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Aragon cebheslnde müdhiş 
topçu aleti başladı. HUkO
metçller taarruza başladı 

TELEFON : 2&97 

Flata " s ,: kuru9tur. Cumhuriyetin Ve Oumhuriyet Eserinin lJekçist, $abahlar• Çt.kar Siytutı GasetBdw Yeni Asır matbaasında basdmıştır. 
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En büyük 
T ehlüke önünde 

-·-Süa1unzlnmna i.1i uılmı hi· 
ktlyesini de geçti. 
Diin11ayı kaplıyan tehlü"ke 
büyüdi!kçe <aman bu ı·aei· 

yete bfr çm·e bulalmı> diye 
feryad eden1er çoğalıyor. Ce. 
tıevrccle. komi BJJOnlar faali-
11ete geçiu01·, onıuta11assıslm· 

ffkirleriui söyliyor, 1n-ojeler 
ya1nl1ym·. Divlomasi ııoli yle 
"ba.şvrulmad1k çare 1mlmıyo;·. 

Sonunda rıö1·üliiym· lı'i, eyi 
çalışılmzştı'r, 1lii:suii niyet 
gösleriımiştfr. l'Ctkat clünya
nuı bidiiıı 'lllille.tle1·iui aynı 
masa ct·rafında toplıyaca1: 

olan bfr lı'Onferansa can ııer
mek •için asıl maı:cme ek
sihtfr. 

Bu malzeme nedir? 
1 - Dünya sulhunun taksim 

kabul etmez bir vahdet teşkil 
ettiğine inanarak karşılıkh em
niyetin istikrarm .. a imkan bırak
nııyan engelleri birer birer or
tadan kaldırmaktır. 

2 - Bu davada kupkuru bir 
idealizmadan netice çıkmıyaca
ğnu kabul ederek realiteye kıy
nıet vermektir. 

3 - Her memleketin hayati 
olan haklarını rejimleriyle mu
hakeme etmekten sakınmaktır. 

4 - Dünya için müşterek 
olan tehlükeleri, insanlığı teh
did ed~n salgınlara karşı nasıl 
nıüşterek tedbirler alınıyorsa, 
o şekilde önlemeyi mümkün 
kılacak bir elbirliğine zemini 
hazırlamaktır. Bu sahada geniş 
bir toleransa yer bırakan bir 
ıibniyet değişikliği göstermek· 
tir. 

5 - Hulasa doktrin ayrılık
larına orta çağın din kavgaları 
gibi bir şekil vermekten vaz
geçmek lazımdır. Faşizm ile 
Marksizm arasındaki Antipati 
lllilli sınırlar iç;nde hapsedil
melidir. Beynelmilel münase
betlerde rejim ayrılıkla;ının bir 
rol oynaması kadar tehlükeli, 
lllilletlerin mukaddes hakimiyet 
haklarını rencide eden bir şey 
daha tasavvur edilemez. 

Parti genel sekreterimizin 
~cnevrede belagatla ifade et
tikleri gibi: 11 Rejimlerin bir 
tecavüz mevzuu olabileceğini 

. •khmız kabul edemez.,, 
Bu sade cümlenin taşıdığı 

~~kikat, insanlığın hasret çek
tigi kinsiz, garazsız bir zihniyeti 
dooğurabiJecek olan hakikattır. 

Realiteler, bu şekilde ele ahn· 
~adıkçaCenevrede silahsızlanma 
d 0nferansına can vermeği istih
I af eden gayretler beyhudedir. 
hzari silahsızlanma konferan
~ın~. akamete uğratan sebepler 
~gışmemiştir. Dünyanın bu· 

&unkü vaziyeti dünden daha 
~ğırdır. Zira insanlık, biraz da
La şuur sınırlarının dışma sürük-
~n .. • , h mıştır. Almanya Bolşeviklik 
eyulasından, Sovyet Rusya 

~lrnanya ve Japonyanın geniş
•Yen ihtiraslarından endişe 

:.derek humalı bir şekilde si-
ilb k ti .. I . uvue erını arttırıyorlar. 

llgıltere, şimdi her zamandan ı 
- Sonu 2 incı salıi!edr. -

Sevke• :Sl.1.~:l.JD 

~~~---~~TORBALI - SEYDIKöY YOLU ÜZERiNDE-~-----.. 

Manevralara giren kıt'alar tarafından 
büyük bir ge it resmi yapılacaktır 

• • 
resmını HALKIMIZ ORDUNUN seyredebilecektir 

Edindiğimiz malümata göre resmi ya~alacağı da öi-
birinciteşrin ayının ortasında ren il mittir. 
bmir civarında Garnizon mel- Sayın halkımız, Türkün aske-

nevraları yapılacaktır. Dört gün ri kudretini gösteren bu hey-
, devam edecek olan bu manev· betli geçid resmini seyretmek 

ralnr asil Türk ordusunun as- imkanını elde edeceklerdir. Bu 

keri kudretini göstermesi bakı- ' manevralara tayyare kuvvetle-

mmdan ehemmjyeti haizdir. rimiz de iştirak ettirilecektir. 

Çelik ordunun yapaca- Askeri kıt' al arımız şim-
ğı manevralardan sonra di manevra mıntakası-

Seydlköy - Torbah yolu nın muhtelif kısımla-
Uzerlnde manevralara 

rında muharebe tatbilftir6k eden kıt'alar ta-
rafından bUyUk bir geçit ıstanbul Uıtipat zabit mektebinde biT geçit resmi katlarına başlamışhr. 
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Üniversite derslere başladı Dr. Aras beyanatta bulundu Rektör Cemil Bilse) 
Suriyedekikesif Türkkütlesininrüştü .mühim bir nutuk verdi 

tam olduğu rı uhakkaktır Cumhuriyette milli müdafaa kadar 
• • • • 

sıyasısının 

Fransız 
hususi 

delegesi, Fransayı Türkiyeye bağlı yan 
söyledi 

Üniversiteye önem. veri~diğini söyledi 
lstanbul, 7 (Yeni Asır mu

habirinden) - lstanbul üniver
sitesi busabah merasimle ders
lerine Laşladı.Konferans salonu 
erkenden üniversitenin bütün 
fakültelerine meusub gençler, 
Ordinaryus profesörler ve do
çentler tarafmdan doldurul
muştu. 

itilaflar olduğunu 
Cenevre, 7 ( A.A ) - Ana

dolu ajansının hususi muhabiri • 
bildiriyor: 

Dün siyasi komisyonda man
dalar meselesi konuşulurken 

Hariciye vekilimiz Rüştü Aras 
mandalar komisyonuna teşek
kür eden murahhaslara iltihak 
etmiş, Milletler cemiyeti azaları 
tarafından manda altında bulu
nan memleketlerin tekamülüne 
gösterilen ve gösterilmesi Jazım 
gelen alakadan memnuniyet 
beyan etmiştir. 

Mandalar komisyonunun tev-

Antakpadaki 
sii meselesini ortaya çıkaran 
Polonya delegesinin beyanatına 
temas eden Rüştü Aras, kom
şuluk veya muahedeler muci
bince doğrudan doğruya veya 

7üık Lisesi 
bilvasıta menfaati olan devlet
lerin bu komisyona mümessil 
yollamaları lüzumunu izah et
miştir. 

- Sonu 3 iitıcü sayfada -

Rektör Cemil BILSEL, 1936-
1937 ders yılının başlaması 

münasebetiyle mühim bir nutuk 
verdi. Gençlerin çok hararetle 
alkışladıkları bu nutkun bir 
noktasında ezcümle şunları 
söyledi: 

°Cumhuriyet rejimi, milJi mü
- Sonu 2 nci sav/ada - Üniıwsit e ır.ktöıii Cemil Bilse/ 

............................................................................................................ ··•·······•····························································································•········ 

Cumhuriyet Kız Enstitüsü 

Yatılı talebeler için bir 
de pansiyon açıldı 

Enstitüye 1000 talebe kabul edildi 
müracaat çok fazladır 

K.ız Enstitüsü binası 

.~.ö~_tepe Cumhuri~et ~ız ens- ı daha ortaya atmağa muvaffak 
tıtusu bu yıl .venı hır eser -Sonu 4 ıincü salıiltde-

BELÇiKA HAHAM BAŞISININ YAHUDi 
MEZALiMi HAKKINDA BEYANNAMESi 

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

"Yahudi, Türkiyede rahattır,, 
"Belçikada da rahatları yerindedir. Fakat Avusturyada 

Yahudi bir mikrop sayılıyor ,, 
lstanbul, 7 (Yeni Asır) -

Yahudilerin yom kipur bayta· 
mı münasebetile Belçika ha
hambaşısı bir beyanname neş· 
retmiştir. Belçika yahudilerinin · 
dini reisi bu beyannamede 
yahudiler aleyhindeki tazyıkleri 
protesto ettikten sonra diyor ki: 

-"Yahudilerin rahatı bütün 
dünyada bozulmuştur. Avrupa
nın en medeni yerlerinde bile 
Yahudi unsuru işkence içinde
dir. Yalnız bazı mahdud yer
lerde sükun hakimdir.,, 

"Yahudiler Romanyada müs· 
terih değildirler. Lehistanda 
rahatları bozulmuştur. Avus
turyada yahudi bir mikrop gibi 
korkunç sayılıyor.,, 

11
Almanya Yahudilere kapı

larını kapamış, asırlardanberi 
yerleşen Yahudileri silkip at· 
mıştır. Buna mukabil İnrriJtere 
de kılını kıpırdatmamış ve In
giliz topraklarına Yahudilerin 
mubaceretine mini olmuıtar .• 

"Öte taraftan, asırlardan 
beri yahudiler için en emin 
yer Türkiye olmuıtur. Tfirkiye
de geniı bir yabudi kütlesi 
vardır. Bunlar tazyik aJtında 

değildirler. lşlerile meşgul olu
yorlar. ,, 

" Belçikada da vaziyet aynı
dır. Belç!kamn her yerinde ya
hudinin Belçikalıdan farkı yok
tur. ,, 

" Fransadaki yahudinin va
.ıiyeti b~r zaman ayoi değildir. 

Va.ıiyet orada hükumetJerin 
- Sonu 4 ncü Salli/ede -



aan11e 2 

En büyük 
T ehlüke önünde 

··-. -
-Başıaıa/ı bilillci sahifede

%İyade emniyetini koruyacak 
bfiyük hazırlıklara girmiştir. 

Nereye baksanız aynı endişe· 
Jeri, aynı hazırlıkları görebilir· 
sınız. Çılgınca bir hazırlık 
içinde olan milletJerın silah ya
rışını durdurmak istemeleri pek 
tabiidir. Zira bu yarışı bir fa
cianın takib etmesi muh
temeldir. Şu halde dünyanın 
rahatsızlığını mucib olan mese
lelerin birbiriyle sıkı irtibatı 
düşünülerek her şeyden önce 

Avrupanın emniyetini bir kül 
halinde görüşmeğe ihtiyaç 
vardır. 

Şevk.e't :eu.ısı.n 

Üniversite ders
lere başladı 

- Baştara/ı I irıct say/ada -

dafaa kadar üniversiteye, kültür 
işlerine de önem veriyor. 
Yarım doktor, yarım hukukçu 
yarım alimden bir şey umula-

maz. Cahil cesurdur, derler. 
Ya üniversiteli cahil ne olur.,, 

Nutuklardan ~onra üniversi
tenin dört senelik çalışma ra-
poru okundu. Profesör Şem
settin ilk Türk tarihi dersini 
verdi. .............. 
Kaçak hayvan 

ikramiyeleri 
Bazı köy ve kasabalarda 

yap.tan yoklamalarda kaçak 
hayvan bulunduğu takdirde, 
bu mıntakadaki muhtar ve ih
tiyar meclisleri azalariyle bele
diye memurlarına ikramiye v~
rilmektedir. Halbuki, hayvan
lar vergisi kanununun ·doku· 
zuncu maddesi, köy muh· 
tarlariyle ihtiyar meclisleri 
azalarını, mükellef beyanna-
melerinin doğrulduğunu ara~
tırmağa ve beyanları hakikate 
uymayanların isimleriyle gizle-

dikleri bayvanlaran cins ve ade
di hakkmdaki bilgilerin bir 
mazbata ile en büyük reülkiye 
memuruna bildirmeğe mecbur 
tutmuştur. 

26 ncı maddenin son fıkra
sında da kayıd defterine dahil 
edilmemiş hayvanlar hakkında
ki malumahoı bildirmiyen me
murlarla ibtiynr meclisleri aza
sma, köylerinde yapılan yok
lama neticesinde kaçak hayvan 
bulunduğu takdirde, ikramiye 
verilmiyeceği tasrih edilmiştir. 

Kanunun sarih olan bu hü
kümlerine göre, kendilerine 
mevdu vazifeyi ifa edemiyen 

ve binaenaleyh mmtakalarında 
kaçak hayvan bulunan köy 
muhtarlarına ve ihtiyar meclisi 
azalarma, belediye memurlarına 

· ikramiye verilmemesi İcab et
mektedir. 

Maliye vekaleti bu ciheti 

ehemmiyetle naıarı dikkate 
almmalanm gönderdiği bir ta
mimle vilayetlerden istemiştir. " ., Paris fakültesinden diplomalı 

Diş tabipleri 

fnzaffer .Eroğul 

Kcnıa) Çetindağ 
Yeni getirtmiş olduğumuz 

cihazla müessesemizde bun-
dan sonra altın kuronlar ve 
madeni dolgular yerine tabii 
dişleri tamamife taklit eden 
beyaz porselen kuron dol~ 
gular yapmağa başlamış ol- ' 
duğumuzu ha kımıza ilan 
ederiz. 

Beyler - Numanzade S. 21 
numaralı muayenehane. 

T clefon : 3921 
7-15 s. 2 

' ·' 

YENi ASIR 

Nafıa vekili dün gitti 
................................................ 

Hava istasyonundaki iniş yeri 80 .. " yuKsege çıkacaktır santimetre 

Dört gündenberi şehrimizde 
nafıa işlerini teftiş etmekte 
olan Nafıa Vekili Ali Çetin
kaya dün refakatinde bulunan 
saylavlar ve mühendisler iJe 
birlikte, Afyon eksperesi ile 
Ankaraya dönmüştür. Nafıa 
Vekili Basmane istasyonunda 
Vali Fazlı ·Güleç, Müstahkem 
Mevki Kumandanı General 
Burhaneddin, Belediye Reisi 
Doktor Behçet Uz i)e 

işlerini de gözden 
dönecektir 

daha bir çok zevat tarafından 
teşyi olunmuşlardır. Sayın Ve· 
kilin arzuları ile kendilerine 
resmi teşyi merasimi yapılma
mıştır. 

Vekil geçerken Afyondaki 
Nafıa işlerini de teftiş eyJiye
cektir. 

Halkapmarda kurulan lzmir 
hava istasyonunda iniş yerinin 
80 santimetre yükseltilmesi için 
yapılacak imli ameliyesini ted-
kik ettikleri vakit bu işin dev-

let vesaiti ile yapıldığı takdir
de ucuza çıkacağını görmüş 

ve bunu niçin lazımgelen tedki
kabn yapılmasını alakadar mü-
tahassıslara emrelmişdir. Ted
kikat neticesi bir raporla Nafıa 
Vekaletine bildirilecektir. 

Bir dekovil battı döşemek 

sureti!c imla ameliyesinin ve 
bataklığın kurutulmasının çok 
ucuza çıkacağı anlaşılmış 
gibidir. 

l Pey.~~~~~~ .• ~~. kişi .. -3 

Zehirlenme 
Arazı gösterdi --·-·-Memleket hastanesinde 

tedavi altına ahnc:illar 
lkiçeşmelikte bir zehirlenme 

vak'ası olmuştur. Bakkal Meh
med oklu Hasanın dükkanın
dan peynir alarak yemjş olan 
(30) kişi de zehirlenme arazı 
görülmüştür. 

Hepsi de tedavi için Mem
leket hastanesine kaldırılmış
lardır. Bakkal Hasanın zehirli 
peyniri Çankırı çarşısında 28 
numaralı dükkanda tüccar 
Hüseyin Avniden aldığı anla-
şılmış ve bu mağazadaki pey
nirlerden nümuneler aldırıl
mıştır. 

Peynirler belediye laboratu
varında tahlil ettirilecektir. Za
bıtaca hadise hakkında tahki-
kata devam edilmektedir. 

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

Meşhud suçlar kanunu Davudlar nahiyesi cinayeti 

Adliyeye altı günde 103 Ağırceza heyeti suçluları 
meşhud suçlusu verildi tahliye etti 

işler 
I 

fazladır. 
ihdası 

Meşhud suçlar kanununu 
tatbik için Müddeiumumilik 
makamı ile asliye ve sulhceza 
mahkemeleri f evkalide mesai 
sarf etmektedirler. 

Kanunun tatbikine başlan
dığı 1 birinci teşrinden 6 bi
rinci teşrin akşamına kadar 
meşhud suçlar kanununa göre 
zabıtadan müddeiumumiliğe 
sevkedilen suçlulann mikdarı 
yüz üçtür. lBirinciteşrinde müd
deiumumiliğe 9 iş gelmiştir. 
Bunlardan sekizi hakkında 
ademi takib kararı verilmiş, 
biri Asliyeceza mahkemesine 
sevkedilerek suçlu tevkif 
olunmuştur. 

2 Birinciteşrinde 10 iş gelmiş 
iki iş asliyeceza, 6 iş ceza mah
kemelerine verilmiş ve iki iş 
hakkında da takibe mahal gö· 
rülmemiştir. 

3 Birinci teşrinde müddeiu· 
mumiliğe4 meşhud suç vak'ası 
verilmiştir. Bunlardan biri sulh 
cezaya günderilmiş ve üçü hak
kında da ademi takib kararı 
verilmiştir. 

Modern 
Bir tütün deposu 

Yeni hakimlikler 
lazımdır 

4 Birinci teşrinde 13 iş gel
miş, ikisi asliye ceza, beşi sulh 
ceza hakimliklerine gönderil
miş ve 6 iş hakkında da ademi 
takip karan verilmiştir. 

5 Birinci teşrinde de dört 
iş gelmiş, ikisi sulh cezaya 
sevkedilmiş, diğer ikisi hak
kında ademi takip kararı ve
rilmiştir. 

6 Birinci !eşrinde on iş gelmiş, 
biri asliye ceza, üçü sulh ceza· 
ya verilmiş ve altısı hakkında 

da takibata lüzum olmadığt 
karar1 verilmiştir. 

Asliye ve sulhceza hakim
liklerine verilen suçluların 4 te 
üçü hakkında mahkümiyet ka • 
rarı verilmiş ve davaları neti
celendirilmiştir. 
Meşbud suçlar kanununun 

tatbiki için lzmirde iliv~ten 
asliyeceza ve sulh ceza ha
kimlikleri ihdas edilmesi la· 
zımdır. Şimdiki kadro ile zaten 
işleri çok olan hakimler pek 
fazla yorulmak mecburiyetin
dedirler. 

Yağmurlar 
Zarar verdi 

Son yağmurlar henüz asma
larda bulunan üzümlere zarar 

Kuşadasının Davudlar nahi
yesının Osmaniye köyünde 
Konyalı çoban Memiş ve meç
hul bir arkadaşmı öldürmekle 
suçlu Kuşadasanın Davudlar 
nahiyesinden Giridli Mebmed 
Ali ile Ahmed ve sahte nüfus 
teskeresiyle gezmek suretiyle 
hüviyetini gizlemekten suçlu 
lsmail namı diğeri Yafes hak
kında ağırcezada yapılan du
ruşma, karar tefhimine ka:mıştı. 
Mahkeme uzun süren bir ted
kikten sonra bazı hususların 
mahallerinden sorulmasına ka
rar verdiği esnada maznunlar· 
dan Mehmed Ali ve Ahmedin 
vekili avukat Halid Natık de· 
miştir ki: 

- Diğer suçlu Yafes hak
kmda yüksek hakyeriniz bazı 
cihetlerin tahkikine karar ver-

inhisarlar 
ınüsteşarı geldi 

Gümrük ve inhisarlar veka
leti müsteşan Adil dün akşam 
Jimammıza s;?elen Vatan vapuru 
ile lstanbuldan şehrimize gel
miş ve lzmir gümrük ve inhi
sarlar başmüdürleri tarafından 

vapurda karşılanmıştır. Müste
şar, İzmir gümrük ve inhisarlar 
teşkilatını teftiş edecektir. 

Bir şikayet 
Karantinada Cüneyd bey so

kağındaki lağımın patladığı ve 
orası durulmaz bir halde olduğu 
şikayet edilmiştir. Belediyenin 
nazarı dikkatini celbederiz. 

miş bulunuyor. Görüyorum ki 
bu katil hadisesi etrafındaki 
tahkikat uZ1yacaktır. Halbuki 
müekkiJlerimin masumiyetini 
belirten say191z delil tesbit edil
miştir. Daha ön-:e yük9ek iddia 
makamı \ki müekkilimizin be
raetini istemişlerdi. Tahkikatın 
uzaması müekkillerimizin ma
sumiyetini ve hakJarmı incitmiş 
olacaktır. Hiç değilse şimdilik 

kefaletle salıverilmelerini diler, 
adaletinize sığınırım. 

iddia makamı bunun üzerine 
üç suçlunun kefaletle salıveril
melerini istemiş ve mahkeme 
kısa bir müzakereden sonra 
her üç maznunun kefaletsiz ola
rak tahliyelerine karar vermiş 
ve muhakemeyi de başka bir 
güne bırakmıştır. Maznunlar 
derhal tahliye olunmuşlardır. 

Hurda mübayaatı 
inhisarlar idaresi tarafmdan 

Aydın ve havalisinde hurda 
incir mübayaasına devam edil
mektedir. Şimdiye kadar inhi
sarlar teşkilatı vasıtasiyle muh-

telif incir mıntakalarınd2n 4500 
ila 5000 çuval kadar hurda 
incir satm alınmıştır. Bazı tüc
carlar da kendi namlarına 
hurda mübayaasına devam et
mektedirler. 

Tayin 
Münhal bulunan Ödemiş Ti

caret Odası başkatipliğine lk
tısat Vekaletince Kazım Bozşa

s ı-eşrınıeveı 19ac:> 
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1 
Genç ·kalemlerin 

ilk tecrübeleri 
......................... 

. Gece 
Oece av ışlldıvor bir elmas if11e gibi 
Yıldızlar efla/ında tıpkı işlenmiş oya 
Etraf öyle "Üztlki o kızın kalbi ,{!tbİ 
Saatlerce otm11p seyıellim doya, doya. 

Vakit i/t'rlemi,,fi, gün doifmak üzereydi 
Bilden bite nede-rse kalbımde lıif.1an 

davdutn 
/faylmdınz soıdunz onu Eüa/ bil an 

inledi 
Arat kl'll ke11dısitıi santnt sutla b11ldum. 

Ay gitmekten vazrreçti f!Öıüncc ıkimizi 
Oök yiiziinde!l serıettı bızim göniş· 

memizi 
FlSIJdaş!ı yıldızlar tı/ledi bir an deniz 
Dedilcı: bSvle se:•t,:ı dojrusu ([Örmedılı 

biz. 
S. DUlge 
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Za hı ta haberleri: 
Blrbirlerinl döğmUşler 

Doktor Mustafa bey bulva
rında sıvacı Mehmed o~lu Halil 
ile kardeşi Adil, Rifat ve ÜJfet 
arasında sıva meselesinden 
kavga çakmıştır. Birbirlerini 
döğdüklerinden zabıtaca yaka
lanmışlardır. 

Kırk günlük vak'a 
Gazi bulvarında Selanik ban· 

kası karşısında oturan Mevlüa 
oğlu Bozağa polis karakoluna 
müracaatle kırk gün evvel evi· 
nin avlusunda yatan Hamid 
adında biri tarafından bazı eş· 
yası ile saatinin çalındığını id
dia etmiş ve tahkikata başlan-
mıştır. 

Yan keslclllk 
Kestanepazannda Hasan oğlu 

Dursunun iki lirasını yan kesi
cilik suretiyle çalan Edhern 
oğlu Kadri zabıtaca yakalan
mıştır. 

Kaza 
Meyveter J.?Ümrüğü sokağın· 

da Hasan oğlu lbrabim, idare· 
sindeki 135 numaralı arabasını 
Fahri kızı Semahate çarptırmış 
ve yaralanmasına sebebiyet ver
diğinden zabıtaca tutulmuştur. 

Arkadaşlar arasında 
Kemerde Sürmeli sokağında 

Ihsan Zebranın umumhanesinde 
sermaye Ahmet kızı Seher, 
umumhaneci Ahmet kızı Saa
dete hakaret ettiğinden zabı

taca yakalanmıştır. 

Ceza görenler 
Kordonda işliyen otobüsler

deki biletçilerden bazılarmın 

hersolcak başında otobüsü dur
durarak: 

- Haydi Konak, diye mü
teaddid defalar bağırdıkları 

görülmüştür. Bu gibiler bele· 
diyece beşer lira para cezası

na çarptırı lmışlardır. ...... .,. .. 
''7/ZJ'.XZ.I Nikah rzzzzzh 
' Bayan Hadiye ile Ana

do'.u ajansı muharrirlerinden 
Bay Halil Çolhan'ın nikah 
merasimleri Pazartesi sabahı 
saat dokuzda belediye ev· 
lenme dairesinde icra eJile
cektir. Şen bir yuva kurma-

İnhisarlar umum müdürlüğü 
tarafından Alsancakta Kültür
park civarmda yaptırılacak olan 
büyük ve modern imalathane 
ve deponun inşasına yakında 
başlanacaktır. Hazırlanmtş olan 

vermiştir. Havalar tamamen 
soğudu ve sürekli yağmurlar 

başladığı için üzüm mmtaka
sında bulunan bağlardaki yaş 

üzümlerin bundan sonra kuru-

hin tayin edilmiştir. 
. ..... . ..... . . . ~ .. ..~ ,_ 

ELHAMRA 

.. t.J. Jarını temenni ederiz. ~ 
~ r.77777.7777/::/"/J'XT/.///.~Y.7.7.:c/./~ 

projeye göre temel sondajına 
başlanmıştır. Bunun için İstan
buldan gelmiş olan mütahassıs 
tarafından temel sondajları işi 
yaptırılmaktadır. Sondajdan 
sonra temeller açılacak ve in
şaata başlanacaktır. Deponun 
inşası için beşyüz bin lira sarf 
edilecektir. 

Tütün imalathanesi olarak 
inşa edilecek olan bu binada 
tozları imha eden ve işçilerin 
ictimai bir hayat yaşamalarını 
temin edecek olan muhtelif 
tesisat, bir revir, bir yemek 
salonu ve saire de bulunacaktır. 

Bayan Afife 
lzmir Erkek Muallim mektebi 

tabiiye stajyeri Afife lzmir Kız 
Lisesi tabiiye stajyerliğine tayin 
edilmiştir. 

tulmasına imkan kalmamıştır. 
Bu üzümlerin mikdarı bir iki 
bin tonu geçmektedir. Bunlar 
piyasalarda yaş olarak satıl

mağa başlanmıştır. 
Aydın ve Küçük Menderes 

havalisinde de son yağmurlar-

dan incir ve pamuklar zarara 
uğramıştır. Bilhassa nefis incir 

yetiştiren Ödemiş buseneki 
yağmurlardan çok zarar gör
miiştür. 

Eve taarruz 
Kemerde Tepecik sokağında 

sarhoş olduğu haldeHüseyin kızı 
Gülsümün evine taarruz ederek 
kapıyı kıran ve içeri giren Hü
seyin oğlu Hasan zabıtaca 

yakalanmıstır. 

TELEFON Ev sanayii sergisJ 
Cumhuriyet bayramı gü11~ 

Ankarada açılacak olan el iş· 
leri ve ev sanayii sergisine iş· 
tirak için lzmirden büyük bir 
alaka vardır. 

2573 
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Yarın mattnelerden itibaren 
Mevsimin bi

rinci Fransız 
süper filmi 

Rus aşkı ..• 
Rus heyecanı .. 
Rus şarkıları .. 
MükemmelRus 
Kafkas Çigan 
orkestralarının 
gaşyedici mu
sikilerile dolu 
ve Çarlı){ dev-
rının müdhiş 
zulümlerini bü
tün teferruatile canl andıran harikulade bir şaheser. 

VOLGA MAHKuMLARI 
ı.; . • ·: 

. .. . ...,,,, . 

Alakadarlar sergide teşhir 
edilmek üzere hazırladıkları nii· 
munclerden bir çoğunu şehri· 
miz ticaret odasına vermişler~ 

dir. Bu nümuneler 10 birine• 
teşrinde Ankaraya gönderile' 
cektir. 

f ktısad vekaleti bu sergide 
eser teşhir edeceklere dağıtıl· 
mak üzere büdçesinden on bill 
lira tahsisat ayırmıştır. . 

Serginin muvaffakıyeti netı· 
cesinde bu gibi san'atkarıı111 

himaye için bazı kanunlar 0' 
meclisten çıkacaktır. 



fENI Aln« • 'la,rınıeveı ıaae Sahıtea --- -

Gömböşün ölümü ve AJrn<>nya Son Telgraf ıı~Daberleri - -
Hitler rejimi çok sadık . ·~'"'J:!D~~~ 

bir dost kaybetti !Dr. Arasbeyanattabulundu Delb~~ 
Hltler Amir, ı Horllye ve GömböşUn 
ailesine taziye telgrafları çekmiştir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berlin, 6 (A.A) - . D. N. B. ı çok sıkı dostluk ~~ğlar1:. tesis Suriyedeki kesif Türk kütlesinin rüştü 
1.jansı Miinih'de bır sa~lık ederek memleketının yuksel-
~vinde ölen Macar Başvek i li mesı için yeni yeni yollar ara-
~ömböş' e aşağıdaki sahr! arı mıştı. 

• • • • 
sıyasısın n 

ahsis etmiştir: 1934 haziranında Macar ayan - Baştaıa/ı 1 lllCl sav/ada -
meclisinde söylediği bir nutukta Filistin mesele,ine gelince, 
Gömböş siyasasının esas halıhazırdn cereyan eden vu-
batlarını izah etmişti. kuattan dolayı beyanı teessür 

Macaristanın ~ulhcu niyetler etmekle beraber lngiltere hü-
beslediğini ve henüz halledil- kfımetinin dirayetine emniyet ;ni 
memiş o!an mesel"!leri bir beyan etm iş ve bu dirayetin 
harble istemenin bir delilik Irak istiklali ile bir kerre da-
olacağını söylemişti. ha sabit olduğunu söylemiştir. 

Macaristan istiklalin! temin Rüştü Aras bu hususta Nuri 
eden ve Avrupanın Macar me- paşanın vazifesin in muvaffakı-

selesi hakkında soğukkanlılıkla yetinden nikbin olduğunu ve 
düşünmesini beklemek imkanını Arabların meşru haklarının ve 

oradaki musevilerin emniyetiveren bir siyasa takibetmelidir. 
nin ve ahal nin nüfusça nisbeti 

am olduğu n_uhakkaktır 
hip bulunacak milletlerin er· 
ginliği, rüştü siyasisi hakkında 
söylenen bazı fıkirlere iştirak 
edemem. Fikrimce bir miJletin 
siyasi terbiyesi için en iyi çare 
kendi idaresini kendi eline 
b ırnkmaktır. 

Bundan dolayı Suriyenin is
tiklale layık olduğuna tam em
niyet miz vardır. Bilhassa Su
riyede yaşıyan kesif Türk küt
lesinin ıüştü siyasisi tam oldu
ğu zerre kadar şüphe götür:. 
miven bir keyfiyettir. 

Bilahare söz alan Fransız 

cud olmasıdır. Bu itilafJar mu-
cibince Fransa mazide bu Türk 
ekalliyetine vereceği teminatı 

tasrih etmiştir. Bu da 1921 
muahedesi mucibince Türklerfo 
lisan ve kü ltür itibariyle Türk
lüklerini muhafaza etmek va
didir. Fransa mandasının de-
vamı müddetince bu vadini 
daima tutmuştur. Yakında res
men imza edilecek muahedede 
bu vadini tutacaktır. 

Konseyde de söylediğim gibi 
mandater hükumet tarafından 

alınan taahhütler mandater hü-Macaristan Avusturya, Alman-
nazarı dikkate almarak Balfur murahhası Filistin meselesine kfımetin varisi olan Suriyeye ya ve ltalyaya dayanarak düş- . 
beyannamesinin tam ve munsı- dair fikrini söyledikten sonra devredilecektir. Hiç gizlemeğe müş olduğu kapandan kurtulw 
fane tatbiki sayesinde şayanı Rüştü Arasa cevab vererek lüzum görmem ki. bu mesele 

maya çalışmalıdır. ki h ı b 
memnuniyet bir şe i a u- demiştir ki : hakkında Rüştü Arasla muh-

M Gömböş Roma ile Berlin 1 d · Id v f titeve/ıa Macar başvekili Oömböş unacağın an emm o ugunu Fransa - Suriye muahedesi, teli defalar görüştük Ve gc-
arasında bir yakınlaşmayı Av- l d · · k' İ d k f h d d k Almanya Gömböşün ölümü söy emiş ve emıştır ı: ngiltere - Irak muahedesin en re itila ın u u u ve gere 

ile samimi ve sadık bir dost rupa sulh siyasası için elzem Memleketimin bu komşu mülhem o!makla beraber mua- Türk ekalliyetinin mukadderatı 
kaybetmiştir. Almanya uzun addetmekte idi. Çünkü bu iki memlekete karşı gös'erdiği hedeye siyasi ahkam ilave edil- üzerinde icra edeceği tesir iti-
rnüddet bu dostun yasını tuta• devletin yakınlaşmasında siya· derin alaka üzerinde tekrar miştir. Bu hükümler Suriyenin bariyle kendisine teminat ver-
caktır. Ölüm haberi Alman hü- sal ve ekonomik sebebler uzun uzadıya tevakkuf etmek bazı havalisinde müçtemi kesif dim. Ve bildirdim ki, eğer 
kumet merkezinde süratle şayi mevcuttu. istemem. Bu hususu konseydeki ekalliyetler kadar diğer dağı- Türk hükumeti Suriye is-
olmuş ve bertarafta samimi ve Asker sıfatiyJe Gömböş harb beyanatımda ifade ettim. Fik- nık ekalliyetleri de hima- tiklali fırsatı ile Iskende-
derin tesirler uyandırmıştır. takdirinde yakılacak olan Av- rimce mandalar komisyonunun yeye matuftur. Bu teminat run'da hali hazirda cari 

Kendisini hakikaten bir şef rupa kültürünü kurtarmak için raporunda ekseriyetteki tole- harbden sonraki ekalliyetlerin olan muhtariyet rejimini ye-
derecesine çıkartan Göm- sulhun idamesioi arzu etmekte reıns derecesi hakkında tezahür himayesini istihdaf eden mua- niden tasrih zaruretini his-
höşün faal ve enerjik şahsiyeti idi. eden endişeler haklıdır. Fakat bedeler kadrosundan daha ge- sediyorsa 1921 itilafı çerçivesi 
son seneler içinde Macaristan İşte Gömböşün iki yıl evvel bu mesele üzerinde şimdilik niştir. dahilinde kalmak, yani ayni 
siyasasına emin bir esas ve isıar etmek istemem. Çünkü Bu noktada lskenderun bava- mevzua. yani bu ahalinin Türk-
k başlıyarak ölümüne kadar ta-
ıymetli bir istikrar bahşet- d' bu hususta Fransa ile Türkiye lisinde yaşayan Türk ekalliye- lük karakterini muhafaza et-

rn. t• kibettiği siyasi program bu i ı. k ı k dd h kk d mek mevzuuna temas etmek ış ır. arasında dostane mü a eme ve tinin mu a eratı a ın a 
Gömböş en mühim des- Bertin 6 ( A.A ) - Macar müzakereler cereyan edecektir. Türkiyt! baş murahhasının dü- şartile Fransa hükumeti bu 

teğini şefinin şahsiyetinde bu- Başvekili Gömböşün vefatı do- Yalnız bu komisyon azası sıfa- şüncelerini hak lı bulurum. Fran- müzakerelere Suriyeyi de iştirak 
lan otoriter bir hükumet kur- JayısiJe Hitler Macar naibi Hor- tiyle mandalar komisyonunun sa hükumeti Suriye ile müza-· ettirmek niyetindedir. 
rnağa muvaffak olmuştu. Ma- tiye çektiği telgrafında kendi naıarı dıkkatini bir mesele kerelerinde bu Türk ekalliye- Mantıki olmak için manda-

Harici vaziyet 
hakkında 
Enaluma: verdi 

Paris, 7 (Hususi)- Hariciye 
nazırı Yvon Delbos dün mat-
buat mümessillerini kabul ede
rek harici vaziyet hakkında 
izahat vermiştir. Delbos Mil
letler cemiyetinin bu devresin
de fevkalade hiçbir hadise ol
madığını ve gürültülü hiçbir 
meselenin delegasyonların va
ziyeti üzerinde müessir olma
dığını kaydettıkten sonra Fran-

sanın dostu ve müttefiki olan 
memleketler mümessillerile yap
tığı görüşmelerin, konseyin 
geçen devresindeki mülakat• 
lardan daha fazla netice •er· 
diğini söylemiştir. Netekim, 
Milletler cemiyeti paktının ıs
lahı meselesinde bu muhtelif 
devletlerin Fransa ile tama
men ayni görüşte oldukları 
anlaşılmıştır. 

Dantzig meselesine gelince, 
Milletler cemiyeti umumi sek
reter muavinliğine tayin edilen 
Laster yerine diğer bir zat 
Dantzig fevkalade komiserli
ğine tayin edilecektir. 

Silahsızlanma mese!esinde, 
Delbos halen en teh!ükeli barb 

silahı olan tayyarelerin tahdidi 
yolunda gayret sarfedileceğini 
söylemiş ve silahsızlanma kon
feransı bürosunun Lokarno 
konferansından sonra toplana
bileceğini tasrih etmiştir. 

Ras mru 
Goreden ayrılıyor car milletinin bütün sınıfları bu şahsı ve Alman milleti namına hakkında celbetmek isterim. tine gerek umumi surette bir ter devletin üç senelik istihale 

hükümete karşı büyük bir taziyede bulunmakta ve Maca- Mevzuubahs men. ~kette ayır- ekalliyet oldu~u için ve gerek devrini bir dereceye kadar Londra, 7 (Hususi) - Reu-
sernpati ve saygı beslemekte ristanın müteveffa Gömböşün malar kadar birk:t irmelerin mandater hükumet olarak Fran- Suriye devletinin siyasi terbi- ter ajansının istihbarına gö: e 
idi. Gömböş yaşadığı devre uy· şahsında en mümtaz ve en iyi de büyük bir ehemmiyeti var- sanın deruhte ettiği mesuliyet yesini ikmal için kullanmak Habeşistanda Gore şehrindel(i 
gun bir şahsiyet idi. Ve memle- evladlarından birini, Almanya- dır. Bu memlekette husule ge- dolayısiyle hususi bir ebem- arzusundadır. Bunun içindir hükumetin reisi Ras lmru bu 
ketini daha müsait bir siyasa) nın da sadık bir dost kaybet- lecek siyasi tebeddül neticesi miyet atfetmiştir. Bu ehemmi- ki, daha mandaterkaldı ğı bu şehirden ayrılarak lngiliz Ogan-
itiye götürmek dileğini besli- tiğini bildirmektedir. kabul olunacak hal şekilleri yete başka bir sebep daha var- devrede Suriyeyi beynelmilel da müstemlekesinde yerleşmek 
Yordu. Hitler Gömböşün zevcesine dikkatle tahlil edilmek gerek- dır. Bu da Fransayı Türkiyeye mahiyette müzakerelere iştirak için lngiliz hükumetinden mü-

lleriyi gören bir siyasa ada- de bir taziyet telgrafı gönder- tir. Bu noktada istiklaline sa- bağlıyan hususi itilafların mev- ettirmek niyetindedir. saada istemiştir. 
Ilı ı b J\J ·ı . . ............................................................................................................................................................................... . 1 0 

an mer um manya ı e mıştır. Vekiller tedkikten dönüyorlar Belçikada büyük 111anevralar 
Kardeşlerimiz çok memnundur • • •• •• 

1'" ti t dl Şark illerindekı tedkıkler 3 uncu kolordunun taar-" ara sura ı ma ru ar . 
f d k t lar çok faydalı oldu ruzunu tevkıf edecekler 
esa arış ırıyor Ankara, 7 (Yeni Asır) - Şark viliyetlerin.İe - tedkiklerinin Brüksel, 7 (Ö.R) - 1912 s•nesindenberi Belçikada yapılan 

lstanbul, 7 (Yeni Asır muhabirinden ) - Antakya ve isken- mühim bir kısmını bitiren Maliye vekili Fuat Ağralı, lktisad ve- askeri manevraların en mühimmi dün başlamışdır. General 
deruna karşı alaka günden güne arııyor. Gazetelerimizin gös- kili Celal Bayar ayın on beşinde Ankaraya döneceklerdir. Jakle ı kumandasında 3 üncü kolordu bu manevralarda yer 
terdikleri hassasiyet Sancak Türkleri tarafından şükranla karşı- Vekillerimiz bu tedkik seyahatinden memleket hesabına çok 
lan•yor. geniş istifadeler elde etmiş bulunuyorlar. Bilhassa Iran Transit almışdır. 3 üncü ve 4 üncü piyade fırkaları müdafaa vaziyetine 

Yüz ellilikJerden bazılarının Sancak Türklerinin manda etra- yolu üzerinde yapılan tedkikler, bu tasavvurun bir an evvel ayrılmıştır 
fında yaşamalara hakkında yaptıkları menfi propagandalar nef- tahakkukunu temin edecektir. Mevzu şudur: ileri karakollar düşmanın ileri hareketini haber 
r ti k Almanyada tedavide bulunan Ziraat Vekili Muhlis dönüyor. vereceklerdir. Manevralar bir seferberlik talimi mahiyetinde 
e e arşılanmaktadır. Bütün vekiller Ankarada toplanıyorlar. Kamutayın önümüzdeki E! işleri sergisi ne iştirak edecekler toplantısı için hazırlıklara başla::lacaktır. olacakdır. Mevzilerinde kuvvetli olarak yerleşmiş olan ordunun 

T b k 
hiçbir suretle buradan oynatılamaması lazımdır. Sis dağılınca 

acele etmelidirler 1 ongresı• zırhlı otomobiller harekete geçmişlerdir. Bunların gayesi düş-
manı durdurmakdır. Bu müdahale üzerine harp azami şiddetini 

Ankara, 6 (A.A) - lktısad vekaletinden : kesbetmiş olacakdır. 
Elişleri ve küçük san'atlar sergisinin açılması yaklaşmıştır. Bu s hh k A ı • •• t 

Sergide eJişlerine ve mamulaboı teşhir etmek Üzere müracaat l ı·ye ve a etı mus e 
etıniş olanlardan heniiz eşyalarım teslim etmiyenlerin acele et· - -
tneleri lazımdır. Eşya 10 llkteşrinde Ankarada bulunmak üzere k• ı ld 
~~.alar tarafından şimc\iden Ankaraya sevkedilmektedir. ~~ şarının fi ut 1y e açı } 
tnuddet kat'i ve nihai müddettir. Eşyanın tedkiki, tasnifi, teşhırı 
Ve ?ekerasyon zamana mütevakkıf olduğundan sevk müddeti lstanbul, 7 (Hususi muhabiriaıizde~). - Biil~an tıb kongresi 
Yenıden temdid edilmiyecektir. Sıhhiye vekaleti müsteşarı Hüsamettmın nutkıyle açıldı. 
b Bu itibarla sergide eserlerini h:şhir etmek istiyenlerin derb~l Istanbul, 6 (A.A) - Balkan hekimler birliği tıb komitesi umumi 

1. ulundukları yerin Ticaret odasına başvurarak makbuz mu kabı- katipliğinden tebliğ olunmuştur: 
• 'nde eşyalarını teslim etmeleri rica olunur. Bugün Yugoslav, Romen, ve Yunan delegeleri geJmişler ve 
................ ..................................................................... marasimle karşılanmışlardır. Ve otellere taksim olunmuşlardır. 

SONU 
Filmini görsünler 

bir güneş gibi parladığı.. H issin bir nur gibi yandığı 
ŞARL BOYERIN 

ŞK SENFONiSi 
ne baksınlar 

lzmirde ilk defa olarak hepsi bugün 
LALE SINEMASINDA 

Dördüncü Balkan tıb haftası bu zevatın huzuruyla çarşamba 
günü saat 3,30 da Yıldı zda kontreler dairesinde Balkan hekim
ler birliği reisi tarafından seans açılacak, Sıhhat vekili namına 
müsteşar doktor Hüsamettin Koral resmi nutkunu iradedecektir. 

Bu nutukdan sonra balkan delegeleri söz alacaklardır. 
Saat 5 de birinci ilmi içtima baslıyacaktır. Atinadan gelen 

profesör Bensis b:rinci konferansı verect:ktir. 
Saat 6 da bütün bu zevat ve davetlilere etibba odası tarafın

dan bir çay ziyafeti verilecektir. 
Bu içtimaa Istanbulda bulun~~ bü.t~n ??k!or1ar dnvetlidirJer. 
Perşembe cuma cumartesi gunlerı ılmı ıçhmalara devam olun

makla beraber mi;afirler gezdirilecek ve şereflerine müteaddit 
ziyafetler verilecektir. 

. . ~ . ' .. · . . : ·. -: : . . . ~.: ,. . . .-·. ·--... 

TA YY /- RE Sineması 
TELEFON 3151 

Bu hafta, aylardanberi beklenen iki büyük filim birden 

1 - AŞK UGRUNDA 
Yaningse büyük bir 

Anna Bella - jean 
şöhret kazandıran şaheser fılim 

Gabin - Fernand Gravcy 

2 - MUMYALARIN SERVETi 
Zengin dekorlar içinde yüzlerce güzel kızın iştirakik çev
rilen kahkalar filmi - Modern ve meşhur Amerikan k omiği 

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

····················~······································· SEANS SAATLARI 
Hergün : 2.30 - 5.40 - 9.15 Aşk Uğrunda 4.5 - 7.30 

Mumyaların serveti. Cumartesi ve pazar günleri saat 1 de 
Mumyaların serveti filmi ile başlar. 111-• 



aa11ıte 4 

Bir mütahassıs heyet 

Aydın mıntakasında 
tedkikler yapıyor 

Bir Çek heyeti yakında lznıire gelerek 
iııcirlerimizi tcdkik edecektir 

incir lwnlannda çailşan kızlanmız 

Çok mevsuk olarak öğren- yet Aydında, Aydın valisini 
diğimize göre iktısat vekaleti ziyaret ederek Aydın vilayeti-
incir zürraını organize edilmiş nin kooperatif vaz.iyeti hak-
kuvvetli bir teşekkül halinde kında çok müfid bazı izahat 
çalışmağa sevkedecek bazı ka· almıştır. • 
rarlar alacaktır. Aydın mınta- Tedkikler derinleştirilecek ve 
kasındaki incir kooperatifleri heyet lzmirde de yeniden bazı 
tedkik t!dilmeğe başlanmışhr. tedkikler yapacaktır. Verilen 

On gündenberi Aydın mm- bir habere göre yakında İktısad 
takasında tedkikler yapan bir vekaletince bir kooperatif ta-
mütabassıs heyet Aydın mer- limatnamesi hazırlanacaktır. 
kez.indeki tedkiklerine devam Şehrimizdeki alakadarlara 

gelen malumata nazaran Yunan 
etmektedir. Heyette lktısat ve
kaleti mütahassıslarından Dr. 
ViJbant, Ziraat bankası umum 
müdürlüğü hukuk müşavirle· 

rinden Zaim ve lktısat vekale· 
tine mensub bazı memurlar da 
vardar. 

Heyet Germencik, Ortaklar, 
Erbeyli, Karapınar ve cıvarın
daki incir müstahsilleri koope
ratiflerinde uzun uzadıya ted
kikler yapmış ve müstahsilin 
arzularını tesbit etmiştir. He-

ihracat tacirleriyle Çekoslovak
ya alıcıları arasında yapılan 
incir anlaşmaları feshedilmiştir. 
Buna sebep Yunan ihracatçı

larının, rekolte noksanı müna· 
sebetiyle fazla fiat teklif etme· 
leridir. 

Bu vaziyet üzerine Çekler 
incir ihtiyaçlannı bmirden te
mine karar vermişlerdir. Ya
kında bir Çek grubu lımire 
gelerek incirlerimiz.i gözden 
geçirecektir. 

••••••••• 
Cumhuriyet Kız Enstitüsü 

Yatılı talebeler için bir 
de pansiyon açıldı 

- Başlafa/l buınd sav/ada -
olmuş ve yatılı talebeler için 
bir pansiyon açmıştır. Civar 
kaza ve vilayetlerden enstitüye 
gelmek istiyenler, şimdiye ka

dar yablı talebe yurdu olmadığı 
ıçın müşkülata uğrıyorlardı. 

Enstitü direktörü, Valimizin de 
yardımiyle güzel bir pansiyon 
meydana getirmiştir. 

Göztepede Enstitü binasının 
yanında isticar edilen bir bina 
pansiyon binası olmuştur. En 
fazla otuz pansiyoner talebe 
buraya kabul edilecektir. 
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Bu yıl kız Enstitüsüne ak
şam kursları dahil olmak üzere 
kaydedilen talebeler bini geç
miştir. Enstitü idaresi, sıoıf 
vaziyetine göre fazla talebe 
kabul edemiyecektir. 

Enstitünün sipariş atelyeleri 
de açılmış ve faaliyete geçmiş
tir. Enstitünün sipariş atelye
sinde, enstitüden yetişen genç 
kızlarımız, mütahassıs profesör
lerin idaresinde çalışmakta ve 
enstitüde öğrendiklerini pratik 
şekilde tatbik imkanlarını bul· 
maktadırlar. 

o ................................................. , 
KANLI ELMAS 

7t/flka saı·ISl: 3 4 MACERA ROMAN/ ' . , i::ngl ı:ı:zced.e:n. çe-v:t.re:n. : - Se:z:a:t. Şadi. 

Benden korkmayınız rica ederim, Mina •• Ben sizin 
dostunuzum. Sizin babanızın dostu •• Siz Mina 

değil misiniz, hayır, diyebilir misiniz? 

Artık faaliyete geçmek za· 
manı idi. Minanın yanına biraz 
daha fazla yaklaşh ve söy· 
lendi: 

- Kızım, güzel Mina .. Artık 

İş zamanıdır. Hazinenin saklı 

bulunduğu yeri bana gösterir 
misin? 

Genç kız bunu işitmemiş gibi 
dalgındı. Arada sırada başını 

kaldırsrak başları üzerinden 
geçen renkli kuşları dalgın 

dalgın seyrediyordu. Cava tek
rar etmek lüzumunu hissetti: 

- Beni hazinenin olduğu 
yere getir. 

Cava, sevımli çehresindeki 
manaya rağmen genç kızın 

kafası içinde dolaşan mülaha· 
zaJarı anlar gibi oluyordu. Ora· 
da tereddüt vardı. Acaba ne
den çekiniyordu. Yoksa hala 
çekinılecek birşey mi vardı? 

T ckrar konuşlu: 
- Mina r.1ina .. 
Güzel çehrenin renginde 

hafif bir tebeddül oldu. Sanki 
oraya kan hücum etmişti. 

Bu sırada adanın boşlukları 
içinde bir rüvelver sesi işitildi. 
Ve Cava Cak acı acı haykırdı: 

- Mina ko11, çabuk buraya 
gel •• 

YENi ASIR 

Mandalar komisyonunda konusmalar 

lngiliz delegesi yahudiler kadar arab
ların da tatmin edileceğini söyledi. 

Cenevre, 6 (A.A) - Millet
ler Cemiyeti Asıımblesinin si· 
yasal komisyonu bugün man· 
dater meselesinin senelik mü· 
zakerelerine başlamıştır. Po
lonya delegesi Kmarnitzki Fi· 
listindeki Yahudi Ocağının 
muslihane bir tarzda inkişafına 
hükumetinin büyük bir alaka 
gösterdiğini söyliyerek demiş· 
tir ki: 

Lehistanda nüfusun fevkal
ade artması ekonomik işler 

teşekkülleri diğer unsurların· 
kine uymıyan yahudi kütleleri
ne bir muhaceret toprağı ara· 
mak mecburiyetini tahmil et· 
mektedir. Bunun içindir ki Po· 
lonya hükümeti hadiseleri dik
katJe takip etmekte ve bu ha· 
diselerin ne FiJistinin ne de 
bu toprakların yahudi milleti 
için oymyacağı rolü ihmal et
miyeceğini ümit eylemekte
dir. 

Lehistan kat'iyyen emindir 
ki lngiliz hükumetinin enerjık 

hath hareketi Filistin mandası
nın hedefini bozmıyacaktır. 

Filistin yahudiler için en tabii 
ve en mühim bir muhaceret 
toprağı olmakla beraber Mil
letler cemiyeti merkezi ve şar
ki Avrupadaki yahudiJer için 
daha başka muhaceret mahal-
leri bulmak lüzumunu ihmal 
etmiyecektir. 

Çekoslovakya murahhası üç 
küçük antant devleti namına 

beyanatta bulunarak Filistin 
hadiselerini büyük bir dikkatle 
takibey.emekte olduklarını be
yan etmişdir. 

Hollanda murahhası Van 
Rappaod Manda sisteminin 
fena işlediğini söylemiş ve mil· 
Jetler cem:yetinin yaptığı kon
trolü tenkid etmiştir. 

Mumaileyh üstü kapalı ilhak
lardan tevakki edilmesini ileri 
sürmüş ve ekonomik inhisar
Jardan manda sahiplerini tahzir 
eylemiştir. 

Tabancayı kullanan adam bir 
koruluk arasında kayboldu. 

OR '1ANDAKI KIZ 
Galagan ve Blak sahilde 

heyecan içinde bekleşiyorlardı. 
Liderleri ne olmuştu. Sakın bir 
kazaya uğramış olmasın, diye 
endişede idiler. iki arkadaş 

sandalı gizliyecek bir yer bul· 
muşlardı. Fakat ortadan kay
bolarak izlerini unutturmak 
Cava Cak için fenadı. ikisi de 
münavebe ile gözcülük ediyor· 
lardı. Galagan ümidsiz bir şe
lcilde : 

- Acaba ne oldu, sakın bir 
kaza mı diyordu. 

Daha metin olan Blak cevap 
\'erdi : 

- Zannetmem, dedi. Ortada 
bunu anlatan bir emare yok ki .. 

- Haklısın Blak, ben deli 
bir adamım. Sebepsiz endişe
lerim vardır. 

Galagan ve arkadaşları san· 
dali bir sığlığa gizledikten son
ra sahile indiler ve Cava Ca
kın yanına vardılar. Cava Cak 

Nablüsteki f ngiliz karargtilıı 
Keza manda altında bulunan 

bir çok topraklardaki yerli hal
kın temennisini ehemmiyetle 
kaydetmiş ve bilhassa maden 
mıntakalarında işçilerin kat'iyen 
himaye görmediklerini söyle· 
miştir. 

Cemıbi Afrika murahhası 
Vater Afrikadaki yerli balkın 
silahlandırılması teblükesini te
barüz ettirerek Cenubi Afrika· 
nın kendi topraklarında yerli· 
lerin silahlanmasına asla müsa· 
ade etmiyeceğini söylemiş ve 

son zamanlarda Şarki Afrikaya 
ayak basan büyük bir devletin 
vaidlerini bu hususta hiçbir 
surette tutmadığını beyan et· 
miştir. 

Cenubi garbi meselesine ge
lince bu toprağın ilhakı de-
mokratik teşkilatın tamamiyle 
iflasından doğmuştur. Bu if Ja
sa da sebep beyaz halktan mi'l· 
him bir kısmının diğer unsurlar· 
la teşriki mesai etmek isteme· 
melerinden ileri gelmiştir. 

Fransız delegesi Viemot Su
riye mandasının ilgasından bah-

setmiş ve Fransanın Türk ekal
liyetler m1.:selesioi mümessili 
vasıtasiyle i!eri süren Türkiye 
ile Iskendt:run · mıntakasına 
muhtariyet teşkilatı temin ede
cek bir Aureti tesviye bulmak 
üzere Türkiye ile miızakereye 
amade olduğunu söylemiştir. 

Rüştü Aras mandalar komis
yonunun tevsiı hakkındaki 

Polonya teklifi ile meşgul ol
muş ve mezkur komisyona 
gerek komşuluk ve gerek ahdi 
sebepler dolayısiyle başlıca 

alakadar olan devletlerin kabu
lünü de teklif etmiştir. 

lngiJiz murahhası Lord Cra
mborne Filistin hadiselerinin 
inkişafına karşı birçok mem· 
leketler tarafından gösterilen 
alakayı kaydetmiş ve lngilte
renin bugün için Filistin vazi 4 

yeti hakkında izahat verebiJe· 
cek bir halde olmadığın& dair 
Edenin beyanatını hatırlattık
tan sonra da lngilterenin hem 
Arabları hem de Yahudileri 
memnun eden bir sureti bal 
temin etmekte olduğunu ilave 
eylemiştir. 

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

"Yahudi, Türkiyede rahattır,, 
r • n~taıaf ı 1 inci sahifede -

değişmesine bağlıdır.Halk ceb
hesi hükumeti Irk ve miJliyet 
farkı aramıyor.,, 

"Dünyanın ticaretile iştigal 
eden en sessiz unsurunu bal· 
talıyanlar hata ediyorlar. Ya-
hudiJik alemi onları unutmıya· 
caktır.,, 

Cenevre, 7 ( Ö.R ) - Sar 
muhacirleri meselesiyle meşgul 
olan 6 ıncı komisyon lngiltere-
nin muhalefetine rağmen 7 
reye karşı 12 reyle Sar muha-
cirlerinin Paraguyaya nakli için 
400 bin lsv.içre frangı tahsisat 
kabiil etmiştir. Fransız dele
gesi Fransanın şimdiye kadar 
bu muhacirler için bir çok hi
maye tedbirleri aldığını ve on 
mil' on franktan fazla masrafa 
katlandığını söyliyerek milletler 
cemiyetinin mesul olduğu böyle 

düşünceli idi. Belki de atıldığı 
sergüzeştin en mühim ve teh· 
lükeli dakikasım yaşadığına ka· 
nidi. Ufak bir hata kendisini 
muvaffakıyet yolundan büsbü
tün uzaklaştırabilirdi. Yeni ve 
taze bir cesaretle işine devama 
karar verdi. 

Buna mukabil Blak oralı de
ğildi. Sahile giderf"k avlanmak 
istediğini söylüyordu. Bunu söy· 
lerken gülüyordu : 

- Yerliler için bu vahşi 
muhitin cevizleri daha muteber 
bir gıdadır amma ne de olsa 
bey<ız bir insan balık yemeği 
tercih eder. 

Blak bunu söyledikten sonra 
ayağındaki çizmelerini muayene 
etti ve sahile doğru yürümeğe 
başladı. Fal<at uzun müddet 
gitmeden tekrar geriye döndü. 
Gal<ıganın yanma yanaştı: 

- Nasıl, dedi. Sen de biraz 
odun temin edermisin. Esasen 
burada güzel elmalar da vardır. 

Hayhay, istediğini yapa-
ram. 

bir vaziyetin bütün yükünü 
Fransaya bırakmanın doğru ol~ 
madığını bildirmiştir. 

Cenevre, 1 { Ö.R ) - Leh 
delegesi ikinci komisyona mu
haceret meselesi hakkında bir 
karar sureti vermiştir. Bununla 
konsey bu iş hakkında bey-
nelmilel mesai teşkilitile te
masta kalmağa davet edil
mekte ve muhaceret mesele
sinin mali safhasının finans 
komisyonu tarafından tedkiki 
istenmektedir. Ayni karar sureti 
konsey bu meselede mümkün 
olduğu kadar çabuk tahakkuk 
sabasına geçmek üzere elzem 
olan diğer tedbirleri almağa 
ve Milletler cemiyeti asemble· 
sinin gelecek içtima devresinde 
muhaceret meselesini müzake
rat ruznamesine almağa davet 
etmektedir. 

Galagan hemşiresi Nora ile 
konuşmağa başladı. Nora da 
etraftan topladığı kuru odun
ları bir kenara yığmıştı.Herkes 
ayn bir işle meşguldü. 

Bird~n, bütün gözler bir ağa
cın tepesine konmak üzere 
bulun2n ve kanat gere gere 
gelen bir güvercinin üzerinde 
toplanmıştı. Tüyleri ne kadar 
cazip ve renkli idi.Herkes, ne
den bu alelade hayvana dikkat 
ediyordu. işte bu sırada biraz; 
uzaklardan bir tabanca sesi 
işidildi. 

Sesler uzaktan geliyordu. 
Fakat kuşların kaçınmasına 
bakılırsa tabancayı kullananlar 
sandıklarından daha yakında 
olacaktı. Cavanın yanında ta
banca olmadığı için .onun ateş 
etmediğine büsbütün kaııi ol
muşlardı. 

Sesler şimdi sağdan, soldan 
ve cebbeden gelmekte devnm 
ediyordu. Cava yalnızdı. Mina 
ne olmuştu? 

Cava da ormanlar arasında 

lrlanda 
• m .. 

Gönüllü fırkası 
ispanya asileri yanında 

harb etmek Uzere 
ispanyaya gidiyor 

Londra , 6 
(A.A) - Ge-

J neral O Duffy W!<l~··~··· 
dün Dubline ~~ .. ~;x:ry<'tl~"""'if 

vasıl olmuştur. 

Geoerallspan· 

yadan gelmek· 
tedir. Ve ora· 
da general 
Franko ile gö-
rüşmüştür. ...._.,Js-p~a-~n·'·""ıı·a . .-n.._u_ı _..ôs_ı_d_ik· 

Matbuata va· tatörü FRANKO 
ki olan beyanatında general 
O Duffy, lspanyol Nasyonalist
Jeriyle aynı safta harbedece1' 
olan lrlanda gönüllülerinden 
mürekkeb tümenin birinci ka" 
filesinin bu ay içerisinde ispan
yaya gideceğini söylemiştir: 

Burgos 6 (A.A) - Nasyo" 
nalist kuvvetler Madrid - Va" 
lansiya demiryoluna yaklaşmnk" 
tadır. 

Burgos 6 (A.A) - Şima1 or
dusunun 5 llkteşrinde neşret" 
tiği tebliğe göre, Nasyonalist 
kuvvetler muhtelif cebhelerde" 
ki hareketlerine devam etmek
tedirler. Maamafih son tebliğ'" 
denberi kaydedilecek biçbit 
değişiklik olmamışbr. 

lsviçre ordusunu 
teçhiz ediyor 

Berne 6 (A.A)- MiJli meclis 
yeni askeri teşkilat kanununu 
bu sabah ittifakla kabul etmiŞ' 

tir. Mezkur kanun lsviçre or' 
dusunu yeni harp fenninin icaP 
ettirdiği şekilde tensik ve teÇ' 
biz etmektedir. 

Aisasta 
propagandalar 

Paris 7 ( Ô.R ) - Parli· 
mento ekalliyet grubları topla· 
narak gümrük tarifelerinin iı>' 

dirilmesi, bazı içtimalann meoo· 
lunması, zabıtanın şiddetli ba' 
reketini, fabrika ve çiftlikleriO 
grevciler tarafınd:ın işgalioe 
devam olunmasını, Alsas ıo
rende Hitler ve komünist par· 
tilerinin propagandasını prO' 
testo etmişlerdir. 

Metaksas 
Gümülcineye gidiyor 
Atina 6 ( A.A ) - Başbaka'1 

Metaksas Trakya oyunlarınd11 

hazar bulunmak üzere bu a1'' 
şam Gümülcineye hareket ede' 
cektir. 

Prens Pol da kazananlarll 
mükafatlar vermek üzere cU' 

martesi günü Gümülcineye ı:JJO' 
teveccihen Atinadan hareket 
edecektir. 

kendisini saklamaya çalışırke" 
Mina'yı kaybetmişti. Fakat bıl 
sırada onun da kaçmakta ol· 
duğunu görerek uzaktan keıı: 
disine seslendi: 

- Mina, Mina .. 
Cava'nın rüyalarım kaçır911 

Mina, sanki durduğu ye~~; 
her an güzelleşen bir mah il 
oluveriyordu. Uzun, siyah sBç' 

)arı, bir atlet vücudunu andır9" 
kadınlaşmış, geniş omuıf sf'I 
cidden güzeldi. Karanhk g<W 
leri içinde parlak bir zekif1

111 

gizlenemiyen ateşleri yanıyord~~ 
Mina koşmakta devam ed 

yor, dolgun göğsü sık nef~:: 
lerle iniµ kalkıyordu. Ne Jllil 

tesna güzeJlikti bu... t 
Cava derhal tabana )<uV~~ 

d .. til· 
vererek onun arkasına tıç t• 
Aralarında ancak ikiyüı lll_~11 
re!ik mesafeyi birkaç dak1 tı· 
içinde katetmiş ve kaparll1~9• 
Mina bu vaziyette mağlüb ~ e 
cağını anladığı halde Y~if 
kaçmakta ısrar ediyordu. 

- Bilmedi.-



_ a Te,rınıeveı 1sa11 YENi ASIR - ... ....-
Sahne s 

ltalyan liretinin düşürülmesi 

Macaristanı ltalyadan 
•• •• 

Hükômet kuvvetleri taarruza geçti 
yuz mu çevirtecektir ? 

Almanya da bu kararla kE ndl siyasetinin 
hırpalanmasından müteessir görUnUyor 

Yazan: Tok Dil 

Ayyaş Ahmed: 
- Gel bakabm, dedi, 

bakalım. Fakat ilerisi ne 
cak? 

gel 
ola-

Vezir ayağa kalkıp taşlıktan 
bahçenin kapısına doğru iler· 
lerken: 

1
- Eğer, dedi, şu badireyi 

at atıp da tekrar yerime ge-
Çersenı seni en yakm adamla
rıından edip, ihsanlara, paralara 
garkedeceğim .. 

Deli Ahmet, kardeşinin sır
tına bir yumruk indirdi : 
IA - Bunların hepsinin, kuru 
af olduğunu bilivorum. Dur 

müştür. 

Bilbaoda ôldürülen rehinele· 
rin mikdarı 150 dir. 

Kızılbaç murahhası Dr. Junod 
bu şehrin valisi ile müzakere
lere girişmiş o'up yeniden idam
lar yapılmasına mani olacağını 

ümid etmektedir. 
Barselondan bildirildiğine S?Ö

re, Katalonya kıtaatı Hueska 
ve Saragosse mıotakalarında 
birçok muvaffakıyetler elde 
etmişlerdir. 

T oledo cebhesi ile Neval-
peralin garp mmtakasındaki 
milis kuvvetleri pek kuvvetli 
mevziler işgal etmektedirler. 
Ve bu mevziler her ne paha
sına olursa olsun müdafaaya 
azmetmişlerdir. 

AAM+ 

Tefrika No: 10 

bakalım, hele sen saklan, bah
çenin ilerisinde tavuk kümesi 

var, tavukları kaçırmadan gir 
oraya, bak karışmam, bir tavuk 

bile kaçarsa seni haber veri
nm. 

Vezir Ahmed paşa, telaş ve 
acele ile koşup : 

- Korkma! Korkma: Bir ta
vuğuna bile zarar vermem, 
Abdi, Halil, gelin arkamdan .. 

Deli Ahmet bahçenin içinde 
koşan kardeşini sey!'ederek 
bir kahkaha attı. 

- Ulan. dedi ! Ben inivo-

tur. 
Berlin. 7 ( Ö.R) - D. N. B. 

Ajansına göre isi Almirante 
kruvaz6rü Valans Barselon is
tihkamlarını bombardıman et-
miştir. 

Paris, 7 (Ö.R) - Madridden 
bildirildiğine göre Ovyedo 
ecebi kon9oloslan ecnebi 
tebaasının muhasara altındaki 
şehirden çıkmalarına müsa
ade etmesini isi kumandanı 
Albay Arando'dan istemişlerse 
ne cevab alamamışlardır. 

Belgrad, 7 (Ô.R) - ispanya 
maslahatgüzan istifa etmiştir. 

Londra, 7 (Ô.R) - İşçi par
tisi konferansı bu sabah me
saisine devam etmiş ve komü
nist komitesinin işci partisine 
bağlanmak talebini münakaşa 
etmiştir. Faşist te~kiiatına karşı 

tek cebhe tesisi meselesi de 
müzakere mevzuu idi. 

Adamson şu karar suretini 
teklif etmiştir; 

rum aşağı! Bakalım senin sa
rayında neler oluyor, ortalıkta 
neler geçiyor. anlıyayım, sana 
da haber getiririm. 

- Aman gitme, haber alır
lar, aman seni de öldürürler. 
Yerimizi bildirirsin. 

Diyen kardeşinin yalvarıp,ar· 
kasından koşmasına bakmadan, 
içki ile sarhoş olan deli Ahmed 
çoktan kapıdan çıkmış, kapıyı 
kapatmış ve kilidlemişti, amma 
karşısındaki bir komşu pence· 
resinden de onu seyretmişti. 

Deli Ahmed kardeşinin sa
ra vına do~ru ilerlerken, karşı ki 

Peşte, 6 (A.A) - ltalyan mucip olmuştur. 
liretinin kıymetten düşürülmesi Salahiyettar mehafil hük6~ 
ltalya • Macaristan arasındaki metin ekonomik otoritesine 
klearing muamelesini derhal dayanmak suretiyle sağlam bir 
kendiliğinden durdurmuştur. ekonomik sistemi idame etmek 
Bu ise ltalyaya yüksek mik- vaziyetinde olduğuna dair olan ı 
dardaki ihracatından dolayı Alman nazariyesinin bu defa 
oradan mühim alacakları görü- hayli bırpalandığım, zira para-
nen Macaristanı ciddi surette sını düşürmemiş olan yegane 
ızrar etmiştir. endüstriel memleketin Alman-

Siyasi mebafilin ileri sürdük· ya olduğunu söylüyorlar. 
leri tahmine göre şayed resmi Bükre ş , 6 (A.A) - Kabine 
ltalyan tebliğinr\eki ifadeye bilhassa bugi.ı::ı para meselesiyle 
rağmen ltalyanın yeni para po- meşgul olmuştur. Maliye bakam 
litikasından Macaristan için bir şimdiye kadar takip olunan 
zarar hasıl oJacak olursa o za- para siyasetinde hiçbir deği-

man Macaristan Almanya ile şiklik olmıyacağmı beyan et-
olan ticaretini inkişaf ettire- miştir. 
cektir. Diğer taraftan }{omenya ile 

Berlin 6 {A.A)- Havas mu- Yugoslavya arasında Tuna 
babirinden : üzerinde bir köprü kurmak 

Liretin kıymetten düşürül- için mukavele akdi hususunda 
mesi BerJinde hayretle l<arşı- münakalat bakanına mezuniyet 
lanmış ve az çok üzüntüyü vermişdir. 

DemokrasiJere ed M . t d 
mi çatıyor? acarıs an a matem var 

Paris, 7 (Ô.R) - "lntransi
geant,, gazetesi Nurenbergde 
Komünistlere ilanı harp ettik
ten sonra dünkii nutkuyla Hit
lerin Demokrasilere ve Demok
rasi prensiblerine sataştığmt 

hayretle kaydediyor. Bu İngil
tereyi gücendirebilir. Fakat 
Hitler hali lngiltere ile uzlaş· 
mak fikrinde midir? Üç hafta 
evvel Londradan yapılan yeni 
davete hala cevab vermemiştir. 
Kış girimiodeki müdbiş ekon()
mik vaziyet Hitleri çok dü· 
şündürüyor. Bütün bunların son 
hathhareketin de tesiri olsa 
gerektir. 

Almanya· 
Olmazsa pakt ısla
h~~a geçilemezmiş 

Faris, 7 (Hususi) - "Fran
ce de Bordeu,, gazetesi diyor 
kı: Milletler Gemiyeti pa.ktıoın 
ıslahı üzerinde hiçbir müzakere 
açılamamıştır. Esasen Alman• 
ya Milletler Cemiyetine yeni
den girmedikçe ve Italya'da 
Cenevreye dönmedikçe bu hu
susta bir teşebbüse girişilemez. 
Ayni sebeble silahsızlanma işi 
de halledilememiştir. Üçüncll 
komisyon buna ait müzakereye 
sıkıla sıkıla girmiştir. 

Buradada Berlin ve Roma
nın oynıyacakJarı rol birinci 
derecededir. Nihayet Lokarno 
kodferansının hazırlanması için 
müzakereler cereyan etmişsede 
bugüne kadar kat'i hiçbir ne
ticeye ermemiştir. Bütün bu 
mesele Almanyanın vereçegı 
cevaba bağlı kalmaktadir. 

- ·= evden, bir delikanlı fırladı, 
koşarak sokaklarda kayboldu .• 

. . . . . 
Vezir Ahmed paşayı aramak 

için Orta camiden gönderilen 
beş on yeniçeri ve bir iki ağa, 
evvela vezirin sarayına gittiler, 
biliyorlardı ki vezir orada yok
tu. Lakin, boş kalan saraya 
girip, ele geçirdiklerini almak 
maksadiyle gitmişler, vezirin 
sarayına girmişlerdi, bunların 

arasında mühürdarda vardı. 
Yeniçeriler, sarayda yak:ıla

dıkları cariyeleri birer odaya 
çekip sıkıştırarak oynaşıyorlar 
ve gerdanfarmda ne varsa, 
sarayın zinetlerinden ne buldu
larsa ceplerine, koyunlarına 
dolduruyorlar ve güzel cariye
lerle zevk! sürüyorlardı. 

'! ezirin sarayında birkaç saat 
eğlenen veziri arayıcılar hayli 
ganimetlerle dolmuşlardı. Ay
rılacakları sırada açık kalan 
kapıdan sallana sallana bir 
sarhoş girdi, bağırdı: 

- Deı·am edecP.lr. -

Başvekil 
derin 

Gömböş'ün ölümü 
bir tesir bıraktı 

Peşte. 6 (A.A \ - Gömböş'ün ölümü haberini gazeteler fev
kalade nüshalar çıkararak halka bildirmişlerdir. Radyo istas-

yonları derhal neşriyatlarmı tatil etmişler. bütün tiyatro ve sine
malar da kapanmışlardır.Resmi dairelerle birçok evlerde bayrak 
yar1ya çekilmiştir. 

Münibden bildirildiğine göre, Gömböş dün gecedenberi bay
gın bir halde bulunduğundan ıstırab çekmeksizin ölmüştür. 

Budapeşte, 6 (A.A) - Gömböş'ün cenazesi perşembe sabahı 
buraya gelecektir. Naip Horti bugün hükümet parth;i reisi lvady, 
müstakiller partisi reisi Eckhart ve liberal partisi rels\ Rassay1 
kabul ederek istişarelerde bulunmuştur. 

Budapeşte, 7 (Özel) - Macar Başvekili General Gömböş'ün 
cenaze merasimi Buda peşte de akademi kubbesi altmda yapıla· 
caktır. Dün bütün Macaristanda matem gözetilmiştir. Kral Naibi 
Amiral Horty, Başvekilin hastalığı müddetince kendisine veka
let etmiş olan Geritiye tevdi etmiştir. 

Roma, 7 ( Hususi ) - Duce General Gömböş'ün dul kalan 
karısına ve Kralhk Naibi Amiral Hortiye birer taziye telgrafı 

göndermiştir. Hariciye Nazırı Kont Ciano Macaristana giderek 
ltalya hükümetinin taziyetlerini bildirmiştir. General Gömböş'ün 
cenazesinde yiiksek zabitlerden mürekkeb bir Italyan heyeti 
bulunacakhr. 

Müoih, 7 (Ö.R) - General Gömböş'ün cenazesi Kral sara
yına nakledilmiştir. Bir müfreze asker cenazenin yanıbaşında 
selam durmaktadır. 

Paris grevleri hakkında Roma-
nın şayan1 dikkat haberleri 

Roma 7 (Hususi) - Paristen bildirildiğine göre grevcilerin 
fabrikaları işgal etmelerini hükümetin yasak etmesine rağmen 
ötede beride yine ayni şekilde grevler vuku bulmaktadır. Due'de 

işçiler grev yaparak bir fabrikayı işgal etmek istemişlerdir. Fa· 
kat fabrika direktörleri işi evvelden haber alarak kapıları 
kapatmışb. Grevciler duvardan atlıyarak fabrikaya girmişlerdir. 
24 saattenberi binayı işgal etmektedirler. 

Roma 7 (Hususi) - Sağ cenah mebuslara geçen pazar günü 
Park de Prens'de yapılan nümayişler ve bunu takip eden hadi
seler dolayısiyJe hükiimeti tenkid ederek Fransız sosyal partisi 
Azalarına karşı komünistlerden daha şiddeti~ davranıldığını söyle
mektedirler. "Echo de Paris,, de bu mütaleaya iştirak ederek 
memleketin başına halkın sükunetle çalışmasına imkan verecek 
otorite sahibi bir hükumet geçirmek lüzumunu kaydediyor. 

Sporcularımız Odesa'dan ayrılırken 
yapıldı • 

merasını 

Moskova, 6 (A.A) - Tas Ajansından: 
Türk spor heyeti dün saat 22 de Jan Roudzourak adındaki 

Dissel motörlü vapur ile Istanbula müteveccihen Odesadan ha
reket etmiştir. Odesa sporcularından mürekkep bir takım ibti· 
ram vazifesini görmek üzere iskelede mevki almıştı. 

Sovyet Rusya h~lk komiserleri nezdindeki beynelmilel fizik 
kültür ve !por komitesi reisi Raspovine hariciye komiseri mü· 
messili Gourevinlch, Ukranya fizik kültür ve spor komitesi reisi 
Koritnyi, Türk konsolosu, Odesa spor teşkilatı ve gazeteleri 
mümessilleri misafirleri iskeleye kadar teşyi etmişlerdir. 

Odesa sporcuları misafirlere çiçek buketlr.ri vermişlerdir. Va· 
purun hareketinden evvel Cevdet K~rim ile Odesa mıntakasp 
fizik, !~ültür ve spor teşkilatı reisi Kozederov kısa birer nutuls 
söylemişlerdir. Vapur Türk ve enternasyonal marşlarının teren• 
nümleri arasında hareket etmiştir. 
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Arabıstanda arı ı lığı 
tahrik edenler kimlerdir? 

Filistini ayaklandıran Italyanların 
propa~anaası ve saçtıkları altınlardır 

muazzam bir Şimdi Italya 
ve bahri 

Filistinin 
hareket. 

askeri, havai 
korkuyor üssü olmasından 

~. • 

Fılistinde /11giliz bnşk11ma11da111 Oeııeıal " Dıll ,, üı kaıaıglilu 

İnf!i/teunin Fi/is/indeki kuvııet/i 
kumandanı general Dil/ 

Arab gazetelerindeki maka
lelerin çoğ~ Britanya impara
torluğunun sukutuna tahsis 
edilmiş olduğunu anlamak için 
bu gazetelere bir göz gezdir
mek yeter. Siyonist hareketin 
kalb evinde bile gözlerini 
Mus,oliniye çevirmiş olan bir 
grub vardır. ltalya, iki yıldan 
beri arab alemi, kuvvet ve nü
fuzu ele geçirmek için sakınıl
maz mücadeleye hazırlamışbr. 

T rablus - Şamdan Türk hudud
larına ve Akdeniz kıyılarından 
Arabistanın derinliklerine ka
dar uzanan sahada kurulan 
ltalyan mektepler şebekesi 
MussoJininin ajanları tarafmdan 
vücuda getirilmiştir. 

Bu mekteplere devam eden 
çocuklara Mussolininin bir ha
laskar olduğu öğretiliyor ve 

Nevyork-Nasyon 
Y"aza::n; .A.. "V"i.TC>.N" 
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faşist fikirleri aşılanıyor. Bu 
mekteplerdeki çocuklar faşist 
balilarm üniformalarını taşıyor
lar. Her sene binlerce arab 
genci birkaç ayhk askeri talim 
ve terbiye görmek üzere ltal
yaya gönderiliyor. Mısır, Filis
tin, Suriye ve bilhassa Aman
daki sayısız ltalyan hastaneleri 
hakiki propaganda merkezle
ridir. noktorlar hastaların yal
nız tedavi çarelerinden değil, 
ayni zamanda doktorlukla hiç 
alikadar olmıyan şeylerden 
bahsediyorlar. 

T AHRiKATIN MAHiYETi 
Filistindeki karışıklıkların ltal

ya tarafından tahrik edilmediği. 
ihtirasların orada zaten galeyan 
halinde olduğu muhakkak olsa 
bile şimdi Italya lehinde geni~ 
propagandalar yapıldığı muhak
kaktır. Bari radyosunun bir 
şpikeri geçenlerde Arapça ne.ş

riyahnda Italyanm Arap ile
mine karşı beslediği dostluğun 
bir ni~anesi olarak Habeşistan
da Arapçanın resmi dillerden 
biri olacağını bildirmişti. 

ltalyanın bugünkü Filistin 
isyanında tesiri olmadığı söy
lenebilir. Fakat geçen kış mev-
siminde Kudüs Italyan general 
konsolosu Karonun Filistin köy
lerinde Arab tahrikatçılarma 
çok para dağıttığım gizlemek 
kabil değildir. Şimdi bu tahrik 
vazifesi Bari radyosunun Arap-
ça neşriyatına tevdi edilmiştir. 

INGIL TERENiN 
DENiZ SlYASETİ 

İngilterenin deniz siyaseti de 
değişmiştir. lngiliz donanması
nın Cebelüttarıkta toplanaca~ı 

rY'~zzzrr..7.7~.M!ISU.J9'~71!SU!~L7.JVUYif!7. 
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Hayat aldanmaktan lbı ret bir ,ey olduğuna göre 
gel de sevı,medljilmlzl iddia edelim ve kendimiz 

için muhayyel a•klar kurahm .... 
belki de iyi bir neticeye bağ· 
)anacak .. Ve belki de senden 
ayn yaşaya bilmek imkanlarını 
elde edebileceğim.. Buna im
kan var mı.. Sen, benim için 
böyle bir ümide kapılır mısın .. 
Eğer ümid edebilirsen cidden 
sevineceğim. 

Tren bala ayni hızla yoluna 
devam ediyor .. Bak duraklamı
ya başladı. Pencerelerden baş
lar uzanıyor, hududa geldik ga
liba.. Sevgilerim Semiha. 

Babacığım; 

Semih 
Mektub: 2 

l';<lriionr•,,., J,; ,.. • .,., ... .,.," J..-!ar• 

ağrıdığı zaman seni rahatsız 

etmekten bile çekinmiyor. Bu 
defaki çok mühim ve ciddi bir 
vesile.. Senin baba şefkatine 
o kadar ihtiyacım var ki ... 

Uzun uzadıya başını ağrıt

madan esasa giriyorum, baba .. 
Semih şu dakikada Sofya'da 
bulunuyor. Nasıl oldu bu, diye
ceksin.. Bunu ben de anlama
dım. Öyle tepeden inme bir iş 
ki, şu dakikada muhakeme 
bile edemiyorum. 

Bilmem hatırlar mısın baba
cığım .. Bir gün, o ince alayla
rın esnasında bana demiştin ki: 

- Rir aiin bir erkek çıka-

Filistinde A!Op hareketini idaıe 
edm f'evzi K.avuk{u 

yerde ikiye ayrılarak bir filo
nun Hind yolunu korumak için 
lskenderiyede kalmasına, diğer 
bir filonun da Hayfada demir
liyerek yeni petrol yolu ile 
Filistinin deniz yollarını müda
faa etmesine karar verilmiştir. 

HAYFA LiMANI 
GENiŞLETİLiYOR 

Hayfa limana aynı zamanda 
12 kruvazör!i ve o mikdarda 
ticaret gemisi alacak kadar 
genişletilecektir . Bir petrol 
rafinorisi Hayfada filonun ihti
yacını temin edecektir. 

BU DA iT AL Y.ANJN 
ENDiŞESi 

ltalyanlar Filistinde lngıliz 
hazarlıklarmdan endişededirler. 
Romada çıkan "il Tevere,, bu 
endişeleri şöylece aksettiriyor: 

Ingilterenin Filistindeki kar
şılıklı Arab - Yahudi katl ıamın
dan istifade etmesi pek muh
temeldir. lngiltere Hindistanda 
ve dünyanın dört köşesinde o 
kadar eyi kullandığı "Divide 
et impera0 "Ayır sonra hü-

rak seni öyle bir avlayış avla
yacak ki, ne olduğunun farkına 
bile varmıyacaksın. 

O zaman buna bir çok gül
müştüm ben.. Vakıalar seni 
hakh çıkardığı için aksini id
diaya bile vakıt kalmamış bu
lunuyor. Semihi çok ciddi bir 
alakayla sevdiğim muhakkak .. 
Adeta onsuz bir hayatın çok 
boş ve manasız olacağına ina
nıyorum. 

Semih fena bir çocuk değil.. 
Karşıdan görenler iç;n dümdüz 
bir insan sanılan Semihin ken
disine göre öyle ince taraflar1, 
öyle cazip jestleri var ki anla
tJlmaz. Diyebilirim ki tanıdık

larım arasında hiçbir erkek, 
bir genç kız kalbinin müpbe
miyetlerine bu kadar derin bir 
şekilde nüfuz etmek imkanını 
bulamamıştır. 

Onun hiddetlendiği, mütees
sir olduğu, neş'e duyduğu da
kikaları anlamak için ince bir 
kalbe malik olmak lazım .. Ben 
Semihi ilk defa gördüğüm 2a-

.. 
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Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 

1910 Alyoti bira 9 
790 Kırk Kazım 1 O 40 
518 A R üzümcü 10 
301 P Paci 6 
296 H Alanyalı 9 25 
255 H Alyoti 1 O 25 
241 Ş Riza halef 13 
229 Manisa B ko 11 . 
223 Ü kurumu 9 
178 P Klark 6 25 
171 Beşikçi z bira 9 
160 D Arditi 8 25 
155 S Süleymano 12 
147 Y 1 Talat 9 
144 M J Taranto 15 75 
125 J Kohen 13 75 
110 C Alanyah 9 

90 Albayrak 6 50 
71 Vitel 12 87 
65 Ş Remzi 11 25 
63 S Emin 12 87 
31 J Gozdcn 16 50 
30 L Galemidi 11 
28 F z Abdullah 11 50 

3 Şinlak z bira 17 50 
6333 Yekün 

1
211050 Eski satış 
217383 Umumi satış 

incir 
Çu. Ahcı Fiat 

19 50 
15 50 
15 50 
11 25 
16 
17 50 
22 
18 
13 50 
16 
12 75 
15 25 
20 
13 25 
18 75 
15 
12 65 
10 62 
16 75 
16 25 
13 75 
19 
11 
11 75 
19 

2558 Ş Remzi 7 50 16 
1204 Tütsü ile incir 7 14 50 
440 B Franko 7 7 
375 Ş Rıza halef 7 75 11 25 
267 B S Alazraki 9 9 75 
115 F Pakers 9 9 
87 A Muhtar 7 75 8 87 
82 Kırk Kazım 6 6 25 
65 S Bayazit 8 50 12 25 
30 S Süleymano 11 12 50 
32 J Kohen 8 50 10 25 
15 A· H Nazlı 10 10 
10 J Taranto m 9 9 
7 E Feber 11 11 

5295 Yekun 
118102 Eski sataş 

123397 Umumi satış 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kümran ol,, devizini kullanıyor. 
Fakat Filistindeki vaziyet In-
giltereye Akdenizin bu kısmın
da büyük kuvvetler tahşid et
mek vesilesini vermiştir. Dün
ya efkarı umumiyesi bu kabil 
iğtişaşlara o kadar ahşmışllr 
ki lngilterenin asker sevki
yatanı da tabii görmektedir. 
Pek yakında Filistin lngiliz 
kuvvetlerinin muazzam bir 
kışlası haline gelecektir. logil
tere Akdenizdeki askeri mev
kilerini takviye ediyor. Bununla 
beraber lngiltere Filistin arazi
sinin idaresi hakkında milletler 
cemiyetine hesab vermekle mü-
kelleftir. Fakat milletler cemi
yeti nerede? lngiliz tezi şudur: 
Karışıkhk çıkan yerde asayişi 
iade etmek için bizi serbest 
b1rakımz. Sonra manda idaresi 
hakkında size hesab veririz. 
Mevzuubahs topraklar müdhiş 
bir askeri, havai ve bahri üs
sülhareke haline geldikten 
sonra, emrivaki hakkı ezdikten 
sonra Aktlenizdeki müvazene 
de külliyen bozulmuş olacaktır.,, 

man, çok çirkin çehresi önünde 
en ufak bir tanışma arzusu 
duymadığımı da itiraf ederim. 
Fakat onunla konuştukça, en 
zehirli kelimelerini, en barid 
hareketlerini bile sevmiye baş
ladım. Kim derdi ki o kadar 
çirkin bir çehrenin arkasmda, 
bu kadar derin hisseden bir 
kalp bulunacaktır. 

Güzellikler peşinde koşan 
bir genç kızm maddeden ayrı
larak manevi güzelliklere kıy
met verdiğini, kendi üzerinde-
ki değişiklikten anlıyorum. Ve 
zannediyorum ki bir gün, hiç 
ümid etmediğim halde, yalnız 
onun izdivac eline iştiyak du
yacağım. 

lzmirden ayrılarak, muvak
kat bir zaman için Balkanlara 
gidişi, benden ürktüğündendir. 
Beni sevmekten ürküyor, ba-
ba.. Anlıyorsun tabii.. Kızında 
ürkülecek, çekinilecek yerler 
var. 

Sen bunlara bakmıyarak ha
la kızınla iftihar etmekte de
vam et.. Ben de kendime mü
nasip bir koca bulacağım diye 
ter döküp durayım .. Fakat bu-
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- Ahi Biraderim, kim bilir 

cennette nasıl bir sürur ve 
saadete mazhar olacağ1z, fakat, 
bildiğim birşey varsa o da dün
ya yüzündeki cennet Diyoniyer 
lokantasıdır. 

- Orada yediğimiz leziz ye
mekleri hatırlıyorsunuz ya! 

- Evet hatırlıyorum! Hele, 
usta Landrinin pederi usta 
Graguvar zamanındakilerL 

- Kral birinci F ran.ı;ovanın 
öldüğü ve muhterem Loyolayı 

tanıdığım'z 1546 v~ya 1547 se
nelerinde pek iyi vakıt geçi
riyorduk. 

Loben ! O vakıt iyice kar
nımızı doyurunca usta Gregvar, 
paraya mukabil duamızla iktifa 
ederdi. 

- Halbuki bugün, midemizi 
doldurmak için birçok müşkü
latı göze aldırmağa mecburuz 1 

- Bunu k ime söylüyorsunuz 
azizim ! işte karşınızda gördü
ğünüı. ben, Dük dü ... ye De
viniyerde refakat etmek için 
asılmak tehlükesini bile göze 
aldırdım. Fakat ne ise! Siz 
böyle büyük sırları saklamağa 

alışkın değilsiniz ... 
- Şimdilik bir çömez gibi 

perhiz edeceğim. Ne diyeyim? 
Adeta kürek cezasına mahkum 
bir adam gibi oldum. 

Tibu gözlerini kırparak ma
nidar bir surette tebessüm et
ti. Sonra gözlerini açarak du
daklarının ucundan: 

- Oh! Oh! Kelimeleri dö-
küldü. 

Ti bu: 
- Bu ne demektir? Dedi. 
- Bir şey değil, biraderim, 

bir şey değil... Sizin hal ve 
tavrınızda... Tebessümünüzde 
ben ... 

- Sus ! Kapıyı kapayınız 
biraderim. 

Loben, garib tehlükelerle bu 
emre itaat etti. Yüreği çarp-
bğı halde tekrar Tibu'nun ya
nına geldi. 

Ti bu: 
- Demek ki on beş gün 

sade ekmek ve su ile geçine
ceksiniz öyle mi? dedi. 

Tibu'nun sert çehresi karşı
sında bütün ümidleri mahvolan 
Loben: 

- Heyhat ! diye inledi. 
- Zannedersem buna ta-

hammül edemiyeceksin. 
- Şimdiden öldüğümü hisse

der gibi oluyorum. 
Tibu küçük bir dolaptan katı 

ve siyah bir ekmekle bir şişe 
bulanık bir su çıkardı. Sertçe: 

- Biraderim, işte iki giinlük 
yemeğiniz budur... Dedi. 

Loben, kollarını göğsünün 

üzerine çaprastvari koyarak 
sinesini yumruklayıp ağladı. 

nun imkanı var mı ? Semihi 
bu kadar derin bir aıkla sev-
dikten sonra, ondan başkasiyle 
evlenebilecek miyim. 

Dün Semihten üç numaralı 
mektubunu da aldım. Bana 
diyor ki : 

-" St:miham .. Ben çok emi
nim ki hayatta senden daha 
fazla sevebileceğim bir insan 
bulamıyacağım .. Fakat bizi ayı-
ran nokta çok mühimdir. iki
miz de içliyiz. ikimiz de has-
sas insanlarız. Evlendikten son
ra en ufak bir hadise önünde 
birbirimizi incitmemiz mümkün. 
Böyle tertemiz ve hiylesiz bir 
aşka hiyle katarak evlenmek, 
birbirimizi aldatmak olmaz mı .• 
Gel de ikimiz de, bizlere ba
yat arkadaşı olacak birer in
san bulahm. Onları sevmiye 
çalışalım. Onlar bizim söyle
diklerimizi anlamazlarsa kusur-
larına bakmıyahm. Karımız ve 
kocamız bize ev hayatı içinde 
basit şeylerden bahsetsinler. 
Sen bir bluz yaptırmak için ko
canı kandırmıya çalııırken, ben 
de "Dairede mfibim bir iş için 

- Ah! Şimdi mahkum oldu· 
ğum söyleniyor! 

Ne!! Tibu ... Kendisiyle beraber 
güzel yemekler yediğim, nefis 
şaraplar içtiğim Tibu mu ? Siz 
mi bana bu müstekreh gıdayı, 
bu menhus suyu veriyorsunuz? 

Ah! Biraderim, kalbinizin bu 
kadar katı olduğunu asli 
zannetmezdim! Hele şu leziı 
börekler aklıma geldikçe ... 

Gözleri parlayan Tibu: 
- Sus biraderim! Diye ba· 

ğırdı. 

- Ya alevli ateş üzerinde 
çevrilen ve yağları damla, damla 
sızan piliçler ... 

- Biraderim. Beni günaha 
sokuyorsunuz! 

- Ya, gayet ahenkdar bir 
şmJtı ile kadehlerimize dökülen 
kırmızı şaraplarla dolu şişeler .• 

Tibu kahramanca karar itti· 
haz edecek gibi göründü. bir 
saniye kadar kapıya baktıktan 
sonra Lobenin elinden tuttu. 

- Bana bak biraderim, far
zediniz ki ben kazanan üstün
deki örtüyü kaldmyorum ve 
evvela.. Polierim.. diyerek, Ti
bu hakikaten mudzat kazanı
nın örtüsünü kaldırıp iki elini 
kazan.ın iç•ne soktu. 

Kendinden geçen Loben : 
- Ne oluyorsunuz ? diye 

sordu. 
- Evvela, doğruca Divini

yerden gelen altın gibi kızar" 
tılmış böreği. 

Loben binbir hayretle ba" 
ğırdı. 

Tibu ismini söylediği neva'" 
leyi tedricen mihrabın üzerine 
koyarak: 

- Badehu, bu sabah pişeD 
yumuşak, taze ekmeği ... Ve 
sonra da tavuk söğüşü ..• Kır· 
mızı etli bir domuz pastırması •• 
Alta şişe Burgunya şarabı söz· 
lerini ilave etti. 

Loben ellerini bitiştirdi, ya
naklan titriyordu. 

Tibu ise, sanki mühim bir 
iş görüyormuş gibi mihrabın 

önünde ciddi ve muazzam bir 
tavurla sağa, sola gidiyordu. 
Altı şişe şarabı kazanın sağına, 
piliçler,domuz sucukları, börek, 
taze ekmek soluna muntaza
man dizilince kolları açık, 

gözleri yar~ kapalı olduğu haJde 
döndü. 

Loben diz çökmüştü. 
Tibu kemali vekarla mihrabıo 

iki basamak merdivenini inerek: 
- Şimdi biraderim, size, şu 

calibi iştiha nevalenin hakikat-
te siyah ekmek v~ şişelerin de 
sudan başka birşeyi havi olma
dığmı söylediğimi farzetseniz; 
bana inanır mısımz: dedi. 

- SouN \Tat· -
~ 

geciktiğimi söyliyerek,, karımı 
kandarmıya çalışayım. Yani bu 
evlenme hayatından bütün bek
liyeceğimiz, denizler kadar en
gin ve basit bir yaşama olsun,. 

0 Hayat a!danmakla başla• 
dıkına göre gelde birbirimizi 
aldatarak sevişmediğimizi iddia 
edelim.. Öte taraftan aramızda 
manevi ve gizli bir nişan yapa
hm. Ben, işimden arta kalan 
zamanları senin hayalini düşün
mekle vakıt geçireyim. Eğer 
münasip görürsen sen de bun• 
yakın bir şeyler yaparsm. Pek 
hayalciyim, değil mi .. Farkında
yım . ., 

Babacığım, bu satırlara oku"' 
duktan sonra bana Semih bak"' 
kmda fikirlerini bildirmeni rica 
edeceğim.. Benim bu mektu .. 
bumu okuyan bir yabancı kirP 
bilir ne manalar verir. insan 
babasiyle böyle kalp işlerinden 
bahseder mi? Saygısızlık ol-
olduğunu ben de biliyorulJJ 
ama, uzaktan yanaklarıodall 
öpersem bunu da mazur g6"' 
rürsün değil mi? 

SEMiHA 
- Bilmı•di -



' 

;:;ann 7 

1 - 4 • : e • .., 

- - Numara 30 - 9 - 936 3 - 10 - 936 5 - 10 • 936 

Haftalık durumu 
asgari azami 

Yağmurlu 7 9,75 
7 numara 1 O 10,25 
8 il 10,75 l 1,25 

asgari azami asgari 
7 9 7 

10 10,25 10,50 
10,75 U,25 11,75 

azami 
10 
11 
12,25 
13,50 
17 
18,SO 
21 

9 ,, 12 12,SO 12,50 13 12,75 

Pamuk fiatleri biraz yükselmiştir. Piyasa 
sağlamdır ve yükselmeğe meyyal bulunuyor 

Zeytinyağı piyasası açıldı. Rekolte 25 milyon kilo tahmin ediliyor~ 
Üzüm piyasasında büyük faaliyet ve hararet vardır. Fiatlerin 

biraz daha yükselmesi bekleniyor 

10 " 14,75 15,50 
11 il 17 17,50 
12 " 18 20 
Şu rakamlara göre hafta baş-

larında tenezzüle meyleden 
iiatler hafta ortalarından itiba
ren tereffü etmeğe başlamış ve 
hafta sonuna kadar tereffü de
vam eyliyerek tereffü mikdarı 
aşağıdaki raddeye baliğ ol
muştur: 

Tereffü mikdarı: 

15,25 16 15,50 
17,SO 18 17,50 
18,50 20,50 19,50 

borsada Son hafta içinde 
kuvvet ve hararetle cereyan 
eden muamele susam, kendir 

•tohumu ve pamuk çekirdeği 
g ibi yağ istihsal edilen mad
delerdir. 

Pamuk çekirdekleri işlerine 
bu hafta iç.inde başlanmış ve 
kuvvetli muameleler olmuştur. 
Fiatler bütün hafta içinde ayni 
seviyede devam etm'ştir. 

~~~~~~~~~~~~~~ ... 
lzmir Ticaret ve Zahire bor

sası tarafından son hafta içinde 

neşredilmiş olan gündelik sahş 
listelerine göre 30-9-936 tari
hinden 6-10-936 akşamına ka-
dar olan son hafta içinde bor
sada satılmış olan bilumum hu-

bubat, zebair vesaır eşyanın 

nevi, mikdar ve fiatleri aşağı
da icmalen gösterilmektedir: 

Eşya isimleri Mikdar Haftalık fiat 
çuval asgari azami 

Muh. buğday 6816 S. 6.75 
Muhtelif arpa 659 3.375 4. 
Bakla 378 4. 75 4. 75 
Nohut 111 5.50 S.50 
Fasulya 40 11. 11. 
Kumdan 152 3.625 4.50 
Susam 336 14. 14.50 
Arab ~ & & 
Kendir tohumu 157 4.625 4.75 
Pamuk (balya 2851 45. 47. 
,, çeki. (kilo 450000 2.90 2.90 

Palamut (kental 266 360. 480. 
Çekird. tzüm 32731 6. 21.75 
incir 14575 6.50 16. 

Haftahk borsa sabşlan borsa. 
bültenlerinden alara~ bu suretle 
topladıktan sonra işbu eşyanın 
neyi üzerinden satış mikdar ve 
fiatJerile piyasa durumlarınca 
ayn ayn aşağıda işaretleyoruz: 

Buğday 
'Vukanda bir kalemde gös

terdiğimiz 6816 çuval muhtelif 
buğdayın nevi itibarile haftalık 
muamelesi aşağıdaki şekilde 
cereyan etmiştir: 
Ne•'i Çuval Fiati 

asgari azami 
U~ak yumuşak 4255 5 5 875 

" sert 1838 5 25 6 75 
" karışık 598 5 375 5 875 

Eldirun 125 5 25 5 25 
Yekün 6816 

Bundan bir hafta evvel 4,875-
7, 125 kuruş arasında fiatlerle 
9649 ve geçen senenin bu haf
tasında da 5,25 - 6,5 kuruş ara· 
sında fiatlerle 10320 çuval buğ
day alım ve satımı olmuştu. 

Buğday piyasası geçen haftaya 
nisbetle \>u hafta biraz gevşemiş 
ve fiatlerde bir mikdar tenez
zül kaydedilmiştir. 

Un fabrikatörlerinin elinde 
fazlaca stoklar bulunmasına 
rağmen lzmir pıyasasına ge
len malların çokluğu f:atler 

üzerinde müessir olmuştur. Bu
nunla beraber Ziraat bankası
nın muayyen fiatle daima alıcı 
mevki nde bulunması basebile 
buğday fiatlerinde bundan fazla 
tenezzül ihtimali mevcud değil
dir. 

Buğday mahsulünün bu sene
ki keyfiyet ve kemiyeti nokta
larından bugünkü fiallere nor
mal ve elverişli gözüyle bakıl
maktadır. 

Arpa: 
Son hafta satışı 55 çuval 

Yerli ve 604 çuval Uşak malı 

olmak üzere 659 çuval olarak 
toplanmışhr. Yerli mallar 3,375-
3.S Uşak malları ise 3,5 - 4 
kuruş arasında sah!mışlır. 

Haftalık arpa pjyasası aşağı 
Yukarı geçen ve daha evelki 
haftalardaki durumu bu hafta 
da olduğu gibi saklamıştır. 

Esasen lzmir piyasasında 
mevsim başından beri hemen 
hemen ihracat için arpa müba
Yaa edilmiş olmayıp işler dahili 

ihtiyaçlar için perakendeci za
hire esnafı tarafından yapıldığı 
için arpa piyasası teessüs ve 

' takarrür etmemiştir. 
Bu münasebetle lzmirdeki 

arpa işlerine bugün için pera· 
kende gözüyle bakılmakta. top
tan işlere tesadüf edilmemek-

tedir. Bununla beraber arpa 
fiatleri 3,75 - 4 kuruş arasında 
sağlamdır. 

Bakla 
Son hafta bakla muamelesi 

yukarıda işaretlediğimiz gibi 

378 çuvaldan ibaret olup kilosu 

4,75 kuruştan satılmıştır. 

Bakla işleri son hafta içinde 
gevşeklik arzetmiştir. Gevşek· 
lik satış mikdarmda kendini 
gösterdiği yenı fiatlerde de 
görülmüştür. Geçen hafta 4,875 
kuruş olan baklalar bu hafta 
4,75 kurui!a ve isteksiz sabi
mıştır. 

Bugün için piyasada kümeli 
mal alıcıları bulunmadığından 

işler durmuş ve fiatlerde te
nezzül eserleri görülmeğe baş
lamıştır. 

Mamafih yeni işler alındığı 

takdirde fiRtlerin eski radde
sine geleceği ümic\i vardır. · 

Pamuk 
Borsa bültenferine göre S'>n 

hafta içinde borsada 45,5 - 47 
kuruş arasında fiatJerle 1025 
balya prese birinci hazır, 45 -
47 kuruş arasında fiatlerle 1826 
balya vadeli 47,5 kuruştan 46 
harar kaba birinci pamuk mua· 
melesi olmuştur. 

Son haftaya aid pamuk fiat
leri geçen haftaya nazaran 
1-1,S kuruş arasında yüksel· 
miıtir. iki sea:enin ayni bafta
lanna aid fiatlerde ise bu sene 
lehine olarak 3-3,5 kuruş ara
sında tereffü mevcuddur. 

Bu~ene pamuk rekoltemizin 
75-80 bin balya raddelerinde 
tahmin edilmekte bulunduğuna 

göre alıcılarda bugün ıçın 

meşbud olan hararet paınuk 

fiatlerinin en küçük talebler 
karşısında azami derecede te· 
reffü edeceği ümid ve kanaa
tini vermektedir. 

6-10-936 akşamı pamuk pi· 
yasası 47 kuruşta ve sağlam 
olarak kapanmıştır. 

Palamut 
Son hafta içinde borsada 

satılmış olan palamutların nevi, 
mikdar ve fiatleri şöyledir : 
Nev'i Kentalı Fiati 

Tırnak 

Tırnaklı 

Kaba 
Yekün 

100 
30 

136 
266 

az çok 
480 480 
370 370 
360 370 

Geçen hafta borsada 430-
480 kuruştan 314 kental tır· 
naklı palamut satılmıştı. 

Palamut piyasası geçen haf
taki durumunu aynen muhafaza 
etmiştir. Henüz ihracatçılar ta
mamiyle faaliyete geçmemiştir. 
Valeks fabrikaları geçen hafta 
yazdığımız gibi ihtiyaçlarını 

istihsal mmtakalarından tedarik 
etmeğe başladıklarından lzmir
de şimdilik işler inkişaf etme
miş ise de bu hale sebebin,henüz 
mevsimin tamamiyle girmemiş 

oldu:. u 3a söylenmektedir. 

Palamut fiatleri geçen hafta
ki vaziyetini sakladığı gibi ge
çen seneki fiatlerin de hemen 
hemen ayni gibidir. Bununla 

beraber borsa rekoltesinin ge
çen seneden fazla ve normal 
bir raddede bulunması fiatlerin 
geçen seneki raddesini bulmı-

yacağı fikrini vermekte ise de 

henüz işlerin inkişaf etmemiş 
olduğuna göre kafi fiatlerin 
şimdilik anlaşılamıyacağı v~ 

ancak teşrinisani iptidalarıdao 

tavazzuh eyliyeceği söylenmek
tedir. 

Zeytinyağı 
Son hafta içinde borsaca 

neşredilmiş olan bültenlere göre 
yalnız 6-10-936 tarihinde yeni 
mahsulden teslim kaydiyle 39-
40 kuruş arasında fiatlerle 1950 
kilo zaytinyağ'ı sahlmıştır. 

işbu yem mahsuller senenin 
ilk muamelesi olup muhtelif 
iki ticarethane tarafından sa
tılmışbr. 

Geçen ve daha evelki haf
talarda ise borsada zeytinyağı 
muamelesi olmamıştır. 

Geçen senenin bu haftasın
da ise 53500 kilo lapaot zey
tin yağı 28 kuruş fiatle mua
mele görmilştü. 

Zeytioyağı piyasasa huseneki 
ilk satışla filen açılmıştır. Re
koltenin geçen seneden fazla 
olacağı ve 25 milyon kilo tah
min edilmekte olduğu söylen
mektedir. 

Yeni mahsullerin bu ay ni
hayetlerinde piyasaya fazla 
mikdarda geleceği ve bunu 
müteakib de fiatlerin tavazzuh 
eyliyeceği anlaşılmaktadır. 

Şimdilik piyasada yazılmağa 
değer bir şey olmamakla be
raber ihracat evlerinde zeytin
yağı işleri için hazırlıklar ya
pıldığı söylenmektedir. 

incir 
Son hafta içinde neşredilmiş 

olan borsa satış listelerine göre 
ı gündelik itibariyle incir sabşları 
aşağıdaki şekilde cereyan et· 
miştir: 

Tarihi 
30- 9-936 
1-10- ,, 
2 " " 
3 " u 

5 " " 
6 " " 

Yekun 

Fi 
Çuval azami asgan 

1037 7 25 16 
2695 6 75 14 
3654 6 50 13 
2452 f) 50 15 
2248 7 14 
2489 6 875 14 

14575 
Son hafta satışları ile bera

ber mevsim başından 6 - 10 • 
936 akşamına kadar borsada 
satılmış olan incir mikdarı 
116253 ve hurda mikdarı da 
1849 çuval ki ceman 118102 
çuval olarak toplanmıştır. 

Bundan bir hafta evvelki sa· 
tış mikdan ise 18201 ve ge
çen senenin bu haftası satış 

yekunu da 16238 çuval olub 
1935 mahsulünden geçen sene
nin bu tarihine kadarki satış 

yekunu 130155 çuval incir ve 
5358 hurda ki ceman 135513 
çuval olarak hesaplanmıştı. 

Son hafta içinde borsada sa
tılan incirlerin nevı itibarile 
fiatferi şöyledir: 
Nevi 

Süzme 
Elleme 
Paçal 

Az 
11 

Fi ati 
Çok 

16 
12 9 

6,SO 9 

1 
Geçen hafta incir fiatleri de 

hemen heruen ayni şekilde bu
lunmuş ve geçen senenin bu 
haftasında d.a fiatler hemen 
hemen ayni raddelerde bulun
muştu. 

İncir piyasası mevsim başın
dan son tarihe kadar hemen 

hemen ayni seviyede devam 
"e cereyan etmektedir. Fiatler 

sağlamdır. Mevsim icabı satış· 
lar günden güne azalmakla be
raher fiatlerde bir değişiklik 
olmamaktadır. 

Busene lzmirde hurda işleri 
pekazdır. Kuvvetli alıcı mev
kiinde bulunan inhisarlar ida
resi hurda mübayaahnı istihsal 
mıntakalarından yapmaktadır. 
Şimdilik incir mübayaasında. 
yanlmağa değer başka -birşey 
yoktur. 

Ç. üzüm 
Borsa satıı listelerine göre, 

30-9-936 tarihinden 6-10-936 
akşamına kadar borsada gün-
delik itibarile aşağıdaki satış· 
lar olmuştur: 

...:.ı ...:.ı .n • o &::: .. ., . 
r;;: er --· .. 

Fiat 

> • OQ .. ... -
> .... 
at 
B -• 

30- 9-936 2 1214 600 1575 
1-lÖ-936 4833 600 1950 
2-10-936 7362 625 2100 
3·10-936 12 4349 600 1700 
5-10-936 9580 600 2175 
6-10 936 336 5393 600 2150 

350 32371 
Son hafta sabşlan ile bera

ber mevsim başından son ta
rihine kadar borsada 211047 
çuval ve 1383 torba çekirdek
siz üzüm satışı olmuştur. 

Bundan bir hafta evvel ıse 
borsada 40022 çuval ve 97 
torba ve geçen senenin bu 
haftasında da 34348 çuval çe
kirdeksiz üzüm satışı olmuş, 
fiallcr 5 ile 19 kuruş arasında 
bulunmuştu. Çekirdeksiz üzüm 
piyasasının son haftaya aid 
vaziyeti sağlam ve elverişli 
görülmüştür. 

Eylül ortalanndan nihayetle
rine kadar aynı şekilde devam 
edegelen çekirdeksiz üzüm fi
atleri bar.1 harici tesirler kar-
şısında son hafta başlarında 
bau tebeddüller göstermiş ve 
fiatJer tenezzüle meyil göster
miş isede bu bal ancak bir iki 
güne münhasır kalarak gerek 
alıcı ve gerek satıcılarda te
reddüt görüJmüt ise kısa bir 
müddet sonra bu hal zail ol
muş ve fiatler yeniden canlan· 
dığı gibi işler de genişlemiştir. 

FiatJerin son hafta içinde 
gösterdiği temevvücleri ayrı 

ayrı Hşağıda gösteriyoruz : 

Numara asgari Rzami 
Yağmurlu 0,25 0,5 
7 numara 0,50 0,75 
8 " 0,75 1,00 
9 u 1.00 1,25 

10 " 1,25 1,SCJı 
11 u 0,50 l,50 
12 " 1,00 1,50 

Çekirdeksiz üzüm işleri yu· 
knrıdaki gündelik satış mik
darJarımn tedkikinden de an· 

laşılacağı üzere hararetle de· 
vam ebnektedir. 

30 Eylül tarihinde ecnebi pa· 
ra 1arınm sukutu münasebetiyle 
piyasada durgunluk görfilmüş 
ve bu hal piyasada hayli telaşı 
mucib olmuşsa da bu hal de· 
vam etmemiş ve ertesi gün 
muamelat tabii mecrasına dö
külerek gündelik satışlar aşağı 
yukan normalin fevkine çık· 
n:ıştır. "Busene rekoltesinin 
400-450 bin çuval tahmin edil
diğine ve mevsim başından bu 
tarihe kadar da borsa.da sah
lan çekirdeksiz üzüm mikdan
nrn 211 bin çuvah geçtiğine 
göre bu sene rekoltesinin ge
çen seneden çok erken bir za
manda sarfedileceği anlaşıl

maktadır. 

Nohut işleri normal bir şe
kilde devam etmekde ise de 
borsada satılan malların hemen 
kaffesi leblebiciler tarafından 
mübayaa edilmektedir. 

Şimdilik piya~ada ya:ı:ılmağa 
değ<Cr ba,kaca birşey yokdur. 

•• •••••••••••••••••••••••• 
Yalnız ecza depolarından 

beyanname alınacak 
Sıhhiye vekaleti geçmiş yıl

larda, memlekette her sene ne 
mikdar iJaç •e tıbbi alet oldıı
ğuno öğrenmek maksadiyle 
eczanelerden, ecza depoların· 
dan, her nevi cerrahi alet sa-
tanlardan, hafif veya şiddetli 
zehirler ve buna mümasil 
sıhhate müessir olabilecek 
maddelerin alış verişi ile 
uğraşanlardan mevcud malları
nın Jistesini gösterir birer be· 
yanname doldurmaJannı iste· 
mekte idi. Vekalet geçen za· 
manJarda edindiği müsbet tec· 
rübelere dayanarak bu gibi 
listelerin umulan neticeyi elde 
etmediğini iÖrerek bundan 
böyle yalnıx ecza depolarının 
beyanname vermesini kararlaş· 
brmıştır. 

Vekalet bu kararını bir ta
mim ile Vilayetlerdeki Sıhhiye 
Direktörlüklerine bildirerek 
bundan böyle beyannamenin 
yalnız ecza depolarından alınıb 
merkeze gönderilmesini bildir
miştir. 

Teşrinievvel başlarında üzüm 
piyasasanda görülmüş olan faa

liyet ve hararet üzüm fiatleri· 
nin Atiaine emniyetli nazarlarla 
bakılmasına sebeb telakki edil
mektedir. 

Şimd:lik piyasa sağlam ve Marksizm Bibllyoleğlnln 
işler hararetle devam etmekte çıkardığı kitaplar 

Fiati 
olup ay ortalarından itibaren Gündelikçi iş i!e sermaye 15 
işlerin daha ziyade fazlalaıa- Edebiyatı ce.didenin otopsisi 40 
rak fiatlerin biraz daha ileri- Kari Marksın hayatı, fets~-
le:ı:esi ihtimali kuvvetti görül- fesi, sosyolojisi 10 
mektedir. Kari Marksın ekonomi poli-

SAIR EŞYA ZAHAIR VE tiği, sosyalizmi, taktiği 15 
HUBUBAT Türkiye işçi sınıfı 20 

Mevsime nisbetle borsada Sosyete ve teknik 20 
yapılan hububat işleri ebem- inkılapçı müne•ver nedir? 10 
miyetsizdir. Bilhassa fasulye, Marksizm kalpazan:ar, !ip 

No. 1 Kerim Sadi 20 nohud, araka, merc:mek vesaire 
g ibi eşya işleri pekaz bir mik- Sovyetlerde Stahanof hare-

keti 10 
darda olup görünüşe nazaran Llidvig f öyerbah 30 
bu kabil eşya muameleleri bor- Her kitapçıda bulunur. 
sa haricinde geçmektedir. (2029) s 7 

.-----------------------------~ •• 
OğretmenJer, öğrenci babaları 
AHMED ETiMAN Kitap Evi 
Liselerle orta ve ilk okul kit2plarının satış yeridir. 

AHMEf) ETiMAN Kitap Evi 
Kısa bir zamanda dürüstlüğü ile sayın müşterilerinin ala

kalarını kazanarak ( İzmir ) e yaraşar bir şekilde genişle
tilmiştir. 

Kültür bakanlığının kitapları ile çıkan eserleri günü gü
nüne takibeder ve müş:erilerine sunar. Ahmed Etiman ki
tap Evi lzmirin yegane kitap ve kırtas:ye deposudur. Ha
riçten siparişler sür'atle gönderilir. 

lzmir Hükümet Caddesi No. 58 - 60 Telefon: 2535 
ıma1m1mm::mm ......................... _E , 

. .:: . . . . .. . . " __ -' . 
I Z MIR 

Oğretmenlerl lzmlrln 

En 

Kıymetli 

Kültür Lisesi Burada 

Yatılı - Gündüzlü : KIZ v~ ERKEK 
Müessisi : Eski Kız lisesi direktörü 

HAYDAR CANDANLAR 

Ders verirler 

. Orta ve Lise sınıflanna talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi dillere hususi bir mevki verilmtş 
br. Sınıflara 40 dan fazla talebe alınmaz. Kızfarla er keklerin yatı daireleri ayrıdır. Çocukla-
rını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir malumat ile yetiştirmek istiyenlerin hergün sa
bahdan akşama kadar Kemeraltında Birinci Beyler, Numan zade sokağında 6 numar<lda 

Kardıçalı Bay lbrahim konağında Kültür Lisesi ne müracaatları. 
Derslere Blrlnclteşrlnln on beflncl gUnU başlanacaktır. 
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ilan 
Nafiz Mustafa mukavva ku

tu fabrikası Türkiyede mevcut 
·mukavva kutu fabrikalarının 
en büyük1erinden biridir.Orada 
her cins mukavva kutuların en 
temizi, ucuzu ve sağlamını te
darik edebilirsiniz. Avrupadan 
celbedilen son kutu modelleri 
üzerine fevkalade düğün, nişan 
kutularının muhtelif ve müte
addit formalarını ancak yeni 
manifaturacılarda Esnaf ve 
Ahali bankası civarında Singer 
dikiş makineleri satış ma
ğazası karşısında on beş 

numarada Nafiz Mustafa kutu 
fabrikasından tedarik edebi
lirsiniz. 

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

Dikkat : Memleket dahi1inde 
başka şubemiz yoktur. 

4-13 (1971) 

Satılık 
bahçe ve ev 
Mersinli Buroava caddesi 

No. 98 etrafı taş dıvarla çev
tilmiş 8 dönüm içinde fevkal
ade dolaplı kuyusu havuzları 
3 dönüm kadar enginarhğı ve 
dört yüz köke yakın her türlü 
meyve ağaçları, hayvan damları 
ve aynı bahçenin ön cebhe
sinde şose üzerinde yeni taş
tan beş odası, mutbağı, hamamı 
ve her türlü konforü haiz ha
nesile birlikte satılık ve kira
lıkbr. Taliplerin fiat hakkında 
hane içindekilere müracaat 
edilmesi reca olunur. 

1-8 ( ) h 3 
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ıın~rarsınran~ 
~ 
~ Diş tabibi 
~ Muayenehanesini 2 inci S 
~ Heyler So. Hamam karşısın- ~ 
~ da 37 No. ya nakletmiştir. ~ 
~ Telefon: 3774 ~ 
~ 7-26 (1924) ~ 
> ///XA7/////./L7/./L/77//:/Y7LZ/.J . ·~ DOKTOR 

Ziya ö~şin 
MERKEZ hastanesi 
KULAK, BOGAZ 

BURU~ ŞEFİ 
ikinci Beyler sokağı Beyler 
hamamı karşısında No. 41 
Telefon Numarası: 

Muayenehane : 3686 
Ev : 2505 

Hastalar hergün saat üç-
ten altıya kadar. 

(2026) 
------FBllES~B!! . .. 
Doktor operatör 

Ceva~ Alpsoy 
Merkez hastanesi 

Operatörü 
Hastalarım hergün saat 3 

ten 6 ya kadar Ikınci Beyler 
sokak şerbetçi karşm No. 81 
de kabul eder. 
Telefon muayenehane 3315 

Telefon evi 3203 

Daima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
IN GIUZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

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

Eczanleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

iz mir Tramvay ve Elektrik sosye
tesinden: 
Şebeke ameliyatı do?ayıs ile cereyanın bu ayın 9 ncu günü saat 

10 dan, 10,30 a kadar Yusufdede, Mısırlı caddesi, Değirmendağ, 
Eşrefpaşa sokaklariyle mücavir sokaklarda kesileceği sayın abo
nelerimizce bilinmek üzere iJan olunur. 

Izmir vilayeti C efterdarhğından: 
lzmirde Kardiçalı han 36 numarada Avrupa komisyoncusu 

MişeJ Dadoti namıca 933 mali yılı için resen takdir komisyo
nunca kabul olunan binbeş yüz lira matrah üzerinden 180 lira 
kazanç vergisi tarh ve bu vergiye 36 lira. zam yapılmıştır. Bu 
tarhiyat için 2 88 sayılı ihbarname doldurulmuş ise de mükellefin 
terki ticaret etmiş olup nerede bulunduğunun bildirilmemesi 
hasebile ihbarnamesi usule tevfikan ilanen tebliğ oluuur. 

738 12032) 

En fayda!ı hediye şüphesiz 

G R i Pi N dir 
Çünkü her ağrıyı keserek 

şifa ve neş' e getirir 

" Radyolin ,, müesseselerinin maruf kimyagerleri tarafından 

harikalı bir tertible hazırlanan müstahzardır. Menşe ve sebebi 
ne olursa olsun bütün ağrılarla soğukalgılığından mütevellid 

rahatsızlıkları süratle geçirir, hastalığı şifaya, ıstırabı neş'eye 

çevirir. 

1 

BBISTOL 

Sevincin bir ifadesidir. 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECIDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyet'erine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

GOzel ve sıhhl dişler her insanı ziyade
sile memnun eder. 
GOzellik ve sıhhatınızı muhafaza etmek 
isterseniz siz de emsalsız olan 

''PERLODENT" 
diş macununu kullanınız. Bundan elde 
edeceğiniz mükemmel neticeden çok mem· 
nun olacaksınız 

.#-)va V'l2 ai..1~, 'i'~. oti4 -4c:ctotUlt4. ol- ı'.4t&~ 
°'!'<!. l/'e ~ "4.... ~&~ Jc..&a:'M ...W.'l..U..~ . 

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

Posta Kut. 224 Telefon a46S 

a Te,rlnlevel -."s 
o 

RADYOLIN 
Sıhhatinizin bekçisidir 

unutmayınız ki 
Ağız bütün 
mikroplara 
açık bir 
kapıdır 

Fl.A. I >"YOLI~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

defa dişlerinizi Radyolin ile fırçalamağı kat'iyyen 
ihmal etmeyiniz. 

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

HÜSEYiN KAYIN 

Mobilve evi ŞEKERCiLER No.26 
LÜKS VE SAGLAM 

yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 
mmsr.. ... •smrm.-emmmm.-... amı ............ .-~ 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

• l%'....,.;,. • 

·~ .~~t 

'l «;~~~·~~ 
t . V1f ~ 

.. ~ ~l .... , ... ~~ / 
' ~~-;?/}~ 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları-
na, hazırrısızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 
litMW91 

No.1526FOC 1511 FOC 
Daim on markalı bu fen erler iki yüz metre mesafeyi gös

terir. Yapılış itibarHe pil sarfiyatını deı ece ile alır. Pillerin 
uzun müddet yanması ve bozulmaması bu fenerlerin şöhre~ 
tini arttırmıştır. Bekçilere, polislere, bağcılara, rençbere ve " 
herkese tavsiye ederiz. 

Umum depoları: lzmirde Suluhan civarı No. 28-9 Hüsnü 
Öz Öceırişli. htanbulda: Tahtakalede Jak Dckalo ve Şsı. 
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a Te,rlnleveı teae 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

CERES vapuru 2 Birinci teş· 
rinde gelip yükünü tahliyeden 

sonra Burgaa, 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 
V ASALAND motörü 13 bi

rinci teşrinde gelip Rotterdam, 
Hamburg, Bremen, Copenhage 
Goteburg. Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

Servici maritime Roumain 
SUÇEA VA vapuru 20 birinci 

teşrinde gelip 21 birinci teşrin
de Pire, Malta, Marsilya ve 
Ceıair için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
SARMACJA vapuru 2 birin

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

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

Telefon: 2004-2005-2663 

Manisa icra Memurluğundan: 
Kadıoğlu Ahmede 848 küsur 

lira vermeğe borçlu Sancaklı 
Bozköyden Abmedoğlu Alinin 
mahcuz bulunan Sancakh Boz
k6yünün Harmandere mevki
inde gündoğusu tapu kaydına 
göre yol iken balen Emine ve 
Isa vereselerile Elif tarlası, 
poyrazı sahibi sened, gündo-
ğusu yol, kıblesi Eyyuboğlu 
Ahmed Ali tarlası ile çevrili 
ve beher metremurabbaı 50442 
metre ve 13 santimetre mu-
rabbaı tarla ve yine ayni tımar 
ve mevkide gündoğusu y()I, 
poyrazı Hüseyin karası Emine, 
günendisi ve kıblesi sahibi se-
ned ile çevrili 11947 metremu
rabbaı tarla olub her iki parça 
tarlanın beher metremurabba
ına 60 para kıymet takdir 
edilmiş of makla açık artırma 
ile satılığa çıkarılmasına karar 
verilmiştir. Muhammen kıyme· 
tin yüzde yetmiş beşini bul
duğu takdirde 3-11-936 tari
hine müsadif salı günü saat 
15 den 16 ya kadar ve şayed 
muhammen oO 75 ini bulmazsa 
satışın 15 gün daha lemdidile 
19-11 -936 tarihine müsadif 
perşembe günü ayni saatlt.rde 
ençok artıranın üstünde bıra-
kılarak satılacaktır. Satış peşin 
Para iledir. Herkimin işbu tar
lalara karşı bir hak iddia ve 
İtirazı varsa sataş ilin tarihin-
den itibaren 20 gün içinde 
dairemize müracaatla bildirme-

. len lazımdır. Aksi halde tapu 
kaydile hakları sabit olmayın

. ca bedelinin paylaşmasından 
istifade edemiyeceklerdir. 

Artırma şartnamesi herkesin 
görebilmesi için 2-10-936 tari
hinden itibaren açık bulundu
rulacaktır. Tapu ferağ barcı 
ve yüzde iki buçuk dellaliye 
rusumu müşteriye aiddir. Alı
cıların muhammen kıymet üze
rinden 0 0 7.5 pey akçesile 
~irlikte dairemize müracaatları 
~olunur. 733 [2033l 

~A&Ji.;vıJ&& 1 &?~. 

Hususi muallim 
ikmale kalan iJk ve orta 

~ektep talebeleri süratfe im
tıhana hazırlanır. Şekerci Ali 

M
Galip ticarethanesi yanında 

ehmed Ali tuvalet salonuna 

•
(Z.M) rumuzile müracaatları. 
P'.a!z7Z77.T.LZZOZZ7.7ZZ77.Z2' .. 

N V. 
W. F. H. Van Der 

·Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
KYPHISSIA vapuru 6 birinci 

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

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

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 alacakhr. 
~ 

YENi ASIR 

1 
1 
J 

' 1 

l 

Olivier Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
DIDO vapuru 29 eylule ka

dar Londra ve Hull içtn yük 
alacakhr. 

DRAGO vapuru 30 eylülde 
Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracaktır. 
• LESBIAN vapuru 9 teşrini
evvele kadar Londra ve Hull 
için yük alacakbr. 

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

Liverpool hattı 
DRAGO vapuru 7 birinci 

teşrinc kadar Liverpol ve G!as
gov için yük alacaktır. 

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 gelip yük 
çıkaracaktır. 

5ahate 9 - -. 

• • Doktor - Operatör 

Arif N. Yur cu 
Merkez Hastanesi Operatör& 

Hasta!arını pazardan başka 

her glln ikinci Beyler sokağı 

Müzayede salonu karşısında 
78 numaralı muayenehane
sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp
rüde Berat aparhmam No. 5 

•--. 
Doktor 

Kemal ~a~ir 
Pire Aktarması Seri Seferler 

EXOCHORDA vapuru 9 ilk 
teşrinde Pireden Boston ve 
Nevyorke hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapuru 23 ilk 
teşrinde Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. ıhlamur, Salep, Çay 

'~- ,ı 
' 

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

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş lablplerl 

Muzaffer Ero~ul 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane: ikinci Bey

ler sokağı 65. Tel. 3956 
Evi : Köprü rapur iskelesi 

Berat aparbmanı No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 

10Zlkimi Sefer müddeti : 
Bire - Boston 16 gün 
Pire - N evyork 18 gün 

-· 181 •• 
Den Norske Middelhavslinje 

BOSPHORUS motörü 22 ilk 
teşrinde bekleniyor. Le Havre 
Dünkerk, Dieppe, Anvers Di
rekt ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. ....... 
S. A. Royale Hongroise de Na
vigation Danubienne- Maritime 

Budapest 
SZEGED motoru 13 ilk teş

rinde bekleniyor. Belgrad, No
visad, Budapeıte, Bratislava, 
Uiyana ve Linz için yükJiye
cektir. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bil kreş 

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

Vapurlann iıimJeri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

lzmlr beledlyeslnden: 
Cinsi Mikdarı Tutarı 

adet Lira 
2.5 santim çıralı 400 380 
tahta 
2 u u " 300 
ispit 4000 
Parmak 7000 
Alt Kola na 150 
Tim on 300 
Takoz 400 
Travers 200 
Travera 200 
Üst Kolona 400 
Kapak ağacı 150 
Ba,hk kara ağaç- 150 
tan 

231 
800 
630 
135 
270 
40 
60 
60 

160 
75 

157,50 

2998,50 
Yukarıda cins ve mi"dariyle ' 

muhammen bedeli yazıh malze-
menin başkitipJikteki şartname 
veçbile açık eksiltme ile iha
lesi 13-10-936 Sah gününe tem
did edilmiştir. iştirak için iki 
yüz yirmi beş liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
günde ve saat 16 da encümene 

içmenin mevsimi geldi. 
Bunları alırken kutulardaki 
firmamıza dikkat ediniz. 
Ambalaj içine alınmış çe
ıidJerimiz şunlardır: Siyah 
ve kırm111 biber, darçın, 

bahar, kimyon, 41 bahar, 
papatya, ararot, çivid, kQr
dan, leke tozu, vazelin, 
karbonat, yaldız, kola, pey
nir mayası, vim, ışıldak, 

persiJ, toril kaof ve emsali 
şişelerde gül ve çiçek suyu. 

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

Hususi 
Bu mükemmel 

gıda ve deva baş 
mahsuldür. Gıda 
kudreti yüksek, 
saf, temiz daima 
tam randman 
veren 
Şifa Bahk 

ya§ını 

tercih ediniz 
tam bir istifade 
temin edersiniz. 
Muhtelif buıusi 
şişelerde: safi 

kHo 70 kuıuş 

Telefon: 3882 

Şif A BALIK Y Adi 

Um. Dep. ŞiFA ECZANESi 
Hükumet sırası 

lzmir ili Daimi encümeninden: 
Cinsi Adet Muhammen fiat Tutarı 

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

lzmir ili llko kulları için yukarıda cınsı ve mikdarı yazı!ı ders gelinir. 740 (2031) 

ZaY-İ ruhsatname 
Akhisarın Yayaköyünde mu

tasarrıf olduğumuz altı numa
ralı fabrikanın 16 llkteşrin 929 
tarih ve (l 557) numaralı mua
fiyet ruhsatnamesini zayi ettim. 
Yenisini almak üzere ilan 

' 

levazımı 1-10-936 tarihinden itibaren 20 ,;?Ün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedele göre 366 Jiralık te
minatın Hususi idareye yatırılması lazımdır. 

ihale 22-10-936 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 
11 de lzmir ili Daimi Encümeninde yapılacaktır. Eşyaların fab-

olunur. KAZIM 
(2030) 

rikada muayeneleri yapılıp lzmirde Beyler sokağında mektepler 
müzesinde ve Kültür Direktörlüğünde teslim alınacaktır. Bunların 
resim, fenni ve hususi şartnamelerini görmek ve daha fazla iza
hat olmak üzere her gün lzmir Kültür Direktörlüğüne başvurma-
Jan ilan olunur. 4-8-13-18 625 (2006) 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan haş!ıyarak 

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

MİTAT OREL 
Adres - Beyler Numan 

zade sokağı Ahenk mat-

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

baası yanında. 
Numara: 23 

Telefon : 3434 
(229) 

tZZZ.7.7..7.7..Z'ZZ;O~JSt"* 
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TAZE TEMiZ UCUZ 

ti AÇ 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçioğlu hanı karşuıoda 

• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Zümrüt damlası kolonyası 
Eczacı Kemal Aktaşın şaheseri 

Kokuculuk alemini şaşırtmış herkesi hayret içinde bmakmışbr 
F em inen Dişi Maskülen Erkek iki cins koku 

Hilil eczahanesi 

{ Baharçiçeği ) ( Gönül ) ( Fulya ) ( Sonhatıra ) ( Menekşe ) 
( Akşam güneşi ) ( Leylak ) ( Limon çiçeği ) (Yasemin) 

Kemal Aktaş kokuları yerine başka şeyler verilirse kabul et
meyiniz, benzer isimlere ·aldanmaymız, Kemal Kamil kokulan 
yerine verilecek şeyler, Hilil eczanesinin kıymetini bir daha is
pat edecek, Kemal Aktaşı size birdaha alkışlatacakhr. Zevk, 
Sanat, bi12i taklit kabul etmiyor vatandaş ! 

Çaınaltı müdürlüğünden: 
Tuz fabrikamızla buna müteferri ambar binasını birbirine bağ

layan ve bedeli keşfi 2103.14 Jira olan üstü örtülü bir geçidin 

inşaatı artırma eksiltme kanununun hükümlerine göre münaka· 
saya konulmuştur. 

İhale günü müstacel kaydı ile 15-10-936 Perşembe olarak 

tesbit edilmiş olduğundan isteklilerin vaziyeti mahallen görmek 

keşif ve şartnameyi tedkik etmek üzere Tuzla müdürlüğüne ve 
sözü geçen günde saat on dörtte Çamaltmda toplanacak olan 
ihale komisyonuna yüzde 7.5 teminat akçeleriyle mfiaracaatları 
lüzumu ilan olunur. 8-9-10 (728) 2034 
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lıigiliz Maliye nazırının mühim sözleri l 

1 1 

J . ~ 

Altın esasının sonu gelmiyecektir 
"Zira endesonda yine bir gün altın esasına döneceğiz,, 
Demokrasiler etrafı yoklıya yoklıya yürümelerine rağmen ini ve keyfi karar 
rejimi olan diktatörlüklere kıyas kabul etmiyecek derecede müreccahtır 

Fransadan külliyetli mikdarda altın kaçakçılığı yapılmıştır. Fransız mükellefleri cemiyetinin reisi Başvekil 
aleyhinde bir dava açmıştır-Yugoslavya paralarını düşüren memleketlerle klearing anlaşmalarını feshedecektir 

Londra, 7 (Hususi) - Maliye 
nazırı sir NevilleCbamberlain 
gece Loodrada Lord Mayoru 
tarafmdan Mansion House de 
verilen 350 kişilik bir ziyafette 
söz alarak lngiliz - Fransız -
Amerikan para anlaşması hak
kında mühim bir nutuk söyle
miştir. Ziyafette lngiltere ban
kasının guvernör ve direktör
leriyle bir çok bangerler, endüs
triyeller ve tacirler hazır bulunu
yorJardı. 

lngiltere, Amerika ve Fransa 

tir. Ne aJtına, ne diğer bir dö
vize bağh değildir. Bu memle
ketin ve İmparatorluğun diğer 
kısımlarının dahili refah ve 
umranı namına elzem olan kre
di siyasetimizde hiçbir değişik
lik yoktur. Fakat bu beyanatı, 
üç büyük devletin beynelmilel 
ticarete yeniden kudret vere
cek mahiyette tedbirler almak 
ve bu tedbir:ere müşterek bir 
istikamet vermek hususunda 
bir görüş birliği olarak kabul 
etmek haklıdır. 

Mussolmi Londrada!l di;ıwı Grandi ile gölii:;ıiiJ'Or 
arasındaki para anlaşmasının BEYNELMiLEL TiCARETi 
inkıtasız bir beynelmilel ticaret YÜKSELTMEK iÇiN 
cereyanının mukaddemesi ola- Maliye nazırı, paraların bir 
cağı hakkında Lord Mayor ta· hizaya getirilmesinin haddiza-
rafından yapıJan temenniye ce- tinde beyneJmiJel ticareti yük-
vaben Sil' Neville ticari faali- seltmeğe kafi olmadığını kay-
yette yeniden bir canlılık kayd- detmiştir. Bu gayeye irm'!k 
etmiş ve frangın kambiyo fia- ıçın bu tedbirlerle beraber, 
tinin indirilmesinden bahsede- kambiyo tahdidatını ve konten· 
rek demiştir ki: jan listelerini gevşetmek Ja • 

"Böyle bir tebeddülü esasen zımdır. Bu sebeble, Fransa hü-
bekleyenler için Fransanın ka- kumetinin kontenjan sistemini il-
rarı, aylarca buzlar arasında gaya karar verdiği ve kontenjan 
rpahsur kaldıktan sonra buzla- ihtiva etmiyen yeni bir gümrük 
rın çözüldüğünü gören bir kaşif tarifesi hazırlanacağı hakkın-
üzerindeki tesirin aynini yap- daki beyanatı memnuniyetle 
mıştır. Böyle, cok zaman bek- kaışılanmıştır. 

lenmiş ve yine çok zaman geri ALTIN ESASiNiN SONUMU? 
bırakılmış bir muamele, milJet- Sir Neville Chamberlain İtal-
Jer arasında paralarını birbirin- ya, lsviçre ve HoUaodanın da 
den fazla düşürmek yolunda aynı hareketi takibe hazırlan-
bir rekabet uyanması endişe- dıklarını görmek!e pek memnun 
sini uyandırahilirdi. Böyle bir olduğunu söylemiş ve şunları 

hareket felaketli olacakb. Bunun iJave etmiştir: 
önüne geçmek. emniyeti muha· - Bu altın blokuna dahil 
faza etmek. yeni, emin ve daha muhtelif azalar tarafından ah-
esaslı beynelmilel bir İş bera- nan tı?tbirlerin altın esasınm sonu 
berJiğine yol açmak içindir ki, demek olduğu yolunda mütala-
lngiltere, Amerika, Fransa alar yürütüldüğünü duydum. 
müşterek bir beyanname neş- Buna göre miJletler yeni bir 
retmi~tir. Bu müşterek beya- devre giriyorlarmış ve devrin 
natın şümulü, ne manaya gel- markası da "dirige,, idareli 
diğini ve ne manaya gelmedi- paranın daimi olarak teessüsü 
ğini dünyanın sür'atle kavra- ımış. Bu mütalaaların doğru 
ması benim için hoşa giden olmadı~ını zannederim. Ende-
bir sürpriz olmuştur. Bu beya- sonda yine altın esasına döne-
nat şu manaya gelmez ki: in- ceğimiz hakkındaki noktai na-
giltere ve Amerikanın umumi zarımı değiştirmeğe hiçbir se-
siyasetlerinde herhangi bir bep göremiyorum. Zira bu esas 
tebeddül hasıl olmuştur. umuma emniyet vert>n biricik 
INGJLIZ LiRASI SERBESTIR esastır. Buoun haricinde, ser-

logiliz lirası daima serbest- best mübadeleye müstenid sıkı 

/11gılız nıalire nazm Növil Çcmbetlam diğer naza/atla götüşiivor 
bir beynelmilel iş beraberliğine 
imkan göremem .. 
YUGOSLAVYA KLEARING 
ANLAŞMALARINI FESH MI 

EDECEK? 
BeJgrad 7 (Ö.R) - Yugos

lav ticaret mümessiJi paraları

nın kıymetini indirmiş olan 
memleketlerJe yapılmıs olan 
klearing anlaşmaları feshetmek 
lazımgeldiği fikrindedirler. Bu 
mebafiJ diğer taraftan parala
rını düşüren memleketJere yap
tıkları satışların, bu paraların 
eski kıymeti üzerinden öden· 
mesini istiyorlar. 

FRANSiZ GAZETELERININ 
NEŞRiYATI 

Paris, 7 (Özel) - "Homme 
Libre., gazetesi yazıyor: 

Londradaıı 

"Eğer Fransız hükfımeti, 

meclise frangın devalüasyonu 
hakkındaki kanun layihasını 

teklif ederken, ayni şekilde 
bir karar münasebetiyle ltal-

yada Mussolini tarafından fer
man buyurulan ( ! ) tedbirlerin 

-hepsini değil- bir kısmını da 
beraberce arzetseydi, bu te-

ferruat onun hayatına mal 
olurdu. 

F AŞIZMIN DOSTLARI 
. GÖRSÜNLER 

Faşizmin ve Mussolin\vari 
fikirlerin perestişkarları o za
man var kuvvetleriyle haykıra
caklardı: ••Vay efendim Blum 
kabinesi hususi şahısların işle
rıne karışmağa oa11ıl cür'et 

ediyor? insanlık hürriyetini 
nasıl ayaklar altına alıyor!,, 

Halbuki. herşeyin ve hayatın 
esası olan bir insanJık hürriyeti 
Duçe tarafından düpedüz ihlal 
edilmiştir. Şu faşist rejimleri
nin perestişkarları nihayet an
layacaklar mıdır ki demokra
siler, etrafı yoklaya yoklaya 
yürümelerine, tereddütlerine, 
çabuk yelkenlerini indirmele· 
rine rağmen ani ve az çok 
keyfi karar rejimi olan dikta
törlüldere herhalde, kıyas ka
bul etmiyecek derecede mürec · 
cahtırlar?. 

MARK DEVALUE BiR 
PARADIR 

" Oeuvre ,, gazetesi de fa
şis rejimi hakkında pek iltifat
kar görünmiyor: 

bir manzara 

" Mussolini, bir faşist oldu
ğu halde, lireti yüzde 40 kıy
metten düşürdi.i. Hitler, diğer 
bir faşist, şu devalüasyon de
nilen ~eyi aşağı yukarı bir 
ihanet sayıyor ve bunu ötekine 
anlattırmak niyetindedir de. 
Fakat durunuz bakalım, mark 
devalue değil mi? Bu pek o 
kadar iddia edilemez. Prensib 
itibarile mark kıymetten düşü-
rülmemiştir. Fakast diğer su
retle? Beş altı cins parası ve 
her birinin diğerinden aşağı 
kıymeti olan bir memleket 
parasını kıymetten düşürme
diğini iddia edemez! ,, 

Paris 7 (Hususi)- ••Dernie
res Nouvelles de Steasbourg,, 
~azetesi liretin kıymetini _dü-

1 

şürmekJe ltalyanın Alman eko
nomik sisteminden uzaklaşarak 
liberal sisteme yaklaşmak ka
biliyeti gösterdiğini kaydedi-
yor. 

Roma 7 (Hususi) - Liretin 
kıymetten düşürülmesi sebebile 
kapalı olan borsanın bugün açı
lacağı tahmin ediliyor. Italya 
diğer memleketlerle bütün idea
ring anlaşmalarının tatbikini bir 
hafta tecil etmiştir. Liretin ye
ni fiati üzerinden tekrar bu 
anlaşmalar tatbik edilecektir. 

Roma, 7 (Özel) - lngiliz -
Amerikan - Fransız - ltalyan 

dayanan müessir bir beynelmi
lel teşriki mesaiyi istilzam et
tiğini kaydederek demiştir ki: 

lngiJtere, Fransa, Amerikô 
para anlaşması sevinecek bir 
hadise teşkil etmektedir. Ro
manya şimdiki kontenjan ve 
döviz hakkında diğer memle
ketler tarafından yapılan da-
veti memnuniyetle gözönüne 
almaktadır. 

HoHanda delegesi Van Lan
sot kısa bir zamanda paraların 
altın esası üzerine genel istik
rarın temin edilmesi ümidini 

Hitler mali va;dyeti trdkik ed(por 
ekonomik mukareneti şimdi ta· göstermiş, demiştir ki: 
hakkuk etmi~v bir hadisedir.Fa- lngilterenin bir istikrar za-
kat Italya dıger taraftan sulh manı henüz geJmiş o?duğuna 
gayretine devam niyetindedir. kani bulunmaması mümkündür. 
Bunun için Duçe dün Almanya Herhalde kontenjan ve döviz 
sefiri B. Von Hasse) ile görüş- kontrolü sistemine bjr nihayet 
müştür. .. vermek lazımdır. Bununlabe· 

Roma, 7 (O. R) - Burada raber Hollanda kontenjan sis-
iddia edHdiğine göre devalüas- temi ayni suretle hareket ede-
yon k~n~nu°:a ra~men Fransa- cek devletlere karşı kaldırıla· 
dan kullıyetlı mıkdarda altın bilir. Diğer memleketler hak-
kaçak suretile lsviçre ve Bel- kında ihtirazi kayıdlar yapa-
çikaya geçirilmektedir. Bu va- caktır. 
ziyet hükümeti pek ziyade dü
şündürmektedir. 

Roma, 7 (Ö.R)-Parist~n ge
len bir habere göre Fransız 
mükellefleri cemiyetinin reisi 
başvekil ile maliye nazırın& 
karşı dava açmıştır. Bu zat. 
hükümetin bir taraftan ahaliyi 
son çıkarılan hazine tahville
rine iştirake davet ederken 
frangın kıymetini muhafa:.ıa ve 
müdafaa edeceğini temin etti
ğini. diğer taraftan ise frangı 
kıymetten düşürmek çarelerini 
hazırladığını iddia etmektedir. 

Lahey, 7 (Ö.R) - Hollanda 
hükumeti para anlaşması güm-
rük manialarını alçaJtmağa ya
ramak şartiyle yeni vaziyeti 
müsaid telakki etmektedir. 
Hollanda hükumetinin fikrince 
altın esası ekonomik ihtiyaçla
ra en iyi cevab verir ve bu 
esasın iadesi için iş birliğine 
hazırdır. Fakat muhtelif para
ların kıymeti istikrarsız kal
dıkça Hollanda serbestisini 
muhafaza edecektir. 

Cenevre 6 (A.A) - Millet
ler cemiyeti ekonomik komis
yonunun bugünkü toplantısında 
Romanya dış bakanı B. Anto
nesko ekonomik silahsızlanma
nın da süel silabsız)aoma şek
linde tecelH ve geniş bir temele 

Delege komisyonun tecim ma· 
nialarının kaldırılması hakkında 
sarih bir tavsiyede bulunmadan 
dağılmıyacağı ümidinde bulun· 
muş, bu engellerin kaldırılması 
imkanlarını tedkik etmek üzere 
bir komite teşkilini istemiş ve 
beynelmilel bir konferansın 
mevsimsız olarak toplanmaya 
çağırılmasmı reddetmiştir. 

Hollanda hükumeti ham mad
deler meselesi için bir tedkik 
komitesi teşkili hakkındaki ln
giJiz teklifini tasvip etmekte
dir. 

Haiti delegesi iki taraflı klea
ring sistemleri yerine ikiden 
fazla taraflı anlaşmaların ika
mesioi teklif etmiştir. 

Arjantin delegesi Lehistan 
delegesinin nüfus fazlalığı hak
kındaki beyanatı üzerinde du
rarak demiştir ki: 

Arjantin bütün m•Jhaceret 
meseleleriyle şiddetle alakadar" 
dır. Arjantin toprakları bütün 
insaniyete açıktır. Arjantin bey
nelmilel muhaceret münasebet· 
)erinin tekrar normal bir hale 
gelmesini mümkün olduğu ka
dar kolaylaştıracaktır. Ve bU 
hususta beynelmilel bir muka• 
vele yapılabilmesi için beynel
milel iş konferansına bir rapor 
verecektir. 


