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Mektepler 
Açılırken 
küçük bazı 
ınüşahedeler .. -·--2-

Tcılim ı·e terbiye form iflle
t·in fn kw·ttlwmnda, çocuk
lcn·ın enerjik, mitteşebnis. 
mukavemetli ueti§meleri ba
kım nıdan. c1ternmiyetli sa?J
<lı11ım1:; bazı 110ldalm·z f/ÖZ 

ön füHle tutmağa ihtiyaç vm·
du·. Yar11mı biiyft1ı'lc1'i mev-
1.-iiHe geçecelı· olan yaıTıtla. 
1·1mı:da11 ne 7.-adm· çoğu. 

.<:;c/alel t•e baı·ımsı:zlık ?Jilsiin

den, iaşul1l..Zm·1 fizik kusm·
lat·rlan silkiumeiJe mu'htaç
tn·/m·. 

Normalle anormal talebenin, 
aralarında ayrılık yapmağa lü
ıum görülmeden, aynı sınıfta 
Yanyana oturduklarını düşünü
nüz. Bunlarm hepsinden aynı 
gayreti beklemeğe hakkımız 
Var mıdır? Hele ilk mektepler
de, çocuğun zaif noktaları araş
tırılmadan, kuvvetiyle mütena
sib olmıyan bir enerji sarfet· 
ınesi beklenebilir mi? 

"Huysuz, tenbel, dikkatsız, 
hatta haşin ve asi,, telakki et-
t•""'. 
ıgımiz çocuk tiplerinden her 

b' . 
ırı mUrebbiden evvel, dokto-

run bakımına, tavsiyesine muh
t~çtırlar. Bugünkü mektepci· 
lıkte, doktor, ilk planda yer al
~ıştır. Öğretmenin müşaviri, 
:cabında rehberi odur. Çocuk
ar arasında fizik kusurlar ta-
:•Yanları o ayıracaktır. Gıda-
1•nına, çalışma ve oyun şartw 
:rını o tesbit edecektir. Şu 
d •ide mekteb doktorları, sa-

ece bulaşık hastalıklar zama
~~nda yardımlarına başvurulan 
ı: koruyucu unsur olmakla 

lınazlar. Aynı zamanda ço-

d
culdarm bünye durumlarını 
a· 
•ıni nezaret altında tutmakla 

llf'L UKelleftirler. 

L· llk, Orta mekteplerde ve 

1 
~seferde talebenin boylarını, 
l•rhklarını ölçerek bünye du

ruınlarını anlamağa imkan var 
~•dır? Sadece bu kontrol, is-
enen ti . w itli? . ne ceyı vermege yeter 

Bız buna ihtimal vermiyo
:~ı. l<anaatımıza göre, talebe
~ ın umumi muayenesi, hele bo· 
:•ı,. kulak ve gözlerinin dik
o~th bir kontroldan geçirilmiş 

ınası, tedrisatın verimli olma-
sında ~artt E . . . . 

.. T ır. yı ışıtmıyen 
Rolleri "f I ' 
t l 

zaı o an, kekeme olan 
a eb · · sıraI enın hıç clmazsa sınıfın ön 

Ön" arında, öğretmenin gözü 
rne~~~e bulunması temin edil
k 1 ır. Sınıflar bu ihtiyacı 
arşıhya k k' d' ca şe ıJde tanzim 

e ılrnelidir TA k' · k la d . a 1 ım ansızlık-
r an b h . k ç a sa ım an olmasın ... 

'- ocuklar vardır ki, en çalış
can tal b d 
tıkları h e en daha çok çalış-
lar O alde muvaffak olamaz-
ge' . nlara sadece "gabi,, der 

Çerız Halb k' · Polibl · u ı ve1etasyonlar, 
_er, bademcikler gibi bazı 

Sollu 2 11ci saı'fada -
lih:~ "V'k. e1. El ı.ı~t. n. 

,~~•rzm•SANCAKTAKI KARDEŞLERiMiZ SIKINTIDADIR ... - ...... --.. 

Ana vatana ilhak aleyhinde herzeler savurmak istiyen bir 15 
lik, Türk talebeler tarafından liyık olduğu lisanla susturuldu 

lstanbul, 1 ( T e)efonla ) - Jeketi terketmelerine teşebbüs 
Antakya ortamektebinde bir edilmiştir. Yüzelliliklcrden 4 
hadise oldu. Alınan malumata kişiye Türk halkı, çoktanberi 
göre: bakettikleri dersi, layık ol-

Antakya ortamektebine na- dukları münasip Jisanla ver-
sılsa muaJlim olarak tayin edi- miştir. 
len kara suratlı yüzelJiliklcr- İstanbul, 1 ( Telefonla ) -
den biri, lskenderunun ana Sancaktan, halkımızı teessür 
vatana dönmesi aleyhinde al- içinde bırakan bir haber geldi. 
çakça bir zihniyetle bir nu- Bu yıl Sancakta hasad için 

· tuk söyJemeğe yeltendi . halk paraca buhran çekmek-
Ortamektebin milliyetçi Türk tedir. Türk köylülerinden bazı-
çocukları bu hadiseyi protesto Jarı borçlarını ödeyemediler. 
ederek muallimin herzeler sa- Bunun neticesi olarak ziraat 
vurmasına mani oldular. bankası, altmış kadar Türk 

Bu hadise şehirde şayi olun- köyünün arazisini satılığa çı-
ca, yüzeJliJiklerin derhal mem- Aklida çıkan ka11şıklıklaıdan bir intiba - So1111 3 ildi Sav/ada -
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BEYNELMiLEL KADINLAR KoNGRESI 
DUN DOBROVNIKTE IN'IKAT ETTi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kadınlar boykota hazırlanıyor 
Harp eden milletlerin erkekleriiıe kadınların 

yapmaları teklif edildi boykot 
ISTANBUL 1 

( Yeni Asır - ıımı~11ı1 
Telefonla ) -
Beynelmilel ka
dmtar kongresi 
bu sabah Dob· 
rovnikte parlak 
merasimle top
landı. Kongre· 
de 26 milleti 
temsil eden mu 
rahhas heyet· 
leri hazır bu-
lunmuş ve Yu
goslavya hüku
metini temsilen maadin nazırı 
Cuğra Y ankoviçin bir nutkuyle 
açılmıştır. 

Yugoslav nazırı kongreye iş-

Kad111lar ko11grı•sini11 geçeıı topla11tısu1t1all bir mlıba 

tirak eden miHetler kadınlarını kadınları ve Yugoslavya hükfı· 
selamladıktan sonra nutkunda meti namına selamlamıyorum. 
bilhassa demiştir ki : Ayni zamanda varlıklarım dün· 

- " Sizi ya!nız Yugoslavya - Sonu 2 incı sahi/ede -

Başvekil Ankaraya döndü 

Vekiller içtimaı 
TUccarların zararı 120,000 liradır. Buna 
mukabil Fransa bizden alacajı olan mlkdarın 

dört milyonunu kaybediyor 

Ba:;ı·ekilimiz soıı scralıalteti11de 

lstanbul, 1 (Yeni Asır mu- Başvekil gelir gelmez bakanlar 
ha birinden - Telefonla) - Baş- heyetinin yapacağı toplantıya 
vekil ismet lnönünün Ankara- riyaset edecektir. 
ya dönmelerine intizar ediliyor. - Sonu 3 iittcft sayfada -

••.................••....••..•.................•••.••••.••.•••...••.......••.•....••.....•.••.•. , ............................................................................................................................ . 
KOÇUK ANTANT MUMESSILLERI 
DUN CENEVREDE TOPLANDILAR 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 

Uç devlet arasında 
tam bir ahenk ·vardır 

l<.ii(iik A11ta11I liaıit'İJ'(' !laz11/an, Çek cumhur başkam Bmes 
tarafından kabul edildık/eıi gii11 

Cenevre, 1 ( Yeni Asır ) - aşağıdaki tebliğ gazetelere 
Akvam Cemiyeti toplantısını verildi: 
müteakib bugün öğleden sonra "Akvam cemiyeti toplanbları 
Küçük Antant mümessilleri vesilesinden istifade eden kü-
Cenevrede mühim bir toplantı çük Antant devletleri mümes· 
yaptılar. Bu toplantıdan sonra - Sonu 4 ncü Salıi/tde -

Almanya ·-. 
laşede güçlük 

çekiyor 
Berlio, 1 (Ô.R) - Almanya· 

nın iaşe maddeleri tedarikin
deki güçlükleri hakkında tah
sisat açılmıştır. Neşredilen bir 
muhtıraya göre Almanya iaşe
sinin yüzde 15 - 20 sini idha
litla temin etmekte ve bu yüz
den ecnebi memleketlerde bir 
buçuk milyar mark sarfetmek
tedir. 

Budapeşte, 1 (Ô.R) - Ge
neral Gononsun hastalığı sebe
bile. aldığı mezuniyetten sonra 
kabıne reisliğini tekrar üzerine 
alamıyacağmı ve şimdiki baş· 
vekil vekili tarafından mutedil 
bir kabine teşkil edileceö-i tah~ 
min ediliyor. 

0 -. _.,, 
Yugoslavyada 

kar yağıyor 
Belgrad, 1 (Yeni Asır) -

Bugün Yugoslavyanın mu nteJif 
yerlerinde şiddetli kar yağdı. 
Dağlık kısımlarda kar 30 san
timi buldu. Soiuklar mlidbitdir. 

Düşmana avuç açılır mı? 

Çinliler •• istiyor soz 
Japon askeri kuvvetlerinin bundan sonra Çin 
topraklarını çiğnemiyecekf eri temin edilmeli imiş 

Londra, 30 (A.A)
Royter Ajansının te
yit ettiğine göre, Çin 
hükumeti Japon hü
kumetine aşağıdaki 
dört dileği bildirmiştir: 

1 - Japon kuvvet· ~ 
lerinin bundan böyle i 
Çin topraklarını çiğ- '= ""'~~~..., 
nemiyecekleri hakkın-
da taahhüt verilmesi. 

2 - Japon milli
yetperverlerinin Çin-
de yiiphkları kaçak
çılığın kaldırılması. 

3 - Japon kuvvet
lerinin F eagtaiden çe-
kilmeleri. ~ 

4 - Çin Ying Ju-
king muhtar devletine /apo11radr. r.eplıeye f!tdoke11 ıwla 
karşı hareket serbestisine malik 1 heyecan uyandırdığı söylen-
olacaktır. mektedir. 
· Bu dileklerin Japon diplo- Paris 1 -( A.A ) - Mosko-
matik mebafilinde bDyDk bir -Lütfen '"'ilit117.-
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Mektepler 
Açılırken 
küçük bazı 
müşahedeler .. -· -- BaştaıaJı 1 ind sayfada -
burun ve boğaz arızalarının di
mağın fakülteleri üzerinde çok 
müessir olduğu bilinen .şeydir. 
Yalnız bu nokta bile, çocukla
rın esaslı bir muayeneye ve 
doktor nezaretine tabi tutul
malarının kat'i zaruret oldu
ğunu göstermeğe kafidir. 

Fakir talebenin gıdalanması 
işi ayrıca bir ehemmiyet taşır. 
Muhtaç olduğu kalorinin yara
sını almıyan bir çocuk nasıl 
yetişsin?. Bu yüzden ne kadar 
büyük zekalar sönüb gitmek
tedir. Biz, kültür sahasındaki 
ihtiyaçlarımıza karşılamak, sarf
edilen emeklerin yüz.de yüz 
karşılığını almak mecburiyetin
de olan bir milletiı. Neslimizin 
kudretli olmasında rol oynıyan 
noktalardan hiç birini ihmal 
edemeyiz. T eşkilatımı:zda bu 
eksikleri ortadan kaldıracak 
tedbirleri almağa, yeni nesli 
kuvvetli yetiştirmeğe borçlu
yuz. istikbalin gevşekliğe ta
hammülü yoktur. Türklüğün 
mukadderatını ellerine emanet 
edeceğimiz nesiJler, kendilerin
den önce gelen nesiUeri ara
mayacak kadar mukavemetli, 
kudretli ve muvazeneli olma
ltdırlar. 

Se-vke"t E:U..11i9"1..n. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
vadan gelen bir habere göre 
Sakhalin adas111daki petrol ku
yularını işletmek üzere bir Ja
pon firmasiyJe Sovyet hükü
meti arasında yakında bir iti
Jaf imzalanacaktır. 

Tokyo, 1 (A.A) - Yarı res
mi Domei ajansı bildiriyor: 

Çinde vaziyet vehamet 
kesbetmiştir. Kabine bu gece 
fevkalade bir toplantı yaparak 
Japonyanın müstakbel siyase
tini tayin edecektir. 

Londra, l(Ô.R) - Şangbay
da, Japonların imtiyazlı mınta
kasındaki tedbirleri hasebile 
vaziyet daha gergindir. 

Alınan haberlere göre, Çin 
ıe Japon ihtilafının halli için 
Japonya şu teklifleri yapa
caktır: 

1 - Japonya için tebaasını 
himaye etmek üzere Y enişey 
sahilinde asker bulundurmak 
hakkı, 

2 - Japon aleyhtarı propa· 
gıındayı izq}e için mekteb ki
taplarının yeniden basılması, 

3 - Beş şimal eyaletinin 
muhtariyeti, 

4 - Çin - Japon iktısadi 
i~birliği. Bununla beraber bu 
tekliflerin ültimatom mahiye
tinde olduğu bildiriliyor. lngiliz 
hükumeti Nankin ve Tokyo 
sefirleri vasıtasile müzakereleri 
takip etmektedir. ,, ., 
1 Diş tababetinde 

bir yenilik 

·' 

Ağızda şimdiye kadar ya
pılması mecburiyeti olan al
tın kuronlar, madeni dolgu
lar yerine şimdiden sonra, 
sağlamlık ve güzellik noktai 
nazarından tabii dişleri ta
mamile taklit eden beyaz 
parsöleu, seramik kuronlar 
ve doJgular yapmağa başla· 
mış olduğumuzu sayan halkı
mıza müjdeleriz. 

Paris fakültes:nden diplomalı 
Diş tabipleri 

Muzafft~r Eroğul 

Ke111al Çetindağ 
Beyle r - Numanzade S. 21 I' 

numaralı muayenehane. 1 
T efefon : 3921 1 

1- 1s s. 2 JI 

YENi ASIR 

-

ŞE 

Fırsattan istifade ediyor ar Tahsildeki 

Sarraflar, hiç bir sebeb yokken Türk 
altınını 995 kuruşa kadar çıkardılar 

Talebeye 
Gönderilecek para 
nisbetleri tesbit edildi 
Yabancı memleketlerde ken

di hesabına veya • bükümet he
sabına okumakta olan talebeye 
31 mayıs 937 tarihine kadar lktısad Vekili Celal Bayar, tüccarların zararını 

bildirdi 
aşağıdaki nisbetlerde para gön
derilecektir : mucib olmıyacak kararlar alınacağını 

Almanyada ve Belçikada 
Frank kıymetinin düşürül

mesi yüzünden Fransa ile tica
ret yapan ve satışlarda bulun
muş olan bazı ihracatçılanmızın 
zarar görecekleri hakkındaki 

endişeleri üzerine lktısat Ve
kaletine müracaat edilmiş ve 
bu işte zarar görmiyecek bir 
şekil bulunması için ricada bu
lunulmuştu. 

bazılarının paralarının kıymet- Ankaradan haber alındığına okuyanlara ayda 94,50 Türk 
lerini düşürmeleri sebebile bu göre, başbakan ismet lnönü lirası, Avusturya, Çekoslovakya 

Macaristan ve F ransada oku-memleketlere şimdi luymetleri ile lkhsat vekili Celal Bayar 
düşürülmesi mevzuubahs olan bu mühim mesele üzerinde çuk yanlara ayda 105 Türk lirası, 

Amerika ve Parisin içinde oku-paralarla yapılmış olan satışlar hassasiyet göstermektedirler. 
yanlara ayda 115,50 lira, ln
giltere ve lsviçrede okuyanlara 
ayda 126 lira, Italyada oku
yanlara 147 lira, Rusyada oku
yanlara ayda 199,5 füa. 

üzerinde hasıl olan tesirin iza- Iktısat vekilimizin şehrimiz-

lesi çareleri araştmlmalttadar. deki bazı ihracatçılara gelmiş 
Maliye ve Iktısad vekaletle- olan telgraflarında neticenin 

riyle Cumhuriyet Merkez ban- ayrıca bild .rileceği haber veril-
kası mümessiUerinden mürek- miştir. 
kep olarak teşkil edilen kcmis -·••••mı=--

Şark vilayetlerimizde tedkik 
seyahatinde bu1unan lktısat 

Vekilimiz Celil Bayar'dan 
şehrimizdeki bazı ihracatçı
lara hususi bir şekilde ge
len telgraflarda Ankarada 
alikadar daire mümessille
rinden teşekkül olunan bir ko
misyon tarafından bu mesele 
üzerinde tedkikler yapılmakta 
olduğu ve ihracatçdanmız.ın 

zararlannı mucib olmıyacak şe
kilde meselenin halü için ted
birler bulunacağı bildirilmiştir. 

Aldığımız malümata göre ve• 
kaietten şehrimizde bazı ma· 
kamlara da bu şekilde telgraf
Jar gelmiştir. 

Bunda ecnebi devletlerden 

yon tedkiklerine devam etmek
tedir. 

lhracatçılarımız.m evvelce bu 
paralar üzerinden yapmış ol
dukları satışlar sebebile hak
larını korumak için abna-
cak tedbirler tesbit olun
mak üzere bu meselede ihra
catçdarımızın zarar etmelerine 
meydan verilmiyecektir. 

Almanya parası olan mark 
kıymetinin düşürülmesi mevzuu 
bahsolmadığından evelki güne 
nazaran dün piyasada sakin 
bir hava vardı ve ihracatçılar 
Almanyaya yapacakları sevki
yat için borsadan mühim mik
darda üzüm ve incir satın al
mışlardır. 

* •• 
Dün Almanya üzerine Türk 

parasiyle bazı klering muame
Jeleri merkez bankasınca ya
pılmıştır. 

lngiliz. lirasının, alho sterline 
göre Türk lirasiyle karşılığı 
dün Borsada 624-627 kuruştu. 
Evvelki güne nazaran cüz'i bir 
yükselme vardır. Şehrimizde 
bazı saraflar, hiç.bir sebeb yok
ken altın Türk lirası fiatlerini 
yükseltmişlerdir. Altın lira pi
yasası 940 kuruştan 980-995 
kuruşa kadar yükseltilmiştir. 

Bu münhasıran bazı saraf
ların dalaveresinden ileri gel
miştir. lstanbulda altın fiati 
üzerinde bir değişiklik yoktur. 

Mektepler 
Dün açıldı 

Dün şehrimizdeki liselerde, 
ortamekteplerde, kız enstitüsü 
ve erkek san'at mektebinde 
derslere başlanmıştır. Talebe· 
ler dün sabah mekteplerine 
giderlerken yılın ilk dersi he
yecanı içinde idiler. Öğrendi
ğimize göre bu yıl mektepsiz 
kalan ortamektep talebeleri 
hemen yok gibidir. 

Göztepedeki cumuriyet kız: 

enstitüsüne geçen yıldan yüzde 
lurk fazlasile talebe kabul 
ediJmiştir. Akşam kurslarına 

kaydedilenler de çoktur. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eşref paşa cinayeti 
_t\rap Rauf'un tahliye talebi 

mahkemece reddedildi 
Eşrefpaşada kahveci Remzi 

ve Kadriyi öldürmekle maznun 
ince Mehmedle Arap Rauf ve 
arkadaşlannın muhakemelerine 
şehrimiz Ağırceza mahkeme
sinde devam edilmiştir. ince 
Mehmedin vekili avukat Halid 
Natık tarafından verilen bir is
tida okunmuştur. Bunda hadi
se esnasında kullanılan bir ta
bancanın ince Mehmede aid ol
madığı bildirilmekte ve bu nokta 
nın kendisinden sorulması için 
çoban izzet adında birinin din
lenmesi istenmekte idi. Evelki 
celselerde dinlenen Yaver adın
da bir şahit bu tabancanın bir 
kuzu mukabilinde çoban izzet
ten alınmış olduğunu ve ince 
Mebmede ait bulunduğunu 
söylemi~ti. 

Ayni zamanda maznunlar
dan Hüseyne ait tabanca ile 
İnce Mehmedin tabancasının 
nagand kurşunu atıp atmıya
caklarının da Ankara fen ve 
san'atlar şubesi müdürlüğü va-

sıtasiyle tedkik etlirilmeSi is
tenmiş, mahkeme heyeti, mü· 
dafaaya taaUüku itibariyle bu 
iki dileği kabul etmiştir. 

Maznunlardan arap Rauf 
şimdiye kadar dinlenen şahidle
rin ifadelerinden de anlaşıld:-

ğına göre hadisede hiçbir ala
kası bulunmadığmı s6ylemiş ve 
sefil vaziyette kalmış olan 
çoluk çocuğunu bakabilmek 

için tahliye edilerek gayri mev
kuf olarak muhakemesini iste

miştir. Mahkeme heyeti bu 
talebi reddetmiştir. Muhakeme
nin devamı başka güne bıra
kılmıştır. 

Kemer cinayeti 
Kemerde bakkal ihsanı bı

çakla yaralayarak öldürmek
ten suçlu Yusuf oğlu Kerimin 

muhakemesine Ağırcezada baş
lanmıştır. Suçlu tahrik netice
sinde bu suçu işlediğini iddia 
etmiştir. 

EL HAMRA TELEFON 
2573 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bugün matineden itibaren 

KANUNDAN 
KAÇILMAZ 

SILVIA 
SIDNEY 

En müessir bir aşk mevzuu içinde heyecanlı 
sahnelerle dolu enfes bir filim 

PARAMUNT JURNALDA : Yeni kadın saç tuvaletleri 
modası ve son haberler 

SEANSLAR: 3-5-7-9.15. Cumartesi ve pazar 1 de başlar 

Meşhud suçlar kanunu 
Müddeiumumiler dün 

suçlarla meşgul 
meşhud 

oldular 
Meşhud suçlar kanunile Türk nunu mucibince haklarında 

ceza kanununun ve ceza mu- takibat yapılması için adliyeye 
hakemeleri usulü kanununun sevkolunmuş ise de Müddei-
bazı maddelerini tadil eden umumilik buaJar hakkmda ta-
kanunların tatbikine dünden kibata mabal olmadığma karar 
itibaren başlanm1ştar. Meşhud vermiştir. 

suçlar kanununun tat~ikinde Bir belediye temizlik amele-
müddeiumumilere geniş sala- sine bakar-et eden ve tokat 
hiyet ve vazifeler verilmiş ol- vuran bir şahıs ta müddeiumu-
duğundan dün müddeiumumi milikte isticvab edilmiş ve ha-
muavinleri, meşhud suçlardan disede amme menfaati mevzuu-
maznun olarak zabıtaca yaka- bahis olmadığından temizlik 
lanan ve adliyeye verilen!erle amelesinin sulh ceza mahkeme-
şahidlerin isticvapları ite meş- sine müracaat edebi!ecefçi ken-
gul olmuşlar, bazı maznunları disinc bildirilmiştir. 
asliyeceza hakimliklerine ver- Meşbud suçlar kanunu hü-
mişlerdir. kümlerine göre asliye ceza ha-

Yüzlerine pudı a sürerek kimliklerine verilen maznunlar 
gözlerine sürme çeken ve çar- bakkında dün hiçbir mahkü-
şılarda ahlaka mugayir tarzda miyet kararı verilmemiştir. Bun-
dolaştıkları görülen zabıtada ların davaları bugün intaç edi-
kayıtlı beş genç erkek yaka- Jerek haklarında karar verile-
lanmış ve meşhud suçlar ka- cektir. 

••••• 
Meınurlara nıaaş Narlıdere 
Resmi daireler memurlarına 

birinciteşrin aylıkları defter· 
darlıkça dün dağıtı~mışhr. 

8111 ........ . 

İsveç ticareti 
30 Birinci kanun 936 tari

hinde müddeti hitama erecek 
olan Türkiye - Jsveç ticaret 
anlaşması feshedilmiştir. Yeni 
ticaret anlaşmasınm akdi için 
müzakerelere başlanmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AVUKAT 
ltefi k l ncp, ~.,aik 

()zkan, I~nıin 
1 )eğernı en 

Selanik Bankası üstündeki 
yazıhanelerini ayni caddede 
yine mezl<ür banka karşısında 
Bahçeliler hanında 13-14-15 
numaralı daireye nakletmişler-
dir. es. 2) 3-3 

Cinayeti failleri 
yakalandılar 

Narlıdere köyünde muhtar 
Hüseyini biçakla öldürüp kaçan 
lsa ile arabacı Hasan dün 
Balçuva civarında bir bağ ku
lesinde jandar maıar tarafından 
yakalanmışlardır. Jandarma ta
rafıodan içilçe komutanlığma 
getirilen maznunlar isticvap 
edilmişlerdir. 

Isa verdiği ifadede : 
- Kahve önünde muhtar 

Hüs~yin bize hücum etti. San
dalye sandalyeye geldik.Kendi 
biçağı ile yarn!anmış, biçak 
benim değildir, demiştir. 
Akşam üzeri adliyeye verilen 

maznunlar tevhif edilmişlerdir. 

Tahkikata devam olunacaktır. 

2 Teşrınıeveı 193& 
qugJ •• ı sac snrt 

E ·şleri 
Sergisi açılıyor 

Sergiye lzmirden de 
numuneler göfiderilecelt 

lkbsad \'ekaletince 29 birinci 
teşrinde Ankarada açılmasına 

teşebbüs edilen (elişleri ve kü
çük san'atfar sergisi) ile çok 
mühim gayeler istihdaf edil· 
mektedir. Vekalet serginin 
mükemmeliyetini ve bilhassa 
Türkiyenin her köşesindeki el 
san'atlarını bir araya toplaya· 
bilmekte görmektedir. Bu se
beble lstanbul, lzmir, Bursa ve 
Trakyada komiteler teşkil edi· 
lerek san 'at erbabı ile doğru
dan doğruya temaslara g:riş· 
mişler ve sergiye alınması la· 
zımgelen nümuneler istenmiştir. 

Vilayetimizde bulunan eliş· 
leri ve küçük san'atlar erbabı, 
bu san'atJarı himaye edecek 
yeni kanunlar çıkarılması gibi 
mühim bir sebeb dolayısile 

serg iye büyük alaka göster· 
mektedirler. Şehrimiz Ticaret 
odasına bir çok san'atkarlar 
tarafından nümuneler verilmiş
tir. Kazalardan da bir çok nü· 
muneler ~elmiştir. Bunlar iyi 
ambalajlar içinde lktısad Ve· 
kaletine gönderilmektedir. 

Küçük san'atlar erbabıodan 
bazıları el'an sergi için oümu· 
neler hazırlamakla meşguldür· 
ler. Bütün memlekette büyük 
bir alaka uyandıran uu sergi 
hazırlıkları her tarafta memnu
niyet verici bir şekilde devam 
etmektedir. ............. 
Kahvenin bir clde11 
getirilnıcsine de
vaın edilecek 

lktısat Vekaletine 2054 nu· 

maralı kanunla veriJen salabi· 
yete istinaden kabvenin menı· 
lekcte ithaline bir elden de
vam edilecektir. Vekalet bu 
hususu kararlaşhrmak üzere 
bir komisyon teşkil etmek üze
redir. Bu komisyon yapılacak 
teklifleri tedkik ederek vekil· 
ler heyetine arzedecektir. Ve· 
ka'et memleket dahilinde her 
hangi bir kabve • buhranına ve 
bionctice fiaUerin fırlamasına 

mani o!mak için en az 10.000 
çuval kabvenin stok olarak 
memlekette bulunduru:masmı 
şart koşmaktadır. 

Diğer konulan mühim bir 
kayıd da gümrüklerden geçiri· 
lecek kahve mukabilinde meın· 
Jeket mahsul ve mamulatından 
muadil kıymetde eşyanın kah· 
venin menşei olan memlekete 
veya Türkiye eşyasına henüz 
açık pazar olmıyan diyarlara 
ihracı mecburi oJmasıdır. 

Hükumet prensibine sıkı su· 
rette bağlı bu!unduğundan kah· 
veyi bir elden getirn:eyi üzeri· 
ne alacak tüccara veya gruba 
kahve mukabilinde hiçbir su· 
retle döviz vcrmiyecektir. Oi .. 
ğer alınan bir mali tedbire gö· 
re de Türkiycye idbal olunaca~ 
kahvelerin bedelJeri alakblarıı1 
nam ve hesabına olarak milli 
bir bankada bloke edilecektir· 

Bu işi taahhüd edecekler 
. mukavele aktedilirken asgari 

ikiyüz bin lira teminat göste· 
recekler ve eğer müteahbid 
tarafından ileride mukavele 
hükümlerine riayet ediJmediğİ 
takdirde bu son teminat ki.il 
halinde hazineye irad kaydo· 
Iunacaktır. 

Bu husustaki biitün teklifler 
7 iikteşrin 1936 tarihine kadar 
lktısad Vet..aletine yapılacakttr· 

••• il. il 

Kmkançhk 
Karşıyakada Salihpaşa cad· 

desinde fomail, boşadığı karısı 
Huriyeyi Mustafa oğlu Ömerle 
gezerken görmüş, kıskançlık 
yüzünden Ömerle arasında 
kavga çıkmıştır. Zabıtaca ikıs• 
de tutulmuştur. 



2 Te,rınıeveı 1ese 4fENI A81R 

Necaşi 
istifa etmemiŞ ve 
etmiyecektir de .. 

Son Telgra~ Haberleri 
,~z;nraıw.2 z tt> p 

1 ·~~.~~.~~ .. ~~le 

Londra 1 ( A.A ) - Habe
şistan delegasyonu tarafından 
neşredilen resmi bir tebliğde 
Necaşinin ic;tifa etmek niyetin
de olduğuna dair olan haber
ler kat'i bir lisan ile tekzib 
edilmektedir. Bu tebliğde Ne
çaşinin hükümdarlık hukukun
dan asla vazgeçmiyeceği ve 
Cenevredeki Habeş heyetini 
geri almıyacağı ilave edilmek
tedir. 

Sancaktaki 
«ard~şlerlnalz sıkınhdadır 

- BaştaTa/ı ı ıncı sayfada -

kardı. Bu karar çok fena bir 
tesir bırakmıştır. 

lstanbul, 1 (Yeni Asır - T e· 
lefonla) - Gazeteler, Sancak 
Türklerinin hakları lehinde ha
raretli neşriyat yaparak bu 
hakkın korunması hususunda 
gereken teşebbüslere girişil
lllesini ileri sürüyorlar. lzmir 
saylavı ve eski adliye vekili 
Mahmut Esat Bozkurt, Son 
Posta'da Sancak Türklerinin 
haklarını tebarüz ettiren bir 
nıakalesinde: 

- Bence çıkar yol, isken
derun ve Antakyanın düpedüz 
anavatana kavuşmasıdır, diyor. 

Bugiln Suriyeden akseden 
haberler de şayanı dikkattir. 
Sancağın ekseriyetini teşkil 
eden 300,000 Türk kardeşimizle 
Alevilerin ve Hıristiyaoların 
Yeni Suriye rejimine girmemeğe 
karar vermiş oldukları anlaşı
lıyor. 

lstanbul 1 (Yeni Asır)- Su· 
riye heyetini karşılayanlar ara· 
sında yüzelliliklerden bazı kim
selerin hazır bulunması, San• 
cak Türkleri arasında nefret 
ve asabiyet uyandırdı. 

lstanbul, l ( Yeni Asır ) -
Zafer Bayramında asil Türk 
bayrağını başları üzerinde taşı• 
dıkları cürüm sayılarak mah· 
kenıeye sevkedilen kahraman 
~e cesur yirmi öz Türk çocu
gu, pazartesi günü muhakeme 
edilecektir. Halk:mız bu hadi
seyi sonsuz bir alaka ile takib 
ediyor. 

TEŞEKKÜR EDiYORLAR 
Ankara 30 (A.A) - Suriye 

~elege heyeti başkanı dış ba
l anı vekili B. Şükrü Saracoğ-
uııa aşağıdaki telgrafı gönder
ıniştir : 

1 
Türkiye topraklarından ayrı· 

~rken Türk hükumeti tarafın-
an Suriye heyetine Türkiye· 

deki ikameti esnasındaki gös
~:ril:n hararetli ve samimi 

Usnukabulden dolayı ekselan· 
81?•za teşekkür ve büyük Türk 
!tı~lletinin refahı için olan sa
llıınıı t ·ı . . . emennı erımı arzetmeyı 

Vazife bilirim. 

Haşim A taşşi 

Komünist 
Bayrac'"rı ''eken vapur . { ~ ~ 
B Rıo De Janeiro 1 ( A.A ) -

b Ura ya son seyrinde komünist ayr w B agı çekmiş olan Fransız 
ellei va 1· . 

ın. purunun ımana gıre· 
ıye Wo k- cegı polis tarafından mez-

trı~r /apurun şirketine bildiril
d ş ır. Bu vapur limann dışın-

a ve bir h · · · arp gemısınm ne-
lnreti altı d d . 1· k . n a emır ıyece tır. 

Yunan 
'.Buğday ihtiyac nı bizden 

edecekti -• 
emın 

Atina, 1 (Yeni Asır) - Yunanistan hükumeti bu yıl buğday 
ihtiyacını temin için hariç memleketlerden 700.000 ton buğday 
idbaline karar vermiştir. Bu husustaki kararnameyi Nazırlar 
Meclisi kabul etmiştir. 

Yunanistan buğday ihtiyacının mühim bir kısmını Türkiyeden 
temin edecektir. Türkiye Ziraat Bankasile yakında temaslar 
yapılacaktır. 

Bir Yugoslav saylavı 

Esrarengiz şekilde öldü
rüldü. Katil aranıyor 
Belgrad 1 (Yeni Asır) - EylüJün on üçüncü günü bir köyde 

esrarengiz bir şekilde öldürülen mebus Miliç'in k~tilleri hakkında 
yapılan araştırmalar henüz bir netice vermemiştir. Bu cinayetin 
siyasi bir mahiyeti bulunduğu zannediliyor. 

Dahiliye nezareti, mebus Miliçin katillerini haber verene 30 
bin dinar mükafat verileceğini ilan etmiştir. 

Başvekil Ankaraya döndü 

Vekiller içtimaı 
Tüccarların zararı 120,000 liradır. Buna 
mukabil Fransa bizden alacağı of an mlkdarın 

dört milyonunu kaybediyor 

- Baştarafı buıncı sav/ada._ 
Türkofis reisi Dr. Mecdet 

lzmir ve lstanbul tüccarlarının 
ileri sürdüğü endişeler ve müra
caatlerle alakadar olarak bugün 
Türkofisin lzmir şubesiyle te
lefonla görüşmüştür. 

Para işlerini tedkik için top
lanan komisyonda Finans ba
kanlığı, Iktısat vekaleti ve 
Cumhuriyet Merkez bankası 
mümessilleri vardır. Komisyon 
vaziyeti iktısadi ve mali ba
kımlardan tedkik etmektedir. 
Bu hususta hazırlanacak rapor 
bakanlar hey-etine arzedile
cektir. 

Ankara, 1 ( Telefonla ) -
Başvekil ismet lnönü Şark se· 

yahatinden döndü. Hararetle 
karşılandı. 

Yapılan bir hesaba göre, 
Fransanın bizdeki bloke parası 
on iki milyon Türk lirasıdır. 
Frangın düşmesile Fransa, bu 
kıymet üzerinden dört milyonu 
kaybediyor. Buna karşılık, pi· 
yasamızın frangın sukutu kar
şısında uğradığı zarar 120.000 
liradır. 

Adana 1 (A.A) - Başvekil 

Ismet lnönü istasyondan doğru
ca Ziraat mektebine gittiler. 
Burada pamuk mütahassısları 
ve Alman, Fransız profesörleri 
ile uzun müddet görüşmüş, 
pamuğun durumu hakkında iza-
hat almış, ıslah istasyonunu ted
kik etmişlerdir. Öğle yemeğini 
vagonlarında yiyen ismet lnö
nü öğleden sonra parti salo
nunda bütün kazalardan gelen 
çiftçilerin iştirakiyle büyük bir 
toplantıda pamuk meselesini 
görüşmüşler ve saat 14,30 da 
belecliye tarafından şereflerine 
verilen çay ziyafetinde bulun
muşlardır. 

Başbakan 

nadan Ankaraya doğru hareket 
dm işlerdir. 

* * ,,. 
TÜCCARLARA GÖRE 

Fransız ve lsviçre frankla
riyle florinin düşürülmesi üze
rine ihracatçılarımızın büyük 
zararlarla karşılaştıkları ma
lümdur. lzmirin tanınmış ihra
catçılarından birine müracaat 
ederek bize fikirlerini bildir· 
mesini istedik. AMığımız ce· 
vapJarı aynen yazıyoruz: 

- ihracatçıların karçılaşbk· 
Jarı müşkülat, vakti~le bu pa
raların yüksek kıymetlui üze
rinden hesap edilerek yapılan 
satışlardan doğuyor. Bugün 
yüzde 30 bir sukut olmuştur. 

Paraların bugünkü kıymetleri 
üzerinden ihracatçıların taah
hütlerini yerine getirmeleri 
imkansızdır. Kanunlarımız ted
kik edilecek olursa Türk ih
racatçılarına bu şekildeki taah
hütleri yerine getirmek mecbu
riyeti tahmil edilemez. Vakıa 
Avrupa borsa ve birliklerinin 
nizamatına göre devalüasyon 
vaziyeti forsmajör telakki edil· 
mese de bu taahhütlerin yerine 
getirilmemesinden bizzat ihra
catçı, ticari itibari bakımından 
müteessir olur. 

Türk ihracatçısı şerefine çok 
kıskançtır. Bu hususta diğer 
memleketler ihracatçılarının en 
ilerisinde gelir. lzmir ihracat
çıları birçok seneler, busene 

de dahil olmak üzere alivre 
satışlarında yüzde otuz zararla 
karşılaştığı halde taahhüdlerini 
son santimine kadar yerine 
getirmekte gurur duymuşlardır. 

Satışların anule edilmesi 

ilk Sinemacılığın en yüksek 

mevzuu bahis değildir. Bir hü
kumet kendi maliyesi lehine 
parasını düşürürken bundan is
tifade edecek kendi memleketi 
olduğuna göre, başka memle
ket tacirlerinin bundan ıarar 
görmelerine imkan yoktur. · Bu 
itibarla biz angajmanları anule 
değil; bilakis taahhütlerin ya
pıldığı günün para kurlarına 
göre ödenmesini istiyoruz ki 
bu da mantıkidir. Hatta bazı 
alıcılar eski kuru üzerinden 

l\~O iKANLA SONU 
lngiliz • Fransız harbı 

tekmil dünyayı ahengine uyduran Ve halen 

2 - KARYOKA 
a - Ayriyeten : CEHENNEMi YARIŞ 

Yine L.A..LE de 
HEPSİ BUGÜN 

1 

ödemeği kabul etmişlerdir. Alı
cılarımızın hepsi böyle bir ta
ahhüt altına girdikten sonra 
normal vaziyet avdet edecek
tir~ 

HARP utkuna verdi .. .... 
"Hiç bir tazyik Almanyayı parasını 
düşürmeğe mecbur edemez,, dedi. 

Tehlükesine 
Karşı hazırlanıyor. 

11111 mft'1 

Bern, (Hususi\ - lsviçre 
devlet konsey· Jc;viçrenin ye
ni askeri teş.•ıiat pro1esını 

ittifakla lrnbu. etmiştir. Bu 
münasebetle askeri daire 
reısı Minscben bir nutuk 

Berlin, 1 ( A.A ) - Rayiş
bank merkez komite~ nin bu
günkü toplantısında direktör 
Şaht aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

Par\s, Londra ve Vaşington 
hükümetleı i tarafından Fransız 
frangının kıymett~n düşürül
mesi hakkında neşredilen teb
liği Fransız bül•ümeti Almanya 
27 eylfılde tevdi etmiştir. F ran· 
sız hükumeti bilhassa mezkur 
tebliğin beşinci fıkrası üzerine 
Almanyanın nazarı dikkatini 
celbetmektedir. Bu fıkrada mez 
kur tebliğde siyasetin tatbi
kinde diğer devletlerin de 
teşriki mesaısı istenmektedir. 
Bununla beraber mezkur be
yannamede zikredilen ni· 
yetJer Fransız frangının kıy· 

metten düşürülmesi ve bu
nun tarzı mukayese edilirse 
görülür ki, bu te'dbir beynel
milel para vaziyetindeki emni
yetsizliği pekaz değiştirmiştir. 

Hatta denebilir ki, altın esa· 
sına bağlı kalan memleketler 
hiç değilse kendi lı:ıreket sa
halarında istikrar temin et
mekte iken bugün bu garan
tide Fransız frangmın kıymet
ten düşürülmesi neticesi de 
lsviçre ve HoHanda paralarının 
düşmesi tamamen ortadan kalk
mıştır. 

Üç devlet arasındaki para 
anlaşması o üç devlet parası 

arasında bile :nüstakar bir 
nisbet tesis etmemektedir. Di
ğer taraftan ne Isviçre ne de 
'Hollanda böyle bir nisbet kur· 
mamışlardıtr. Bu suretle istik· 
rarsızlık evvelkine nazaran da
ha ziyade artmış bulunmakta~ 
dır. Bugün altın esasına olan 
bağlar umumiyetle kalktıktan 
sonra Almanyadan başkaca 

ancak bir memleket vardır ki 
paraları sabit bir esasa istinat 
etmektedir. 

Diğer bütün devletlerin pa
raları ruahdud veya gayri mah
dud.. olarak hükumetlerinin 
keyfi muamelelerine tabi bu
lunmakta vebu paraların büyük 
bir ekseriyeti arasında hiçbir 
müstakar niı1bet yoktur. 

Alman hükumeti ve Alman 
Bankası böyle bir tedkikte 
bulunmuşlar vebu tedkik sıra
sında bilatereddüd şu neticeye 
varmışlardır. 

Ecnebi memleketlerde alınan 
kıymetten düşürme tedbirleriyle 
birkat daha artan beynelmilel 
ticari muamele emniyetsizliğin\ 
para vaziyetinde yeni bir emni
yetsizl!k amili olarak büsbüsün 
artırmamak lazımdır. Bizimle 
ticaret yapan memleketler şu
nu bilmelidirler ki biz beynel
milel ticari muamele için zaruri 
eşas olarak is~ikrarı görüyoruz • 
Biz istiyoruz ki bunun yalnız 
yabancı memlekt.tler değil fa
kat bizzat Alman tasarrufcu
ları ve Alman işçileri de bil
sinler. Ve emin olsunlar ki 
Nasyonal Sosyalist hükümet 
onların iştira kabiliyetini ve me 
sai mükafatlarını olduğu gibi 
muhafaza etmek azmindedir. 
Eğer şurada veya burada mar
kın düşürülmesini arzu eden 
bazı alakadar Alman grubları 
varsa onlara verecek tek bir 
cevabım vardır. Bu cevabım 
şudur: 

Gayri kafiliğin ve müşküla
tını ötedenberi tesellüm etmek
te olduğumuz döviz kontrol 
sistemi paranın kıymetten dü
şürülmesi ile lüzumlu o!maktan 
çıkmaz. Versay adaletsizliği ile 
yüklenen ağır borçfar vş !ieıa 

iptidai maddeler tedarikinde 
maruz kaldığımız müşkülat bizi 
bu sistemi kullanmaya mecour 
ediyor. Ancak bu külfetlerin 
hafiflemesidir ki tatbik etmekte 

DT. Schadıt 
olduğumuz döviz kontrol siste
mını lüzumsuz kılar. Yalnız 

Alman yanın iktısadi refahı değil 
fakat 70 milyonluk bir piyasa
nın mevcudiyetiyle alakadar 
bütün memleketlerin refahı 
işte bu meselenin halline 
mütevakkıftır. Bugünkü bey
nelmilel para vaziyetinin bi
ze ağır fedakarlıklar tah· 
mil etmekte olduğunu ta
mamiyle müdrikiz. Fakat hiçbir 
şey, hiçbir tazyik Alman hü
kümetini memleketin ve halkın 

menfaatları hilafJarında bere
kete sevkedemez~ Buna muka· 

bil Alman hükumeti beynelmi· 
el ticaret ve tediye muamele
lerinin hürriyetini istihdaf ede
cek beynelmilcJ müzakerelere 
iştirake daima amade buluna-

caktır. Bittabi mezkur üç dev
letin beyannamesinde de kay
dedildiği gibi mi1Ji menfa~tlar

da ani zamanda gözetilecektir. 
Eğer üç devletin icraatı neti
cesinde böyle bir imkan baş
gösterirse Almanya bunu mem
nuniyetle karşıhyacak ve mese
leyi yeniden tedkik edecektir. 

Döviz kontrol sistemimiz sa
yesinde müstakar bir ekonomi 
esasına malik bulunuyoruz. Ve 
bunu muhafaza edeceğiz. Ge· 
rek müstahsil ve g~rek müs· 
tehlik için azim bir istifade 
olan bu keyfiyet döviz kontro· 
)ünün tatbikinden tevellüt eden 
bütün huzursuzlukları telafi 
eder mahiyettedir. 

, söyliyerek her zamandan da
ha kararsız olan askeri va
ziyetin lsviçreyi müdafaa 
kuvvetini arttırmağa m::cbur ~ 
ettiğini söylemiştir. 

lsviçre frangınıu müdafaası 
meselesini ima eden nazır 
demıştir ki: 

- Bu müdafaa ne kadar ' 
1\ !>. 

mühim olursa olsun, ondan 
daha ehemmiyetli olan bir

~ şey vardır. Bu da Isviçrenin 
N istiklalinin müdafaasıdır. 

Ordunun yeni teşkilltı 

1 Sonkanun 1938 de bitmiş 
olacaktır. Bu tensikat cüzü -
tamların yeni bir tevzii, mo
törlü kuvvetlerle bava kuv-
vetlerinin arttırılması esasına 
müsteniddir. Bu vazifenin 

biran evel bitirilmesi için elde ~ 

olan her vasıta ile istical 
edilecektir. Fakat zannetme· 

melidir ki bu hazırlık devre-
~in de lsviçrenin istihzaratı 

tamamen bitmeden bir harp ~ 

~ çıkacak olursa istiklalimizi 
i': müdafaaya muktedir olmıya-

N cağız. lsviçre ordusu hiçbir 
şekilde gafil avlanmış ohm-

~ yaca ktır. ~ 
rz7..7Z7ZZ7.7.7.7.7J.J7.Y'Zh'7.7./.7..7.Yh~ 

Macaristanda 
Siyasi toplantalar yasak 

Budapeşte, l (A.A) - Hü
kumet her nevi siyasi toplan
tıları ve tezahürleri yasak et-
miştir. Bittabi bu yasak meb
usların intihap mıntakalarıoda 
söyliyecekleri nutuklara şamil 
değildir. Hükumetin bu tedbiri 
siyasi mehafilde Markisist ve 
Komünist propagandasına karşı 
girişilen ciddi tenkil hareketinin 
başlangıcı olarak telakki edil
mektedir. 

Balt!ktan Atinaya 
Varşova, 30 (A.A)- Balkan 

ve Baltık devletleri daimi bava 
konferansı bugün Varşovada 
münakalat bakanlığında top-
lanmıştır. Bu konferansa; Po
lonya, Litvanya, Bulgarı Rtan, 
Romanya ve Yunanistan da 
iştirak etmektedir. Konferans 
bir teşrinievvelden itibaren Ati
naya kadar uzatılacak olan 
Reval - Riga - Varşova· Bükreş 
ve Selanik hava hattı me
selesi ile meşgul olmuştur: 

inhisarlar vekili Samsunda 
Samsun 30 (A.A) - Samsunda bulunan gümrük ve inhisarlar 

vekili Rana Tarhan inhisarlara bağlı müessesel~rde tedkiklerini 
yaptıktan sonra beraberinde vali ve inhisarlar umum müdürü 
olduğu halde Çarşamba ve Bafra kazalarına da giderek tütün 
ekicilerle ve tecimenlerle temas etmişler, dileklerini dinlemişler 
ve akşam Samsuna dönmüşlerdir. 

·- ..... . ·. ' ~ ... 

TA YY fl .. RE Sineması 
TELEFON 3151 

Bu hafta, aylardanberi beklenen iki büyük fiJım birden 

1 - AŞK UGRUNDA 
Yaningse büyük bir şöhret kazandıran şaheser fılim 

Anna Bella • Jean Gabin - Fernand Gravey 

2 - MUMYA ARIN JE VET 
Zengin deko:-lar jçinde yüzlerce güzel kızın iştirakile çev
rilen kahkalar filmi • Modern ve meşhur Amerikan komiği 

Eddie Contor'un şaheseri 
Ayrıca : Paramunt dünya havadisleri fi 'mi 

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

Hergün : 2.30 - 5.40 - 9.15 Aşk Uğrunda 4.5 - 7.30 
Mumyaların serveti. Cumartesi ve pazar günleri saat 1 de 
Mumyaların serveti filmi ile başlar. • 



GUnUn yi zlları : 
••••••••••••••••••••••••••• 
Fransadaki devalüasyon ve si-hepleri 

Devalüasyonun aleyhin
de ve lehinde olanlar 
Tezlerini 
ediyorlar 

ne suretle müdafaa 
- Beklenen neticeler .•. 

~~~~ ............................... ~~~~ 
Yazan : ŞUkrU E. Postactoğlu 

Frangın devalüasyonu mes
elesi uzun müddettenberi Av
rupa ve Amerika maliyelerini 
meşgul ediyordu. Bilhassa Fran• 
sada siyaset aleminde birçok 
mebusların programlarında mü
him bir yer tutmuştur. Biz bu 
makalemizde şimdiye kadar leh 
ve aleyhte bulunan tezlerin bir 
hülasasını yapmak ve bu son 
devalüasyon tecrübesinin ne 
gibi ihtiyaçlar içinde vukua 
geldiğini göstermek arzusunda
yız. Şunu geçerken kaydede
lim ki halk cebhesi hükümeti 
idare başına geldiği vakit kat' -
iyyen Frangı kıymetten düşür
mek niyetinde değildi. Hükü· 
metin bu çareye tevessül et
mesi kendisinin ne gibi zor• 
luklar içinde bulunduğunu gös
termek itibarile de ayrıca şa· 

yanı dikkattir. 
.Frar,sanın devaliiasyon teşebbii· 

siinden evel ekonomık vaziyeti ne hal
de iai, bu son tecriibeleri ihdas eden 
sebrp/1!1 nelerdir? 

.Fransız /ranf{ı 25 fıaziran 1928 
senesinde neşredilen bir kanun ile sta
bifıze edilmişti. O tarih/enberi /rarık 
931 de IMilız lirasının 933 de do· 
ların kıymetini kaytHtfiği Slfalarda 
fıafi/ tafıavvü/lel' eösternıışse de umu
mıyet itibarile öniine çıkan zorluk/an 
kolayca at/atmıştır. Zaten 1928 de 
yukarıda işaret etfiijimiz kanun fran
ga eski kıymetini iade edememiş, an· 
cak Ol O 30 nisbetinde bıı stabilizas
yonu yapabilmiş ve bundan da ta
sarruf erbabı epey miıtussir olmuştu. 
Şunu da kabul etmek lazımdır ki 
ln{!ilierenin 1925 fe yaptığı ( revalo
ıisation ) yani patanın evellıi kıyme
tine ircaı ( harpten evvelki kıymetı) 

.Fransada hemm lıtmen imkilnsızıil. 

.Fransada son s~lerde ekonomi 
zorlultlar içınde bocalıyordu. Fakat 
bu zorluk ne pata cıhttınden ne ban
kaların vazıyetınden ileri gelıyor. Ya· 
ni f-ransa para cıhetbııten ne 1931 
deki lnl[ilieuı•e ne de bankaları va
ziydiruUn 1934 deki Belçı.kava ben
ziyor. Bu zor/alfan iki sebebi bütçe
nin teva-ründe bulunmaması ve iklı· 
sadi fıareketin çektiğı sıkıntıdır. f-ran
sa ekonomik k11ze en f{eç gırdiijuıden 
çıkmakta en son yine o kalmıştır. 
Fransız /iatleri ile dıifer ecnebi menı
leketlerin /iatleri ara.~ında olduk(a 
mühım /ark vardır, bu fark lnl{ilız 

/iat/eri ile Ol O 25 Amerikan Juıileri 

ile de OIO 35 nısbetindedır. Bunun. 
m tabii netıasi Fransız ilıracatwın. 

diifer memleketleıin rekabeti ıLe teua
kusu, turızmifl ve .Fransada faaiıl'et 
arayan sermaveıerin azalmasıdır. 

Bundan başka bütçede varidat ı/e 

masan/ atasıtıdakı fark varidat aley· 
huıe gıttıkçe büvüml'ktedır. Geçen. teş
rüııevvelde Lava/ lıükümetı tarafından 
Pa1ldmentoya kabul ettirılen kanan/at 
/ıangın bir panık içi~de diişme.<ine 

mô.ni olmuşlaıdır. f-akat son zaman· 
tarda bıınların sol cenafı partıimnin 
tesirıle tadıli bu kaflıınların tesırini 

epey azaltmıştır. Binaenaleyh fran· 
sanın bu devalüasvon teşe/Jbüsü sırf 

biitrevi tevazün ett11mek ve elıonomık 
havala can vermek ı(indır. 

Fransanın umumi vaziyetini 
böyle kısaca tedkik ettikten 
sonra devalüation hakkında 
ortaya sürülen iki tezi müta
laa edebiliriz. 

Franga eski kıymetini iade 
ettirmek ist;yenlere nazaran, 
Fransa bu ameliyeyi 1928 de 
parayi % 30-40 bir tenakus 
ile stabilize ederken yapmıştır. 
Binaenaleyh birçok memleket· 
lerin sonradan yaptık!arı bir 
operasyonu Fransa evelden 
tatbik etmiş bulunuyor. Sonıa 

evelce mağdıır olan tasarruf 
erbııbını yeniden başka zararla 
ra sürüklemek doğru değildir. 

Tasarruf edilmiş paranın bu· 
gün 25 milyar oldujrunu söyler 

isek bu noktanın ehemmiyeti 
birkat daha artar. Bu tezin en 
büyük müdafilerinden biri olan 
eski Maliye Nazırlarından ve 
Paris , Hukuk Fakültesi Profe
sörlerinden Germain - Martin 
935 te Pariste toplanmış olan 
Fransız ve Belçika iktısatçılan 
konferansında yaptığı bir kon
sültasyonda bu hususta çok 
yeni bir fikir daha ileri sür· 
müştür. Profesör meslekdaş
lanna şu suali sormuş " Bu
günkü lnizın hakiki mahiyeti 
nedir? " ve sonra ilave etmiştir: 
" Krizin mahiyeti hertürlü ik
tısadi teşebbüsü {elce uğratan 
altın fiatlerini ( altın muadili 
fiatlerin ) düşkün olmasıdır. 
Halbuki vaziyeti kurtaralım 
derken yapılan devalüasyonlar 
bu fiatleri daha ziyade düşür
mektedir. Binaenaleyh krizi ge· 
çirmek için yapılan bu tedbir
ler tatbik olundukları memle
ketlerde cüz'i bir salah temin 
ediyorlarsa da bu muvakkattır. 
Hakikatte krizi uzatmaktan 
başka birşey yapmıyorlar. ,, 
Netekim fiatler arasındaki fark 
da küçülmeğe başlamıştır. Bu 
fikirler birçok maliye nazırları 
ve hatta idare başına geldijzi 
zamanlarda halk cebhesi hii
kümeti tarafından kabul edil
mişti. 

Bunun aksi teze göre vazi
yet büsbütün başkadır. Bu mu
kabil nazariyeyi takib edenler 
evvela devalüasyonun ne gibi 
bir tedbir olduğunu izah et
tikten sonra franga tatbikinde 
ne gibi neticeler doğurabilece
gını anlatıyorlar. Bunlara gö· 
ı e devalüasyonun başlıca neti
celeri şunlardır: 

1 - Para kıymetden düş
mesile iç pazarlarda eşya fiat
leri üzerinde husule gelecek 
yükseliş hiçbir vakit para kıy
metiııin düşdüğü nisbette de
ğildir, daha azdır. Netekim bu 
noktainazar ln~ilizlerin 1931 de 
Belçikalıların 1934 de yaptık

ları tecrübe!erde tamamen te
eyyüd etmiştir. 

2 - Paranın kıymetini kıs
men kaybetmesi iktısadi va· 
ziyeti düzeltebilir. Bu hususta 
eniyi mütalaayı para işlerinde 
mütahassıs olan Nogaro ver· 
mişdir. Eveke paranın kıymet
den düşmesi ahaliye daima 
eşya satınalmağa sevkediyor
du. Bu nevi muameleler ise 
paranın düşmesini çabuklaştı

rıyor ve eşya fiatini yükseltiyor: 
Nogaro ise lngiltere ve Bel

çika da devalüasyondan sonra 
faaliyetin artmasını şöyle izah 
ediyor: Asıl ehemmiyetli olan 
nokta fiaUerden ziyade bun
ların tahavvülü ve tandanslan· 
dır. Çünkü düşkün fiatler zaııne• 
dıldıği gibi talebi artırmazlar. 

Bilakis eksiltirler. Zira alıcılar 
fiatlrrin daha ziyade düşeceğine 
kanidirler. Fiatler yüksek olur
sa bu sefer alıcılar malları 

daha pahalıya a!mamak edişe
sile talep'.eri çoğaltabilirler. 

Bir defa bu hareket başladı mı 
kendi kendine ilerler. Elroııomi 
sıkıntı 1 ı vaziyetten kurtulabilir. 
Mesele böyle bir hareketi do
ğurabilmektedir. Devalilasyon 
ise, Nogaro ve arkadaşlarına 

göre, bunu yapmağa muktedir
.dir. 

3 - Bu 
değişmesi 

sıkıntılı havanın 

eşya fiatlerinden 

ltalyan Generalı Rossi 

lspanyol asilerine ku
manda etmektedir .. 

Fakat asiler kazandıktan sonra da 
Majork adasında kalmak 

isterse lngiltereyi karşısında bulacak 
Londra, 30 ( A.A ) - Sala

hiyettar lngiliz mehafili sabah 
gazetelerinden birinin meydana 

fspanra isvanuıı el altınG'an idaıe eden 
llalyan fJü viik erkanı Jıarbıpe reisi 

Oen.ıraı 'Bado{!lıo 

attığı gibi Majork adasındaki 

lspanyol ihti'alcilerinin başında 

ltalyan Generalı Reossinin ol· 
duğunu bilmiyor değildi. An· 
cak bu mehafil meselenin bey· 
nelmilel bir organizme tevdiini 
icabedecek ihtilatlara sebebi

yet vermemek için bu hadiseyi 
ilan etmekten çekinmişlerdir. 

lngiltere hükumetinin asile
rin muhtemel munffakıyet'e-

Artvin 
Nihayet gUneşe k · vuştu 

Artvin, 30 ( A.A } - Yeşil 
Artvin eylülün yirmisindenberi 
durmaksızın yağan yağmurlar
dan ancak dün kurtulmuştur. 
Tabiatın bu garip cilvesi kar· 
şısında mahsulünü elde edeme
diklerinden dolayı çok acı 

duyan köylü ve çiftçi dünden 
beri güneşin parlak ziyası al
tında seviçle çalışmaktadır. 

Beynelmilel matbuat 
kongresinde 

Prag, 1 (A.A) - Beynelmi
lel matbuat birliğinin yirmi 
birinci kongresi Prag belediye 
salonunda başkan tarafından 
açılmıştır. 

r nden ve İspanyada normal 
şeraitin teessüsünden sonra da 
general Reossinin yine adada 
bırakılması gibi beynelmilel ni
zamı teşviş edebilecek bir hal 
vukuunda tamamiyle bambaşka 
bir hattı hareket takibederek 
çok enerjik icraatta bulunmak 
tasavvurunda olduğu söylen
mektedir. 

Madrid hükümeti hariciye na
zırı B. Del Vayonun bu işi Ce

nevrede kurcalaması beklenil
mektedir. Ancak lngiltert" hü

tümeti bu işin ademi müdahale 
tanzim komitesinde oıtaya atıl

ması temennisinde bulunmak
tadır. 

Esasen Fransa ile Sovyet 
Rusya da bu şekilde tekliflerde 
bu:unmuşlardır. 

GÜRÜL TÜLÜ BiR 
MÜNAKAŞ.\ 

Londra, 30 (A.A) - ispanya 
iş!erine ademi müdahale komi· 

tesi dün ltalyan ve Sovyet de
legasyonları arasındaki müna-
kaşa dolayısile önümüzdeki haf
tadan evvel toplanamıyacaktır. 
ltalyan murahhası ltalyanın 

ianeler derci, gönüllü kaydı 

ilanı gibi usullerle ispanyaya 
dolayısile yardım etmekte ol
duğuna dair olan iddialar hak~ 
k nda ltalyan mütaleasının ko
m;te tarafından müzakere edil
mesini istemiş, Sovyet murah
hası ise buna muhalefet ederek 
Moskovadan talimat isteyece
ğini beyan etmiştir. 

1 Çin hükumeti 
Japonyaya bir nota verdi 

Şanghay, 30 (A.A)-Çin hü

küıneti Japonyaya bir nota ve

rerek Japon askerlerinin F eng· 

taiden çekilmelerinin Japonla

rın şarki Hopei eyaletine 

müzahir olmaktan vazgeçmele

rini ve bundan böyle Japon 

kuvvetlerinin Çin arazisinden 

herhangi noktayı işgal etmiye

ceklerine dair Tokyo hüküme

tinin teminat vermesini iste

miştir. Çin - Japon müzakeratı 
bir çıkmaza girmiş ve binnetice 
inkıtaa uğramıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sermayeye ve Prodüksyondan 
krediye sirayet eder. Borsa 
fiatlerinde bir yükselme gözü· 
kür ki bu da muayyen gelirleri 
olanların devalüasyondan göre· 
cekleri zararları pekala telafi 
edebilir. 

Bu noktai nazarları franga 
tatbik etmeğe gelince eğer 

devalüasyon yapılmıyacak olur
sa Fransız ekonomisi havasız· 
lıktan boğulmağa mahlı.ümdur. 

Çünkü Fransa dünya iktısat 
aleminde gitgide yalnız kal
maktadır. Sonra diğer tezi mü· 
dafaa edenler krizin geçmekte 
olduğunu, fiatler arasında far
kın azaldığını söylemişlerdi. 
Halb!!ki bu fark son zamanlar
da yine büyümüştür. Devalijas
yonu eskidenberi tavsiye eden 
eski maliye nazırlarından Paul 
Reynaud'ya göre, dünya eko
nomis:nin 1 urtulması iktısadi 

liberalizmin iadesiyle kabildir. 
Liberalizm ıse ancak altın 

s:yasetine bağlı olan pa
raların mikyaslarının değiş

mesine bağlıdır. Bundan başka 
artık Laval hükümetinin yap· 
tığı gibi kiralardan % 10 kes
mekle falan bütçeyi düzelt-

meğe imkan yoktur. Zira bü
kümetin dahili borçları bugün 
300 milyarı geçmektedir. De
valüasyon bütün bu sıkıntıları 
defedecek bir mahiyettedir. 

işte Fransayı uzun müddet
tenberi işgal eden mesele ... 
Acaba devalüasyon bu söyle
nen neticeleri verebilecek mi? 
Bunu tahmin etmek çok güç
tür. Eğer Fransızlar lngilizle
rin 1931 de gösterdikelri so
ğukkanlılıkla muhaleme ederler 
ve bir panik yaratmazlarsa 
vaziyet fazla vehamet kesbet
mez. Fakat şunu da unutmı
yalım ki gerek lıigiltere, gerek 
Belçika olsun devalüasyon yap
tıkları zaman bu ameliyeye 
evvela bütçelerini tevazün et
tirdikten sonra girişmişlerdi. 
Bundan başka şunu da ilave 
edelim ki siyasi vaziyet çok 
gergindir. Devalüasyon teşeb
büsünden dört gün evel Figaro 
da yazdığı bir makalede "Lu
cien Romier,, harp için ne ka
dar topa ve tüfenge ihtiyaç 
varsa sağlam bir kredinin de 
onlar kadar elzem olduğunu 
hatırlatıyordu. 

ŞUkrU E. Postacıoğlu 

Suriye mektupları: 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Şamı heyecanlandıran cinayet 

Tanınmış ricalden F. Kazı 
karısı ve aşıkı 

tarafından zehirlenmiştir 
Şiiımın Don Juanı Rıza Kazı ile sevgilisi LUtflye 
şimdi hapistedirler - Cinayet nasıl yapılmış ? 

Şam, 20 Eylül ( Özel ) - genç cani bir eczacı ile anlaştı 
Suriye gazeteleri Suriye,nin ve Fev:ı.iyi -belli olnıamak için -
tanınmış siyasi ricalinden Fevzi yavaş yavaş zehirlemeğe karar 
bey Kazi'nin feci akıbetile verdiler. Eczacı mühim bir pa· 
meşgul oluyorlar. Fevzi bey ra aldı. Bu para da tabii 
Kazi birkaç sene eve! burada zavallı Fevzinin karısına ver· 
Şamda güzelliği çok meşhur diği tahsisattan alınmıştı. 
olan bil' genç 
kadınla evlen
mişti. Fevzi bu
nu delıce se\'i• 
yordu ve zev• 
cesi Lütfi ye de 
bu kadar müm
taz bir kocaya 
düş düğünden 

son derece 
cıemnundu. Fa
kat Fevzi'nin 
Şam tıbbiye
sinde okuyan 
ve Şam'da rı:· 

kibsiz bir Don 
Juan sayılan Rı
za Kazi ismin
de bir yeğeni 

vardı. Rıza Ka
zi amcasile bir 
evde oturur ve 
ekseriya güzel 
yengesile baş· 
başa kalarak 
ona Parisin son 
romanlarını 

Şamı heyecall içinde bırakan cinavefifl müıettiplerinaen 
Lüt/ive f<..azi 

okurdu. Ancak genç bir 
adamın iradeyi kıracak kadar 
güzel bir kadınla başbaşa kal~ 
ması dı.ima tehlükelidir. Nite· 
kim öyle oldu. iyi haber alan
ların bildirdiklerine göre; çok 
defa Lütfiyenin güzel gözleri 
birlikte okudukları romandan 
ayrılarnk sevimli yeğenine di
kilir ve genç kadın hülyaya 
dalardı. Rıza Kazi de ayni 
halde idi. Akrabalık bu 
hissi sonuna kadar bas• 
tırmağa kafi gelemedi ve 
bir akşam Fevzi, Şamda büyük 
bir siyasi meclise riyaset eder
ken Rıza, hizmetçilere görün
meden can sıkıntısını bir roma
nın sahifeleri arasında dağıt· 
mağa çalışan yengesinin ya
nına vardı. 

Güzel Lütfiye ayak sesleriyle 
başını çevirmişti. Fakat gelenin 
yeğeni olduğunu görünce sü
künet buldu. Ancak çehresinin 
sarılığı dikkatini çekti: 

Hasta mısınız? 
sordu. 

Diye 

- Hayır; cevabını veren de
likanlının bakışlarında, bununla 
beraber, humalı bir ateş vardı. 

- Size rahatlık verecek bir 
şey vereyim mi? 

Fakat Rıza Kazi yengesine 
cevab verecek yerde onu elle
rinden yakaladı ve deli gibi 
bağırdı: 

- Beni takibetmelisiniz. Bu 
elzemdir. 

Lütfiye korkudan titriyordu. 
Yüzünde dehşet alaimile sordu: 

- Ne var, ne oluyor? 
Rıza Kazi tekrar etti: 
- Beni takibetmelisin, Lüt

fiye! 
Lütfiye hiçbir mukavemet 

göstermedi. Genç yeğenine 
karşı günahkar duygularını 
boğr.ıak için çoktanberi yap· 
tığı mücadele hezimete uğra· 
mıştı. Yarı yüzünü yaşmağıyla 
örterek Rıza Kaziyi takibetti. 
iki sair fi'menam gibi, iki aş:k 
F evzinin yatak odasına geldi
ler. 

Genç aşık amucasının uyu
duğunu zennederek onu bir 
hançede öldürmek istiyordu. 
Fakat Lütfiye mani oldu.Koca
sından bu vasıta ile kurtulmak 
istemiyordu. Akşam, Fevzi ye
ni bir siyasi zafer kazanırken, 
günahkar çift onu zehirlemeğe 
karar vermişti. Bu maksadla 

9 Eylül akşamı, günlerdenberi 
hasta yatan Fevzi güzel zev· 
cesi Lütfiyeyi çağırarak dedi ki: 

- Bu akşam çok hastayım· 
Hiç takatim kalmadı. Bu gece· 
yi çıkaramayacağım zannederim. 

Lütfiye hemen yeğenini ça· 
ğırdı. O da bir doktora haber 
verecek yerde, suç ortağı ec· 
zacıyı ölüm hastasının yanı ba· 
şına getirtti. Ayni akşam F evıi 
hayata gözlerini yumdu. 

Bu ölüm şiiphe uyandırmıya· 
caktı, zira nefritten hasta ol· 
duğunu Şamda herkes bilirdi. 
Fakat Fevzi bey konağının 
hizmetçi kızlarından biri genÇ 
Rızanın birçok defa gizlice 
yengesinin odasına girdiği• 
ni ve su surahisine esrar
engiz bir ilaç attığını görmüş 

idi. Şam zabıtasına bunu haber 
vererek herşeyi keşfettirdi. 
Bunun üzerine aşık çift ile suç 
ortağı eczacı şimdi Şam hapi· 
san esine atılmışlardır. F eyzi'nin 
mezarı da bir ziyaretgah ol· 
muştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••• 

3 devletarasında taOl 
bir ahenk vardır 

- Baştaıa/ı 1 ucı Sahı/ede ~ 
siUeri Cenevrede daimi surette 
temaslarını muhafaza ettiler· 
Bugün Yugoslavya, Romany:ı 
ve Çekoslovakya mümessil· 
!erinin akdettıkleri içtimacl:ı 
beynelmilel meselelere tem:ı9 
edildi. 

Üç devlet mümessili, Bratis· 
lavada takarrür eden bususahD 
tatbikine aid formaliteleri tes· 
bit ettiler ve yapılacak te• 
şebbüsler hususunda fikir 
teatisinde bulundular. Üç 
devlet mümessilleri, Bratisla" 
vada olduğu gibi Cenevre te• 
maslarında da aralarında taıD 
bir ahenk ve fıkir mütabakatı 
bulunduğunu müşahede ettıJer• 

Milletler cemiyeti reforma51 

hakkındaki kararlarını hükİI' 
met merkez!erine bi !dirıneYe 
karar verdiler . ., 

Belgrad, 1 ( Yeni Asır ) ---: 
Küçük Antant iktısad konseY

1 

pek yakında, frangın sukutuıı· 
dan mütevellid vaziyeti konut;. 
mak üzere içtirnaa davet ed• 
miştir. 



] 

Sanue ~ 

Aragon cebhesinde müsademeler 

!Silahsızlanma konferan
sı beş sene sonra yeniden 

faaliyete geçecektiı' 
Cenevre, 1 (Hususi) - Mil

letleı cemiyeti asamblesi bu 
sabah açılırken reis üç6ncn 
silahsızlanma komisyonunun 
yeniden tesisi hakkında. c~mi
yet bürosu tarahndan ıttibaz 
edilen kararı okumuştur. Ma
car delegesi silahlanma mese
lesinde hukuk müsavatının 
bazı devletlerce kabul edilme
mesi hasebiyle Macar delegas
yonunı•~ komisyon mesaisine 
iştirak lem'yeceğini bildir
mi•tir. 

1 ler cemiyetinin asamblesinin 
bürosu şimal devletleri ve Hol
landanın teklifi nazarı itibare 
alarak beş senedenberi toplan
mamış olan silahsızlanma ko
misyonunu tekrar teşkil etmeğe 
karar vermiştir. 

;..------------~~------~~=-~~~ Son hafta içinde yedi yüz ve dün de dört yüz 
"' 
ası 

• hükumet kuvvetlerine teslim olmuştur 
~~~~~-.:--~~~~~~~~~-em~~~~~~~~~~~~~~~-

Litvinof diğer bazı devlet
lerin de müzaharetiyle dünya 
sulh kongresinin bir heyeti mu
rahhasasını asamblenin kabul 
etmesini teklıf etmiş Ye 
uzun müzakerelerden sonra 
mezkür heyeti asamblenin 
kabul e!mesi için yarın sabah 
hususi hir toplantı yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

Asiler 
. Madrid, 1 (Ö.R)- Hüküme

ti11 resmi tebliğidir. Aragon 
tebhesinde müsademeler ol
~uştur. Darbera mmtakasında 
ukuıııet kuvvetleri asilerle 

Iİddetli muharebeye girişerek 
Monte Aragon mevkiini işgal 
~b:ııişlcrdir. Düşman tamamile 
IDlıizama uğramış, yüzden fazla 
Ölü ile mühim harp malz'!mesi 
Ve esirler bırakmışlardır. 

Merkez cebhesinde Guado
rama' da sükünet vardır. Ma
da!tera'da topçu asi tahşidatını 
dıığıtnıışbr. Bu cebhenin garp 
kısmıuda asiler şiddetle hücum 
etmişlerse de neticesiz kal
lllıştır. 

A ragon cebhes:nde inhizama uğ:-adılar 
Reis meclisin kanunu esasi ah
kamına riayet için toplandığını 
söy!iyerek şunları ilave etmiştir: 

- Tatilimiz esnasında ıztı· 

raplı hadiseler başgösterdi. 
Yeni bir kabine teşekkül etti. 
Eğer itimadınıza layık•a ona 
bu itimadı veriniz. Hükümct 
umumi efkarı tam manasıyle 

temsil eden halk cebhesindcn 
Ç!km1~tır. 

Re:s bundan sonra Fas!zmc 

Bu beyanatı kabul ettikten 
sonra asamble büro tarahndan 
gönderilen karar suretini tas
dik etmiştir. Norveç de!ej!'esi, 
lconseydeki gayri daimi azalık
lar mikdarının artmasına mu
halefetini bildirdikten sonra da 
gayri daimi az alıkların dokuz
dan on üçe çıkarılma•ı kabul 
edilmiştir. 

Cenevre, 1 (A.A) - Millet-

Paris 1 ( u.R ) - "Intran· 
sigeant ., gazetesi İtalya, ~1-
manyanın silahsızlanma komıs
yonuna iştirak etmiyeceklerini, 
fakat Japonya ve Amerikanın 
mümessil göndermelerinin muh
temel olduğunu yazıyor. 

lıarşı milleti korumak İçin çar- Sovyetler 
pışan kuvvetlere meclisin sela- Mor$!entavın 
mını bildirmeği teklif etmiştir. 

:~::~;~~r~yakta alkışlarla kar- iddiasını gülünç buluyor 
Bundan sonra, Bosk eya~et- Moskova, 30 (A.A) _ ( Ingiliz liruının müdafii Mor~e?thau) 

ASiLER HÜKÜMET !erine de Katalonya şeklinde serlevhası altında bir makale neşreden lzvestiva gazetesı dıyor kı: 
TARAFINA GEÇiYOR muhtariyet verilmesi proJesı Morgenthau her ı.anlıanın bir milyon !ira i~e. istedi~i g!~! 

Son hafta içinde 700 kişi takdim edilmiştir. Bu, fspan- döviz piyasasını yükseltip düşürm~k 5uretıyle dovızlerle, ıstedıgı 
.isi hatlanndan bize gelerek ya'da federal bir cumhuriyet gibi oynıyabileceğine dünyayı temın etmeye çalışmakta.ur. Mn~-
lllaşru bükümetle işbirliği arzu- kurulmasına doğru bir adımdır. genthau alelade bir vatan~aş . için çok gü~ü~ç ve .müşkül bır 
sunu izhar etmişlerdir. Dünkü Nihayet Madrid beled .ye re- mevki ve büyük bir devletın fınans bakanı ıçın de bır haylı ra · 
ıııuvaffakıyetimiz asi safların- isi tarafmdan teklif edilen iti- hatsız bir vaziyete düşmüştür. 
d Morgenthau'oun hareketinin bir seçim hilesi olduğuna 

an firarları çoğaltmıştır. Dün mad takririni alkışlarla kabul dair dünya matbuatı tarafından beslenen kanaati mevzuu· 4
00 iiıi daha ileri karakolları- eden meclis tat 1 edilmiştir. bahseden gazete bu hareket bakkıoda diğer bazı ihtimal-

lllıza müracaatla teslim olmuş- lspam•ada dött cumuıivetçi nıilis lıpi Barselon 1 (Ô.R)- Katalon- !erin ileri sürüldüğünü kaydetmektedir. . _ 
lar ve hükümetle işbirliği yap- lero hükümeti bugün fevkalade Süfera localarında Sovyet ya hükumeti 19 dan 40 yaşına Doların sterling lirasına nishetle ve arzu hılafına ol~ra~ yuk-
lllak istediklerini bildirmişlerdir. toplanan Kortes meclisi önüne sefirinin huzuru dikkate çarp- kadar milisleri ıilih altına ça- selmiye başladığı kanaatine varan Morgentbau manevı muYazc· 

Madrid 1 ( Ö.R ) - Caba!- çıkmıştır. mış ve sefir çok alkışlanmıştır. ğırmıştır. nesini kaybetmiştir • 
••••.....................•.•........................................••..•......•............•.....................••••••••.......•.•.•........••.....•......•..•.•.••.......................................•..•...............•....................................••... , 

Madrid kurtulacak mı? Örfi idcİre kararnamesi .. 
Cumhuriyet ordusu T uleytle~e ~ir lngiliz kuvvetleri kumandanına nef-
taarr_u_zd_a_b_u_lu_n_d_u_v_e_ş_e_h_r_e_gırdı.. yetmek, sansör koymak hakkı verildi 
Seville, 30 ( A.A) - Mad

ride taarruza hazırlanan Kas
tehon kolu Tuleytelenin 7 kilo
~etre yakininde olub sür'atle 
ılerliyecek vaziyettedir. Biskaye 
tebhesinde General Molanın 
kuvvetleri Morriko ile Elbar'ı 
ıaptetmişlcrdir. Hava kuvvet
leri Bilbaoyu yeniden bombar
~~ınan etmiş, T uleyteledeki bü
k uınetçiler Ciudadreala doğru 
açmışlardır. Tuleytela şehrine 

Yapılan ta3rruz esnasında hü· 
kiıınetçiler 700 ölü vermişlerdir. 

l<adiz Varelanıo kumanda
dın~aki asiler kolu Madride 

0 gru ileri yürüyüııüoe devam 
~!ınektedir. Bu kol dün Tu
~Ytelanın 18 kilometre öte
sın~e Villalueogayı işgaletmiştir 
d adrid, 30 (A.A)- Burada 

ola""'n b" . - h-k • .,... ır şayıaya gore u-
k uınetin general Mangadanm 
k Uınandası altında bulunan bir 
~"veti ani olarak Tuleyteleye 

gııııı· 
ış veya hiçolmaua bu 

şeh · · rın cıvarına yaklaşmıştır. 
Resmi bültende iisil~rin Bis· 

cay~ ce L • d • . • Pnesın e agır zayıata 

ugrı.yarak perişan bir surette 
çt ~kılmiş oldukları bildirilmek
edir. 

Asiler bunun aksini iddia ediyorlar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 
vetlerinin Aron ve Guadarra- ı nan salibini verirken: "Hepiniz 
ma cebbelerinde mühim mu· birer yiğitsiniz.Adlarınız şimdi· 
vaffakıyetler kazanmış olduk- den tarihe geçmiş bulunuyor., 

ı 

demiştir. 

O soluk ve bitkin çehreli 
adamlar bu sözlerden o kadar 
heyecana gelmişlerdir ki gfü.
leri yaşarmıştır. 

IKI TORPlTO BATTI 
Dııri Beyza, 30 (A.A)- Ha

vas muhabirinin tasrihen bil· 
dirdiğine göre dün Tarifa açık
larında iki deniz muharebesi 
vukubulmuştur. Asi Almirante 

Cervera kruvazörü saat altı su
larında bükümetin Grav:na 
adındaki muhribini, bir saat 
sonra da asilerin Kananlas 
adlı gemileri yine hükümdin 

l< . .talist <isilflill şe/t Don Cmto' f Almirante Fernandoez mubri· 
Vıı-a11ada öldü i bini batırmışlardır. 

lerı ilave edilmektedir.Hükümet DON CARLOS ÖLDÜ 
kuvvetleri asilerin Toledo mın· Viyana, 30 (A.A) - Dün 
takasındaki hücumlarını püs· bir kaza neticesinde ölen ls-
kürtmüılerdir. panya tahtı müdeisi Don Car-

iHANETIN MÜKAFATI(?) losun vasiyetnamesine göre 
Talaver Dela Reina 30(A.A) kendi yerine sabık Avusturya 

Royter muhabirinden: imparatoriçesi Zitanın kardeşi 
General Franko Alkazar mü- prens Ksaviye Dö Burbon Parm 

dafileriyle bunlarıu kumandanı ıı-eçecektir. Bununla beraber 
albay Moskadoya ispanyanın bu haber henüz teeyyüt etme-

.... ~~:!~. teb! ğde hükümet kuv- en yüksek nişanı olan Ferdi- miştir. 
....., ·••·······•••••·••··••••·•·························••··•••·· ••·•••••••·•·····••••··•··••··•••··························• 
1 ektif reddedildi Ruzvelte Kon1ünist diyorlar 

1. Bero l (A.A) - MiUi mec-
ıs l~vi,.re fra k · · . ~ ngınıo ıymetının 

1ndirilm · .. . 
1 1 • esı uıerıne hayat paha-
11 ıgında husule gelmesi muh-
ernel t ··d ,_ h· ezayu e '<arşı milleti 
•ınaye talebini mutazammın 

olan k .. . 
omunıst tadil teklifini 

'eddetml:,tir. 

Nevyork, 1 (Ö.R)-Cumhur reisi Roosevelt reisicumhur seçim 

mücadelesini şiddetle açarak Nevyork devleti demokrat kon· 

vansiyonunda bir nutuk vermiştir.Bu nutukta kendisine komünist 

temayülleri atfeden cumhuriyetçilerin ithamlarına cevap veren 

Rooseveit kendisinin Demokrasiye daima sadık kaldığını sadece 

Anıer;ka ı demokra> ive komünizm gibi yabancı unsurlardan uzak 

•utmak istedii!'ini söv!emistir. 

f-iüsfitıde verıide11 tesis edilım ln.!fifız gamizonlau 
Londra, 30 (A.A) - Resmi halde bütün neşriyah sansöre grevler ve karışıklıklara komşu 

gazete dün akşam filistine örfi tabi tutmak, efradın tevkifi devletlerden birinin hüküm.da-
idare ilanına dair olan kanunu hapsi, nefi ve teb'idi, limanla- rını hakem nasbetmek suretıyle 
mer'iyet mevkiine koyan ka- rın gemilerin, seyriseferinin niba!et v~r~ele~i imkanı sel-
rarnamenin metnini neşret· tayyare meydanlarının ve bedılmenııştır, d_ıyorlar. 
miştir. bütün nakil vasıtalarının - Ancak arablar barış te· 

Filistindeki lngiliz kuvvetleri kontrölü, bazı ahvalde mülki- m;ıyülleri göstermiyecek olur-
kumandanı General Dille umu· yet hakkının kaldırılması, me- !arsa logiltere bükiımeti çok 
mi emniyeti temin etmek ve murlar tarafından mücrimin hü- şiddetli tedbirler almağa az-
Filistini müdafaa eyleınek için viyeti tesbit edilmemiş olan· metmiştir. Filistine mevcude 
icabeden bütün tedbirleri ala- ların ödeyecekleri para cezaları ilave olarak asker göndermek 
bilecektir. General Dille 1.ah- tertibi gibi hususlara müteallik suretiyle başlıyan süel hareket 

şedilmiş olan hususi salahiyet
ler arasında bilhassa askeri 
makamat tarafından neşredilen 
nizamnamelere muhalif hare
ketlerde bulunanları muhake
me edecek askeri mahkeme
ler vücuda getirmek salahiyeti 
vardır. 

Bu nizamnameler haritalar 
ve fotoğrafilerde dahil olduğu 

Kadınlar 
- Baş latalı I t11C1 'ahı/ede -

ya barışı yolunda vakfeden 
Balkanlar birliği namına say· 
gıyla selamlıyorum. Biz o Bal
kanlarda oturuyoruz ki insan
lık için, beşeriyetin sulh ve 
ruü~alemet yolunda yurume

sı ıçın büyük fedakarlıklara 

katlanan milletler zümresini 
teşkil ediyoruz. Ve iddia edi
yoruz ki dünyanın hiçbir kö· 

şe~i, bizim mensup olduğumuz 
devletler ailesi kadar su~hii 
arzulamamıştır. 

Medeniyetin kökleşmesine 
rağmen birçok yerlerde nıe 

deniyet perdesi altında harp 
tuzakları kuruyorlar. Ve dün· 

olacaktır. sükünu iade edecek bir çare 
General Dille gerek kendisi buluncaya kadar devam ede· 

tarafından ve gerek murahhas· .. • . 
1 "b" d "tt"b d"I . cek olmazsa sukun zorla tesıe 
arı canı ın en ı ı az e ı mış ' 

olan karara karşı mahkemeye olunacaktır. 
vaki olacak bütün müracaatları Londra 1 ( A.A ) - Royter 
menedebilecektir. Ajansının Hayfadan aldığı bir 

Londra 30 (A.A) - Salahi- habere göre, bugün yeniden 
yettar mehafil Filistinde örfi Filistine iki ı.ab."r !skoçy~ _a_s~ 
idare ilan edilmekle Arap lider· kui ile bir ıstıhkaru bolugu 
terinin zevahiri kurtarmak için gelmiştir. 

boykota hazırlanıyor 
ya kadınlarını kocasız, kar
deşsiz ve babasız bırakıyorlar. 

Dünyanın ufuklarını saran 
harp teblükesini elemli gözleri
mizle görerek söyliyebilirim ki 
sulh atmosferi gittikçe düşü
yor. Biz insanlara sulh getir
mek isterken ba ııları aksine 
hareket ediyorlar. Beşeriyetin 

saadeti için çalışan kadınları 

tekrar tekrar selam!arım. 
Bu nutka cevap veren Ame· 

rikalı kongre reisi şunları söy
lemiştir: 

- "Sulh için çalışan milld
leri kadınlar kadar takdir eden 
buluoamaz. Eğer bir gün harp 
olursa harp eden milletler şunu 

hesaha kalmalılar ki, harpte 
lıer ölen erkek bir kadının ba
yat hakkını da söndürmektedir. 
Kadınlar erkeklerden sayıc1 
artıyor. Bu müvazenesizliği ın· 

sanlık cemiyeti çok ağır netı

ce1erle ödeyecektir . ., 
Fransız heyetmden Frans~ 

maarif müsteşarı olan bir ba· 
yan da şunları SÖ)ledi: 

- "Kadınlar olmasa erkek 
için neşe, hayat ve muvaffa. 
kıyet kalamaz. Kadın erkeğ.n 
enerjisidir. Müstakbel beşeriyet 
kadının omuzlarına istinat ede· 
rek hakiki yük.elme imkanları· 
nı elde edecektir. Kadınlar 
h:ırbedeıı mılletlerin ukek-
1~riue boykot ilan etmelidir 
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Hastalık arın teşhisinde 

Ro tke şuaının 
ya ğı hiz tler 

Ronlkenln p ek yakında teşhis ve tedavi sahasın
daki ehemmiyetinin çok daha artacağı, kimyevi 

ilaçlara hacet kalmıyacağı kanaati vardır 

Yazan: Rontkenci Dr. Fahri Işık 
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Hali hazırda hiçbir operatör mak alelekser kabil olabilmek-
yoktur ki bir kırık veya çıkık tedir. Biz hastayı eyi hazırla-
vak'asında veyahut vücuda mak ve müteaddid plaklar al· · 
girmiş bir kurşun karşısında mak suretiyle yaptığımız mua-
bastanın rontken resimlerini yenelcrde müsbet vakayide he-

men daimi surette apandisit 
görmeden elini hastaya sürmüş teşhisine muvaffak olmakta-
bulunsun. Plak üzerinde kırığı, yız. Şu halde bilhassa son 
çıkığı, merminin veya bir ya- zamanlarda epiyce münakaşa-
bancı cismin yerını, mev- Iarı mucib olan Apandisit 
kiini gözüyle görmeden nasıl teşhisinde mütahssıs tabib ront-
müdahale edebilsin ... Bir cerrah kenin yardımından vareste kal-
evvela hastanın rontkenlerini mamalıdır. 
yaptıracak, sonra ameliyesini 
yapacaktır. Hatta kırıklarda, 

çıkıklarda ameliyattan sonra 
tekrar rontken kontrolü hemen 
kaidei esasiye gibidir. 

KEMiK HASTALIKLARI 
Kemiklere taallük eden her 

türlü hastalıklar mesela Tümör
ler, kemik veremleri, kemik il
tihapları ve sairenin teşhisinde 
Operatör hemen ekseriyetle 
rontkenin yardımına muhtaçdır. 

AKCIGER HASTALIKLARI 

Akciğerin birçok hastalık
larında teşhis tefriki için Ront
ken çok büyük yardım yaptığı 
gibi -Verem- hastalığının henüz 
ilk başlangıcında rontken ye
gane bir teşhis vasıtasıdır. Fil
hakika kulakla hiçbir seriri 
irz vermiyen bir verem başlan· 
gıCJ plak üzerinde çok eyi ken
dini gösterir. Başka hastalık
lardan şikayet ederek gelipte 
Tontkende tesadüfen verem ol· 
duğu meydana çıkan hastalar 
pek çoktur. 

CiHAZI HAZiVJI 
HASTALIKLARI 

Mideyi kesif bir ilaçla dol
durduktan sonra midenin şekli, 
düşüklüğü çalışması tamamen 
takip ve vazifevi bozuklukları 
tesbit olunabildiği gibi midede 
ve oniki parmak barsağında 
bulunan urlar, yaralar vesair 
uzvi tegayyürat da görülür. 
Derhal müdahaleyi istilzam et· 
tiren bilhassa barsak düğüm· 
lenmelerinde-teşhis hususunda 
Rontkenin yaptığı hizmet çok 
büyüktür. 

Kezalik barsak urları, kalın 
barsak darlık ve iltihapları, ya
raları rontkenle k~biJi teşhistir. 

Bunlardan başka Apandisitin 
şüphe edilen vakayide eyi bir 
teknik ile yapılan apandisit 
muayenelerinde hemen Ront
ken tabarriyatma istinaden 
müzmin Apandisit teşhisi koy-

iDRAR YOLU 
HASTALIKLARI 

Son zamanlara kadar böb
reklerin ve idrar yolları taşla-

rının teşhisinde Rontken kıy
metli yardımlar yaptığı halde 
böbreklerin ve idrar yollarının 
şckiJJeri ve vaziyetleri hakkın-
da bize iyi bir malumat vere
miyordu. Fakat hali hazırda 
kan damarına yapılan Perab
rodil gibi ilaçlarla böbrekler ve 
idrar yoJJnrı tamamen meyda
na çıkarılmakta ve çok iyi mü-
talaa edilebilmektedir. Kezalik 
safra kesesi de böyledir. Had-
di zatında Rontken şuaına kar
şı şeffaf bulunan safra kesesi 
taşları yine kan damarına ya
pılan veya dahilen verilen tet
raiode gibi ilaçlar sayesinde 
zahire çıkmakta ve kebedin if
razı kabiliyeti ve safra kesesi
nin Fizyolojik faaliyeti mütalaa 
olunabiJmektcdir. 

KADIN HASTALIKLARI 
Rahmi ve muallakatını ilaçla 

doldurarak afınan resimler çok 
iyi neticeler vermekte ve bir 
çok vekayide mütahassıs tabibi 
ten.vir etmektedir. Bilhassa 
şüpheli gebelik vekayiinde hü· 
küm rontkendedir. 

DIMAG VE CÜMLEI 
ASABIYYE 

Dimağa hava vermek sure
tiyle son zamanlarda dimağın 

boşlukları mütalaa olunabilmek
te ve dimağ tümörlerinin mev
kileri tamamen tesbit olunarak 
muvaffakıyetli çok iyi ameliye
ler yapılması mümkün olmak· 
tadır. 

Velhasıl şu misaller gösteri· 
yor ki-Rontken - ilmi tababette 
çok büyük bir inkılap yapmış 
ve her mütahassısm yardımın
dan nıüshcğni olamıyacağı bir 
teşhis vasıtası olmuştur. 
RONTKEN ŞUAININ TE
DA Vf SAHASINDA TABA
BETE ETTICil HiZMETLER 
(X) Şuaının uzviyeti teşkil 
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Öyle zannediyorum ki senin yüreğinde yer yapan 
endı,e, kalbine hlklm olan glzll bir nlfanhnın hayali 

Fakat onunla evlenmek sure· 
tiyle iki kişinin hayatını bir 

hamlede karartmaya hakkım 
var mı? 
Semihanıo bulutlu gözlerin

den ince ince damlıyan ak yıl
dızları kurulıyan Semih derin 
bir heyecan içinde idi. Semi-
hanın yaralı bir kuş hafifliğiy
le yana düşen başı, şimdi Se
mihin kolları arasında idi. 

Bu iki sevgili için aşk yo
lunda müdhiş bir ilerleyiş sa
yılabilirdi. Semiha, bu halinden 
utanmış gibi silkinerek ayağa 
kalktı ve konuştu. 

- Semih, dedi. Anlıyorum 

ki ben, senin yanında korkula .. 
cak ve çekinilecek bir varlık 
olarak kalmaktan kurtulamıyo· 
rum. Senin korkun nede11 .. Biz 
evlenirsek neden mesud olmı-
yahm.. Ben bir sene içinde se
ni kafi derecede anlamış bulu-
yorum. Ve öyle zannedi
yorum ki .. 

Bu yolda fazla konuşmakta 
ne fayda var? Ben snna fikir
lerimi daha açık anlatmak is
terim. Ben evde kalmaktan 
korkan bir kız gibi hareket 
ediyor değilim. Sana karşı duy· 
duğum sempatinin başkaca, 
gizli manaları da yoktur. Ko
rekt konuşuyorum. Senin de 
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Ruzvelt 
-··--·-Bankerlerden 

MUstehziyane bir eda 
ile bahsetti 

Ruzvelt'in rakibi Landon 
Nevyork, 30 (A.A) - Rei

sicumhur intihabı mücadelele
rine başlıyan Ruzvelt dün Nev
york hükumet demokratfar 
conventionunda bir nutuk söy
lemiştir. 

Ruzvelt bu nutkunda mi.ls· 
tehziyane bir eda ile ban
kerleri ve büyük müesse
seler şeflerini bir ırmağa dü
şen ve bir dostu tarafından 

kurtarılan ve sonra bu dostunu 
siJindir şapkası kaybolmuş ol
duğundan dolayı muahaze eden 
ihtiyar bir adama benzetmiştir. 

Ruzvelt kendi rakiblerini 
idaresi tarafından içtimai re· 
fahı temin maksadiJe sarfolu
nan mesainin hangisinde ve 
neresinde komünistliğe delalet 
eder birşey mevcud olduğunu 
bulub isbat etmeğe davet ey· 
)emek suretile onlara meydan 
okumuştur. 

6000 dinleyici Reisicumhuru 
şiddetle alkışlamıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
eden hüceyrat üzerindeki uyan-
dırıcı ve öldürücü tesirinden 
istifade ederek tedavi kısmın-
da da kullanılması düşünülmUş 
ve kısa bir zamanda çok ileri 
gidilmiştir. Bilfarz doktorların 
eli kolu bağlı kaldığı kanser 
gibi bazı vekayide (X) şuaı 
imdada yetişebilmektedir. 

Uzun tedaviye rağmen inad 
eden bir takım cilt hastalıkları 
mesela (kelJer, Psoriasis) Jer 
Rontken şuaı sayesinc\e iyi ol
maktadırlar. 

Gayri kabili ameliye olnn 
veya ameliyata istitbabı bulun
mayan kanser sarkom gibi 
habis urlarla fibrom, miyom 
gibi selim olan birçok urlar 
rontken sayesinde tedavi edi
lebilmektedir. Bunlardan başka 
bilhassa bez veremlerinin te
davisi hususunda (X) şuaınm 

yardımı çok kıymettardır. Şu 
verdiğimiz bazı misallerle de 
anlaşılıyor ki bugün roııtken 
her doktorun sağ kolu demek
tir. Ve her gün dev adımlarla 
ilerliyen radyoloji çok memul-
dur ki kısa bir müddet sonra 
teşhis sahasında ve gerek te
davi yolunda diğer teşhis vası
talarına ve kimyevi edv:yeye 
müracaate tabibi mecbur bırak
mıyacaktır. 

sarih olmanı isterim .. 
Semih karşılaştığı müşkülatı 

yenmek için önce kendi ken
disiyle mücadele etmek mev
kiinde kalıyordu. Şimdi ne ya
pacak, Semihaya karşı nasıl 

hareket edecekti. Yapılan tek
lifi bir hamlede kabul ederek 
cevap vermek ve muhatabını 
tatmin etmek elinde değildi. 
Yanı başında, cevabına intizar 
eden Semihayı elinden tuttu: 

- Yürü Semiham, dedi. De
niz havasına ihtiyacım var .. 
Biraz deniz kenarında doJaşa
hm. 

Yavaş, yavaş, nemli gece 
içinde ayakları altında kayb
olan taze çimenleri ezerek sa
hile inmişlerdi. Boş bir sandal 
adeta kendilerini davet edi
yordu. Semih cesaret ederek, 
Semihaya oldukça müşkül bir 
teklifte bulunmak istiyordu. 
Maceraperest kız, Semihin ba· 
kışlarından neler söylemek is
tediğini anlamışh. Kızaran çeh
re11ini ,..i.,ı;~Mw ... 1• 1• ••••• O • o 
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1 Garibeler memleketinde 
Dünyanın 
Gree 

,. 
ın 

en pinti kadını He ty 
bir milyarl k mirası. 

Hetty Green kimdir? Nasıl milyarder olmuştur? 
Amerika milyarderler mem

leketidir. Fakat bu memleketin 
o kadar çok olan milyarder 
şahsiyetleri arasında, Hetty 
Green adını taşıyan bir kadın 
vardır ki, dünyanın en pinti 
mahluku sayılabiJir.Hetty Green 
ölmüştür. 

Bu ölünUn mirası etrafında 

kopan muazzam fırbnalar din
memiştir. Filhakika Hetty Gre
enin varisleri şimdi mahkemeye 
düşmüşlerdir. Davanın mevzuu 
tamam bir milyar frankhr. 

Bir milyar ... Söylemesi kolay 
ama bu bizim paramızla yüz 
milyon liraya yakın bir servet 
eder. Şimdi Birleşik Amerika 
cumuriyetlerinden üçü bu mil
yarlık miras üzerinden Pinti 
milyarderin ödemediği vergi 
borçları olarak cezalarıyla bir· 
likte 750 milyon frank istiyor• 
lar. Diğer taraftan müteveffa
nm kızı Misters Mathew Astor 
Wilks ile dul gelini mirasın 
tamamına konmağa çalışıyorlar, 

HETTY GREEN KiMDiR? 

Hetty Okyanosun öbür tara
fında pintiliğin müşahhas tim
sali olan Jcadındır. Ford ve 
Edisonun vatanında enerjisi, iş 
bilgisiyle dünyanın hayretini 
çekecek kudrette idi. Bilhassa 
mali işlerdeki yüksek liyakati 
Walf, Street'eki en maruf üs
tadların bile hayranlığını 
uyandırıyordu. Hetty, Amerika 
aristokrasisini teşkil eden eski 
Y anke ailelerinden birine 
mensuptur. Yankeler haya
tı tatlılaştıran, yaşamanın zev
kini çıkaran şeylere riyakar 
bir nefret beslemekle maruf
turlttr. Onlar için san'ab, güzeli 
sevmek, aşkın ilahi heyecan
larına kapılmak şeytana uy
maktır, günahtır. Zevki, eğlen
ceyi bir ahlaksızlık, bir cinayet 
gibi mahkum eden bu bir avuç 
insan, eğlencelerini çalışmakta 
buldular. Hedefleri, para ka
zanmaktan, daima daha çok 
kazanmaktan ibaret kaldı. 
Hetty işte bu püriten muhitin 
riyakar havası içinde büyüdü. 
Daha altı yaşında iken okumayı 
biliyor, ata biniyordu. Boş 
saatlerinde büyük babasına 
finans gazetelerini okur ve 
bu hizmetine mukabil ken
disine verilen bir meteliği 
sıkı sıkıya saklardı. Hetty top· 
ladığı paralar üç dolar olunca 
bir tasarruf cüzdanı aldı. Ba
bası Edward Robinson meşhur 

- Anlıyorum, dedi. Biraz 
sandalJa dolaşalım diyeceksin. 
Ben razıyım. Fakat senin has
talanman ihtimali var. Esasen 
nezlesin .. 

- Ne zararı olur, Semiham. 
Denizin vereceği hastalık, se
nin bana aşıladığm sevgi has· 
taJığından daha mı tehlükeli.. 
Bir daha kimbiJir böyle bir 
fırsatı elde edecek miyim ? 
Yavaş yavaş sahilden uzak

laşmışlar, mavi suların kara 
gölgeler içinde kaybolduğu 
ufuklara açılmışlardı. Sert bir 
rüzgar ta ciğerlerine kadar 
dolarak ikisini de heyecana 
getiriyordu. Semiha konuştu. 

- Sen bu akşam ne tuhaf 
konuşuyorsun Semih.. Konuş
malarında çok bedbin yerler 
var .. "Bir daha böyle b:r fır
satı elime geçirecekmiyim, der-
ken adeta ölüm yolculuğuna 
çıkan insanların yasını taşıyor 
gibiydin •. Bir daha neden bir
leımiyelim.. Anlıyorum ki bu 
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ff ettı• Orem 
balinacılardandı. Birçok vapur
ları vardı. Hetty, bir gün, ba
basiyle birlikte limana gitmişti. 
Bir adamın denize yuvarlandı
ğını gördü. Robinsona aid va· 
purlardan birinde çalışan ge
miciler işi bırakarak kazaze
denin imdadına koşmak iste
diler. Robinson hayk1rdı: 

- Durunuz.. Nereye koşu
yorsunuz ? Ben size haylazlık 
etmek için para vermiyorum. 

Küçük Hetty'nin kafasında 
bu sözler yer etti. Bütün haya
tında babasından aldığı bu 

kaba, insafsız dersten istifade 
etti. Böylece anlamıştı ki para 
herşeye hakimdir. Hissiyatın 
işle alakası yoktur. Para ka· 
zanmanın ayıp tarafı yoktur. 
Her vasıtaya başvurularak para 

kazanılabilir. Annesi vefat et
tiği zaman çok ağlamışb. Te
essürünün sebebi annesinin 
kendisine miras bırakmamış 
olmasıydı. Yirmi yaşına gelince 
babası kendisini Nevyorktaki 
akrabalarının yanına gönderdi. 
Onlarla birlikte yüksek sosye
teye girebilecek şekilde tuva· 
!etlerini düzmesi için de 18000 
dolar verdi. Hetty Nevyorka 
gelince, akrabaları valizini yok
ladılar. 

Kalbinde belki de kapanmı
yan bir yara var .. Ve belki de .. 

- Neye durdun Semiha .. 
- Vazgeçtim .. Onu söyJiye-

miyeceğim .. 
- Neden böyle yapıyorsun 

Semiha .. Benim hakkımda sen· 
de en ufak bir iz, bir endişe 
kalmasına razı olmıyacağımı 
düşünmiyor musun. Ben istiyor-
dum ki daha samimi olasın ve 
yüreğinde yer yapan her endi-
şeyi, hiç düşünmeden bana 
ıorasın. 

- Bu mevzu üzerinde ko· 
nuşmak, benim için çok zor 
Semih.. Böyle olmakla beraber 
artık herşeyi daha açık konuş
mak lazım. Öyle zannediyo
rum ki senin yüreğinde yer 
yapan endişe, kalbine hakim 
olan gizli bir nişanlanmanın 
hayalidir. Belki de seni karar 
vermekten uzaklaşbran sebeb, 
benim tanımadığım bir genç 
kızdır. Eğer böyle birşey varsa .. 

- Varaa ne olur Semiha .. 

Senin üzerine giyecek el· 
bisen yok dediler. Haydi tuva· 
Jetlerini yaptıralım. 

Hetty: 
- Yüzüme baksanıza dedi. 

Bende bu paçavralar için para 
sarfedecek göz var mı? Beıı 
delirmedim. 

Hetty'yi berbad kılığıyla yük· 
sek sosyeteye çıkarmanın iın· 

kansızlığı karşısında, akra· 
baları kendi ceplerinden 
masraf ederek tuvaletlerioİ 
yaptırdılar. Pinti kız bu sefer 
de elbiseleri valizlerinde kitle
di. O kadar çok para sarfedi
len tuvaletleri üzerine giy
mekle yıpratmaktan çekindi
ğini söyledi. Hatta babasındaP 
aldığı 18000 dolarla hayata 
girmiştir. Bu servet az zamanda 
şayanı hayret bir liurette kab~
rarak milyonları bulmuştur, Nı-
hayet Amerika hükümetJerioe 
ikrazlarda bulunacak kudreti 
kazandı. 

Seksen yaşında bayata gö.ı
lerini kapadığı zaman yanında 
hizmetçisiyle köpeğinden başka 
kimsesi yoktu. Zira kızları ve 
akrabası kendisini çoktan ter" 
ketmiılerdi. Hetty Green bütün 
hayatında yemegını kendisi 
yapmıştır. Kılığı bir dilenci 
kılığlndan farksızdı. 

benimle konuşmana sebeb yok .• 
Ne de olsa ben de izzeti nef· 
sini düşünen bir kızım. Şimdi 
seninle konuşmam, yalnız basit 
bir arkadaş konuşmasından bir 
az farklidır. Bu az fark çok 
mühimdir Semih.. En iyi hisle
rimi senin üzerinde topladığım• 
göre, elbette ki seni kıskan· 
mak hakkımdır. 

Semih kürekleri, dalgaların 
cereyanına terkeden Semiha
nın elini elleri içinde saklıyor'" 
du. Onlar belki de ilk defa 
bu kadar yakın ve bu kadar 
içli bir samimiyetle birbirle
rine açılıyorlardı. Semih ko
nuştu: 

- Semiham, dedi. Zanne
der misin ki, seni tanıyan bir 
erkek için, hayallerde ikinci 
bir gölge, ikinci bir sevgili için 
yer kalır. Bunun imkanı var 
mı? Ben seni öyle içli bir aşk 
ile seviyorum ki, hayatım bile 
rüyadan farksız .. Eğer bir güll 
seninle evlenirsem .. 
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- Demek ki bu meseleye 

dair bir şey söylemediniz öy
le mi? Diye sordu. 

Pardayan ademi tenezzüle 
delalet edecek veçbile omuz
larım silkti. 

Damoyl tekrar söze başladı: 
- Beni ıyıce dinleyiniz. 

Gerçe sizin azamet ve ciddi
yetinizle kabili tevfik olmıyan 
böyle bir harekete ••• Yani sır
rımı ifşaya cür' etiniz varid ola
bilirse de... Acaba hiçbir kim· 
seye buna dair birşey söyle
mediniz mi? 

Pardayan kendi kendine: 
- Allah... Allahl lşttı itida

lim diye gururlandığı işin se
bebi bu imişi Hele bak sırrmı 
kimseye faş edib, etmediğimi 
soruyor! 

Diye düşündü... Ve yüksek 
sesle: 

- Hangi kimseye monsın

yör? Dedi : 
- Mesela, henüz sizin ulüvvü

cennbımzı takdir edemiyen bazı 
kimselere... Monmoransiye. 

Damoyl bunu söylemekle 
beraber simasını kaphyan yeis
ten berbad bir halde endişeli 
olarak cevab bekliyordu: 

- Velev ki zehabınız doğru 
olmuş olsa ne zararı var! Siz, 
haficiiniz.den bahsediyordunuz! 
Ben de size düşman nazariyle 
bakmakta haklı değil miyim? 
Bu silahı biraderinize teslim 
etmeğe hakkım yok mu? Bu 
bapta yerden göğe kadar hak
kım var.... Siz Monmoransinin 
kızını tahtıhükmünüzde bulun
durmak istiyordunuz.... Biçare 
Dam dö piyenden bahsetmiş
tim ! Senelerdenberi bunları 
düçar ettiğiniz felaketi de 
söylemiyorum! Yalnız. işlerin 

kaldığı yerden başlıyorum : 
Siz Mareşala Paris kapı
larım kapattırıyorsunuz. Onu 
maiyeti ve dolayısile bizi esa
rette bırakıyorsunuz. Bundan 
da; bi1i ezecek son darbeyi 
hazırladığınız çıkar! işte size 
bir daha söyliyorum. Mosinyör: 
Ben sırrmızı ifşa edecek kadar 
alçak değilim. Mahaza, hiç ol
mazsa kendisini müdafaa ede
bilmesi için berşeyi Mareşala 
söylemek de aklıma gelmedi 
değil ... 

Damoyl şaşkın ve yeisle : 
- Yoksa bunu söyledin mi? 

diye homurdandı. 
Pardayan yine omuzlarını 

silkerek: 
- Gerçi söylemek fikrinde 

idim. Fakat söy!emedim. Te
şekkür etmenize hacet yok .. 
Bana kalsaydı, çoktan söyle
miştim. Lakin... Oğlum buna 
nıani oldu. Bu deli ço~uk dai
ma kendisini ve gerekse beni 
mahvP.decck böyle garib fikir
lerde bulunuyor. 

Biliyor musunuz bana ne de
di? Namusumuza tevdi edilen 
ve hayatımı tehlükeye koyarak 
öğrendığim halde; bana ve bi-
naenaleyh size de aid olmıyan 
bir sırrı ifşa etmek gibi a!çak 
sev:yt:ye düşmekten ise: ben 
gözünüz önünde kendimi öl
d.~rmeği daha muvafık görü
run,, Damoyl cesaret edebilir
s~ •. bizi ele geçirmek için Pa
rısı yalcsın... lcab ederse ölü
rüz; fol<at dünyada hiçbir kim
se, hatta., En rezil Damoyl bi
le b" · ızı alçaklıkla itham etme-
nıelid ' ı l t -ı .. ı r . ş e og umun bana 
8

1 .
0Ylediği sözler ... Sükut etmek-,- . 
. gırnın de esbabı budur. Mon-

sınyör !.. 
Damoyl kısık bir sesle : 

b" - Demek, Monmoransi hiç
ır şey bilmiyor öyle mi? Dedi. 
- Değil o, hatta hiçbir kim

se birşey bilmiyor monsinyör! 

Mareşal geniş bir nefes aldı. 
O derecede bir korku içinde 
idi ki Pardayanın yüzüne karşı 
fırlattığı rezil tabirini bile dü
şünememişti. Bu cesur doğru, 
özlü düşmanın sözünden şüphe 
etmiyordu. 

Birkaç saniye zarfında me
tanetini topladı. O vakit hid
deti galeyan etmeğe başladı. 

ihtiyar askere kindar bir çehre 
ile baktı. Bu bakışla ihtiyar 
askerin firar çarelerini ara
makta olduğunu anlamakta 
güçlük çekmedi. 

Mareşal, ortes ile arkebozcu 
askerlerin bulundukları odanın 
kapısına doğru bir iki adım 
attı. 

Fakat birdenbire tebdili fi
kirle Pardayana döndü ve 
şiddetle : 

- Ey •• Şayet sizi affeder ve 
barışmak istersem .. dedi. 

Pardayan ayağa kalkıp 

eğildi ve : 
- Şeraitiniz nedir monsm

yör 2 Diye sordu. 
- Pek sade birşey : Teşeb

büs etmek üzere bulunduğum 
işte beni rahatsız etmemek ve 
oğfunla beraber Monmoransi
nin konağından çıkacaksınız. 
Paristen hemen gideceksiniz; 
isterseniz cehenneme kadar yo
lunuz açıktır. Size eğerli iki 
at vereceğim; eğerlerin kubur
luklarında ikişer bin egü bulu
nacaktır. Bu kadar para, ak
lınız ve cesaretiniz sayesinde 
istediğiniz yerde rahat, rahat, 
yaşar ve kesbi servet etmeğe 
muvaffak olursunuz. 

Başını önüne eğen Pardayan 
derin, derin düşünüyor gibi 
görünüyordu. Mareşal söze baş
ladı: 

- Düşününüz; diğerlerinin, 

bir mükafat görürüm ümidiyle 
ifşa edeceklerine şüphe etme
diğim bir sırrı, siz ketmettiği
nizden dolayı beni rahat ve 
minnettar bıraktınız. Binaen
aleyh ben de elimden geldiği 
kadar size eyilik edeceğim. 

Hakaretinizi unutuyorum. 
Ufak, tefek ihanetlerinizi hatı
rımdan siliyorum. Gerek size 
ve gerekse Şövalyeye son de
recede büyük bir lütüf ve eyi
likte bulunacağım. Şahsi fikir
leriniıe hürmet ederim. 

Hatta, konağıma beni öldür-
mek için gdmiş olduğunuzu 

bile aklıma getiımiyeceğim. 

Sende: Pardayan ••. 
Birbirimize ne dost ve ne de 

düşman olalım; bitaraf bulu
şalım. 

Pardayan içini çekti. Mare
şal sözüne devam elti: 

- Burada benim esirimsiniz. 
Nekadar cesur ve kuvvetli ol
sanıı bu arkebozlara, bu harbe
lere, bu kıhnçlara karşı muka
bele ve mukavemet edemez-
siniz; kaçmak imkana da yok
tur; artık tamamiyle elimdesiniz. 
azmm. Binaenaleyh sözümü 
kabul ederseni~ buradan ser
bestçe çıkabilirsiniz. 

- Pekala haydi bu tekli
finizi kabul edeyim, buna ne 
suretle sizi temin edebilirim. 
Mon-ıinyör? Zira sizin itimadsız 
olduğunuzu bilirim. Sade bir 
söziim üzerioe konağınızın kapı
larım bana tabii açamazsmız ..• 

Göılerinde, pek çabuk sönen 
bir sevinç şulesi parladı, ve 
cevab verdi: 

- Yalnız iktifa eden teda
biri ibtiyatiyeyi ittihaz ede
cegım; sızı hemen gelip 
burada bulması için Şöval
yeye bir mektup yazacak· 
sanız. Ve bizim jantiyumlardan 
birisi bu mektubu götürecek. 

- Bitmedi -
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Borsa 1-laherleri 
DUn Borsada iz miri 

• İZMI R • . 
• • • Ôğretmenlerl • . . 

Yapllan Satışlar 
~ 

üzüm En 

. 
Kültür 

. . 
• • • . L . • 

esı Burada . . 
Yatıh - Gündüzlü : KIZ ve ERKEK Ders verirler Kıymetll • . 

• Çu. Ahcı Fiat 
Eski Kız lisesi direktörU • Müessisi : . 

• aşağı yukarı 
HAYDAR CAN DANLAR . 

• • 844 Alvoti bi. 9 14 
755 inhisar ida. 8 7 50 
724 K A Kazım 9 15 
294 Ü Kur:umu 11 50 15 75 
282 O Arditi 8 25 14 50 
198 A R Üzümcü 9 75 13 

Orta ve Lise smıflanna talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir mevki verilmiş
tir. Sınıflara 40 dan fazla talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. Çocukla
rını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malümat ile yetiştirmek istiyenlerin hergün sa
bahdan akşama kadar Kemeralhnda Birinci Beyler, Numan zade sokağında 6 numarada 

191 P Klark 6 25 7 50 Kardıçalı Bay Ibrahim konağında Kültür Lisesi ne müracaatları. 
Derslere Blrinciteşrinln on beşinci günü başlanacaktlr. 

2 - 10 
169 H Alyoti 12 75 15 75 
166 T Dabas 9 10 
164 M B Koo. 9 16 
156 S SüleymanolS 75 18 50 
137 Ş Remzi 10 625 19 
126 S Gomel 9 15 50 
121 j Taranto M 1 50 12 75 
102 C Alanyalı 11 75 15 
103 S Emin 9 75 15 50 
88 Albayrak 19 50 19 50 D b b 
87 Beşik z 8 s İŞ ta İ İ 
43 M J Taranto lO 75 14 50 Muayenehanesini 2 mcı 
17 j Kohen 11 11 50 S H k 
23 H Alberti 18 50 18 SO Meyler o. amam arşısın-
16 S Celardin 14 75 15 75 da 37 No. ya nakletmiştir. 
14 L Galemidi 10 10 Telefon: 3774 N 
10 G Abdullah 6 75 7 50 4-26 (1924) 
3 K Nişli 14 625 14 625 CLZT.:/]:72Z7..7Z72?Z7.r/7JLZ717ZZZJ 

4833 Yekün Açık arttırma ile 
179533 Eski yekun 
184366 Umumi yekun fevkalade satış 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

aşa~i yukarı 
977 A Haydar N 8 25 14 
890 T ile T 1 Şir. 6 75 14 
143 Alyoti bi. 9 425 9 425 
127 Ş Riza H 8 
117 B Franko 7 25 
90 T Debas 12 75 
82 M J Taranto 9 50 
68 A Muhtar 11 
43 L Alharal 8 
42 S Gomcl 12 
40 B Alazraki 9 
36 B Saharin 11 
26 A Karaks 9 25 
14 Ş Remzi 12 50 
2695 Yekün 

104565 Eski yekün 
107259 Umumi ye kün 

9 
10 50 
12 75 

9 50 
11 75 
12 
12 25 
9 

11 
9 25 

12 50 

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

ilan 
Nafiz Mustafa mukavva ku

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

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

Dikkat : Memleket dahilinde 
başka şubemiz yoktur. 

2-13 (1971) 

Birinci teşrinin dördüncü pa
zar günü sabah saat onda Göz

tepede vali konağına varmadan 
evvel deniz tarafında 852-3 

numaralı yeni evde Saip Sertere 
aid nadide eşyalar açık arbr-

ma suretiyle satılacaktır. Asri 
model ve lüks salon takımı 

etejerli mavi korumlu divan ve 
nikelli dört koltuğu, gayet şık 
kristal camla nikelli dolaplı 
orta masasıyle sigara masası 
ve perdeleri, modern yemek 
oda takımı üzeri vitrinli büfe, 

otomatik masit maundan mamul 
yemek masası, maroken kanape 

ve iki koltuk ve altı sandalyesi, 
ayrıca üzeri kadifeli lüks ka
rıape iki koltuk ve iki sandal
yesi, modern portmanto, salın-
caklı maruken koJtuk, Ameri
kan kadifeli iki koltuk, lakiye 

şifonyeralı dolaplar, büyük ve 
küçük divanlar, 6 lambalı Mar
koni markalı radyo gramofon 
kısa, orta ve uzun dalgalı bü-
tün dünyayı alır, yeni bir halde 
halis lngiliz iki direkli birer 

buçuk kişilik iki adet bronz 
kesme karyola ve somyaları, 

körüklü yeni bir halde fevka
lade lüks çocuk arabası, port-

manto lake küçük dolaplar, 
mermerli livman sulu ve basma 
Javhalar, her ölçüde ısparta 
halıları ve seccadeler, ve sair 
lüzumlu eşyalar satılacaktır. 
Satış peşindir fırsatı kaçırma-
ymız. 

Türk müzayede salonu 
müdüriyeti 
1-2 (1992) 

BBISTOL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
• •••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAV OMER LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

. 
RADYDLARIH ŞAHESERi 

Satış yeri: 
ARTHUR VETTER 

1,ediyatta Biiyük Kolaylık 
· SAMAN iSKELESi 12 
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Oğretmenlerin nazarı dikka!ine 
Ahmet Etiman Kitap Evi : Müşterilerinin değerli ilgilerine 

dayanarak lımire yaraşacak şekilde genişletilmiştir. 
Ahmet 'Etiman Kitap Evi : Kültür Bakanlığının okul ki-

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

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

lzmir Hükümet Caddesi No. 58 - 60 Telefon: 2535 

D~imon velespit, motosiklet, otomil fenerleri 
Hem pille hem dinamo ile yanan bu fenerler 1936 sene-

sinin en son icadıdır. Uzak ve yakın mesafeleri göstermek 
için iki ~mpullüdür tek ve çift y1tnar. istenildiği zaman pille 
ve dinamo ile yanar. Sureti mahsusada imal edilmiş dina
moları da tavsiye ederiz. 
. , . ~- ;, °t-..jf. '.!' • -r ·;. '-~ --~ı;.. . ... ·.·~-. · ... ~ • Müzik öğretmen 
lüğünden: 

okulu direktör-

1 - 1936 - 1937 öğretim yılı ba~ında okulumuza bağlı olarak 
açılacak olan Konservatuvarın Opera, Temsil, Piyano, Tc ori, 
Şan ve Orkestra enstrümanlara gruplarına talebe alınacaktır. 

2 - Korıservatuvar gündüzlüktür. Yatılı değildir. istekliler 
bir kabul sınavına tabidir. Tahsil için senelik bir ücret verilir. 

3 - istekliler, 5 Teşrinievvel 1936 Pazartesi gününe kadar 
okul direktörlüğüne baş vurmalıdırlar. Bu müracaatte aşağıda iste
nilen vesikaların birlikte getirilmesi lazımdır. 

a) Bir hal tercümesi ( kendi el yaı1Siyle) 
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 :oı 

talebenin 16 d;r. 
5 - K.onservatuvar kabul sınavlara 6/Teşrinicvvel/1936 : alı 

günü miizik öğre men okulunda saat 9 da başhyacakbr. 
6 - Fazla tafsilat a'mak isteyenler okul direktörlüğüne mi:ra-

caat edebilirler. 29-30-1-2-3 576 (19EO) 

lı.mir uhasebei hususiye müdür
lüğünden: 

lzmir idarei hususiyesine merbut dr.vair ve müesscsatı res·ni· 
yenin ihtiyacı olan kok kömürünün mikdan 337650 kilo olma ıp 
502500 kilo olduğu anlaşılmıştır. Bu mikdar üzerinden kaı ah 
zarf ile eksiltmeye konulduğu tashihen ilan olunur. 653 (1990) 



....... 
lzmir ikinci No

terli2ine: 
Umurunu idareye ve huku· 

kunu müdafaaya memur ve 
vekili bulunduğum Parisle mu
kim Stefano Varipatinin Bor
novada kain evindeki eşya 
hiçbir kanuni sebeb olmaksızın 
lzmir milli emval idaresince 
müzayedeye konulmuş ve ila
nat yapılarak sabhğ& çıkarıl

ması mukarrer bulunmuştur. 
Bu muamele gerek milli em

val idaresinin ve gerek şahsan 
buna kıyam eden ve edecek 
olan memurların müekkilime 
karşı mali mes'uliyetini müstel
zem bulunduğundan meselede 
vuzuhsuz!uk bırakmamak ve 
müekkilimin her türlü huku
kunu muhafaza etmek maksa
diyle aşağıda işi tavzih ve Ja
zımgelen ibtaratı ifa ediyorum. 

Bu mallar müekkilimin her
hangi idari bir borcu dolayısile 
satılığa çıkarılmıı değildir. Ve 
çünkn eıasen müekkilimin ne 
bayle bir borcu mevzuubahiıtir 
ve ne de bayle bir veıile ile 
mal ıatmağa milli emval ida
re.i vazifedardır. Milli emval 

idaresinin olsa olsa müekkilime 
miiteg•yyib veya mübadil na-
zarile bakarak bu suretle bir 
hakkı iddia ve bu hakkını is-
timal etmek istediği varidi ha
br olabilir. 

Halbuki Stefan Varipati ltal
ya tebaaıındandır ve seneler
denberi Avrupada ikamet el· 
mektedir. Gerçi son zamanlar• 
da tabiiyeti mevzuubahs ve 
münakaşa edilmiştir. Fakat ta
tarafımızdan vaki müracaat 
üzerine keyfiyet bilen Devlet 
şurasında tedkik edilmektedir. 
Bu hususta henüz bir karar 
sadir olmuı değildir. 

Maamafih müekkilimin tabiiyeti 
ile malluında mülkiyet hukuku 
arasında hiçbir mllnasebet 
yoktur. 

Müekkilimin Umumi barptan 
evvel Avrupaya giderek orada 
yerleşmiş ve lzmirdeki emval 
ve emlaki muntazaman vekilleri 
marifetile idare edilmiştir. 

Bu itibar ile kendisine mü
tegayyip nazarile de bakılamaz. 
Mtıekkilim Hasen katoliktir. 
Ortodoks değildir. Bu suretle 
ecnebi tabiiyeti kabul edilmese 
bile mübadil idadına dahil 
olamaz. 

Bu mallarm herhangi bir 
ıebeple olursa olsun hazineye 
intikal etmesini mucip hiçbir 
kanun hükmü yoktur: Bina-
enaleyh müekkilimin miilkiyet 
hukukuna müdahale etmek 
kanuna açık bir muhalefet teş
kil eder. 

Bu muhalefetin dii olacağı 
mesuliyeti alakadarların nazarı 
dikkatine arz ve bundan içti
nap edilmesini ihtar ediyorum. 

Diğer taraftan dün gazete
l~rde gördüğüm ilin üzerine 
müekkilimin mallarını beheme
hal müzayede ile satmakla 
milli emval idaresinin ve memur
larının ısrar etmesi ihtimalini 
derpiş ederek lzir sulh mah
kemesine müracaaUe delil
lerin tesbiti suretiyle mevzuu
bahs malların kıymetinin tak
dir ettirilmesini talebettim. 
Mahkeme de işe vazıyed ede
rek kıymet takdiri meselesini 
yapmağa tevessül eylemiştir. 

Binaenaleyh milli emval ida
resi hilafı memul olarak bu 
malları satmağa kıyam ederse 
mahkemece takdir edilmekte 
olan fiatler hakkında kezalik 
ala adarların nazarı dikkatini 
celbederim. 

Netice: 
A - Milli emval idaresi ve 

memurlarının bu malları sat
maları bizatihi gayri kanuni ve 
keenlemyekündür. Usulen de 
gayri kanunidir çünkü bu hu
susta ne bir mahkemenin ve 

ne de vazifedar idari bir he· 
yetin kararı vardır. Binaenaleyh 
bu mallann aynen iadesini ge
rek milli emval idaresi ve me-
murlarından ve gerek üçüncü 
şahıslardan taleb ve dava et-
mek hakkını muhafaza ediyo
rum. 

B - Müekkilimin bu satış 

dolayısile uğrayacağı bütün ı -

rar ve ziyan ve masarifi muha
keme ve saireden Milli emval 
idaresini ve memurJanm ve şah
sı salisleri müteselsil kefaletle 

zamin ve mes'ul tutuyorum. 
Binaenaleyh işbu ihtarname

nin aslının daireni:ıde hıfzile 

bir nüshasının Milli Emval ida
resi müdürü Süleymana tebliğ 
ve ittila kesbetmeleri zımnında 
hükumet mümessili lzmir valisi 
Fazlı Güfeç'e arz ve iblağ edil

mesi ile beraber iki gazete ile 
ilanını ve bir nüshasının ruu
saddakan tarafıma iadesini te
menni ederim. 

1 T eırıni evvel 1936 
Bornovada Atatürk caddeıi 

55 No. da iv. lsaverdens. (Ste
fano Varipati vekili ) 

imza okunamamıştır. 
Umumi No. 10348 

Hususi No. 3174 
Daire dosyasında mahfuz 

aslına mutabık olan işbu ka
rarname sureti lzmirde münte
tir Yeni Asır gazetesi müdür

lüğüne neşriçin tasdik kılındı. 

Dokuzyüz otuz altı senesi 

birinci teşrinin birinci günti 
lzmir ikinci noteri resmi 

mübürü ve E. Erener imzası 
654 (1938) • • Doktor - Operatör 

Arif N. Yuı cu 
Merkez Hastanesi Operatörü 

Hastalannı pazardan başka 

her gün ikinci Beyler sokağı 

Müzayede salonu karşısında 
78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantioe köp
rüdtı Berat apartımam No. 5 

.......... illi ........... .. 

YENi ABlfl 

En faydalı hediye şüphesiz 

G R i Pi N dir 
Çünkü her ağrıyı keserek 

şifa ve ~etirir 

" Radyolin " mDesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 
harikalı bir tertible hazırlanan müıtahzardır. Menşe ve sebebi 
ne ohuıa olsun bütün ağnlarla soğukalgılığından ll)Ütevellid 
rabatıızlıklan süratle geçirir, hastalığı şifaya, ıstırabı neş'eye 
çevirir. 

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

TAZE TEMiZ UCUZ 
l!AÇ 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Bliyük Salebçioğlu hana karşısında 

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

Doyçe 0(iyantbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZMiB 
MERKK~J . HKRLIN 

Almangada 17~ Şube•l Meacattur 
t)eımaye ve ibtıyat akçesı 

165,000,000 Raybsmıuk 
Tiirkiyede Şnhelerı: lS'I'ANBUI ... ve IZMfH 

.Mıtıırda Şubeleri: KAHİRE ve ISKENI>EHl\.'.E 
Her türlii banka moaıoelı\tnı ıfa ve kabul eder 
c ALMAN Y .A l>A aeyahat, ikamet, tahsil ve Hire 19in 

~erAıtle HEOI8TRHMARK Rllfılır > 

-------------- . 
IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

- uma~ a rı a~ı ,. 

1.,arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGI~Altl -------- 1 ZABIF ·- -------v- e: UCJ:,7,,Zt ı,ı,pı;mt. 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulih tercih ediniz 

:::::::::::::::::: SATIŞ YERLERi • :::::::::::::::::: f/.Z/./.7L7'J//.h U'll!K!Dr~~ 
:::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::: 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

~;s:c~~::r:d!a ŞARK HALI T. ft ... ş 
~::::ra~ı~te~i~1d~- F AHRi Kandemir oğlu 

-a/JZ 7TL7J7.L7JZ) z a az 7ZZZ. r7./ZZZT,LZ717.ZZZ7.ZZZ/.7ZZZ-~...7..7ZL/./,J 

yııi kuınaşlar Jzıııirde Sa;;ırzade ve Asım Rizo 

• 

a T8frlnlevel -.e 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
, açık biı· 

kapıdır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fevkalade kuvvetli terkibile mikropları öldürür ve sade 
diılerinizi değil; vücudünilzü de korur. Fakat günde iki 

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

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

MEYVA TUZU 

En hoı meyva tuzudur. lnkıbazı def eder. Mide, bağınak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylafbnr. 

İn2iliz ·Kanzuk eczanesi Beyoglu - lstanbul 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERMES vapuru 30 eylülde 

gelip beş birinci teşrine 

kadc.r Rotterdam - Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 

CERES vapuru 2 Birinci teş
rinde gelip yükünü tahliyeden 

sonra Burgas, V rna ve Kös
ten için yük ala~khr. 

SATURNUS vapuru l 1 bi
rinci teşrinden 14 birinci teş-

rine kadar Anver , Rotterdam, 

Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

CERES vapuru 21 Birinci 
teşrinde gelip 25 birinci teşrine 

kadar Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg limanları için yük 
alacakbr. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 

HEMLAND motörü 29 Ey
lülde bekl~nmekte olup Rotter-

dam, Hamburg, Bremen, Co
penhage, Dautzig, Gdynia, Gö-

teburg, Oslo ve Iskandinavya 
limanları için yük alacakhr. 

V ASALAND mot8rü 13 bi
rinci teşrinde gelip Rotterdam, 

Hamburg, Bremen, Copenhage 
Goteburg. Oslo ve lskandinavya 

limanları için yük alacaktır. 
Servici maritime Roumain 

ALBA JUL YA vapuru 25 
Eylülde gelip Malta, Marsilya 
ve Cezair için yük ıalacakbr. 

SUÇEA VA vapuru 20 birinci 
teşrinde gelip 21 birinci teşrin-

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

ZEGLUGA POLSKA 
SARMACJA vapuru 2 birin

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

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentahğıoa 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta

rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

lzmir Beled lyeslnden: 
1 - Senelik kirası dört yüz 

lira bedeli muhammenli Hur

davatçılnrda demir ham karşı
sındaki 8 sayılı mağazanın bir 

senelik kirasının başkatiplik

teki şartname veçbile açık 

artırma ile ihalesi 9 - 10 - 936 
Cuma gününe temdid edilmiş
tir. lıltirak için otuz liralık 
nıuvakkat teminat makbuzu 

ile söylenen günde ve saat 

16 da encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası Elli lira 

bedeli muhammenli Kemer cad· 

desindeki eski duhuliye bara

kasının bir senelik kirasının 
açtk artırma ile ihalesi başka
liplikteki şartname veçhile 9 -

10 - 936 Cuma gfinüne temdid 

edilmiştir. iştirak için 375 ku

ruşluk muvakkat teminat mak

buzu ile söylenen günde ve 

saat 16 da encümene gelinir. 

• 652 (1989) 

Doktor • operatör 

Ceva~ Alpsoy 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
t Hastalarını hergün saat 3 
en 6 ya kadar ikinci Beyler 

dokak şerbetçi karşısı No. 81 
··/ kabul eder. 

elefon muayenehane 3315 

.. Tele fon evi 3203 '-----··· 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapuru 21 eylul· 

de gelip Hamburg, Bremen ve 
Anversten yük çıkarmıştir. 
KYPHISSIA vapuru 6 birinci 

teşrinde bekleniyor. 10 birinci 
teşrine Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yüka1acaktır. 

GERA Motoru 15 birinci 
teşrinde beklenmekte olun 20 
birinci teşrine kadar Rotter 
dam. Hamburg , Bremen 
Jimanlan için yük alacaktır. 
ATHEN motoru 26 birinci 
teşrinde beklenmekte olup 3 
son tesrine kadar Rotter 
dam, Hamburg, Bremen Ii
manlan için yük alacakhr. 

_....,.,. .. 19ır&MI•~-

American Export Liııes 
Nevyork 

EXMOOR vapuru 17 ilk teş• 
rinde bekleniyor. Nevyork ve 
Boston için yük alacaktır. 

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

Pire Aktarması Seri Seferler 
EXOCHORDA vapuru 9 ilk 

teşrinde Pireden Boston ve 
'Nevyorke hareket edecektir. 

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

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

... ı8J ,. 

Den Norske MiddelhavsJinje 
BANDEROS vapuru Halen 

limanımızda olup Havre, Diep
pe, Dünkerk ve Norveç liman· 
)arına yük alacakhr. 

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

DUBURG vapuru halen li-
manımızda olup Rotterdam ve 
Hamburg limanlarına yük altyor 

.. , 181 ... 

Khedivial Mail Line 
ABOUKIR vapuru 30 eylül 

öğleden hareket edecektir.Port 
Sait, Hayfa, Beyrut ve isken· 
deriye için yükJiyecektir. ...... 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
DUNA vapuru 22 eylülde 

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

SZEGED motoru 13 ilk teş
rinde bekleniyor. Belgrad, No
visad, Budapeşte, Bratislava, 

• Uiyana ve Linz için yükliye
cektir. 

--~•IOlllCIMl•~

Johnston Varcn Line Ltd 
Liverpul 

KENMORE vapuru 27 ey
lülde Burgaz, Varna, Kkstence 

Sulina, Galaç ve Braila Jiman
Jarına hareket edecektir! 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

ı 
1 

Mobilye evi ŞEKERCiLER No.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

~-Rilll---•--ımın:._:;-.--~~=-... ----~ 
Akciğeri olmıyan her bay • 

vanı öldüren keskin Filitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla sabhr. 

Mevsimi geçmek üzere 
olan ve hepinize lazım naf
talini alm kta 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, hernevi asid, oksijen kaynağı için karpit, 11u, macun 
ve bağday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk üzerine Kız markalı meşhur u Arti ,, kumaş 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, diş macunları, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pek çok çeşitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
u~rasınlar, herhalde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 , 
Bütün Dünyanın 
tanımış olduğu 

VİTLER 
Marka her boy Lüks ve ucuz 

bisikletleri ZÜNDAP marka 

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

plaklan hediyelik zarif saat 
ve kristal Jikor, komposto, çay, ıy;stn takımları. Kıymetli vazo, 
fenni çocuk oyuncaklar•, elekt#Hi ütü çaydanlık ve ocakları 
yemek ısıtmak çay vesaire maJ;.azamtzda her vakıt bulunur. 

No. 156 Balcılar 

Sağla.m kefal~~le NECJ .. B SADIK 
taksıtle verılır. 

DAMLAPINAR 
;; ' ... ~ . . . 
., :.: : ~~.. • • .:. •• !•.. • .. 

Eczacı Kemal Kamil AKT AŞIN 

Bahar çiçeği Kolonyası 
Merkezi Kemeıaltı caddesi Beyler sokağı köşesi 

büyük Hilal Eczanesi 
lzmirden götürülecek en şık en ince ve en makbul 

hediyeniz Eczacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği kolonyası 
olacaktır. lzmirde Hilal eczanes• kokuculuk üzerine ciddi 

yürüyen bir müessese olmuş, kokuculuk alemini şa,ırtmış 
bulunmaktadır. Hilileczanesini, eczacı Kemal Kamili işin
deki ciddiyeti, kolonyalarmı lzmirlilere sorunuz. 

Yakın ve benzer isimlere aldanmanıanız 
için şişeler üzerinde Kemal Kamil adını 
görmelisiniz. 

.. ~-- ~ . . . . ' .. . .• • .. ,, , _:. ~ ": - . ·."·ı :...,: . •, ·- · .. -

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

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

1 
' Çamaltı tuzlası müdürlii:ğünden: 

Keşif bedeli 4033,08 liradan ibaret olan bir fırın ile 5.684 lira 

56 kuruş keşif bedelli bir ahırın Tuzlada yapılacak inşaah art

tırma ve eksiltme kanunu mucibince kapalı zarf usuJiyle eksilt
meye çıkarılmıştır. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

rz7.Z7Z77.7..7..7.7-727Z7LT..L?"J"ZZJ. 

Hususi muallim ~ 
ikmale kalan ilk ve orta ' 

mektep talebeleri süratle im
tihana hazırlanır. Şekerci Ali N 

Galip ticarethanesi yanında ~ 1 
Mehmed Ali tuvalet salonuna N 
(Z.M) rumuzile müracaatları. 1 
CZZIL7J77-7YZZ7.z7/Z7.7..7Z7Zl \ 

inşaatın kıştan evvel bitirilmesi matlüb olduğundan müstacel 

kaydiyle ihale günü ilk Teşrinin 7 inci Çarşamba günü olarak 
tesbit edilmiştir. 

Tuzlada mevcut bulunan keşif ve projelerini tedkik ettikten 

sonra talib olacakların sö:ıü geçen günde saat 14 de Çamaltı 
müdürlüği.inde toplanacak eksiltme komisyonuua müracaatle bu 
gibi işler yaptıklarına dair ehliyet vesikalarını göstermf'leri ve 
kanunun şeraiti mucibince muhammen bedellerinin yüzde 7,5 ğu 
ile birlikte kapalı zarflarını vermeleri lüzumu ilan olunur. 

2-4 633 (1987) 

Olivier Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Ace tası 
BİRtNCI KORDON REES 

BJNASI TEL. 24 43 
DIDO vapuru 29 ey1ule ka

dar Londra ve Hull içm yük 
alacaktır. 

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

LESBIAN vapuru 9 teşrini
evvele kndar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

MARONIAN vapuru l 9 teş
rinievele kadar Londra ve Leith 
için yük alacaktı. 

Liverpool hattı 
DRAGO vapuru 7 birinci 

teşrine kadar Liverpol ve Glas
, gov için yük alacaktır. 

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

Deutche Levante - Linie 
HERAKLEA vapuru birinci 

teşrin ortasında Hamburg,Bre
men ve Anversten gelip yük 
çıkaracak tar. 

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

Paris fa ültesinden diplomalı 
Diş tabfplerl 

Muzaffer Ero~ul 
Ken1al Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

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

Telefon : 3921 

Sahife ~ 

··zayede 
le fevkalade satış 

4 Ukteşrin Pazar günü sa· 
bahleyin saat 10 da Birinci 
Kordonda Alsancak vapur İs· 
kelesini geçince 354 Nu. lı 
evde maruf iki ecnebi ailesine 
ait fevkalade lüks mobilyaları 
müzayede suretile satılacaktır. 

Satılacak mobilvalar meya· 
nında 10 parça kübik kadifeli 
kanape takımı, aynalı büfe, 
anahtarlı ve anahtarsız dört 
köşe yemek masaları, 6 adet 
maroken iskemlesi, yeni bir 
halde Hoflieferant markalı Al
man piyano, maroken bir ka
nape iki koltuk, (Sahibinin Se· 
si 8 lambalı kısa, orta ve uzun 
dalgalı lüks salon radyo gra· 
mofonlu) bir ve iki lrnpıh ay
nalı dolaplar, bronz iki kişilik 
iki direkli Avrupa mamulatm· 
dan kar}'ob maa somyası, ay
nalı mavun tuvalet, komodi
nolar, iki adet direksiz nikel 
iki kişilik karyola maa som· 
yaları, şemsiyelik, mavun elbise 
dolabı, dökme soba, büyük 
salon saati, yazıhane, yeni bir 
halde Türkçe yazı makinesi, 
vantilatör, aynalı saybur, bir
çok perakende Avrupa iskem
leleri, Amerikan kadifeli bir 
kanape iki koltuk, Rus sema
veri, beş parça kılıflı oda ta
kımı, orta masası, hasır kanape 
takımı. madeni masalar, lavu· 
man tuvalet, peşkirlik, perde 
ve bronz kornezalar, sarı man· 
gal, iki salıncaklı sandalye, buz 
dolabı, porselen tabaklar, balı, 
kilim ve seccadel<!r ve sair 
birçok lüks mobilyalar bilmü
zayede satılacaktır. 

Fırsah kaçırmayınız. 
Fırsat Arttırma Salonu 

Cuma ve salı 8 den 10 a AZIZ ŞiNiK 
· kadar memleket hastanesinde Telefon: 2056 

~~~~~~~~1~-~3~(~5.~9) 

SELA-n:E-T 
Mevsimin 

pis ve kor
kunç nezle
sinden sızı 
korur. 

M. l)EPO 

S. Ferit 
• 

• ı a 
)~ < ~aıısi 

Çiftçi ve hayvan 
sah· 1 r· • a-
zarı dikkatına 
Hayvnnlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

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

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

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

Posta kutusu No. 224 

Telefon - lzmir 3465 



• 

1 
Fransız iyanıylal mebusanı çalıştı 

Ayan içtimai tedbirleri imkansız ı 
1 

kılarak vahim bir vaziyet · yarattı : 
~~~~~~----~----------------~~---------------------------.. ------------------------------------~---------------------------

Projeler Burbonla Lüksemburg sarayı arasında mekik 
dokuduktan sonra nihayet bir uzlaşma şekli bulunduı 

Ayan ve mebusan ikinci kıraatle de projeleri kabul ederek fevkalade celse kapandı 
Paris 1 ( Hususi ) - Ayan 

meclisi devalüasyon kanununu 
kabul etmekle beraber bazı 

maddeleri değiştirmiştir. .Bu 
muaddel şekliyle mebusnn mec
lisine dönen kanun burada ye
niden müzakereye konulmuş ve 

Lron 
meclis 13 üncü maddeye kadar 
yapılan tadilatı kabul etmiştir. 
Fakat bundan ötesini kabul 
etmediğinden mebusan ve ayan 
meclisleri arasında bir ihtilaf 
kendini j?'Östermiş oluyor. 

Fransız matbuatı bu mühim 
mesele ile pek ziyade meşgul 
o1makt!_dır. Sol cenah gazete
lerinin ifadesine göre Blum 
bu tadilatı geri aldırmak için 
ayan meclisinde çok kuvvetli 
müdahalede bulunrpuş ise de 
noktai nazarını kabul ettire• 
memiştir. Müfrit olarak tanın
mayan bazı gazeteler daha 
ileri giderek ayan meclisinin 
bu suretle hükumete ve deva
lüasyona karşı husumetlerini 
göstermek istediğini kaydedi
yorlar. 

AY AN KAPlT ALISTLERIN 
OYUNUNA ALET OLDU 

eğilerek devalüasyonu kabul 
etmekle beraber, hu işin işçi 

sınıfı üzerinde pek vahim tesiri 
olmaması için hükumetçe düşü
nülen içtimai tedbirleri imkan
sız kılmak ... Bunun manası şu
dur ki ayan azasından bazıları, 

11111111 

daha yüksek gündelik vermek 
zarureti1e karşılaşacak olan kapi
talistlerin oyununa alet olmak
tadırlar. 

Bu gazeteye göre Blumun 
cumhuriyetçi ayan diye koltuk
Jadığı meclis, hakikatte taraf
gir aristokratlardan mürekkep 
olduğunu göstermiştir. 

Paris 1 ( Hususi ) - Sollar 
delegasyonu şu karar suretini 
kabul etmiştir : " Sollar dele
gosyonu Blumun mebusan ve 
ayan meclislerindeki nutukları
nı takdirle karşılıyarak başve
kile kıymetli minnetdarlığmı 
bildirir. ,, 

UZLAŞMA 
ŞEKLi 

için hakem muamelesini aça
biJir ." 

faatine yapılmasını istemekte .. 
dir. Başvekilin fikrince yeni 
tedbir, endüstrüyel ve ekono
mik bir ihtilalle birleşmezse 
bir felaket olur. 

Paris, 1 (Hu· 
susi) - Deva 
Jüasyon kanunu 
bugün Mebu
san ve Ayan 
Meclisleri ara
sında mekikdo-

Ayan meclisi, Caillaux'un 
talebi üzerine hakem usulü 
hakkında beyanatta bulunan 
başvekil B. Blum'u dinledikten 
sonra kanunun heyeti umumiye
sini kabul etmiştir. Mebusan 
meclisi saat 14,30 da toplanmış 

Bir taraftan yalnız kapita
lizmin menfaatleri düşünül· 
mekte, öte taraftan içtimai bir 1 

reförm gayesi takib edilmek· 

FIOllSIZ 111ebt7S•lllll/lll SO/l ce/seletillde!l biti 
kuduktan sonra 1 ve 16,30 da maddelerin müza
kat'i olaral< ker~sine geçmiştir. B. Blum 
kabul edilmiş- vaziyetin ve her saatin aceleyi 
tir. Bunun için emrettiğini söyliyerek müna
paıartesi sa· kaşanın lusa kesilmesini rica 
babı başlıyan etmiş, bu ak~am Cenevreye 
münakaşa böy- hareket edeceğini bildirmiştir. 
lece bitmiş ve BLUMUN BEYANATI 
parlamento'nun Kısa bir münakaşadan sonra 

Blum iş ihtilaflarında hakem 
prensibine istinad eden muta
vassıt ayan projesinin aynen 
kabulünü rica etmiştir. 

KOMÜNiST PARTiSİNİN 
VAZiYETi 

Komünist partisi namına B. 
Duclos, gündeliklerin tebdili 
ıçın hayat pahalılığının göz 
önünde tutulacağına dair baş
vekil tarafından yapı lan beya
nat üzerine komünist partisinin 
projeyi bu ruhla kabul edece-

ğini bildirmiş ve demiştir ki: 

tedir. Coillouksiun 
fikrince muvaffakı

' yet için finans rea-
Jitelerine itaat et-

ı 

melidir. Bluma ' 
göre ise finans eko
nomiye tabidir.Cai
lnux"un orta sınıf-

lardan, Blum ise ça· 
lışan sınıflardan 
bahsetmiştir. işte 

karşılaşan iki tez 
bunlardı.Bunlar ara-

sında anlaşma im
kônı bulunamadığı 
içindir l<i mutavasst 
bir metin kabul 
edilmiştir. 

" lntransigeant ,, gazetesi bir
sınıf menfaatine yapılan deva
lüasyonun umumi iştira kudre· 
tini azaltacağını yazarak kim
senin neticelerden istisna edil
memesini istemekte, aksi tak
dirde bir haksızlık yapılmış ola· 
cağını yazmaktadır. 

BLUM CENEVREYE 
GİDECEK 

"Republik,, gazetesine göre, 
mebusan meclisinde kabul 
edilen metni tadil etmekle 
ayan şu gayeyi takib etmiştir: 

Paris 1 (Hususi} - Ayan 
meclisi dün sabah saat 9,30 da 
başlayan müzakerelerini 21,40 
da bitirerek 217 reye karşı 
351 reyle devalüasyon kanu
nunun tamamını kabul etmiştir. 
Ayandan geri gelecek kanunu 
ikinci kıraatle kabul için mebu
san saat 21 de topJanmışh. 
Fakat bu saatte ayan henüz 
reyini vermemış olduğundan 

/-tansız ba11kas111111 alt111 külrelni 

Komünist partisi devalüas
yona prensip itibariyle muarız 

olduğundan işçiler lehinde te
minat istemiş ve ekseriyeti 
inhilale sürüklemekten sakın
mıştır. 

Cenevre, 1 (Ö.R) - •Burada 
söylendiğine göre Fransız baş· 
vekili Blum refakatinde miJJi 
ekonomi nazırı Spinasse ve 
ticaret nazıtı Bastid olduğu 

halde Cenevreye gelmek ka· • 
rarındadır. Bu suretle girişile· 
cck müzakerelere hakiki bir 
ehemmiyet verilmektedir. Be· 
dibidir ki 'Fransız başbakanı 

Lokarno devletleri mümessille
rile fikir teatisinde buluna· 
caktır. Bluma asamblenin ikin
ci komisyonunJa cuma sabahı 
yapılacak ekonomik ve mali 
münakaşada söz alarak bir 
nutuk söylemek niyeti de atfe
dilmektedir. 

Mebusanın ekseriyeti önünde 

reis Herriot'un teklifiyle mebu
san meclisi bir saat sonra top
lanmak üzere dağıld ı . 
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fevkalade devresi kapanmıştır. 
ihtilaf halinde olan Ayan ve 
Mebusan nihayet ihtiJafJı madde 
için şu metin üzerinde mutabık 
kalmışfo rdır: 

" Sebebsiz fiat tereffüleri 
hakkındaki 20 ağustos 1935 
kanununun hükümleri devalü
asyon vesilesile fiatlerde yapı
lacak değişikliklere de tatbik 
edileceklerle bu değişikliklerin 
idhalat eşyasındaki fiat teref
füünden ileri geldiği inkar edi· 
lemiyecek şekilde tesbit edil
miş. Eğer 30 llkkanun 1936 da 
hayat pahalılığı bir ilkteşrine 
göre hissedilir derecede artmış 
olursa hükumet, milli ekonomi 
konseyin.in reyini aldıktan sonra 
devlet şürasının emirnamesile 
bu tezayüdden ileri gelen işçi -
patron ihtilaflarının halli ve 
y-eni iş mukaveleleri tanzimi 

Mebusan meclisi, devalüas
yon dolayısiyle borsada hasıl 
olacak kazançlardan yüzde 50 
bir resim alınmasını kabul et
tikten sonra kanunun tamamını 
217 ye karşı 354 reyİe kabul 
etmiştir. Kanun ayan meclisine 
gitmiş ve orada da kabul edil-
dikten sonra parlamentonun 
fevkalade içtima devresi kapan
mıştır. 

GAZETELER NE DiYOR? 
Paris 1 ( Ö.R } - Ayan -

mebusan arasında bir aralık 
kendini gösteren ihtilaf dolayı
siylc " Paris-midi11 gazetesi 
Carnaux ve Blum arasında 
mukayese yapıyor. Callaux, 
devalüuyonun bütçe menfaa
tine, Blum ise iıçi sınıfı men-

AMERiKA P ARiS SEFiRiNiN 
BEYANATI 

Paris 1 (Hususi} - Birleşik 
Amerika devletlerinin yeni Pa· 
ris sefiri VilJiam Boddy Parise 
vasıl olmuş ve sefarethanesine 
int!r inmez matbuat diplomasi 
mümessillerini kabul etmiştir. 

Yeni sefir para meselesi hak
kında lnlı{iltere - Amerika • 
Fransa arasında hasıl olan an· 
Jaşmaya dokunarak kendisinin 
bir dünya ekonomi konferansı 
veya bir dünya sulh konferansı 
hazırlamak vazifesiyle memur 
edildiği haberini tekzib etmiş· 
tir. Sefir, Fransız - Amerikan 
dostluğundan bahsile her iki 
milletin hürriyet, demokrasi ve 
sulha son derece bağlı o!duk· 
Jarını söylemiştir. 


