla vurdu. Yere düştüm. faciası maznunlarının muhake-
mal evvelce Hayriye ile nişanlı birlikte gezerken bile gördük- Ağzımı burnumu kan içinde mesine devam edilecektir. Eh-
iken Faikın evlenmek için mü· lerini ilave ettiler. Vak'a günü bıraktı. Sonra bir şişe kezzabı fü·ukuf tarafından yapılan son 
racaati üzerine bu nişanı boz- işime gidiyordum. O sırada yüzüme, göğsüme döktü ve tedl<ikata aid rapor bu celseye 
muş ve Faik'a varmıştı. kanm Hayriye tarafından bo- beni bu bale getirdi. yetiştirilirse okunacaktır. 

Kendisine Cemalle Hayriye- şanına davası açılmıştı. Hayri- Hayriye yüzünde ve kolların- - • -ll'f"l 
nin birlikte gezdikleri söyle- yenin yanına yaklaştam: daki yanık izlerini gösterdi. ~aylavların tenıasları 
nince Faik aradaki geçimsizli- - Ayıptır. Seni bu kadar Faik de sırtında yanık izleri lzmir saylavı Kamil ve Sa-
ğin bundan ileri geldiğine sene besledim. Vazgeç evi- bulunduğunu söyliyerek bun- dettin dün Kuşadası ve Sel-
hükmetmiş ve bir sabah Hay- mize dön, dedim. O da : ları gösterdi. Zaten dava dos- çukta bazı tedkikat yaprnqlrır· 
riye tütün mağazasına gider· - Ulan namussuz, diye ba- yasında bu yaralar ve yanıklar dır. Saylavlarımız halk ile te-
ken ansızın önüne çıkan Faık, ğmh. Ben senden boşandım, hakkında rapor vardı. Bazı mas ederek en büyük ihtiyacı 
karısına bir yumruk vurmuş ve dedi. Ve yerden bir t:ış alıp şahidler dinlendi ve gelmemiş olan su derdini ve diğer ihti-
sonra cebinden çıkardığı bir şişe bana atmak istedi. Bulunduğu· olan şahidlerin celbi için mu- yaçlar1 bak kında konuşmalar-
keuabı kollarına, yüzüne ve muz yer yokuştu, düştü ken• hakeme başka bir güne hıra- da bulunarak akşam tekrar Iz-
göğsüne dökerek kadını yak• disini kaldırrnağn çalışırken iç kıldı. mire dönmüşlerdir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••&: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İ Düyük dil bayramı 

.astaneden kaç
mak istedi 

Dün öğleden sonra saat on 
beşte Memleket hastanesi de
liler koğuşundan bir firar ha
disesi olmuştur. Hastaneye iki 
gün evvel getirilen Mustafa 
isminde bir adam dıvardan 
atlıyarak kaçmış ve Kemeral
tına doğru gitmiye başlamıştır. 
Polisler kendisini yakalıyarak 
polis müteferrika merkezine 
getirmişlerdir. Yirmi beş yaş
larında bir genç olan Mustafa 
hastaneye naklediJirken sokak
larda bağıra bağıra: 

" Ben enjeksyondan bık
bm. Doktorlar enjeksyonla 
idam etmek istiyorlar. Buna 

engizsyon mezalimi denir. in
san mahkeme kararile idam 
ederler. Beni mahkeme kararı 
olmadan enjeksyonla idam 
ediyorlar. Bıktım artık ,, 

Sokaklarda saçmalıyan ve 
ileri bir deli olduğu anlaşılan 
bu zavallı neıaret altına alın
mıştır. 

e 

Dil bayramı dün Türkiyenin 
her yerinde olduğu gibi şeh
rimizde de hararetle kutlulan
mıştır. Bu münasebetle dün 
öğleden sonra Halkevinde yü:z
Jerce kişi toplanmış bulunu
yordu. 

Törende ilbay Fazlı Güle.f, 
Belediye reisi Dr. Uz ve şeh
rim;zde bulunan saylavlarla 
birçok münevverler hazır bu
lunmuştur. Törene muallim 
Mithat'm (dil inkılabı) hakkın
da verdiği bir konferansla baş
lanmıştır. Hatip konferansına 
şöyle başlamıştır; 

-
11 Aziz arkadaşlar, sayın 

kardeşler .. 

raki kısmında Türk di]inin ge· 
çirdiği safhaları Türk dili üze
rinde yapılan ça!ışma!arı, Türk 
dili tedkik kurumunun attığı 
çok müsbet adımları birer bi-
rer dinleyicilerin gözleri önüne 
sermiş ve dilimiz hakkında 
ecnebi dil bilginlerinin yaptık-
ları tedkiklerden bahsetmiştir. 

Güneş-Dil teorisine temas 
eden hatip, Türk zekasının 

çok müsbet delillere istinad 
ederek ortaya attığı nazariye
nin kuvvei müeyyidelerini hüla-
satan anlattaklan sonra bu te
orinin ana fikirlerinin ta Sümer-
lere kadar uzandığını ve kök sal 
dığını derin hir vukufla ortaya 
koymuştur. Hatib bilhassa ta
nınmış sümer dili ve ilmi mü
tahassısı Prof. Hilaire Barento
nun varciığa neticelere temas 
etmiştir. 

Değe::li hatibin çok alkışla
nan nutkundan sonra Hüseyin 
Avni Ozan dil inkılabı hakkın
da yazdığı bir manzumeyi oku
muştur. Raif Altıokun okudu-

a 
Otobüs m ··sa

(leme et ile 
Dün saat 14,30 da hükumet 

civarında Ankarapa!as önünde 
bir tramvayla bir otobüs ara
sında müsademe olmuştur. 

Şöför lbrahimin idnresindcki 
429 Pumaralı otobüs manevra 
yaparken birdenbire makine 
istop etmiş ve yukardan gelen 
4 numaralı tramvay arabası 
otobüsün ön tarafına çarpmış
tır. Otobüsün sol tarafındaki 
çamurluk parçalanmıştır. 

TUrk - Avustury.:. 
klerircgi 

23 Temmuz 936 tarihli Türk 
Avusturya klering anlaşmasının 
yedinci maddesinde yazıh hu
susi takas ve deblokaj mua-
melelerinin Türk - Çekoslovak 
anlaşması dolayisile dört Tem
muz 936 tarih ve 9632 numa
ralı tamimin 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı esaslar dahi
Jinde yapılacağı iktısat veka
letinden şehrimiz Türkofisir.e 
bildiri!miştir. 

H M 

Si 

· se açılacak 
Eerkek lisesi eski müdürü 

muallim Haydar Candan'ın 

muhtelit ve Kültür adlı bir hu
susi lise açacağı ve bunun için 
kültür bakanlığınca da izin ve
rildiği memnuniyetle öğrenil
miştir. 

lBu lise busene için ya.!nız 
lisenin birinci devıesini muh
tevi bulunacak ve sınıflar kırk 
kişiyi· geçmiyccektir. 

liş e i sergisi 
29 birinciteştinde Ankara'da 

açılacak olan el ve elişler: sa
nayii sergisine lzmirden birçok 
san'at erbabının nümuneler 
göndereceklerini yazmıştık. Bu 
sergıye kazalarımızdaki el ve 
elişi san'atkarları da alaka 
göstermektedirler. Birçok ka
zalarımızdan bu sergiye S?ÖD

dcrilmek üzere şebr · miz ticaret 
odasına nümuneler gönderil· 
mektedir. h.mirdeki san'atkfır
ların da verecekleri nümuneler 
Ankaraya gönderilecektir. 

•••••••••••• 
Hollanda buğday alacak 

Hollandalılar memleketimiz
den mühim mikdarda buğday 
satın almak için Türkofise mü· 
racaat etmişlerdir. Hollanda
Jılar takas yoluyla mübayaat 
yapacaklardır. .... , ...... . 

uakkibler mş göremez 
Şehrimiz emniyet müdürlüğü 

bazı dairelerde muakkiblerin 
iş taldb etmekte olduklarını 
tesbit etmiş ve bunların mene
dilmesi için kat'i ted1>:rler al· 
mıştır. ........... 
Zabıta haberlel'i: 

Bir } Uzük ~alan ı 
Alsancakta Demirçenher so· 

lrnğında 6 numaralı evde otu
ran kız lise.:;i kimya muallimi 
Ligor karakola müracaat ede
rek zevcesinin dolabında bu· 
lunan 6 yüz lira kıymetinde 
bir yüzüğünün çahndığını ve 
bundan dolayı üç gün evvel 
Sakıza gideceğinden bahisle 
yanlarından ayrılan Mihal kızı 
lstamatiyadan şüphelendiğini 
iddia etmiş olduğundan tahki
kata başlanmıştır. 

Hırsızhk 
9 Eylfıl günü Ahmed kapta

nın saatini ve Nazillili tüccar 
Alinin 330 lirasını çaldığı za
bıtaca y .. pılan tahkikat sonun
da anlaşılan sabıkalılardan 
Mahmud oğlu Tevfik ve ka
rısı Dudu yakalanmışlardır. 

iepsi de yaka andı 
27 eylül tarihinde Girid'li 

Alinin önüne geçerek bıçakla 
hafif surette yaralıyarak kaçan 
dört meçhul şahıs hakkında 
zabıtaca yapılan tahkikat so· 
nunda bunların sabıkalılardan 
Drnnaa'h Mehmed, Uşak'h 
Ramazan oğlu Kerim ve lzmirli 
lsmail oğlu Kemal olduklara an-
laşılmış ve yakalanarak Adli
yeye verilmişlerdir. 

YENi i\DAM 
143 üncü sayısı pek güzel 

bir şekilde ve değerli yazılarla 
çıktı. Herkese tavsiye ederiz. 

TELEFON 
2573 At koş ları 

Dil bayramını kutlulamak 
üzere üçüncü defadır ki bura
ya geliyoruz. 26 eylül günü ilk 
dil kurultayının toplandığı gün
dür. Bu bayram, diğer bayram
larımız gibi milletimizin kendini 
kaybettikten sonra uyanışının, 
kendini dil alanında buluşunun 
hatırasıdır. Bu bayram da, di
ğer bayramlar gibi Türk mil
letine en kara ve en korkulu 
günlerde Tanrınm gönderdiği 
kurtarıcının, Tiirk Mesih ve 
müncisinin bir eseridir.,, 

ğu şiir d"! Ç<ik beyenilmiştir. 

Saat onsekizde Ankara ve 
lstanbul radyolarında dil bay
ramı hakkında söylenen nutuk
lar dinlenmiş ve geç vakte ka
dar iyi dalcikalar geçiri!miştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bugün yarış ve ıslah encü

meninin sonbahar At yarışları
nın son haftasıdır. Bugünkü 
koşuların çok heyecanlı ve ala
kalı olacağı anlaşılmaktadır. 

Çaylı dans 
Belediye reisi Doktor Beh

çet Uz ve refikası tarafların
dan dün akşam Kültürpark ga
zinosunda şehrimizdeki konso
loslarla refıkaları şereflerine 
bir çaylı dans verilmiştir. 

Hatip nutkunun bundan son-

Enis Behiç 
Şehrimizde bulunmakta olan 

lktısad vekaleti iş dairesi mü

dürü Enis Behiç dün Türkofis 

müdürlüğüne giderek Ofis faa
liyeti hakkında malumat al
mıştır. 

Ehli hayvan sergisi 
16 Birinci teşrinde Burna va 

ziraat mektebinde açılacak 
olan ehli hayvan sergisi için 
mektebin bahçesinde şimdiden 
hazırlıklara başlanmıştır. Ser
gide çalışacak olan jüri heyeti 
tayin edilmiştir. Heyet baytar
lardan mürekkeptir. 

Bugün yeni mevsımın ilk büyük filmi 

e· oları 
MA THA EGGERTH 
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Müstemlekeler meselec;İ 
::a::za::wı W ILU 

Sir Samuel Hoare lng · 
tezini iyzah ediyor .. . 
lnglltere 
larından 

kendi mandası altındaki toprak· 
kimseye bir karış v eremez •• 

A lma11larm kmdıleritze iadesini istedıklell }(amr11m müstemlckesı 

Londra, 26 (Hususi) - Müs- Hoare buna cevap vererek 
temleke mandaları meselesi hükümetin beyanatının layık 
yakında toplanacak olan mu- olduğu şekilde tefsir edilme-
hafazakarlar konferansının esas diğini bildirecek ve şu üç 
mevzuunu teşkil edecektir. noktayı hat:rlatacaktır. 

1 - Mandalar meselesi MilMesele sağ cenah meb'uslarm-
dan Cburchill'in damadı tara- Jetler cemiyetine aittir. 

2 - lngiliz bükümetinin bu 
fından tahrik edilecek ve hü- meseleyi tahrike niyeti yoktur. 
kumet Martta Hitlerin tek-

3 - Diğer devletler veya 
liflerine cevab olarak yaptığı Milletler cemiyeti tarafından 
beyanatı yani lngiliz mandası tahrik edilirse bir harekete gi· 
altındaki toprakların başka dev- rişilmezden evvel Avam kama-
letlere devrini münakaşa edile· rasında esaslı münakaşa yapı-
bilir bir şey telakki etmediğini Jacaktır. Hükumetin bu siyase· 
tekid için tazyik edilecektir. tini tasvib eden bir takririn ka· 

Hükümet namına Sir Samuel bul edileceği zannedilmektedir. 

Güreş müsabakalarında galibiz 

Eskrim müsabakalarını 
6 ya karşı onla kazandık 

Istanbul 26 ( Yeni Asır ) - Len:ngradda bulunan sporcula· 
rımız muhtelif müsabakalarda iyi dereceler almışlardır. Güresçi
lerimiz Sovyet güreşçilerile karşılaşmalarında üçe karşı dörtle 
galip gelmişlerdir. Mersinli Ahmed rakibini tuşla yenmiştir. 
Kenan, Sadık ve Mustafa sayı hesabile galip gelmişlerdir. Iskrım 
müsabakaları lehimiz:e bir zafer sayılabilir. Çocuklar altıya karşı 
onla galip gelmişlerdir. 

Moskova, 26 (A.A) - Dün Leningrad'da dört Tiirk ve dört 
Leningrad sporcusu arasında eskrim müsabakaları yapılmıştır. 
Türk sporcuları yüksek kabiliyetlerini göstermişlerdir. Türk ta· 
kımının kaptanı Enver dört karşılaşmada da muvaffak olarak 
bilhassa temayüz etmiştir. 

Genel netice 12 e karşı 20 puvanla Türkler lehinedir. 

Şanghaya 
Başka harp gemisi 
gönderilmiyecek 

Nankin, 36 ( A.A ) - Çin 
otoriteleri lngiltere ve Ameri· 
kanın Çin - Japon ihtilafı 
hakkındaki faaliyeti ile son 

derece alaka.Jar olmakta
dırlar. Bu otoriteler iddia 
ettiklerine göre polis mem 
Urunun Japon imtiyazlı 

nııntakasında öldürülmüş oldu
ğunu teyid edecek biri Çinli 
diğeri Norveçli iki şahid 
hulun muştur. 

Şanghay, 26 (A.A) - Ja
Ponyanın Şanghaya başka 

harb gemileri yollamıyacağı ve 
derhal askeri tedbirlere baş 
vurnııyacağı hakkındaki haber 
buradaki gerğinliği bir dere· 
ceye kadar izale etmiştir. 

>anzıg h dises~. kapanmış ı 
Cenevre, 26 (O.R) - Mil

letler cemiyeti konseyi Danzig 
meselesi hakkındaki raporları 
dinledik ten sonra hadisenin 
kapanmış o!du&una karar 
Vern1iştir. 

lngilterenin 
Müstakil siyaseti 

Paris, 26 (Ö.R) - "T emps,, 
gazet~si Edenin nutku müna
sebetile diyor ki : Muhakkak
tır ki Ingiltne istikbalde ihti
lafların halli için kuvvete mü
racaatın kat'iyyetle önünü afa .. 
bilecek bir makanizma kurmak 
ıçın lazım olan anlaşmalara 
taraftardır. Fak.at bu maka· 
nizma nasıl olacak, ve nasıl 
işliyecektir ? Bu noktada me
sele tamamile muallaktadır. 

lngiltere ve 
diktatörlük 

Londra 26 (Ö.R) - Liberal 
nasyonal kongresinde bir nutuk 
veren iç işleri nazırı sir john 
Simon demiştir ki: 

Bizim için demokrasi parl
menter yerine diktatörlük re· 
j imlerinden birini tercihe hiç 
bir sebeb yoktur. lngiliz siste
minin ıslahı elzem olabilir. Fa-
kat serbest intihaba müstenid 
demokrasi parlmanter şekli 
asla devrilmiyecektir. Bize, is· 
ter komünist, ister faşist hü
cum edecek herkesi hareketsiz 

Prangaları ve Karayılgıla rı yaratan 

P OLMUNi 
Bu sene de 

D OKTOR 
Yaşatmıştır ..•••. 

SOKRATı 

lzmirde ilk defa bugün LALE sinemasında 
ilave olara!c : ŞARLBOYER LiL YOM ve Miki 

Yı:=NI ASJR - Sahlte3 

Son Te~graf. Haberleri 
~~~~~--~----~~---~,..,.. 

Titülesko . -.. 
iyiliğe doğru 

gidiyor 

Bilbao ateşler içinde 
Bir lngiliz zırhlısı bir kızıl tor ... 

Paris 26 (Hususi)- Titüles
konun s ıhhi vaziyeti hakkında 
şu rapor neşredilmiştir : 

ya top • a eşı a p 
t o 

Geçen rapor1ardaki tahmin· 
Jcre uygun o•arak hastanın 
umumi vaz:yet i pek z0 yadc 
.salah kesbetm"ştir. Yapılan 

ycnı mun;·cne zai l o malt 
üzere bir lrnnsızlık haricinde, 
kanda hiç bir ta.: y·r göster
memiş ve başl ca uzuv!arda ve 
ezcümle karaci~~erde hiç bir 
sakatlığa tesadüf edilmemiştir. 
Eğer beklenilmeyen bir ihtila t 
olmazsa hasta teb!üke haricinde 
sayılabilir. 

Gümüşhanede kıç 
Gümüşhane, 26 ( A.A)- Bir 

haftadanberi devam eden so
ğuk dalgası dün gece şidde
tini pek ziyade artırmış ve 
bütün vilayete kar yağmıştır. 

Bütün ağaçların dalları kırılmış 
ve meyvalar pek büyük hasara 
uğramıştır. Harmanlar ve 
mezruatın bir kısmı kar alhn
dadır. 

Par:s, 26 (A.A ) - Cebelüt- \ 
tarıktan bildirildiğine göre sa· 
bık kral 13 ncü A lfons Italya· 
dan Cebe~üttanka gelen Rex 
gemisi ile bu şehre gelmiştir. 

Londrn, 26 (A .A ) - Cebe
Iüttarıkta demirli bulunan bir 
lngiliz h arb g-emiı:ıi Nasyona· 
Jisllerin ateşinden kaçarak In
giliz kara sularına girmiş olan 
Almicante Ferendia adlı kızıl 

torpido geçerine ateş etmek 
mecburiyetınde kalmıştır. 

Paris, 26 (A.A) - Matin 
gazetesinin haber verdiğine 
göre Barselondaki ltalyan kon
solosu bu şehirde tevkif edil
miştir. 

Paris, 26 (Ö.R) - Havas 
ajansının istihbarına göre asi
ler Toledo şehrine yedi kilo
metre yaklaşarak şehrin kapı
larına dayanmışlardır. 

San Sebastienden bir manzaıa 
Bilbaonun bombardımanı bak· ler yıkılmışsa da Fransız kolo-

kında alınan malumata göre nisine bir zarar olmamıştır. 
bombardıman açılır açılmaz Barselon, 26 ( Ö.R ) - Ka-
isyasyonda yangın çıkmış ve talonya hükumeti yakında istifa 
hükümet konağına da isabet edecek, bütün cumuriyetci par· 
vaki olmuştur. Fransa konso- tilerin iştirakiyle yeni bir hü· 
loshanesi yakınında birçok ev· kumet kurulacaktır. 

Fransız dış bakanının mühim nutku 
Gümrük kaçağı 
eşyalar yakalandı 

Ankara, 26 (A.A) - Geçen 
bir hafta içinde gümrük mu
hafa ı a örgütü biri yaralı 204 
kaçakçı, 5811 kilo gümrük 
kaçaf?ı, 283 kilo in·hisar kaçağı, 
35.150 defter sigara kağıdı, 

Beynelmilel ufuk hiçbir zaman 
bugünkü kadar kararmış değ ·1dir 

- Baştara/1 1 inci sav/ada - Amerika hükümet!erini meskükat için bir anlaş· 
ma mevzuuna davet etmiştir ve bunun neticesi 
malumdur. 

Paktın ıslahı meselesinde Fransız nazırı on 

366 Türk lirası, 12 altın lira, 
11 silah, 196 mermi, 12 sandal 
ve 89 koyun ile 111 kaçakçı 

hayvanı ele geçirmiştir. 

birinci madde hakkında Edenin teklifine iştirak 
etmiştir. Bundan sonra demiştir ki: Ekonomik ve siyasi gerginliğin izalesi, eğer 

silah yükü azaltılırsa kolaylaşacaktır. Bunun için 
Fransa hükümeti silahsızlanma bürosuna bir ça· 
lışma planı teklif etmişti r. Bunun üç esası vardır. 

- Fransa hükumeti ekonomik ve siyasi ger
ginliğin azalmasını ister. Bunları birbirinden 
ayrılmaz sayar. Bu kanaatledir ki, lngiltere ve Kontrol, tahdid ve tenkis ... . ....................................................................................................................................... , ........•......••...................... 

Y ugoslavyada köylü borçları 

Bir kararname ile borç
ların yarısı affedildi 

Belgrad 26 ( A.A ) - Yugoslav hükümetinin daveti üzerine 
Alman gazeb:cilerinden mürekkep bir heyet tayyare ile Belgra
da gelmiştir. 

Beigrad, 26 (A.A) - Başbakan Stoyadinoviç bugün bakanlar 
konseyi tarafından köylü borçlarınm tesviyesi hakkında imza 
edilen kararnamenin ehemmiyetini kaydeden uzun bir beyanna· 
meyi matbuata tevdi etmiştir. 

Alacaklıları mühim kaydaltında bulunduran ve köylülere borç· 
larını tesviye etmek imkanını veren bu kararnameden maksat 
köylü kütlesi menfaatlarının korunması ve zirai kredinin yeniden 
kurulmasını temindir. 

Roma, 26 (A.A) - Stafani Ajansı bildiriyor: 
ltaly an ve Bulgar dele~e heyetlerinin başkanları dün Şıgı 

sarayında iki memleket arasında tecim mül.Jadelesi hakkında bir 
anlaşma parafe etmişlerdir. 

La hey adalet divanına 
aza seçilecektir .. 

•• uç 

Cenevre 26 ( A.A ( - Hususi bir içtima yapan Milletler ce· 
miyeti konseyi Danimarka dış işleri bakanının bir teklifi üzerine 
Lahaye beynelmilel divanında boş kalan üç azalık için intibah 
yapılmasını kararlaştırmıştır. 

Evvela Chuecking ve Kelloğun sonra da Çinli hakim Vangın 
halefleri intibah edilecektir. 

Asamblenin gelecek toplantısında Haziranda ölen Romalı ha
kim Jacguenynsin halefi rey ile intihab olunacaktır. Bu intihab
larda takibedilecek usul bakımından konsey asambleye şu şekli 
teklif etmeye karar vermiştir. 

Milletler Cemiyetinde aza olmayıp Lahaye mahkemesi Statü
suna iştirak eden bir devlet Almanya, Brezilya, Japonya cemiyet 
genel sekreterine mahkeme azalıkları için yapılacak intihabata 
iştirak etmek hususundaki arzusunu bildird iği takdirde bu devlet 
asamble ve konseyde hukuki intibah hakkını da haiz buluna· 
caktır. 

Dört devletin delegeleri bu teklifi kabul etmişlerdir. 
Roma 26 (AA) - D.N.B. Ajansı salahiyettar mahafillerde 

Cenevrenin ittihaz ettiği hattı harek etin neticesi ltalyaya do· 
lrnnmaktan ziyade Habeş meselesinden çok daha mühim olan 
Avrupa meselelerinin hallini geciktirmek olacağını bildirmekte
d ir. 

Italyan konsolosu tevkif edildi 
Paris, 26 (Yeni Asır) - Barselondaki ltalyan konsolosunun 

tevkif edildiği ôQ-renilmistir. 

800,000 kişilik bir Habeş ordusu 
Addis - Abeba üzerine yürüyecek 
- Baştaıaıı bıtınci saı•Jada -
Milliyetçi ordunun silahları 

bir Avrupalı mühimmat fabri
kası tarafından temin edilmek
tedir. Addis Abebada bulunub 
son hadiselerden önce Goreye 
nakledilen Habeş hükümetinin 
bütün altınları, hazineleri ve 
mücevherleri mühimmat masa
rifine tahsis edilmiştir. 

Yeni Habeş ordusuaun ba
şında tanınmış kumandanlar 
da vardır. Bir Amerikalı mi-
ralay ordunun tensiki için ge· 
celi gündüzlü çalışıyor. 

Addis Abeba,26 ( Ö.R ) -
Son günlerde bazı tanınmış 
Habeş ricalinin Adis Abebadan 
kayboldukları görülmüştür.Kay

bolanlar arasında mütekaid 
Raslardan Ras Nojibu da var· 
dır. Bunların nereye gittikleri 
tahkik ediliyor. 

Atina, 26 ( Yeni Asır ) -
Meşhur lngiliz bankeri Riketin 
Gore'ye gideceği zannediımek
tedir. 

Royter Ajansı bild riyor: 
Poıtsaid, 26 (A.A) - Garbi 

Habeşistan hükumetinin Gore 
üzerine yürümekte olan ltal
yan kuvvetlerini tevkif için 
mukabil hücum yapılm:ısını 

emrettiği rivayet olunuyor. 
Negüs'ün damadı Ras Desta 

ile Ras Kassa'nın oğlu Ras 
Aberra otuz bin muharibin 
başında olarak bu mukabil 
taarruzu idare etmekte imişler. 

•••••••••••••••••••••••• 

Frankın 
lstanbul piyasa

s!nda tesirleri 
Istanbul, 26 (Yeni Asır mu

habirinden} - Fransız frankı-

nın yüzde otuz hesabiyle kıy· 

metinden düşürülerek İngiliz 
lirası ve dolarla ayni seviyeye 
getirilmesi için verilen karar 
borsamızda mühim tesir yap
mıştır. 

il- ·-
'• '• ~" "- . 

TA YY fl_RE Sineması 
T E L E F O N a1s1 

Bu hafta senenin en büyük filmi ve sinema a lem.nin 
en yüksek san'atkarları bir arada 

1 - ilahlar Eğlen. y r 
Hanry Grat - Armand Bernard - JeL:ne Bci el 

tarafından temsil edilen fevkaliide kahlrnha!ı büyük komed 

2 - KIR Z iÇ K 
Frnnsız ihtilalikebirine ait çok heyecanlı, çok nefis 

t arihi bir film 
Ayrıca : Paramont Dünya Havadisleri fılmi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S E ANS SAATLARI 

Hergün 3 - 6,30 - 10 da Kırmızı Çiçek 4,30 ve 8 de 
ilahlar Eğleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri saat 1 de 
ilahlar E~lenivor filmi ile başlar. 



Doktorlar ilemlnde 
................................. 

lzmirden lstanbula akın 

Dr. H. Esad bunun 
sebeblerini anlatıyor 

"Bazı mütahassıs gf'çinenler lzmirden 
gelenleri şöhretleri için istismar ediyorlar" 

Burada içinden çıkılamıyan 
bir vak'a karşısında kaldığı· 

mız zaman bu adamlara ve 
emsallerine müracaatten geri 
kaldığımız yoktur. Fakat bu 
gibi vak' alarda ekseriya onla
rın da bizim gibi elleri bağlı 

kaldığını görüyoruz. Ne çare 
ki tıb arzu olunan kemal mer
tebesini bulmaktan henüz çok 
uzaktır. 

5 - Burada hastalanan bazı 
doktor arkadaşlarımızın tedavi 
için lstanbula gittikleri nadiren 
vakidir. Fakat burada yapılması 
ınüınkün olsa da lstanbuldaki 
salahiyettar büyük bir müta
hassısa yaptırılması daha fay
dalı ve münasib o!acağı şüp
hesiz olan bir müdahalei cerra· 
hiye için lstanbula başvurmak 
ne kadar tabii İse bir apandisit 
için de lstanbula gitmek o ka· 
dar tuhaftır ;e halkın gözün
den de kaçmaz. 

6 - lstanbulun güzel hava· 
sından, tabii güzelliklerinin 
ruha vereceği zevklerden isti
fade etmek için de lstanbnla 
koşanlar çoktur. Bazı sinirli 
hastalar vardır ki daha vapura 
binib körfe:ı:den ayrılır ayrılmaz 
varlıklarında bir değişiklık du
yarlar, baş ağrıları, (dıcretleri) 

kalb (hafakanları', mide ve 
barsak bozuklukları, iç sıkıntı
ları derhal mündefi olur. Yer, 
hava, su değiştirmek de zaten 
hıfzıasıhhanm bunlara tavsiye 
ettiği şeylerdir. Bu ha~taların 
lzmirden muvakkat bir zaman 
için ayrılmaları kendilerine pek 
hayırlı olur. 

Buradan lstanbula lıasta gitıiıti 
FEibi biz /zmir doktorlanna da cıvar 
lıazalarıialf daima hasta f!e/ır. Has
taların çoğunda kötü bir huy vardır, 
hekimleri için lliuorta sövlemedılılai 
kalmaz. Bız bu h.astalara derhal ilı
taratta bulunur ve duiz ki : .. Ora
daki arkadaş/anrı da bizden /arklatı 
voklar. Ktiçiik yerlerde mii.tılıasıran 

bir şube ıle uı!raşıp ilıfısas yapmoJa 
imkan olmadılfı irın belki doktorları
nızın her şube ıle aijrnşmaları mtim
ktin <ILl!ildir. Balttrıdnifunuz rerde 
lı1borataar, rorıtken yoktur, madamki 
bıııa)'a geldıniz, brı vasıtalardan da 
ıstııade ediniz . ., Ve lıemen daıma 

ısabdlı bır teşhis ı1e getnıış oldııkla

fllll görerek vasıtasızlık içınde ça//şan 
kazadaki aıkadaşlannıızı t{uruzden 
falıdır eder ve lıastarı {[eldif!i ıwe 

ıade eaenz. Bentm !akib ettiğim lıa
rekt tarzı budur ve baradalıi çok 
liıvmetiı arkadaşla11mız111 da vaptıijı 
budur, /Juna kat'ı~·ren tıninıın. 

fakat lstanbuidaki arkadaşlanmı-

2-
zın bazıları böyle vapmıvorlar. Bazı
/an dıvomm, çünlıı proıesör ve bü
yük mtitalıassıslawı daıma çok dü
rüst ve hakıkatten amlmaz oldııJUa
rını şükran qözıle r:öımrkterız. 

f'akat bazı müfalıassıs ı:reçinenler 
bliyle lıaıeket dmivo11ar. lzmırden ge
lenleri şıihrettoı ıcın ıslısmar edıvor

lar. Buradaki arka~lann cektıkleri 
/ilimleri brğenmıvor/ar, ldboratuar 
raporlarına hi+ illıfat dmivorlar Ktı

nik teşhisleri hafif bır triliilmseme ıle 
karşılıvorlar ve bu gülfi.ms~nude miin
dmııç olıın manarı istihfaf hastanın 
triJzli.nden kaçmıror. Taı•v/atırula 
/pokrallfl binnk V(ll islui oldukl(lltrll 
i/ade eden lıusasi bil eda vardır. 
Miita/ealarında ise asla viizuh yok
tur. Evi araştırılırsa JU demelt iste
dık/eruıi 1""'1ilcJ 111in de biltrıMıkkri 
kolav anlaşılLr. 

Bu yazımın saiki hastalar he· 
sabıııa beni müteesür eden 
bazı vak'alardır. Hastaların 
istikbaUeri noktai nazarından 
endişelerimdir. 

Bir misal: Klinik araz ve 
rontken tedkikatile esna aşer 
karhası olduğuna şüphe olmı· 
yan bir vak'a burada iyice 
tedavi olunuyor. Aradan üçay 
geçtikten sonra bir iş için lstan
bula giden hastayı akrabası 
bir mütahassısa gösteriyor
lar. Mütahassıs muayeneden ve 
rontken filimlerini tedkikten 
sonra birde lstanbulda rontken 
muayent'.si yapılmasını teklif 
ediyor. Bittabi bu muayene ta
mamen menfi zuhur ediyor ve 
bunun böyle olmaması zaten 
gayri fenni olur. Fakat dok
tor hastanın böyle bir hastalık 
geçirmediğine hükmediyor ve 
adeta hastaya yapılmıı olan 
tedaYiyi lüzumsuz yapılmı~ 
sayıyor .. 

Hastanın; ya benim barsak· 
lanmdan gelen kara katran 
gibi şeyler ne idi sualine de: 

Belki birikmiş safra idi deyip 
geçiyor. Fakat bu gibi müta
hassıslara maalesef bazan Av· 
rupada da rasgeliniyor. 

Çcık kıymetli meslekdaşımız 
Amadonun başına gelen ha
dise bütün lzmir dok lorları· 
nın malüınudur. Zavalh arkada
şımızın midesi11de çıba!l olmuştu. 
Arkada~arımızın dikkatli te
davisi ırıerhnm Mııstafa Enve
rin dirtktifi altında yapılan 
çok c:ddi tedavi sayesinde 
Amado iyi oldu. Bir müddet 
sonra doktor Aınado Parise 
gitti. Orada büyük bir müta· 
hassısa muayene oldu, profesör 

KANLI EL AS 
7 e/rıka sarısı: 28 MACERA ROMAN/ 
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Cava bUtUn dlkkatile bakarak genç kızı görmeğe 
çalışıyor''u, Bu sırada kızın etrafındaki 
kalabalıktan birisi bir kahkaha attı. 

Tam kayık sığlığa gelib için
dekileri boşaltırken sahildeki 
kaya'ardan birinin arkasından 
genç bir kız fırladı, ormana 
doğru kaçmağa başladı. Kayık

tan ilk atlıyan iki k'şi kızın 

peş'ne dü~tü!er. Genç kıı: bir 
Tavşan gibi kaçıyordu. Fakat 
kovalıyanlar da ondan aş a ğı 
değildiler. Az bir mücadeleden 
sonra bir tanesi avını yakala· 
mağa muvaffak oldu. O anda 
genç kızın çığlığı bütün orta
lığı inletti. 

- Vay kafirler, yakaladılar 
be! Kim bu kız acaba Kaia-

gan? Hay Allah kahretsin, bul
dum. Robjon'un kızı. Her halde 
bu gelenler de bizim meşhur 
dostlarımız olsa gerek. 

- Bunu hemen aniamalıyız, 
Cava. 

- Peki sen burada kızlarla 
kal. Ben B!akla berauer, bir 
do'aşayım. Daha iyisi şöyle or
manın kenarına çekilin. Çünkü 
açıkta durmanız tehlükelidir. 

Cava ve Blak grubdan ayrı· 
lırken genç kınn çığlığı bir da
ha işidildi. Cava, arkasında 

Blak hemen koşa koşa uzak
Jaştı!ar. Yolda Blak Cavava 

- - --· ~ ~ ·~-- ~ -
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BAL~AN OLIMPIYADLARI BUGDN "'9-------, 
BUYUK MERASll'w'ILE BAŞLIYACAK ıı"H 
f Ü;k ......... ~tl~tl·~·;i~·İn m Üsa bakalarda ergün Bir fıkra 

üçüncülügw Ü muhakkak sayılıyor. •• r.~:.ı;1;.,1;~::.';' ... !'.~~~:.~~11 
Sokaklarda vürümek 

Atinada bulunan Alman propaganda nazırı Goebels 
müsabakaları takib edecek de bugünkü 

Atina 26 ( Hususi ) - Bal· gram sıkı sıkıya tatbik edile· 
kan ol:mpiyadlarına iştirak ede- cektir. Alman propaganda na-
cek ecnebi atletler gelmeğe zırı Gobel•, zevcesi ve mai· 
başlamıştır. On yedi kişiden yeti erkanile birlikte stadyum· 
mürekkep olan Türk grubu ile 
on dokuz kişilik Romen grubu 
geçen gün gelmişlerdir. Her iki 
grub " Kral Karo! ,, ad '. ı Ro-

men vapurundan çıkmışlardır. 

Türk grubu şu atlet:erden mü
teşekkildir: 

Raif, Mehmed Ali,Vedat,Naz-

mi, Melih, Münci, Recep, Ga
lip, Maksut, Faik, Şahap, Hay· 
dar, Fethi, Hüseyin Şükrü, 
Lütfü, Veysi ve irfan .• 

Türk atletlerinin reisi Vildan 
Asir yarın stadyumda yap1la
cak müsabaka!ar hakkında so-

rulan suale cevaben, Türk at
letlerinin tekrar Yunan top
ranıoda müsabaka için kendi
lerine verilen fırsatdan pek 
memnun olduklarını söylemiş 

ve Türk atletlerinin iyi neti
celer elde ettıklerini söyliye· 
rek 5000 metre koş•1suna işti· 

rak edecek olan Malcsud'dan 
Ye 400 metrede koşacak o!an 
Melilı' den bilhassa itimadla 
bahsetmiştir. Türk atletleri bu 
def aki Balkan olimpiyadlarında 
hiçolmazsa üçüncü . mevkii 
kazanacak derecede terakki 
etmiş olduklarına emin bulun· 
maktadırlar. 

Yugoslav ve Bulgar takım· 
lan da bugün gelmişlerdir. 

Olimpiyad için hazırlanan pro-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kendisinden biipiik rnuvaı/akıreUcr 
bekledi!fimız f!ıilleci iRFAN 

da müsabakaları takibetmek 
arzusunu izhar etmiştir. Baş· 
vekil Metaksas ile bütün na· 
zırlar da yarın stadyumda bu
lunacaklardır. 

Gobe.ls stadyuma tam saat 
3.25 de gelecek, saat 3.30 da 
Yunan nazırları ve 3.45 de 
Başvekil General Metaksas 
geleceklerdir. 

MERASiM PROGRAMI 
Resmi zevat yer ald.Jktan 

sonra, elli borazan ve trampetçi 
Stadın caddesinden arkalarında 
Yunanistanın bü ün atletik ku
lüplerinin bayrakları olduğu 

halde gelerek resmi zeval önün-

de sıralanacakl.udır. Bundan 
sonra ecnebi gruplar önde 
Bulgarlar, sonra Yugoslavlar, 
sonra Rumenler, sonra Türk
ler ve en arkada Yunanlılar 

olduğu halde ayni safta mevki 
alacaklardır. 

Resmi zevatı selamladıktan 

sonra ecnebi atletler atletik 
kulüplerin bayrakları tarafın
dan selamlanacakt,r. 

Bundan sonra Atina federal 
heyeti ordu ve Atina belediye 
bandolarının iştirakiyle olim· 
piyadlara iştirak eden Balkan 
milletlerinin milli marşlarını te
rennüm edecek ve stadın bü
yük direğine birbiri ardınca 
Bulgar, Yugoslav, Romen, Türk 
ve Yunan bayrakları çekile· 
cektir. Efznn askerleri bu es· 
nada selam duracaklardır. 

Yunan spor konfedarasyonu 
reisi kısa bir nutuk söyledikten 
sonra Yunan maarif nazın 
olimpıyad müsabakalarının açıl

dığmı ilan edecektir. Bunu 
müteakib beş atlet büyük di
reğe ilk defa olarak Balkan 
bayrağını çekeceklerdir. Bu 
mes'ud hadise borazanlarla 
trampetler tarafından selamla
nırken 15 pare top atılacak 
ve stadyumdan güvercinler 
uçurtulacaktır. Bunların ara· 
sında ecnebi atletlerin getir· 
dikleri bir çok güvercinler de 
vardu. Ecnebi güvercinlerin 
ayaklarında küçük bayraklar 
olacak ve bunlarda şu ibareler 
bulunacaktır: "Atinadan Bal
kan olimpiyadlarının açıldığı 
haberini getiriyoruz . ., mütahassıs Amadoya sen de 

kat'iyyen çıban yoktur, bu bir 
içten zehirlenmeden(Autointoxi· 
cation) ileri gelen mide kana· 
masıdır dedi. 

Alkazar kalesi düşmedi mi? 

Doktor Amadoyu avdetinde 
görmüştüm, Parisli doktorun 
teıbisioden pek memnun gö
rünüyordu. Fakat ne oldu, çok 
sürmedi, zavallı Amado günün 
birinde hastalığının nüksiyle ağ· 
zından, aşağıdan kan çıkararak 
üç gün içinde kansızlıktan öldü. 
lstanbuldaki arkadaşa tavsiye 
ederim. Dünyanın en büyük 
alim cerrahlarından biri oldu· 
ğuna kimsenin şüphesi olmıyan 
profesör " Gosset ,, in servisi 
mesai serisinden: " Esna aşer 
karha!arının teşhislerinde güç
lük ve kolaylıklara ve bu has· 
talığın nezaman rıtdyografik 

deliller verib nezaman verme· 
diğine dair neşriyatı okusun, 
birkaç defa okusun. 

Doktor 
Esad Hr.tlbo~lu 

ani bir sual sordu. 
- Cava, kızı takib edenler 

kimdi biliyor musun? 
Kim olabilir? 

- Moranla Davber. 
- Vay namu'ISuz herif'erl 

Onlarla da paylaşırız kozu
muzu. 

Yavaş yavaş yaklaşıyor!ard.J. 
Cava bütün dikkatile bakarak 
genç kızı görmeğe çalışıyordu. 
Bu sırada kızın etrafındaki 

kalabalıktan birisi bir kahka
ha attı. 

- işte aradığımız kız, ba
kın nasıi? Robjonun Cavaya 
anlattığı gibi. Sarı zambaklar 
gibi narin kız. Dün bizi görünce 
buraya kaçtı. Fakat bugün ya· 
kayı ele verdi. Şimdi bu kızı 
konuşturmalı. Çünkü elmasın 

nerede olduğunu mutlaka bilir. 
En iyisi gemiye götüre· 

lim. 
Deli misin Kravşav, bu 

b'zim son kozumuz. Gemiye 
götürmeden evvel pazarlığımızı 
yapmalıyız. Hem de fena kız 

Asilerin umurr.i karar
gahı bunu iddia ediyor. 

Burgos, 25 (A.A) - Nasyo· 
nalist umumi kar• rgahı bükü· 
met kuvvetlerinin Talevera ile 
Toledo ınıntakasını su altında 
bırakarak nasyonalistlerin iler· 
!emesine mani olma!.. için bend
leri açtıklarını teyid etmekte 
ve fakat bu vasıtanın ümid 
edilen muvaffakıyeti temin ede· 
mediği ve nasyonalist kuvvet· 
lerin ileri yürüyüşlerine devam 
edecekleri ilave olunmaktadır. 

Burgos, 25 (AA) - Nasyo
nal:st karargahı, Alkanrın hü
kumet kuvvetleri tarafından 

zaptedildiğine dair Madridden 
verilen haberleri bir kcrre da· 
ha kat'i olarak tekzip etmek-

değil değil mi arkadaşlar. 1 
Kahkalıalarla gülüyordu. Ar· 

kadaşları bu pis şakaya iştirak 
ettiler. Cava dişlerini gıcır· 
dattı: 

- Şu menhus domuzıın boy
nunu koparmak borcum olsun. 

Bu sırada Blak Cavauın ko
lunu ya!ialadı. 

- Bak Cava, dedi. Gemi
den bir kayık daha geliyor! 

Hakikaten yattan küçük bir 
kayık ayrılmıştı. Sahildekiler 
kayık yarı yo!a gelinceye ka
dar bunun farkına varamadı
lar. Derken içlerinden biri 
gördü : 

- Bravn'la Çinli domuzu 
geliyorlar. Çocuklar ne yapa· 
cağız? Dırıltıya meydan vere
cek miyiz? 

Demindenberi konuşan ge· 
mici tekrar söze karıştı: 

- Dostlarım ben bir Çin 
paçavrası için bu kızdan vaz
geçemem. Zannederim içinizde 
benim kafadan olanlar vardır. 
Ne dersin Moraıı? 

tedir. 
Vakıa son taarruzlar esna· 

sında bazı binalar işgal edil
miş ise de asıl kale henüz 
cesur müdafilerin elinde bulun
maktadır. Daha dün bu müda
filer bir çıkış hareketi yapmış· 
lar ve muhasara eden kuvvet
lere ağır zayiat verdirınişlerdir. 

Seville, 25 (A.A) - Nasyo
nalist tayyareler Toledo üze· 
rinde uçarak mühimmat fabri
kasına bombalar atmışlar ye 
fabrikaları hasara uğratmış· 

!ardır. 
Diğer taraftan Nasyonalist

lerin ileri müfrezeleri şehrin 
kapılarına kadar dayanarak 

- Doğru, seninle beraberim. 
iki üç kişi daha ayni fikri 

tasv=p ettiler. 
- Öyle ise siı kın bırak

mayın, konuşmayı ben idare 
edeceğim. 

Kayık yanatmıştı. Hepsi va
ziyet aldılar. Kızı arkaya sak· 
ladılar. Kendi kendini seçen 
reisleri ileri çıktı_ 

Blak bütün dikkatile gelen· 
!eri tedkik ediyordu. Kayıktan 
evvela beyaz elbiseli uzun 
boylu biri atladı. Bu herhalde 
Bravo olacaktı. Arkasından 
Nijo geliyordu. Onun arka· 
sından da, elleri elbiseleri· 
nin geniş kollarının yivlerinde 
bulunan üç Çinli ilerliyordu. 
Blak beyaz elbiseli adama bak
tı. Yüzü keskin lıatlarla kaplı 

idi. Sivri kartal burnu gibi bir 
burnu vardı. Vücudu dar el
bisesinin altından bütün güzel· 
liğile meydana çıkıyordu. Kar· 
şısındaki tehlükeyi gördüğü 
halde hiç tereddüd etmeden 
ilerliyen bu adam muhakkak ki 

., 
lstanbul gazeteleri, lstanbul 

belediyesinin bir kararından 
bahsediyorlar. Sokaklarda ya
ya gıdenlerin gidiş ve geliş 

istikametlerini işaret ediyor· 
!armış ... Herkes caddenin sağ 
kaldırımını takibederek gide
cekmiş... Gelişte de ıridiş· 
te de bu sağ tarafı tutmak 
yollarda göğüs göğüse gel
meye mani olacaktır. Göğüs 

göğüse dedim de aklıma kol 
\ urmak geldi. Vak tile birde 
kavga çıkarmak için kol vur
mak usulü vardı. Külhanbeyi 
dediğimiz makulenin kol vur· 
mak bir nevi meydan okuyuşu 
idi. 

lstanbul belediyesinin sağdan 
gitmek usulü yerinde bir şey

dir. ilk def' a o!arak köprü 
üzerinde tatbik edilmesine 
başlanan bu usül Beyoğlunda 

lstikliil caddes.inde başlıyarak 

bütün lstanbol sokaklarına teş
mil edilecektir. 

Bizim Belediye reisimiz Beh· 
çet Uz bunu duymasın, o da 
luııirde tatbika başlarsa Baş· 

durak altüst olur diye korku· 
yorum. Şimdilik Başdurak'ta 

yol yürümesini önce talim· et· 
meli, yolda yürürken, kolla· 
rım saUarken önündeki· 
nin böğrüne vurmadan, iterek, 
kakarak geçmeden yürümeği 

bir ni&ama koyınah ve sağdan, 
soldan geliş ışını sonraya 
bırakmalı taraftarıyım. Yol yü· 
rümek yemek yemek gibi, yazı 
yazmak gibi, keman çalmak 
gibi adeta bir marifettir. Yü
rümek, insan karakteri ü~erin· 
de büyük işaretler yapar. Te· 
vazo, gurur, ihmal, şaşkınlık, 

zeka, tehevvür, kin, iğbirar ye 
sürur yürüyüşte görünür. Gör· 
mek başkaca bir iştir. Bunları 

görebilmek için ka'dırım mü· 
hendisi değil, ruh ve insan sar· 
rafı olmak gerektir. 
••••••....•....••.••.................••.. , 
Milis kuvvetlerinin Madrid ile 
olan telefon muhabereler:ni 
kesmişlerdir. 

Saint Jean De Luz 25 (A.A) 
NaayonalisUerin altı generalı 

Franko, De llane, Cabanellas, 
Saliguet ve Gil Just bugün Sa
lamangııede bir toplantı yapa· 
rak Madrid üzerine yap~lacak 
taarruz için bütün hareketleri 
tanzim etmişlerdir. 
Ankara-Kayseri telefonu 

Ankara 25 (A.A)- Ankara· 
Kayseri arasında telefon mu· 
haveresi bugün açı!mıştır. Yol 
Gzerinde bulunan Kırıkkale, 

Keskin, Kırşehir, Macur şehir 
ve kasaba'ariyle de telefon 
muhaveresi yapılacaktır. 

çok cesur ve cür'etkardı. 
- Şu herifteki soğukkanlı· 

lığı görüyor musun Cava. 
Cavanın yüzüne balub cevab 

bekledi. Fakat Cavanın yüzü 
kafi cevabtı. Gözleri derin bir 
kinle parıldayordu. Kaşları ça· 
tılmıştı. Dişleriyle dudaklarını 

ısırıyor, yumruğunu dizine vuru· 
yordu. 

- Heey Cava, ne oluyorsun 
Allah aşkına ? 

Cava sesini çıkarmadı. O sı· 

rada beyaz elbiseli adam ko
nuştu. 

- Merhaba çocuklar, görü· 
yorum ki kızı yakalamışsınız. 

- Evet, yakaladık. Fakat 
bizimle kalacak. 

Ne dediniz anlıyamadım? 
- Bizimle beraber kalacak· 

Yani size vermiyeccğiz. 
Beyaz elbiseli adamın kaşları 

hafifçe çatıldı. Yür:ünü bir dü• 
şünce kapladı. 

- Anlamıyorum, izah eder· 
misiniz ? 

- Bitmedi-
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Bilbao bombardıman ed1ldi .Edenin asambledeki nutku 

Kral Alfonsu,Cebelütta- Küçük Antant arasında 
rık rıhtımında beklediler endişeler uyandirdı 

Kralcılar, kralı göremeyince 
meyus döndüier 

Cebelüttarık 26 ( A.A ) -
Reks vapurunun rıhtıma muva
salatı zamanında vapurda eski 
kral Alfonsun bulunduğu hak
kında çıkan şayialar dolayısile 

krallık tarafdarı birçok grub
lar rıhtımda toplanmış bulunu
yorlardı. Fakat bu şayianın as
lı yoktu. Ve kral Reks vapu
runda bulunmıyordu, 

daki emrine cevab vermemiş 

olan Bilbao şehri saat 9 dan 
itibaren çok şiddetli bir bom
bardımana maruz kalmıştır. Üç 
avcı ve beş bombardıman tay
yaresi şe!ıire 150 ye yakın 
bomba atmışlardır. Şimal Istas
yonıı alevler içindedir. Birçok 
~v yıkılmıştır. Hükümet ve di
yet meclisi sarayları bomba
larla tahrib edilmiştir. 100 
kişinin öldüğü 300 kadar kişi
nin de yaralandığı tahmin olun
maktadır. 

Cenevre, 26 (A.A) - İspan
:·a dışbakanı Del Vayo B Aza
nanın Madridi terketmesi ihti
maline dair olan bütün şayia
ları kat'i surette tekzib et
miştir. 

Solcenah mahafili Bilradda 
kızılların elinde bulunan 4000 
rehinenin kurşuna dizilmesini 
istemektedir. 

Eden Cenevıede 

Bilbao 26 (A.A) - D.N.B. 
ajansından : 

Cenevre 26 (Hususi) - 8. dan doğruya bir Alman siste· 
Edenin dünkü nutku çok derin midir. Maal'esef bazı memle-

Dün asilerin tayyareleri tara
fından içinde büyük bir panik 
hüküm sürmekte olan şehrin 
ikinci defa bombardımam es
nasında lngiltere konsolosha
nesi hasara uğramıştır. Ölen
lerin sayısı henüz malüm de
ğildir. Bir kadın ve bir çocuk 
cesedi sokaklarda yatmaktadır, 

Söylendiğine göre bombar
dımanı müteakip rehinelerin 
bulunduğu her gemiden on kişi 
ve mevcut altı hapishaneden 
alınan altışar kişi kurşuna di
zilmişlerdir: 

bir alaka uyandırmıştır. Umu- ketler Cenevrede bu sisteme 
mi tesir çok müsaittir. Eden:n karşı saygı göstermemektedir-
fikirleri, mıntaka paktları hak- ler. Bir devlet 8. Edenin tez-

Buenos Ayres, 26 (A.A) -
Arjantin dış bakanlığı Azana 
ile diğer birçok lspanyol rica
linin Madrid'deki Arjantin bü
yük elçisinden elçilik binasına 
iltica etmeleri içi~ müsaade 
taleb ettiklerini bildiriyor. 

Saint Jean De Luz, 26 (A.A)
Nasyonalistlerin Cuma sabahına 
kadar teslim olmak hususun-

Heodaye, 26 (A.A) - Asi· 
!erin işgali altındaki havaliyi 
gezen Royter muhabiriyle di
ğer bitaraf müşahidlerin tah· 
minine göre asilerin dahili 
harptan muzaffer çıkarlarsa 

faşist ve muhafazakar kralcı
ların iktidarı ele geçirmek 
için birbir:erine girmeleri muh
temeldir. Bu sırada ordu bu 
iki taraf arasında bir nevi mu
vazene tesis etmek suretile 
icrayı hükümete çalışacaktır. 

kındaki Fransız fikirlerine çok 
yakın görülmektedir. Milletler 
cemiyeti azası olmıyan devlet
leri ve bilhassa Almanyayı tat
min için Eden Milletler cemi
yeti paktının sulh muahedeleri 
esasından ayrılması lüzumunu 
bildirmiştir. Nutkun bu kısmı 
Küçük itilaf delegeleri nezdin
de bazı endişeler uyandırmıştır. 

lspanyol hariciye nazırı Al
baros Del Vayo'nuu nutku nü
mayişsiz karşılanmıştır. Nutuk 
şeklen mutedildi. Fakat muh· 
teviyatı mütezad tefsirler tah
rık etmiştir. rransa hariciye 

Th M ı • • • nazırı Delbos sulh namıoa 

orez USSO tnlyl Fransanın lüzumlu gördüğü ve 
Moskovada neler KandırmaOa Ispanyol hariciye nazırının iti-

görU,mUş? çalıtıyorlar razlarla karşıladığı ademi mü-
Varşova, 25 (A.A) - Fran- Londra, 25 (A.A) - Daily dahale siyasetini bu sabahki 

sız komünist partisi genel sek- Telgraf gazetesinin yazdığına nutkunda müdafaa etmiştir. 
reteri Thorezin Moskovada göre, dün Romada Mussolini Berlin, 26 (A.A) - B. Ede-

lerini inkar etmekte ve daimi 
müdahale prensibine karşı ha
reket etmektedir. 

Eden tarafından ileri sürülen 
fikirler yeni değildir. Fakat 
bunların lazımgelen katiyetle 
söylenmiş olduğunu teslim et
mek gerektir. 

Eden yalnız Milletler cemi· 
yetine değil, orada temsil edil
memiş olan devletlere de hitab 
etmiştir. Fakat Eden en iyi ni
yetlerin Cenevre tali komisyon-

larında gömüldüğü hakkında 
beslenen şüpheyi büsbütün sil-
meğe ı:ı.uktedir olamamıştır. 

Cenevre, 26 (Ô.R) - Fransa 

Sahife s 

Frangın sukutu hakkında 

Fransız dev et adamları 
neler söylüyorlar? 

Ekser~yet, çok ihtiyati! hareket 
Edilmesi fikrindedir 

Paris, 26 (Ö.R)- Gazeteler 
frankın yüzde 30 kısmından 

düıürülmesini ehemmiyetle tef
sir ediyorlar. "Intransigeant., 
gazetesine göre tedbir son 
derece tehlükelidir. "kiberte., 
karara hayret etmiyor. Hükü
metin masrafları arttırması ne
ticesi olarak şimdi altını mü
sadere ettiğini yazıyor. 

"Debats., gazetesi mcse!en:n 
siyasi şeklini tedkik ederek 
devaluasyonun muvaffak olması 
için .diğer memleketlerin se
viyyeyi muhafazaya razi o!ma
ları liizımgeldiğini, Halbuki 
lngiltere ve Amerikanın para 
istiklalini muhafaza ettiklerini 
yazıyor. 

"Paris Soir,, gazetesi muh
telif şahsiyetlerin fikirlerini 
toplamıştır. Bunların mütalaa
ları şöyledir : 

Georges Bonnet : Devaluas
yon muvaffak olabilir. Fakat 
elverişli bir iklim hazırlamak 
lazımdır. 

Caillaux : - Ayan finans ko
misyonunu hemen içtimaa da
vet ediyorum. 

Duclas: - Komünist partisi 
işçilerin hayat vasıtalarını azal
tan Devaluasyonun kat'i has
mıdır. 

Flandin: - ltimadsız birşey 
olamaz. 

Germain-Martin : - Ancak 
nizam içinde muvaffak oluna
bilir. 

Brunet : - Paranın hizaya 
getirilmesi ekonomik refah için 
elzem şarttır. 

Malvy: - Bu tedbire muha-
lifim. Bundan içtinab mümkün
dü. 

Joahaux - taraftarım, fakat 
ihtiyatla hareket edilmelidir 

Reynaut - Devaluasyon şim
diki hükumet tarafından "ne 
Devaluasyon, ne deflasyon ,, 
diye girişilen tecrübenin sonu
nu göstermektedir. Çok g~ç 

ğişiklik olmıyacağını bildir
miştir. 

Londra, 26 ( Ö.R) - lngil
tere ve Amerika Fransa, . ln
giltere ve Amerika arasındaki 
para itilafı neticesinde arala
rında ticaretin canlanacağını 

kaydetmektedirler. 
Amsterdam, 26 ( Ô.R ) 

Ho!land ı Mikümeti florinin 
partiye,.ııi (altın esası) muha
fazaya karar vermiştir. 

Lomlra, 26 (Ö.R l - Gaze
t~'.er Fransız frangının deve
lüasyonu hakkıN1a mütalea 
beyanından sakınıyorlar. 

BÜYÜK BiR HADiSE 
Paris, 26 (Ö R)-"Paris Soir,, 

gazetesine göre Fransa-lngil
tere - Amerikanın para muka
velesi emsalsiz bir ehemmiyet
tedir. Üç büyük demokrasi 
bununla siyasi, ekonomik ve 
sosyal safhalarda teşriki mesai 
arrnlarını bildirmişlerdir. 

"Paris Midi., Frangın ajust
manının neticelerini şöyle hulasa 
ediyor: 

Devlet için bu neticeler he
man tamamile müsaiddir. Altın 
mevcudunun frangın yeni kıy
metine göre tahmini geniş im
kanlar açacaktır. ihracat mü
esseselerine de frangın yeni 
kıymeti hariçte rakiplerile mü
savi silahla karşılaşmak imka
nını verecektir. Fransız ticare
tinin beynelmilel mevkii salah 
bulacaktır. Dahildeki tesirler 
ise daha karışıktır. 

Fakat hükümet para hare
ket:ni dahili işlerle hemahenk 
kılmak için tedbir alacak, bü
tün zarar görenlere yardım 

edecektir. 

hariciye nazırından sonra aRam
blede söz alan Norveç hariciye 
nazırı asamblenin milletler ara
sında bir uzlaşmaya bütün gay
retlerini sarfetmesini istemiştir. kalınmıştır. 

ikameti hakkında resimli ga- ile lngiliz ve Fransız diploma- nin Cenevrede söylediği nutku SPEKÜLASYON 
ıete neşrettiği bir yazıda Tho- tik mümessilleri arasında mü- tahlil eden Korespondans Dip- R d k TEMA YÜLLERI 

"lntransigeant., gazetesi par
lamentoya verilecek kanun li
yihasile frangın hemen yeni 
kıymetinin tayin edilmiyeceği
ni, fakat parlamentonun bu 
kıymeti tayin için hükümete 
salahiyet vereceğini ve böylece 
spekülasyonun önüne geçilece
ğini, 1928 de Poincare frangın 
kıymetini tesbit ederken ayni 
şekilde hareket edildiğini ya.: 

rez'in Moskova hükümet erki- zakereler cereyan etmiştir. lomatik gazetesi diyor ki: a e Paris 26(Ö,R)-Fransa banka- zıyor. 

niyle uzun konuşmalar yaptı- Mussolininin sert ve ihtiyat- 8. Eden bir harbın patla- d ld ? sı frangıo devaluasyon hakkın- N h p 
ğını ve bu konuşmalar netice- kir davrandığı söylenmektedir. masını ıntaç edecek kati se- Tevkif mi e i i . da verilen karar üzerine Fran- a as aşa 
sinde Fransada komünist faa- Londra, 25 (A.A) - Daily beblerin mevcut olmadığını arı· Berlin, 26 (Ö.R) - B.N.D. sız frangına karşı spekülasyona B 1 d 
liyetinin bilhassa ordu ve ağır Telgraf gazetesi Roma muba- lamıştır. Fakat bunun için her Ajansı Stalinin Teşrinievvelde mani olmak için lazımgelen ve- er İn e 
endüstride arttırılmasına ve birinin sandığına göre Fransız hül(ümetin kendi si.ı asal anla· mezuniyttini bitirerek Mosko- saite malik bulunduğunu bil- Berlin, 26 (A.A) - Mısu 
fakat ispanya hadiseleri tavaz· hükümeti Milletler cemiyetinde yışına tetabuk etmiyen siyasal vaya döneceğini Moskovadan dirmiştir. başbakanı Nahas paşa Finans 
zuh edinceye kadar Halk ceb- kalmak lüzumu hakkında Mus- sistemlere karşı musamakir ve haber alıyor. Aynı ajans lzves- Brüksel 26 ( Ö.R ) - Betçi- bakanı Makran paşa ve genel 
hesinde sosyalistlerle teşriki soliniyi ikna etmek üzere Ro- kayıdlı bulunması şarttır. Nas· tia gazetesi baş muharriri Ra- ka bankası Fransız frangı hak- sekreterOsman Resmi, resmi ol-
ınesaiye devam olunmasına ka- maya hususi bir mümessil yol- yonal sosyalizm başka millet- dek'in tevkif edildigini iddia kındaki harar üzerine Belçika mıyan bir ziyaret iç1n buraya 
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Yazan : Tok Dil 

Geçen sayıların hulA-
•aaı: 

EJner l\a11ad>ız köyiiııdt' ilun 
lsfarıbııl mlljtüsii.11derı K.atırcıoğ
lıına ge/eıı nıektub iizttine müna· 
kaşa edlyotlar. Nilıayet. Sultaıı 
lbıafıim falılt1ıda11 irıdıtilecrğı için 
bit lıim11rt olamıracaijı kaııaativle 
ı·o/a rıkırot/ar, rol/arı şrnlık i(in
ıfr bıtakııwıar. rakat /zmıt na
lıiı•r/aiııden bir Nalııre lıalkı e/t'-
1 . . 
" 1 a!/aıa hınmiş /ıır lıa/de kar· 
şı/ıy,,,/aı 

!( Ônde gi
0

den, Haydaroğlu ile 

1 atırcı birdenbire gem kastı· 
ı"r, karşıdan gelenler ilerleyor
ardı. Gelenlerin naraları şevk 

Tefrika No: 3 

ve sürur içinde olduğu için 
silah kaldırmadılar .. 

Fakat Katıreıoğlu Haydar
oğluna: 

- Sen dur! Ben yalnız bun
lara karşı çıkayım, bakayım 
nedir bu karşılama! 

Diye atını hızla ileri sürdü, 
gelenlerin karşısına biran için
de atılıp gem kastı, bağırdı: 

- Heyyy! Nedir! Bu?. Düş
man mısınız, dost mu? 

Karşıki kafile birbirine ka
rıştı, biran durakladılar, niha
yet içlerinden birisi, ileri yü
rüyerek: 

- Siz efeler alayı değil mi-
siniz? 

- Evet! 
- lstanbula gitmiyor mısınız? 
- Gidiyoruz. Fakat size bu 

haber nasıl ulaştı. 
- Sizden önce xelen çoban

lar haber verdiler. Haydaroğlu, 
Katırcıoğ'u nerede? Biz onlarla 
görüşelim .. 

Katırcığlu bunu söyliyenin 
yüzüne baktı, gülerek: 

- Bilmiyorum, arkadalar 
belki. 

- Öyle ise götür bizi on· 
ların yanına, 

Kabrcıoğlu atını çevirdi: 
- Hadi gelin bakalım, sizi 

onlarla görüştüreyim, diye 
kendi kafilesine döndü. 

Bir saat sonra efelerin kafi
lesi, Nahiyeden gelenlerle bir
lik güle aynıya, Nahiyeye gir
diler .. Şakalar, kahkahalar or
talığı çınlatıyordu. 

Nahiyenin ortasından bir 
dere akıyordu. Derenin kenarı 
Söğüt ağaçlariyle dolu idi. 
Efeler evlere sığmadılar .. 

Nahiyenin içinde Saray 
adamlarından kimse bırakma· 
yan ahali, lstanbulda deli Ibra
himi tahtından indirmeğe ko
şan efeleri bu yaz gününde ev
lerinde barındıramadılar .. 

Efeler, Nahiyenin, mesirelik 
geniş bir çayırına çekildiler. 
Köylüler, etrafa ocaklar kaz
dılar, koyunlar, kuzular kesildı, 
şarap küpleri, söğüdlerin di
binde dereye sokuldu. Nahiye, 
karı, kızan ayağa kalktı, hepsi 
efeler ordusunu ağırlamak için 

canla, başla koşuştular, çalış
tılar, evlerinde yufkalar yaptı
lar, kuzular götürdüler, tavuk
lar, horozlar kestiler. Nahiye 
sanki sevinç mahşeri içinde 
çalkandı .. 

Efelerin atları çayırlara sa
lındı. 

Nahiyenin en ileri gelen zen
gin ağası Çaylakçı Hasan, Ka
hrcıoğlu ile, Haydaroğlu ve 
önde sayılan Efendili oğlu, Ak
yakalıyı, Bırak Aliyi, Yeğen 
Hö.~an ve arkadaşlarını Hana
yına almıştı. 

Bir kaç saattenberi onları 

ağırlamakla uğraşıyordu.. Ak
şam; ağır ağır eteklerini ufuk
lardan sürüyerek Nahiyeye çö
küJ oı, güneş kızarıb batıyor, 

çağlayanların ş rıltısı duyulmağa 
başlıyor ve Nahiye akşam se
rinliğinde, akşamın safasına 
garkoluyordu .. 

Geniş yazlıkta, minderlere 
çökmüş, arkalarındaki yastık-

lara yaslanmış Katırcıoğlu ve 
Haydaroğlu ile arkadaşlannıo 
ortasına yerden yapılı dört 
ayaklı kocaman bir tahta sofra 
getirdiler. 

Çaylakça Hasanın uşaklariyle 
beraber, karısı ve dört kızı, 
oğulları ellerinde taşıdıkları 
yufka, kavun, karpuz, et göz
lemeleri, böbrek, tavuk ve kaz 
kızartmalarını sıra sıra tahta 
sofraya yerleştirdiler, arkasın· 
dan kocaman bir şarab küpünü 
dört uşak dört bir tarafından 
tutub yazlığın kenarına daya
dılar. 

Katırcıoğlu bu sıra Haydar 
oğlunun gözüne bakarak: 

- Haydaroğlu dedi .. Bu ne 
iş? 

- Ne gibi? 
- Baksana! Bu gidişle biz 

sabaha kadar buraya misafir 
kalacağız .. 

Haydaroğlu Katırcının me 
ramını anladı. 

- Sahi! Dedi.. Ne yapalım? 
- Son:ı l'rır -



Sahife e • -=· 

ı Greta Garbonun meraklı ifşaatı 
Büyük artist ruhunu kemiren bütün endişeleri, 

Sinema artık ronıanların 

bedbaht olduğunu açıkça anlatıyor • • 
nıçın 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... ---~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Mafyalar şehri olan Hollyvood'da yıldız!arı rezalet çıkartarak korkutan 

sahih şantajcı gazeteler neler yapıyorlar? Greta daha uslu bir mesleğe 
olmak isterdim, diyor. Artist Lubiç'in bir sözü .. 

değildim. Ne onun bana, ne de 
benim ona gücenmemiz ıçın 

bir sebep yoktu. 

Greta Garbo'nun en eski 
bir dostu, onun ağzından ba-
yat hakkındaki telakkilerini 
şu suretle anlatıyor : 

" Kulüpler, cemiyetler dev· 
rinde yaşıyoruz . lngiltere'de 
kuruluş maksadları sadece sert 
kolalı yakalarla mücadele et· 
mekten ibaret cemiyetler ol
duğu gibi, lsveç'te seyirci göz
lerini beyaz toplardan daha 
az yoran " Yeşil tenis topla
rına " tarafdar vardır. Ayni 
zamanda bir köpeğin hatıra
sını yaşatmak, yahud da meş
hur adamların çoraplarını ko. 
leksiyon etmek için kulüpler de 
vardır. Yalnız ne bir beyaz 
perde yıldızını iftiralardan, ıs
nadlardan korumak için çalışan 
bir cemiyet, ne de sınema 
yıldızlarının skandal ko~kula
nndan istifade ederek şantaj 
sayesinde yaşıyan gazeteler 
aleyhinde takibat yaptırmayı 

deruhte eden bir teşekkül 
vafdır. ,, 

Greta'nın bu kinsiz sözlerine 
muhatab olunca, onu teselli 
etmek ister gibi : 

"Müsamahakar olmak lazım
dır, dedim. Hakkınızda yazılan 
ve söylenen şeylere gözlerinizi, 
kulaklarınızı kapamak mecbu
riyetindesiniz. Fakat bunların 
ne ehemmiyeti var. Siz her 
şeyden önce büyük bir artist 
değil misiniz?,, 

"Artist.. sö· 
zünü ağzımdan 
çıkarmamıştım 

ki, Gretanın 

çehresinde bir 
nevi boşnudsuz
lıık, batta ıstı

rap belirdi. 
"San'at, de

di. Ben dün· 
yaya geldiğim 
gündenberi o
nun için yaşa

dığımı sanıyo

rum. Bununla 
beraber öyle 
dakikalarım o
luyor ki, bir 
ınsanın hayatta 
ara ya bileceği 
en faydasız şey 
bu olduğuna 

kaniim. 
-insafsız ol

mayınız. Sao'at 
sayesinde en 
büyük ş~refe, 
servete, dehaya 
kav1Jşmuş bu
lunmıyor mısı

nız ? 
Bu mukabe

lem belli ki, 
onu müteessir 
etmiştir. 

Başını eğdi. 
Alnının çizgilerinden, ensesine 
toplanan ondüleli buklelerinden 
omuzlarının titreyişinden başka 
birşey görmiyordum. 

"Hiç birşeye erişmiş değilim. 
cevabını verdi. Hatta kendi 
kendime soruyorum : Sinema 
yıldızı olmakla hayatımı m·ıb

vetmiş değil miyim ? " 
Şaşkın şaşkın yüzüne bak

tım. Çinde, lsveçte, Honolulu
da, hatta dünyanın en umul
maz köşelerinde Greta Garbo
yu kendileri için bir idol te
lakki eden milyonlar ve mil
yonlarca genç kızı düşündüm. 

Bunlardan hangisi en yüksek 
mertebesine erişmiş far7.ettik· 

luıe i.ıA cıxpu:a;nicft 
• ~- Go1IXı( ..• 

HOLL YVOOD MAFYALAR 
ŞEHRi 

"Bugün artık bütün bunlar 
uzakta kalmış şeylerdir. Bu 
vak'ayı senede bir defa belki 
hatırlarım. Fakat peşimi bırak
mıyan, bana zarar vermek için 
ellerinden geleni yapmaktan 
çekinmiyen bir çok uydurma 
dostlarım da vardır. Bu anla
tacağı~ vak'a pek eski değil· 
dir . Hollyvood'ta senaryosu 
meşh\lr bir romandan alınan 
bir filmi çeviriyordum. Partö
nerim olac3k genci bizzat ta
yin etmiştim. 

"Çok mert bir gençti. Bir 
gün yanıma gelerek şunları 
söyledi : 

"Greta, ben samimi bir dos
tunuzum. Sözlerime İnanmanızı 
rica ederim. Yeni filminizin 
aktörleri öğrenildiği günden
beri muhtelif mahfellere men
sub birçok kimseler kavgacı 
tabiatınızdan bahsederek beni 
korkutmağa çalışıyor, sizin par
töneriniz olduğum takdirde da· 
ha ilk günde çatışacağımızı 

Hollyvood'taki bütün diğer stüd· 
yoların çevrelerinden uzak tıı
tulacağımı Röylüyorlar. Bütün 
bunları size anlatmaktan mak
sadım, şahsi düşmanlarınızın 

.,,..._...,..,......_.......-~-..,,-...,,...~-~----~--,.~, ne kadar çok 
olduğunu bilme 
niz içindir. ,, 

Oreta Oarbo 

Kav Ffa11sis 

!eri Greta Garbonun bu daki
da kendileriyle mevkiini değiş
tirmeğe hazır olduğunu tasav
vur edebilir. Greta hakikatle 
hayal arasındaki bu tezadı ta
mamlamak için kederli bir ses
le devam etti : 

" - Dostum, benim haya
tım, ıstırabon ta kendisidir. ,, 

STiLLERiN ÖLÜMÜ 
" - Anlıyorum ki bedbaht

sınız. ,, Sizi bedbaht eden şey 
aşk mıdır ? Diye sordum. Bu 
sual biraz kaba, yersiz kaç
mıştır. Bir kadına neden bed
baht olduğu sorulur muydu? 

Fakat o içindeki acıyı dök
mekten zevk alıyordu sanki .. 

Çehresinde bir tebessüm do
laştı ve anlattı : 

" Yine ayni meseleye geli
yoruz. Biliyorum, birkaç kim· 
seler Gretanın aşktan ötürü 
bedbaht olduğunu tekrar et· 
mekten sevinç duyarlar. Çok 
aziz dostum olan Stiller öldüğü 
zaman yalanlarla dolu kitaplar 
yazılmıştı. Bunların hepsinde 
Stillerin a~k yüzünden intihar 
ettiği, onun ölümüne benim 
sebep olduğum yazılı idi. 

Muhakkak ki, Stillerin kal
bini bana verdiği günler oldu. 
Fakat o öldüğü zaman ben 
artık onun için eski ve vefa
kar bir dosttan baska bir şey 

Hollyvood'u 
çok iyi tanıdı

ğımdan bu söz
lere şaşmadım, 
Müşterek ilk fil
mimizin bu şa
yiaları tekzibe 
yeteceğini söy
ledim. Düşman
larımızın canla
rını sı an şey 

iftiraları arttıkça 
halkın bana kar
şı sevgisinin de 
artmakta olma
sıdır. 
TAHVIF TE
SiRiNi GÖS

TERMIŞTı 
"Sekiz gün 

sonra aynı deli· 
lıanlı beni ziya
rete geldi. Düş
manlarımın sal
dırışlarını arttır· 

dıklarını, "Stille 
r,, in ve daha 
nice nice mu
hayyel kurbanla 
rımın hikayeleri
ni anlattıklarını, 
hı:. t a iki çocuk 
babası olan meş
hur bir ltal
yan dansörün 

ölümünden 24 saat evvel bana 
yolladığı mektubu kendisine 
gösterdiklerini söyledi. 

Bilhassa bu sonuncu yalan 
beni fazla müteessir etmişti. 
Zira "mukabelesiz kalan büyük 
aşkı uğrunda,, hayatına niha· 
yet verdiği iddia edilen dansörü 
ben belki bir defa görmüştüm. 
Ne milliyetini ne de evli oldu
ğunu bilmiyordum. Bu adam 
bana hiçbir zaman mektup 
yazmamıştı. 

Partönerim izahatımdan be
nim kadar müteessir oldu. 

"Bütün bunlar iğrenç şeyler 
dedi. Bu yalanlar sinirlerimi 

- Sonu 7 lnd ~ahifede -

İş1f al ediyor ... • 
yerını 

• 

1 

"~Jr11ıaıı Uo<l/ıry·,, ;1:1111111/r 
ro/ii11ii rapıror. Carolr oda lıizmefçı-<i i/r çok iri 011/oşı\'or değil mi ? 
Sinema artık romanların ye- rucu olmıyan bir zaman, bir 

rini işgal ediyor. Bunu ilk tec- romanı, hem de tecessüm et• 
rübe eden bir Amerika filim miş şekilde okuyub anlamak 
müessesesi olmuştur. Mirna Loy iç:n kafi geliyor. 
ile Varner Bakster'in müşterek 
çevirdikleri (Aşktan sonra iz
divaç) filmi bu düşünceyle ha

Bu filimlerde,romanlarda gö• 
rülen edebi kıymetler tamamen 

muhafaza edilmektedir. Muha· 
zırlanmıştır. 
Aşktan sonra izdivaç,meşhur vereler hareketli ve canlıdır. 

romancı Harvey Allen'in 400 Muharririn üslüb husu<iyetle-
büyük sayfalık b r eseridir. rine kadar her noktaya filimde 
Amerikan kütüphanesinin şah· yer verilmiştir. Ancak bu filim-
eserlerinden biridir. Filmi an- )eri çevirmek diğerlerinden çok 
cak iki saat yirmi dakikada daha müşkü!, roman kahra• 
seyretmek kabildir. manlarını temsil edecek artist• 

insanlar bir romanı okumak ler daha kültürlü ve rollerini 
ıçııı artık iiç, beş günlerini benimsemiş o!aca klardır. 
feda edemiyorlar. Vakitler çok Bu filimde Mirna Loy çok 
kıyınetlenm;şt•r. iki saatlik yo- muvaffak olmuştur. 

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

Marian Marslı Beyaz Perdede 
1 

7 Bin Doları ödememek 
için buna mecbur nlmuş 

Marvotı Marslı 

iki yıl önce kendi arzusuyla iki yıllık bir ayrılıktan sonra 
sahneden ayrılan Hollivud'lu sahnedeki vazifesine avdet 
sehhar yıldız Marian Marslı, eden Marian Columbia Pictu• 
kendi branşında filimler çevir- re'le yaptığı üç senelik kont· 
mek üzere tekrar sahneye av- ratı hiç bir sebeple bozamıya· 

det etti. Onun sahneye avde- cak şekilde bağlanmıştır. Kon• 
ti de ayrılması gibi ini bir ka- tratı bozan veya ihlal eden• 
rarla oldu. - Uif/cn rrı·iı iııız 



Greta Garbonun· 1 

meraklı ifşaatı 
Başfaralı 6 ıucı say/ada 

o kadar yordu ki 48 saatten· 
beri gözlerime uyku girmedi." 

Partönerimi teskin ettim. Fi
lim başlayıncaya kadar birbi· 
rimizi görmemeğe karar verdik. 
Fakat bu mülakattan üç v,üo 
sonra bir mektub aldım. Par· 
tönerim çok samimi bir lisanla 
yazdığı bu mektubda müşterek 
mesaimizin bir fe!iiket getire· 
ce~ine kani olduğundan muka· 
velemizin feshi için teşehbü· 
sümü rica ediyor, İcab ederse 
tazminat vermeğe de hazır ol· 
duğunu bildiriyordu. 

- Bu kadar sade ve her
kesten uzak bir hayat yasadı· 
i!"ınız halde sizden ne istiyor· 
lar? dive sordum. 

- En tehlükeli müfteriler 
amatörlerdir. Amerikalı olmı· 
yan bir aktör veya artistin çok 
ömürlü bir san'at hayatı olma
sından hoşlanmazlar. Bir Fran• 
sız, bir Rus, bir lsveçli Hollv· 
voo'da gelerek en yüksek şöh
rete erişti mi bu şöhretin altı 
ay, bir sene sürmesine taham· 
mül ederler. Fakat sekiz on 
sene ayni şöhretin devamı on
lar için affedilmez bir şeydir. 
Bu hak'1zlıktan şikiyetc;i olan 
sadece ben değilim. Size be· 
nim gibi daha bir düzine yıl
dızın adlarını verebilirim. Şan· 
tajcı gazetelerin sütunlarında 
senede birkaç defa yapılan re· 
feraodumlarla ömürlü yıldızla
rın popülarite bakımından on 
yedinci veya otuz yedinci 
mevkii işgal ettiğimizi isba

bir teşkilattır bu ... 
DAHA USLU BiR 

MESLEK iSTERDiM 
Greta fı kirlerini biraz daha 

açarak şun'arı ilave etti: 
"Ben, yaş, gurur, gazete 

neşriyatı ve entirikaların daha 
az müessir oıduğu bir mesleı:?e 
sahih olmak isterdim. Isveçteki 
evimin bir köşesine çekilerek 
ça'ışmak için heykeltra~ veya 
muharrir olmak isterdim. O 
zaman e•er:mio ömürlü olmasını 
umabilirdim. Şimdi binbir insan 
varlığının keyfine, binbir çeşid 
hadiseye tabiim. IRtikbalden, 
ihtiyarlıktan, düşmanlarımdan 
ve dostlarımdan korkmağa 
mecburum. 

- Sinemayı terketmeğe ka· 
rar verdiğin:z hakkındaki şayi
alar hep sizin bu insan kaç· 
kınlıi?ınızdan çıkmıyor mu? 

- Burada size uzun uzadıya 
anlattığım yalanlar ve şanla j· 
!ardan başka bir şey aramayı
nız. Sinemasız yaşayabileceğimi 
zannetmiyorum. 

Bu münasebetle, Ho1lyvood'ta 
verilen bir suvarede şahidi ol
duğum bir sahneyi asla unu
tamam. Bir gazeteci Ernest 
Lubiçle Şaplenin de hazır bu· 
lundukları bu suvarede bir çok 
tanınmış simalarla mülakat ya· 
pıyordu. 

Ernest Lubiçe şunu •ordu: 
- Sinema iycad edilmemiş 

olsaydı ne yapacaktınız? 
Meşhur sahne vazii tereddüt

süz cevab verdi: 
Onu lycad edecek-ta çalışırlar. .Şarlo gibi bir 

san'atkar bile bu referandum- tim. 
!arda ancak on dördüncü mev· Ya siz Şaplen? 
kii işgal edebiliyor. Amerika Ernest Lubiçin sinemayı 

iycad etmesil'i bekliyecek ve 
kamoyu şoven değildir. Dünya· 
oın en az yabancı düşmanı olan şimdi yaptığım gibi Şarlı Şap-
memleketi Amerikadır, diye- len olacaktım. 
bilirim. Fakat bu şantajın ip- ilaveye lüzum var mı ki, 
!erini çeken bir çete, bir Mafya Şaplen benim verrueğe hazırla-
teşkiliitı vardır. Hedefi iftira, dığım cevabı vermiş bulunu· 
rezalet ve yalandan ibaret olan yordu. 
..•...... ······································~······································· 
!erden biri 100,000 dolar taz· kendisini mahkum ettiren Met· 
minat vermeyi taahhüt et· ro müessesesi müdiri Mr. Oli-
ınektedir. vier aleyhine bir dava ikame 

Hollivudun yıllarca en seh· etmiştir. Bu dava hukuk mah· 
har yıldızı kalan Marianı böyle kemesini alakadar etmekte idi 
sıkı sıkıya bağlamıya sevkedeo ve stüdyoda Mr. Olivier'in 
amil nedir ? Şimdi bunu bütün kendisine tecavüz ederek işini 
sinema meraklılan birbirlerine kalb huzuruyle yapmasına mani 
soruyorlar? olduğu iddiasını taşıyordu. 

M Mahkeme bu iddiayı esasın· 
arian Marsh bundan iki yıl dan reddederek bunun işi bı-

önce çalışmakta olduğu Metro rakmak için kafi bir sebeb 
müessesesinde ani olarak vazi· 

olmadığı neticesine varmıştı. 
fesinden ayrılmış; hatta bu ka- Bu suretle Marian'ın son ümi· 
rarını tatbik edinceye kadar di de yıkılıp gidiyordu. 
en samimi bir arkadaşına bile Işte Marian Marsh'ı yeniden 
açılmamıştı. Marian vazifesin- sahneye avdete sevkeden ha· 
den ayrıldıktan sonra mahke· dise budur. Marian bu 75000 
meye düşmüş ve 40,000 dolar doları ödeyinceye kadar, yani 
tazminat ödemiye mahkum edil- bir yıl çalışacaktır. Esasen 
m1şti. Ancak bu tazminatı iki yaptığı kontratta bu müddetin 
yıl sonra ödemiye başlıyacaktı. sonunda çalışıp çalışmamak 

Marian, mahkum olduktan kararı kendisine verilmiş olu· 
sonra, kendisini mahkum eden yor. Mariao Marsh'ın ilk çevi-
rnahkemeye başvurarak, yine receR-i fılim (Frölayn iks) tir. 
~--~~---~-
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lieçen akşam arabad;:o, tenha yolların yalnızlığından 
i:.tıtade için yanınıza fazlaca sokulduğu zaman: 
"Semiha uzaldsş biraz ııorkuyorum kendimden" ....... 
- Çolc tuhaf bu, 

hey ... Scınu ne o'ac:ık? 
Semih gülmek, nihayet çocuk sahibi 

- Neden her şeyin sonunu 
?~şünüyoıuz .. Hangi son insan 
•çın lıavırlı bir netice vaadede-· 
bilmiş•ir? Düşünüyorum ki, bü
lün sevg:me rağmen biri çıl.ıp j 
da St.>m hayla evlenmek arzu
sunu gösteıse, farzı muhal .Se
miha da böyle bir evlenmeye 
tazı o'sa, İnanmanızı ister:m ki 
ben de memnun olurum. Onun 
~aa~eti, benim için de başka 
evıden bir saadet olur. 

1 
Seıniha için evlenmek, ana 

0 rnak, bir erkeğe karşı vazi
feli bulunmak, onun yüziine 

olmak imkansız şeyler .. Farze· 
delim ki, Semihanın bir çocu· 
ğu o'acak.. Öy!e z:mnediyo· 
rum ki, bu rüya hakikat oldu· 
ğu dakikadan itibaren Semiha 
ö'müştür. Onun maddeden çok 
uzak olan hiiviyeti, böyle bir 
hayat kadrosu içinde sönmeğe 
mahkümdur. Biz neler konuşu• 
} oruz, N eclii.. Bunlar boş ve 
manasız söz~er.. insanlar uyu
mazken de rüyalar görebili· 
yorlar .. 

Neclf, derin bir hayret için
de başını kaldırmıştı. O, hak· 
kında bir çok şeyler söylenen 

TENi A51R 

Şild şarripİyonası var 
Altay ve 

final 
lzmirspor takımları 

için çarpışıyorlar 
• t 

AL7AY 7AKJMI 
Bugün bir aydır devam eden 

934 • 935 senesi şild şampiyo· 
na'1nın son haftasıdır. Halk 
stadında saat 17 de yapılacak 
A1tay • lzmirspor maçı ile şam
piyona hitam bulacak ve [ Şıl
d J in dördüncü sene sahibi 
taayyün edecektir. 

Bu yıl şıld şampiyonası p.e
çen senelere nazaran sönük 
geçmiştir. Bunda Alsancak 
stadyumunun tamir ve tanzi
mine binaen maçların tribünsüz 
olan Halk stadında yapılması· 
nın ve binnetice çok seyırcı 
celbedememesinin tesiri olmakla 
beraber, Altınordu ve Göıte
pe'r.io bir kısım oyuncularının 

Rusya'da olması dolayısile ta· 
kımlarının tam kadrolarile çı· 
kamamasının da dahli vardır. 

Filvaki şampiyonaya namzet 
takımlardan K. S. K. ın bir 
sürpriz neticesi Burnavaya 
yenilerek tasfiyeye uğraması 

neticesi dört haftadır devam 
eden karşıhşmalardan Altay • 
Altınordu maçı istisna edilirse 
hiçbir müsabaka müsavi kuv
vetler arasında cereyan etme· 
miş ve heyecanlı olmamıştır. 

Fakat bugün yapılacak maç 
en son ve final olmasının heye
canını taşımakla beraber en 
kuvvetli ve iki müsavi kuvvet 
arasında cereyan edeceği için 
çoktandır seyredilmeyen ve 
beklenen karşılaşmalardan biri· 
si olarak karşımıza dikilmiştir. 

KiM KAZANACAK? 
Maçın ehemmiyet ve heye· 

canını böylece tebarüz ettirdik· 
ten sonra kimin tarafından kaza· 
nılacağı ve (şild) in dördüncü 
sene sırasına hangi takımın 

isminin yazılacağını evvelden 
anlamak elbette ki meraka 
değer. Fakat biıim burada 
yürüteceğimiz mütalaa ve mü· 
lahazalar ne dereceye kadar 
hakikati ifade efobilir. 

Iki takımın şimdiye kadar 
seyrettiğimiz maçlarından edin· 
diğimiz kanaat her ikisinin de 
henüz tam formlarını bulmamıs 

Semib'teo böyle bir cevab bek· 
lemediğini bu bakışıyle anlat· 
mak istiyordu. Semih acı bir 
gülümseme ile konuştu: 

- Anlıyordum, dedi. Ceva
bımı biraz, hatta biraz bile 
değil; çok, pek çok tuhaf bul· 
dunuz. Benim yapı'ışımda bir 
insanla konuşurken daha sarih 
olmamı, Semiha hakkında da
ha müsbet bir fikir edinmemi 
istiyordunuz. Fakat bunuu im· 
kanı yoktur. 

yor. 

O sizi seviyor. 
Anlıyamadırn? 

Semiha sizi cidden sevı· 

Ne tatlı rüya bu .. 
Semib. bey .. Sizinle daha 

açık konuşmak isterim Semiha 
sızı ciddi bir aşkla seviyor. 
O kadar seviyor ki hayatı, si· 
1inle lanışalıdanberi tamamen 
değişti. O şimdi sizden haya· 
tını bağlamak üzere teklif bek· 
liyor. iki gün önce kendisine 
uğramıştım. Bana her şeyi an· 
!attı. Hatta aranızda geçen en 
küçük muhavereleri bile •• 

oıduklarıdır. Altay takımında 
Vahab yoktur. Buna rağmen 
takımın ve bilhassa muhacim hat· 
tının oyununda bir istikrar peyda 
olmuş, Vahab varken olduğu 
gibi oyuncular mütereddit de· 
ğil, serbest oynıyarak bütün 
randımanlarını verdikleri için 
daha iyi neticeler alınmaktadır. 
Me~ela Vahablı zamanında 
Altay, bu sene olduğu gibi 
Altınorduya hiçbi;; zaman yedi 
gol atmamıştır. 

Sahanın küçüklüğü de Al
tayın bu verimli oyununda 
tesiri olduğunu söyliyenler 
vardır. 

lzmirspora gelince; takım he-
0nüz tam kadrosunu bulamamış· 
tır. Bu hal bilhassa muhacim 
hattında takımın aleyhine ola
rak tebarüz etmektedir. En eyi 
oyuncularından Adnanın oyna· 
tılmaması yüzünden Ethem gibi 
muhacım hattında muvaffak 
olan bir oyuncunun muavin 
hattında oynatılmasını intaç et· 
mekte ve dolayısiyle bu hal 
muhacim hattının gol yapma 
kabiliyetini azaltmaktadır. 

Yalnız kuvvetli defans saye
sinde tutunduğu ve şimdiye 
kadar karşısına kuvvetli bir 
rakip çıkmadığı için finala ka· 

dar varabilmiştir. Binaenaleyh 
vaziyet Altay lehinde goruo
mekle beraber Izmirspor takı
mının ıyı ve isabetli teşkil 
edılmesi takdirinde netice me· 
raklı şüpheli bir durum almak
tadır. -·····-Kaô?a 

Tepecikte Kemer caddesinde 
Konyalı yedi yaşlarında Hay
reddin cadde üzerinde bir tek 
yük arabası arkasından gider· 
ken ayrılacağı sırada ansızın 
oradan geçen belediye tanzi· 
fatına aid şoför Osman oğ· 
lu Hüseyin idaresindeki kam
yona çarparak hafif yaralan· 
mıştır. Yaralı Memleket hasta
nesine gönderilmiş ve şoför 

vakalanmıştır. 

- Nasıl, anlattı mı? 
- Hem de gizlemeden. Siz 

çok büyük bir hatii işlediniz 
Semih bey.. ' 

Öyle zannettiniz ki, bir genç 
kızı tatmin eden şey yalnız 
aşkın kendisidir. Hata ettiniz 
Semih hey .. Hem de fahiş bir 
hata işlediniz. Bir genç kız 
için aşk, bir vasıtadan başka 
birşey değildir. Bahusus Se
miha tipinde bir kız için .. 

Semihayı, bütün inkarınıza 
rağmen sevdiğinizi anlıyorum. 

Onunla daha iyi olmak ister· 
seniz... Daha açık söyliyece· 
ğim. Elini tutacaksınız. 

Semih kızaran çehresile 
sordu: 

- Ne demek bu Nedii ... 
Anlıyamıyorum. 

- Semiha şikayet ediyor. 
Onunla sık sık kırlara gidiyor· 
muşsunuz. Akşamın son tülleri 
ortalığı kaplayıncaya kadar 
taze otlar arasında dolaşıyor, 
uzun uzun konuşuyormuşsunuz. 
Konu§malarınız daima mu~lak, 

Mı!şhur Alman yıldızı Marlen Oietrich lngilterenio Denham 

stüdyosunda ilk filmini çevirmeğe başlamıştır. "Zırhsız Şövalye" 
adını taşıyan bu filmde Marleo bir Rus kontesi rolünü yapmak· 
tadır. Bu resimde Marleni Rus kılığında görüyoruz. ,..._._ m' 
Oğretmenlerin nazarı dikkatine 

Ahmet Etiman Kitap Evi : Müşterilerinin değerli ilgilerine 
dayanarak lzmire yaraşacak şekilde genişletilmiştir. 

Ahmet Etiman Kitap Evi : Kültür Bakanlığının okul ki

tapları ile diğer bütün ki- lapların lzmir deposudur. 
Ahmet Etiman Kitap Evinde : Zengin kırtasiye çeşitleri de 

okul kitapları gibi iskontolu fiatlarla satılmaktadır. Kitaplar 
tamamen gelmiştir. Siparişler sür'atle gönderiiir. 

Izmir Hükumet Caddesi No. 58 • 60 Telefon: 2535 
" .................................. mıcı ... ım111mwl 
~.-:ı:SS11ı:mm-...m;a;:ım;;;ıım=anmmm~e:mı--•1Z1:11ıl 

•• 
Oğretmenlerin nazarı dikkatine 

YAVUZ KiTAP EVi sahibi Fahri Kitapçı bu sene Dev· 
let matbaası kitaplarının da satış hakkını almıştır. 

Vukubulacak siparişleri en müsaid şartlarla ve son sür'atle 
göndermeğe amadedir. ilk, orta ve Lise kitaplarının yegane 1 
deposudur. Adres: Yavuz kitap evi 

No. 56 Kemeraltı 
ı ..... _.mııı ... mnmı:ıımı:1:ıaı:ım .......... -.ıımı ... :::::ı=-ı· 

Türkiye 
J(ızı1ay Kurumu 

Böbrek, karaciğer ı ahatsızlıkları
na, hazırrısızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilki1ik yeni Izmir eczanesi TELEFON : 2067 

daima müphemmiş.. Siz de 
takdir edersiniz ki Semiha ti· 

pinde bir kız müphemiyetten 
fazla hoşlanmıyor. Konuşurken 
hazırladığınız samimi vaziyetler 
Semihayı memnun etmekle, 

yarınınız hakkında ona tatlı 

tatlı ümitler vermekle beraber 

bir türlü müsbet bir adım ha
line ge!emiyormuş .. Sebebi... 

Sebebi .. Bu biraz tuhaf ama .. 
Bir genç kız ağzından çıkması 
zor olsa da Semihanın hatırı 

için sizinle açık görüşmiye ka· 

rar vermiştim. Semiha aşkın 

manevi tezahürleriyle tatmin 

edilecek bir kız değildir. Siz 
henüz onun elini bile sıkmış 

değils"niz. Halbuki bir genç kız 
neler, neler düşünür. Sevdiği 

erkeğin onu acıtmasındıın, sev
mesinden hoşlanır. l'latonik bir 

aşkın Semihayı tatmin edece· 
ğine mi inanıyorsunuz? 

- Fakat bunlar çok tuhaf .• 
Ben ... 

- Biliyorum, dahii doğrusu 
tahmin ediyorum. Semihadao 
böyle birşey beklemediğinizi 
söylemek istiyorsunuz. Semih 
bey, Semiha sızın ıçın öyle 
müsait davranmış ki.. Mesela 

geçen akşam arabada, tenha 
yolların yalnızlığından istifade 

için yanınıza fazlaca sokulduğu 
zaman: "Semiha uzaklaş biraz, 

korkuyorum kendimden,. de· 
mişşiniz.. Semih bey o esnada 
Semiha sizden böyle bir cevab 
beklemiyordu.O istiyordu ki siz 
onun göğsünüze düşen başını 

sevginizle sarasınız.. O kadar 

okşıyasınız ki aranızdaki mane· 
vi alaka, sevginin maddi teza• 

hürleriyle canlı ve sağlam bir 
şekil alsın .• Siz çok yanlış ha· 
reket ettiniz. 

- Tıpkı aptal bir erkek gibi 
değil mi? 

- Onu bilmiyorum. Bildiğim 
şudur ki Semi!::a sizden daha 
pratik olmanızı istiyor. 

- .,,'ionu ı·ttr -
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BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli \ 
••••• •••• •• •• •• 1 

SiRKECiDE \ 

Osmaniye ı 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her ıki otelın müsteciri 
Türkiyenın en eski ote:cisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütlin Eğe halkına ken
dis:ni sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
~ms~~~:;:::'.:2...1\i~ fiatlar müthiş ucuzdur. 

m ı 

En fayda!ı hediye şüphesiz 

G R i Pi N dir 

Çünkü 
şifa 

her ağrıyı keserek 
ve neş' e getirir 

Devlet Demiryollarından: 
Aşağıdaki gayri menkuller 9-10-936 Cuma günü saat 15 de 

lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda pazarlık suretiyle 
ve &yn ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin gayri menkuller hi

zasında yazılan mikdarda muvakkat teminat vermeleri ve işe 

girmeye mani kanuni bir halleri olmadığına dair beyannameler 

ve aranılan vesikalarla muayyen vakıtta komisyona müracaat 
etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyonda ve Tire istasyonla

rında istasyon yazıhanelerinden parasız alınır. 

" Radyolin ,, müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 

harikalı bir tertible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 

ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgılığından mütevellid 
rahatsızlıkları süratle geçirir, hastalığı şifaya, ıstırabı neş'eye 
çevırır. 

1 - Sağlık istasyonunda 10/11 harita numaralı büfe ve ev üç 

senelik kiraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 75 lira ve 

muvakkat teminatı 563 kuruştur. 

2 - Tire istasyonunda 18 harita No.lıı büfe bir sene için 

kiraya verilecektir. Bir senelik kira bedeli 50 lira muvakkat 
teminat 375 kuruştur. 25-27 524 (1928) 

No. 3371 F. 

ÇABUK 
RAHAT 

TRAS OLMAK 
• 
İSTER SENİZ 

No. 3378 DAIMON velespit, motosiklet 
otomobil projektörleri 

Bu fenerler iki yüz metre mesafeyi gösterir. iki ampul
ludur, tek ve çift yanar. Hem pille hem dinamo ile yandığı 
gibi gayet dayanıklı ve sağlamdır Bn fenerlere 
dinamolarımız da gelm ' ştir, tavsiye 

Merkez Hastanesi Operatörü 
Hasta'arını pazardan başka 

her gün ikinci Beyler sokağı 

Müuyede salonu karşısında 

78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev a<lresi : Karantine köp
rüc!., Berat aparlımaoı No. 5 

Mıso::ıı::::ı::s::ı::ıı::ı:==Plı:ııııııE311ôlBlrc:ıı• 

CZ/Z77/L7L77//L7/.7.f.Z_'/./Zl ,. 
Hususi muallim ı 

ikmale kalan ilk ve orta '; 
mektep talebe~eri süratle im- ' 
tibana hazırlanır. Şekerci Ali 
Galip ticarethanesi yanında 
Mehmed Ali tuvalet sa!onuna 
(Z.M) rumuzile müracaatlar·. 
r////////././L///// LLLL/.L.tJ'J/j 

1'arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGLAll -------- 1 ZABiF ·-------"'V'~ "CJC"'CJZ ı >"'CJFl 
= 1 ı;ı ",;JY/~O!Z7Z.LZT.LLL/.Z/://.//L//L//J////LJL//L/:C/c.LZJ 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

================== SATIŞ YERLERi ===============::= ;;;:;/;;:;.:;;.,:,:;~ • v::;.:;;:;;:;;;/l 
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sfii~~~:~r:d:a ŞARK HALI T. fta. ş 
~~~~~a~:~i~1<l:- F AHRi Kandemir oğlu 
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yni kumaşlar iz mirde Sağırzade ve Asım Riza 
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RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
kapıdır 

Fl.A..1 >-Y-C>~I~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fevkalade kuvvetli terki bile mikropları öldürür ve sade 
dişlerinizi değil; '11Ücudünüzü de korur. Fakat günde iki 

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

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

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

TAZE TEMiZ 

JIAÇ 
ucuz 

HAMDİ NÜZl-IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

• . 
• . . . . 

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

N·AS18Q ilACl 
KANZUK 

Doktor 

.Cems'in 
' 

Nasır 
iLACI 

.. - '\ 

m • OZAR.. 

DOKTOR JEMSilt 
En eıki nasırları bile pek k11a bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve mUesair bir nasır ilacıdır. 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icra No. 

106 
105 

Hükumet avlusunda büfe 
Burnava Kürt izzet sokağında 12 eski taj 
numaralı dükkan 

104 Bayraklı Kanarya sokağında 10 eski 8 taj 
numaralı ev 

107 Halkapınar Kağıthane caddesinde 282 eski 
numaralı ev 

Lira 
1156 

ıs 

12 

29 
22 
40 

108 Buca Zafer sokağında 21 eski No. dükkan 
109 Karataş Vapur iskelesi 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarları on beş gün müd: 

detle artırmıya konulmuştur. ihalesi 5-10-936 pazarertesi güı1'1 

saat 16 dadır. Taliplerin Milli Emlak Müdüriyetine müracaatları· 
22-27 480 ]1939] 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 30 eylülde 

gelip beş birinci teşrine 

kadar Rotterdam - Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 

CERES vapuru 2 Birinci teş· 
rinde gelip yükünü tahliyeden 
sonra Burgas, Varna ve Kös
ten için yük alacaktır. 

SATURNUS vapuru 11 bi
rinci teşrinden 14 birinci teş
rine kadar Anvers, Rotterdam, 
Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

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

SVENSKA ORlENT Lınıen 
HEMLAND motörü 29 Ey

lülde beklenmekte olup Rotter
dam, Hamburg, Bremen, Co
penhage, Daııtzig, Gdynia, Gö
teburg, Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

V ASALAND motörü 13 bi
rinci teşrinde gelip Rotterdam, 
Hamburg, Bremen, Copenhage 
Goteburg. Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

Servici maritime Roumain 
ALBA JUL YA vapuru 25 

Eylülde gelip Malta, Marsilya 
ve Cezair için yük olacaktır. 

SUÇEA VA vapuru 20 birinci 
teşrinde gelip 21 birinci teşrin
de Pire, Malta, Marsilya ve 
Cezair için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
SARMACJA vapuru 2 birin

ci teşrinde doğru Anvers, 
Dantzig ve Gdynia için yük 
alacaktır. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navh.ınlardaki ve hareket ta
rihlerindeki d .... ğişikliklerden 
acenta ıresuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Paris takültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

I\luzaflcı· EroAul 
Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 4en 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

lzmir Asliye mahkemesi bi
rinci hukuk dairesinden: 

lzmir hazine tarafından Kar
şıyakada Şeref sokağında 1/1 
No. lu hanede oturan ltalya 
tebaasından Pol Korsini aley

hine açılan ecri misil davasın
dan. dolayı müddeaaleyhin ika· 

ınetgahının meçhuliyetine mebni 
gazete ile ilanen tebligatı ka

nuniye ifa edildiği halde yevmi 
ınuayyende gelmediğinden müd

dei hazine vekilinin sebkeden 
talebile muhakemenin g1yaben 

İcrasına karar verilmiş oldu
ğundan hukuk usul muhake

meleri kanunun 398 inci mad
desile mevadı müteakibesi ah

kamına tevfikan yevmi muha
.keme olarak tayin kılınan 4-11-
936 Çarşamba günü saat 10 da 
ınasarifi gıyabiyeyi temin ede

rek mahkemeye bizzat gelme
diği veya vekil göndermediği 
takdirde gıyaben icra olunacak 
muhakemede müddei hazine 
tarafından dermiyan olunan 
Vakıaları kabul ve ikrar ad 
olunacağı gibi başkaca cezayi 
nakdi ile de mahküm edileceği 
leblig makamına kaim olmak 
iizere ilan olunur. 582 (1957) 

N V. 
W. ·F. H. Van Der 

Zt>e & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. ın. b. H. 
ANGORA vapuru 21 ey?ül

de gelip Hamburg, Bremen ve 
Anversten yük çıkarmıştır. 

TINOS vapuru 25 eylülde 
bekleniyor. 29 eylüle kadar 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 

KYPHISSIA vapuru 6 birinci 
teşrinde bekleniyor. 10 birinci 
teşrine Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük
alacaktır, 

GERA Motoru 15 birinci 
teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam. Hamburg, Bremen 
limanları için yük alacaktır. 

Denizli iflas memurluğundan : 
Denizlinin Çaybaşı mahallesinden ve halen Denizli belediye 

reisi Mustafa Naili Küçükanın doktor Kazım Samanlıya olan 

borcunu ödememesinden dolayı Denizli ticaret mahkemesinin 

?.1-9-936 tarih ve 610 numaralı ilamiyle iflasına karar verilmiştir. 
1 - Alacaklıların ve istihkak iddiasında bulunanların ilan 

tarihinden itibaren bir ay zarfında delillerinin asıl ve suret:erini 
dairemize tevdi etmelidirler. 

2 - Müflise borçlu olanların yine ilan tarihinden itibaren bir 

ay içinde borçlarını bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde cezai 
mesuliyet bulunduğu. 

3 - Müflisin malları herne suretle olursa olsun o mallar üze

rindeki hakları mahfuz kalmak şartile yine biray içinde daireye 

getirib tesl:m etmeleri lazımdır. Makbul mazereti olmaksızın 

getirmedikleri takdirde cezai mes'uliyete uğrıyacakları ve ruç

han haklarıodan mahrum kalacaklardır. 

4 - İlan tarihinden itibaren on gün içinde ilk toplanma ya

pılacağından asaleten veya vekaleten 2-11-936 tarih pazartesi 

günü saat 16 da Denizli icra ve iflas dairesinde hazır bulunma

ları müflis ile müşterek borçlu olanların ve kefillerinin ve bu 

borcu tekeffül edenlerin de işbu toplantıda hazır bulunabilecek-
leri ilan olunur. [1958] 

A THEN motoru 26 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg, Bremen 
limanları için yük alacaktır. 

, - ' HÜSEYiN Kt. YIN • :aıu•• 
Amerıcan Export Liııes 

Nevyork 
EXAMINER vapuru 26 ey

lülde doğru Nevyt>rka hareket 
edecektir. 

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. 
~ 

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHORDA vapuru 9 ilk 

teşrinde Pireden Boston ve 
Nevyorke hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 23 ilk 
teşrinde Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

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

•• CiO •• 

Den Norske Middelhavslinje 
BANDEROS vapuru Halen 

limanımızda olup Havre, Diep· 
pe, Dünkerk ve Norveç liman
larına yük alacı.ktır. 

BOSPHORUS motörü 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Le Havre 
Dünkerk, Dieppe, Anvers Di
rekt ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 
Armement H.Schuldt Hambcrg 

DUBURG vapuru halen li
manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg limanlarına yük alıyor 

•• Cı!l •• 

Khedivial Mail Line 
ABOUKIR vapuru 30 eylül 

öğleden hareket edecektir.Port , 
Sait, Hayfa, Beyrut ve isken• 
deriye için yükliyecektir. 

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

Budapest 
DUNA vapuru 22 eylülde 

Belgrad. Novisad, Budapeste, 
Bratislava, Vienue, Linz liman
ları için yük alacaktır. 

SZEGED motoru 13 ilk teş
rinde bekleniyor. Belgrad, No
visad, Budapeşte, Bratislava, 
Uiyana ve Linz için yükliye
cektir. 

--•-11!11'.lDJıll&liH•-

johnston Varen Line Ltd 
Liverpul 

KENMORE vapuru 27 ey
lülde Burgaz, Varna, Kkstence 

Sulina, Galaç ve Braila liman
larına hareket edecektir! 
~-~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 30 ey
lülde bekleniyor. Köstence, Su
lina, Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yük alacaktır. 

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

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

Mobilve evi ŞEKERCiLER No.26 
LOKS VE SAGLAM 

Çiftçi ve hayvan 
sa iplerinin na
zar dik atına 
Hayvanlanmza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

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

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

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

Posta kutusu No. 224 
Tele fon - lzmir 3465 
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Akciğeri olmıyan her hay ' 
vanı öldüren keskin Filitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla satılır. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve hepinize lazım naf
talini almakta biraz acele 
ediniz. 

Kullanışlı ve dayanıklı Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun
ması mecburi olan mikrop 
öldürücü mazot, asidfinik, 
karaolin ile göktaşı, benzin, 

alkol, h~rnevi asid, oksijen kaynağı ıçın karpit, su, macun 
ve bağday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk üzerine Kız markalı meşhur " Arti ,. kumaş 

boyasını unutmayınız. 
Kolonya, diş macunları, krem, koku!u sabunlar ve daha 

pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, herhalde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

Olivier Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentası 
BİRİNCf KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
DIDO vapuru 29 eylüle ka

dar Londra ve Hull içın yük 
alacaktır. 

DRAGO vapuru 30 eylülde 
Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracaktır. 

LESBIAN vapuru 9 teşrini
evvele kadar Londra ve Hull 
için vük alacaktır. 

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

Liverpool hattı 
DRAGO vapuru 7 birinci 

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

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

Deutche Levante - Linie 
'ı HERAKLEA vapuru birinci 

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

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me. 
suliyet kabul edilmez. 
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Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 

lzmir ikinci Hukuk mahke -
mesinden: 

lzmirde Değirmendağı Os
maniye mahallesinde Molla Ah
med sokağında 12 saytlı evde 
oturur Mehmed oğlu lsmail 
Hakkı tarafından Düzcenin 
Cedidiye mahallesinde Mudurlu 
lsmail kızı Leyla aleyhine aç
tığı boşanma davasının mahke
me•i sırasında: Müddeialeyh 
Leylanın ikametgahı meçhul 
olmasına mebni ilanen tebliğ 

suretiyle yapılan tebligata rağ
men gelmediğinden ve cevapta 
vermediğinden hakkında gıyab 

kararı ittihazına ve bu kara
rın da ilanen tebliğine ve mah
kemenin 10-10-936 Cumartesi 
günü saat 9,30 taklikiııe karar 
verilmiş ve bu gıyab kararının 
bir suret;nin de mahkeme di
vanhane·ıôııe talik edilmiş oldu
ğundan müddeialeyhin o günde 
ve saatte iz mir ikinci hukuk 
mahkemesinde hazır bulunması 
veya bir vekil göndermesi ve 
aksi takdirde hakkıodaki mah
kem~nin gıyaben görüle-::eği 
şahid de dinleneceğinden tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 570 (1955) 

Marka her boy Lüks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNDAP marka 
motosiklet petromaks lüks fe
ner lambaları sıhhi Apostel 
ağızlığı her çeşit gramofon 

plakları hediyelik zarif saat 
ve kristal likor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncakları, elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamızda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

Sağlam kefaletle 
taksitle verilir. NECiB SADIK 

DAMLAPINAR 

SELA 
Mevsimin 

pis ve kor
kunç nezle
sinden sızı 

korur. 

M.DEPO 

S. Ferit 
• 

ı a 
Eczanesi 

Fenni Gözlükcülük 

ECZANESi 

HİLAL ECZANESİ 

HER NEVİ FENNf GÖZLÜK 

Altın, nikel, yal elektrovİ7, sello!oit has baga her türlü çer
çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her türlü gözlükler, tayyare ve şoför gözlüklerile 
güneş ve toz gözlükleri, ile bütün opkaım;n bütün icabatı. Göz 
hekimleri için muayene kutuları, al"t ve edevat deposu 

TOPTAN ve PERAKENDE 



San ne tO 

Günün en mühim ve beklenilmiyen hadisesi 

Fransız frangı lngiliz lirası ve 
dolarla kıymete düşürülüyor 

• 
aynı 

Fransa -lngiltere ve Amerika hükômetleri paralarının, 
altına karşı ayni nisbette olmasında mutabık kaldılar1 

....................................................................................................................••••••...........................•••..••••••••••••.•••...............................................•.••....•................................... "' . 
~ Üç hükumet SPEKÜLASYON MANEVRALARINA KARŞI karşılıklı TEDBİRLER ALIYORLAR. BELÇ l KA ve ISVİÇRE de ayni anlaş-
; maya iŞTiRAK EDiYORLAR. Fransada büyük heyecan vardır. MEBUSANIN yarınki TOPLANTISINDA FIRTINALAR KOPACAKTIR. 
~ Hükumet amelenin vaziyetini ve ufak tasarrufları korumak için tedbirler alıyor . 
• . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Paris, 26 (Hususi) - Günün 
en mühim ve beklenilmiyen 
hadisesi Fransız frangını lngiliz 
lirası ve dolarla ayni kıymete 
düşürerı:k paralar arasında 

müvazene temini için Fransa 
hükümeti tarafından verilen 
karardır. Neşredilen bir teblige 
nazaran Fransa, lngiltere ve 
Amerika hükümetleri bu suret
le paralarının altın'a karşı ayni 
nisbette olması için mutabık 
kalmışlardır. Ayni teblige göre 
üç bükümet bu suretle dünya 
ekonomik mübadeleleri ıçın 

daha sağlam bir esas hasıl 
olacağını ümid etmektedirler. 
Bu tedbirin neticesi olarak 
kontenjan ve kambiyo acentesi 
tedbirlerini asgari hadde indir
mek için üç hükümet lazımgelen 
mukarreratı alacaklardır. Üç 
bükümet bu siyasete bütün 
dünya milletlerinin iştirakini ve 
bu suretle beynelmilel ekono
mik münasebetlerin ihyasını is
temektedirler. 

Fransız hükümeti Frangın 
dolar ve lngiliz lirasiyle aynı 
seviyeye indirilmesi için bir ka
nun layı hası hazırlamıştır. 

Mebusan meclisinin bu kanunu 

/'ıan "l.Z 11ıa/ıye tlQZlfl 

Vimıt Anriol 

kabul etmesine intizaren Fransa 
bankası spekülasyon manevra
larına karşı koymak üzere la

zımgelen bütün tedbirleri al-
mıştır. 

MALiYE NAZIRININ 
BEYANATI 

Paris 26 (Hususi) - Saat 
1,15 de gazetecileri kabul eden 
Maliye Nazırı Vincent Auriol 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- lngiltere, Amerika, Fran
sa hükümetleri naıLına müşte
rek olarak tanzim edilen be
yannameyi size okudt!m. Bu 
üç demokrasi arasında bir pa
ra anlaşmasıdır. Bunu bütün 
milletlerin iştirakine arzetmek
teyiz. Vaşington ve Londra hü-

Çok mii/11111 kararlar atall rrarısız 
başvekili Leoll Blum 

kümetlerine kıymetli iş birlik
lerinden dolayı Fransa namına 
teşekkür ederim. Bilhassa te
lefonla Fransanın refah ve um
ranı için hararetli temenniler
de bulunan Neville Chamber
laine te,ekkürlerimi bildiririm. 
Fransa hükümeti bu anlaşma 
ile, bir taraflı bir devaluasyon 
(parayı kıymetten düşürme ) 
hareketi yapmıyacağı hakkıı.

daki sözünü tutmuştur. Bu su
retle paralar arasında b:r mü
vazene hasıl olmaktadır. Bu
nun arsıulusal neticesi müba- ı 
deleleri arttırmak, milli neti
cesi de iktısadi faaliyeti y;ik
seltmek olacaktır. 

KÜÇÜK TASARRUFLAR 
KORUNUYOR 

Sosyal nizamı ve anlak ica
batını korumak için hükümet 
küçük tasarruf erbabiyle eski 

muharipler menfaatine bazı 
tedbirleri parlamentoya teklif 
edecektir. Gündelikler hayat 
fiatinin temevvücatına göre de
ğiştirilecektir. Vilayet ve na· 
hiyelere yardım edilecektir. 

Nahiyeler için 2 mil
yar frank tahsis edece
ğiz. (500) milyon frank 
tesanüt sandığına ve 
(500) milyon fr< nk ta 
eml:ik hipotek kredisine 
t hsls edilecektir. 

MEB USAN YARIN 
TOPLANIYOR 

Meclisi mebusan pazartesi 
sabahı için içtimaa çağırılmıştır. 
Parlamentonun hükümetin si
yasetini tasvip edeceğini ümid 
ederim. 

BELÇIKANIN TEBLIGI 
Brüksel 26 (Ö.R)- lngiltere, 

Amerika ve Fransa arasında 
hasıl olan para anlaşması üze-

rine hükümet şu tebligi neşret
miştir : 

1 - Hükü:net Amerika, In
giltere ve F ransanın müşterek 

kındaki mukarreratı ile hasıl 

olan vaziyeti tedkik ettikten 
sonra şu tebligi neşretmiştir: 

" Fransanın frangın kıyme-

• 1 ...... 

f-ransız lıiik!inıetinin emıi/e kapafılau Parıs borsası 

beyannamesine ittıla kesbetmiş- tini yüzde 30 indirmek hak-
tir. kındaki kararına ittıla hasıl et-

2 - Bu hükümetler beyne!- tikten sonra lsviçre de para-
milel iktısadi münasebetleri sını ayni seviyeye getirmeği 
kolaylaştırmak üzere bir para milli ekonomi menfaati say· 
anlaşması yapmışlardır. maktadır. Federal meclise hü· 

3 - Amerika, lngiltere ve kümet bu maksadla bir proje 
Fran~a hükümetleri paralar verecektir. Cıımur Başkaı'lı ve 
arasında devamlı bir müvazene Maliye Bakanlığı şefi bu ak-

şam radyo ile bu hususta be· 
olmadıkça ekonomik münase· 
betlerdc i~tikrar hasıl olamı- yanaıta bulunacaktır. 

NAZIRLAR MECLiSiNDE 
yacağı mütalaasile paraların 
birbirile ayni seviyeye getiril-

Paris 26 ( Hususi ) - Blum 
Matignon konağında nazırlar 

meclisinin mesaisine riyaset et· 
miş ve Fransız parasının Dolar 

-..:j>:;;:~~~ij*ı~~ -----.'... .• v:::_e_I'..'.n~~giliz lirası ile ayni sevi-
l 

t 
1 

Alt111 drposıınun azalnıasmdaıı koıkulaıı rrarısız bankasırwı 
~·er altı hazinelerini kapayan bekri 

mesini "ajustmanı,, teklife ka- yeye getirilmesi meselesi ve 
rar vermişlerdir. Belçika hü- buna karşılık olarak alınacak 
kümeli de hu kanaate iştirak tedbirler hakkında görüşülmüş-
edcr. tür. Bu konferans saat 11,30-

4 - Belçika da bu hükümet- d~n .13,35 e kadar devam et-

i "b' b . t" ff mıştır. er gı ı u sıyase ın muva a- . . . 
kıyeti ile beynelmilel ticaretin Malıye nazırı. ".'ın~en~ .Aurı?I 
inkişaf edeceğine kanidir. frangın kıymetının ındırılmesı· 

5 - Belçika hükümeti de n.e ~~kabi~ ?~n~~~iklerin hayat 
bu progamın tahakkukuna di· fıa~ının degı.şıklıgın~ uy~urula· 
ğer milletlerin de iştirakini ca~ın.ı, e~k~ m~harıb!erın .te-
temennıye şayan görüb bu işe kau~ıyelerı uzerın~ekı tevk~f~-
tam manasile müzaherete dai- ta aıd kanun emırnamelerının 
ma hazırdır. ilga edildiğini bildirmiştir. 
ISVIÇRE AYNI HAREKETE MALiYE KOMiSYONUNDA 

iŞTiRAK EDiYOR Paris 26 (Hususi) - Mebu-
Bren, 26 ( ö.R ) - Isviçre san meclisi koridorlarında şim· 

hükümeti Fransanın para hak· diden büyük bir faaliyet hü-

l 
Fransız nıilli barıkası 

kümfermadır. Maliye komis
yonu frangın yüzde otuz kıy
metten indirilmesi kanununu 
tedkik için yarın toplanacaktır. 
Parti grupları vaziyetlerini ta
yin için yarın öğleden sonra 
toplanacaklardır. 

BELÇiKA DA IŞTiRAK 
EDiYOR 

Brüksel 26 (Hususi) - Bel
çika hükümetinin Ingiliz-Fran
sız • Amerikan beyannamesine 
iltihakının metni şudur: 
1-Belçika hükümeti Fransa, 

lngiltere ve Amerika hükü
metlerinin aralarında görüştük
ten sonra para meselesine karşı 
vaziyetlerini bildirmek üzere 

1 yapmağa lüzum gördükleri be
} anata ittıla ktsbetmiştir. Bel· 
çilıa hükümeti dünyaya daha 
fazla refah verecek ve millet
lerin hayat seviyesini ıslah 
edecek bu kararda onlara ilti-
hak eder. ' 

2 - Bu maksadla Belçika 
hükümeti birbuçuk senedeııberi 
takib ettiği ve Belçika fran
gının istikrarını temin eden 
siyaseti hattı hareketini değiş
tirmemeğe karar vermiştir. 

3 - Fransa hükümeti para
lar arasında müvazene tesis 
edilmeden paraların istikrarının 
sağlam bir esas üzerinde ku
rulamıyacağı mütalaasiyle par
lamentosuna bir ajistman tek
lifine karar vermiştir. Belçika 
hükümeti, lngiltere ve Amerika 
gibi bunun beynelmilel ekono
mik teşriki mesaiye hizmet 
edeceği kanaatiyle alakadar 
devletler veya salahiyettar mü
esseseler arasındaki müzakere
lere iştirak edecektir. 

4 - Belçika hükümeti de 
Fransa, lngiltere ve Amerika 

hükümetleri gibi bu siyasetin 
muvaffakıyetinin beynelmilel 
ticaretin inkişafına bağlı olduğu 
kanaatindedir ve bilhassa kon· 
tenjan ve kambiyo kontrolü 
tedbirlerinin tedricen azaltıla
rak ilga edilmesi için hemen 
harekete geçilmesine en büyük 
bir ehemmiyet atfeder. 

5 - Nihayet Belçika da 
Fransa, lngiltere ve Amerika 
gibi diğer milletlerin bu siya-
sete iştirakini ç<zk temenniye 
şayan görür ve buna daima 
müzaherete hazırdır. 

ISVIÇRE BORSALARI 
Roma (Hususi) - lsviçre

nin de parasını dünyadaki ha
kim paralar sırasına çıkarmak 
kararının bir neticesi olarak 
yeni kanun kabul edilinceye 
kadar borsa Pazartesi ve Salı 
günleri kapalı kalacaktır. 

BORSADA VAZIYET 
Paris 26 (A.A) - Dün ak

şam Cenevreye hareket edecek 
olan B. Leon Blum Pariste 
kalmıştır. Paris borsasında 
dünkü toplantı piyasada fev
kalade bir terakki kaydetmiş
tir. Beynelmilel menkul kıymet
ler epey fırlamıştır. Fransız es· 
hamının çoğu bazan yüzde ona 
kadar çıkan piyasa farkların
dan sonra anca 1< kote edile• 

/11[filız maliye 11a<ırı 

1 

Növil Çember/ayn 
bilmiştir. Fransız rantları iki 
puandan fazla kazanmışlardır. 

MES'UT BiR NETiCE 
Nevyork, 26 (A.A) - Nev

york Times gazetesi Fransız 
frangı kıymetinin yeniden tes• 

bit edilmesine dair olan kararı 
mes'ud bir netice ile tavsif 
etmektedir. 

FRANGIN KIYMETi 
Paris, 26 (A.A) - iyi haber 

alan mahafilin kanaatine göre, 
Dünya paralarının istikrar ba• 
linde bulunmasında alakadar 
başlıca memleketler arasında 
umumi bir anlaşma yapıldığı 
tekdirde Frank kıymeti bir 
lngiliz lirası 100 frank olma~ 
üzere tesbit olunacaktır. 

• 


