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Paramızın 
Sağlamlıs?ı 

istikrara hasret çe
ken bir aıem i;lnde 
içimize lerahhk veren 
biricik noktadır. 

Siyasi ve iktisadi kararsız
hldann sulhu tehlükeye düşü
ren bir emniyetsizlik kayoağı 
olduğunda herkes müttefik 
tir. Yine herkes bilir ki, 

Umumi istikrara hizmet edeo 
her teşebbüs sulhun lehi
ne yapılmış demektir. Düne 
kadar iktisadi münasebetleri 
kaplıyan nihayetsiz zorluklara 
karşı altın mikyasına bağlı olan 
rnemleketlerin vaziyeti, nisbi 
bir garanti teşkil etmekte idi. 
Fransız fran~ına, lsviçre fran
gına, Florin'c inanılır sabit kıy
metler nazariyle bakılıyordu. 
Sterlinin ve Doların haşmeti 
Ytkıldıktan sonra, altın esasına 
bağlı kalan paraların birer sı
iınak rolünü gördükleri mu
hakkaktı. Bugün bu sığmak, 
bu istikrar vasıtası kaybol
n.uştur. Paralarını aynı hizaya 
getiren memleketlerin kendi 
bakımlarından daha elverişli 
bir durum yaratmış olmaları 
rnürnkündür. Fakat muhakkak
tır ki, bu hadise, umumi istik
ran kolaylatmış değildir. Biz
lat bu tedbire tevessül eden 
devletler bile buna o ka
d.ar inanmış bulunuyorlar ki, 
şıoıdi dünyanın iktisadi kal
kınması menfaatine olarak, 
diğer devletleri de aynı ha
rekete iştirak etmeğe davet 
ediyorlar. Maksad, dünya ikti
badiyatında bir salah, canlı bir 

areket yaratmaktır, diyorlar. 
k Şimdiye kadar yerleşmiş olan 

anaat şu idi: 
Siyasi ihtirasları dindi-

~en bir anlaşmaya varılma-
.'kça dünyayı kıvrandıran ik
tısadi rahatsızlıkların önüne ge
çilemez. 

k Bugün bunun antitezi ortaya 
0nrnuştur: 
iktisadi yakınlıklarla dünya

n.ın istikrara kavuşmuş olması, 
8
'Yasi yakınlıkları doğuracak, 
~ulbu tchdid eden tehlüke bu-
uUarı kendi kendine dağıla
caktır, deniliyor. 
. Filhakika bu ıddianın birin-

cısi g"b· "k" · · d d d s· l l 1 ıncısı e oğru ur. 
1Yasi gerginliğe sebeb olan 

Şeylerin büyük kısmı iktisadi 
~ı~~eplerden ileri geldiği gibi 
ıaıtıs d· la a 1 zorluklar da siyasi an· 
Şmamazlıklardan doğmakta-

~~· Şu veya bu şekilde bir is-
1 rara erişmek kabil olsa her 
Şeyin yol . - · h' k k una gırecegı mu a -
aktır A 1 ·· ı-k · "k 
ı · sı guç u ıstı rarın 

Yo unu b 1 k . t· u ma tadır. Beynelmılel 
ı~ari münasebetleri daraltan 

~euç_lükler, lıep gümrük ve kon· 
ru~Jan sedleriyle döviz kont
y una, paraların vaziyetine da
danır. Burada, kapital bakımın-

an nı 
kil uazzam kudretler teş-
ek eden memleketlerle dirije 

onorni . t . d" r 1 sıs emme ort elle sa-
ı arak par 1 . 'k a arının ıstı rarım 

- Sollu 2 11d say.fada -
l!Sle"'Vke-ı El:l.Ig:hı 

mebusluk · peşinde 

Dr. T. r ğın mu a deratı 
ın sız maslar yapıyor • 

1 
Istnnbul,3(Y eni Asır)-Halepten gelen haberlerde Han- ler üzerine arasıra tahkikat yaptırmaktadır. 

c"ye ve ld fi T. Rüştü Arasın lskenderun ve Antakyanın ~ Antakya sokaklarına Türkler aleyhine tehditlerle dolu 
mukadderatı hakkında Fransız devlet adamlarile görüş- o!J.·:/. .... beyannameler yapışbrılmışhr. Fransız delegesinin emri 
melerde bulunduğu bildirilmektedir. Bu haberler ,.,• ~t"~ üzerine mahalli zabıta bu beyannamelerin kimler 
lskenderun ve Antakya Türkleri üzerinde büyük ~;ı-ıııı• il: IJNrtl' tarafından yapıştınldığını tahkik etmektedir. 
bir sevinç uyandırmıştır. lstanbul, 3 (Yeni Asır) - Suriyenln 

Tevfik Rüştü Arasın bugün Cenevrede Fran- Fransa ile yaphğı ltllafname mUnase-
sız başvekili Leon Blumla ayni mesele üzerinde betile hUkOmetl tebrik için Şama 
görüştüğü habt!r alınmıştır. muhtelli mıntakalardan hususi heyet

ler gönderllmi,tlr. Bu heyetler ara-
Meselenin Iskenderun ve Antakya hakkında slnda Halepli Baklzadelerden Alaed-

Türkiyenin d ileklerine çok uygun bir şekilde o ~~l~~~1.i>"•\ dlnle Şeyh AbdUlhamldln bulunduğu 
halledileceği kanaati umumidir. . .~~~1~~~l~~~{ blldlrllmlftlr. 

Istanbul, 3 (Yeni Asır)- Bütün Sancak da- ;,,; ~ii;::.liı~~~.c::t" Antakya ve Iskenderun namına hareket et-
bilinde vataniler büyük faaliyete geçmişlerdir. '.-ı · ~~";·· ~~\)~~;:. .... •• tiklerini iddia eden iki şahıs Şama gitmişler~e 
Antakyada iki mebusluk elde etmek için buraya. ili'.-·~ . .J&::.• ~~~~~ -.ı • · de bunların ne Antakya ne de lskenderunla hiçbır 

, ajanlarını göndermişlerdir. ~~ · . :t ~ ,.,. alakaları yoktur. Sancak halkı gerek Suriye hükumetinin 
Türkler haklarının korunacağından emindirler.Fransız teşebbüslerine ve gerek muhtelif Arap teşekküllerinin 

de)egeli~i Türk halkı tarafından yapılan şikayet- 7tiık Antakv.a ve lske11dr.runu11 vaziyetini g listerm bir harita hareketlerine tamamile lakayt kalmaktadır. 
ıı.;riZ7JJ..T.LZZ7Z7..77.LZZ7.7.ZZ7..Z7.7.7..7..z7.7.77..:ELZZ71ZZJrf..L7..ZZZZZZZZZY7~1ZiMhJ1'4lit~ am ·= ·-- ~.2ZT?H:Z7J..7J.717J:Y..7~.LZ7..XXX. 

ŞUKRU KAYA MiLLETLER CEMiYETiNDE I 

TURK TEZINi BUYUK VUKUFLA ANLATTI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kamilist parti'nin 
şehrimizde . 1 Ali Çetinkaya 

Sayın bakan şehrimizde 
hararetle karşılandılar 

• 
gayesı 

~sülfia''ôi'a'n·ıınaiiiiilizi .. i&;'ifeder·ı·n.·:·ırı·z··;;üıiiü''Glr'vii&ila''öliira'ti'C1eöfl;·ii1'rs 
: gaye olarak sevmekteyiz. TUrklyenln dostlarına gUvenl vardır., : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cenevre, 3 (A.A) - Asam

blenin toplantısında Şükrü Ka
ya aşağıdaki nutku söylemiştir: 

Türk heyeti murahhasası 

reisi arkadaşım ve dostum 
Doktor Aras yeni Türkiyenin 
inkişafı ve yüksek asamble
nizde yapılmakta olan müza

kerelere mevzu teşkil eden 
meseleler hakkında Türk he
yeti murahhasasınm görüşle-

rini anlatmağı Kamalist parti
sinin genel sekreteri sıfatiyle 

bana tevdi etmiştir. 
Herşeyden evvel genel sek

reterliğin 1936 senesi mesai
sine dair hazırlamış olduğu 
çok beliğ rapor hakkmdaki 
takdirlerimi bildirmek isterim. 

Türkiyenin sakin ve emin 7 ezimızi izali t•den Şii/uii Kara 

adımlarla yükseliş hareketlerine 
devam etmekte ve Türk mil
letinin de büyük şefi etrafında 
toplanarak bu yolda elinden 
gelen gayreti sarfeylemekte 
olduğunu memnuniyetle beyan 
eylerim. 

Bu bapta bilhassa şunu te
barüz ettirmek isterim ki, dün
yada rejim siyaseti hakkında 

münakaşalar yapıldığı bir dev· 
rede memleketim dahilde de
mokrasi, devletçilik ve layiklik 
akidelerine her zamandan zi
yade bağlı bulunmakta ve nas
yonalizm inkılabının prensiple
rine selabetle cumhuriyetçi 
kalmaktadır. Memleket rejim-

- Souıt :J ütıcii say/ ada -

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 
dün otomobille Ayvalıktan şeh
rimize gelmişlerdir. Vekilin re-
fakatinde Zonguldak saylavı 
Halil ve Af yon saylavı Haydar 
ile şosalar ve köprüler umum 
müdür muavini ve kalemi mah-
sus müdürü Nejad bulunmak
tadırlar. Nafıa Vekilimiz lzmi-
re gelirlerken Dikili, Bergama 
ve Menemen ile Karşıyakada 
Soğukkuyuda halkın coşkun 
tezahüratile karşılanmışlardır. 
Ali Çetiokaya Trakya ve Ana
doluda geniş bir tedkik seya
hati yapmaktadırlar. Şimdiye 
kadar Çorlu, Tekirdağı, Geli
bolu, Çanakkale, Edremid, 
Bürhaniye ve Ayvalıkta Nafıa 
işlerini tedkik eylemişlerdir. 

- So!lrı 2 incı salıitede - Nafıa Vrkı/i .Alı Çetmkaı•a 

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

Askeri planlar çalındı 

Romada şüpheli evlerde 
araştırmalar yapıldı 

Çah~an pUinlar tarkt Afrlkaya ald bulunuyordu 

Nevyork, 3 (Ö.R) - United 
Press bildiriyor : 

ltalyanın şarki Afrikada tat
bik edeceği müstakbel askeri 
rejim hakkında ltalyan büyük 
erkanıharbiyesinin hazırladığı 
askeri planlar, üç gece evvel 
esrarengiz şekilde kaybolmuş
tur. ltalya hükumeti şüpheli 
bazı yüksek askeri memurların 
evlerinde araştırmalar yaptır

mıştır. Henüz neticesi belli 
değildir. 

Kahire, 3 (Ö.R) - Goreden 
alınan haberlere göre ltalyan
Jarm garbi Habeşistan üzerine 
yapmayı tasarladtkları tasfiye 
hareke" i daha ilk hamlede 
muvaffakıyetsizliğe uğramıştır. 

Necaşi Ct•11cı·ıı·dm taı•11aıc Ilı • 

f.011drnJ'a dÖıfffkl'll 

Bataklık araz.ide ilerilemeye 

imkan bulamıyan kollar geri 
çekilmitlerdir. 

Benitto Mussollninln Unlted 
Press m•ıhabirlne beyanatı •• 

.. " .. B~~; .. ;·;~~~aperest diyenler oldu 
Halbuki ben sözümü tutuyorum .•. ,, 

''Avrupa milletleri aniaşma ruhuyla hareket ederlerse 
dünyanın hazinelerini kolayca 

Nevyork, 3 (Ö.R) - United 
Press haber veriyor: 

United Press muhabirini ka
bul eden ltalya başvekili Benito 
Mussolini şunları söylemiştir: 

"Kendimizi nikbinliğe sevket-
mek faydasızdır. Dünyanın at
lattığı vartaları görüyor, hep-
sinden de şayanı dikkat .ders
ler alıyoruz. Dünyanın v~ ba
husus Avrupanın içinde bulun
duğu çıkmazların halli yolunda 
şimdiye kadar atılmış müsbet 
bir adım gösterilemez. [(arşı
hkh olarak ortaya sürüle:ı sulh 
planlarının tahakkukuou bek-
lemek, bunlarda mlifrit mana- M11ssoli11i 

paylaşabilirler,, 
lar önünde faydasızdır. Italya, 
Avrupadaki gayri tabii vazi
yette ve müvazenesizlikten en
dişededir. Bana maceraperest 
diyenler oldu. Halbuki ben söz
lerimi tutuyorum. Maceraperest 
sıfatını bana layik görenler 
hata ettiklerini anlıyorlar.,, 

"Italya yeni bir ruhla ileriye 
atılıyor. Bunda . bütün Avrupa 
milletlerinin hissesi vardır. if
tihar hissesi bütün milletlerin
dir. Bize karşı sempati göste
renler dostluğumuzu kazanı· 
yorlar. Fakat bizim takib etti· 
ğimiz yolu beyenmiyenler için 
de diyeceğimiz yoktur.,, 

-LIİl/rn rrvili111z -



gentte z 

Paramızın 
Sağlamlıi!ı 

istikrara hasret çe· 
ken bir aıem l;lnde 
içimize ferahllk veren • biricik noktadır. 

- Baştata/l 1 itzcl say/ada -
temin eden memleketler ara· 
sındaki büyük farkı görmemek 
mkiasızdır. Btı sonuncular, 
bugün ikbsadi emniyet na
mına neye mankseler hepsini 
aldıkları himaye tedbirlerine 
horçludwlar. Şu halde her 
memleketin ticard mizamıu 

ehemmiyetle alikadar eden hir ~ 
çok meseleler üzerindeki en
dişeleri zail olmadıkça, paralan 
Sterlin ve Dolarla hizalndırma 
tedbirinin daha fazla genişle
mesi ihtimali yok gibidir. Pa· 
ralannı sun'i sedlerle istikran 
kavuşturan memleketlerin tica
ret serbestilerini ia.dedea evvel 
hayati mahiyet taşıyan teminata 
ihtiyaçları vardı. Bu garanti• 
lerden mahrum oı- memleket
ler biaclilrleri dalı hsebt1irler 
mi ? Bundan daha telılükeJi bir 
şey tasavvur olunabilir mi ? 

Bu vaziyet karşısında Türk 
parasının değişmez kıymetini 
muhafazaya verdiğimiz ehem· 
miyetin memleketin inkişafı için 
elzem bir unsur olduğuna inan
malıyız. Türk parasının sağlam• 
lağı, istikrara hasret çeken bir 
alem içinde içimize ferahlık 
veren biricik noktadır. 

Şevke~ ~llgbı 

HAVA 
istasyonu tamamdır 

, 

Ankara --lstanbul ve iz.mir 
arasında i~liyecek olan hava 
posta tayyareleri için Halkapı
narda inşa edilmekte olan tay· 
yare bangannnı inşaatı tama
men bitmiştir. 

Meydamn imlası için buraya 
bir dekovil hatll döşenmek 
imli ameliyesinin süratJe ve 

ucuzca temini için tedkikat 
yapılmaktadır. Dekovil tesisi 
suretilc yapılacak imli ameli
yesi de 50 bin liraya çıkacak
tır. Şehrimizde bulunmakta 
olan Nafıa vekili Ali Çetinkaya 
bu meseleyi yerinde tedkik 
edecek ve lzmir hava istasyo
nunu gezece~lerdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

" Bütün Avrupa milletlerile 
iyi geçineceğiz. Avrupa millet
leri anlaşma ruhuyle hareket 
ettikleri takdirde, dünyanın 
bütün servet ve hazinelerini 
kolayca taksim edebilirler. Biz 
ortaya bir örnek koyduk. Bun
da aldanmadığımızı herkes gö· 
rüyor. ,, 

11 Amerikanın Avrupa işleri 
ile alakasını kesmesi bir zi
yandır. Avrupa daima Ameri· 
kanın yardımına muhtaçtır. 

Bunu buhranlı zamanlarda 
daha açık olarak his.sediyoruz.,, 

' Diş tababetinde 
bir yenilik 

Ağızda şimdiye kadar ya
pılması mecburiyeti olan al
tın kuronlar, madeni dolgu
lar yerine şimdiden sonra, 
sağlamlık ve güzellik noktai 
11azanndan tabii dişleri ta· 
mamile takJit eden beyaz 
porsöleıı, seramik kuronlar 
ve dolgular yapmağa başla· 
mış olduğumuzu sayın halkı

mıza müjdelt!riz. 

Paris fakiiltes'nden diplomalı 
Diş tablplerl 

Mı~zaff~r Eroğul 
Kenıal Çetindağ 

Beyler - Numanzade S. 21 

1 
numaralı muayenehane. 

Telefon : 3921 
3-15 s. 2 

~ .................. , 

YENi A::ilft 4 Tefr•nieveı 1936 
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ŞERİR .. &A.~l:RL~Ri_ 
N Borsa Haberleri 

DUn Borsada 
Yapılan Satışlar 
~ 

Uzum . 

Meccani 
Talebenin 
imtihanları 

Cumhuriyet halk partisi ta· 
rafmdan erkek talebe yurduna 
alınacak meccani talebe için 
5 - 10 - 936 Pazartui günü 
yaptlaast önce kararlaşhrılan 

müsabaka imtihanı, 12 • 10 -
936 Pazartesi gününe bıra
kılmıştır. Buna sebep, kız

ların da ayni gün imtihan edil· 
melerinin muvafık olacağı mü· 
talusıdır. Şu son vaziyete gö· 
re, erkek ve kız talebe yurt• 
larma mecc:anea almacak ta· 
lebenin müsabaka imtihanları. 

12 - 10 - 936 Pazartesi günii 
saat 15 de yapılacaktır. lati
hana girmek istiyenterin, önce 
ilan edilen şartlar dairesinde, 
bu aylD on ikisinde ve Beyler 
sokağındaki parti merkezinde 
bulunmaları lazımdır. lzmir iline 
bağla kazalardan gelecek leız 
ve erkek talebe de ayni gün
de imtihan edilecektir. 

Müsabaka imtihanının ne şe
kilde yapılacağı hakkında ko
nuıulmak üzere dün partide bir 
toplanb yapılmıştır. Maarif mil· 
dürü Ali Riza ile lise öğret· 
menlerinin hazır bulunduğu bu 
toplanbda, müsabaka imtihanı· 
na girecek talebenin hangi 
derslerden imtihan edilecekleri 
konuşulmuştur. -·····-· Ne kadar et yedik 

Eylül ayı içinde lzmir bele· 
diye mezbahasında 1167 kara
man, 5936 dağlıç koyunu, 311 
keçi, 2843 kuzu, 188 oğlak, 
25 manda, 616 öküz, 807 inek, 
565 dana, 4 malak, 2 deve ve 
3 domuz olmak üzere 12367 
baş hayvan kesilmiştir. 

Burnava mezbahasında da 
65 koyun, 48 keçi, 119 kuzu, 
289 oğlak, 8 öküz, 55 inek, 
88 dana, bir malak ve iki do· 
muz olmak üzere 674 baş hay· 
van kesilmiştir. ·-·--Takdir 

Ağrı ili fen memurluğuna 
nakledilen lzroir fen memurla
rından Reşadın lzmir nafıa iş

lerinde gösterdiği gayret vila
yetçe takdir edilmiş ve ken· 
disine bir takdirname verilme
si kararlaştırılmıştır. 

ıı•• • Cl91Jııooow• ıf 

Ağamemnun 
ılıcaları 

Balçuva civarındaki Aga
memnun ılıcasında vilayetçe 
yaptınlacak modern ılıca için 
bir proje tanzim ettirilecektir. 
Bu proje için bir müsabaka 
açılmıştır. Vilayetçe intihap 
edilip Nafıa Vekaletince kabul 
edilecek projeyi yapacak olana 
(500) lira ikramiye verilecektir. ............ 
Değirmendağı 

Cinayetinde HUsnU oğlu 
lsmallln allkası yoktur 
Değirmendağı cinayetini mü

teakib suçlu olarak zabıtaca 
tevkif edilen Hüsnü oğlu ls
mailin adliye-ce yapılan tahki
kat neticesinde cinayette ala
kası olmadığı anlaşıldığından 

serbest bırakılmasına karar ve
rilmiş ve kendisi derhal tahli
ye olunmuştu. ismi bu ağır ci
nayete karışan genç gazetemi
ze gönderdiği bir mek•upta 
kendisinin cinayetle asla ala
kası olmadığını bildirmektedir. 

Filhakika tahkikat safhası 
asıl caninin bahkçı Yaşar ol· 
duğunu meydana koymuştur. 

Kanunların tatbikine geçildi 

Hususi işlerde bile Arap 
harfı kullanamazsınız 
Türk ceza kanununun muad· 

dd 526 ma maddesi mucibince 
eski Arab harflcrile ya.zı yazan-
lar ve şapkasına daimi surette 
giymiyerek elinde taşıyanlar 
hakkında kanuni takibat yapı· 
Jacakbr. Tilr..k ceza kanununun 
bazı maddeJerini değiştiren ka
nun bir Birinciteşrinden itiba-
ren tatbik mevkiine konmuştur. 
Şapka iksası hakkındaki 

671 nunarah kanunla Türk 
harfl~rinin kabulü ve tatbiki 
hkkkmdaki 1353 numaralı ka-

nunun koyduğu memnuiyete 
veya mecburiyetlere muhalif 
har~ket edenler muaddel 526 n
cı madde mucibince üç aya ka
dar hafif hapis veya on lira
dan iki yüz liraya kadar 

hafif para cezasiyle cezalandı

rılacaklardır. Kanunun bu mad
desine göre herk\!s hususi iş

lerinde bile Türk harfterile 
yazı yazacakla~, yaun;yaalar 
rahıtaca tesbit edilerek derhal 
mahkemeye verileceklerdir. 

·Ali Çetinkaya şehrimizde 

Sayın bakan şehrimizde 
hararetle karşılandılar 

- B~tatafı bilınd $ay/ada
Vali Fazlı Güleç, sayın mi

aafirimizi Ayvahktan karşılamış 
ve diba vekille birlikte şehri
mize gelmiştir. 

Nafıa vekilimizin gelişleri 
mlinaıebetiyle Dikili halkı gü
zel bir tak hazırlamışlar ve Ali 
Çetinkayaya parlak bir istik· 
halde bulunmuşlardır. 

Bergama hükumet, beJediye 
ve parti erkanı ile halkı da 
Zeytindağ nahiyesinde Karık
bağları mevkiinde Vekili par
lak tezalıüratla karşılamış· 
lardır • Orada Bergamahlar 
Nafıa Vekilimize bir öğle ye· 
meği verm;şJerdir. Yemek çok 
samimi hasbihallerle geçmiştir. 
Dikili ve Bergamalıların nafıa 
ihtiyaçlarını tedkik eden sayın 
bakan Menemenin Ali ağa na· 
hiyesinde de Menemenden bir 
heyet ile Aliağa nahiyesi heyeti 
ve halkı taraflarından çok sa
mimi bir tarzda karşılanmışlar
dır. 

Menemenin Türkelli ı..ahve· 
sinde Ali Çetinkaya bir 
kahve İçerek bir müddet isti
rahatte bulunmuşlar ve Mene
mene gelirlerken Menemen 
büyük Gediz köprüsünü ted
kik eylemişlerdir. 

Menemen . belediye dairesi
ne inen Vekil orada biraz 
istirahatten sonra Menemen 
ovası mahsulleri ile bunların 

Gediz nehrinden sulanmaları 

imkanları hakkında alakadar· 
lardan izahat istemişler ve 
lzmire hareket etmişlerdir. 

1 

askeri kıt'a, jandarma kıt'ası 
ve bir polis müfrezesi tarafm
dan parlak merasimle karşı
lanmışlardır. Burada toplanan 
halk muhterem Nafıa Vekili
mizi candan alkışlamışlardır. 

Nafıa vekili müstakbelinin 
ayrı ayrı ellerini sıktıktan sonra 
otomobille lzmire gelerek Af· 
sancakta kendilerine tahsis edi
len istasyon evine inmişlerdir. 

Muhterem Nafıa Vekilimiz 
Trakya, Balıkesir ve bmir yol
larını tedkik ederek iyi gör· 
dükleri kısımlar için alakadar
ları takdir buyurmuşlar ve 
noksan gördükleri kısımf ar 
için de emirler vermişlerdir. 

Vekilimiz geçtikleri yerlerde 
bütün nafıa işlerini inceden in
ceye tedkik eylemişlerdir. 

Haber aldığımıza göre Ali 
Çetinkaya şehrimizde birkaç 
gün kalarak muhtelif nafıa iş
lerinin tedkiki ile meşgul ola
caklardır. 

Nafıa Vekili su işleri umum 
müdürü Namık ve fen heyeti 
umum müdürü Ratıb da dün 
akşam Ankarad an şehrimize 
gelmişlerdir. Nafıa Vekilimizin 
tedkikleri esnasmda kendilerine 
refakat eyleyeceklerdir. 

•••••• il 

Dr. Abdülkadir 
Taştan 

Haber aldığımıza göre uzun 
yıllar Külhane seririyatında, 
Bakırköy asabiye hastanesinde 
ordinaryös profesör Mazhar 
Osman ve profesör Nazım Şa
kirin yüksek nezaretleri altında 
ihtisasını yapan doktor Abdül
kadir Taştan Askeri Merkez 

.... 
Tüccarların 

··-Zararları tedkik 
ediliyor 

lktısad Vekaleti lzmir ihra
catçılarının frank kıymetinin 

sukutu münasebetiJe gördükleri 
zararları tesbit e.tmektedir. 
Ve.kilctten geJen bir emir üze:
rine Türkofis müdürü Ahmed 
Mithat dün lzmirdeki ihracat
çılarla birer birer temas ederek 
alivre satışlardan gördükleri 
zararlar hakkında malümat al
mıştır. Bu malümat bir raporla 
acele lkhsad Vekaletine bildi
rilecektir. 

Tiirkofis müdürü muhtelif 
ihracat ev!erinin alivre sab1lar 
müna betile frank olarak mat
rahları otan mikdan bir liste 
halinde hazırlamıştır. 

Zabıta haberleri: 
SuçUstU yakalandtlar 

Gazibulvan civarından geç
mekte olan Mehmet kızı Ayşe
nin önüne çıkan ve taşla dö
verek zorla beş Jira parasını 

almağa teşebbüs eden sabıka
lılardan lsmail oğlu Kemal ve 
dostu Leman zabıtaca suçüsta 
tutularak adliyeye verilmiş .. 
lerdir. 

Kadın kavgası 

Isoıetpaşa bulvarında bir ala- , 
cak meselesinden Hayriye ve 
Necibe arasında kavga çıkmış, 
Hayriye yumrukla Necibeyi 
döverek dişlerini sakatladığın
dan tutulmuştur. 

Otel hırsızhğı 
Şehrimizdeki otellerden bi

rinde misafir kalan kimyager 
Sabri otelde cüzdanından yüz 
elli lirasınm çalındığını zabıtaya 
şikayet etmiştir. Yapılan tah
kikattn meşhur otel hıısızla

rından Behçetoğlu Ahmed Mü
nür ve RaufoğJu lbrahim Nüz
hetin ayni gece bu otelde mi
safir kaldaklan ve hırsızlığın 

ik\si tarafmdan yapıldığı kana
ati hasıl olJuğundan zabıtaca 

tahkikata başlanmıştır. 
Sarho,luk 

Beyler sokağında sarhoş olan 
çolak Tahir ayni yerde 61 nu
maralı aile evinde oturan ve 
araları açık bulunan kardeşi 
Hüseyin ile kavga etmek .iste
miş ve buna mini olmak isti-

Çu. Alıcı Fiat 
aşağı yukarı 

789 Jiro ve Şü. 9 15 75 
545 K Kazım 10 75 15 
459 M J Taranto 8 75 15 
369 H Alanyalı 9 13 50 
361 M B Koo. 8 so ıs 
295 j T a.ranto M 9 14 75 
284 Vıtel 10 75 14 50 
216 P Paci 6 16 
21S S Ce.lardiıı 9 15 2S 
191 H Alyoti 9 15 S0 
121 B Ala:ıraki 8 50 10 50 
110 Ş Riza H 9 15 50 

94 J Koben 9 375 16 
83 Bc:şikçi Z 10 15 
68 Ü Kurumu 12 13 50 
57 S Ergün 10 25 13 
42 D Arditi 12 14 625 
12 Ş Remzi 16 17 
11 S Gomel · ıs 15 
11 J Goıden 14 25 14 25 
10 Ş Z Galip 15 50 15 50 
9 F Z Mehmet 6 50 6 50 
12 tor. YITa 13 50 13 50 

4352 Yekün 
191728 Eski yekun 
196080 Umumi yekôn 

incir 
Çu. Ahcı Fiat 

aşağı 

1314 T ile T l Şir. 6 75 
775 A Haydar N 6 50 
136 H Şeşbeş 7 75 

93 Ş Riza H 8 
43 K Kazım 7 
35 S Süleymano 9 50 
30 M j Taraoto 7 50 
17 F Pakers 9 
9 J Taraoto M 12 

2452 Yekun 
110915 Eski yekun 
113367 Umumi yekun 

Zahire . 

yukarı 

14 
15 
9 50 
8 
7 

12 
7 50 

11 75 
12 

Çu Cinsi Fi at 
aşağı 

120 Buğday . 5 625 
193 8. Pamuk 45 50 

16 harar " 
164 ke. palam. 370 

65000 ki. P Çekir. 2 90 -·-

yukarı 

5 625 
47 

480 
2 90 

Yatılı {mtih.anlar 
Lise veya ortamekteplerde 

parns~z yatılı imtihanlarına 

giren ve gerek mııallim mek
tebine girmek için müracaat 
ederek neticeyi bekliyen ve 
şimdiye kadar hiçbir mektebe 
kabul edilmiyen talebenin, mek· 
teplerde derslere başlandığına 
göre vaziyetlerinin ne olacağı 
kültür direktörlüğünce bakan .. 
lıktan sorulmuştur. Cevap bek· 
lenmektedir. 

Yumrukla yaralamıf 
Şehitlerde elektrik fabrikası 

önünde Hüseyin Keoan oğh• 
Ahmed, yumrukla Ramaıal1 
oğlu Fethiyi gözünden yarala' 

yen odabaşı Hüseyinin kapısını 
tekmel~miş, karısı Mürüvete de 
hakaret etmiştir. Ço!ak Tahir 
zabıtaca tutularak meşhud suç
lar kanunu mucibince adliyeye 
verilmiştir. dığından zabıtaca tutulmuştur. 

••••• 
Arabacı Mehmet mahkemede Saat 16.30 da Karşıyaka'da 

Soğukkuyuya muvasalat eden 
vekil orada vali muavini Cavid, 
askeri ve mülki erkan, belediye 
reisi, işçi ve esnaf birlikleri 
mümessilleri ile askeri bando, 

hastanesi asabiye mütahassıs- A b c •• •• •• 
lığın~ tay~n edilmiştir. Doktor ra acı en alı•n olumu"' 
Abdulkadır Taştan Beyler so- 1 

~~::.~~· ayrıca kliniğini de aç- nü doğuran hadise nedir 
' ·-·-· 1 

TELEFON 
2573 

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

KANUNDAN 
KAÇILMAZ 

SIL'/IA 
SIDNEY 

En müessir bir aşk mevıuu içinde heyecanlı ve dehşetli 
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 

Arabacılar çarşısında arabacı 1 evrakına göre arabacı Ce01a 
Cemali arkasından bıçakla .ya- birka~ def'a .. h~yv~~ı~nı _nallal: 
ralıyarak ölümüne sebebıyet mak uzere goturdugu dukkarı 
vermekle maznun arabacı Meh~ da kimseyi bulamayınca baş· 
medin muhakemesine dün ağır ka nalbanda git:niş, fakst 
cezada başlanmıştır. Mehmedin ustası, Mebmedi, 

Cemale musallat etmişdİ'· 
Maznun Mehmed, eskiden· 

beri bir ualbant kalfası yanında 
çalıştığını, Cemalin daima hay
vanını bu nalbanda nallathğı 

balde son zamanlarda başka 

bir nalbanda gittiğini, u~tasmm 
kendisini çağırması için gön
dermesi üzerine Cemalin ken-
disine tecavüz ettiğini ve yara
landığını söylemiştir. 

Bazı şahidler vak'a günü 
Mehmedin arabacı Cemalin 
arkasından gitdiğini gördük
lerini söylemişlerdir. Tahkikat 

Mehmet, kendisini tekrB' 
ustasmın nalbant dükkanııt~ 
çağırmış, o da gelmiyeceğil1' 
söyleyince çıkan kavgad• 
Mehmet, biçakla Cemali arkıa' 
sından yaralamışt;r. Cemal al' 
dığı yaranın ~.esiriyle hastane~ 
de ölmüştür. Olümünden ev'ie 
hastanede alınan ifadesinde: 

- Beni Mehmet vurdu, de' 
miştir. 

Gelmemiş olan şahidlerit1 
celbi için muhakemenin devafll

1 

başka bir güne bırakılmıştır· 
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ŞUKRU KAYA MiLLET ER CEMiYETiNDE 
TURK TEZiNi BUYUK VUKUFLA ANL~ TTI 

- 8aştarafl J ind sav/ada -
!erinin bir ihracat maddesi ve 
nıilletlerin hukuku hükümrani
sine riayet esası istihkar edi
lerek bu rejimlerin bir tecavüz 
nıevzuu olabileceğini aklımız 

kabul etmez. Harici siyasetimiz 
haklunda Türldyen n beynel
milel taahhütlerınc kat'ıyyen 1 

riayet ederek at foklarına ve 
dostluklarına sadıkane bir tarz· 
da bağlı kalarak herkesle iyi 
münasebetler idame ~ltiğini 
ilave etmeme lüzum yoldur. 

Montrö konferansında alaka
dar memleketlerin göster
dikleri kıyasetli anlayış zihni
yetine karşı minnettar olarak 
bütün samimiyetimle beyan 
ederim ki, iyi münasebetlerimi
zin bilaistisna bütün milletlerle 
inkişafından dolayı memnunuz. 
Bu münasebetlerimiz neşredil
miş olan muhtelif vesikalarda 
görülmektedir. Bu hususta top
raklarımızın cenubi garbi kıs
ınına mücavir olan mmtakalarda 
Ynkında tatbik edileceği bildi
rilen ve esasen sevindirici olan 
ıslahat haberi üzerinde dur
ınakhğım ve Türk milletinin 
hemen yakıninde ikamet et
nıekte olan kesif ve kütlevi 
Türk unsurunun hayati menfa
atlerini, esasını bilmediği mez
kur ıslahatın icabından ehem
miyetle derpiş edip etmediği 
hususundaki endişelerine ter
cüman olmnkbğım belki de 
lazımdır. 

CENEVRENİN ISLAHI 
Milletler cemiyeti paktının 

tadili hakkında da şunu demek 
isterim ki, bu hususta telkin
lerde bulunmamın hiç değilse 
§İmdilik faydalı olacağını zan· 
netmiyorum. Mamafih paktı da
ha ziyade müessir kılmak için 
muhtelif heyeti murahhasalar 
tarafından yapılan teklifleri la
yik olduldarı ehemmiyetle na
~arı dikkat ve itibare alarak 
tedkik etmenize bittabi mani 
değildir. 

SULH GA YEMiZDiR 
. Bu münasebetle sulh olan 
1 nıanımızı teyid ederim. Mevcut 
meselelerin harb ile halline bi
finı fikrimizce imkan yoktur. 
şte hunun içindir ki biz de 

herkes gibi bugün ihtimalleri 
derpiş etmeğe mecbur bulun
tnak ve bu ihtimallere ~ükfın 
~~ bakmakla beraber sulhu 
ızzat kendisi için ve bir vası

ta olarak değil, bir gaye ola
rak sevmekteyiz. 

Ayni mülahaza ile bize öyle f eliyor ki silahların tahdidi için 
Ukkonferansın toplanması an

ca bu konferansta yapılan mü-
lakerelerin muvaffakıyetine da
•a nıüsait şeraitin ve zamanın 
tesbitinden sonra muvafık ola
caktır. 

t Bu bapta ica beden iptidai 
4:dkiklere tevessül işiyle 3 ün

cu komisyonun tavzifi tabiidir. 

Silahsızlanma fikrini terket
rtıek veya terkeder gözükmek 
~üşterek idealimiz;! ve Millet· 
er CP.rniyeti paktının ruhuna 
llıuhalif bir harekette bulun-
mak ol N ı· . . . 
1 ur. es ımızın muztarıp 

odu- k 
1. gu e onomik sıkıntıya ge-
•nce T·· k" b h k" t ur ıye u ususta ı 
eıini h .. . f b"l d' er munasıp ırsatta ı -
ıtnıiştir T" k" . ··t JA . ur ıyenın mu a aası 

Şudur ki b .. l .. k 1 , • ugun m sı ıntı ara 

berkesin birbirini istismar et
meğe çalışmasiyle değ.I, faknt 
büyük kütlelerin, binaenaleyh 
bütün milletlerin mübayaa ka
biliyetlerini artırmak ve bu 
maksat n onların istihsal 
kudretlerinin inkişafı nis
betinde hayat sev;yelerini 
yükse!tmck içın sarfolunacak 
müşteıek mesaiyi tanzim ile 
çare bulunulabilir. Dünyanın 
dört gözle beklediği eyHik an
cak bu yo!da idare olunacak 
mesainin ahenginden doğabil;r. 
Keza bütün paraların filen is
tikrarı için para sahasında te
ressüm eden hareketi büyük 
ümitlerle selamlarız. Hemen 
hemen on sene oluyor ki bu 
sistem bizde kabul edilmiştir. 
Ve bunu tekrar ele almamıza 
mahal yoktur. Fakat ekonomik 
vaziyetin düzeltilmesi yolundaki 
gayretlerin eyi tesirler yapa
biJmesi için muvazi bir hare
ketle itimadın tekrar teessü
sünü ve beynelmilel kredilerin 
tekrar açılmasını ümid etmek 
lazımdır. 

Şunu da ilave etmcği fayda-

dan hali görmiyoruz ki, ancak 
ve ancak bir tek ve taksim 

kabul etmez itimat vardır. Bu 
itimat hem ekonomiktir hem 

siyasidir. Öyle ki, mübadele 
ve siyasi emniyet meselesi 

bera her yürür. Bütün milletlerin 
de bihakkın mütecessis bulun-

dukları beynelmilel ticaretin 
inkişafına karşı dikilen mani-

alar ancak döviz mUşl{ülatından 
ve her memleketin kendi ha
yati menfaatlerini korumak 
kaygusundan tevellüt etmek
tedir. 

Binaenaleyh bu mahzurlar 

ancak siyasi huzurun, para is
tikrarının ve beyne 'milel kre-

dinin temini ile ortadan kalka
bilir. Bu sahada tazyik tedbir-

leri ve nazari projeler beyhu· 
dedir. Bugünkü vaziyetin ve· 

hametini kendimizden sakla
makla beraber nikbinliğimiz ve 

milletlerin kiyasetine olan iti
madımızı biran kaybetmiyoruz. 

Ve bu gerek ekonomik gerek 
siyasi bakımdan derpiş edilen 

beynelmilel münasebetlerin kal
kınması eserine naçiz yardımda 

bulunmağa bizi teşvik ediyor. 
Bizim mucizeye ve formüllerin 
mutlak tesirine inanımız yok· 
tur. Bizim kanaatimiz şudur ki, 
şeamet dünyanın bugün içinde 
çırpındığı birçok Luhranların 

tahfifini istihdaf eden bütün 
gayretlerinin muntazam bir şe· 
kilde ahenkleştirilmesine müte
vakkıftır. 

Şükrü Kayanın bu nutku 

çok alkışlanmıştır. 

lngiliz, Fransız, Balkan An
tantı ve daha birçok murah
haslar Şükrü Kayayı gelib ye
rinde tebrik etmişlerdir. -·-
Leon Blumun 
temasları 

Cenevre, 3 ( Yeni Asır ) -
Fransız başvekili Lr.on Blum 
Balhan antantı ve küçük an
tant devletleri mümessilleriyle 
bugün uzun görüşmeler yap-

On sekizinci asrın en kanlı tarihi 
lngi iz - f',.~nsız mllhüreb si 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E ohika ıarın onu ~ . . 
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Cenevre, 3 (Ö,R} - Dün 

"S lahsızlanmn komisyonu,,deni 
len M !!etler cemiyeti üçüncü 
komisyonu toplanmıştır. Bu l.o
misyon dört senedenberi top
Janmamışh. 

Si 

a s 

-r 
1 an ya 

Askeri 1111ntak.alara 
ayrıldı 

Paris 3 ( A.A ) - Berlinden 
ı ec:n n t\; · d l n 'uğJna göre 
Almanya 12 .. :~eri ır.ıntakaye 

ayrıl.:mşt:ı·. B:.ı nııntcılrn:ar şun
lardır : 

Königsberg Stetting, Ber
Jiıı, Le'pz'g, U'minster, Mun
cber., L:res av, I<cıs:Jeı, Altona 
Hnnovre \ e Coblence. 

lParis borsası 
aç~ şt r 

Celzeyi açmazdan evvel, ri
yaset mcvkiinde o:an Norveç 
delegesi sil&hsızlanma konfe
ransı reisi o!an I Icndersonun 
hatırasına hürmet makamında 

bir dakikalık sükiit teklifinde 

Paris 3 (Ö.R) - Esham ve 
emtea borsaları dün açılmıştır. 

Mı/lefler cemirefi11ill ve11i bitıası Yeni para kanunu münasebe-
bulunmuştur. etmektedir. Bu salonun tezyi- Daladier parlamentonun yeni tiyle borsaların kapalı kaldığı 

Bundan sonra celse açılmış natı İspanya hükumeti tarafın- mesai devresi açılır açılmaz hu müddet zarfında dövizler fran-
ve reis silahsızlanma konferansı dan hedive edi!miş oldug-un- pro1"eyi vermek niyetindedir. 

gın yeni kıymetine göre fiat-
bürosunun içtimaa davet edil- dnn konsey reisi bu münase- Cenevre 3 (Ö.R)- Silahsız· !erini bulmuşlardır. Geçen 
mesi hakkında Fransa hariciye betle ispanyaya teşekkürlerini lnnma konferansı bürosunda Cuma günü 76.82 frank kıy-
nazırı lvon Delbos tarafından bildirmiştir. Konseyin daimi pazartesi glinü Paul Boncour metinde olan bir lngiliz lirası 
yapılıın teklıfi resmen bildir- azalıklarına seçilen Yeni Ze- lskandinavya delegelerinden şimdi 105 frank etmektedir. 
miştir. land, İsveç ve Bolivya mümes- sonra söz alarak Fransanın DoJar da evvelki kıymeti oJan 
Diğer taraftan Milletler ce- silJeri de ilk defa olarak kon- ııe sebeble silahsızlanma kon- 15,19 franktan 21,45 franga 

miyeti konseyi de yeni millet- sey masası etrafında birleş- feransını yeniden canlandırmak çıkmıştır. Ecnebi esham ve tah-
Jer cemiyeti sarayında kendi- mişlerdir. istediğini anlatacaktır. Ancak viiatı üzerinde beklenildiği gibi 
sine ayrılan munzzam salonu Paris, 3 (Hususi)- Milli mü- Fransız delegesi büro önünde yüzde 15-30 arasında bir te-
resmen teseJJüm etmiştir. Bu dafaa ulusal komitesi milJi mü- tafsilata girişerek Fransanın reffü hasıl olmuştur. En büyük 
salonun tezyinatı bir İspanyol dafaa nazırı Daladier'nin reis- silahların azaltılması sahasında- güçlük Fran«cız esham ve tah-
ressamının eseridir. Muazzam lığinde toplanarak harp halin- ki teşebbüsü hakkında şimdi- vilatının yeni fintlerini tayinde 
yağlı boya tablolar insanlığın de milletin teşkilatı hakkındaki den izahat vermek niyetinde idi. Bun'arın fiatleri de istikrar 
ışığa doğru yükseliş:ni temsil ı kanun projesini tetlkik etmiştir. değildir. bulmak üzeredir. 
••••••••••••••••••••c•e••••••••••ıaııaıııı••••••••••••••••••••••••••••••ııııııııııaıııııaıı••s••••••ıııı•ı•ıııı••••••••••••••ııaıııaııııı•••••••••••••••••••••••••••&••••••••••• 

am ar!ak karşı andn 

y 

Beyrut, 3 (A.A) - Şam şeb i Fransız - Suriye muabedesiai 
imza eden ve Fransadan avdet den Surye heyetini coşkun te
znhiiratla karşılamıŞhr. 100 bin kişilik bir halk kütlesi heyeti 
istasyonda beklemekte idi. 

Suriye başbakanı istasyona gelerek heyeti selamlamıştır.Heyet 
hükümet sarayına giderek cumhur başkanı ve Suriye komiseri 
ile göriişmüştür. 

1 avt seferlerin~ 85 --ilyon verildi . 
r 

Ha ~ali • • • 
razıanı 

Alman elçisi · egörüştü 
it --

Roma 3 ( A.A ) - Yeni tayyare alanlarının inşası ve şimdiki 
tesisatın genişletilmesi için 936 bütçesine 80 milyon liret ilave 
edilmiştir. 

Roma 3 ( A.A ) - Bütün Rama gaıeteleri Habeşistan umu
mi valisi general Grazianinin Adis - Abebadaki Almanya mü· 
messiline yaptığı 2iyareti mevzuubahs etmektedirler. Gazeteler 
bunun umumi valinin Habeş hükümeti nezdinde mümessillik et
miş olan bir diplomata ilk yaptığı bir ziyaret olduğunu kaydet
mektedirler. 

Fransa, ekonomik konseyde frankın 
sukut sebeblerini anlatacak 

Cenevre, 3 ( Ö.R ) - Ekonomik ve mali meseleleri tedkik 
eden ikinci komisyon pazar günü Belçika Başvekili Van Zeeland 
riyastinde toplanacaktır. İlk önce Fransız Ticaret Nazırı Bas
tid'in mi, yoksa Ingiliz delegasyonunun mu söz alacağı malum 
değildir. 

Bestid Frans1z hükumetinin ne sebeble parasını lngiliz ve 
Amerikan paralarına uydurmak mecburiyetinde kaldığını ve bü
tün sermayelerle malların daha fili şekilde deveranı için nasıl 
neticeler çıkabileceğini anlatacak, Fransanın ayni yola girmek 
istiyen bükümetlerle hemen müzakereye hazar bulunduğunu söy
liyecektir. 

Yetmiş beş bin Çinli toplandı 

anghayda gCrginlik var 
·ı ~ e a 

Hong Kong, 3 (A.A) - Şanghayda vaziyet bir hayli gergin
dir. Çinliler Nankin, Şanghay, Hıınkeu üzerinde mühim mikdarda 
asker tahşid etmişlerdir. 
Şanghay Japon mehafili bu hatlarda toplanmış olan Çin 

kuvvetlerinin 75 bin kişiye yakın olduğunu tahmin etmektedirler. 
Tokyo, 3 (A.A) - lngiliz büyük elçisi ile Arita aras:nda 

yapılan konuşmayı hatırlatan Royter ajansının diplomatik muha
biri lngilterenin uzak şarktaki buhranla alakadar olmadığı 
hakkındaki haberin yanlış olduğunu yazmaktadır. 

300,000 Elen alkı 

al •• u -ea 

Basveki · Balkan Yunan 
dostluğundan bahsetti .. 

Atina 3 (Yeni Asır) - Ko
munızmi ezerek Yunanistanı 

komşuları gibi iç sükuna ka
vuşturan general Metaksasa 
şükran nişanesi olarak bugün 
Atinada 300,000 halkın iştira-
kiyle büyük bir miting yapıldı. 

Daha sabahtan itibaren meş
rutiyet meydanı insan kalaba
lıklariyle dolmuştu. Cıvar vila
yet ve kazalardan da birçok 
kimseler bu miting için Atinaya 
gelmişlerdi. Pire halkının yarısı 
da mitingte bulunmuştur. 

300,000 kişi milli marşı te
rennüm ederek başvekilin 

önünde şükran yemini etmiş
lerdir. Bunu müteakip balkona 

çıkan başvekil general Metak
sas demiştir ki: 

- "Elenler, 
Ben sizin yüksek itimadınıza 

güvenerek yeni idareyi ele al
dığım zaman vaziyetin çok 
müşkül olduğunu biliyordum. 
Fakat rejim ve memleket teh
lükeli idi. Şimdi vaziyete 
hakim bulunuyoruz. Sizin he
yecanınızı anlıyorum. Idareyi 
sıkı bir tarzda elimde tutaca-

ğım. Çünkü milletime olan 
mes'uliyeti tamamen müdrikinı. 

iftiharla haber veriyorum: 
Aldığımız tedbirlerden sonra 

komünizm bu memlekette mu· 
vaffak o!amıyaeakhr. lkbsal 
programımız her smıf halkı. 
iktısadi kalkınmasına yardım 
edecektir. Din ve vatandaşlık 
duygularının kuvvetlenmesine 
mesai sarfedilecektir. 

Yunan başvekiJi nutkunun 
bundan sonraki kısmında mem
lekttin korporasyon tarzında 
idare edileceğini, Yunanistanın 
harp maceraları arkasında ko
şan zümreye iltihak etmiyece
ğini, bunun için dostluklarını 
Balkan antantı devletler züm
resiyle birleştirdiğini söylemiş
tir. 

Bu nutku 300,000 kişi alkış
lamıştır. 

•••••••••••••••••••••••• 

Belgrad elçimiz 
Belgrad, 3 ( Yeni Asır ) -

Türkiyenin Belgrad elçisi Ali 
Haydar, yirmi gün mezuniyetle 
Viyıınaya gitmiştir. ·-TA YY fl ... RE Sineması 

T E L E F O N 31s1 

Bu hafta, aylardanberi beklenen iki büyük fitim birden 

1 - AŞK UGRUNDA 
Yaningse büyük bir şöhret kazandıran şaheser fılim 

Anna Bella - Jean Gabin - Fernand Gravey 

u AL l ~E VE 
Zeng"n dekorlar içinde yüzlerce güzel kızın iştirakile çev
rilen knhkalar filmi - Modern ve meşhur Amerikan komiği 

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

······························••5•••••••••••••••&••········· SEANS SAATLARI 
Hergün : 2.30 - 5.40 - 9.15 Aşk Ugrunda 4.5 - 7.30 

Mumyaların serveti. Cumartesi ve pazar günleri saat 1 de 
Mumyaların serveti filmi ile başlar. 
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Yeni eserler: 

Loyd Corcun hatıraları !Nankin Asilerin diktatörü Franko 
Kavgacı adam lngiliz 
başkumandanı Mareşal 
Heige hücum ediyor. 

Japon müddeiya- ,,5. . . h .. ) l 
tını tamamen ıyasetımıze usurnet gosteren er e 
reddetti.. münasebette bulunmıyacağız,, diyor 

Şanghay, 2 (A A) - Japon
yanın, salahiyettar mehafili ye
niden aşağıdaki metalibatta 
bulunmuş o'.duğunu bildirmek· 
tedir : 

BUtUn lnglllz generı llerlnl : "Askeri bir projeyi 
anlamak iktidarında olmıyan boş kaf<>lar,, 

Diye tahkir edi} or •• 
1 - Bir takım Çinli me

murlara yol verilmesi. Birkaç gün evvel Loyd Cor
cun meşhur hatıratının beşinci 
cildi intişar etti. Bu kitapta 
kavgacı adam logiliz başku 

mandam mareşal Heyge şid
detle hücum etmektedir. 

Umumiyetitibarile Loyd Corç 
bütün lngiliz generallerine hü
cum ederek "askeri bir pro
jeyi bile anlamak iktidarında 

olmıyan boş kafalar" diye tah· 
kir ediyor. Fakat Mareşal Heyg 
hakkındaki ifadesi bir kat daha 
şiddetlidir. Diyor ki: 

"Yorulmak bilmeyen şanpe
restliğini tatmin için Heyg 
"Pasentiyi,, muharebesinde 400 
bin lngilizi feda etmiştir. 1918 
Martındaki büyük Alman taar· 
ruzu esnasında beşinci lngiliz 
ordusunun müdhiş hezimetin
den yegane mes'ul de odur. 
Onun yüzünden 15 günde müt
tefiklerin 188 bin askeri saffı 
harp haricinde kalmıştır." 

"1918 Şubatı sonlarına doğ
ru, Mareşal Heyg gibi anla· 
yışsız bir kafa bile Almanların 
hücumlarını müttefik cebhesi
nin hangi kısmında açacakla
rından ve bu hücumun ne ka
dar dehşetli olacağından şüp
he edemezdi. Böyle olduğu 

halde Heyg lazımgelen hazır

lıklara girişmekten istinkaf etti. 
Flandra cebhesinde her bir 
buçuk mil bir fırka tarafından 
muhafaza ediliyordu. S nci ordu
nun tehdide maruz olan mıntaka· 
sında ise her fırkaya iki misli 
mesafenin muhafazası verilmiş 

idi. Müdafaa hatları taslak ha
linde ve ihtiyatlar da kifayetsiz 
idi. Heyg en mükemmel Ingiliz 
fırkalarından 13 üncü ilk önce 
Fliskiyer'de, sonra da Passen
tiyi de mantık hilafı tutmakta 
ısrar ettiği vaziyette feda elti 
~e cebhenin daha zayıf nok
talarını kendi haline bıraktı. 
Netice: Mareşalın kahraman 
gözükmek ihtirasını millet ve 
üçüncü ordu ile beşinci ordu 
muhariblerinin zavallı aileleri 
pek bahalı ödediler: 

"Malüm olduji'u üzere hezi
metten sonra beşinci lngiliz 
ordusu kumandanı General 
sir Hubert Kof azledildi. Bu 
haksızlıktı ve keyfi bir hare
ketti. Heyg hükümete sorma· 
dan bunu yapıı'lıştı. Kendisinin 
caciyane şanperestliğini ve ik
tidarsızlığını örtmek iç:n şerefli 

ve cesur bir askeri feda etti.,, 

Loyd Corç diğer lngiliz ge
nerallerinden de daha ziyade 
hürmetle bahsetmiyor. Erkanı 
harbiye reisi hakkında bakınız 
ne diyor: 

"Sir Heory Wilsoo o kadar 
acaib fikirli idi ki çok defa:ar 
gülünç olurdu. Hayat ve 
memat meselelerinde nükte 
yapmağa kalkışırdı. Tahammül 
edilmez, iki y iizlü bir adamdı. 
ismine bağlı olan ihanet • şüp
hesi kolayca mazur görülebi
lir ... ,, 

"Sir Villiaın Robertona ge
lince: O ve do>tları hükürneti 
devirmek ve kendi diktatörliik-
ferini kurmak b:iiyasında idi-
!er ... " 

Bilaki.$ Fransız mare~alı 
Foch hakkında Loyd Coıç 
hayrao',ğmı giz~emez. 

" Eğer 21 Marttan önce 
ıııuttefik ihtiyat kuvvetlerinin 
başkumandanlığı ona verilmiş 
olsaydı Mart ve Nisan felaket-

Lovd Corç 
!erinin önüne geçebilecek ve 
mütekabil taarruz daha önce 
semeresini verecekti. 

"Bizim umumi erkanıharbi
yemiz F och'u hiç takdir et
mezdi. Bizim generallerimiz 
ihtiyar Fransız askeri hakkında 
istihfaflarını gizlemezlerdi. Hal
buki, cesaretile Foch vaziyeti 
kurtardı •.• F och harbın en bü
yük generalı idi ... " 

Bir diğer bahiste Loyd Corç 
Mart ric'ati esnasındaki bir 
münakaşayı hatırlatıyor. Heyg 
ve Petain cebhenin Manş sahi
line doğru kısaltılması mütalea
sında idiler. 

"Foch münakaşaya iştirak et
memişti. Mesele hakkında onun 
da mütaleası sorulduğu zaman: 

- Bir adım bile gerileme
yinl dedi. 

Bu dikkate şayan cümleyi 
iki üç defa tekrar etti. 

Loyd Corç Amerikan asker
leri hakkında da çok takdirli 
bir lisan kullanmakta, fakat 
Amerikan ordusunun malzeme 
tedariki meselesinin acır>acak 

bir kararsızlık vaziyeti teşkil 

ettiğini yazmaktadır. 

2 - Ko'Dünizme karşı müş· 
terek bir hareket icrası. 

Böyle b:r han:ket Japon 
kııvvetlerirıin bilhas~a Ş:mali 

Çindeki hareketin tamamiyle 
serbest olmasını istilzam eder. 

3 - Nankin hüLümeti nez
dinde Japonyalı askeri müşa
virler bu 1 ıınması. 

4 - Japonya i'.e Çin ve 
Mançuri arasında sivil hava 
münakalatı tesisi. 

Nankin hükümeti bu meta
libatı reddederek çok azim
karane hareket etmiştir.Japon 

dip'omasi mehafili böyle bir 
harekete intizar etmemekte 
idi. 

Şanghay, 2 (A.A) - Bir Ja· 
pon bahriye silahendazını öl
dürmüş olan iki Çin'li bura
daki Çin muhakemelerinden 
biri tarafından idama mahkum 
edilmiştir. Diğer bir Çio'Ji be
raet etmiştir. 

Ruzvelt'in cevabı 
Pittsburg, 2 (A.A) - Reisi

cumhur Ruzvelt kendi idaresinin 
iktısadi inhitatla mücadele et
mek için fevkalade ve de:ice 
masraflar yapmış o!duğu su
retindeki muahezelere cevab 
vermek için söylemiş olduğu 
bir nutukta; kerşeyden evvel 
insaniyet gelir demiştir. 

Mumai!eyh bütçe müvazeoe! 
sini temin etmek Amerikan 
milletine karşı bir cinayet olur
du söz!erini ilave etmiş ve 
bununla hükumetin yardımı 
olmadıi(ı takdirde ekmeksiz 
kalacak olan milyonlarca işsize 
telmih etmiştir. 

lngilterenin müdafaa planı 

işçi partisi şefi Hoare 
hücumlarda bulundu 

"Hoare'ln bizden itlmad bekleme.;! kUstahça 
bir şeydir ,, dedi. ışçller manda sisteminin 
genlşlenıeslne taraftardır. 

Loodra, 2 ( A A ) - Sabah mt-sele hakkında işçi kongresi 
gazeteleri Sir Samuel Hoarın cevab verecektir. 
dün muhafazakar parti kon- Londra 3 ( Ö. R ) - Mu-
gresiode söylediği nutuk hak- hafazakar partisi kongres idahi-
kında uzun tahliller neşretmek- li siyase'e aid iki karar sureti 
tedir. Times gazetesi diyorki : kabul ederek mesaisine niha-

Hükümetin silahlanma prog- yet verm:ştir. Son celsede bil-
ramı gecikmeden ve mümkün hassa finans bakanı Neville 
olduğu kadar süratle tatbiki Chamberlain tarafından söyle-
arzu olunmaktadır. nilen nutuk dikkati çekm "şiir. 

Daily Telgraf gazetesi hü- Londra 3 ( Ö.R) - lngiliz 
kümet,çok kat'i ifadelerile öteki işçi partisi icra komitesi dün 
hükümetlerio silahlanmalarını öğiı:den sonra toplanmış ve 
uazarı 'tibare almaksızın mem- hükümetin silah'aoma planına 
leketin milli müdafaasını temin iştirakini parti kongresine tavsi-
etınek kararında olduğunu is- ye etmeğe karar vermiştir. Is-
bat etmiştir. panyada ademi müdahale mes-

Muha~if matbuat bu nutkun efesi muallakta bırakılmıştır. 
aleyhinde 
tedir. 

yazılar neşretmek- Mandaların nakli meselesine 
gelince, buna resmen şu hal 

Daily 
bir yazı 
ki : 

Herald gazetesinde 
neşreden Attles d yor 

Hoare, Lava! p!anı ile lngiliz 
projesini mahsüs derecede mu
tazarrır eden ve isçilerin yar
dımını istemek salahiyetini 
haiz bu'unmıyan Hoare siyasa
sına karşı itimad beslemeyi 
işçi partisinden istemek küs
tahça lıirşeydir. lngilterenin 
yeniden silahlanmak ihtiyacında 
o!up olmaması ayrı bir mese
ledir. Pek mühim olmıyan bu 

şekli verilmiştir: "Ingiliz man
dası altındaki arazinin dikta
törlükle ida~e edilen memle
ketlere devrine prensib itibarile 
muhalif olmakla beraber, işçi 

partisi esas itibarile mandalar 
sisteminin genişlemesine taraf

ı tardır.,, 

ltaJya iınparatorluğu 

ı Roma, 3 (A.A)- ltalya kral-

ı 
lığının Lir impar.atorluk ve bü
kü Det reisliğinin de şansölye
liğe tahvili mevzuu bahsolmak
tadır, 

Asiler esır ettık:eıi l[t11r c11mh1J11vetçileri kuışıına dizmeije götıiıü;ıotlar 
Burgos, 2 (A.A) - Dün sa- raftan bir çember içine almak Generalın yeğeni olan Albay 

hah General Cabennelas Bur- için bütün cephelerde tazyik- Francisco Fraoconuo generalın 
gos Nasyonalist hüküıneti na- !erini arttırml!kta olduğunu memleketi idare edecek bir 
mma General Francisco Fran- tanih etmektedirler. askeri diktatörlük teşkil ede-
coya ispanya devleti reisi sala- Nasyoııalistlerin umumi ka- rek reisliğini ve başvekilliğioi 

f . rargahı birkaç gün sonra Val-hiyetini te v;z eım:şıır. deruhte etmek niyet ode oldu-
Öğleden sonra toplanan hii- ladolide. nakledilecektir. Hali- ğunu söylemiş olduğu rivayet 

kümet erkanı General Franko- hazırda orada bulunmakta olan edilmektedir. 
nun riyasetinde hükümetin general Mola general Fraoko- General Franko Madride 
fevkaljde salahiyetlerini muha- nun muavini olacaktır. karşı yapılacak taarruzu bizzat 
faza etmesi kararını vermiş- DÖRT HAFTADA MADRIDI idare etmek ta~avvurundadır. 
!erdir. • ALACAKLARMIŞ INGIL TEREYE TEMiNAT 

Siyasi müşahidler General Lizbon, 2 (A.A) - General VERDiLER 
Franko'nun halihazırda Dikta- Franko Burgosta asiler tara-
törlük salahiyetlerine sahih ol- fından işgal edilmiş olan mın-
duğunu beyan ve ancak ken- takaların bilkuvve diktatörü 
disini Devlet Reisi unvanile ilan edildikten sonra lspanya-
iktifa etmek istemiş ve Dikta- nın arazi tamamiyetini lspanyol 
tör kelimesin;n telaffuz edil- milletinin şeref ve saadttioi 
mesini arzu etmemiş olduğunu müdafaa edeceğini yemin et-
ilave eylemektedirler. tikten sonra şevk ve galeyan 

Bu müşahidler bu son kara- içinde bulunan halk tarafından 
rın Nasyooalistlerin muzafferi- çağrılan general pençereden 
yelten emin olduklarına defa- görünerelı: bir hitabe söyle-

miştir. 
let etmekte bulunduğunu, ilave Mu111a,ileyh her aile ocağının 
ediyorlar.Çünkü general Frao- bu yıl ekmeksiz kalmaması ve 
koya bu • saliihiyetleriq ançak bu kış içinde ısınabilmesi için 
Madrid'in zaptından sonra ve- elinden geleni yapa'cağını söy-
rileceği söylenmekte idi. !emiştir. General demiştir ki: 
· Burgosdaki askeri mütahas· Ecnebi memleketlerle ve bil-
sıslar Nasyonalist kuvvetlerin ha~sa b'zim siyasetimize karşı 
üç veya dört hafta sonra Mad- husumet göstermemiş olanlarla 
ridi ele geçireceklerini beyan ticaret itilafoameleri yapacağız. 
etmektedirler. Bu mütahassıs- Medeniyetimize karşı mücadele 
lar 150 bin kiş;den mürekkep edenlerle münasebette buluo-
bir kuvvetin paytahtı her ta• mayız. 

Londra 2 (A.A) - General 
Gueipo de Llanooun ispanya 
arazisinin hiçbir kısmının ecoe· 
bilere verilmemiş olduğu sure• 
tinde radyo ile yapmış olduğıı 

beyanat ile yarı resmi mehafi· 
lin gazetecilere böyle bir en· 
dişeye düşmeye mahal yoktıır 
suretindeki itimatkar beyanatı 

arasında bir mukarenet görül· 
mektedir. 

Geçen hafta bu mesele hak· 
kında izhar olunan itimadsızlık· 
tan sonra gösterilen bu itimat· 
tan siy~si melıafil şöyle bir 
netice istihraç ediyorlar: 

Burgos komitesi Baleares 
adalarının ltalyaya ve Kanarya 
adalarının Almanya ya terkedil• 
memiş olduğuna dair Iogilte· 
reye teminat vermek lüzumunıı 
hissetmiştir. 

Aragonda cumhuriyetçiler galiptir 

Asiler Malagayı, hükômetçiler de 
Huescayı bombardıman ediyorlar 
Cebe" üttarık 2 (A.A) - Or

roue adlı lngiliz destroyeri 
muhtelif mil:etlere mensub 20 
miilteciyi buraya getirmiştir. 
Bunlar asi tayyarelerin Mala
gayı şiddet!e bombardıman ede
rek insanca mühim zayiata se-

• bebiy<"t verdiklerini söylemek
tedirler. 

Bu limanda ancak bir hüku
met denizaltı gemisi kalmıştır. 
iki asi vapur Sota ile Alcezi· 
ras arasında yakında Malagaya 
'yapılması muhtemel olan taar
ruz için asker ve mühimmat 
taşımaktadır. 

Barseloo, 2 (A.A) - Kuinte 
boğaziyle Aragon dağı cıva

rındaki tepeler şiddetli bir 
topçu bombardımanından sonra 
alınmıştır. Hükumet kıtaatı 405 
esir alarak asi mevzilerini işgal 
etmişlerdir. 

Hueska'eın bombardımanı 
devam etmektedir. 

Hııescada cıınıfııuivetçilerin taa11ıızlan 

Korteslerce ittifakla kararlaş· Aguirre a~iler tarafından işgal 
tırılmış olan muhtariyeti haiz edilmemiş o'an nahiyeler be' 
Bask hükumetinin muvakkat lediye mecli !erince bugünlerde 

Madrid, 2 (A.A)- Nizamatı merkezi Bilbao olacaktır. Reisi intibah edilecektir. •" 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bulgaristanda Avusturyada parti kavgası 
MahkOmlar tahliye erllldl Viyana, 3 (Ö.R)- Avustur- Binbaşı Fay da buna bir teb: 

Sofya, 3 (Yeni Asır) - Kral yadaki Heimvehren (Vatan liğle mukabele ederek prell 51 

Borisin on dokuzuncu Yıldö· mu"'dafı"lerı") teşkila"tının reisi fl'k 'f · · ı klB şe ı vazı esını an amama 
nümü münasebetile bazı mah· Prens Starhemberg tarafından itham etmekle ve kendisioiıı 
kumların cezaları affedilmiştir. neşredilen bir teblig· de son za- l r 

Heimvehrenleri sag" lam esas a 
Kralın iradesi bugün mahküm- mana kadar prensin muavini 
!ara tebliğ edilmiş ve hepsi olan binbaşı Fayın teşkilattan üzerinde tensik niyetinde ofdll' 
tahliye edilmiştir. ihraç edildiği bildirilmektı.dir. ğunu bildirmeltedir. 

• 
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Madtid. 3 (Ö.R) - Harbiye 

nezaretinin tebliği ekser cep• 
heler üzerinde sükünet mevcud 
olduğunu bildirmeldedir. Hü
kumet kuvvetleri, şiddetli hava 
hücumundan ve topçu ateşin
den sonra Ovyedo asi mevki
lerine hücum etmişler ve bir 
ıafer kazanmışlardır. Saragos 
cephesinde hükumet kuvvetleri 
bir asi hücumunu püskürtmüş
lerdir. Hueska cıvannda topçu 
faaliyeti vardır. 

Naval Peral ve Avilla civa
rında hükumet kuvvetlerine 
hücum eden Faslı ve faşist 
kuvvetleri birkaç saat süren 
bir harptan sonra püskürtül
nıüşlerdir. Milliciler birçok 
ölü ve 30 esir bırakmıılardır. 

Harbiye nezareti, isyana işti
rak edenlerin emvalinin müsa
deresi hakkındaki ıon emirna
menin bunlann her tllrl6 em• 
valine şamil olduğunu bildir
miştir. 

Madrid, 3 (Ô.R) - Harbiye 
nezaretinin bir tebliğine göre 
şimal cephesinde hükümet top
çusu Bask eyaletinde dOşman 
mevzilerini bombardıman etmİJ 
ve tayyareler ayni mevkiler 
Üzerinde uçarak bombardıma• 
nın mllessir olduğunu görmüş· 
lerdir. Toledo viliyetinde hll
kümetçiler iki köy zaptetmiş
ler ve asilerin bir ileri mevkiinc 
hücum ederek 10 Faslı öldür· 
rnüşler, 8 esirle 2 mitralyöz ve 
~O ti.ifek almışlardır. 

Moskova, 3 (Ô.R) - İspan
yol A ilerine kumanda eden 
Franko ordu u paytabttan 58 
kilometre uzakta bulunuyor. 
Hükumet askerleri diğer bir 
İ!ttikamete ilerilemektedirler. 

Madrid yakınlarında asilerle 
şiddetli vuruşmalar oluyor. Hü· 
kümetçiler ciddi mukavemet 
pösteriyorfar. 

Moskova 3 ( Ö.R ) - Mem· 
leketin her yerinde lspanyol 
topraklarını kahramanca müda• 
faf\ eden milisler lehine miting
ler yapıhyor. lspanyol halkı 
~çin Sovyet işçileri aralarında 
ıane topluyorlar. 

Londra 3 (Ô.R) - Royter 
a jansma göre general Franko 
Majork ve Botcar adalarında 
~tukunun muhafazası hakkın• 

Yazan: Tok Dil 

Haydaroğlu du•aran arka-
;•n~~ .çıldınyordu. geçen ıöz
erı ışıttikçe yerinde tepiniyor, 

k~ııdini mıncıklayor, aeuizce 
gülüyordu, nihayet dayanamadı, 
duvarın üstüne bir kedi gibi 

•tladı. Birdenbire baııoa aıağı 
uzattı: 

B - Bingüll Dedi. Korkmal 
en Haydaroğluyum .. 

Fakat bu . ihtara raimeo 
lcorkmuılardı. 

- Aman! Amanf 
J)' ~ •ye avlunun kenarındaki 

ocfıl. ~ "a~mdan 2'Crİ . 2eri ka~ .. 

d • 
ıyor 

vetle i isiler · n zo 
ç ler 

da lngiltereye teminat vermiş• 

tir. 

Toledo ve Alkazardan iki göıtıniiş 
ıçın Cebelüttarık boğazına bükümeti bitaraflık taahhüdü· 
doğru hareket etmiştir. nün hilifındaki hareketler 

Paris 3 (Ô.R)- ffa9as ajan· Paris, 3 (Ô.R) - Radyo hakkında yeni bir nota 

sıoa göre isiler Madridin ti· 
mali garbisinde ve garbinde 

Sevil: Madridde vaziyetin ·ka· neşretmiştir. Buna nazaran 
rışık olduğunu iddia ediyor. 20 Eylülde 12 büyük Alman 

hücuma de9am etmektedirler. 

Madridden resmen bildirildiğine 
göre muhacimler ağır zayiatla 
püskürtUlmllşlerdir. Toledo mın· 

takasında hükümet piyadesi 
mevzilerini takviye etmiştir. 

Aynı radyoya göre general tayyaresi Almanyadan asilere 
Franko Toledo'da Alkazar ka- gönderilmiştir. 14 tayyare de 
lesinde hilkümetçiler tarafın- parça halinde Hamburgtan Por· 
dan öldüriilen asiler için bir tekiz yolile gönderilmiştir. Bir 
onozole yaptırmağa karar ver- Portekiz harp malzemesi fab-
miştir. rikası isilere 300 bin ekülük 

Pari•, 3 (Ô.R)- Havas ajan• 
sının Cebelüttanktan istihba· 

Yine Sevil radyosunun bil· mitralyöı ve mermi satmıştır. 
dirdiğinc göre kumandasız kal· Pero ltükümeti Asilere iki tay-
mıı olan Malaga şehri şimdi yare vermiştir. Nihayet 29 

rına nuaran hükümete sadık asilerin Fasla mftnasebetlerini Eylülde ltalyan mühimmat ve 
olan lspanyol filosu, Asilerin işkal edecek vaziyette değiJmiş. malzemesinin asilere gönderil· 
elindeki harp gemilerine hücum Brüksel, 3 (Ô.R) - ispanya di~i haber alınmıştır. 
···············--··················································································································· 
Yugoslavyanın Fransayaolan borcu 

kendUiğinden azaldı 
Belgrad 3 (Yeni Aınr) - Başvekil doktor Milin Stoyadiooviç 

bugnn Yugoslav ticaret odalannı temsil eden bir heyeti kabul 

ederek Fransız frangının sukutundan mütevellit zararlarını sor· 
muştur. 

Öğrenildiğine göre Yugoslavyanın Fransaya 440 milyon franga 
baliğ olan borcu bu yüzd~n üçte bir nisbetinde inmiştir. 

Yugoslavya kralı adına bir abide yapıldı 
Belgrad, 3 (Yeni As1r) - Müteveffa Yugoslavya kralı Alek

sandrın adını ebedileştirmek için Fransa bUkiımeti tarafından 
Fransanın muhtelif yerlerinde abideler dikiJmektedir. Pariste 

dikilen abidenin açılma töreni bu ayın on dokuzunda olacaktır. 
Yugoslavya hükümeti adJna bir heyet resmen açılma törenine 

iştirak edecektir. Törene Fransa cumhur başkam Lebrön riyuet 
edecektir. 

Tefrika No: 7 

talar, Haydaroğlu göz yumup 
açıncaya kadar içeri atladı ve 
koştu, BinS[ülü yakaladt: 

- Korkma! Kız! Bak bana 
ben Haydaroğluyum! 

Diye kızı kendine çektj, 
Bingül aolamışh, kolunu yüzüne 
örterek ses çıkarmadı. kardeşi 
Ayşe, biraz geride onu gör
mlif, ablasmm arkasına yavaşça 
ıokulup, arkasana cilveli bir 
çimdik atmııtı. Sessizce : 

- Kız bubam duymasın, ben 
arkada göıliyorum siıi! Diye 
avlunun karanltklarma çekUdi. 
Haydar~u Kt'lı ocağm 

başından çekerek, avludaki bir 
ağaç kütnğOoün üstüne oturttu. 
Saatlerce orada sevişerek, gö
rüşerek kaldılar. 

Horozletr ötmeğe başlamışh 
ki Bingül kalktı: 

- Can efem! vakıt gecikti, 
sonra gelirler, görürler biıi, 
hadi git! 

- Ben seni alacağım Bingöl! 
- Yatan! 
- Senin aşkına yemin edi-

yorum, Vallahi de alacağım, bil
lahi de alacağım. Yarın baban
dan seni istiyeceğim •. 

Afgan 
Harbiye nazırı 
müzeleri gezdi 
Moskova, 3 (A.A) - Afga

nistan harbiye nazırı Serdar 
Şah Mahmud ban ile berabe· 
rinde buJunanlar Leningradıo 
tarihi abidelerini ve müzele
rini gezmişlerdir. Vezir gece 
Leningrad askeri mıntakası 
kumandanı Cbapinikov tarafın
dan verilen ziyafetde buJun
muştur. Bu ~iyafetde nutuklar 
teati olunmuştur. 

Frangın kıymeti 
Istanbul, 3 (Yeni Asır) -

Burada frangın düşme nisbeti 
yüzde kırkı bulmuştur. 

- Siz Istanbula gitmiyor 
mısınız? 

- Gidiyoruz ammal Seni 
nişanladıktan, nikahladıktan 
sonra hak yoluna gazaya git· 
mişim ne ç•kar, sana sık 91k 
yine gdirim. 

- Efem! Benim Haydaroğ
Jum! 

- Bingül! Beş bin; on bin 
gül bile senin kadar olamaz, 
Bin gül! 

SarmaştsJar, öpüştüJer, Hay· 
daroğlu kendine sanki yeni bir 
tazelik, yeni bir dinçlik gelmiş
cesine duvardan atladı, türkü
Jer mmldanarak arıya arıya yine 
geldiği yere gitti, yazlığa ve 
Katırcmm yanma uzandı. 

Lakin henü:ı Haydaroğlu ra
hatına kavuşmamıştı ki Katırcı
oğlu kinayeli bir sesle: 

- Hoş geldin, Haydaroğlu, 
ne var, ne yok bakalım köyün 
içinde!. Bingül'ün hatırı hoş 
mu? Dedi. 

Haydaroğlu yattığı yerden 
kalkmayarak, gülümseme ile: 

tahlıye 
lstanbul3 (Ye

ni Asır muha-
birinden ) -
Kıbrıs ve Ra· 
dostan şehri

mize gelen ha- ~ 
berlerde Ha· t 

beş barbı üze- ~, 
rine Rndosta \~J;,mf,lf-:-

toplanan ltal- ~ 
yan askerleri
nin mezk(\r 
adaları tahliye
ye başladıldarı 
bildirilmekte -
dir. Son gün
lerde Radostan 
iki vapur do
lusu asker ltaJ
yaya gönderil
miştir. 

ltalyanlar di

• 

ğer adaları dn 
boşaltmnlda dır __ ... __ "_ 
lar. Meis ada-
sında yalnız bir "'"!~ı.ot~"'-::;.;"';!d""-""11 
baş çavuşla bir 
kaç nefer kal
~ıştır. 

Roma3 (Ö.R) ~m~~ 
Mebusan mec- Radostan bir manza•a 
liıi 30 Teşrinisanide,ayan mec- hanesine Burgos hükümetinin 
lisi 14 Kinunue9velde toplan- bayrağının çekilmesinden do-
mağa çağırılmıtlardır. layı bu hükumet nezdinde 
· Roma 3 ( Ô.R ) - Papalık liıımgelen şikiyette bulun~ 

Vatikandaki Ispanyol sefaret- muştur. 

Mekteplere fevkalade tehacüm 

Bir sınıfta 35 ten fazla 
talebe olmıyacak 

•• _. .... 4m ____ ~~~ 

Fakat lzmirde değil, Fransada .. 
Paris, 3 (Hususi) - Türki

yede olduğu gibi F ransada da 
yeni dera senesi başinda bütün 

tnekteplere fevkalade bir te

hacüm görUlmüştür. Bütün mek· 

tepler diin açılmışhr. Busene
nin hatırlarda kalmasına bir 

sebeb de mecburi tahsil çağıoın 
13 ten 14 yaşına kadar uzahl
mış olmasıdır. Diğer taraftan 

gerek ilkmekteplerde, gerek 
tali mekteplerde busene bir 
smıfta (35) ten fazla talebe 
olmıyacaktır. Bu kararın neti
cesi olarak birçok yeni mual· 
limler tayin edilmif ve yenidt'n 
tesisi liıım gelen ders smıfları 
için bütün binalardan ve mek
tep binalarının vestiyere vann
caya kadar bütün dairelerinden 
istC.de edilmiştir. ... ..... ... 

Arap lideri 
kanı 

FevziJdin yaralandı, 
da zehirlendi .. 

Kudüs, (Royter)- Arap ihtilal lideri Fevıiddin Kavaşi'nin 
ağır surette yaratandığı ve ölüm döşeğinde on dakikalannı 
yaşadığı bildiriliyor. Arap lideri, Jenio civarında Jaba mevkiinde 
lcgHiz askeri kuvvetlerine Arap çeteleri tarafından yapılan 
baskın esnasında yara!anmışbr. Yaralarmdan biri omuzundadır. 
Kanının zehirlendiği söyleniyor. 

Liderin şimdi nerede tedavi edilmekte oJduğu tahkik ediliyor. 
Kendisi hakkında en ufak malumat yoktur. Bir habere göre 
kendisi Arap milliyetçileri tarafından yer altındaki gizli bir 
hastanede tedavi edilmekte imiş .. 

- A canım! Katarcı! Bunda 1 
ne var sanki? Gezmeğe çık- ı 
tım. Sen uyumana bak! 

- Doğru! Bende biJiyorum, 
gezmeğe çıkbn amma, gece 
vaktı da gUzel bir kuş avladın. 

Haydaroğlu kalktı, Kahrcmın 

baş ucuna sokuldu: 
- Dur hele dedi. Seninle 

sahiden görüıelim. 
- Görüş bakahm, fakat uy

kunun anasını belledin .. 
Orası mal6m, zarara da 

yok. 
Tabii ıevdanm yeli kara 

bağrında esiyor senin! 
- Kahrcl şakayı bırak; sa

hiden ben o kııa tutuldum .. 
- O kız da seni bu zamana 

kadar tuttu. 
- Her ne ise.. Sözleştik .. 

Ben onu alacağım .. 
Kahrcı dirsek vererek yerin

den bir kalkındı : 
- Haydiii ! Demek bi7. bu

raya :weni evlendirmeğe geldik 
öyle mi ? Hanilen seferimiz? 

- Dur sen hele ! Onu da 

yaparız, benim iş bir saathld 
mesele ! 

- E? 
- Sen benim yerımc kızı 

babasından iste ! 
- Ata!.. Oh, oh, oh ! Biz 

sultan ttı:miılemeğe, taht yeni
Jemeğc giderken bir de yefil 
ebelik.. Ne hoş ~ey, söyle 
bakalam. ağa, söyle daha ne 
diyeceğin, ne ettireceğin var .. 

Vay gidi Mebmedim benim, 
vay gidi kara gözlüm benim .. 
Bir de bubalık yapacağız hat. 
Hah hah habh .. 

- Şakaya boğma lifıda, 
otur görüşelim .. 

- Boğduğumuz yok .. Da 
bakalım, ne halin varsa ga
rülsün. 

Haydaroğlu Kattrcıyı oturt· 
lu, sabaha karşı hayli görq
tüler ve gülüttüJcr. Nihayet 
karar verdiler, yathlar. 

Bir .saat uyumadan kalka 
Katarcı: 

nilmrdi -



olivu ktupla 
Amerikada da en 

•• 
Casus 

çok 
fil imleri 
rağbet R'Oren filimi erdir 

Frolayn doktordan daha baskın bir casusun macerası 
HolHvut, (Eylül)- Amerikada olduğu gibi 

Avrupada da en fazla revaç kazanan film
lerin casus filmleri oldugunu gözönünde 
tutan senaryocular mütemadiyen casus 
filmleri için senaryo hazırlamakla meşguller .. 
936 yılı mevsim ~onunda dünyanın en 
muazzam casusluk macerası olan (P.N.94) ün 
macerası filme çekiliyor. 

Fröylayn Doktor'dan daha baskın bir 
r.asus olan (P.N.94) ü bu filmde Elsa adıyle 
görülmektedir. Bu filmde ikinci bir casus 
olan Alan'da mühim bir rol oynamakta ve 
filmin iki kahramanından birini teşkil et
mektedir. Filmin bülasası: 

- Elsa ve Alan umumi har ha tekaddüm 
eden günlerde Londrada aktörlük etmekte 
ve ayni müessesede çalışmaktcıdırlar. lş 
ha} atında arkadaş olan bu iki genç, za
manla arkadaşlıklarını ilerleterek derin ·bir 
aşka başlamışlardır. ikisi de birbirlerini 
ciddi bir aşkla seviyorlar. 

Alan birgün Els:ı 'ya evlenmeği teklif 
ediyor. Elsa bu teklif karşısında şaşırmış 
ve sendelemiştir. Bunun imkanı olmadığını, 
evlenmek kararını henüz veremediğini bil
diriyor. Fakat bu hadise aralarına en ufak 
bir soğukluk sokmamış, bilakis aşklarını 
daha emin bir yola sevketmiş~ir. 

914 yılı.. Cihanı kana boyayan umumi 
harp patlak veriyor. Londra heyecan için
de .. Borsalar kapanıyor, ticarethaneler ame
lesizlikten kapılarını kapıyor. Halkta neşe 
hevesleri ölmüş.. Herkes memieket kay
gusuna düştüğü için tiyatro ve dansigJerde 
iş kalmıyor. 

Herkes askere koşuyor. İki sevgilinin 
~ll/IOllC Sımoll 'ım Amenlwılcı ılk çev11di ri Jılım nlall ,, Ot il( 

kızlar yataklta11esi,, {Ok muvaffak n/mıışlur 
Yaralı bir asker olarak Alman-
lara esir düşüyor. Harp bütün 
şiddetiyle devam ediyor. Al
an diğer yaralı arkadaşlariyle 

birlikte tedavi için Berline gön
deriliyor. 

Alan Berlinde büyük faaliyet 
gösteriyor. Paras1 olmadığı için 
bir otelde oda siliciliği yapı- . 
yor. Bu vazifesi arasında otele 
gelen miihim şahsiyetlerden 

koparabildiği malümatı mensub 
olduğu memuriyete bildiriyor. 
işte bu sırada otele bir misanr 
geliyor. Onlar göz~öze gelince 
birbirlerini tanıyorlar : 

- Alan ve Elsa .. 
iki sevgili sıcak ve samımi 

dal<ikalar geçiriyorlar. Alan EI-
saya açılmaktan çekinmiyor. 
ikisi de birbirlerinin mühim ıva
zife 'erinden haberdar oluyor)ar. 
Alan şübhe içinde.. Acaba 

kendisini ele verecek mi.. iki· 
sinin dt~ vazifeleri ayrı.. Biri 
Almanya, diğeri lngiltere için 
çalışıyorlar. 

Burada vazife susuyor ve 
ha11sız J11/dızlannda11 Raynıond Bo11lem1 ve Rmee Saüıt-Cvr bir gezintide aşk hakim oluyor. 

d · 1 · k l Al , ••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••• •••• ve a gün erı ya ın aştı. an ı 
muayene eden heyeti sıhhiye 

onu sakatlar arasına ayırıyor. 

Sebep .. Bu bir erkeklik sırrıdır. 
Yalnız kendisine haber veriliyor. 

Bu hadise Elsa ile Alan'ın 
aralarını açmıştır. Elsa Alan 'ı 
memleketini sevmemekle itham 
ediyor. Fakat yine aşklarına 
devam ediyorlar. 

Beklenmedik bir hadise .. El
sa ortadan kayboluyor. Alan 

bütün aramalarına rağmen onun 
en ufak bir haberini bile ala-

mıyor. Acaba nereye gitti.. 
Fakat bu gizli kalıyor. 

Alan müteessirdir. Teessürü, 
onun çalışma heveslerini kırı-

yor. Kararını vermiştir. Büyük 
erkanı harbiyeye başvuruyor. 

Herhalde ' cebhc gerisi hizmet
lerinde kullanılmasını istiyor. 

Arzusu is'af edilince Entelicens 
serviste mühim bir vazife alı

yor. 
Kendisine verilen vazife hem 

tehlükeli, hem de mühimdir. 
Düsman saflarına vaklasıvor. 

Bu yılık en muvaffakıyetli fiHmlerinden biri sayılan " Un 
Mauvais Garçon,, filminde Avukat rolünü yapan sevimli Fransız 
yıltıı11 Dstnielf e Darieux müekkili olan Henri Gorat ile görüşüyor. 

u yıl görüle fi ime 
Bu kış mevsiminde çok eyecanlı 

•• w• ve yüksek filimler gorec~gız .. 
M. Dietrich'in Zırhsız Şövalyesi de lzmirde gösterilecek 

Bu yıl Izmir sinemalarında cidden gü
zel filmler seyretmek imkanını bulacağız. 
lngiliz, Amerikan, Fransız ve Alman 
stüdyolarının en güzel ve en mutena film
lerinden büyük bir kısmı lzmir sinema· 
ları için angaje edilmiştir. Hatta bazı 
filmleri balkanlarda en evvel lstanbul ve 
lzmir sinemaları gösterecektir. 

Villy Forst'un rejisi altında çevrilen 
Mazurka ile Meh'o Goldwyn Mayer'in 
ikinci defa çevirdiği (La dam o Kamelya) 
ve Selaheddioi Eyyubi'nin hayatmı aydın
Jatan (Ehli salib muharebeleri) lzmirin 
seyredeceği süper filmer arasındadır. 

Geçen hafta Londranın yedi sinema
sında birden gösterilmeğe başlanan (Ehli 
salib muharebeleri), Amerikada tarihi 
vakalara karşı başhyan alakanın cidden 
muvaffak olunmuş bir neticesidir. Bu 
filmi Türkçe dublajı lstanbulda yapılmak
tadır. Bu filmi Pompeinin son günleri ta
kib edecektir. 

Grace Moore'un meşhur "Margarita 11 sı 
ve "Viyana çılgınlıkları., da pek yakında 
lzmir sinemalarında gösterilecektir. 

Yeni mevsimde, Fransızların Emil Ya
ning'si unvanını kazanan Harry Boare 
bize bu mevsimde Samson. Nicevo, Teras 
Bullia ve Bitboven'i yaşatacaktır. Bunlar 
arasında Samson ve Nicevo, siyah gözler 
kahramanının kabına erişilmiyen iki şah
eserdir. 

Şarl Buvaye Mayerling'i geçen mevsi
min sonunda memleketimize geldiği için 
ölü mevsimde gösterilmemişti. Bu mev
simde Mayerling'le birlikte yine Çarl Buy
ye'nin Marlen Ditrih'le birlikte çevirdiği 
tamamen renkli (Allahın Bahçelerinde) 
filmini de göreceğiz. 

Bu yıl Moris Şövalye'nin lzmir sinema
ları için angaje edilmiş iki güzel filmi 
vardsr. BunJar (Zaman adamı) ve (Güler-
ken) filmleridir. Bundan başka Erik Po- Mm/en Dirtrith'in Ln11dtada gezr.ıke11 a/111mış so!l ıcsnıi 
mer'in Deniz sübay namzetleri, Kerri Ku- (Zırhsız Şövalye) filmi de lzmirde gösterilecektir. 
per'in lhtiras'ı, Anna Steinin (Balalayka)· Bir kısmı lstanbulda çevrilen ( Beyaz Melek ) 
sı, Cinger Rogers'in Top·Hat'i, filoyu ta- filmiyle senenin en muvaffak filmi olan Kaptan 
kib edelim filmi ve bütün bunların fevkinde Blood filmi, Katerin Hepburn'un Kraliçe Marisi, 
Vals dalgası vardır. ayrıca üç Rus filmi bu mevsimde seyredecek-

Marlen Dietrich'in 935 yılı sonunda çevirdiği lerimiz arasında bulunuyor. 

ette Davis Londrada 
'' si kız ,, filnıini yarıda bırakar k 
Holivuddan ayrılmasına sebebnedir? 

Bette Davis bütün stüdyoların sevilen yıldızıdır 
" lntruse ,, filmindeki mu

vaffakıyeti dolayısile sinema 
san'atlar akademisinin birinci 
mükafatını almış olan tanınmış 
yıldızlardan Bette Davis, Ame
rikanın senfonik orkestra şef

lerinden Harman Nelsonla izdi
vacından az sonra Hollyvoodu 
terketmiştir. Artist'in °Asi Kız., 
filmini çevirmek için bir an· 
gajman altına girdiği halde 
kimseye haber bırakmaksızın 

hareketi büyük hayret uyan· 
dırmışbr. Asi Kız filminin bir
çok sahneleri çekilmiş bulunu
yordu. Bette Davis kocası 

ile birlikte Paris yolu ile 

Londraya geçmiştir. Orada 
Ludovic T eellitz ile bir komedi 
çevirmek için bir angajman 

yapmıştır. Bette Oavisin tanın
masma ve büyük şöhret ka
zanmasına The Man Who 
Played God filmidir. Cenub 
gölgeleri, Zincirler altında yir-
mi bin sene, Hudud şehri, Taş
lık orman filimlerinde muvaf
fakıyeti günden güne arttı. 

Bette Davis enerjisi, samimi 
ve mütevazi karakteriyle bü
tün stüdyoların sevilen yıldızı 
olmuştur.. /Jelle Daı•is 



lngiliz parti kongrelerinde lspanyol asilerine yard!m l Iran Haberleri 

Dış siyaseti idare 
edenler tenkid edildi 

Asilere · ltalya ve 
Almanya yardım ediyOr 

Iran hükômeti kültür 
faaliyetini genişletti 

Loadra, 3 ( Hususi ) - Mu
hafaza kir ve Oayoniat partisi
nin kongresi kapanmııtır. Dün
kn münakaşalar dahili siyasete 
aid iki karar sureti üzerinde 
cereyan etmiıtir. Bunlardan 
birincisi ıimdiki milli bir-
lik h6kümetine milzaheret 
eden bütün unaurlanu tekbir 
parti halinde birleşmesini iste· 
mekde, ikincisi ise lngiliz ha· 
riciye nazırhğının birbirini ta
kip eden zatlann son zamnlar
da mealekden yetiıme diplo
matı.na vazifelerini gasbetme
lerine tee111f ederek hlikimeti 
bu hataya bir nihayet vermeğe 
davet eylemekte idi. 

Birinci karar sureti az bir 
ekseriyetle bertaraf edilmiş. 
ikincisi ise izama hemen itti .. 
fakile taavib edilmittir. Fakat 
şu son gilnkli müzakerelerin 
uıl alikaıı, Baldvini temsil 
eden maliye nazoı air Neville 
Chamberlain tarafından llÖyle· 
nilen nutuk tlzerind'° toplan· 
mııtır. 

lngiltere 
DdhealeaUldyelll olarak 

altın mlkyesına rUcu 
edecekmlf .. 

Londra, 2 ( A.A ) - Eski 
Maliye Nazan Sir Robert Hor· 
ne, lngilterenin altın mikya
ıına eskisinden daha alesti· 
kiyetli bir tekilde rücu edece
ği kanaatinde bulunduğunu 
ı8ylemiftir. 

Mumaileyh dtlnyadaki döviz
lerin, bmbiyolann tanzimi aer_,..eri ile meaell Amen1ca, 
JaıOt-e ve Franıamn aenna• 
yeleri -~.... -hlacajmı 
illYe etlDİflb'. 

Vaıington, 2 ( A.A ) - F e
deral Reserve Board Amerika 
hllk6metinin alba atoklannın 
3 eyl61de 18 845 milyon dolar
dan ibaret olduiunu bildir
mektedir. 

Tondra, 3 (Husuı&i) - La
bour Party icra komitesi, gele
cek hafta toplanacak olan parti 
kongresine Ingilterenin yeniden 
silAhlauması esasının tasvibini 
tavsiye etmekle beraber hü
kOmet tarafınd "n teklif edilen 
tedbirler üzerinde tenkid hak
kını muhiifaza eclecektir. Ko
mite Milletler cemiyetine inanını 
teyid etmekte ve byynelmilel 
bir anlaşmaya dayanan · silah· 
stzlanma ve koJJektif emniyet 
siyaseti lehinde bulunmaktadn·. 

Londra, 3 ( Ô.R ) - Muha
fazakir kongresindeki nutkun
da Sir Neville Chamberlain 
Fransa, lngiltere ve Amerika 
arasındaki para an1a,masının 
beynelmilel para sist~mterinde 
daha istikrarlı şartlar ibda · 
sına yardun edeceği ümidi· 
ni izhar etmiı ve diğer 
tarafdan lngiliz teslihahnın 
Milletler Cemiyetini veya kol• 
lektif emniyet esasını terket
mek mana11aa gelemiyeceğiai 
söylemiştir. 

Kanundan 
kaçılmaz 
.. Kanundan kaçılmaz,, filmine 

yalnız güzeldir demek insafsız
lık o'acak... Bu bir şahes~rdir. 

Silva Sidney'in san'atı ve 
cazibesi ile dolu olan bu film 
hem temiz bir aşkı, hem de 
heyecanh filmlerin merak ve 
halecanam taşıyor. Saf bir kızı 
sureta g6rüniişil ile iğfal eden 
korkunç bir baydud, ona ha
kikaten Apk oluyor. Fakat kız 
haydudun yüzünden hapse 
ahltye~ hapisten kaçıy(lır, ar• 
kaı nı devlet kuvvetleri talıib 

ediyorlar, nihayet haydudun 
bu kıza karıı aşkı yüzlln· 
den baydud al!iyor. Kızm 
batından geçen acıklı vak'a 
bu birkaç satıra sığacak bir 
mevzu değildir. "kanundan ka-

~-
İZMIR 

Cenevre 3 (A.A) - Geçen 
gün matbuata verilen ve ade
mi miidahale ittifakının çij?nen
mesi hakkındaki notasını itmam 
ederek hükftmeti namına ha
reket eden lspanyol delegas
yonu bugün yeni bir beyanna
me neşretmiştir. 8/8 ile 29/9 
aruında vukubulan hadiseleri 
mevzuubahseden bu beyanna
mede ezcümle deniliyor ki : 

29 eylülde 12 büyük Alman 
tayyaresi Tetuana gelmiş ve 
Legion Etrangere a1ayının Sevil· 
leye naklinde kullanılmıştır. 12 
eyl61de Triesteden gelen Ali~bu
ton ltalyan geruisiTetuana s"k • 
mut, tayyareler, bombalar • 
sillb get•rmittir. Bundan bat
ka nç ltalyan bombardıman 
tayyaresi Majorka adasına gel· 
mişti. Ceneveden ~elen N ereit 
gemisi bu limana 360 ton harb 
malzemesi ve ezciimle büyük 
çapta bombalar nakletmiş hu· 
Junmakta idi. Sokulmuş bir 
vaziyette olup Hamburg lima
nında yüklenmiş olan 14 tay• 
yare Portekizden Sevilleye ge
tirilmiştir. 27 Eylülde Lisonda 
Ispanyol hududuna harp mal-
7.eme!li, zehirli gazlar nakledi1-
......................................•. ., 

Asya paktı 
Brüksel 3 ( Ô.R ) - lstan-. 

bu1dan bildirildiğine göre hari .. 
ciye müsteşarı Iran, İrak ve 
Afganistan hariciye nazırlarının 
yakanda Aokaraya gelecekleri 
haberini tekzib etmiştir. Asya 
pakbnın imza tarihi daha tes• 
bit edilmemiştir. 

·········································~ 
çı lmaz " filmi el) ince tefe"" 
ruabn• kad,ar aık vo heye
can içinde genişliyor, ruhlarda 
aşkm temiz hissini, kalbl~rde 
heyecanın çarpıntısını doğuru
yor. "Kanundan kaçılmaz" Sil· 
va Sidneyin san'at kudretini 
diğer {ilimlerinden ziyade can· 
landırmışbr. 

lzmlrln 

En 

Kıırmetll 

Kültür Lisesi 
oırelmenlerl 

Burada 

Yatılı - Gündüzlü : KIZ ve ERKEK 
Müessisi : Eski Kız lisesi direkt6rü 

HAYDAR CANDANLAR • 

Ders verlrler 

Orta ve Lise ıınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir me•ki verilmiı· 
tir. Sınıflara 40 dan fazla talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yata daireleri ayrıdır. Çocukla-
nnı 11ağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malümat ile yetiştirmek istiyenlerin hergiin sa· 
bahdan akşama kadar Kemeraltında Birinci Beyler, Numan zade sokağında 6 numarada 

Kardıç•h Bay lbralWa lr.ajmda Kültür Lisesi ne müracaatlara. 

Derslere Blrlncltatrlnln on betlncl gDnU batlanacaktır. 

• • • 
GiZLi NiŞANLI 

YAZAN : ADN•N BILGET 
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kOçOk hanımcııım.. Biz kltUyUz, kaldırım paçavr• 
••ıız, amma .. Bunların hapsi botaz doyurmak için .. 

Sadaka kabul etmeyiz •• 

- Şimdi çıldıracağım.. Ben 
•ana Semihadan ne zaman 
bahsettim. Eıasen başım kazan 
gibi .• 

- Gncenmezseniz anlabrım. 
- Neden gliceneyim ince 

kız. G6cenirsem ne olacakmış, 
hiç değil mi? Halbuki elemli 
ıecelerimde bana teselli sözleri 
bayliyecek ltir arkadaşı kay• 
etmiye sebeb ne? Ne diyor

dum, anlat bakahm ince kız? 
Bar kıa bu geee cidden 

llzeJcli. V akbn epeyce pçlDİf 
.......... ı-aı..a dudaklarm· 
~ -~ ta&e, 

tan derinlere kadar nüfuz edi· 
yordu. ince kız konuıta: 

- Semiha hanımın senin 
aftoıun olduğunu 6ğrendiğim 
zaman içime bir kurt düşt6.. 
Onu tanımak, biç değilse bir· 
kaç dakika konuşnıak için 
öyle meraklandım ki. Biz bah· 
bkara insanlarız Semih bey.Ter
temiz ev hanımlan bizim gibi 
kaldırım alrtGklerinin yüderine 
bakmıya cesatet ederler mi ki? 
Neyse •• B·r pundunu getirerek 
kendisine tramvayda lif atbm. 
Ufak parası yokmuş... Biletçi 
de liıGm OD& malul lfzl. 8ea 

3 - 10 ( ) 

layım, diye tutturmuı.. Ev ku
zusu kızcağız sıkalıb biiztilil-
yordu. .. 

Biletçiyi yan1ma çağırdım: 
- Sen pek toy adammıtsın 

dedim. Al şu patakozu da ge• 
risini ver .• 

Eloğlu, sdam gibi likardl~ 
anlar mı.. Nereden bulday.ı 
buldu. Ktılban bir lisanla : 

- Ben de olsaydı, onun beı 
lirasını bozardım. Hem sana 
ne oluyor? 

Vay makarna d8şmanı vay .. 
Nereden tanıyorum ha.. Ulen 
sana ne oluyor. Semih beyi
min aftosunu ben tanımıyaca· 
ğım da kim tanıyacak.. Şöyle 
bir biletçi m6ıveddesini sb• 
düm. Allah için iki dirhem bir 
çekirdekti, buz gibi külhan 
delikanlıydı : 

- Sana ne oluyor, dedim. 
Ben hanımı tanımasam, cesaret 
edip te ODUD biletini alır mı
yım .. 0,le delil mi ha.-efea• 
eli • 

miştir. Bu malzeme ltalyadan 
gelmiştir. 

• Saint Jean, 3 (A.A) - Vit• 
toriodan gelen üç tayyare b6· 
ldbnet kuvvetlerinin bulunduğu 
Liban Ozerine 25 bomba at• 
mışlardır. Halk evi ile bir mektep 
yıkıfmıi, bir kaç kişi ölmüş ve 
yaralanmıştır. Söylendiğine gö
re hük6met kuvvetleri Nasyo
.aaffstlerin bir hücumuna uğra• 
mst ve fakat pllsk6rtillm11' ve 
L~bandaki müdafaa hatlarını 
talıkim etmişlerdir. 

StokboJm, 3 ( A.A ) -Isveç 
işçileri sendikası tarafnıdan 
Iepn>I Markisistleri için ya
,.. 1*ae neticesinde 80.000 
~ ~laDmıtbr. Bundan bir 
midtfet evvel bu sendika is-
panyaya 50.000 kronluk bir 
yardım yollamışh. 

Loadra, 3 (A.Al - Madride 
f8pbğı bir seyahatten danen 
işci ıaylav Deepie Toleclo 
fehri Alkazanmn bombardnna· 
nına bilfiil iıtirik etmiş oldu
ğunu ve Alkazara çevrilmiı bir 
markisist tüfengin başında 20 
saat mftddetle çalıştığını bir 
gazeteciye saylemiştir. Bu ml
nasebetle Deppie lspanyol 
markiaiatJerinin lehine olarak 
ail&la ambargosanun kaldınl· 
maaa hakkında eskiden yaplDJf 

' olduğa bir teklifi teyid .el:inittir. 

Tahran (Hususi muhabirimiz- , Hindiatana hicret auretile Zer• 
den)- Tahranda Ticaret mek· dutti dininde kalmışlardır. lfte 
tebinden başka mali bilgiler bu mezhebin sali'ıderi ve men-
öğreten bir mekteb açılarak subini kendi paralarile Tala· 
yakında tedrisata başbyacaktır. randa eski Iran tarzı mimari• 
Tahsil mllddeti orada üç Rne sinde yeni bir k>z lisesi binUI 
olacak ve mezunlar tam dev- yaptırmışlardır. 
reli Lise mezunları muamelesi • Esfehanda bir kağıt fab-
gareceklerdir. rikası açılacaktır. 

li Memleketin her tarafında • Iran hükumeti otomobil. 
açılan ve bir kısmı açılmak kamyon ve bunlara aid yedek 
üzere bulunan gece dershane· eşya ve sairenin idhalini inhisar 
lerinin adedi (752) yi bulmuı· altına alai.ııtır. 
tur. Her dershanede (160) kişi • -Tahrandaki beden ter• 
ders görecektir. biyesi • merkezine dlSrt ıirket 

• Iranın bir çok yerlerinde (8000) riyal iane venniılerdir. 
maden arafbrmaları yapılmak-

.. tadır. • Kaşan şehrinde mezk6r 
• Şirazda meşhur şiir Ha- ıehir eırafından Mehmed Sadak 

fız Şirazinin kabri tamir edil.. Takvamn 1:11addi muavenetiyle 
mektedir. inp olunan ıehir hastanui 

• Iranda tütnnün üç kilosu bitmiı ve açılmışbr. 
sekıensekiz buçuk kuruştur. • lran milh bRnkasın•n ser-

• IaJiaıiyet Irana girdikten mayesi (300) Bçyüz milyon rİ• 
sonra ateşperest olan lranilerin yele çıkanlmıştır. Bu sermaye• 
bir kı•ı ialimiyeti kabul et- nin (226) milyonu nakden öden· 
miyerek Iranda ve bir kısmı da miştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hakaret iddiası ilan 
Karşıyakada Muradiye cad· 

desinde Edib karısı Nafize po• 
lise müracaat ederek aynı ao
~akta Hilmi oğlu Muharrem 
tarafmdaa hakarete maruz kal
dığını fikiyet etmiş ve taki· 
bata ba,lanmıthr. 

Nafiz Mustafa mukavva ku· 
tu fabrikası Türkiyede mevcut 
mukavva kutu fabrikalanaın 
en bnytıklerinden biridir.Orada 
her cins mukavva kutulann en 
temizi, ucuzu ve sağlamını te• 
darik edebilirsiniz. Avrupadaa 
celbedilen aon kutu modelleri 1111'....................................... nzerine fevkalide diijibt, nitan 
kutularının mulıteJif ve mlite• 
addit foraıalarmı ancak yeni 
manifaturacdarda Esnaf ve 
Ahali banka11 c:ivannda Singeı 
dikit makineleri sabş m ... 

•• 
Oğretmen1er, öğrenci babaları 
. AHMED ETiMAN Kitap Evi 

Liselerle orta ve ilk okul kitaplannın satış yeridir. 

AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Kısa bir zamanda dürDıtlllğti ile sayın müşterilerinin ali· 

kalanaı kazanarak ( ~ • JllNflr bir ıekiW. a~f:th 
tilmiştir. 

KD,tür bakanlJğınm kitaplan ile çakan eserleri gliDft git· 
nQne takilieder ve müşterilerine sunar. Ahmed Etiman ki· 
tap Evi lzmirin yegine kitap ve kırtasiye deposudur. Ha· 
riçten ıipariıler anr'atle gönderilir. 

lzmir Hliktlmet Caddesi No. 58 • 60 Telefon: 2535 

No. 8038/40 V No.8038/40 
Daimon markah ba fenerler k&çtıkliiğü ve hafifliği itiba

rile pek fazla rağb,t bulmutbır. Ayarh ve altmıı metreliktir 
Daimoıı fenerleriaia yüksek meziyeti pilleri az aarfetmesin
dedir. Umum depolan : lzmir.d~ Suluhan civan No. 28-9 
Hii•ni\ Öz Ôdemiıli.lstanbulda Tabtakalede Jak Deka ve Şsı. 

aıkıtan, m6şteri hediyelerindetı 
arta kalan beşHji biletçiye 
uzattım. Semiha hanım ciddea 
bu hareketin fSn6nde mahcup 
olınuıtu. Nam tqelddlr edece
fini bil•iyerdu. Bana : 

- Si•i bir. yerden tan.,a• 
•imt am• •. Hatarlayamıyorum. 
Sakm bii8 komp musunuz? 

- EstAğfuraDah hau&mım, 
dedim. }Jizim size komşu o!mak 
haddimiz ndt Fakat biisbiitlla 
de tammJ)'Of delilim. Adınız 
Semiha b~ değil mi? 

~ l!nt •••· Sizi hatırla· 
mak i~tfım. 

- N*lilc başınızı biç yor· 
•ruuz. dedim. Beni siz değil 
ama.. Sizi yakından tanıyanlar 
bilir. Ama, adını s8ylemem. 

Semih bey, senin -aftozun 
ne ıeker pymiı.. Ben kızın 
8yluiai 1ıiÇ g6npemiştim. Der• 
hal benimle ahbap oldu.. içli 
dııh .-ıallerle IQm oldupmu 
~ ... , m•.c-~'. 

- Sôylenem yüzüme bak· 
llt8*11DlL. Ben köt6 bir kazım, 
dedim. 

- Ned•• yilzGne bakmıya• 
yım •• Beni o kadar mağrur mu 
aamyoraunuz? 

- Hayıra d~dim. Dedim 
ama, s6zün ilerisini getirmeğe 

de ceaaret edemedim. 

- Son~ inam et lace kız. 
- Sonruı bu.. Ş mdi onun• 

la i911 .Ufli ahbaba._. Hatti evi
n• WI~ gjttlm. Bana haJıliyor, 
İdeta.. • Macera•• merak et-
mjı.f Aepsbı\ oldUgu gibi an
lattım. Sonunda bana Ufak bir 
!ıec:liye vermek istodi. :Şa kaı· 
lanmı, henh ıenip bile görme
dii"Jn bir şekilde çalbm. 

- Küçük hanımcığım, de
dim. Biz k6ttlyliı, kaldanm kı
zıyız, elin rezil erkeğinin koy• 
nunda kalanz. ama.. Banlarm 
hepsi boi•• doyurmak İti&· 
Sadakaya ~ce.. Onu kabal 

ğezası karşısında on bet 
numarada Nafiz Mustafa kutu 
fabrikas11ıdan tedarik edebi .. 
&rmsg-, 

·~er ~ :mtmleket 
dahiu.;e~ğere'8e fiariee derhal 
irıai edilir. Telefon : 2554 

Dikkat : Memleket dahilinde 
baıka şubemiz yoktur. 

4-13 (1971\ 

H. T a~sin Tan 
Diş tabibi 

Muayenehanesini 2 ıncı 
Beyler So. Hamam karıısın· 
da 37 No. ya nakletmiıtir. 

Telefon: 3774 
7-26 (1924) 

Gldlf dol ayıslla 
Acele satılık ev ve 

devren bakkal 
dükkanı 

Altı oda iki mutbah, bahçe. 
taraça ve ıuyu bulunan Ça11rh 
bahçe değinnen sokağında 10 
numaralı ev ile 11 - 2 num....,. 
h dtlkkln sablıkbr. lateldilerha 
ayni haneye m&racaatlan. 

2-3 (2003) 
.......................................... 

Operatör aranıyoı 
r ethiye ıirketi madmi_rai 

Tllrk Anonim firketinia Fel'o 
hiyede "Yilrek,. mevkiindeld 
haatanelİ doktorluğa mlnhalchr. 

istekli doktorun .. Opentll' 
olmak f&rtİle • Mf8İtİ tMbit 
için F ethiyede firket geael di· 
rektarlD~ vamtulle tirketiıa 
bq doktoru Purph Halit Ak· 
tama muhabere etmesi. 

s. 8 2 -4 (200'l) 

Arkitekt (Mimar) 
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En eski nasırları bile pek kısa bir z.amanda tamamen ve 
kökünden çıkanr. 

Umumi deposu: lngiliz: Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 
Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

lzmir B lediyes nden : 
Gayri menkulün hududu 

Önü yol ve su arkı sağı dev
let demiryolları solu ve arkası 

Sahibinin ismi Mikdarı Takdir 
metre M. edilen 

kıymeti 
Muammer Uşşakı 20.000 500 

Musullu oğulları 
Önü çay sağı Fatma solu 
Hemeden tarlaları arkası su 
arkları ve yol 

Hayrettin 

Celile Önü çay sağı Hemeden arazisi 
solu devlet demiryolları ve kıs
men hazinei maliye 
Önünde çay sağında Hay- Hemdem 
rettin solunda Celile ve su 
arkı 

Önü çay sağı şayak fabrika Celalettin 
yerı solu Fatma arkası su 

8.740 209 54 
3.922 

12.662 
9.200 207 24 
3.462 ---12.662 
9.890 203 79 
2.772 

12.662 
4.680 229 84 
7.892 

arkı 

Önünde Burnava şosesi sa
~mda Nesim Levi solunda ha
zine hemsen arkası Lofontos 

12.572 
Muammeruşşakı 181.600 7619 80 

0.500 
23.000 

vesaire 205.100 
Arkası Lofontos ve devlet de
miryolları ifa 

Nesim Levi 110,000 27 50 

Önünde yol, sağında su arkı 
solunda çay arkasında Cela
lettin yerleri 
Önü devlet demiryolları sağı 
hazine şeb Nuri arsaları sokak 
solu Nesim Levi varisleri ar-
kası Muammer Uşşakı otlakiyesi 
kısmen batak çayırlık 
Önü çay sağı Celalettin solu 
Hayrettin arkası yol ve su 
arkı tarla 

varisleri 
Jiro 

Hoberdoke 

Fatma 

Önü Burnava - Mersinli şosesi, Kerime 
ve maliyei hazine solu Boşnak 
Ibrahim ve çay arkası Muam-
mer çayırlığı kısmen yol 

12.662 253 24 

173.190 3489 10 
35.650 

208.840 

] 2.882 357 66 
8.223 

21,105 
6.900 1544 50 
4.600 

11.500 

Önünde kendi yerlerile hududu Hamdi Şükrü 31.784 944 60 
ayıran su arkı sağında Keri-
menin yerleriJe hazinei ma!iye 
arka kısmında Muammer Uşşakı 
Önü yol sağı çay solu Lonfontos 
vesaire arkası Demeyos tarlası 

Alyoti varası 
Moteyos 

44.825 896 50 

Önünde Burnava şosesi sağın
da hafız Ahmed uşakı Muam· 
mer solunda Nesim vesaire 

Musullu oğulları 68.080 1702 

Önünde yol sağı çay solu Ham- Hober 
di Şükrü ve Muammer uşakı 
tarlaları arkası hazineye ait 
arazi ile çevrili 

36.340 908 50 

822.75 1200 
8.970 7438 

Mersinli Burnava şosesi Sinan ves;ıire 
120,00 M. taş muhafaza duvarı Hafız Ahmed 
bir bahçe kulesi 20.25/11 Kadri 
108 M M • 

Yukarı?a evsaf ve kıymetleri yazılı gayri menkuller tayyare 
?1~yd~n~ ıttthnz edilmek üzere vilfıyet yüksek makamı tarafından 
ıshmlak!nc ~<'.rar verilmiştir. istimlak kararnamesinin 8 inci 
madd<::sı mucıbmce her gayri menkulün ve evsaf ve kıvmeHerini 
mübeyyin haritalar belediye dniresinde ayrıca yapıştırılmış oldu
ğundan alakalıların itiraz haklarını istimal eylemeleri için keyfi
yet ilan olunur. 

Yukarıda hudud ve evsafı ve mikdar ve kıymetleri yazılı 
gayri menkuller menafii umumiye kararı ile istimlak edıfmiş ol
duğundan istimlak kararnamesinin 8 inci maddesi mucibince 
alakadarların bir itirazları varsa seki' gün zarfında istimal et-
meleri icin Jcevfiyct ilan olunur. fl70 12010\ 

YENi llv R 

En fayda!ı hediye şüphesiz 

R i P. N <lir 

Çünkü 
şifa 

her ağrıyı keserek 
ve neş'e getirir 

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

Hayvanlarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarım ve nesçlerini bozmayınız. 

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

Hayvanlarınıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şaynnı hayret derecede scmiz
leyip JrnvvetJendiğini ve inekler:"nizin verdiği sütün fazla 
rnikdarda çoğaldığını göreceks:. · z. 

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

iz mir 

Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

defterdarlığından: 
Sahiplerinin vergi borçlarının temini tahsili için Mersinlide 

Burna va caddesinde kain 11 sayılı fabrika binası tahsili emval 
kanununa tevfikan haciz edilmiş ve tarih ilanc\an itibaren 21 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmış oldugundan almak ve mü
zayede şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat ka-
lemine müracaatları ilan olunur. 13-17-20-4 (1884) 367 

Manisa Vilayeti Daimi Encüme
ninden: 

1 - Salihli - Borlunun 11+259- 13+869 uncu kilometreleri 
arasında muhtelif parçalarda 1852 metre uzunluğunda 
şosanın esaslı tamiratı 5390 lira 43 kuruşluk keşifnamesi 
üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid keşifname vesair evrak Parasız olarak Manisa 
Nafia müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 8 - 10 - 936 perşembe günü saat 11 de Vilayet 
Daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık suretde yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat mikdarı 404 lira 29 kuruştur 
6 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin Nafia Müdürlüğünden 

ehliyet vesikası almaları ve Ticaret odasına kayıdlı 
olduklarını 1936 yılı vesikasile isbat etmeleri şarttır. 

471 (2004) 

lzmir kadastro k misyonundan: 
Faikpaşa mahallesinde Karakapı sokağında 19 kapı ve tajh 

sağı 17 taj!ı lbrahim, Ali ve sairenin, solu 21.23 tajlı Hatice 
Hacerin evleri arasında bulunan ev senetsiz tasarruf sebebiyle 
Mebmed ve Hatice adlarına kadastrolanmışhr. 

Bu yerde ayni bir hakkı bulunan kimse varsa iki ay içinde lzmirde 
Saçmacıhamam sokağında 20 numarada komisyonumuza müra
caat etmeleri 2613 sayılı yasa hükmüne göre ilan olunur. 

678 (2009) 

... rın•eveı ca:ı::ıe 

DYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

,---,rl""",......_ ___ ~r-~'":'v."""~~~..,.....~..._--~--.-

unutmayınız 

Ağız bütün 
mikroplara 

açıl: bir 
kapıdı · 

• 
ı 

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

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

TOL 
BEYOGLUNDA 

ris o O 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

• s a ı e 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeJi ida-
1 resile bütün Eğe halkına ken

disini sevdirmiştir. 
Otellerinde misafir kalanlar, 

kendi e~erindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

1 
Çamaltı tuzlası müdürlüğünden: 
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 usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. 

inşaatın kıştan evvel bitirilmesi matlfıb olduğundan müstacel 
kaydiy!e ihale günü ilk Teşrinin 7 inci Çarşamba günü olarak 
tesbit edilmiştir. 

Tuzlada mevcut bulunan keşif ve projelerini tedkik ettikten 
sonra talih olacakların sözü geçen günde saat 14 de Çamalh 
müdürlüğünde toplanacak eksiltme komisyonuna müracaatle bu 
gibi işler yaptıklarma dair ehliyet vesikalarını göstermE"leri ve 
kanunun şeraiti mucibince muhammen bedellerinin yüzde 7 ,5 ğu 
ile birlikte kapalı zarflarını vermeleri lüzumu ilan olunur. 

2---4 633 (1987) 

Tiirkiye 
J{ızılay Kuruınu 

Böbrek, karaciğer rahats z ar 
na, haz!rrıs z ığa karşı en ·yi ve 

şifalı ma en suyu ur 

e r 
Bar ak • • 

Çl 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAlS 

KUMPANYASI 

HERMES vapuru 30 eylülde 
gelip beş birinci teşrine 

kadar Rotterdam - Amsterdam 
ve Hamburg için yük alacaktır. 

CERES vapuru 2 Birinci teş· 
rinde gelip yükünü tahliyeden 

ıonra Burgaı, Vama ve Kös
ten için yük alacaktır. 

SA TURNUS vapuru 11 bi
rinci teşrinden 14 birinci teş

rine kadar Anvers, Rotterdam, 

Amsterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

CERES vapuru 21 Birinci 
teşrinde gelip 25 birinci teşrine 

kadar Rotterdam, Amsterdam 

ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT Lınıen 

HEMLAND motörü 29 Ey
lülde bekl~nmekte olup Rotter-

dam, Hamburg, Bremen, Co
penhage, Dantzig, Gdynia, Gö
teburg, Oslo ve Iskandinavya 
limanları için yük alacakbr. 

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

Servici maritime Roumain 
ALBA JUL YA vapuru 25 

Eyl61de gelip Malta, Marıilya 
ve Cezair için yük alacaktır. 

SUÇEA VA vapuru 20 birinci 
teşrinde gelip 21 birinci teşrin

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

ZEGLUGA POLSKA 
SARMACJA vapuru 2 birin

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

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-200S-2663 

h:mir birinci icra memurlu
ğundan : 

Bir borçtan dolayı icraca 

haczolunup bu kerre sablma
sına karar verilen bir adet yazı 

makinesi ve otomobil lastik 
tamirine mahsus kalıp iskemle 

komodin vesail' eşyalann birinci 
artırması 5 teşrinievvel 936 
pazartt!sİ günü saat 15 de kü· 
çük Salepçioğlu hanında satıla
cakhr. 

Kıymetini bulmadığı takdir

de 6 teşrinievvel 936 sah günü 
saat 15 de ikinci artırması 

yapılacağından taliplerin ma
hallinde memuruna müracaatları 
ilan olunur. 677 (2007) 
~ - ™ 

Menemen Hukuk Hakimli
ğinden: 

Menemenin Süzbeyli köyün

den Pakize tarafandan kocası 
Hüseyinin gaipliğine büküm ve-

rilmesi için açılan dava netice
sinde : 

Davacmın kocası Hüseyioin 

gaipliğine 6 - 11 - 933 tarihin
de karar verilmiş ve buna dair 

olan ilim tebliğ için Hüseynin 
eski adresine gönderilmiş ise 

de Hüseynin ikametgahının 
nıeçhul olduğundan bahsile ilam 

~~bliğ ~dilmiyerek iade edildi
gıncien davacının talebile işbu 
tebligatın ilanen yapılmasına 
karar verilmiş olduğundan ilan 
t 'b' b:rı ·~.den itibaren geçecek on 

f gun zarfmda temyiz edil-
hıediği takdirde mezkur hük
mün kat'iyet kesbedecegw i teb
ı· -ıg makamma kaim olmak üze-
re keyfiyet ilin olunur. 

675 ( 2008) 

N. V. 
W. F. il. Van Der 

7..,ee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
ANGORA vapuru 21 eyliıl-

de gelip Hamburg, Bremen ve 
Anversten yük çıkarmıştır. 

KYPHISSIA vapuru 6 birinci 
teşrinde bekleniyor. 10 birinci 
teşrine Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yükalacakbr. 

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

••0111• 
American Export Lines 

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 Pirede,n Boston ve 
Ne9yorke hareket edecektir. 

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

Sefer müddeti : 
Bire· Boıton 16 gün 
Pire - Nevyork 18 giln 

•• 181 •• 

Den Norske Middelbavslinje 
BANDEROS vapuru Hilen 

limanımızda olup Havre, Diep· 
pe, Dünkerk vtı Norveç liman
Jarma yük alac•ktır. 

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

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

••@•• 
Kbedivial Mail Line 

ABOUKIR vapuru 30 eylül 
öğleden hareket edecektir.P.ort 
Sait, Hayfa, Beyrut ve isken· 
deriye için yükliyecektir. ..... -
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
DUNA vapuru 22 eylülde 

Belgrad. Novi!ad, Budapeste, 
Bratislava, Vienne, Linz liman
ları için yük alacaktır. 

SZEGED motoru 13 ilk teı
rinde bekleniyor. Belgrad, No
visad, Budap~şte, Bratislava, 
Uiyana ve Linz için yükliye
cektir. 

•'il D lill• 

Johnston Varen Line Ltd 
Liverpul 

KENMORE vapuru 27 ey
lülde Burgaz, V arna, Kkstence 

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

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

· - _t ~ 

Mobilve evi ŞEKERCiLER No.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

Akciğeri olmıy an her hay
vanı öldüren keskin Filitlerin 
pek çok çeşitleri, ufak bü
yük kutularda, şişelerde ve 
dökmesi ehven fiatla satılar. 

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

Kullanışlı ve dayamkh Flit 
tulumbaları, sivrisinek müca
delesi için her evde bulun
ınaaı mecburi olan mikrop 
6ldürücü mazot, asidfinik, 
karaolio ile göktaşı, benzin• 

alkol, hernevi asid, oksijen kaynağı için karpit, su, macun 
Ye bağday tanesi halinde fare zehirlerini bizden arayınız. 

(40) renk üzerine Kız markalı meşhur " Arti ,. kumaı 
boyasını unutmayınız. 

Kolonya, dit macunlan, krem, kokulu sabunlar ve daha 
pek çok çeıitlerimizi görmek istiyenler bir defa depomuza 
uğrasınlar, herhalde memnun olacaklardır. Telefon: 3882 

Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheser.i 

Kokuculuk alemini pşartnuş herkesi hayret içinde bm,kmışbr 

F emin en Dişi Maskülen Erkek iki cins koku 

Hilil eczahanesi 

{ Babarçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonbahra ) ( Menekşe ) 
( Akşam güneşi ) ( Ley!ak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere aldanmaymız, Kemal Kamil kokuları 
yerine verilecek şeyler, Hilal eczanesinin kıymetini bir daha is· 
pat edecek, Kemal Aktaşı size birdaha alkışll\tacaktır. Zevk, 
Sanat, bilgi taklit kabul etmiyor vatandas ! 

DUROSTOR vapuru 28 1 ci 1 
teşrinde bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galab: ve Galatz aktar- rABU ~ 
ması olarak Belgrat, Novisad, ,,., f' 
Budapeşte, Bratis!ava, Viyana R A H AT 
ve Lioz için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme TQAS OLMAK 
tarihleri Ye navlun tarifeleri 
bakkanda hiç bir taahhüde gi
ritilmeı. 

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

Birinci Kordon T elcfon No. o ' 11 ~ 
2001 - 2oos j ALIN iZ . ~~iı-,, /qı ~,.1' 
.. ~d>'77.7.7Y7.'ZZ7.//..Jl!Y.ZAAAJA. 

~~ususi~ualli~ ~~~~~~~~-~~~~~~~~-~~~ 
ikmale kalan ilk ve orta !'\ J • • h• } b •• d •• ) •• "" •• d 

mektep talebeleri süratle im-' zmır ın ısar ar aşmu ur ugun en: 
tihana hazırlanır. Şekerci Ali ~ Bu sene içinde Aydın ve Ödemiş havlisinden satın alınacak 
Galip ticarethanesi yanında ~ 1 tahminen 30,000 çuval incirin Alsancak şimendıfcr istasyonunda 
Mehmed Ali tuvalet salonuna ~ vağonlardan arabalara yükleme işi pazarlığa konulmuştur. 
(Z.M) rumuiile müracaatları. ~ 1 isteklilerin 57,25 liralık teminatlariyle 8/10/936 günü saat 15de 

.1!77.777Tf./YN'7.7Z'.77Jı'277.7Al!l 1 başmüdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri. ~74 (2005) 

Olivier Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BJNASI TEL. 24 43 
DIDO vapuru 29 eyhile ka

dar Londra ve Hull içm yük 
alacaktır. 

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

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

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

Liverpool hattı 
DRAGO vapuru 7 birinci 

teşrine kadar Liverpol ve Glas
gov için yük alac.aktır. 

EGYPIAN vapuru 15 birinci 
teşrined Liverpool ve Svar;se
adan gelip yük çıkaracaktır. 

Deutche Levante - Linie 
HERAKLEA vapuru birinci 

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

NOT : Viirut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
•uliyet kabul edilmez. 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Mu7Affer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Haıtalannı her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Müzayede 
ile fevkalade satış 

4 IJkteşrin Pazar günü sa
bahleyin saat 10 da Birinci 
Kordonda Alsancak vapur is
kelesini geçince 354 Nu. h 
evde maruf iki ecnebi ailesine 
ait fevkaJade lüks mobiJyaları 
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 

1

yeni bir 
halde Hoflieferant ~arkalı Al
man piyano, maroken bir ka
nepe iki koJtuk (Sahibinin Se
si 8 lambalı kıs~ orta ve uzun 
dalgah lük.s sal~n radyo gr•
mofonlu) bır ve iki kapıh aY· 
?3:" doJaPlar, bronz iki kişilik 
ıkı direkJi Avrupa mamulatın· 
dan karyola maa somyası, ay
nalı mavun tuvalet, komodi
nolar, iki adet direksiz nikel 
iki kişilik karyola maa som
yalan, şemsiyelik, mavun elbise 
dolabı. dökme soba, büyük 
salon saati, yazıhane, yeni bir 
halde Türkçe yazı makinesi, 
vantilatör, aynah 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, Javu
man tuvalet, peşkirlik, perde 
ve bronz korneıa1ar, sar.ı man
gal, iki salmcakh sandalye, buz 
dolabı. porselen tabaklar, hah, 
kilim ve seccadel~r ve sair 
birçok lüks mobilyalar bilm6-
zayede sablacakhr. 

Fırsah kaçarmayını:ı. 
Fırsat Arttırma Salonu 

AZIZ ŞiNiK 
Telefon: 2056 

3 - 3 (S.9) 

SELAJIET 
Mevsimin 

pis ve kor
kunç nezle
sinden sizi 
korur. 

l\'I. DEPO 

S. Ferit 
• 

-ı a 
Ecızaıı Ei 
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HAMDİ NüzıtET ~ . 
Sıhhat Eczanesi ; 

BAŞDURAK 
BOyük Salebçioğlu hanı karşmnda 

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

lzmir ili Daimi encümeninden: 
Cinsi Adet Muhammen fiat Tutara 

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

lzmir ili ilkokulları için yukarıda cınsı ve mikdarı yazı!ı ders 
levazımı 1-10-936 tarihinden itibaren 20 ;?Ün müddetle açak 
e~siltmeye konulmuştur. Muhammen bedele göre 366 liralık te• 
nıınatın Hususi iclareye yatırılma s ı Jazımdır. 

ihale 22-10-936 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 
11 de lzmir ili Daimi Encümeninde yapılacaktır. Eşyaların fab-
rikada muayeneleri yapılıp lzmirde Beyler sokağında mektepler 
müzesinde ve Kültür Direktörlüğünde teslim alınacaktır. Bunlarm 
resim, fenni ve hususi şartnamelerini görmek ve daha fazla iza
hat olmak üzere her gün lzmir Kültür Dıreklörlüğüne başvurma-
ları ilin olunur. 4-8-13-18 625 (2006) 



aanhe 'IU 
e 

TENi A51R ııı11 ı efrınıeveı ısa& 

• 
• 1 

~K77wezxi'?7'R'M"NJ..2!2/4".2Z77!)U7~LZ/.z7..z1'..Z7.2'7~.U..T"./.T"~~--------QlllBl!Sli-l:mrıml _____ f/YJGIG'~-~ZZ7.=>"/~~ ı 

Cenevrede siyasi görüşmeler hararetlendi , 
} 

Blum-Litvinof mülakatında Rusyanın 
endişeleri üzerinde görüşülmüştür 

Hariciye vekilimiz de Fransız başvekili ile iki 
memleketi al&kadar eden meseleleri görüşmüştür. 

Zaten Ren için yapılacak mıntaka paktı 
yanında daha umumi bir Avrupa pakta 
mahiyetinde diğer bir pak ta yapılabilir. 
Böyle bir teşebbüs ise Moskova'nın Berli-

' 

Cenevre 3 (Hususi) - Leon Blum Mil
letler cemiyeti asamblesine giderken Sovyet 
RusJanın Paris sefiri ve Cenevrede ikinci 
delegesi olan Potemkin ile uzun uzadıya 
görüşmüştür. Fransız sendikalar birliği reisi 
Juhaux da bu görüşmede hazır bulunmuştur. 

ne karşı beslediği şüpheleri izale edebile- ı 

Blum tarafından Ingiliz hariciye nazırı 
Eden şerefine verilen ziyafette F enlandiya 
delegesi ile Belçika devlet nazırı da hazır 
bulunmuşlardır. ilk bakışta bu ziyafetin 
Lokarno meselesiyle alakadar olduğu sanıla
bilirse de, F enlandiya delegesinin de bulun- m:~:~:t:.'i%!%fö 

masına bakıhrsa, daha umumi mahiyette gö
rüşüldüğü tahmin edilebilir. 

Yemekten kalkınca Blum dairesine çekil
miş ve orada Edeni kabul ederek günün 
büyük meseleleri hakkında uzun uzadıya 
görüşmüştür. 

cektir. 
Cenevre, 3 ( Hususi ) - Fransız Başve

kili Blum Asamble reisi Rivas ile birlikte 
yemek yemiş, sonra lsveç Hariciye Nazırı 
Sanders, Yugoslavyanm Paris Sefiri ve dai-
mi delegesi Puriç ve Türkiye Dışişleri Ba
kana T t!vfik Rüştü Aras'la uzun uzadıya 

görüşmüştür. Blum bu akşam Cenevreden 
hareket ederek yarın sabah Pariste buluna-
caktır. 

Paris, 3 (Ö R) - Yarı resmi haber veri
liyor: Cenevrede Blum-Litvinof mülakatına 
büyük bir şümul verilmek istenmiştir. Hal

" buki Blum ~ Cenevrede bazı muhatablarına 
s.: sadece değişmemiş kalan Fransız harici 

siyaseti hakkında bazı izahat vermek 
istemiştir. Blum bu sabah biri Lehistan 
hariciye nazırı Bek, diğeri Çekoslovakya 
delegesi Ozisik ile iki uzun mülakatta 
bulunmuştur. 

Blum diğer taraftan Romanya hariciye 
nazırı ve küçük antant mümessili Antonesko 
ile de uzun uzadıya konuşmuştur. Bu müla
kat vaziyeti gözden geçirmek ve küçük 
antant devletleriyle Fransa arasında görüş 
birliğini tesbit etmek imkanını vermiştir. 
Blum bilhassa Fransa görüşlerinin hiç de
ğişmediği ve Fransanın şimdiye kadar imza 
•e iştirik ettiği beynelmilel anlaşmalara 
sadık kaldığı noktasında ısrar etmiştir. 

Fwnsız Jıarıciye nozm /llJ!i/iz hmiciye nazlll Mil/eller cemivdi acsamble ıeisi 

Fransız-Leh görüşmesinin hususi bir gayesi 
yoktur. Avrupa siyasetini alakadar eden mes 
eleler gözden geçirilmiştir. Dantzig vaziye

tinden bahsedilmiş olması da muhtemeldir. Çek 
sefiriyle oJan mülakatta ise ticaret nazırı Bastid 
Blum'un yananda bulunmuştur. Bunda ekonomik 
meselelere temas edildiği farzediliyor. Zira Çek 
hükumeti frangın düşürülmesinden sonraki vaz
iyeti dikkatle takibetmektedir ve parasmı 

frankla aynı seviyeye getirmeğe hazırlanmak
tadır. 

Leon Blum Sovyet hariciye nazırı Litvinof 
ile de uzun bir mülakatta bulunmuştur. 

Cenevre, 3 (Ö.R) - Fransız başvekili Leon 
Blum ile Sovyet Rusya hariciye komiseri Litvi
nof arasında dün akşam yapılan uzun mülakat 
hakkında şu izahat verilmektedir: 

Yeni bir Lokarno muahedesinin akdi için brş 
devlet konferansının toplanması ihtimali şu son 

hon Delbos Antlıony Edm Rivas Vicu11a 
günlerde gittikçe arttığından Sovyet Rusya, siyasetini anlatmış ve kendisi hükumet başına 
Avrup:mın şarkında olup bitecek işlere ehem- geçeliberi bütün diplomatik görüşmelerde 
miyet vermeden Avrupanın garbında sulhun daima tekrar ettiği şu esasları hatır-
tahkimini istemekte olan lngiliz, Belçika ve latmıştır : Fransanın fikrince garbi Avrupa 
ltalyan hükümetlerinin siyasetlerine ve temayül- için yapılacak bir anlaşma Franslz - Sovyet 
lerine Fransanm da kapılması ihtimalinden Rusya paktiyle tamamen kabili telifdir ve 
korkmaktadır. Litvinof tarafından izhar edilen Fransa her fırsatla bu görüşü azmü kararla 
bu endişelere cevaben Blum Fransanın harici müdafaa edecektir. 
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Assamblede lspanyol delegesi Fransada kontenjan hafifleyor 
-----------------------------------------H ükôm etlerin meşruiyetleri hakkın- Londra - Paris - Vaşington arasında 

da ileri sürülen ~arip bir nazariyeyi imzalanan mali anlaşma 
inceleyerek münakaşa etti şimdi ekonomi sahasına geçecek 

Cenevre, 3 (Hususi) - Mil
letler cemiyeti asamblesinin bu 
sabahki içtimaında umumi faa
liyet münakaşasına iştirak et
mek üzere kaydedilmiş daha 
üç hatip vardı. llkönce İspan
yol delegesi söz alarak diğer 
bazı hatiplerin, hükumetlerin 
meşruiyeti hakkında ileri sür-
dükleri nazariyeleri münakaşa 
etti. Dedi ki: 

Memleketimin vaziyetini ima 
eden Portekiz delegesinin nut-
ku münasebetiyle lspanya'yı 
büyüklük ve umranını yeniden 
parlamış vaziyette görmek is-
tedi{?i hakkındaki sözlerini 
minnetdarlıkla karşılarım. Fa
kat diğer bazı delegasyonların 
ifadeleri aym hissi vermemiştir. 
Hükümet kudretinin ne zaman 
meşru .;ayılabileceği hakkında 

bir nazariye karşısında bulun
duk. 

Tarif ınl'cibince, cemiyetimiz 
kendilerini serbestçe idare eden 
devlet, dominyon ve müstem
Jekelerin içtimaından hasıl ol
muştur. Bu serbesti nasıl tarif 
edilebilir? Her miHetin kendi 
hürriyeti ancak kendine aittir. 
HaJbuki önümüze çıkardan na-

lsparıı;o/ !Jaşvrlali J(aba//ı•tos 

zariye de her hilkumetin, an
cak karşısına çıkan düşman· 

ların zenginlik, kuvvet ve kül
türüne göre muhakeme edile
ceği kabul ediliyor. 

J1ahili bir mücadelede zen
ginlik, kuvvet ve kültürün 
ban2i tarafta olduğunu kim 

söyliyebilir ? Mücadele eden 
taraflardan her biri milli vic-
danı kendi tarafında telakki 
eder. Hiçbir devlet kendi 
hürriyetinin tarifini üçüncü bir 
devlete bırakamaz. 

ispanyada cumhuriyet rejimi 
vardır. Zira millet tarafından 
şevk içinde tesis edilmiştir. 
Cumhuriyet kanunu esasisi, is-
panyada hala hükmü mer'i 
olan kanundur. Bize göre 
bir hükumet ne zaman ki 
milletin serbest reyini temsil 
eden parlıimen~o önüne çıkar 
ve ondan itimad reyi ahrsa, 
tamamen meşru bir hükumet
tir. Müsaadenizle, hükümetin 
meşruluğu telakkisi ile hakim 
olan milletin iradesi arasındaki 
birliği kaydedeyim. Çünkü bu 
milli hakimiyet ve hükümranlık 
esası Milletler cemiyetinin te
sisine de esas olmuştur. 

İspanyol delegesinin nutku 
F rans1zca ve Ingilizceye ter-
cüme edildikten sonra Ek
vatör delegesi, menfaatleri 
mahdud olan küçük dev
letler ıçın kendilerini ala
kadar etmiyen ihtilaflardan 
uzak durmak hakkını istemiştir. 
Peru murabbası da Cenubt 
Amerika devletleri arasındaki 

Paris 3 (Hususi) - Cenevre
den haber verildiğine göre 
Fransanın kontenjantman hak· 
kında ittihaz ettiği karar Ce
nevrede iyi karşılanmıştır. 
Alinyman kanununun kabulü 
Fransanın mali ve ekonomik 
bakımdan yeni bir yola girdi
ğini göstermektedir. Londra -
Paris-Vaşington arasında imza 
edilen anlaşma ile ilk önce 
para meselesinde kendini gös
teren yeni siyasete şimdi eko
nomi ~abasında devam edile
cektir. 

Cenevre bu akislerin duyulma
sına en müsaid mevkidir. 

Uusabab resmi gazetede kon
tenjantman hakkında neşredi
len emirnameler Cenevre mah
fillerinde müsaid bir şekilde 
tefsir edilmektedir. Bu gümrük 
tedbirleri 26 eylulde Fransa, 
lngiltere, Amerika tarafından 
neşredilen müşterek beyanna
menin, yani beynelmilel normal 
münasebetlere doğru gitmek 
kararının mantıki neticesi te
lakki edilmektedir. 

Neşredilen emirnameler güm-
Blum Fransanın bu yeni si- rük resimlerinde ve kontenjant-

yasetinin tesirlerini en yakın man lisanslarında yüzde 15 ile 
akislerile anlıyabilmel< için Ce- yirmi arasında bir tenezzül 
nevreye gitmiştir. Filhakika tesis etmekle ve yüzden fazla 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
müzakereleri ima ederek Va- ki hakkında birinci komis-
şington konferansının Peru'yu yon tarafından verilen raporun 
alakadar eden hudud ihtilaf- müzakeresine geçmiştir. Bu ra-
ları hakkında iyi netice vere- poru münakaşasız kabul etmiş:-
ceği ümidini izhar etmiştir. tir. Al ni geçen intihap bu 

Söz istiyen başka hatip ol- devrede. Ayapıla~ak v.e tarihi 
madığından reis umu:ni müna- ayrıca ılan edılecektır. 
kaşanın kapandığını ilan etmiş Asamble ayni suretle, mu-

bl b 1 ·ı 1 LAh vakkat mahiyette olmak üzere, ve assam e eyne mı e a ay .k. . d · A • k 
d d

. _ ı ı gayrı aımı yenı onsey 
a alet ıvanı ve munhal olan azalığı ihdası hakkındaki kon-
üç divan balığı ve hakemlerin sey raporunu da kabul ederek 
intihabına cemiyet azası olmı- saat 12,30 da celsesine nihayet 
yan memleketlerin de iıtiri- vermittir. 

maddeyi kontenjan usulünden 
harice çıkarmaktadır. Bu ted
bir şimdilik Fransa tarafından 
bir taraflı olarak alınmış ise 
de diğer devletlerin de bunu 
takib edecekleri ümid edilmek
tedir. Fransanm bu kararı ver
mesi ancak idhalat eşyası için 
(ad valorem - kıymet itibarile) 
yüzde 30 dan fazla bir sürtaks 
(munzam resim) teşkil eden 
devalüasyon sayesinde mümkün 
olmuştur. Bu tedbir Fransada 
gümrük himayesini ilga etme
mekle beraber harici mübade
lelere yeni imkanlar açacak 
ve dahHde fiatlerin haksız 

tereffüü ihtimaline karşı bir 
emniyet süpabı olacaktır. 
Fiatleri nezaret altında tut
nıa k ve giimrük himaye 
haddini de ona göre idare 
etmek üzere bir gümrük kon· 
trol komitesi teşkil edilmiştir. 

Milli ekonomi nazırı Spnias ile 
ticaret nazırı Bastid önümüz· 
deki Pazartesi günü parlameP" 
tonun ekonomi ve finans işleri· 
le meşgul olan komisyonunda 
Fransanm yeni ekonomi siya" 
seti hakkında izahat verecek
lerdir. 

1 


