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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 1 
• HAKKI OCAKOCLU 

.A..BC>::J."1ıir.13:: ŞEC~A.i:T:t l 

~am mUdd~!l•Türkiye i~in r=ariç_içfnl
1 Senelik . . . • . . . I.100 2500 

Altı aylık . . . . . . 100 - liioo 1 

TELEFON : 2ee7 1 

Türk parası 
Dünyanın seçilmiş paralarının 
en kıymetli ve en kudretlisidir 

SANCAK ürklerinin ANA VATA kavuşma i e
y A heyeOer gönderiliyor ğini bildirmek için ANICAR 

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

280 hin 
Türk Fellah 
olamaz ... 

-.. 

Milletler cem iyt>f i l•onseyiıı

dt>. 111aııdalaı· ıııesetesi yörii
liirkl'ıı, J raııın:: ııı iiralılıası, 

/1t·a118aıı111 .Sııriyeılc 11c11i 
biı' 1·ejiııı tatbik elmel.: fik

rinde oldıır)ııııır l>Ü!flPrli. lla
riı:ift" cekilim i:: Teıfik llıi~tii 
Aras, im ıııiiııasebetle, ııok

lni ııazaı·ııııı:ı i:alı r/ıııek 

ıırsıılıııı bıtldıı. Sııllıpn·t'eı·. 

dih'iist .siynsf'fiulc teıııayii:: 

edcıt Tiitl,d,11cııi11 bıı pı·ojeye, 

nrrleıı iki lı allı bir cılıika 
rıöslenli!fıııi anlattı. 

Hariciye vekilimizin sarahatla 
söyledikleri gibi, Fransanın yeni 
projesine gösterdiğimiz yüksek 
alaka, sadece Fransa ve Suriye 
ile dostluk münasebetlerimizi 
kuvvetlendirmek arzusuna mün
hasır kalmaz. ' Bununla birlikte 
beynelmilel mukavelelerden te
Yellüd eden bir hukuk mese
lesi vardır L.i, hassasiyetimizi 
en yüksek mertebeye çıkar• 
lllıftır. Biz, milletler arasında 
lı:ar ılıklı emniyet esasına da
yanan eyi dostluk bağlarının 
Örülmesinde, beynelmilel teah
hüdlerin sadakatla tatbikinden 
daha sağlam, daha ümid verici 
bir yol bulunmadığına kaniiz. 
Türkiye, kendisi için hayati bir 
kıymet taşıyan meselelerde bile 
dünya diplomasisine bu ka
naattan ilham alan siyasetinin 
güzel örneklerini vermiştir. Ta
kib ettiği siyasette bu kadar 
dürüst olan bir memleketin 
başkalarından da aynı dere
cede dürüst muamele görmeğe 
hakkı vardır. Şu halde Türk 
kanında, Türk harsında 280 bin 
kişinin mukadderatiyle sıkı sı
kıya alakadar bulunan bir hak 
davasında başka türlü düşüne 
bilir miyiz ? 

Sulh davası uğrunda büyük 
bir fedakarlığa katlanarak 
llıaııdater devletin şeref sözüne 
emanet edilmiş olan koskoca 
bir Türk varlığının çiğnenme
sine göz yuma bilir miyiz ? 

Ortaya koyduğumuz dava, 
her noktai nazardan kuvvet
lidir: 

Fransa namına Franklen Bu
Yon tarafından imza edilen An
kara muahedesiyle bu muahe
denin tatbik şekillerini karar
laştıran 21 ilk Teşrin 926 mua
hedesi, lskenderun ve Antak
Yanın muhtariyet hakkını tanı
lllıştır. Sancak Türkleri, kendi 
kendilerini idare hakkından is
tifade edeceklerdi. lskende
tunıa Antakyada rt.smi lisan 
:.ürkçe olacak, Türk harsı hi
b ~ın.. bulunac~ktı.' Memurların 
Uyuk ekserıyetı Türklerden 

~~~ilecekti. Sancağın bayrağı 
Urk bayrağını aııdıracaktı. 
Biz yıllarca büyük bir teham· 

:uı göstererek Fransanın man
ilter devlet sıfatiyle teahhü

- Sorııı 2 11ci saı•/adıı -
Şevk.e1. EU.Iıııı;:l.n. 

~ " Meljfep/rr a(ıl11kı·n ,. başlıklı 
0<1tnızın ik11ıl'i ~ısmı yıırırı ıleram 
~e1ıt· ır. 

BAŞVEKiL DÜN ADANA YA GELDi 

Vilayetin ihtiyaçları ve pamukçuluğumuzun inkişafı hakkında 
salahiyettarlar ve köylülerle çok saminıi hasbıhaller yaptı 
ELAZIZDEN geçerken orada bulunan Mareşal FEVZi ÇAKMAK, Orgeneral KAZIMIN ve birinci umumi 

müfettiş ABJDIN OZMENIN de iştirakiyle yapılan MüHIM TOPLANTILARA riyaset etti. 
EHEMMiYETLi BiR TOPLANTI 

lsta~bul, ao (Yeni Asır muhabirinden) 
ismet lnönU Elizlzden geçerken orada 
bulunan BUyUk Erkanıharblye reisi ma
re,al Fevzi Çakmak, ordu müfettişi Or 
general Kazım, umumi müfettiş Abidin 
Özmenln lştirfiklle yapllan mUhlm toplan
tılara riyaset etli. · 

BAŞBAKANIN LONDRA SEY AHATI 

Istanbul 30 (Yeni Asır muhabirinden)- Başvekil 
ismet lnönü şark vilayetlerine yaptığı tedkik seya
hatinden Adana yoluyle avdet etmektedir. Baş
bakan Adanada, halk ve teşekk!iller tarahndan çok 
parlak surette karşılandı. Vilayet erkanı, ticaret ve 
sanayi odası mümessilleriyle temaslarında vilayetin 
ihtiyaçlarını tedkik etti. Bilhassa pamukçuluğumuzun 
inkişafı etrahnda müstabsille hasbihallerde bulundu. 
Devletin pamuk siyasetine ne kadar büyük ehem
miyet verdiğini anlattı. Başvekilimizin ziyaret ettiği 
bütün şehirler halkı kendi ihtiyaçlarını karşılamak 
hususunda gösterilen büyük alakadan sevinçli ve 
ümidli bulunmaktadırlar. Başvekil bugünü Adanada 
geçirecektir. 

Başvekil ismet ftıöııli re/ikaları ve davetlilerlebir arada 

Ankara, 30 (Yeni Asır)-Başbakan ismet lnönü 
bugünlerde Ankarada bulunacaktır.Başvekilin lngiliz 
kralı sekizinci Edvardın davetine icabet ederek ilk 
bahara doğru Londraya seyahat etmeleri muhte· 
meldir. 

VZZL<r. 

SANCAKTA BÜYÜK GALEYAN VAR 

Suriye hükumeti Türk 
taşıyanla·rı mahkemeye 

bayrağı 
• 

verıyor 

Fakat halk tazyikten korkmıyor 
Istanbul, 30 (Ö.R) - San

cak Türkleri son tecavüzlerden 
beri galeyanda bulunuyorlar. 
Halk küstahça tecavüzleri ta
kib eden geceyi uykusuz ge
çirdi. Türk lskenderun ve An
takyanın anavatana bir in evvel 
kavuşmak dileğinde bulunmak 
üzere bu iki şehirden Anka
raya heyetler gönderiliyor. 

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

Sancak Türkleri, Iskenderun 
ve Antakyanın Suriye mandası 
altında kalacağına dair Suriye 
murahhas heyetinin sözlerini 
şiddetle protesto ettiler. 30 
ağustos zaf'!r bayramında Türk 
bayrağını taşıyarak sevinç te
zahüratı yaptıklarından dolayı 

- Sonu 3 11cü Sav/ada - Şama avdet ederı Surivr muıah/ıas lıncü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kat.alonyalıların bir zaferi Manisada 
AsilerdenMonteAragon Yeni v~li Lütfü 

mevkiini zaptettiler Kırdar işe başladı 
BiN esir, bir çok mitralyöz, 
iki batarya top iğtinam ettllRr. 

Rı/yao kapılarında Cum!ıutı)'fl(İ gene/eri tevkı/ rdm bir ıisı za/Jit 
Paris. 30 (Hususi) - lspan- 3 kilometre mesafeye gelmiş-

yol asilerinin bir tebliğine göre !erdir. 
millici!er Toledodan 30 kilo- Madrid hükfıınetinin tebliği 
metre ilerilemisler ve Madride - Sonu fi ıncı >ahı/etle -

Yeni vali Lü/Jü /(ıtda1111 
Ma111sada islıkbalı 

Manisa, 30 (Özel) - Dura ya 
muvasalatında samimi mera
simle karşılanan valimiz Lütfü 

-Sa1111 ikinci sakı/ede -

•• 
Ovriin çok mühim bir yazısı 

F ransanın elinde dostluk, 
için bir fırsat vardır 

" lskenderun ve Antakyada yaşıyan 2ao bin 
TUrkUn vaziyeti Fransa hUkOmetlne,eğer isterse, 
geçlrdlDlmlz vahim saatıarda her zamandan da
ha elzem olan bir dostluk bağlarını sıklaştırmak 
lmklnını verecektir ••• ,, 

Harıcı ve Vrkılımız lev/ık R.iiştii Aras Crııevıcde Yunan baş muralılıası 
Politıs ve Sovyet baş mııralılıası Lilvino/ arasmda 

- YAZISI AL TiNCi SAYFADA -
.................. ·································································••aA 

ihracatçıların endişeleri 

Dün Odada mühim bir 
toplantı yapılmıştır 

-- -
ALMAN markının düşeceğine dair 
faylaların asllsız olduğu anlaşıldı 

Dün şehrimiz borsasında Al
man markının düşeceğine dair 
bazı rivayetler dolaşmış ve bu 
şayialar üzüm ve incir satışları 
üzerinde de tesir göstermiştir. 

ihracatçılardan bazıları bu 
rivayetleri resmi makamlara 
müracaatle tevsik etmek iste
mişlerse de şayianın asılsız ol
duğu yapılan tedkikler ve tah
kikler neticesinde anlaşılmıştır. 
Hatta bu mesele için dün öğ
leden sonra şehrimiz Ticaret 

- Sonu 2 nti say/atla - trtimaa rıvasc/ rıf1•11 Vail fazlı Oüte, 
• ".J 
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280 bin 
Türk Fellah 
olamaz ... 

- Baştııtafı J met sav/ada -
dünü yerine getirmesini bek
ledi. itiraf edilmelidir ki, her 
geçen gün, hayal kırıklığımızı 

arttudı. lskenderun ve An
takya T''rkleri Suriyeuin ezici 
idaresi altında rahatça soluk 
almak, milli varlıklarına uygun 
hir hayata kav11Ş111ak: lı.ak.lull

dan •a runı kaldılar. Türk! • 
ğün istikW davasına ihanetleri 
yüzünden vatan toprakları dı
şında yaşamağa mahkum edi
len Yüzelliliklerden bir çok fe
sadcı, fellahlar, ermeniler ve 
çerkeslerle elele vererek San
cak Türklerinin başbelisı ol· 
dular. 

Fransa her yerde Türk dost• 
luğuna kıymet verdiği halde 
ne kadar şaşılacak şeydir ki, 
Suriye sınırlarında, lskenderun 
ve Antakyada kendi teabbüd
lerini çiğniyen kötü bir siya-
sette saplanmıştır. Bugün-
kü Fransız hükumeti, Ke-
malist Türkiyede hakim olan 
ruhu en eyi anlaması ve bey
nelmilel teabbüdlere en fazla 
hürmet göstermesi İcab eden 
unsurlara dayanıyor. Suriyeye 
istiklal veren 9 Eylul muahe
desi, milletlerin kendi kendi· 
!erini idare hakkına malikiyet
leri bakımından mühim bir 
adımdır. Fakat bu muahede 
hazırlanırken lskenderun ve 
Antakyanın hususi vaziyeti dü
şünülmemiş olması şaşılacak bir 
gaflettir. Fransanın bilmesi İcab 
eder ki, lskenderun ve An· 
takya, hiç bir zaman Suriyeye 
terkedilmiş değildir. Biz bu gü
zel yurd parçasını, ancak muh· 
tariyete malik olacağı kanaa
tiyle F rausız mandası altına bı
raktık. Fransa Milletler cemi
yetine izafetle haiz bulunduğu 
vekiletten feragat ettiği gün, en 
talıii yol, lskenderun ve Antak
yanııt anayurda ilillıakıdır. 

Milletlerin mukaddes bayat 
hakları namına bu dav:ıyı 

başka türlü mütalaaya imkan 
yoktur. Hele Sanbğın muhta
riyete kavuşması kat'i bir za
rurettir. 

lskenderun ve Antakya Türk
leri Suriye tebaası olamazlar. 
Bu, ne Türkiyenin, ne Suriye
nin, ne de Yakınşark sulhunun 
menfaatına uygun düşmiyen 
anormal bir vaziyet olur. Dün
yanın anormal vaziyetler yü· 
zünden çektiği ıstıraplar yet
miyor mu ki, buna bir yenisi 
daha ilave edilsin ... 

Bunu hergün tekrar ede
ceğiz: 

Sancak Türkleri yabancı bir 
idarenin merhametsiz tazyikine 
bırakılamazlar. Orada, milli 
barsımız aleyhinde suikastların 
devamına göz yumulamaz.Türk, 
F ellab olamaz ... 

lskenderun ve Antakyadaki 
millettaşlarımızın kan asaleti ve 
uyanık şuuru bunu imkansız 
kılmağa yeter. Nihayet Tür
kiye, 280 bin Türkün insan 
olarak yaşamak hakkını her 
zaman korumağa muktedirdir. 

Vaziyet bu kadar sarih iken 
Sancakta yerleşen yabancı Fel
lahların, ermeniler ve çerkes
lerin vahşi bir hınçla millettaş
larımıza, hürriyet ve adaletin 
timsali olan bayrağımıza saldı
rışları tebammül edilmez bir 
küstahlıktır. Bu çirkin hadise· 
ler, davamızın müstaceliyetini 
meydana koymuştur. 

Kurtuluş gununu hasretle 
Lekliyen kardeşlerimize hitab 
ediyoruz: • 

- Müsterih o:unuz. Kemalist 
Türkiyenin dürüst siyaseti ıstı

raplarınızı dindirecektir. Bu se· 
vimli yurd parçası üzerine çö
ken kabusun ömrü azdır. 

Şevke1. Eli.1gj_u 

Tavukçuluk 
• t ••• 

Kooperatifi e 
Tavuk istasyonu .. 

Vilayetçe Burnava Ziraat 
mektebinde liraya modern 
bir tav istasyo111& binası inşa 
edilmesi takarrür etmiştir. 

Bu istasyon için Ziraat Ve
kaletinden dört bin liralık afat 
ve edevat ta ){Önderilmiştir. 

lzmirde bir tavukçuluk satış 
kooperatifi teşkil edilecek ve 
kaza merkezleri ile bazı nahi
yelerde bu kooperatifin şube
leri bulunacaktır. 

Halk ve bilhassa köylüler 
kooperatifin ucuzca satacağı 
ve tavuk ıslah istasyonlarında 

üreteceği ıyı cins tavukları 

alarak tavuk yetiştireceklerdir. 
Tavukçuluk kooperatifi hal

ka ucuzca cins tavuk yumur• 
talan da satacaktır. 

lzm:rde kooperatifin tavuk 
ve yumurta satmak üzere bir 
mağazası da açılacaktır. 

Nafıa Vekili 
Bu akşam şehrimize 

gellyo.-
Şehrimizi şereflendireceğini 

dünkü sayımızda da haber ver• 
diğimiz Nafıa Vekili Ali Çe
tinkaya'nın evvelki geceyi Bur
haniye'de, dün geceyi de Ay· 
valık' da geçirdikleri ve bu ak
şam otomobille Bergama yolile 
şehrimize gelecekleri öğrenil
miştir. 

Vali Fazlı Güleç sayın vekili 
vilayet buc\uduuda karşılamak 

için dün Bergamaya gitmiştir. 
Nafıa Vekili Karşıyaka'da 

Soğukkuyu'da merasimle kar· 
şılanacaktır. 

Meşhud suçlar 
Ve ceza muhakemeleri 

usulU kanunları 
Türk ceza kanunu ile ceza 

muhakemeleri usulü kanununun 
bazı maddelerini değiştiren 

kanunlarla meşhud suçlar ka· 
nunu bugünden itibaren bütün 
memleketde tatbika başlana

caktır. 

Dün akşam polis kısım amir
leri ile polis komiserleri ağır 
ceza mahkemesi salonunda top
lanmışlardır. Cumhuriyet Müd
deiumumisi Asım Tunçay tara
fından yeni kanunlarımızın hü
kümleri hakkında kendilerine 
İzahat verilmiş ve bu kanun
ların tatbiki münasebetile ken
dilerine terettüb eden vazife!er 
anlatılmıştır, 

Mümtaz Yılmaz 
Gürün kazası ağ rceza mah

kemesi azalığına tayin edilen 
şehrimiz ikinci sorgu hakimi 
iken salahiyetle Cümhuriyet 
::nüddeiuıııumi muavioliğinde va
zife gören Mümtaz Yılmaz yeni 
işine başlamak üzere bugün 
şehrimizden ayrılacaktır. 

Feci bir kaza 
Salhane ile Bayraklı arasın

da halı fabrikası arkasında otu
ran Ahmed oğlu Mehmed, 
kendisi11e aid beygiri 11 yaş
larında Mehmed namında bir 
çocuğa vermiş, çocuk bindiği 

atla şose üzerinde dolaştrken 
hayan ansızın ürkmüş ve alabil
diğine koşarken karşı taraftan 
gelen bir arabaya çarpmıştır. 

Arabanın oku hayvanın göğsü· 
ne saplanarak derhal ölümünü 
intaç etmişfr. Çocuk attan yu
varlanmış ise de kendisine bir 
şey o!mamı~tır. 

YENi-ASii'\" 

y r cinayet 

Sazlıktaki Cesed 
Cinayete kurban olan Af onlu 

Mehmed adh bi renchermiş 
92' senesinde Mene enin 

Suçerova mevkiindeki ılıca saz
lıkları arasında bir cesed bu
lunmuştu. O :raman yapılan 
tahkikatta, birkaç gün sazlıkta 
güneşte kalan ve tefessüh ede

rek vücudunun bazı kısım
ları vahşi hayvanlar tara
fından yenmiş olan bu 
cesedin hüviyetini tesbit etmek 
müm!.ı.ün olamamıştı. 

Neticede, ılıcadan istifade 
etmek üzere oraya gelmiş olan . 
bir hastanın sazlıklar arasında 

ecelile ölmüş olduğuna hükme
dilmiş ve mesele bu suretle 
kapanmıştı. Aradan yedi sene 

geçmiş olması~a ra~men sazlık 
içinde cesedi bulunan şah· 
sın h:iviyeti nihayet anla
şılmış ve bir cinayete kur· 
ban gittiği tesbit edilmiştir. 
Adliyeye yapılan ihbarda 
bu cesedin Afyonlu Meh-
med adında biri olduğu 
ve şimdi Foçada muhtar 

olan lbrahim tarafından 
öldürüldüğü iddia edilmiştir. 

Adliyeye bu haberi veren şahit, 
cinayeti bilen bazı şabitlE:(in 

adlarını da bildirdiği için yapı· 
lan tahkikat cinayeti örten es
rar perdesini yırtmış ve hak
kında tahkikat evrakı tanzim 
edilmiştir. 

Adli tahkikata göre, Afyonlu 
Mebmed, muhtar lbrnhimin 
ortağı olan Zeyneloğlu Hasan'a 
tokatla vurmuştur. Bundan !u
zan lbrahim de Afyonlu Meb
medi ö:dürerek cesedini gece· 
leyin iiıca'nın sazlığına atmıştır. 

Dinlenen bazı şabidler lb
rabim'in Afyon'la Mehmed'i 
öldürdüğünü yanlarında söyle· 
diğini ifade etmişlerdir. 

lbrahim, adliye tahkikatı es
nasında suç faili olmadığını, 

vukubulan ihbarın hakikat ol
madığını söylemiştir. lbrahim 
yakında lzmire getirilerek 
Ağırctzada muhakeme edile
cektir. 

ihracatçıların endişeleri 

Dün Odada mühim bir 
toplantı yapılmıştır 

ALMAN markının dU,eceğlne dair 
şayiaların asılsız olduğu anlatıldı 

- Baştaıa/ı l inct say/ada - miş ve bu haber Almanya için 
odasının konferans salonunda siparişler almış ve taahhütlere 
bir toplantı olmuştur. 

Bu toplantıya şehriınizdeki 
ihracat !Kirleri ile l:ıankalar 
direktö~leri, Türkofis müdürü 
Ticaret odası ile borsa heyet
leri ve daha bazı zevat iştirak 
~tmişlerdir. Toplantıya Vali 
Fazlı Güleç reislik etmiştir. 

Alman bankalarına yapılan 
ve Alman hükumetinin resmi 
tebliğini ihtiva eden tebligatta 
Alman bükümetinin Mark kıy
metini asla dü1ürmek niyetinde 
olmadığı ve bir Markın 50 bu
çulc kuruş hesabiyle Türk li
rası karşılığı olarak hesab edil
mekte bulunduğu bildirilmiştir. 

Şehrimizdeki Alman bankası 
müdürü buna dair izahat ver· 

Ehli hayvan sergisi j 
i& ikinci teşrinde • çılacak 

ikinci teşrinin on altıncı günü 
Burnava Ziraat mektebinde 
açılacak olan ehli hayvan ser· 
gisi için hayvanların kaydına 
bugünden itibaren baytar mü
dürlüğünde başlanacaktır. 

Bunun için dün bile müra · 
caat edenler olmuştur. Bu se
neki sergiye alaka pek fazla
dır. 

girişmiş olan ihracatçılarımızın 

endişelerini tamamen ortadan 
~ırmıştır. 

fzmir piyasasına bu haberden 
sonra sükunet gelmiştir. 

• • • 
Şehrimizdeki bazı ihracatçı

lar Fransaya frank üzerinden 

yaptıkları satışlardan zarar gör
memek için nasıl bir yol takip 

etmeleri lazımgeleceğinin ka
rarlaştırılmasını İktısat vekale
tinden sormuşlardı. Vekaletten 
bu hususa dair henüz cevap 
gelmemiştir. Vekaletin bu me
sele üzerinde tedkikat yaptığı 

ve teşebbüslerde bulunduğu 
tahmin ediliyor. 

llususi muhasebe 
nıcınurları 

Mubasebei bususiyede 25 lira 
asli maaşlı merkez tahsil me· 
murluğuna Riza, onun yerine 

de Mustafa, Mustaf,.dan inhi
lal eden yere Müzeyyen terfi 
ettirilmişlerdir. 

Ve daha birçok küçük me
murlar arasında da müteselsi
len terfi ve tayin!er yapılmıştır. 

EL HAMRA TE~:;:N 1 
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Kültür 
Lisesi açılıyor 
Tedrlsa a ayın on 

beşlnda başl acaktır 
Eski kız lisesi direktörü Hay• 

dar Candanlar'm güzel bir te
şebbü.5ü den halı..setıniştik. Bu
gün bu teşebbüs tahakkuk et
miştir. İzmir, " Kültür Lisesi 11 

adını taşıyacak olan yatılı gün
düzlü kız ve erkek yeni bir 
lise kazanmışt ır ·• l(liltür lise
si 11 için Numanza cıt: sokağın

da " Kardiçalı Bay lbrahim 11 in 
konağı kiralanmış, 1-ıu rada İcab 

eden hazırlıklara ·l anmıştır. 

Mektebin bütün at oraluvar 
malzemesi bugünlerde İ stanbul
dan gelecektir. lzmirin terbiye 
ve tedri~ aleminde tanınmış si· 
malarından bir çoğu "Kültür Li
sesinde 11 ders vermeyi kabul 
etmişlerdir. Mektebin daha şim
diden görmekte olduğu büyük 
rağbet lzmirin bir ikinci liseye 
ne kadar muhtaç olduğunu 
meydana koymuştur. Kültür li
sesinin kız ve erkek kısımla

rında tedrisata ayın onbeşinde 
başlanacaktır. 

Mekteblerde 
ilk tedrisata bugün 

ba,ıanacak 

Şehrimizdeki orta mektep· 
!erle liselerde bugünden itiba
ren derslere başlanacaktır. 

Dün talebeler yeni tadilata 
göre mekteblerine gitmişlerdir. 
Kendilerine sınıfları gösteril-
miştir. 

- 1 • ., 

Menşe 
şahadetname!eri 
lktısad vekaletinden Ticaret 

odasına gelen Lir yazıda Yu
nanistana vaki ihracat için 
mahalli belediyeler ve gümrük 
idareleri tarafından menşe şa
hadetnameleri verildiği ögre
nilmiştir. Bu hareket mev
zuata mugayirdir. Menşe şaba
detnamelerinin ihracatçı mem
leket ticaret ve sanayi odala
rınca, oda bulunmıyan mahal· 
!erde mümessillik veya a:ı:alık

larca tanzim edilmeleri la
zımdır. 

-······ 4 Fransaya ihracat 
Menşe şahadetnameleri 

vizesi işi 
Fransaya ihracatta bulunan 

bazı tacirlerin ticaret ve sanayi 
odasından aldıkları menşe şa

hadetnamelerini iz mir' deki 
Fransız konsolosluğuna Yize 
ettirmedikleri ve bu yüzden 
bazı zorluklarla karşılaştıkları 
görülmüştür. 

Alakadar makamlardan dün 
şehrimiz ticaret odasına gelen 
bir yazıda F ransaya ihracatta 
bulunan tacirlerin aldıkları 

menşe şahadetnamelerini be
hemehal lzmirdeki Fransız kon
solosluğuna vize ettirmeleri la
zımgeldiği bildirilmiştir. 

lnebolu faciası 
Ehlivukuf bazı 
sorgular yaptı 
lnebolu vapurunun batma 

hadisesi üzerinde Ağırceza 

mahkemesi karariyle tedkikat 
yapmakta olan mütahassıs de
nizcilerden mürekkep ehlivukuf 
teclkiklerini ilerletmiştir. 

lstanbul deniz ticaret müdür
lüğü ile deniz yolları işletme 

müdürlüğünden ve Antalya li
man reisliğinden bazı mesele
lerin sorulmasına !üzum görül
düğünden ehlivukuf tedkikatı 
durdurmuştur. 
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Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

üzüm 
Çu. Alıcı Fiat 

aşağı yukarı 

309 Alyoti bi. 12 50 15 50 
276 F Z Abdullah 9 125 14 
202 H Alanyalı 13 25 15 25 
120 B S Alazrakill 11 
68 D Ard·ti 12 75 13 75 
45 S Emin 9 9 
44 Beşikçi Z 7 50 7 oO 
36 O Kurumu 11 '15 13 50 
2 J KQben 9 25 9 25 
27 M B Koo. 14 15 
18 G Abdullah 6 75 6 75 
17 C Alanyalı 12 25 12 25 

9 Albayrak 15 15 
9 M J Taranto 14 25 14 25 
6 1 Galomidis 10 50 10 SO 

1214 Yekun 
178319 Eski yekün 
179533 Umumi yekun 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

aşağı yukarı 

450 Ş Riza H 7 25 9 50 
314 H Z lzzi 9 25 9 25 
150 A Muhtar 7 625 12 50 
113 S SüleymanolO 16 

1027 Yekun 
103527 Eski yekün 
104554 Umumi ye kun 

Zahire 
Çu Cinsi 

1397 Buğday 
31 Susanı 

17 Bakla 
100 Kumdarı 

1211 B. Pamuk 

Fi at 
yukarı 

6 75 
14 50 
4 75 
4 50 

47 

aşağı 

5 25 
14 50 

4 75 
4 50 

46 

Hırsızlık 
Şebidlerde Sepetçi sokağın· 

da Tabsinin bir pantalon ve bir 
ceketini çalan arabacı Mahmud 
tutulmuştur. 
Bel kemiğini yaralamış 

Bozyakada Eskilzmir mev· 
kiinde Kemer boğazında bir 
vak'a olmuştur. Rençber Girid· 
li Arabaki Süleyman adında 
birisi Giridli bahar Ahmedin 
çobanı Perşembeli Ayet oğlıı 
Ömeri uzun bir silahla bel ke· 
miğinden yaralamıştır. Yar:ı!ı 
hastahaneye kaldırılmış ve vaka 
faili Süleyman tutulmuştur. 

Manisa da 
Yeni vali Lütfü 
Kırdar işe başladı 

- l/11şla1a;ı /1111na Hl'/ ada -
Kırdar yeni vazifesine başla· 
mıştır. Manisa balkı yeni vali· 
nin memleketlerinin inkişafıııı 
bızlandırmağa muvaffak olaca· 
ğını kuvvetle ümid etmekte· 
dirler. 

Yeni Asır - Yeni Manisa 
valisi Lütfü Kırdar, lımirin ço~ 
yakından tanıdığı ve sevdiği 
bir simadır. Güzel Manisaıııll 
geniş ihtiyaçlarını karşılamak 
için büyük bir hüsnüniyet v~ 
azimle mücehhez olan Lütfıı 
Kırdarın muvaffkkıyetini te· 
menni ederiz. 

Bir köyde 
Büyük yangın çıktı. Sil' 

ihtiyar diridiri yandı 
Çankırı, 30 (A.A)-Bir yaıı· 

gın neticesinde llgazın Coııı 3' 
köyünde 28 ev yanmıştır.Yaıı· 

b·r 
gında yetmiş yaşlarında 1 

kadınla birkaç hayvan yarı· 
mıştır. Yanan evlerden eŞY~ 
kurtarılamamıştır. ..... 'A.'Y/·u··k··A··r ... 

Hcfi k ince, Fai j{ 
()zkan, Eınin 

f )eğernı~n . 
S 1• 'k B k .. - dek• e anı an ası ustuıı 

yazıhanelerini ayni caddede 
yine mezkür banka karşısırıd; 
Bahçeliler hanında 13·H·1 

• ıer• numaralı daireye nakletrnıŞ 

dir. (S. 2) 2-3 
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Madrid kapılannda boğuşma Son Telg"raf Haberleri 
Asiler mukavemet gör- .-imli _ __ ...., _____ ~ 

rniyeceklerini umuyorlar lktısad vekilinin beyanatı lnhisa!lar 
Alkazarda 1500 asi 400 kadınla Vekili Karsta 
birlikte nasıl mukavemet etmişler Türk parası, dünyanın seçilmiş para- .. ~.:r·~.!~i(A~· ~ .. ~.T.~~:: 

<A':J,.~soNrn2:. larının en kuvvetli ve kıymet isidir :::U:1~.d.:~i.:::1g~~m~ş~:;b;; 
ride Lisbos ga-
zetesi T ole do 
muhabiri bildi
riyor: 

Nasyonalist -
lerin askeri 
ınebafili T ole
donun işgalinin 
Madridin zapt
edilmesine yol 
açacağına kani 
bulunmaktadır
lar. Castejou 

Madndi müdafaa cde11 zuhlı ta11k/aıdaıı bui 

grubu tarafından alman haber
lere göre, Madrid istikametinde 
30 kilometrelik bir mıntaka 
ciddi hiçbir mukavemet görül
llıeksizin işgal edilebilecektir. 
ilk çarpışmaların Madrid ka
pılarında vukubulması muhte
llıeldir. 

Madriddeki Markisist ku-
lllandanlığı bir paniğe meydan 
Vermemek için T oledodan gelen 
ınültecileri şehre sokmamaktadır. 

Talavera de Lareina, 29(A.A) 
A.lkazar mahsurlarından yaralı 
Ve yüzünden yorgunluğu ve 
çekmiş olduğu mahrumiyetlerin 
alaimi belli olan bir zabitvekili 
Alkaı:arın muhasarası esnasında 
aralarında 400 kadar kadın 
bulunan 1900 felaket arkada· 
§ının çekmiş oldukları mihnet 
ve meşakkatle,i Royter Ajansı 
llluhabirine hikaye etmiştir: 

Zabitvekili demiştir ki: 
-Temmuz ayında Nasyonalist 

hareketinin başlamış olduğunu 
öğrendiğimiz -zaman hemen 
dostlanmızla ve ara1annda bazı 
fatistler, bir takım katolikler 
"e 600 kadar sivil muhafız bu
lunan bütün sağcenah unsur
ları ile beraber Alkaıara gidip 
kapandık. Bunlardan birçokları 
A.lkazara aileleri ile birlikte 
geldiler. Mahsurlar için en mü-

bir kadın rakibi ile 
him mesele yiyecek ve içecek 
idi. Depolarımızda 250 çuval 
un ve oldukça çok mikdarda 
patates vardı. Bu sayede ek
mek pişirtiyor ve fakat bu 
ekmekleri adam başına normal 
tayının ancak dörtte birini 
vermek suretiyle dağıtıyorduk. 
Et olarak elimizde ancak at 
eti vardı. Süvari polislerin bü
tün atlarını kesip yedik. T ~isiz 
telgraf sayesinde bütün dünya 
ile alakamızı muhafaza etmeye 
muvaffak olduk. Madrid hüku
metinin tebligatını da aldık. 

Çektiğimiz muhasara belası
nın ne olduğunu siz de bili
yorsunuz. Tek kişi kalıncıya 

kadar kendimizi müdafaa et
meye karar vermiş idik. Niha
yet geçen pazartesi günü saat 
18,30 da Nasyonalistlerin ilk 
lejyonerleri Alkazara girdiler. 
Ve geceyi bizimle orada ge
çirdiler. Sevincimize payan yok
tu. Bizi kurtaranlar da bu se
vincimize iştirakte gecikme
diler. 

Tanca, 29 (A.A) - Bu sa
bah saat 6 da Kadiksa ve Fra-
falgra istikametinden şiddetli 
top sesleri geliyordu. Bunun 
açık denizden harb gemileri 
arasında bir çapışmadan ileri 

. geldiği zannedilmektedir. 

Silahsızlanma konferansı 

Silahsızlanma teklifine 
. lsveç te iştirak ediyor 
l<üçük antant paktı kuvvetlendirmek 

teşebbüsüne yardım edecektir 
f Cenevre 30 (A.A) - Asamblede lsveç bir silahsızlanma kon
eransının toplanmaya çağırılması hakkındaki Fransız teşebbü· 
•ibıe ittirik etmiştir. ı 
ka A.vuıturalya, İngiliz, Fransız, Amerikan para anlaşmasmın baş· 
d •abalara da teşmil edileceği ve diğer milletler de buna iştirak 

e ecelderi ümidini g&stermiştir. 
d Avusturalya Cenevre paktının tadilini değil 11 nci madde ile 
b:'Piş edilen uzlaşma usulünün takviyesini tRvsiye etmekte ve 
iti lge paktları muahedelerin tadili ve Cenevre pakhnın barış 

t'1ahedelerinden ayrılması hakkındaki lngiliz tekliflerine iştirak 
e lllektedir. 

.. Cenevre, 30 ( A.A) - Asamblede küçük antant namına söz 
'0Y~eyen Krofta küçük antantın herşeyden evvel MiJJetler Cemi
ie~ı.ne istinad ettiğini söylemiştir. Küçük antant Cenevre paktının 
h~k'.1 ~dilmesi lazımgeldiği kanaatindedir. Asamblenin devletlerin 

1 a. •rnıyeti ve müsavab prensiblerine halel gelmeksizin devlet
a~~·~ ~e konseyin ne şekilde hareket edeceği hakkındaki kana
l ~nı ızab eden bir karar vermesi kafi gelecektir. Küçük antanbn 
k ,uncu madde hakkındaki doktrini alakadarların serbeıct ve 
trı at i muvafakati olmaksızın hiçbir değişiklik yapılmıyacağı 
ol erkezindedir. Milletler Cemiyetini ve paktı kuvvetlendirecek 

0 
~n her teşebbüse yardım etmiye hazır bulunan küçük antant 

.: arı zafa düşürecek olan her harekete mani olacaktır. 
~ı .. '.· .·;. . 

B .. t.. d u un ünyaca kitabı tamnan, milyonlarca halk tara-
fından korku ve merakla okunan meşhur : 

MOHiKANLARIN SONU 
Şirndi de sinemalarda binlerce insanın kalbini he-

y yecandan durduracaktır. 

arın L.A.LE sinemasında 

incelemclercie bulunarak Sam
Istanbul, 30 (Telefonla) - Karsta bulunan lktısad ve Maliye vekilleri tedkiklerine devam ettiler. suna dönmüşlerdir. 

Orada Ticaret odası tarafından vel<iller şerefine verilen ziyafette Iktısad vekili Celal Bayar şu 
sözleri söylemiştir : Sancakta büyük 

- Mali hayatımızda büyük bir istikrar vardır. Bütçemiz mütevazindir.Paramız bütün dünyanın 
paraları ile boy ölçüşecek kadar kuvvetlidir. Türk parası dünyanın seçilmiş paralarının en kuv.vetli 
ve en kıymetlisidir. 

galeyan var 
Başfara/ı 1 ıurı sayfada 

Surye zabıtasınca takibata uğ· 

Karabük fabrikaları rıyan 30 Türk Iskenderun cez; 
mahkemesine sevk~dildiler. 

ULUS'UN BiR YAZISI 

Denlir - Çelik fabrikaları için 
lngiHzl~rle mukavele imzalandı 

Ankara, 30 ( Yeni Asır mu 
habirinden ) - Ulus bugünkü 
başmakalesinde şunları yazıyor. 

" Suriye'hler bizimle yeni 
müsavi dostluk politikasına 
girdikleri şu günlerde böyle 
bir politikanın gayretlerini mü· 
temadiyeo zehirliyecek olan bu 
davanın halledilmesinde ancak 

Londrada verilen bir ziyafette Türkiyenin emniyet 
verici manzarasından takdirle bahsedildi ve yalnız menfaat tasavvur et

melidirler. ,, 
Londra, 30 ( A.A ) - Karabükte kurulacak 

demir çelik fabrikalan için 23 haziran 1936 da 
imzalanmış mali aranjman mucibince talib şir
ketle esaslarmı tesbit meşrut kentuvar muka
velesi bugün Franite House binasında H. A. 
Brassert And Co. Ltd. ve lktısat müsteşarı 
Kurdoğlu tarafından imzalanmıştır. 

bankası mümessilleri Ve city iş ve finans 
alemine mensub mühim zevat hazır bulunmuş 

ve müteakiben Brassert tarafmdan ayni zevatın 
hazır bulunduğu bir ziyafet verilmiştir.Ziyafette 
M. Nixon tarafından bilhassa dostane ve Tür-

Fransız Ha. encümeninde 
Paris, 30 ( Ö. R ) - Ayan 

hariciye komisyonu dün topla· 
narak harici vaziyetle meşgul 
olmuştur. Komisyon reisi Be
renger Roma seyahatinden 
bahsetmiştir. Mumaileyh Del
bosla sıkı temasa memur edil
miştir. Komisyon yakında tek
rar toplanacaktır. 

imza merasiminde sefaretimiz erkana Expert 
Credit umum müdürü Mr. Nixon muavini Som
mervil Smith Five Bug denen beş büylik lngiliz 

kiyenin sermaye ve iş adamlanna arzettiğ1 
büyük emniyet manzarasından bahis bir nutuk 
iı adetmiş ve Brassert tirketi namına söylenen 
ayni vadideki sözler bunu takip etmiş ve Faik 
Kurdoğlu tarafmdan mukabele edilmiştir. 

•.•..............•.......••...................•......... , .....•••••..................... ~······················································································· 
Eden - T. R. Aras mülakatı Portekiz murahhası diyor ki 

Küçük Antant konseyi 
bir tebliğ neşretti 

Cenevre, 30 (Hususi) - Is· temasa gelerek Çekoslovakya 
panya hariciye nazırı Alvares hariciye nazırı Kroftanın riya· 
Delvayo Paris ve Madride seti altında toplanmışlardır. 
müteveccihen akşam Cenevre- Mümessiller, Bratislava konfe· 
den hareket etmiştir. Portekiz ransında te~bit edilen kararları 
hariciye nazırı Monteiro d61 tatbik için hükiımetlerince ah-
Lizbona hareket etmiştir. nan tedbirleri tedkik etmişler 

Eden akşam Litvinof ve Tev· ve 17 nci Milletler Cemiyeti 
asamblesinin emri yevmisinde 

fik Rüştü Arasla görüşmüştür. yazılı meselelerle bunlara mü-
Cenevre, 30 (Hususi) - Ôğ· teferri işleri gözden geçirdik-

leden sonra Küçük Antant da- ten sonra tam bir görüş birliği 
imi konseyi tarafından şu teb- müşahede etmişlerdir. Bu ~örüş 
liğ neşredilmiştir: birliği bilhassa Milletler Cemi-

Romanya, Çekoslovakya ve yeti paktının ıslahı mes~le-
Yugoslavya mümessilleri Mil- sinde, asamblede daimi konsey 
Jetler Cemiyeti asamblesinin başkanı tarafından yapılan 

17 inci devresinin açılışı müna- beyanata muvafık olarak ken-
sebetile daimi konsey halinde dini göstermiştir. ........ 
Rusyanın Baltık filosu 
manevralara başladı 

Moskova, 30 (A.A) - MilJi 1 
müdafaa komiseri Sovyetler 
birliği mareşalı Voroşilof Baltık 
filosunun manevralarında hazır 
bulunmak üzere Leningrada 
gitmiştir. 

Moskova, 30 (A.A)-Mosko
vada bulunan Afganistan har
biye veziri Mahmud han dün 

motörleştirme ve makine;eştir
me akademisinin bir tank bö
lüğünü ve bir topçu kıt'atını 
teftiş etmiş ve müteakiben 

bunların yaptığı manevralarda 
hazır bulunmuştur. Manevra
lardan son derece memnun 
olduğunu söyliyen nazır demiş
tir ki : 

-Bu kadar mükemmel maki
nelere ve bu kadar iyi hazır
lanmış asker ve kumandanlarla 
Sovyet ordusunu tebrik ederim. 

Vezir bundan sonra Kızı
lordu evini ziyaret ·ederek 
burada dört saatten fazla 
kalmıştır. 

Istanbul borsasında tah
villerimiz yükseliyor ______ .. _ 

lstanbul 30 ( Hususi Muhabirimizden ) - ihracatçıların vazi

yetinde değişiklik yoktur. Istanbul Ticaret ve sanayi odası va

sıtasiyle iktısat vekaleti nezdinde yaptıkları teşebbüslerin neticesi 

beklenmektedir. Türk parası esası üzerine ihracat devam edi

yor. Istanbul esham ve tahvilat borsasında tahvillerimiz yükseli

yor. Cumhuriyet merkez bankasının tahvilJeri de bir puvao 
~ükselmietir. 

'' Kül altında kaynaşan 
harb tehlükeleri var ,, 

Cenevre 30 (Ö.R) - Milletler cemiyeti asamblesinde Habeş de 
legesinden sonra söz alan Portekiz hariciye nazırı Manteirıo 
dünyada kül altında kaynaşan harb tehlükelerjne nazarı dikkati 
çekerek demiştir ki : 

" Milletler birbirine karşı tolerans göstermeli ve iç rejimleri
nin istiklaline riayet etmelidirler. Portekiz blok siyasetlerine 
muarızdır. ispanya işlerinde ademi müdahale kararından mem
nundur. Verdiği sözü tutmuştur. Paktın ıslahına gelince, zecri 
tedbirlerin takviyesine -ve taarruzun önüne alacak usulün sade
leştirilmesine tarafdardır. Sulhun devamlı olması için haksızlıklar 
tamir edilmelidir. Bununla beraber bazı fili vaziyetler gözönün
de tutulabilir. 

Arjantin delegesi de pak tın ıslahı hakkında hükumetin görüş
lerini anlatmıştır. Buna göre en müessir çare milletler cemiyeti 
paktı ile Paris paktının, Boenos Ayres paktının ve mıntaka 
paktlarının telifi için beynelmilel iş birliğidir. 

Haiti mümessili Fransanın silahsızlanma tekliflerine iştirak et
tikten sonra celse yarın sabaha talik edilmiştir. 

Romanya ile . anlaşmamız 

ihracatımıza geniş mü
saadeler bahşedildi 

Bükreş, 30 (A.A) - Bugün başvekil Tataresko ve ticaret 
bakanı, Bükreş elçimiz Supbi Tanrıöveri kabul etmişlerdir. 
Öğleden sonra elçimiz ile Romanya ticaret nazırı ve milli 

banka genel direktörü ticaret nezaretinde topl:&narak iki mem
leket arasındaki ticaret mübadele vaziyetini mütalea etmiştir. Ve 
bunun neticesi olarak Türkiyeden mal idbal eden tüccarlar lehine 
geniş müsaadelerde bulunmayı karı.rlaştırmışlardır. 

Türkiyeden mal getiren tüccarlar da bu sabah ikinci defa elçi
likte bir toplantı yaparak dileklerini bildirmişlerdir. 

TA YY J_RE Sineması 
TELEFON 3151 

Bugün Son defa 

1 - ilahlar Eğleniyor 
Hanry Grat • Armand Bernard - Jeane Boitel 

tarafından temsil edilen fevkalade kahkahalı büyük komedi 

2 - KIRMIZI ÇiÇEK 
Fransız ihtilalikebirine ait çok heyecanlı, çok nefis 

tarihi bir film 
Ayrıca : Paramont Dünya Havadisleri fılmi 

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

Hergün 3 - 6,30 - 10 da Kırmızı Çıçek 4,30 ve 8 de 
ilahlar Eğleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri saat 1 de 
ilahlar ES!leniyor filmi ile başlar. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yarın Aşk uğrunda ve Mumyaların serveti iki 

büyük filim bir arada 



Sefine.,. 
• 
lktısadf Tedklkler : 
••••••••••••••••••••••••••••••• 

Frank niçin düştü? 

Frangın sukutun un 
Muhtemel 

tesirleri ne olabil· r? 
Frank niçin düştiı? Sık sık 

bahsı geçen "alignement" dan 
maksat nedir? Sukutun ne gi
bi tesirleri olacağı tahmin olu
nabilir? 

Yazan : Fadıl H. Sur 
üzerine piyanist muazzam, sa
bit kuyruklu piyanoyu sandal
yeye yaklaştırmak istiyor. im
kansız ... Hayli uğraştıktan son
ra nihayet sandalyeyi piyano
ya yaklaştırmağı akıl ediyor ve 
mesele hallolunuyor. 

lngiliz ve Amerikalılara gö-

Harp sonu dünyasının bütün 
hAdiseleri birbirine bağlıdır. 
Aynı büyük marazın muhtelif 
tezahürleri birbirinden ayrıla
mıyacağı gibi, içtimai mesele
leri, siyasi, iktisadi etiketli 
ayrı dosyalara koymak imkan
sızdır. Bununla beraber çok 
derin ve mudil olan bu mese
leler bir çırpıda, velev kuş ba
kışı bir nazarla, gözden geçi
rilemez. Bu itibarla mevzuu 
bililtizam çok basitleştirilmiş 
ve sathi bir şekilde kı saca 

arzetmeğe çalışacağız. 

1 re, işte bütün fiat seviyelerini 
indirmek de piyanoyu sandal
yeye yaklaştırmağa benzer. Pa
rayı indirmek tabureyi piyano
ya yaklaştırmak gibi çok daha 
kısa bir hal tarzıdır. 

Frank, uzun süren bir mü
cadeleden sonra düşmüştür. 
Haylı zaman Fransa bir ikhsat 
meraklısma, seyrini amansız bir 
surette takib eden vahim bir 
bastahğa tutulmuş hırçın tabi
atlı bir insan manzarası arze
diyordu. istatistikler ve Fransız 
merkez bankasının muntazaman 
neşredilen blançolan marazın 
seyrini hastanelerde karyola
lann başucuna asılan grafikler 
kadar sadakatle gösterir. 

lktısadi buhran başladığı za ... 
man Fcansa derhal bundan 
müteessir olmadı. Zira memle
ketin . iktısadi bünyesi mesut 
bir müvazene arzediyordu. (1) 
ln~ltere ve Almanyada olduğu 
gibi Fransada, 1914 ten evvelki 
dünya için kurulmuş cihan pi
yasalarma dayanan fazla inki
şaf etmiş bir sanayi yoktu. Ne 
nüfusu fazla kesifti, ne de zi
raat fazla ibmal edilmişti. Sa
nayi ve ziraat arasında ahenk 
vardı. Fazla olarak harh sonun
da memleket mühim bir uğraş
madan sonra 1928 de parasını 
yeni şartlara oldukça uygun 
bir seviyede, harpten evvelkine 
nazaran kıymetinin takriben 
yüzde yirmisinde istikrarJan
dırmış devlet te bütçesini tev
zin etmişti. 

Fakat bu iktısadi ve mali 
müvazene devam etmedi. Ci
han buhranı Fransada da te
sirl~rini göslermeğe başladı. 

ihracat azalıyor, Fransız mali
yet fiatleri yüksek kaldığt için 
dahili piyasayı gittikçe yükse
len bir duvarla müdafaa etmek 
icabediyordu.Maamafih bu sırada 

hariçteki Fransız sermayesinin 
memlekete dönüşü, hatta pa
raları sarsılan memleketlerden 
kaçan servetlere Fransanın 

mel'ce teşkil etmesi dolayısile 

hesab müvazenesi uzun müd
det lehde devam ~tti ve mem
leketin altın stoku artmakta 
bulundu. 

Bütün bunlara rağmen ergeç 
Framanın değişen dünya ist ıb
sal şartlarına uyması lazımdı. 

Bunun için de maliyet fiatJe
rini indirmek İcab ediyordu. 
Bu hususta ln.~Htere ve Ame
rikanın ne yaptığı malümdur: 

Parayı düşürmek bu m~m
leket1erde beynelmilel piya
salarda milli fiatlerde ten· 
zjlat yapmanın en kestirme 
yo!u adedilmişti. Meşhur Fran· 
sız iktısatçı Jarından hocam Pi
rou meseleyi b'r karikatüre teş
bih ederek canlandırır. 

" Bir adamcağız piyano çal
mak istiyor. Tabure uzak, el
leri tuşlara yetişmiyor. Bunun 

( I ) M li/luye meC11.uası şubat932 
savı ıı d,lti makalmıize mwacaat) 

Herne olursa olsun Fransa 
buna yanaşmadı. Frank kıy· 
metinin yüzde seksenini kay
bedeli daha birkaç sene ol
muş, herkesin a~zı yanmıştı. 

"Uzun müddet "Hazreti Yu
suf,, fıkrasındaki gibi zayıf 
öküzlerden sonra şişman öküz
lerin geleceği "ümidine kapılan 
rical yarım tedbirlerfe vakit 
geçirdiler. Fransa dünyanın 
en ucuz büyük memleketlerin
den birisi iken birkaç sene 
zarfında dünyanın en pahalı 
diyarı oldu: lktısaden mühim 
memleketlerin ekserisi hem 
fiatleri indirmiş hem paralan 
düşürmüştü. Halbuki Fransada 
memleketin siyasi ve içtimai 
bünyesi icabı olarak "deffa
tion" (yani masrafları ve fiat
Jeri indirme) hususundaki gay
retler de alakadarlann muka
vemeti karşısında netice ver
medi. 

Bütün bunlara rağmen fran
gın sukutunun ani sebebini 
iktısadi değil, mali sahada ara
malıdır. 

Fransada devl,'!t maliyesi 
1928 de Poincarenin uzun ve 
büyük bir himmeti neticesi ola-
rak az çok yola konmuş bütçe 
hakiki tevazüne kavuşmuştur. 

Bu birkaç sene sürdü. Bütçe 
varidat fazlası veriyor. harp 
borçları tedricen ödeniyordu. 
Fakat masraflar çığ gibi bü
yüdü. Varidat ise bilakis azaldı. 
Bir müddet sonra açıklar ye
niden başgösterdi. Dahili ve 
harici istikra:ı.lar birbirini ko
valadı ve faiz yükseldi. Me
sela bütün tasarruf gürültüleri
ne rağmen 1935 te aşağı yu
karı 20, 1936 da daha sene 

başlarında takriben 12 milyon
dan fazla açık vardı. Borç 300 
milyarı aşıyor, hakiki rakamları 
bilmek muhasebe dalaveraları 
neticesinde imkansız hale geli
yordu. Daha intihabattan evvel 
ve henüz sağlar iktidar mevki
inde iken yüzde 7 faize rağmen 
para bulunamıyor, merkez ban
kasına ve harici piyasalara 
müracaat lüzumu hissolunu
yordu. 

Fransız devletinin rrali va
ziyeti bilindiği takdirde hayret 
edilecek nokta fazla ödünç 
para bulunamaması değil. bili 
mukrize tesadüf olunabilmesi 
idi. 

Zira piyasa işbaa gelmiş, 

itimad sarsılmıştı. 
intihabat neticesinde solların 

iktidar mevkiine geçmesiyle 
sermayedarların itimadını artır

ması beklenemezdi. Kanaati
mizce sağlar iş başında kalsa
lardı frangın düşmesi yine çok 
muhtemeldi. Sollar masrafları 

arttırmak ve itimadı daha azalt
mak suret'y:e işi ancak tacil 
etmişlr.rdir. Beynelmilel si'ab 
yarışı ise masrafları azaltmnğl 
imkansız hale koyarak bidise::le 
mühim rol oynamıştır. 

• • • 
Franeın düsmesi bir 7aruret 

TENi A51R t TafrlıH8V81 t••• - ;o 

Bitlerin sukutu hayali 
Lehistanı bir müttefik görmek 
ümidleri artık suya düşmüştür 

Habeş 
-· Delege heyeti lngiliı 

notasına cevab verdi 
Cenevre 29 (A.A) - Habeş 

delege heyeti genel ıekreter· 
lik vasıtasiyle Milletler cemi· 

yeti azasına lngilizlerin batı 
Habeşistandaki vaziy~t hak· Londra, 30 (Hususi) - Beş

ler konferansı hakkında Man-
chester Guardian,, 
şunları yazıyor: 

gazetesi 

Almanyada lngilterenin hath 
hareketi yanlış 'tefsir edilmiş-

tir. Zannedilmiştir ki konfe

ransın ilkteşrinden _şonraya ta• 

likine razi olmakla Dovning 
Street Alman - Italyan muka
renetinin önüne geçmek mak-

sadile Almanyayı tatmin etmek 
istemiştir. Bu netice A!manya-
nın lngiltereye karşı soğuk 

hareketinin bir neticesi sayılmış-

kında Cumartesi akşamı ver· 
dikltıri notaya bir nevi cevab 
teşkil eden bir tebliğde bulun• 
muştur. 

Bu tebliğde Gaile kabileleri· 
nin ve diğer Habeş balkının 

Habeş hükumetine karşı daiına 
halisane bir durum almış ol· 

dukları kaydedildikten sonra 
son felaket esnas-nda bazı Ha· 

beş reislerinin lngiliz himaye· 
sini istemek suretiyle ancak 
gelecek için bir kurtuluş ve is· 
tiklal imkanını eJde tutmayı 

istihdaf ettikleri ve bununla 
beraber ilk haberlerin doğru ol· 
madığı bildirilmektedir. 

ISPANY A 

tır. Vilhelmstrasse bu mütaleada 
ise tamamiyle aldanmaktadır. 

Almanyadan gayri herkes Al
manyanın bolşevik aleyhdarı 
., Ehlisalih,, propagandasına la-
kayttır. Ve Fransa - Sovyet Mukaveleyi feshetti 
pakb tam olarak ortada dur- Paris, 30 ( Ö.R ) - Havas 
maktadır. Ajansına göre, ispanya bükü· 

Hitlerin sukutu hayaline di- meti Almado cıva madenleri· 
ğer bir sebebte Lehistanın vaz- nin istihsalini ltalyan kontrolü 
iyetidir. tflt/eı bır 11üma~ış_te altına koyan lspanyol - ItaJyan 

Bu memleketin Almanya için mauyanın nazarında beşler kon· nüfuzunu artırmaktır ve bunu mukavelesini feshetmiştir. 
bir müttefik olması ümid edi- feransı ikinci derecede ehem- yalnız ihracatını çoğaltmak Alp'lerde kar 
Jiyordu. Halbuki Leh siyasetine miyeti haizdir. Bu memleketin maksadile değil, ayni nmanda Paris, 30 (Ô.R) - Alp dağ· 
general Smigli hakim oldukça istediği balkanlarda, Lehistan- askeri ittifaklar ıtkdı ümidile )arına ve Şamberi mıntakasıo1t 
bu ümid yersiz Jcalacaktı. Al- da ve Baltık memleketlerinde istemektedir. kar yağmışbr. 

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

Radek JSVIÇRE ispanya Cumhur reisi 

Tevkif edildi mi? ()rdusunun müdafaa Azana dahili harbın 
Paris, 30 (Ö.R) - Havas kudreti aı"ttırıhyor 

Ajansı Radek ile "Journal de Sem 30 (Ö.R) - Federal ı•çyu••zu••nu•• anlatıy· or 
konseyi, lsviçre ordusunun yeni 

Moscou,, başmuharririnin Mos- müdafaa teşkilatını kabul et-
kovada tevkif edildiklerini te- miştir. Harbiye nazırı beynel- Madrid 
yid ediyor. Bunlar Troçki ted- milel vaziyet hasebiyle lsviçre 

alınmaz bir istihkam mı? 
ordusunun müdafaa kudretini 

hiş bareketlerile işbirliği y p- arthriııağa lüzum basıl oldu-
makla mfittehimdirler. ' ğunu söylemiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
halini almca bunu Fransa ve tir. (2) Şimd den yevmıye-
dünya efkarı umumiyesine arz ferin ve fiatlerin yüksel-
etmek meselesi kalıyordu. mesi . bu mülahazayı teyit 
Bunun ıçın acı hatıralar eder. Mühim altao stokuna rağ-
uyandıran " inflation ,, (kar- men, zannımıza göre, memle-
şıhksız para veya lrnvvei ketin içtimai ve siyasi ve iktı-
iştiraiye mikdarını arttırmak) sısdi şartlarına nazaran Fransa 
yerine "Alignement,, kelime- bir müddet güçlük çekecektir. 
sine müracaat edildi. İleri sü- Zira Fransa ne lngilterenin 
rülen izah tarzı da pek yaba- dünya piyasalarındaki mevkiine 
na atılamaz: Dünyada paralar ne de büyük Britanyanın siyasi 
düşüyor, beynelmilel pazarlar- müesseselerindeki istikrara ma-
da bir nevi münakasa başgös- liktir. Buna mukabil Fransız 
teri yor; rakiplerden hemen iktısadiyatı esas itibariyle müva-
hepsinin fiatJcri kırması ve zenelidir. Bünyesi Almanya ve 
idhalatçı memleketlerin aldık- lngiltere iktısadiyatı gibi nazik 
lan tedbirler neticesinde tesir- değildir. Memleketin sarsıntı-
ler mütekabilen bir birini ifna 
ediyor, umulan netice elde 
edilemiyor. Şu halde anlaşmak 

ve paraları "hizaya" sokmak 
suretiyle bu karşılıklı tenzilat 
yarışına nihayet vermek lazım
geldiği müdafaa ediliyor. Gu
ya Fransız frangı gerilememiş, 
ancak diğer paralarla hizaya 
girmiştir. 

• * • 
Acaba frangın sukutunun 

muhtemel tesirleri ne olabilir? 

Türkiyemizde fa!cılık memnu 
olduğuna göre bu hususta tah
minlerde fazla ileri gitmemek 
muvafık olur. 

Zira dünyanın bugünkü buh
ranlı devrinde velev kuvvetli 
teknik donelere (muattalara) 
dayanarak yapılacak istidlal!ere 
fazla güvenmek caiz değildir. 
Kaldı ki henüz elde kafi ve!İ
ka yoktur. Bununla beraber 
Fransayı biraz tanıyan bir ik
tısat meraklısının ilk bakışla 
aklına şunlar gelebilir: Bir kere 
ajans haberlerine göre büyük 
d evletler arasında yeni bir para 
düşürme münakasası başlamıya
cakhr. Saniyen ağlebi ihtimal 
Fransada hadiseler gerek da
hilde ve gerek hariçte lngilte
redeki i!İbi cerevan etmiyecek-

Jara rağ-men esas itibariyle 
zedelenmiyeceği ve zengin ka
lacağı tahmin olunabilir. Maa
mafih büt.ün bu mülahazaları ih
tiyatla telaltki etmek en basit 
bir ihtiyat icabıdır. 

Hulasa Fransa dünya iktısa
diyatının değişen şartlarına 
uymak ve silah yarışına tahsi
sat yetiştirmek için parasmı 

düşürmek mecburiyetinde kal
mıştır. Fransız maliyet fiatle-

rioin yüksek kalması ve buna 
karşı alman tedbirlerin akameti, 
müzmin bütçe açığı, ecnebi ve 
Fransız sermayelerinin Fran-

sadan çekilmesi, itimadın sar
sılması, sukutun başlıca sebep
leri arasındadır. 

Tıp talebesi mesleğlnl 
hastanelerde öğrenir .iç
timai ilimlere merak 
edenler için bugün dUn
ya visl bir kllnlk man
zarası arzetmehtedlr.Bu 
bahah tecrübelerden in
sanların bir,eyler öğ
renmelerlnl gönUI ne 
k :. dar ister. 

(2} Pa1anm düşmcsınirı iktısadi 
neticeleli için Mülkiye nıecmııası / 11d 
K.ônrm 1931, lkincikdnun HJ32 sayı 
!J ve 10 daki "lngüiz lirası,, sa/eı•
halı makalemize müracaat. 

Madrid, 30 (Ö R) - Cumhur ı tecrilbe ile bir defa daha sabit 
reisi Azana Nevhschronicle" ga· olduğunu ilave etmiştir. 
zetesi muhabirine demiştir ki: Cenevre, 30 (Ö.~)-lspanya 

..ispanyayı ikiye ayıran da- tarafından Asiler lehinde ltal· 
bili harb demokrasi ve Faşizm ya, Almanya ve Porte· 
arasında bir ibtiJAf değildir. kizin müdahalelerine müteal· 
Milletin asıl kütlesi ile imtiyaı- lik muhtırasınm neşri mese· 
Iarını muhafazaya karar veren lesinde müşkülat çıktığından 
bir akalliyet arasında müca- lspanyol hükümeti muhtırayı 
deledir. Dahili harb gayrika- geri almıştır. Başka vasıtalar 
bili içtinab idi. Milletin fikir· ile neşrettirecektir. 
leri ile bazı aristokrat, zabit ve Madrid, 30 (Ô.R) - Hükü· 
papaslarm fikirlerini telife im- met sokaklara beyannameler 
kan yoktu.,, yapıştırarak şehrin çelik ku-

Azana demolı:rasilerin bir- şakla sarılmış alınmaz bir is• 
birine yardım meselesinde ne tihkam haline soku!acağını 
kadar cesaretsiz olduklarının bildirmiştir. ........ 

Filistindeki mücadele 

On af ap prensi Sentelen 
adasına nefyedilmiştir 
Arap reisler kral lbnissuud'Ja 
müzakerelere devam ediyorlar 

Londra, 30 (A.A) - Kudüs
ten Daily Herald gazetesine 
bildirildiğine göre, Filistinde 
örfi idarenin ilanından sonra 
on Arap Prensi Malta, St. He
lene ve Jerin adalarına nefye
dilmişlerdir. 

Londra 30 (A.A) - Kahire
den bildiriliyor : 

Bazı Filistin uosurlannın 
nizamsız olarak Mısır muhace-
retlerine mani olmak için Filis
tin • Mısır hududundaki mu· 
hafaza teşkilatı ehemmiyetle 
takviye edilmektedir. 

Londra, 30 ( Hususi ) -
"London Gazefte,, (Resmi ga
zete) dün Filistinde ilan edile
cek örfi idare emirnamesini 
neşretmiştir. Bu kanuna göre 
Filistin lngiliz fevkalade ko
miseri arazinin müdafaası ve 
umumi emniyet namına elzem 
olan bütün tedbirleri almağa 
salahiyettar olacaktır. Örfi 
idare Filistinde ilan edilir edil· 
mez tatbik edilecektir. 

Roma, 30 (Hususi)- Filistiıı 
Arap komitesi ile kral lbnis· 
suud arasında müzakere'er de" 
vam ediyor. Dün NabJus civa: 
rında Araplarla lngiliz ukerlerı 
arasında mühim bir müsadeıne 
olmuıtur. lngiliz tayyareleri de 
mücadeleye iştirik etmiştir.Bit 
pilot ve bir zabit yaralannııŞ" 
lardır. f' 

Kudüs, 30 (Ô.R) - Ôr 1 

idare yarın ilan edilecektir· 
Dün sabah erken ikinci tabut 
kışlası önünde müsademe ~~
muş, bir Arap çetesi lngılıt 
askerlerine hücum etmiştir· 
Bir müddet ateş teatisindetJ 
sonra Araplar karanlılcdan isti· 
f ade ederek kaçmışlardır. 

•••••••••••• 
Proje hazı rınış 

Cenevre 29 ( A.A ) - Ek0 

Dö parh·, Övr ve diğer gaıe"' 
telerin Cenevreden haber al" 
dıklarına göre gümrük lconteı:ı: 
janları ile kontrolünün kaldı 
rılmaaı hakkındaki lngiliz, f raıı
ıız teklifi hazırlanmaktadır. 



~• Teşrınıever19se 
•• 

ispanyanın en bü are 
Madrid kapılarında 

milletin akibeti 
Mütahassıslar 

Paris 30 (Ö.R)- Halk cep
hesi milisleri tarafından Mad
ridin müdafaası faaliyetle hazır
lanmaktadır. lspanyol hükumet 
lllerkezinin sokaklarında hüm
lllalı bir faaliyet hüküm sürü
Yor. Madridin muharebesine 
0 kadar ehemmiyet veriliyor ki 
bu, büyük harp esnasındaki 
Marn muharebesine teşbih edi
liyor. Kamyonlar, trenler ve 
duvarlar üzerinde şöyle ibare
ler göze çarpıyor: uonları bek
liy<>ruz!.. Geçemiyecekler!.. So
nuna kadar dayanacağız!.,, 

bu harbı 

iaşe vesikaları usulü tatbik 
llıevkiine konulmuştur ve şim
diden erzak mağazaları önünde 
halk sıralanarak nöbet bek
lenıektedir. Harbiye nezareti 
arka hizmetler için kadınlarla mensub ihtiyatlara 
'büyük çocukların da seferber- çağırmışbr. 
liğini ilan etmiştir. Komünistler Roma, 30 (Ô.R) - bpanyol 
bir beyanname neşrederek bü- hükumetinin Madridin müda-

bir rejimin değil, bir 
olunacaktır tayin 

muharebesine benzetiyorlar 

• 
1 

lün dahili münakacaJarın ve faasına ait fevkalade tedbirJerı· fı ~ ral Fraokonunt aarruzunu dur· 
rka ihtilaflarının hükfunet mcr· tasvib ettirmek üzere bugün k durmak üzere Madrid etrafın-
.e.zini müdafaa kaygısı önünde Kortesleri içtimaa davet etti-•d da 3 siper hattı kazılmıştır .. 
•nmesi lüzumunu bildirmiş- ğini teyid ediyor. 

lerdir. "Elsocialista" gazetesi Roma, 30 (Ô.R) - General Lizbon, 30 (A.A) - Gene· 
50,000 yılmaz gönüllülerinin Franko şimdi Toledoda bulun- ral Gulepo De Lano'nun sah 
Madrid üzerine asilerin ileri maktadır. Asilere hitaben günü akşamı Seville radyosun-
hareketine karşı koymağa ha- neşrettiği bir emri yevmide da bildirdiğine göre Alkazar 

Sahne 5 
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Benim de sizden daka ziyade 

cür'etkar olduğuma eminim. 
- Peki öyle olsun! ya, si

zinle mübareze etmeğe tenez
zül etmezsem! 

- Monsinyor. hatırınızda ol
sa gerektir ki, evvelce bu hu
susa dair Pon dü sedeki müla
katımızda karar vermiştik. Ma
ahaza, kılıncımın herhalde si
zinkine fa k olduğunu da isbat 
ettim, zannederim. 

Mareşal çok düşünceli olarak 
ayağa kalktı. Göz · ucuyle 
hasmının eline baktığı halde 
salonda birkaç adım yürüdü. 

Falrnt koltuğa dirseklerini 
dayaynrak sakinane bir surette 
oturmuş o'an Pardayan, Damo
yile öyle safderunane bakıyor
du l<i •.• Damoyl bunu Parda
yanm fartıcesareline hamletti. 
Vı:: ocawın kenarına dayanarak 
::ığır, a ~rı r: 

- Mösyö Pardayan, size 
karşı daima büyük bir hissi 
hürmet ve takdir beslediğimi 
isbat etmiştim. Hatta şimdi de 
itidalimle yine bunu isbat edi
yorum. Eğer bir işaret edecek 
o'ursam derakab telef olursu
nuz. Gördünüz ya: 

Arkebuzlar, kıhnçlar, harbe
ler yalnız bir işarete bakıyor
lar. Dahasını da yapabiliri111: 
Sizi yakalatır, malümunuz ol
duğu dostlarımdan birinin 

size bir faili müşterek olmak 
istemiyordum. Luvr sarayına 
girerek krah tevkif etmeğe, 
eğer emretmiş olsaydınız: tacı 
saltanah alıp size getirmeğe, 

muiyetinizdeki adamlardan bir 
mikdnrını bana vermekle,kralm 
bir ordusuna mukabele ve mu
kavemet eylemeğe muktedir 
olduğum halde; .. Bir kadının 
celliidı olmak gibi alçakçasına 
bir vaz.ifeyi ifaya kadir değil
dim .. 

Monsinyor, size nasıl bir hiz
met edebileceğ"mi bana sorma
nız Ia21mgelirdil Kılıncım, ka
nım,cesaretimi suiistimal ederek 
bana oğlumun aleyhine casus
luk ettirmek, sevdiği kıza zın-
dnncılık vapbrmak istediniz. 
Hata ettiniz ... Mahnza, siıe iha
ne t etmediğ:mi bilirsiniz. Eğer 
s:ze hainlik etmek. bir ande 
zeng:n olmak, sizi Mokfokuna 
göndermek ve bu denaetimle 
f1ervetin i ı.e konmak istemiş 
olaydım hemen gider kralı bu
lur ve kendisine: 

- Damoyl, O tik dü Gizi taht. 
saltanata geçirmek için sizi öl-
dürmek f ı krindedir. Derdim. 
Monsiyor bu mesele hakkındaki 
sükutum da, mühim bir sırrı 
ketmetmeğe muktedir ve bu 
zamanda misli az bulunur bir 
adamdan ayrılmış olduğunut.u 

size ispat eder. 
Mareşal pek fena sararmıştı. 

Elleri titredi. ihtiyar askeri 
pençei znlimanesinde tutmuş 
iken şimdi ona yalvarır bir 
sada ile. 

- Bilmedi -........... 
Çekoslovak 

Erkanıharblye Reisi 
Fransız lstlhkamlarını 

geziyor tır olduğunu yazıyor. Harbiye kazandıklar\ muvaffakıyetler- Madrid hükümetinin milli mü- sarayının yeniden inşası için 
~~zareti 32 ve 33 sınıfına den dolayı onları tebrik et· dafaa bakanı hükiimet merke- 250 bin pecata toplanmıştır. • 

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

idaresinde bulunan Bastil'e 
göndertirim. O dostum da 
benim tavsiye ve ihtarım üze
rine sizi daha emin olarak 
öldürtür. Aradaki fark çeke
ceğiniz azab ve ıstırabın uzun 
sürmesidir. Çünkil burada bir 
dakikada telef olacak yerde 
işkence dolabında saatl~rce, 
günlerce inliyeceksiniz... Öyle 
değil mi? Telef olmanızı veya 
sizin işkence memurlarına tes
lim edilmenizi mucib olacak 
,emri vermiş olsam bile bu hu
susta yerden göğe kadar hakkım 
bulunacaktır. Hakikati düşü

nelim : 

Paris, 30 ( Ö.R ) - Çekos· 
lovak Ordusu Erkinıharbiyc 
Reisi Fransanın Şark hudud 
Jarında bir devir sevahati it:iı 
dün Fransız Erkambarbiy: 

Habeş sefaretinin tebliği l Fransız Ayan Meclisi 

Necaşi ltalya ile Frangın düşürülmesi ka-
anlaşmağa hazırmış nunlarını kabul etti 

Londra 30 (Hususi)- Habeş 
sefareti gazetelere şu teblig~ i 
te-.· . 

•uaıştır : 
a "Irnparator iyice anlaşılmasını 
r:ıu eder ki ltalya ile Milletler 

<:eı:niyeti vasıtasiyle ve pakta 
~~gun bir anlaşmaya varmak 
~ın fedakarlıkta bulunmağa 
d aı1rdır. imparator asli hüküm-
h~rl~.ktan feragat etmiyecek ve 
rukumranlıktan vazgeçmiyecek
br. Fedakarlıktan bahsederken 
k u n.oktalara dokunmuyor. Fa· 
~t ımparator Habeş meselesi 

~kı.ünden bir dünya harbinin 
hı Dlasını istemez. Böyle bir 
y ale mani o!mak için herşeyi 
b aprnak arzusundadır. Bununla 
y eraber Cenevredeki delegas-
00unu asla geri almıyacaktır." 

1 Cenevre 30 (Hususi) - Mil
s:ller cemiyeti asamblesi sabah 
.. at 1 Oı40 da toplanmıştır. ilk 
once söz alan Habeş delegesi 
~~tinin bedbaht vaziye-

!. azan : Tok Dil 

... Geçen sayıların hull- 1 

.. ası: 
~~lanbuı mİIJılisıi11de11 melll11b 
I! .'!'~ Kat11cıoğl11 aıkadaşlarfr!e 
1fı~1~şlıiktrrz soma rola rıkıroıtar. 
i lbıa/111111 tnlılmda11 111d11111ek 
(Ilı IOld 

cı """ ıttdm rlelrr i l zmit 

I 
vaı11uıa b11 ıVnl111•r halkı katsı-

aı ıb , ı . ' ' 
l' • 01ı11 1101/aı ı·r lnr ZIJ'a/rt 
cııı•oılıu B 

oifı · /1 zıı ajellt• ltaı•daı-
sa 11 .eıı•ajc/ mlıibi Ça}1/ak(t Ha-

llill /a~ı · •ı1 · .. 1 Ca J k · >111"11 ., r llJtu/uj'or. 
Y a çı Hasanın hanavında 

tine ve ltalyan taarruzuna karşı Paris, 30 (Hususi) - Ayan 1 
nevmidane mukavemetine bir Meclisi frangın düşürülmesine · 
kerre daha nazarı dikkati celb ait kanunları 125 muhalif reye 
etmiştir. karşı 141 reyle kabul etmiştir. 

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

Kudüste yeni hadiseler 

lngiliz askeri ile araplar 
arasında çarpışma oldu 

Kudüs, 30 (A.A) - lngiliz 
askerleri ile Arap gönüllüleri 
arasında çok şiddetli bir çar
pışma olmuştur. lngilizler bu 
çarpışmada tayyare kullanmış· 
lardır. Tahmin olunduğuna göre 
Araplardan 20 kişi ölmüş ve 
birçok kişi yaranlanmışhr. in· 
gilizlerin zayiata üç yaralıdır. 

Kudüs, 30 (Ö.R) - Dün ka
raya çıkarılan dört tabur lngi-

liz askeri hemen başlıca Arap 
tedhiş merkezinde temizleme 
ameliyesine girişmiştir. 20 Arap 
ölmüş ve lngilizlerden bir za
bitle 2 asker ciddi surette ya· 
ralanmışhr. 

Kudüs, 30 (Ö.R) - Bir tay
yare kazası hasebile örfi 
idare ilanı emirnamesinin gel-
mesi geciktiğinden 11An başka 
zamana talik edilmiştir. 

1 

Brüksel, 30 (Ô.R) - Maliye 
Nazıra Fransız ve lsviçre fran
gile florinin düşilrülmesi kara
rının Belçika'nın umumi dü
yunu üzerinde müsaid tesirleri 
olacağını söylemiştir. 

Bükreş, 30 (Ö.R) - Birçok 
Nazarlarla Devlet Bankası Di
rektörü arasında yapılan kon
ferans neticesi 0L11ak Finans 
Bakanı Romen p~nsının bun
dan müteessiıt ~i,mıyacağını 
söylemiştir. 

Paris, 30 (Ö.n.) - " Enfor
masyon " gazetes.Wn verdiği 
habere göre, para kanunu 
ayan ve mebusan tarafından 
kabul edilir edilmez Blum Milli 
lkhsad ve Maliye Naz1rlariJe 
b:rlikte Cenevre'ye giderek 
devlüasyonun beynelmilel ik
tısad üzerindeki tesirleri hak
kında müzakereye girişecek
tir. Bu seyahat devletlerin 
başında bulunan adamların 
girişmeleri liıımgelen yeni bir 
binanın şeması olacaktır. 

senin de Sultanına .. Çal.. Ana· 
sını belJeriz, çal! .. 

1 . . . . . . . . 

Tefrika No: 5 

şarap içen efeler bardaklar 
dolub boşaldıkça kendilerinden 
vazgeçmişler, Bırakali, Efendili 
oklunun curasmda kıvrak bir 
oyun kıvırmış, Haydaroğlu da
yanamıyarak, iki ellerine ka
malarını alıb coşkun bir zey
bek oyunu oynamış, Katırcıyı 
da kendine hayran etmişti. 
Katırcıoğlu Haydaroğlunun bu 
coşkun oyununu seyrcdtrken, 

elindeki sarap bardağ!m kaldmb: 

-Yaşa be! Haydaroğlu! ben 
seni böyle görmemiştim hiç ! 
Yaşa be ! Sana sevda neler 
yaptırıyormuş .. Lakin unutma ! 
Ananın köyündeki dilberini ! 

- O öldü be! Katırcı! Öldü! 
Vardı bir kahbe dölüne!.. Sen 
doldur bir Şarab banal Ahha! 
Haa.. Çal, çaal Efendilioğlu, 
çal da kopar şu Bozuğun 
tellerini... Katırcı yuuf olsun 

. Ge~e ~okta~ y~rı~mı ~eç~iş: 
ortalık sessizliğe bürünmüştü. 

Çayırlardaki efeler sarhoş 
bir halde oldukları yerlere 
uzanmışlar, 1ıykuya dalmı~lardı. 

Çaylakçı Hasanın hanayında, 
şaraplarını içen, yemeklerini 
yeyemiyen sarhoş olmuş efeler 
kendilerine yapılmış kar ~ibi 
beyaz yataklara küsmüşcesine, 
kimisi bir yerde, kimisi sedir
de, kimisi yazlıkta uzanmışlar 
kalmışlardı. 

. . 
Derenin şırıltısı Çaylakçının 

evinden duyuluyor, mehtap or
talıkta, ilahi şiirler fısıldayan 
bir sessizlılde lcö}'ü parlak nu
runa garkediyordu. 

Köpeklerin sesleri bile kc
silmisti. 

Siz benim için nesiniz? .. Bir 
düşman. Evvelce Marjanside 
bana ihanet ettiniz; Pon düse 
hanında bir mukavele akdet
tik; sizi bu ihanetinizden dola
yı affettim. Konağıma kabul 
ettim. Artık dostlarım hiyanete 
dahil olmuştunuz. Hal böyle 
iken yine hainlik ettiniz... Ne 
ise mucize kabilinden olarak 
desti intikamımdan kurtul-
dunuz. _ 

O zamandan itibaren düş
manlarımın hizmetine girdiniz. 
Biraderimi henüz tanımıyordu
nuz. Fakat ne yazık ki şimdi 
ona hizmet ederek beni kat
letmeğe geliyorsunuz ... Bunlara 
ne diyeceksiniz ? 

- Monsinyor, size ihanet 
etmedim. Mühim bir teşebbü
sünüze sadıkane bir surette 
yardım elmeği kararlaştırdığı
mız için alçakça bir teşebbüste 

Çaylakçının yazlığında yatan 
efe!erden birisi yavaşça kalktı. 
iki ellerinin üstünde bir çocuk 
emeklemesini taklid ederek sü
ründü. iki tarafına bakınarak, 
ses çıkarmadan indi. 

Ayaklarının ucuna basao bu 
hayalet atacık sendeliyerek, 
karşıdnki odaya k:ıdar ilerledi: 
Fısıltı gibi; 

B. -ıı - ınguı. 

Dedi... Ses yok! ötekisine 

1 

geçti: 
- Bine:ül! 
Ses yok .. Döndü. Ve mer-

1 

divı~nlerden aşağı inmeğe baş-
ladı, fakat sayıklıyordu: 

- Bingül! Bingül! Bingül!. 
Bu gölge merdivenleri indi, 

lcapıdan çıkh. Kör körüne bir 
sokağa daldı, sokaklardan 
geçli ve geniş bir alana vardı. 
Burası efelerin sere serpe 
uzandıkları, ziyafetin verildiği 
<;ayırdı, ötede beride atesin 

Reisi General Gamelin ile bi -
likte Paristen ayrılmıştır. Ge-
neral tayyare karargahlarım 
teftiş etmiş, endaht talimle
rinde bulunmuş ve Şalon - süo 
Marn mmtakasında bir Zuav 
alayını teftiş etmiştir. 

Paris, 30 (A.A) - Çekoslo
vakya Genel Kurmay Başkanı 
General Krejoi busabah Ge
neral Gamelin ile birlikte is-
tihkamları ziyaret için Doğu 

hududuna gitmiştir. 

Bir masal 
Zinovyef ve arkadaşları 

hala yaşıyorıarmıt 
Istanbul, 30 (Yeni Asır mu

habirinden) - Londradan bil-

diriliyor : The People gazetesi; 
Stalin ve Voroşilof aleyhinde 
suika!ıta ve Troçkist bir hüku
met darbesi haz.ır'aınağa teşeb
büs ettikleri için idama mah
kum olan Zinovyef ve arkadaş-
larının verilen resmi haberlere 
rağmen kurşuna dizilmediklerini, 
hala yaşadıklarını yeniden id
dia ediyor. 

küle gömülmüş kıvılcımlarından 
açıkta kalanlar görünüyordu. 

Çayır, baştanbaşa efelerle 
dolu idi. 

Hayclaroğlundan başkası ol
mıyan bu gölge çayırın orta
sında bir müddet ayakta kaldı, 
etrafını seyretti. 

ilerledi, dereye kadar vardı, 
eğildi, bol bol elini yüzünü yı
kadı. Haydaroğlu yüzüne •u 
serptikçe htm uyku sersemli
ğini açıyor, h~m sarhoşluğunu 
kaybediyordu. Derenin karan
lıkta akan seyrine ve şınlhsına 
dala"ak kendi kendine mırıl
dandı : 

- Bingül! Aman ne dilber 
kız! Bingül ne olur şuracıkta 
olsa da beraber sularla oyna
sak! 

Diye derin bir göğüs geçirdi 
ve geri döndü. Çayırı sessizce 
geçti, rastgele bir sokağa 
saptı, dalgın dalgın ilerledi. 

- nıtmedi -
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Fransanın tedbirleri 
Bank ö F ransın altın ve döviz 
stoklarına yeniden kıymet biçiliyor 

Bank Dö Fıansm küçük mevduat kasalaTınt ihtiva eden malıze11/e büyük seıvetll'le 

Paris, 29 (A.A) - Şimdiye 

kadar kabul edilmiş olan ka
nun maddelerinin en mühimleri 
ıunlardır: 

1 - Fransız frangının ihtiva 
ettiği altın mikdarı 49 miligramı 
geçmiyecek, 43 miligramdan 
az olmıyacaktır. 

2 - Bir istikrar sermayesi 
ihdas olunacaktır. 

3 - Banlt Dö Fransın altın 
ve ecnebi dövizleri stoklarına 

yeniden kıymet takdir oluna
caktır. 

4 - Yeni kanunun altın ile 
yapılması ~art koşulan beynel
milel tediyelere şümulü yoktur. 

5 - Müstemlekat bankaları 
stoklarına yeniden kıymet tak
dir olunacaktır. 

6 - Hertürlü altın alım sa· 
tımı ancak Bank dö F ransın 

tahsis edilen mlistalıkem odalardan biri 
vereceği müsaade ile yapıla· 
bilecektir. 

7 - Altın veya ecnebi dö
viz olarak mevcud olan bütün 
ticaret bonoları için morator
yum ilan edilmiştir. 

A - Nakit veya külçe halin
deki bütün altmlar hükümet 
tarafından satın alınacaktır. 

B - Yukardaki karara mu
halif harekatta bulunanlar için 
cezalar tertip edilmiştir. 

8 - 20 eylül ile 26 eyliil 
arasmda yapılmış olan spekü
lasyon esasına müstenid mua
meleler maliye nazırının ted
kikine arzedilecektir. 

9 - Devlet ,Credit Fonci
er'nin medyun)arından almakta 
olduğu faiz nisbetinin indiril
mesi için bu müesseseye üç 
milyarhk bir kredi açacakhr. 

Vaşington 29 (A.A) - Dün 
gazetecilere beyanatta bulunan 
finans bakanı B. Morgenthau 
lngiliz, Fransı2, Amerikan para 
anlaşmasının dolar ile sterlin 
arasındaki münasebet hakkında 
henüz kat'i bir ittifak teşkil 
etmediğini söylemiştir. Bu üç 
memleketin istikrar akçesi sa
yesinde mütebariz temevvüç
lerin önüne geçilebilecektir. 

Bir gazetecinin sorgusuna 
cevab veren bakan müzakere
de harp borçlannın mevzuu
bahis edilmediğini söylemiştir. 

Roma 30 (Ö.R) - Bir çok 
Fransız Ticaret odaları ve bu 
meyanda Paris ve Liyon Tica
retodaları hükümete bir arzu-
hal vererek bütçe müvazene
sini ve dahili nizamı koruma
sını istemişlerdir. 
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Milletler Cemiyetinde FRANSADA 

Cemiyet mukavelesinin 
ıslahı görüşüldü 

Litvinof büyük tehlükeiere tekrar 
nazarı dikkati celbetti 

Cenevre, 30 (A.A) - Asam
ble dün Milletler Cemiyetinin 
umumi faaliyeti hakkında mü
zakerelerde bulunmuştur. Mil
letler cemiyeti mukavelename· 
sinin ıslahından bahseden B. 
Litvinof devletlerden bir çoğu· 
nun tecavüzkarane emelleri 
malum olan bazı devletlerin 
taarruzları tehlükesini takdir 
etmemekte olmalarına teessüf 
etmiştir. Mumaileyh demiştir ki: 

Bazı Memleketler müşterek 
bir müdafaa zaruretinden bah
setmişler ve kollektif emniyete 
hağhhklarını teyid eylemişler· 
dir. Fakat bu devletler sırf 

şekli bir takım beyanatta bu
lunmakla iktifa etmişlerdir. 
Halbuki taarruz fikri besleyen 
devletlerin siyaseti kuvvete isti
nat etmektedir. 

Sovyet Susya, Fraosanın bir 
silahları bırakma konferansının 

içtimaa çağırılması teklifine 
taraftardır. Fakat Milletler ce
miyetine cihanşümul bir mahi
yet vermedikç~ hiçbirşey yap· 
mamak arzusunda bulunan bir 
takım devletlerin bu şekildeki 
iddialarını kabul edemez. Baş· 
ka milletlerin arazisini fethet· 
meyi gaye edinmiş kimseler 
tarafından idare edilmekte olan 
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KUrektekller kurt•llu' olmadığını anlayınca ı,ı talle 
bıraktllar. Kayık bUyUk bir sür'atle akıyordu 

Cava bütün kuvvetile Çince 
emirler vermeğe, bağmb çağır
mağa başladı. Ateşin başında

kiler daha ne olduğunu anla

mağa vakit kalmadan keskin 
bir bıçak vınlayarak ta yanı
baş.larma düştü. 

Hepsi korku içinde paniğe 

tutularak, nereye kaçacaklarını 
şaşırarak öteye beriye koşar· 
larken Blak kayığı denize in
dirmeğe uğraşıyordu. Cava son 
defa biriki Çince cümle daha 
bağırdıktan sonra Blakın yar· 
dımına koşacaktı. Gözü şimdi 
kimse kalmıyan ateşin civarına 
düşen, pırıl pırıl parlamakta 

olan hançere ilişmişti. Almak 
için atıldı. Biçağı yakaladı, he
men geriye dönerek kumsala 
doğru koştu. 
Fakat gemicilerden biri Cavayı 

görmüştü. 

- Hay Allah belasını versin. 
Çinliler değil! koşun arkadaşlar 
kayığı çalacaklar! 

Cava hemen Blakın yanına 

yetişti. ikisi de birden var kuv
vetleriyle kayığı denize ilmeğe 
başladılar. Yer kumluk olduğu 
için güç halle ve çok yavaşça 

itebiliyorlardı. Su sırada gemi
cilerden birisi elinde hançerile 
Cavamn üzerine doğru geli· 

Sebze tlatlerl artarllacak 
Paris 30 (A.A) - Köylüleri 

himaye merkezi komitesi bu 
sabah bir tebliğ neşrederek 

haller'e zahire yerleşmemesi 
hakkındaki grevin ancak ilk bir 
ihtar mahiyetinde olduğunu ve 
sebze fiatlerinin artırılması ka-
bul edilmediği takdirde bütün 
memleket hallerine karşı grev 
yapılacağını bildirmiştir. 

Londranın yeni 
belediye reisi 

Londra, 30 (A.A) - Sir 
Corc Broadbeic gelecek sene 
için Londra belediye reisliğine 
seçilmiştir. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bir memleket cemiyet azasın-

dan oldukça cemiyet azasından 
devletlerin arazi tamamiyetle· 
rını zıman altına alan onuncu 
maddenin tadilini kabul ede
mez. 

Litvinof bundan sonra Mil
letler cemiyeti mukavelenamesi 
prensiplerinin tatbiki meselesi
nin birinci komiteye havale 
edilmesini istemiştir. 

yordu.Cava biç istifini bozmadı. 
Kayığa son bir hamle daha 
verdikden sonra tam gemicinin 
üstüne atılacağı anda birden· 
bire geri çekildi. Sür,atle gelen 
herif kendini tutamıyarak yere 
yuvarJamrken Cavanın sol yum· 
ruğu balyoz gibi kafasına indi. 
Blak bütün kuvvetile kayığı 

iterek denize indirmişti. Cava 
kayığa bir omuz vererek he· 
men içine atladı. 

Blak kürekleri bulmuştu. 
Yerlerine takarak asılırken, 
sahildeki gemicilerden biri 
daha koşarak suya girdi ve 
kayığın kenarına yapışdı. Mak
sadı sallıyarak kayığı devir
mekti. 

Cava iki yumruğunu kaldırdı, 
olanca kuvvetile herifin kayı
ğı tutan ellerine indirdi. De· 
mir balyoz gibi yumrukları ye
yen adam bir çığlık kopararak 
tuttuğu yeri bıraktı. 
Kayık kuvvetli kürek dar

belerile çabucak denize açıldı. 
Hava berralch. Gii,.Pl J,; .. ~v 

Övrün çok mühim bir yazısı" Okyanosta 
F ransanın elinde dostluk Bir de~i;·~uhare 

İçin bir fırsat vardır besi oldu. Bir tor
p·to battı 

Paris, 28 - "Oeuvre,, ga- ı Fakat Laval, ltalyayı kuşku- Tanca 30 (A.A) _ lspanyol 
zetesinde Bn.Genevieve Ta- Jandırmamak maksadiyle, o va- hükumet donanması ile asilerirı 
bous yazıyor: kıt Türkiye Hariciye vekiliyle ellerindeki harp gemileri ara" 

Milletler cemiyeti asamblesi bir karşılıklı yardım paktından sında lspanyol fasının Atlas 
reis vekili intihabında Italya- bile bahsetmek istememişti. Okyanosu açıklarında ve Tan" 
nın 51 devletten ancak 32 sinin Halbuki Tevfik Rüştü Aras caya 50 kilometre mesafede 
reyini toplamak suretile bütün o sıralarda seve seve böyle bir kain Ufak Jimanının şimalinde 
büyük devletler arasında enaz pakh teklife mütemayildi. Bu· bir deniz muharebesinin vuku 
reyle i~tihabı, Habeş fethin- gün ise böyle bir ihtimal, an· bulmuş olduğu haber verilmek" 
denberi bu memleketin umumi cak Fransanın lngiltere ile an- tedir. 
teveccühü ne kadar kaybetti· laşmasını muhafaza edebildiği Hükumet gemilerinden birİ" 
ğioi göstermiştir. mikyasta hatıra gelebilir. nin ve zannolunduğuna göre 

Bunu, Milletler cemiyeti de- Bununla beraber küçük bir Gravina torpido muhribinin 
Jegeleri nazarında en iyi gös- siyasi mesele, lskenderun ve asilerin Alınirante Cervera 
teren işaret de lngiliz kralı Antakyada mukim 280 bin kruvazörü tarafıodan Cebelüt" 
sekizinci Edvard'ın Balkan su- Türkün vaziyeti Fransa bükü- tarık boğazının methalinde kiirı 
larında seyahatidir. Kral bütün metine, eğer isterse, geçirdi- Tarifa'nın garbında batırılmış 
iskelelere inmiş ve indiği mem· ğimiz vahim saatlerde herza- olduğu söylenmektedir. 

k mandan daha elzem olan bağ- Komtobı·a adındakı' Fransıı leketlerin hü umet reislerini 
d k d ları sıklaştırmak imkanını ve- vapuru Gravı'nanın bog-ulmak" Londra a en isine ziyaretini 

d d recektir. Bu Türkler, narhın tan kurtulmuş olan mürette"' ia e etmeğe avet etmiştir. 
xonundanberi, mandater devlet batını toplamıştır. Hu''kümetio Tabiidir ki bu seyahat lngil- F 

F Offi olan ransadan, Suriyenin or- dı'g-er bı'r muhrı·bı'nı'n de hali" tere tarafından oreign · cein 
ı b 1 d h tasında küçük bir muhtariyet hazırda Almı'rante Cervera ita yaya karşı es e iği isleri 

idaresi muhafaza etmek hak- kruvazo-ru" tarafından takı'be-iyice anlatmak maksadiyle ter-
E kını eJde etmişlerdi. B.Franklin dı'lmekte oldugw u rı'vayet edil· tip edilmişti. n uzun ve en 

Bouillon'un bir mektubu bu mektedir. 
çok dikkate çarpan ziyaret kaydı teyit ediyordu. d 
kralın l!'tanbulda Türkiye Cum- Bı·ngazı· yolun a 
hurreisine ve hükumetine yap• Bugün, Suriye memleket-

lerine tedricen bir derece is- Bir tayyare dUştU bğı ziyarettir. 
Bugünlerde Türkiye Başba· tiklil ve birliğe karar verdiği· Biogazi, 29 (A.A) - Binga· 

kanı ismet Inönü Londraya mize göre, hiçbir zaman bize ziye dönmekte olan bir tayyare 

d k C d karşı vaziyet almamış olan bu bir geminin direklerine çarpa" gi ece tir. en evre e söylen· 
Türk ahaliye manda zamanında rak denize dücmüştür. Tayfa" 

diğine göre bu seyahatin ga- d Y 

in il ıh haiz olduklan aynı fay aları lardan do"rt ki!ili ile beş müta"' yesi g' iz amira ğım ziyaret -c 

ederek son Montrö konferan• temin etmekliğimiz tabiidir· hassıs amele ölmüştür. Bir tel-

d k 1 .1. T k b J Türkiye, Cenevreye gelen Vi- grafçı da yaralanmıştır. 
sın a i ngı ız • ür İş ir iği- enot ile Tevfik Rüştü Aras 
nin neticelerini mühürlemek arasında bu hususta başlıya- Mensııcat sanayiinde 
olacaktır. Ingilterenin son üç cak olan müzakerelere hususi 4 o saatlik haftanın tatbl"' 
aydanberi Akdenizin şirin hav- bir ehemmiyet vermektedir. kabil değil .• 
zasında yapbğı son derece lngiltere Irak'la, mandaya Londra, 30 (A.A) - Beynel" 
ciddi bütün teslihat göz önünde nihayet veren muahedesini imza milel pamuk komitesinde 0 o 
tutulursa bu pakbn son derece ettiği zaman, ayni zamanda bir memleket temsil edilmek" 
büyük bir ehemmiyeti vardır. Türk ahali için de .. Fransanın 

Burada bir parantez açalım; Fransız - Suriye muahedesine 
Fransa hiç şüphesiz Türk dost- ilaveye davet edileceği mahi .. 
luğunda ilk mevkii tutabilirdi. yette - kayıtlan imza etmişti. 

••••• 
Katalonyalıların bir zaferi 

AsilerdenMonteAragon 
mevkiini zaptettiler 

- Baştarajı J nci Salı/Jede -
ise şimal cephesinde Hükumet· 
çilerin bir ileri hareketini kay
detmektedir. 

Barselon hükümeti de Ara
gon cephesinde mühim bir mu
vaffakıyet bildiriyor. Şiddetli 

topçu faaliyetinden sonra Ka
talonya ordusu Monte Aragon 
mevkiine hücum ederek asiler
den almıştır. Burası Huesko'ya 
hakimdir ve Katalonya orduları
na cenub yolunu açacaktır. Asi
lerden 1000 esir, birçok mit
ralyöz, 100 milimetrelik 2 ve 

, 
ve yıldızlar ortalığı aydınlatı

yordu. Yat gözükmiyordu. Fa
kat ışıkları belli oluyordu. Ka
yıktakiler kabil olduğu kadar 
gürültü. çıkarmadan ilerileme
ğe çahşıyorlardı. Çünkü gece
leyin deniz en ufak bir gürültü
yü bile kilometrelerce mesafeye 
aksettirir. Y anm saat kadar 
hiç konuşmadan kürek çekti
ler. Nihayet Koy'a varmıılardı. 
Bir ses işittiler. . 

- Hoo .. ee! 
Bu Kalaganın sesi idi. Cava 

yavaşça sordu: 
- Sen misin Kalagan? 
- Evet. Nasıl her şey ta-

mam mı? 
- Kayığı getirdik. 
- Bravo!. Hiç ummuyordum. 

Onun için siz gidelidenberi 
o eski, hurda kayığı tamir et
meğe çalışıyordum, muvaffak 
olamadım. Fakat bir şey bul· 
dum. işimize yarıyacak bir ıey; 
bir balta. Fena değil değil mi? 

- Çok güzel. Ben balta ile 
miik~mmelen kavv.a ederim. 

750 lik diğer iki batarya top 
almışhr. 

Paris, 30 (Hususi) - Mad
ıid, hükümet kıtaatının Astüri 
vilayetine hakim olduğunu ve 
Ovyedoya hücum ettiklerini 
bildirmektedir. Asilerin verdik· 
leri haberlere göre Madridden 
bazı nazırlar hükümetin Hali-

kontaya nakli için bu şehire 
gitmişlerdir. 

Paris, 30 (Hususi) - Havas 
ajansına göre Bilbao ahalisi 
şehrin şiddetle bombardıman 

Kızlar nerede? 
- Çalılığın arkasında. Bir 

sürü ceviz topladık. Onları 

temizlemekle meşguller. 
- Sen git de onları al gel. 

Kabil olduğu kadar çabuk ha
reket edelim. Vakit kaybet
meğe gelmez dostum. 

Bir çeyrek saatte tekrar ka
yığa bindiler. Kalagan ve Blak 
küreğe oturmuşlardı. Cava dü
meni idare ediyordu. Bü
tün gayretleriyle yattan uzaklaş
mağa çalışıyorlardı. Fakat alui 
gibi biraz sonra bir akıntıya 
kRpılarak menhus gemiye 
doğru büyük bir sür'atle sü
rüklenmeğe başladılar. Kala-
gan ve Blak ter içinde habire 
küreklere asılıyorlardı. Fakat 
nafile bütün çalışmalara rağ-
men yatın ışıkları büyüdükçe 
büyüdü. Artık gemi ile arala
rındaki mesafe yüz metre ka
dar kalmıştı. Kürektekiler kur
tuluş olmadığını anlayınca işi 
talihe bıraktılar. Kayık büyük 
bir sür'atle akıyordu. Gemiye 

tedir. Komite amele internas' 
yonalinin raporunu tedkik et" 
tikten sonra mensucat ve pa" 
muk endüstrisinde 40 saatlık 
hafta mesaisini tatbika imkan 
olmadığını ittifakla kararlaş

tırmıştır. 

········································•' 
edileceğinden haberdar edil-
miştir. 

Londra, 30 (Hususi) - RoY" 
ter ajansı asiler için asker 
ve malzeme taşayan vapurlarıo 
AJgezırasa Ceutodan geldij'inİ 
haber veriyor. 

Madridden bildirildiğine göre 
Bask vilayetlerine muhtariyet 
verilmesine karar verilmiştir· 
Parlamento yarın buna karar 
verecektir. 

Paris, 30 (Ö.R) - Burgos 
Yuntu general F rankonun Is" 
panyol ordusu reisi ve hareket 
orduları başkumandanı ilaO 
edildiğini bildirmiştir. Bu tayio 
ecnebi hükumetlere de bildiri" 
Jecektir. 

yaklaştıkça yaklaştılar. Ve der 
ken akıntı birdenbire seyriııİ 
değiştirdi. 

Gemiye on, on beş metre 
kala kayığı çevirerek başk• 
bir istikamete doğru sürükle" 
meğe başladı. Allabtan geınİ" 
deki nöbetçi uyumuş vey• 
dalgada olacaktı ki bunlar• 
görmemişti. Cava kayıktakilere 
baktı. Noranın yüzü ay ışığı 
gibi sapsarı kesilmişti. Herhalde 
çok heyecanlı idi. Kalagao 
şaşkm gözlerle öteye beriye 
bakıp duruyordu. San Şun biÇ 
birşeye ehemmiyet vermiyeıı 

bir tavırla bir köşeye büzül" 
müştü. Yalnız Blak, o eski 
deniz kurdu itidalini ınU" 

hafaza ediyordu. Bu sırad• 
ileride denizin kayalara çarp' 
tığı işitildi. 

' - Duyuyor musun Cava· 
Tekrar parçalanacağız! Heye" 
candan hepsi ayağa kaikın••" 
lardı. Cava hemen küreklerdeO 
birine atıldı. 

- BiJmrdi -
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Haftalık piyasa durumu 

• 
pıyasası 

Şebrimir. ticaret ve Zahire 
borsası tarafından hergün neş
redilmekte olan borsa satışları 
gündelik listelerine göre son 
hafta içinde borsada aşağıda 
isim ve mikdan işaretli eşya 

karşılarında gösterilen fiatlerle 
muamele görmüşlerdir : 
Etya isimleri Mikdarı Haftalık 

Çuval fiati 
asgari azami 

Mu. Buğday 9649 4.875 7.125 
Mu. Arpa 330 3.25 3.75 
Bakla 1359 4.875 4.875 
Fasulya 21 11. 11. 
Kumdara 638 3.50 5. 
Burçak 640 4.375 4.4375 
Susam 60 14. 14. 
Nohut 24 5.375 6. 
Mercimek 19 6.75 7. 
Yapağı (kilo 90898 40. 60. 
Pamuk (balye 1337 42.50 46. 
Palamut(kental511 380 480 
incir 
Çekirdeksiz üzüm 

Haftalık borsa sabşlaraoı bu 
suretle icmal ettikten sonra 
işbu eşyanın nev'i üzerinden 
satış mikdar ve fiatlerile haf
talak piyasa vaziyetJerini ayrı 
ayrı aşağıda gösteriyoruz : 

Buğday 
Haftalık piyuaaı oldukça ha

raretli geçmif -.e geçen hafta 
ile geçen senenin bu haftası 
fiatlerine nazaran son hafta 
fiatlerinde biraz ilerleme mab
ıüs olmuıtur. 

Buidayların ne•İ üzerinden 
sahı ve fiatleri apğıda göste
rilmektedir. 
Ne'l'i Mikdtuı l(ap Ha/taükfiat 
Upk az çok 
ekstra ma. 407 ., 6 375 7 125 
Uıak yu. 5352 ., 5 5 815 
" ıert 2830 ,. 4 875 6 
" karışık 1060 ., 4 875 6 25 

Yerli malJardan bu hafta 
borsada buğday satışına rast
lanmamııhr. 

Piyasada şimdilik ihtiyaca 
kifi mikdarda mal bulunduğu 
ıöylenmektedir. 

Arpa 
Borsa bültenlerine nazaran 

•on hafta içinde borsada sahJan 
330 çuval arpanın 205 çuvalı 
Uıak malı olup 3,25-3,625 ku
ru, arasında fiatlerle ve 125 
Çuvalı da muhtelif mal arpa 
olup 3,75 kurut fiatle satıl
nııthr. 

Arpa piyasasında geçen haf
taya nisbetle son hafta içind~ 
eıash ve yazılmağa değer bir 
tebeddül olmamıştır. Piyasada 
ınevcud az olmakla beraber 
alıcıların ekseriyetini zahireci 
esnafı teşkil etmekte olup 
Yüksek parti alıcısı bulunma
dığından fiatJerde: istikrar basıl 
olmaktadır. Bununla beraber 
arpa fiatleri 3,75-4 kuruş ara
sında ve sağlam görülmektedir. 

Bakla· 
k· Son hafta bakla muameleleri 
d ılosu 4,875 kuruştan bir parti 

e 1359 çuvaldan ibarettir. 

Pamuk 
Borsa · b neşrıyahna göre son 

b aftanın muhtelif tarihlerinde 
1 orsada satılmış olan pamuk- ı 
•nn nevi, mikdar ve fıatJerile 

aatı, vazivetleri berveçbi atidir: 

' . ""'. : ·•· .. ~ ~ . ,, . . _, . 
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asgari azami 
Prese 
birinci hazır mal 156 44 50 45 50 
Pr • ., vadeli ., 1170 44 75 46 
,, ikinci hazır ., 1142 50 42 50 
Yekun 1337 

Son hafta pamuk işlerinde 

hararet bulunduğu gibi fiat
lerde de 1 - 1,5 kuruş arasıoda 
tereffü vardır. 

Yeni mahsulden piyasaya ge
len partiler hemen müşteri 
bulduğu gibi alivre mal müba
yaasma talipler mevcuttur. An· 
cak fiatlerde kuvvetle görü· 
len tereffü meyilleri alivre husu· 
sundasatıcıları teenni ile hare
kete sevketmektedir. Borsa 
neşriyatına göre hazır ve va
deli olarak satılan pamuk fiat
leri 29-9-936 akşamı 45 - 46 
kuruşta sağlam olarak kapan
mıştır. 

Palamut 
Yeni mahsullerin piyasaya 

arzına başlanmış olması hase
bile piyasada palamut işlerinde 
hafif kımıldamalar olmağa 

başlamıştır. 

Son hafta içinde borsada 
aşağıda işaretli palamut işleri 
olmuştur: 

Nev'i Mıkdart 

Tırnak 

Kaba 
Tırnaklı 
Yekfıo 

Kental 
314 
178 

19 
511 

Fiati 
Az Çok 
430 480 
380 385 
400 400 

Busene mahsulünden piya
saya gelen mallarm henüz yük
sek yekün teşkil etmemekte 
olması hasebile palamut piya
sasında kişayiş hasıl olmamış 

ve işler aşağı yukarı peraken
de şeklinde cereyan etmekte 
bulunmuştur. 

Kuvvetli alıcı mevkiinde bu
lunan şehrimizdeki palamut 
fabrikalarmm ihtiyaçlarını doğ
rudan doğruya dahilden temine 
başladıklarına göre piyasamız
da halt>:n ihracatçılardan maada 
alıcı yoktur. Piyasaya fazla 
mikdarda mal arzı ile beraber 
fiatlerin kat'i şekli anlaşıla· 

cağı tahmin edilmekte oldu
ğundan bugünkü palamut fiat
lerine esaslı nazarile bakıl· 
mamaktadır. Mamafih palamu· 
tun istikbali şimdilik emin gö
rülmektedir. 

Zeytinyağı: 
Geçen ve daha evelki haf

talarda olduğu gibi son hafta 
içinde de borsada zeytinyağı 

üzerine muamele olmamıştır. 
Zeytin mahsulünün idrakine 

pek~z zaman kalmış olmasına 
rağmen piyasada sair senelerde 
görülen faaliyet yoktur. Bor
sada alivre oiarak muamele 
yapılmadığı görülmektedir. Bu 
yüzden işlerin yeni mahsullerin 
piyasaya arzı ile başhyacağı 

ümid ve tahmin ediliyor. 

incir: 
1936 mahsulü incirlerin bu 

sene piyasaya arzı tarihinden 
29-9-936 akşamma kadar bor
sada 101678 çuvalı incir ve 
1849 çuvah hurda olmak üze-

re cem'an 103527 çuval incir 
satışı olmuştur. 

l 935 senesinin bu tarihine 
kadarki satış mikdarı 113917 
çuvalı incir ve 5358 çuvab hurda 
olmak üzere 119275 çuval ola
rak toplanmıştı. 
Şu hesaba göre busene sa

tılan incirin geçen seneden 
12239 çuval 3509 tt'rba nok
sandır. Son hafta içinde bor
sada gündelik itibarile satılan 
incir mikdarları aşağına göste
rilmiştir: 

Tarihi Çuval 
23 9 936 1699 
24 " " 2573 
25 " " 3475 
26 " " 25 
28 ., ., 1851 
29 " ., 8572 
Yekün 18195 

Bundan bir hafta evvel bor
sada satılan incir mikdan ise 
15934 çuval olarak toplanmıştı. 
Yukarıda hafta satışı olarak 
gösterilen incir mikdarı nevi ve 
fiat noktalarından aşağıdaki 

surette inkisam eylemektedir: 
Fiati 

Nevi mikdarı asgari azami 
Süzme 5133 10.00 17.00 
Elleme 10343 7.00 18.50 
Paçal 2568 6.00 7.50 
Naturel 32 6 50 7 
Hurda 125 4.75 4.75 

incir piyasa'lı mevsim başın
dan son tarihe kadar hemen 
hemen ayni seviyededir. Mua
meleler normal bir şekilde de
vam ve cereyan ettiği gibi 
fiatlerde de kuvvetli bir istik
rar müşahede edilmektedir. 
Mevrudatın sair senelere nis
betle busene daha fazlaca 
intizam altına girmiş olması 
fiatler üzerinde iyi tesirler yap· 
makta ve bazan aranılan kali
tede piyasada mal bulunma
ması bilhassa vüksek nevi fiat
lerinin tereffüllne amil olmak· 
tadır. 

incir manipülasyon evlerinde 
hararet ve faaliyet henüz ber
devamdır. Peyderpey yeni si
parişler alınmakta olduğuna 
göre incir fiatlerinin halihazır 
vaziyetini daha bir zaman için 
muhafaza etmesi ihtimali pek 
kuvvetlidir. 

inhisar idaresinin incir mm· 
takalarında külliyetli hurda 
mübayaatında bulunduğu cihetle 
lzmirde her sene mutat olan 
hurda muamelelerine bu sene 
tesadüf edilmemektedir. 

Şimdilik incir piyasası heyeti 
umumiyesi noktasından normal 
bir vaziyette olup gerek alacı 
ve gerek satıcılarda memnuni
yet görülmektedir. 

Çekirdeksiz üzüm 
Son hafta içinde borsada 

gündelik itibarile satılmış olan 
çekirdeksiz üzüm mikdarı ile 
gündelik asgari ve azami fiat
leri aşağıda gösterilmektedir : 
Tarihi Mikdarı Fiati 

Torba çaval Az Çok 
23-9-936 18 6000 5.50 
24 " 39 7471 5,75 
25 " 7153 6,625 
26 " 4694 6,75 
28 4 7892 6,75 

1
29 .. 36 6819 
Y ekün 97 40029 

Bundan evvelki hafta icinde 

8•hl18., 

lzmlrln 

En 

Kıymet il 

İZ MİR 

Kültür Lisesi 
Öğretmeni eri 

Burada 

Yatılı - Gündüzlü: KIZ ve ERKEK 
Milessisi : Eski Kız lisesi direktöril 

HAYDAR CANDANLAR 

Ders verlrler 

. Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir mevki verilmiş
tır. Sınıflara 40 dan fazla talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. ÇocukJa
rmı sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malumat ile yetiştirmek istiyenlerin hergün sa
bahdan akşama kadar Kemeraltmda Birinci Beyler, Numan zade sokağında 6 numarada 

Kardıçııh Bay lbrahim konağında Kültür Lisesi ne milracaatlara. 

Derslere Blrlncltefrlnln on beşinci gUnU ba,ıanacakllr. 

34863 çuval 278 torba üzüm 
satılmış ve geçen senenin bu 
haftuında da 35962 çuval ve 
367 torba çekirdeksiz üzüm 
muamelesi olmuştu. 

Son hafta sabt · mikdan da 
dahil olmak üzere buıene 
mevsim başından 29 - 9 - 936 
akşamına kadar borsada 178319 
çuval ve 991 torba üzilm sa
tılmıştır. 

Geçen senenin bu müddeti 
içinde de borsada 218599 çu· 
val ve 1288 torba üzüm satıl
mıştı. 

Son hafta içinde ç~kirdek
siz üzüm piyasasında hiçbir 
değişiklik olmamıt ve bunca 
dedikodulara rağmen fiatlerde 
tebeddül olmamıı 21-9-936 ta
rihli fiatlerde istikrar göriil
müştür. 

21-9·936 tarihinde borsada 
tesbit edilmiş çekirdeksiz üzüm 
fiatleri ile geçen senenin bu 
tarihindeki fiatler aşağıda gös
terilmiştir. 

Busene 
Fi at 

Geçen sene 
Fi at 

Nu. asgari azami asgari aıami 
7 10 10 25 6 75 7 
8 10 75 11 25 7 25 7 50 
9 12 12 50 7 75 8 

10 14 75 15 50 10 11 
11 17 17 50 13 14 
12 18 20 15 16 50 

1936 senesi çekirdeksiz üzüm 
piyasasmm ilk açılışına nisbetle 
en son fiatlerde aıağıda ita• 
retli mikdarda tereffü vardır: 
N u. Tereffil mikdan 

asgari azami 
1 2 3 
8 2 2 75 
9 3 3 

10 4 4 50 
11 4 50 4 50 
12 5 6 

Yukandaki fiatlere müte
dair rakamların tedkikinden de 
anlaşılacağı üıere busene fiat
leri geçen seze f;atlerinden 
kuvvetli bir tereffü gösterdiği 
gibi busene piyasa aslına nis· 
betle son fiatlerde yine kuv
vetli bir ilerleme eseri vardır. 

Piyasaya bugiln. için normal 
gözile bakılmakta ve muame· 
lat bu şekilde devam ettiği 
takdirde 1936 mahsulünün bu
sene erken elden çıkarılacağı 
tahmin edilmektedir. 

Sair zebair ve hububat ve 
eşya piyasaları: 

Son hafta içinde hernevi 
mahsulatı arziye üzerine az çok 
ınuamele olmuştur. Bilhassa 
kumdarı ve burçak işleri kuv· 
vetli olmuş ve bazı alıcı firma
ların faaliyete geçmesi üzerine 
yapağı piyasası yeniden can• 
lanarak kül!iyetli mikdarda iş 
olmuş ve fiatJerde yükselme· 
ler kaydedilmiştir. 

Nohud, mercimek ve fasulya 
Ozerine de ufak tefek işler ol-
muş ise de mikdar itibariyle 
cüz'iyeti basebile zikre şayan 
görülmemiştir. 

Abdi &okullu 

Doktor 

Kemal ~atir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehasaısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü t"apur iskelesi 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

1 - 10 ( ) 
~ t - • • .. . . • . ' : 

RADYDLAAln ŞAHESERİ 

Satış yeri: SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

Tediyatta Büyük Kolaylık 
SAMAN iSKELESi 12 

~i ., 
Oğretmenlerin nazarı dikkatine 
Ahmet Etiman Kitap Evi : Müıterilerinin değerli ilgilerine 

dayanarak lzmire yaraşacak fekilde genitletilmiftir. 
Ahmet Etiman Kitap Evi : Kfiltiir Bakanhğının okul ki-

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

okul kitapları gibi iskontolu fiatlula satılmaktadır. Kitaplar 
tamamen ,.gelmiştir. Siparişler sür'atle gönderi'ir. 

lzmir Hftlc6met Caddesi No. 58 - 60 Telefon: 2535 _, 

Daim on 
Dinamoları 

No. 888 

GOz He~ J.TB~SiöTin~ 
N . 

MiT AT OREL Diş tabibi 
Adres - Beyler Numan Muayenehanesini 2 ıncı 

zade sokağı Ahenk mat-
baası Meyler So. Hamam karşısın-

yanında. 
Numara: 23 da 37 No. ya nakletmiştir. 

Telefon : 3434 N Telefon: 3774 
(229) 1'\ 4-26 (1924\ 

~z.r.ZZ!'A!nrzJCLTLZ7..7..7717/.7JJ... Ci'.//'Z'l'illi0li(Q7.77L777177.ZZ~7J-ila 

1 L A N 
lzmir Yün mensucatı Türk anonim tirketinin Halkapınar

daki kurnaş fabrika11 mamulatından olan mevsimlik ve kıtlık 
zarif kumaş!arla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerr 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarınd 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONIM ŞiRKETi 
mazasında satılmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet ve 
zar1'fet itibarile herkesçe malum olan mamulatını muhterem 
mUşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan salış yeri : Birinci kordon No 186 
Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kozu oglu çarşısı Aıım Riza ve biraderleri 
Yeni nıanifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

YOnlil mallar azan F. Kandemiro" lu 



8ahtte e 

Milli Emlak Müdürlü-~ 
ğünden: 

Bornovada ismet lnönü caddesin
de 36 No. tajda kain Etyen Varipati 
köşkünde mevcut mobilya ve emsali 
çok kıymetli eş}'a ve kuyu dolapları 
2/10/936Cumagünündeu4-10-936 
Pazar günü akşamına kadar üç gün 

sabah saat lOdan 17 ye kadar devam
lı bir surette mahallinde satılacaktır. 

Taliplerin bu üç gün zarfında ma
hallinde müteşekkil satış komisyo-
nuna müracaatları. 30-1 615 (1974) 

~-··· 
-~ .. ~ .. PERLOOENT .. dlt macununu 
1\ırcih edeceksiniz, 

~ira a~ızın bllcOmle •eraltl sıhhlyeslnl 
'haiz olan bu macun difteri çOrOmekten 
'korur, di' etlerini kuvvetlendirir, nefesi 
'lerintetir" vi insanın gôrOnOt efesini 
.'artırır. 

-·-. ..,.~ ~~·?-'-t.·.f.·~"'~ o&.~--
/44 4f4-s va ~aw ~ iJ.tA }"-~ µ~ -.;;...;..ot.;ız 

TURAN Fabrikaları mamu'atıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız . Her yerde !=atılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Salihağa hanında umum acentelik Nef'i 
Naci ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 

lzmir mıntakası maden işleri irtibat 
bürosundan : 
Cumaovası nahiyesine bağlı Yeniköyde kömür vesair madenler 

aramak için Osman Nuri namına verilen 1-1-934 tarihli ve 1112 
sayılı ruhsatnamenin maden nizamnamesinin 22 inci maddesine 
teYfikan iptal edildiS!i ilan olunur. 630 (1984) 

YENi A811t 

En faydalı hediye şüphesiz 

G R i Pi N dir 
Çünkü her ağrıyı keserek 

şifa ve neş'e getirir 

" Radyolin ,, müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 
harikalı bir tertible haz1rlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 
ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgıhğından mütevellid 
rahatsızlıkları sürat]e geçirir, hastalığı şifaya, ıstırabı neş'eye 
çevirir. 

/'\ 1 • ~ ~·. • :.· •• + 4 • • ... 

BBl~STOL 

' ~ . 

BEYOGLUNDA j 

Bristol Oteli 1 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

K1rk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
dısini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur . 

'Y.:: ' .·· ' • . . . /: •• 
Müzik öğretmen okulu direktör-

lüğünden: 
l - 1936 - 1937 öğretim yılı ba,ında okulumuza bağlı olarak 

açılacak olan Konservatuvarın Opera, Temsil, Piyano, Teori, 

Şan ve Orkestra enstrümanları gruplarına talebe alınacaktır. 

2 - Konservatuvar gündüzlüktür. Yatılı değildir. istekliler 
bir kabul smavına tabidir. Tahsil için senelik bir ücret verilir. 

3 - istekliler, 5 Teşrinievvel 1936 Pazartesi gününe kadar 

okul direktörlüğüne baş vwmahdırlar. Bu müracaatte aşağıda iste
nilen vesikaların birlikte getirilmesi lazımdır. 

a) Bir hal tercümesi ( kendi el yazısiyle) 
b) Nüfus hüviyet cüzdanı 
c) Sıhhat raporu 
d) Küçük yaşta bulunanlar için ebeveynlerinin tahriri mu

vafakati 
4 - Şan dersi alacak erkek talebenin yaşı en aşağı 18 ve kız 

talebenin 16 dır. 

5 - Konservatuvar kabul sınavları 6/T eşrioievvel/1936 Salı 
günü müzik öğretmen okulunda saat 9 da başhyacakbr. 

6 - Fazla tafsilat almak isteyenler okul direktörlüğüne müra• 
caat edebilirler. 29-30-1-2-3 576 (1960) 

Açık Eksiltme ilanı 
Tire Şarbaylığından : 

1 - Aboneler tesisatında kullanılmak üzere 300 adet su sa
ati açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye konulan saatlerin : 
Muhammen Adedi Cinsi 

bedeli 
Lira Ku. 
4500 00 300 Türbin sisteminde 

su saati 

% 7,5 muvakkat 
teminat parası 

Lira Ku. 
337 50 

3 - Şartnameler bedelsiz olarak Urayımızdan verilir. 
4 - isteklilerin teklif edecekleri saat nümunelerini eksiltme 

gününden en az üç gün evvel Urayımıza teslim etmeleri ve mu

vakkat teminat mektub ve makbuzlarile Ticaret odası sicil ka· 

yıt vesikalarını hamilen 16 - 10 - 936 günlemecine rastlayan cu

ma günü saat 15 de Uray daimi enclimenine miiracaatları gere-
~i ilan olunur. t-7 (1981) 590 

04 
ı T&frınıeveı .. ,.. 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 

açı.k bir 
kapıdu-

Ft.A.. I >Y-C>LI~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

defa dişlerinizi Radyolio ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

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

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . . . . . . . . . . . 
TAZE TEMiZ UCUZ 

llAÇ 

HAMDİ NÜZı.IET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Bllyük Salebçioğlu hanı karşısında 

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

Daima sabit 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarJarında hazırlanan Ju

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

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

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

lzmir Muhasebei Hususiye Mü
dürlüğünden : 

Muhammen bedeli tonu 23 lira 
lzmir vilayeti idarei hususiyesine merbut devair ve müessesatm 

senelik ihtiyacı olan 337,650 kilo kok kömürünün mübayaası 
25·9-936 gününden 15-10-936 gününe kadar yirmi gün müddetle 
ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme şartlarını 
görüp okumak istiyenlerin hergün muhasebei hususiye müdüri
yeti varidat kalemine ve eksiltmeye girmek istiyenlerin de ihale 
günü olan 15-10-936 perşe:mbe günü saat 11 de teklif mektup· 
}arını depozito makbuzlarile birlikte vilayet daimi encümenine 
tevdi etmeleri lüzumu ilan olunur. 
Şartname sureti lslanbul belediyesi hesap işleri müdürlü2üne 

de gönderilmiştir. 586 (1982) 

( 
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F ratelli 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 yilktınü tahliyeden 
sonra Burgas, Vama ve Kös
ten için yük alacakbr. 

SA TURNUS 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. 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zec & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapuru 21 eylfıJ. 

de gelip Hamburg, Bremen ve 
Anversten yük çıkarmıştır. 

KYPHlSSIA vapuru 6 birinci 
teşrinde bekleniyor. 10 birinci 
teşrine Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yükalacaktır. 

GERA Motoru 15 birinci 
teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci teşrine kadar Rotter 
dam. Hamburg , Bremen 
limanları için yük alacaktır. 
A THEN motoru 26 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Rotter 
dam, Hamburg, Bremen li
manları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Lınıen American Export Lines 
HEMLAND motörü 29 Ey- Nevyork 

lülde beklenmekte olup Rotter- EXMOOR vapuru 17 ilk teş-
dam, Hamburg, Bremen, Co- rinde bekleniyor. Nevyork ve 
penhage, Dautzig, Gdynia, Gö- Baston için yük alacaktır. 
teburg, Oslo ve lskandinavya EXMINSTER vapuru 30 ilk 
limanları için yük alacakhr. teşrinde bekleniyor. Nevyork 

V ASALAND motörü 13 bi- ve Boston için yük alacaktır. 
rinci teşrinde gelip Rotterdam, ~ 
Hamburg, Bremen, Copenhage Pire Aktarması Seri Seferler 
Goteburg. Oslo ve lskandinavya ,. EXOCHORDA vapuru 9 ilk 
limanları için yük alacaktır. teşrinde Pireden Boston ve 

Servici maritime Roumain Nevyorke hareket edecektir. 
ALBA JUL YA vapuru 25 EXCALIBUR vapuru 23 iJk 

Eylülde gelip Malta, Marsilya teşrinde Pireden Boston ve 
ve Cezair için yük &lacaktır. Nevyorka hareket edecektir. 

SUÇEA VA vapuru 20 birinci Sefer müddeti : 
teşrinde gelip 21 birinci teşrin- Bire - Boston 16 gün 
de Pire, Malta, Marsilya ve Pire - Nevyork 18 gün 
C ••@•• ez.air için yük alacakhr. 

ZEGLUGA POLSKA Den Norske Middelhavslinje 
BANDEROS vapuru Hilen 

SARMACJA vapuru 2 birin- limanımızda olup Havre, Diep-
ci teşrinde doğru Anvers, 

pe, Dünkerk ve Norveç liman
Dantzig ve Gdynia için yük 

larına yiik alac&ktır. 
alacaktır. BOSPHORUS motörü 22 ilk 

Daha Fazla tafsilat için ikinci teşrinde bekleniyor. Le Havre 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI Dünkerk, Dieppe, Anvers Di-
S rekt ve Norveç limanlarına yük 

PERCO vapur acentalığına alacakbr. 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta- Armement H.Schuldt Hambcrg 

DUBURG vapuru halen li-
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. mammızda olup Rotterdam ve 

Telefon: 2004-2005-2663 lollamburg Jimanlarma yük alıyor 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Muzaffer :Eroğul 
Kenıal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan başbyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

... C8l ·-
Kbedivial Mail Line 

ABOUKIR vapuru 30 eylül 
öğleden hareket edecektir.Port 
Sait, Hayfa, Beyrut ve lsken
deriye için yükJiyecektir. ...... 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
DUNA vapuru 22 eylülde 

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

il• .. 
l)oktor - Operatör 

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

Arif N. Yurcu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hasta:arını pazardan başka 

her glin ikinci Beyler sokağı 
Müıayede .salonu karıısında 
78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

ELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp· 
~rüdc-: Berat apartımanı No. 5 ·-. .. 
Doktor operatör 

Ceva~ Alpsoy 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarını hergUn saat 3 

ten 6 ya kadar ikinci Beyler 
:ı°kak şerbetçi karşısı No. 81 
T e kabul eder. 

eiefon muayenehane 3315 
Telefon evi 3203 • --------· 

_ ......... IB'.lbCl14•~-

Jobnston Varen Line Ltd 
Liverpul 

KENMORE vapuru 27 ey
lülde Burgaz, Varna, Kksteoce 

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

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapuru 28 1 ci 
teşrinde bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar
ması olarak Belgrat, N<>Visad, 
Budapeşte, Bratis!ava, Viyana 
ve Linz için yük alacakbr. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taab~üde gi
ritilmeı. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3 kAğıt 

Yeni müzayede bedesteni 
arkasında üç ka~ıt oynatmak 
suretile Mustafa oğlu Mehme-
din üç lirasını dolandıran sabı
kalılardan Ramazan, Hilmi, 
Fehmi ve Mehmed zabıtaca 

yakalanmışlardır. 

ı' HOSEYIN KAYIN ' 

Mobilve evi ŞEKERCiLER No.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

~----------------------------~ 
Akciğeri olmıyan her bay ' 

vanı öldüren keskin Fitillerin 
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, herncvi asid, oksijen kaynağı için karpit, 
ve bağday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk üzerine Kız markala meşhur " Arti ,, kumaş 
boyasını unutmaymız. 

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, herhalde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

ı .. : :.~'<';; .... ~·~ - "' ... : .... : ... !~ $'. 

Marka her boy Lüks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNOAP marka 

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

plaklan hediyelik zarif saat 

t;=et;"CA 

ve kristal Jikor, komposto, çay, pasta takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncakla", elektrikli ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire mağazamtzda her vakıt bulunur. 

Sağlam kefaletle 
taksitle verilir. 

No. 156 Balcılar 

NECİB SADIK 
DAMLAPINAR 

Gözlükcülük 

ECZANESi 

HİLAL ECZANESt 

HER NEVi FENNi eOzLOK 

Altm, nikel, yal elektroviz, selloloit 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 opkatmin bütün icabatı. Göz 
hekimleri için muayene kutuları, alat ve edevat deposu 

TOPTAN ve PERAKENDE 

lzmir Liman işletme Müdürlü
ğünden: 

3023 numaralı kanun mucibince liman dah:Iinde serbest iş 

göremiyecek olan beş tona kadar 18 aded salapurya idaremiz 

tarafından satın alınacaktır. Sahibleriniıı bütün vesikalariJe ] 5 
gün zarfında idaremize müracaat ederek is:mlerini kaydettirme
leri. Bu onbeş gün zarfında müncaat vesikalarını ibraz etmi-
yenlerin haklarının zayi olacağı ilin olunur. 632 [198SJ 

Olivier Ve Şii. 
LiMİT ET 

Vapur Acen ası 
BİRfNCf KORDON REES 

BJNASI TEL. 2443 
DIDO vapuru 29 eylüle ka

dar Londra ve Hull içm yük 
alacAkhr. 

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

LESBIAN vapuru 9 teşrini
evvele kadar Londra ve Hull 
için vnk alacakbr. 

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

Liverpool battı 
DRAGO vapuru 7 birinci 

teşrine kadar Liverpol ve Glas
gov için yük alacaktır. 

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

Deutche Levante - Linie 
HERAKLEA vapuru birinci 

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

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc-

• retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

ilan 
Nafiz Mustafa mukavva ku

tu fabrikası Türkiyede mevcut 
mukavva kutu fabrikalarının 
en büyüklerinden biridir.Orada 
her cins mukavva kutuların en 
temizi, ucuzu ve sağlamını te
darik edebilirsiniz. Avrupadan 
celbedilen son kutu modelleri 
üzerine fevkalade düğün, nişan 
lrntularımn muhtelif ve müte
addit formalarını ancak yeni 
manifaturacılarda Esnaf vv 
Ahali bankası civarında Singer 
dikiş makineleri satış ma
ğazası karşısında on beş 
numarada Nafiz Mustafa kutu 
fabrikasından tedarik edebi
lirsiniz. 

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

Dikkat : Memleket dahilinde 
başka şubemi:ı yoktur. 

2-13 (1971) . 
11trZZZZ/J7..Z.q/.z/.•M;awtM. 

Hususi muallim 
ikmale kalan ilk ve orta 

mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. Şekerci Ali 
Galip ticarethanesi yanında 
Mehmed Ali tuvalet salonuna 

~ (Z.M) rumuzile müracaatları. 
f"./.ZZ7.zz.7JJ.7.2T.LZ72'..ZZ7.7.zz.D,. 

SEl.1AllET 
Mevsimin 

pis ve kor
kunç nezle
sinden sizi 
korur. 

M.DEPO 

S. Ferit 
• 

1 8 
Eczanesi 

rfürkiye 

Kızı1ay Kurunıu 

_ ... 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz!rr1sızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte ·bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 - .. Akhisar icra Memurluğundan: 
Akhisar Tütilncüler bankasına borçlu bulunan aşağıda isimleri 

yazılı eşhasın borçlarına karşı bankadaki hisse senetleri haciz 
ve bilmüzayede satılıp talipleri uhdesine tescilleri icra kılınmış 
v~ mezkür senetlerin yellerinden alınması istenilmiş ise de bulu
namadığından elde edilememiştir. Nevi ve mikdarı zirde göste
rilen bu senetlerin bir gıina hükümleri kaJmadığı ilan olunur. 
Adet Nu. Nevi Sahibinin ismi 

50 13701-13750 1 inci ihraç Akhisardan debağ Etem ağa 
1 23 Müessislik " " " '' 
1 2247 

10 5371-5380 
3 433 

1 inci ihraç Yayaköyde Hüsrev oğlu Hasan 
u " ) 

2 11 11 ) Mermcreden Seyfi oğlu Ali 

6 608-613 1 " ) 
2 607 2 '' :: ) Beyobadan lsmail oğlu Durmuş 

2 252-253 1 " " 
5 285-289 1 " .. 

Sazobadan Mehmet oğlu Hasan 
Mederden lbrahim oğlu Emin 

(1983) 
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GiZLi ANLAŞMA HABERLERi ASILSIZMIŞ 

Amerika hazine n-azırı bütün millet~1 

lere hitaben beyanname neşretti 
' ' 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. !-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bütün paraların bir seviyeye getirilmesini teklif etti 
"Bu kibar jest için Amerika ihtiyat akçesini kullanma~a hazır mı ? lngiltere paraların hizalaşması işinde 
60 milyon sterlin kazanmış.Bu parayı silahlanmağa sarfedecekmiş.Berlin ve Romada fevkalade kaynaşmalar var 

Roma 30 (Ö.R) - Nevyork
tan bildiriliyor: Hazine uınumi 
bir para alinymanı (bütün pa
raların bir seviyeye getirilmesi) 
hakkında bütün milletlere hi
taben bir beyanname nı.:şret
miştir. 

ltalyan mehaflli bunun 
kibar bir Jest olduğunu 
kaydetmekle beraber 
böyle bir "tesviyeyi" ko
laylaştırmak Uzere An e
rlkanın ihtiyat akçesini 
kullanmağa hazır olub 
olmadığını soruşturu
yorlar. 
GiZLi ANLAŞMA YOKTUR 

Nevyork 30 (Hususi)-Finans 
bakanı Morgenth:ıu para istik
razını müdafaa için Ingiltere, 
Amerika ve Fransa arasında 
yapılan üç taraflı para anlaş
ması arkasında gizli hiçbir 
itilaf mevcud olmadığını mat
buat mümessillerine söylemiştir. 

Bu beyanat, Fransanın harp 
borçları tediyatına tekrar giri
şmek taahhüdiyle para anlaş
masına Amerikanın iştirakini 

ödediği yolunda Pariste çıkarı
lan haberlerin asılsız olduğunu 
göstermektedir. 

STERLiNLE DOLAR ARA
SINDAKi NISBET 

Morgenthau anlaşmanın mün-

osevelt ilk büyük intibah nut
kunu irad etmiştir. Cumhurreisi 
Cumhuriyetçileri, kendisini halk 
nazarında itibardan düşürmek 

için, niyetlerini tağlit etmekle 

Alman ıktısat 11azıtı doktıır Şalıt 

itham etmiş ve hiçbir zaman 
Komünistlerin oyununa alet lo
madığıoı söylemiştir. Reislik 
mücadelesinin Nevyork devleti 
içinde çok hararetli olacağı 
anlaşılıyor. 

60 MiL YON INGILIZ 
LiRASI KAR 

Roma, 30 (Hususi) - "Echo 
de Paris,, in Londra muhabiri 
frank ile diğer altına bağlı 
paraların alinyman işinde lngi
liz hazinesinin 60 milyon Ingi
liz lirası klir ettiğini ve bu pa-

neticesini beklemektedir. Para 
meselesinde Italya ve Alman
yanın müşterek bir vaziyet ta
kınmaları muhtemeldir. 

RA YŞT AG TOPLANIYOR 
Berlin 30 ( Ö.R ) - Rivayet 

edildiğ:ne göre hususi bazı ka
nunların kabulü için rayştağ 
meclisi önümüzdeki 6 - 9 ilk 
teşrin ara~ında içtimaa çağrıla
caktır. 

ALMANYA PARA KONFE
RANSI iSTiYOR 

Berlin 30 (Ö.R) - Rayşbank 
direktörü ve Ekonomi nazırı 
Dr. Şabf, Rayşbankın milli ko · 
mitesi huzurunda Almanyanın 
mali siyaseti hakkında yapa
cağı beyanatın metnini tesbit 
için Hitlerle görüşmek üzere 
tayyare ile mumaileyhin nez
dine hareket etmiştir. Bu be
yanatın metni Alman borsa me• 
hafilinde sabırsızlıkla beklen• 
mektedir. Almanyanın hiçbir 
suretle Markın kıymetini indir
mek fikrinde olmadığını bildir
mesine rağmen paralara daimi 
bir şekilde istikrar vermek ga
yesiyle yapılacak her hangi bir 
beynelmilel konferansa iştirake 
hazır olduğu bildiriliyor. 
ISVIÇRE DEVALÜASYONU 

Bern, 30 {Hususi) - Isviçre 
milıi konseyi dün devalüasyon 

1 

llorinırı /11nılfz /ırası ve dolarla lıızalaşmas11ıa aıt kat.u11lawı kabul edildı_ıjı hola11dıı 111ebıısa11 medisiııden bir 
manzaıa ( I<.ıa/ıçe Vı/lıelmi11 saltanat 111ev/11111ae göıü/ıiyoı) 

hasıran akitlerin şeref ve hüs- ranın imparatorluk yoluı>un kararı hakkında federal kon-
nü n;yetine dayandığını söyle- muhtelif noktalarında deniz seyin raporunu almıştır. Fi-
miş ve üç devlet tarafından üsleri tesisine sarfedileceğini nans bakanı Meyer altın mik-
giriş len taahhüde bütün dün- haber veriyor. yasına sadık kalan mem!eket-
ya milletlerinin iştiraki temen- ITALYA·ALMANYA PARA !erin gittikçe artan müşkül 
nisinde bulunmuştur. Nazır in- iŞiNDE MÜŞTEREK vaziyetini hatırlattıkdan sonra 
giliz lirası ve dolar arasındaki Roma, 30 ( Hususi ) - Ce- devalüasyon muamelesinin ls-
nisbetin de mütekaddim bir an- nevreden bildiriliyor: Mussoli- viçre ıçın lngiltereden da-
laşma ile tesbit edilmiş olma- ninin hattı hareketi Cenevrede ha kolay olacağını söylemiş 
dtj-ıoı temin etmiştir. çok tefsir ediliyor. Tahmin ve şunları ilave etmiştir: 

AMERIKADA INTIHAB edildiğine göre Italyan başve- " B;r milletin zenginliği al-
MÜCADELESI kili para meselesinde bir karar tın mevcudundan ziyade ıs-

Nevyork, 30 ( Ö.R ) - Ro- vermezden önce hadiselerin tihsaline bağlıdır. Eğer bu 

Amerika cw11/ıur reisi Roosrvelt bir intilıab nünıayişitıdl 
istihsal tam olarak baki kalırsa mentoya tevdi edilecek olan konulmasına ve üçüncüsü de 
devalüasyonun tesiri his bile para kanununu son defa ola- dahili fiatlerin tutulmasına ait-
ed~miyecektir,,. . rak gözden geçirmiştir. Bu ka- dir. 

Federal konsey, bu tedbır- nunun büyük bir ekseriyetle Nevyork 30 (Ö.R) - "Nev-
den çıkabilecek mahzurların kabul edilece-i tahmin olun- york Times,, gazetesi yazıyor: 
önüne geçmek üzere lazımge- maktadır. g Dünyada devamlı bir istikrara 
len tedbirle!İ düşünmekte~ir. HOLANDA PARLAMENTO- mani olan en mühim engeller 
Fransa, In_giltere ve Amerıka SU KANUNLAR! KABUL gümrük maniaları ile harp borç-
arasında hır anlaşma olmuştur. ]arıdır. Amerika bütçesinin 
Isviçre de ekonomiyi canlandır- . ETTi muvazenesi doların daimi istik-
maya matuf olan bu beyne!- Roma 30 ( Ö.R ) - Lahay- rarı için en büyük teminattır. 
milel harekete iştirak edecek- den bildiriliyor: iki meclis de Tokyo 30 (Ö.R) _ Ajans 
tir.,, hükumet tarafından takdim Doney bildiriyor: Maliye ba-

Lahaye, 29 (A.A) - Öğre- edilen üç kanun layihasını ka- kanlığı eksperleri Fransız frangı 
nildiğine göre Felemenk hü- bul etmişlerdir. Paranın aliny- ile. florinin devaluasyonundan 
kümeli lngilterede yapılan pa- manına aid olan üç kanundan bi- ileri gelen vaziyeti uzun uza· 
ra reformuna benzer bir reform rincisi300milyon florinlik bir istik- dıya tedkikten sonra altının 
yapacaktır. Dün toplanmış olan rar sermayesi t<!şkiline, ikincisi iştira fiatını hiç değiştirmemeğe 
nazırlar meclisi bugün parla- altın ihracatı üzerine ambargo karar vermişlerd . r. _ 
·············· ·········· ···········································································································~ 

Fransız ayanında Başvekil ve Maliye 
nazırı hücumlara cevab verdiler 

Paris, 30 (Hususi) Ayan 
meclisinde beyanatta bulunan 
Vincent Auriol franga karşı 
takib edilen siyasetleri hatır
latmış ve demiştir ki: 

1928 de frank çok yüksek 
bir fiatle istikrar ettirilmişt!. 
Bunun neticelerini tamir için 
ilk önce def:asyon siyaseti de
nendi. Muvaffak olamadı. 

Sonra bizim tecrübemiz baş
ladı. Bizi dış ticareti ihmal
le itham ettiler. Halbuki 
1932 denberi harici ticaretinıiz 
53 milyardan 19 milyar franga 
düştü. Bu bizim kabahatimiz
midir?. iş cirosu 1930 da 640 
milyar frank iken 1935 de 330 
milyara düştü. Bizim kabahatiı 
miz mi? Hazine sıkışıklığı bi
zimlemi başladı? Hiçbir yede 
deflasyon milli ekonomiyi canlan 
dırmağa muvaffak olamamıştır. 
Fazla olarak milli müdafaa için 
yeniden büyük masraf zaruretile 
karşılaştık. Beynelmilel spekü
lasyon Franga hücuma başladı. 
ilk hücum geçen sene Mayısta 
yapıldı ve. beş milyar franklık 
altın dışarı çıktı. Teşrinievvel, 
Teşrinisani ve Kanunuevvelde 
yeni bir hücum neticesi olarak 
altın mevcudumuz daha 6 mil
yar azaldı. 

iddiaların hilafına olarak de
valüasyon kararına bizi sevke
den hiçbir hazine zorluğu yok
tur. 1935 iptidasında 90 mil-

yar olan altın mevcudumuz hii
cumlar neticesi 54 milyar fran
ga düşmüştü. 

Maliye nazırı lngiltere, Ame
rika ve Fransa arasındaki an
laşmadan bahsederek demiş
tir ki : 

Morgenthau ve Chamberlain 
böyle bir beynelmilel kalkınma 
binasftlın ilk temel taşını attı

ğımıza kanidirler. Üç demok
rasinin para meselesinde siya
setlerini birleştiren beyanatı 
çok mühimdir. 

Kanunun maddelerini başve
kil anlatacaktır. Ne istediğimizi 
söyledim. Kanunun nahoş bazı 
neticelerine karşı lazımgelen 
tedbir düşünülmüştür. Devalü
asyon tam muvaffak olmak için 
emniyetin iadesi ve bunun 
için de disiplin içinde herke
sin işbirliği lazımdır. 

Finans Bakanından sonra 
kürsüye çıkan finans komis
yonu reisi Caillaux demiştir ki: 

Hüküruetin altı aydanberi 
para anlaşmasını .hazırlamasını 
tenkid edecek değilim. 

Blum, hadiseler beklenilen 
neticeyi vermeyince hükümetin 
istikamet değiştirdiğine hakkı 

olduğunu söylemiştir. Pekala .. 
Fakat bize teklif ettiğiniz şey 

devalüasyon perdesi arkasında 
yine eski deflasyon siyasetine 
avdettir. Bir siyasete karar 
verilince neticeleriDİ kabul et-

mek lazımd.r. Bu yapılınca de
valüasyonun netice.~i pekaz 
kalır. 

Caillaux bundan sonra yeni 
para kanununda bazı sınıf 
vatandaşlar lehindeki kararları 
tenkid etmiş ve "imtiyazlı sınıf

lar mı tesis etmek istiyorsu
nuz?,, Demiştir. 

Eyi haber alan mehafilin fik
rince, ayan meclisi mebusanın 
kararını tamamladıktan sonra 
hükumetin yakında ekonomik 
sahada da para sahasında gi
riştiği .eşebbüsü tekrar etmesi 
beklenebilir. 

Ayandan geri gelecek ka
nunu, ikinci okunuşunda kabul 
etmek üzere mebusan bu ak
şam saat 21 de tekrar topla
nacaktır. 

Paris 30 ( Hususi ) - Cum
huriyetçi eski muharibler fe
derasyonu bir beyanname neş· 
rederek altı devletin müşterek 
para faaliyetinden memnuniye· 
tini bildirmekte ve bunun sulh 
menfaatine beynelmilel iş birli· 
ğinin mukaddemesi olacağını 
ümid etmektedir. Bu beyanna· 
me Blum - Daladier kabinesini, 
sosyal terakki işini bitirmek 
üzere iş başında kalmağa da· 
vet ederek paraya aid tedbir
leri siyaset sahasına geçirınek 
için yapılacak manevraları ön
den takbih eylemektedir. 


