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de gayri tabii yükseklikte duramıyacağı anlaşılıyor. B~yük şef~mi- . T R Aras asambl d d" 

M. Blum, muvaffak olaca-1 :.:z~~~~~~~~.:,~ğ~~~~ · l~klerde _bulun~u~ ı-
g'-' ımızdan emı·ıı·m dedı·. :~~eli~ai::~ı;n;~ıf~:~:~ıhc~~~e:ıııc~~ 

rntaııc.la,.ların l!C\ inç \ t! ) üksek 

duygularına tı'rciirnan olan )fil.J· 

!ardım Atatürk müteha •İS olmu~· -----------------------------Frangın sukutunun 
Fransa, dünya 
ve bizdeki akisleri 

Fraıı ız frangı, binlcnbire c.lü· 
şürüldü \e hu hiıcli t", düııpnırı 

dört köşe iııılc mühim ııkisler upn· 
dırdı. Çüııkii Lu diişü~. a} ni zıı· 

manda 1ngilıert• \C Aıılerika'nın da 

fikiT 'e karar i~tiraki ilr \uku 

bulmuştu. 

Fran ız fran~ı gihi alım kıır.;ı· 

lığı bol bol ınen:ut ve her pi) :ı-:ııln 

ıııut•~Ler hir parnııırı gı•ı;irdiği lıu 

lııidi e, )alııız ikt111,1di .ıleıııi ılı>[;il, 

h.ızı de' 11-tlcrin Sİ) a,,i va:t.iyı-tlerini 

lıilc al.ik.ıd. r t•tti. f ~, iı;rı • fraııgı 

ile l3dçıkıı fıangıııııı ıl.ı ~ııkııtu. 

lı ıdi erıiıı ~umul \C "lıcııııııi)eliııi 

lıir kııl dnhıı nrtırı111, oldu. <;iiııl.ü 

hu iki .. ıııı•nılckrtlcr frangı, ıl:ıiıııa 

fraııı:.ız ın:ıli . İ)ıt•clini tııkip ı•dcr· 

lcr. Bundan ta~kıı lıııhıııı lirctiııin . . 
de buulura nıÜ\ uı.i hir lınrckı•ıi 

bekleıııııekıedir, nitekim 1talp\lu 

Lor~a mııuıııı•liitı ılurnıııştur. 

Fransa lnırııı neden yapıı't 

Denili) or ki, bundun 6t"nelerce 

evel J ngili?. lirnsı ile dolar \'e fruıık 
ara;;mıln bir iıilıar ulıenk vı• ıııii· 

\ .ıı:ı•trnsi ı·anlı. rtullıuki lııgiliz li· 

rası ile Jolar. kı~ metlerinden kay· 
hettikleı i halde, eBki Fransız kn· 

lıinelc.ri mü leknr ve ısrarlı bir pa· 
ra sipseti üzerinde durnıağı tercih 

t'tmişler, Frııusız frangını tlaiına 

kendi dahili işleri bakımmdan mü· 

talea e} lemi;lerdir. Halbuki hu 

ahenksizlik, dünya iktısaıliyatrnda 

ı;ok mühim rolleri olan hPr iiç 

dedeli de yaHış yarnş tazyike lıa~· 

lamıştır ve nihayet hu kararın İl· 

tilıazma _ıuecbııriyet Jıa11ıl olmu~tur. 

Buna iliıveten Şİİ) lı• de de
ıı'!bilir: 

Blum kalıincsi, Lumlan evelki 

J.'ramız kahinclerioc nazaran daha 

soldur. Irutıii komiini tlcrin lıile 

miizulıcretiııe maliktir \'e hinaena· 

leyh pııra siya~C'tindc, işçi ekseri· 

yNrnıu istilıliik kalıiliyetlerini, 

giindclikleriııi rı:ıznrı itibara almak 

\t" Jilıeral kııpitııli101 l'nlitikasını 

tcrkt>tınek mcclııırİ) ı·tinıkdi r. Yani 
l.luın kahine i, Fransız bankerin· 

ılrn n· scrnıa\eQindcn zhnde kendi , , 
rkscri}etini <liişünmck Ltcıııi~ıir. 

Hittalıi , nıiinıküıı olduğu kadar ıla 

ermR)Cllin vaziyetini tclirc <:alış· 

mışllr. Bmulıı ne dereceye kadar 

muvaffak olıluğıı 'C) a olacJğı ~İm· 

dilik ht'i)etlc talınıiıı edilemez. 
Çiirıkü ba?.ı Jırıherlcrc naz ıran, im 
kıırıır fızcrinc Frıms:ı'Juıı lıariı•c 

f'}'İce nlı111 Ç'ıkarılınıvtır. Sani) en 

dalıilıle iptidai ııı:ıddeler piyn~a· 

ınila, j tilı al \'e i tihlıikte birden· 

lıire ınııtlOp gu) e) i ıııhııkkuk rtıİ· 

rclıilrnck Hı rıornıııl bir ıniivaıt•ııc 

kurııııık, kolay hir i, <lı>ı;ihlir. 

Blum kııhine i , en·clli snğl:mn şid· 

tlf't]i hir ıııulıalcfcıine mnruzdur, 

e:ıniyeıı kıııııiini sıJ,.ıin )f'ııİ v«oı 

ılilekll'ri ile knrçılaş· c:ıktır. Bıırı· 

J.ıra kıırfı kuHı·ıli \C hakim kala· 
lıilıııek in ıın ıır c•ılilılıgi kııtlar ko· 

Jıı,· olııın nı·:ıktır . .Mulııeıııd hir ınıı
\ ,;ffukı) ;ı~izlik Bl11111 k;ılıinesiııi 
d u~ii rmck için ) t>ler. arlar lıile .. 

Bluıu knlıinc~i, elhctıe ki lıü· 

tün ilıtiııı:ıllt-ri göze :ılnrıık hu ko· 

:...u oyııamışlır \e göriinii:;ıc nazaran, 
kararının nt•ıicclt•rinılcn de ııik· 

hindir. Bunn cbep tc olsa ol"''· 

1ugiltcrc ve Amerika gibi iki lıii · 
k1imetio mu\'afakatini temin etıııi' 
olmasıdır. Çüukü kaLinc, hiçbir 

anlaşma yapmadan böyle lıir lıarc

kNe teve iil etseydi, Fraosız umu

mi efkarı nezdinde ı;ok fı•na lıir 

ıııeYkide kalabilirdi. 

Halbuki 'imdi iktısadi bir 
meeai iştirakini göstererek kendi· 

- Sonu .i inci sag/aJa-

-------------Fran~ız ayan meclisi' kanunu bugün ko. 
nuşacak. İtalya tereddüttedir 

Diğer paraların da sukutu bekle
niyor. Almanya frank dava

sına yardım edecekmiş .. 

M. Blum Fransız parlô.mentosunda beyanat verirken 
Paı i 211 Fr:ıuk İİ:t.l'rİnılcki 

lnr \e ıcşekkiirlcrinin hildirilme· 

sine Anadolu ajan,,.ıoı memur et· 

nıi~lcrılir. 

Türk dili kurumunun 
teşekkürü 

fstanhu! 29 (A.A)- Tiirk dili 
kııruınıı genci sekreterliğinden: 

2' E)hil Jil bayramı ınünnse· 
lıetile C.f I .J'. ve H:ılke\ i örgüıJe

rind<'n \e ilı;ı•lııı) l.ırla urny hn,· 
kanlarınd.ın \C lıirı;ok ılıl ""ver· 

l4•rdc11 gdcn kuılnın.ı tt·lgr.ıf \ ı• 

ıııektuplurıntlnıı dolil) ı Tiirk ılil 

l,;ıııuıııuauıı k::ııııu~e tc~ek1..iirlerİ· 

ııi hildirııırve \ıı:ulolu ııjıııı~ıı11n 

:ır:ıçlı~ını ılılcrim. 

'--------------··,.' 
İki vekalet daha 
ihdas olunuyor .. 

İstanbul 29 (Hususi muha

birimizden) - Bu sene Ve· 
killer Heyetine daha iki ve

kalet ilave edileceği Ankara· 
dan bildiriliyor. Bu vekaletler 
propaganda ve hava veka
letleridir. 

lngiliz, l'rau ız, Amcrikıı ıınlaşınn· 
61 ıliger Avrupa Je, l"tlcriııde de 
Jc tesir yapacaktır. AHupıı gazete· 

)erinde alıib büyüktür. 

Başbakanımızın Londra seyahatı 
resmi değilffliş, Akdeniz mes'e

F r:ınforter Çııytuug ga?.etesi; 
- Almanya da huna iltihıık 

edecektir. Çünkü Alnınnp ticari 

talıditlcrdı'n zar:ırılaclır. Gcçl·n sene 

1 viçr<· ve Frıııısa 2280110000 mark· 

lık ibracat Ye huna mukabil 90 
küsur milyonluk itlınliit yapılııııftı. 

Almanyıı hu fırsatı kaçırmamak için 

frank davasına yardıma nıcrbur 

leleri de görüşülmiyecekmiş. 

kalacaktır. 

Demektedir. 
Viyana 29 Frank ve flori· 

nin sukutu A vusturyn şilinindı• 

-Sonu 6 ıncı sayfada-

Loııdra, 29 (Hadyo) - lloytcr 
ajao;.ına güre., Türkiye rıınıııriyeti 

ha~vekili general ismet lııömi'ııiin 
Londra >'C}alıati ı-İ) a. i ıle~ildir. 

Akdı•ııiz me 'clesi de miizakere 
ı·ı li l ııı i)'ecck tir. 

füii1iı, 29 (A.A) - Baflıakıın 

ismet lnönü dün şchrimi?.c gelmi~, 

resmi hususi hüıün tcşrkkülle.rle 

' lıiiyiik hir halk kütlesi tar.ıfınJan 

t•·ınlıüratla kurşılnnnııştır. 

Narlıdere muhta
rını öldiirdüler. 

--------- --------

Katiller muhtarın akrabasıdırlar 
ve vak'adan sonra kactılar. 

t 

Maktul muhtar Hüseyin 
Katil Lisan 

l'\c)kj t;ı'Cf' Saat 23 tlC ~arJı. 

dne kc;) iirıılı• il ii·<') iıı'ill knlnc

t,İndı· hir <'İııayı·ı olırıu,, Narlıılcrc 

kö) ü ıııulıt::ın Hüseyin öldiiriil· 

ıııiiştiir. Katilin k:ıı:nıışıır. Tahki

kata güre cin::t)l"I ~<iylc olruııştur: 

Muhtar llüSP\ in, hazı ıırkaılai· 

l:ırilr gece kalıve}-ı" gelmişti. Geç 

rnkit kırlı Ali o~lıı Li-nn w l\fıır· 
tnz:ı oğlu arabacı Hasan tla sarhoş 

halde kah"•yı• gelcr<"k dı)arııla, 
k:ıpıy;ı y::ıkııı lıir )erılc otıırnııışlar 

\'t' ) iikcek sesle kon ıışnıağıı lıa~\a. 

ınışlardır. 

Bunlartlııı:ı Li-an, t'\t•lce ıııuh. 

lıır llibe)İl1°İıı Lıılılızilı• C\ lrıııııi ş, 

fiık:ıt ~oııra a)rılmnk iı;iıı malık<'· 

meye ılüşnıüşlerdi. Uu yüzden 

muhtar Hüseyin ile Lisan ara ıııda 

lııısunıN helirıııişıir. Bıı lı:idi se<fen 

ı·n·l köyt!c mulıtıır inıilınhaıı mes· 

clc~indl'n de urııl:ırında ilıtilıir mev· 

cııtıu. llii>'C) in'in mulıtıır olmasına 

rıııı:ırız olanlar Lisan \e llasan'Ia 

lwralJcr polis Mu tara oğlu J\lıı lafa 

'c Ziihre ile <lalıa lıazı kimselerdi. 
Bunl:ır h epsi birh.irilt• :ıkrnlı:ı hu· 

Jurııııakıadırl:r:-. Kain cc.lc oturup 

giirüşürlcrkcıı J.isıın'lu Hasan"m gc· 

lcrek kalı ve dışında yüksek eesle 

koouşmağa blşlanıııları \e rakı iı;· 

- Sonu 6 ıncı salıi/ede -

-
Meşhud suçlar 
kanunile mu .. 
addel kanunlar 
Yarından itibaren 
meriyete girecektir. 

C. müddeiumumisi Asım 
Yarından itibart"n tadil e lilen 

ceza usulü muhakemeleri kanunu 

ve Türk ceza kanununun hazı mad. 

delerini tadil eden kanun ile meş
bu 1 suçlann muhakeme usulüne 

dair olan kanunun tatbiklerioe 

ha~lanncaktır. Bu kanunlar h:ık· 

kında şehrimiz cumuriyet miid<h:i· 

umumisi Asım Tuncay bir ınuhar· 

ririmize şunlan söylemiştir: 

- 1 Teşrini e \•cl'de tadil edilen 

ceza usulü muhakemeleri kanunilı\ 

gen·e <·eza kanununun bazı madde· 

lerini tadil eden kanun tatbik 

mevkiine geçeceği gibi ba§lı başına 
aılalet. manısumesinde yeni bir 9j;:;. 

tem ,.e inkılab ahlakına bihakkın 

§a) an olan methud suçlann muha· 

- Sonu 3 lincii sahifede -

Fransız murahha~ı hariciyecimizin beya. 
nalını çok iyi karşılayacaktır. 

Bu yer Türk'tür! 

T. R. Aras ve M. Titulesko bir arada 
Ccm•vre, 28 (A.A) - ~fille tlı•r ce· Sıırİ}e'<f,. parlamento intihabatı ya· 

nıİ)••ti konce)hıde mandalar me 'e· pılac.ığım \C Şam"da mc~rtıti bir 

le inin ınüzakcr~ i sı11asmdıı Fraıı· hiiı..timet teşekkül edince muıhe· 
sı7. moralıha ı t. \ ieııat ÖJ; al mı~ denin p:ırlamentoouıı taadikına ar-
rn Fr.tn"a·Surİ)ı' muahede i lıak· zct.lilı•ı•ı·ğini söylemi' \e muahede 

kında iz:ıbnt 'ererek. te~riui anide -Sonu 2 inci sag/ada-

Frank işi ., _____ _ 
Sterling_:~erine muamele başla
dı. Florin düşmüştür. Bazi ihra- · 
catçılarımız ihtiyatlı davranıyor. 

Fransız frangının kı) metinden düşürülmesi üzerine, hükumetimia 

diiviz alım ntımınrn sterling üzerir.ılcn yapılmasını cıımuriyet merkez 

bankasına bildirıni~tir. Dün sahalı diiviz alım falımı sterling üzerinden 

ve 6:J.).638 kurıı~lan yapılmıştır. Üğlcılen eonra sterling cüz'i bir teoez• 

ziil gö termiş ve 620-623 kuruftnn muamele görülmüştür. 
Merke7. bankasında kleriug muamele i )apılmamaktadır. Ve eeaeen 

müracaat ta ) oktur. Ancak acele işler için istisnai muameleler vapıl· 
maktadır. 

Fran.k iizcrinc taıılıhütlcre giri~nıiş bulunan ihrııcatçılanmızın ne 
sun•tle hareket edee<'kleri hakkında hem1z 1ktıııad Vekiiletinden bir ee

nh gclmemi~tir. Bu sebeple dün Lazı Hırae.atçılar taahhütlerini ipkadan 

imtina göstermişlerdir. Son gelrn haberlere güre, florin de kıymetinden 
yüzde yirmi lıe~ kadar <lii~iirülnıii;tiir. Arıcak bu hususta resmi bir 
h~ıhn almamaıııı~tır. 

Yeni eserimiz -----------Analar, babalar, kız, erkek bü
tün gençler okumalıdır. 

Ilııyattıı a~:ığı ) ukıırı herkes e\'lcniyor \ 'C C\ lenecektir. Saadetimizi, 

daima hu yu,·adn arı) oruz. Jlnlhuki s.ıarlet ~erine ne ı ı.raplarla karşı· 
laşıyornz'~ Bu, lıir talisizlik ılt·~ilılir. Kendi hatalarımızın esniılir. 

Her genç nkek ve kız, lıay:ıı arkadaşında bir;takıın meziyetler ve 
şartlar araıu:ıgn mecburdur. İzdivaçta ahlakın da bir rolü \'ardır. Genç· 

ler nıes"ud mu olmak istiyor unuz? 

Anal.ır, habalnr, emeliniz yavrularınızın saadetini mi görmektir'!. Şu 
hnlılt• lm yeni l'Serinıizi oku)af'aksınız ... 

Yakında bu sütunlarda 
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-Başı Tinci say/ada

metnini tasdikten evel bitdi
remiyeceğini, ancak İngiltere, 
Irak muahedesinden mülhem 
olduğunu beyan eylemiştir. 

Fransa ile Lübna!t arasında 
da müstakbel müzakerelere gi
rişileceğini haber veren mu· 
rahhas, muhtariyetler hakkında 
da şunları söylemiştir: 

- Muahede, mevcut muh
tariyetlerin garantisini ve fert
lerin ve cemaatlerin hukuk 
müsavatının teminini de Su
riye'ye taahhüt ettiren ahkamı 
ihtiva etmektedir. 

Mumaileyh, muahedenin tas
dikından üç sene sonra Su
riye' nin hukuku hükümranisi· 
ne sahip olacağını ilave eyle
miştir. 

Fransız murahhasından son
ra söz alan Türkiye hariciye 
vekili doktor Tevfik Rüştü 
Aras demiştir ki: 

- Fransa mümessili, Suri
ye'de Fransız hükumetinin ye· 
ni bir rejim tatbik etmek file· 
rinde bulunduğunu söyledi; 
söze başlarken, bu vesile ile 
mes'ut bir emsali hatırlatmak 
isterim: 

Bu f ngiltere • Irak muahe
desidir. Ve Büyük Britanya'nın 
dürbinliği ve Irak zimamdar· 
larmm kıyaseti sayesinde mü
kemmel neticeler vermiştir. 
lrak'ın Milletler cemiyetine gi· 
rişi sırasında Fransız tevkala
de komiseri ile görüşüldükten 
sonra asamblede Suriye'nin de 
yakından ayni faydalardan müs
tefit olacağı ümidini izhar et
miştim. 

Bugün bu ümidin tahakku
kunu vadeden bir projeye res
men muttali oluyorum. Mat
buat bu projenin tanzimini 
haber vermişti. Muhteviyatı 
henüz meçhuldür. Alakadar 
toprakların hemen yakıninde 
bulunan ve bundan başka da 
Fransa ile çok dostane müna· 
sebetler idame eden Türkiye
nin böyle bir anlaşmıya olan 
alakasını tebarüz ettirmiye lü
zum yok gibidir. 

Memleketim bu iyi komşu
luk münasebetlerinden başka 
beynelmilel mukavelelerden te· 
vellüd eden bir hukuk mes' e
lesi dolayısile de mezkur an
laşmıya esaslı bir ehemmiyet 
atfeder. Çünkü mevzuu bahso· 
Jan rejimler büyük bir Türk 
~kseriyetinin ikamet ettiği İs· 
kenderun ve Antakya mınta 
kasını da ihtiva eylemektedir. 

Fransız hükumetinin mez
kur mıntakayı da ~halkın ken
di işlP.rini bizzat kendilerinin 
görmesini temin eden bir mu
ameleden istifade ettireceğini 
ümit etmek isterim. 

Nasıl ki, Irak, büyük müt· 
tefiki lngiltere'nin müzahare
tile görüş ahengi ve musli
hane menfeatlP.re istinat eden 
samimi dostluk siyasetimizi 
sıklaştırmaya hadim oldu ise 
Suriye, lskenderun ve Antak· 
ya mıntakalarına bu suretle 
verilecek imkanın da Fransa 
ile Türkiye arasındaki samimi 
münasebetlerden diğer bir 
bağ teşkil etmesini temenni 
eylerim. 

Ayni bakımdan lngiltere 
ile Mısır'ın iki tarafın nefine 
olarak akdettikleri anlaşma 
münasebetile gerek· İngiltere· 
ye gerek Mısır'a derin sevinç
lerimi bildirmek isterim. 

Çünkü bu mustakbel idare 
mandater dev Jet tarafından 

yapılmış beynelmilel mukave· Uluslar sosyetesinde hararetli İtalvan 'lar 
lelere mecburi olarak tevarüs 'J 

edecek ve diğer taraftan ar· ;;;dzakereler cereyan etmektedir 
zettiğim mühlet zarfında hu- M L f k il k e f 
kuku hükümranisine kavuşa- • ı·tvı·no ' o e tı em-
cak olan Suriye devleti bu 
taahhütlere kolayca ve mem-

nuniyetle muvafakat edecektir. nı· y. et u·· zerı·nde durdu Hususile ki bu mustiikbel dev-
letin bütün hukuku ammesi 

muhtariyet prensibine istinat ·-----

etmektedir. Hatta lskenderun Macar murahhası, muahede/erin tadilini istedi ve 
sancağının muhtariyeti ve Dür-

zü ve Alevi muhtariyetlerine komşu/arının si/ahlanmasınc/.an şikayet etti 
de Örnek olacaktır. Bu suret- ·-----
le mustakbel muahedename- Cenevre, 29 - Asamble caristan'ın da ilanihaye hare-
nin resmen tanıyacağı Suriye- bugün 2 celse yaparak rapor· ketsiz kalamıyacağını bildir-
nin tamamiyet mülkiyesi ve ları tedkik edecektir. Sabah miştir. 
vahdeti bu prensip usullerine celsesinde Kanada murahhası Müteakiben söz alan Sovyel 
tamam ile uymaktadır. M. Makenzi, ihtilafların halli murahhası J'y1. Litvinof, sosyete 

Çünkü Mısır Türkiye'nin için sosyetede ıslahata değil. ıslahatına daha kuvvetli temas 
kendi mukadderatlarını kendi- hüsnüniyete lüzum olduğunu, edilmediğinden şikayetle Rus· 
lerinin sahip olmaları lehinde Avusturya murahhası da Avus- ya'nın tekliflediği bölge pakt .. 
üzerindeki hukuklarından fe- turya istiklalinin muhafazası !arını izah etmiş, bunların kol-
ragat ettiği ve saadetlerini ve zaruretini lsöylemiştir. lektif emniyet içindeki mcvki-
refahlarını şiddetle temenni Avusturya murahhası de- inin tes1..>itini istemiştir. Söz-
ettiği memleketler arasında bu- vamla : !erini bitirirken, mütearrızın 

daki haberler teyid etmek· 
ledir. Roma'da, sefaretlerlc 
Mussolini arasında bu hususta 
temaslar başlamış bulunmak
tadır. 

Bu hususta lngiltere, Fransa 
ve ltalya arasında hususi bir 
müzakere cereyan edecektir. 

Moskova, 29 (Radyo) -
Tas ajansı Jurnal Dö Mosko
da çıkan bir makaleyi neşret
miştir. 

lunmaktadır. - Dostlarımızla iyi geçin· ergeç kollektif emniyeti kabule 

Mandalar raportörü olan mek istiyoruz. Misakın değiş· mecbur olması iç;n, tecavizin ahlaki mevkii,. dir. 
Romen delegesi Tevfik Rüştü tirilmesi zamanı gelmemiştir. - Müsalimet kuvvetlerinin Bu makalede: 

Makalenin serlevhası "Mü-

Aras'ın yukarıdaki mülahaza- Para tedbirlerinin cihan iktı- birleşmesi ve müşterek hare· 
sını kaydettiğini ve raporun- sadiyatını düzelteceğine ka- ket imkanını göstermeleri kfi· 
da nazarı itibare alacağını söy· naatim vardır. Maamrııfih asıl fidir. Demiştir. 
lemiştir. diğP.r iktısat ve gümrük ted· Macaristan, herşeyden evel 

Fransız delegesi Vienot bun· birlerinin de kaldırılması ve harbın önüne ~eçmek için mev-
dan sonra tekrar söz alarak hafifletilmesi lazımdır. cud usulün •slahına taraftar-
şunu demiştir : Demiştir. Çin murahhası, dır. Ayni zam.anda 19 uncu 

- Türkiye mümessilinin söy· silahlanma. hummasının mür- madderlt!, muahedelerin mus· 
lediği sözlere ve Fransa ile tereken makul hadde indiril- iihan tadili prensiplerin pratik 
Suriye arasında ve konseye mesini söylemi~, para tedbir- surette tatbiki için b'u mad-
arzettiğim anlaşmalara varan leri hakklnda iyi neticeler dl· dede derin tetkikat yapılma-
gayretler hakkında gösterdiği l~miştir. sını istemiş, mazbata paktla-
teveccühe teşekkür ederim. İkinci celse 15,30 da top- rına iştirak edemiyecejinl
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Kendisine ayni Zamanda lanmış, Avusturalya, lsveç, çünkü . ıistenıih, bugünkü va-
şunu da işaret etmek isterim Çekoslovakya ve yeni Zelanda 2 yetin idamesi olacağını bil-
ki Üz~rinde anlaştığımız mua- murahhasları söz almı~lardır. dirmiştir. Silahsızle<nma işinde 
hede projesi mandater dev- Bugün Fransıı dtş bakanı, de, bazı devletlerin, silahdan 
letle Türkiye arasında ~epılan Romanya dış bakanı ile uzun tecrid edilmiş olanlar aleyhine 
müzakereler neticesinde 1921 müddet konuşmuştur. Brük- silahlanarak bir müvazenesiz-
de lskenderun sancağı için sel sulh konferansında sosye- lik yarattıklarını, Macaristan'ın 
tanınan muhtariyete Suriye'de- teyi Rober Sesil temsil ede- artık kendi emniyetini tehlike-
ki müstakbel idare tarzı Suriye cektir. de bırakamıyacağını, söyle· 
devleti tarafından kat'iyen Cenevre, 29- Assamblenin miştir. 
riayet edileceği bakımmdan dünkü toplantısında Macar Londra, 29 (Radyo) - Lo-
Türkiye'nin bütün haklarını murahhası komşularının askeri karno konferansına italya'nın 
korumaktadır. hazırlıklarından şikayetle Ma· iştirak kararı verdiği hakkın· 
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ltalyan - Habeş ihtilafları ve son saf ha 

"Bütün mütecavizlere, uzun 
zamandanberi tecavüze haztr· 
lahnnlat bilmelidirler ki1 bun
lar sözden icraata geçebilirler; 
fakat, Fransa hariciye bakaiH 
Cenevre' de Hitler'in sözlerine 
güzel bir cevab vermiştir. Al· 
manya'nın, Fransız - Rusya 
misakının feshini istemesi, 
emeller ine daha kolay varmak 
arzusundan ibarettir. Fakst 
M. Delbos Nörenberg nutku
na tam ve yerinde bir cevab 
vermiş bulunmaktadır." de· 
nilmektedir. 

Başbakanımız 
Malatya' ya vardılar 

İstanbul, 29 {Hususi muha· 
birimizden ) - Başbakanımız 

ismet İnönü Malatya'ya geç· 
miştir. Malatya'da birinci umu-

mi müfettiş Abidin ve bazı 
valiler Başbakan fsmet lrıönü· 
nlin reisliği altında toplanarak 
görüşmüşler, mühim kararlar 

Gore' deki lngiliz elçisi çe- almı şla~~takya 
k•ıd• it J 'I • t Arap'ları-) ı. a yan ar sevınç e. nrn küstahlığı .. 

İstanbul, 29 (Hususi tnuha· 
birimizden ) - Antakya1 da 
Arap 'lar istiklal tezahüratı yap· 
mışlardır. Bu tezahürat esna
sında bir Türk marangozun 
dükkanına giren tezahüratçı· 
lardan bazıları, dükkanda asılı 
bulunan Türk bayrağını yırt
mışlardır. Bu hadise, Antakya 
Türk'lerile Arap'ları arasında 
bir arbedeye sebebiyet vermiş, 
Fransız askerleri yetişerek ar
bedeyi bastırmış, failleri ya· 
kalamıştır. 

. ------
8azı ita/yan kuvvetleri, teslim olmuş Habeş kuv-
vetleri ile Gore mıntakasında harekata geçtiler. 
Cenevre, 29 {Radyo) 

M. Eden bir tebliğ neşrede
rek; Gore' deki vaziyetten bah
setmiş ve Gambelata gelen 
bir Habeş heyetinin, Gambe· 
lat gibi Gore üzerinde de bir 
fngiliz himayesinin tesisini is· 
tcmiş olduğunu bildirmiştir. 

Ayni tebliğde Cımma' da 
Gala kabileleri ile Amar ka· 
hileleri arasında müsadcmeler 
devam ettiği ve Cımma sul
tanının f ngiliz konsolosundan 
yardım istediği ve konsolosun 
bu karışık vaziyet üzerine Gam· 
bel at' a geçtiği bildirilmektedir. 

ltalya gazeteleri bu tebliğ
den bahsederken: 

"Henüz işgal etmemiş ol· 
duğumuz yerlerdeki anarşi 
işte gözönündedir. Bu anarşi 
ltalyan askeri tarafından kal
dırılacaktır." demektedir. 

Londra, 29 (Radyo) - Go
re' deki lngiliz konsolosunun 
Gambelat'a çekilmesi lngiliz 

Habeş çeteleri 
matbuatı tarafından hüsnüsu
retle karşılanmaktadır. 

Morning Post: 
"İngiltere'nin bu harekeli, 

İngiliz · İjalyan ~münasebetle
rini iyileştirecektir.,. Demek
tedir. 

Adis-Ababa, 29 (Radyo) -
Ras Gebede kumandasındaki 

hareket kıt ast, Eritre' deki mo· 
törlü kuvvetlerle birlikte ç.e
teleri takibe başlamıştır. Bu 
kuvvetler, şimdiye kadar işgal 
edilmemiş olan Habeş toprak
larının ablokası hareketinin 
piştarıdır. 

Gore 'deki lngiliz konsolosu· 
nun beyanatı ve konsolosha-

imi • 

-=----=--............... .. 
nenin kapatılarak Gambclata 
çekilmesi Gore' deki anarşinin 
tabii bir neticesidir. 

Adis·Ababa, 29 (Radyo) -
Dün Mareşal Graçyani 10,000 
askeriye resmigeçid yaptır• 
mıştır. 

Bu münasebetle bir nutuk 
irad ederek askerilerden bir
çoğuna nişan vermiş ve terfi 
edenlerin isimlerini bildirmiş
tir. Nişan alanlara biner liret 
mükafat da verilmiştir, 

Bu münasebetle birçok Ha
beş'lilerin ilticası da kabul 
edilmiştir. 

------·-·---
Mayorka adasını 

işgal ettiler .. 
İstanbul, 29 (Hususi muha· 

birimizden) - İspanya'ya ai 
Mayorka adasının ltalyan'lat· 
tarafından işgal edildiği ha
beri Sovyet Rusya'da derin 
akisler uyandırmıştır. Buna 
mukabil Sovyet'lerin Madrid 
hükumetine :ki tayyare filosJ 
yardım gönderdiği haber ve
riliyor. Rusya' da İtalyan 'ların 
bu müdahalesine karşı miting
ler aktedilmiş, protestolarda 
bulumilmuştuf. 

Filistin' de ilan 
edilecek örfi idare 

Londra, 29 (Radyo) - Fi
listin' de bazı yerlerde ilan 
edilecek örfi idare kanunu 
ayni zamanda Kudüs' de ilan 
edilecektir. 

Meb'uslarımızın 
tetkikleri .. 

lzmir meb'usu Kamil Dur· 
sun ve Sadettin Foça ve Mc
neıneh kazalarında seyahat ve 
tetkiklerine devam etmişlerdir; 

Foç~'da bcle<li>:~ce yapı!afi 
bazı ışleri ve Menemen'de 
hal, fidanlık ve mezbahayı 
ziyaretle şarbaylara teşekkür 
etmişlerdir. Avdette Çamaltı 
tuzlasına giderek bütün mo
dern tesisatı dolaşmışlar ve 
tuzlanın çalışkan müdür mü
hendisi Sczai'nin her kısım 
hakkında verdiği izahatı çok 
derin bir memnuniyetle dinle· 
dikten sonra fzmir'e dönmüş
lerdir. 

Partimizin köylüye 
yardımları 

Cumuriyet Halk Partisi ta
rafından Selçuk havalisinde 
görülen sıtma musaplarına yar
dımra bulun·Jlmak üzere Sel-
çuk'a 3,5 kilo kinin ile bir 
miktar para gönderilmiştir. 

Gümrükte ikramiye 
Gümrükler başmiidürü Sey· 

fi Aydın başta olmak uzere 
İzmir gümrükleri memurlarının 
müstahak olanlarına birer ma· 
aş nisbetinde ikramiye veril
miştir. 

Fuarımıza Fenlandiga 
resmen iştirak edecektir .. 

F enlandiya hükumetinin f s· 
tanbul konsolosu fuarın açık 
bulunduğu esnada şehrimize 
gelmiş ve fuarı gezmiştir. 

Gelecek yıl fzmir fuarına 
F enlandiya resmen iştirak ede
cektir. 

Sıhhat Müdüril 
Şt: hrimiz Sıhhat müdürü 

doktor Cevdet Saracoğlu bir 
ay izinle fstanbul'a gitmiştir. 

Yugoslavya ve Bul. 
garistan'da frank 

vaz;yeti 
Belgrad, 29 (Radyo)- Vrc· 

mc gazetesi Fransız frangı 

hakkındaki karardan bahse
derek: 

"Bu hadise bizim için bir 
istifadedir, çünkü Yugoslav
ya' nın Fransa'ya olan borçları 
bu suretle azalmıştır . ,, Demek· 
tedir. 
1 Sofya, 29 (A.A) - Fransız 
frangının devalüasyonundan 
bahseden finans bakanı leva
nın bundan müteessir olması 
için hiçbir sebep mevcud bu
lunmadığını ve Bulgar para
sının şimdiki kıymetini muha
faza edeceğini söylemiştir. 
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Ankara elişleri - - 1 Borsada 1 
sergisi : E R L R 1 Ozum satışları: 

a u 

Birkaç ay önce An kar~· da 
Alman sefirinin himayesi al
tında Alman müzelerinden bi
rinin direktörü bir sergi açmış 
Ve sonra bu sergi birkaç gün
de 1stanbul'da Güzel san'atlar 
akademisinde halka gösteril .. 
rnişti. 

O sergiyi gördükten sonra 
ben yazdığım uzun bir tahlil 

Yar ndan itibaren mer'iyete gire
cektir. Beklenen gaye mühimdir. 

yazısında bu sergiye verilen 
"Alman tezyini san'atlar ser
gisi" adına itiraz etmiş ve şu 
fikri ileriye sürmüştüm: 

Bu sergiye " San'atkar ve 
küçük esnaf tarafmdan yapıl-
rnış elişleri ve ev levazımı 
sergisi" adını vermek daha 
doğru olur. Maamafih böyle 
bir ad değiştirmeyi, bu sergiyi 
hor gördüğüm için istemiyo
rum. Bu, bir mevzuu daha 
büyük bir vüzuh ile göze vur· 
mak için yapılmış bir tashihtir. 

Yoksa böyle bir sergiyi kur· 
mıya amil olan düşünce, Üze· 
rinde bir hayli dikkatle dur· 
mağa bizi zorlamaktadır. 
Makine devri insanlığa lüzum· 
lu ve güzel mamulattan ucuza 
ve bol bol istifade etmek im· 
kanlarını vermiştir amma, ma
kineden çıkan eserler hep ayni 
nümunenin fazla istihsalinden 
ibarettir. Şimdi insanlar kul
lanmak istedikleri eşyayı eski
sinden daha çok ve daha bol 
bulmaktadırlar amma bu "Fa
ide,, alınan eşyanın yeknesak
lığı yüzünden bir hayli adileş
mektedir. Makinenin iyilikleri 
karşısında doğan fenalıkların 
başında "Küçük esnaflığın ve 
küçük san'atkarların mahvı 
gelir. 

Halbuki küçük san 'atkarın 
bütün randmanı ile çalışması 
istihsal sahasında "İnitiativ,,in, 
buluşun, yaratma kabiliyetinin 
çokluğu ve bolluğu demektir." 

Evvelce söylenmiş bir fikri 
bu birkaç fsatır içinde derme 
çatma olarak tekrar hatırlat
mamırı sırrı Ankara' da da bir 
clişleri ve küçük san'atlar ser· 
gisi açılacağını öğrenmiş ol· 
mamdadır. Buna çok memnun 
olduğumu söylemek isterim. 

Yalnız dağıtılan bir broşü
rün mukaddemesindcki bazı 
satırlarda ufak bir tashih yap· 
mak isterim. 

Deniliyor ki: 
"Elişleri sergisinin diğer bır 

mahiyeti de Türk medeniye
tini, Türk san'atkarlarındaki 
zevk ve incelikleri, Türk'iin 
bu nevi san 'atlardaki istidad 
ve kabiliyetini göstermektedir.,, 

Hayır baylarını. Yanlışınız 
var. Sergiden maksat şuduı; 

"Türk medeniyetini, Türk 
san'atkarlarındaki zevk incelikleri 

Türk'ün bu nevi san'atlardaki 1 
istidat ve kabiliyetini unuttur- 1 
maınak, memll'keti sanayii ş
tiı irken ugrıyac..ığı bazı eko· 
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nomik buhranlar yüzünden 
küçük esnafın san'atkar hüvi
yetini büsbtitüıı ihmal edip 
basit amele haline girmesine, 
ve binnetice müstakbel sanayi 
Tiirkiye' si için ferdi san' at ini· 
tiativlerinin, ferdi san'at "Hu
veyne" lerınin mahvolmamala
rını mümkün kılmak. 

NizameJdin Nazif 

-Baştara/ı 1 inci sagf ada- , 
keme usulü kanunu do ııyni tarihte j 
mer'iyet mevkiine girecektir. Yeni 1 
ceuı muhakemeleri u ulii kanunu· 1 

na gcire knrnr hdkinıliği liiğvcdil· 

miştir. 

Eskiden hazırlık tahkikat C\.'• 

rakile müddeiumumiliğe gelen lıer 
hııngi lıir sm: evrakını uıiiddciıı

mumi, ınnhkcıneye \erınezdcn ı•\·c·l 

mutlak surette karnr lıliki111liğİn· 

d<'n gPçİ rmek ııı ce lıııri yctinıle iti i. 
Hnllıuki yeni tııuililt:ı ııa1.arau l.ıu 

gilJj 7.ııhıt eHakı, ,Joğruclıın doğru

} a iddianame ile nıalıkı•ıuelere ve· 
rilecek \ e ancak işin iucclcıımc İ· 

ııc lüzum ı.;öriilen ve ınalıiyct iıi

]Jarile tıılıkik ve tamiki icahecleıı 

i~lcr sor~u lı:ikimli~in<lcrı gt>çiri

Jeeel..ı ir. 

Ağırceza işlerinde eskisi 
gibi ilk tahkikat gene mec· 
buridir. 

Sulhceza işlerine gelince 
evelce bu gibi i~ler iddiana
me yapılmaksızın yalnız bir 
derkenarla bu mahkemelere 
verildiği halde bugünkü şekle 
göre derkenarla evrak veril
miyerek ofalara da iddianame 
ile gönderilecektir. 

Eski ceza usulü muhakeme· 
lerinde müddeiumuminin el 
koyduğu işlerde dinlediği bü
tün şahitleri sorgu hakimi ay· 
nen dinlemek mecburiyetinde 
idi. Bugünkü yeni mevzuata 
nazaran müddeiumumi müs· 
tacel ve mühim işlerde vak'a 
mahallinde şahitleri yeminle 
dinliyecek ve evrakı sorgu 
hakimliğine verince sorgu ha
kimi miiddeiumuminin yeminle 
dinlediği şahitlerin ifadesini 
almaksızın bunlardan gayrisi
nin ifadelerine müracaat ede
bilecektir.· 

Yeni ıncşhud suçlar kanunu, 
a<lli manzumede - yukarıda da 
dediğim gibi • yeni bir sistem 
açacaktır. Bu gibi işlerde ka· 
nun; siir'at, besatet ve emni
yet gibı başlı -başına ehemmi· 
yeti haiz olan üç unsuru göz 
önünde bulundurmuştur. Yani, 
bu kanunun çerçevesine dahil 
olan işlerde formaliteyi müm· 
kün olduğu kadar kısaltmak, 
cürmün, cemiyet içinde husule 
getirdıği telaş ve heyecanı 

biı an evci .teskin etmek ve 
diğer taı aftan delillerin mana 
ve kıymetini kaybetmemesi 
gayeleri göz önünde bulundu
rulmuştur. 

Ayni zamanda delillerin ta
r aflar a kol&y v~ e.ı. İ)l tli 
l>ir surette il..am si d · frmin 
cuilnıiştir. 
Mcşhud suçl ir kanıınundaki 

usuller, (1750) senesinde İn· 
gilterl' 'ele tatbike başlanmış, 
bidayette Londra'nın bir kıs
mında işlenen ufak tefek suç· 
lar hakkmda tatbik edilmiş, 

1839 da biitiin Londra'ya ve 
bir miiddet sonra da diğer 
biiyük şehirlere teşmil olun
muştur. Fakat İngiltcrc'de bu , ımll-----=---~---~~~~~Bmllmml~, 
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kanunun tatbiki için sureti 
mahsusada teşkil edilmiş mah
kemeler vardır. Fransa'da da 
1863 senesinde neşredilen bir 
kanunla memleketin her tara· 
fında cari olmak üzere bu 
usul kabul edilmiştir. Fakat 
Fransa'da bu işe bide olduğu 
gibi umumi mahkemeler ba
kar. Hatta Fransa'da köyler· 
de bile bu kanun caridir. Bu 
kanun Romanya'da da 1913 
denberi tatbik edilmektedir 
ve burada da usul, Fransa' da
kinin hemen hemen aynidir. 

Bizim kanunumuz; bu usulü 
yalnız belediye sınırları içine 
ve panayırlarda işlenen su<_:· 
lara hasretmiştir. Bununla be
raber belediye sınırları içinde 
işlenen bu kabil suçlar hak
kında kanunun tatbik edile· 
bilmesi o yerlerde adliye tcş· 
kilatının mevcudiyetile meş

ruttur. Meşhud suçlar kanunu 
bu kabil yerlerde işlenen ve 
faili o sırada veya pekaz son
ra yakalanan eşhas hakkında 

tatbik edilir. 
- Ne gibi suçlar bu ka

nunun çerçevesine dahildir? 
- Kanunun birinci madde· 

sinin A ve B fıkraları bu gibi 
suçları tasrih etmiştir. Kanun 
ağırceza mahkemclerjnin vazi
fesi dışında kalan eski tabir 
ile cunha dediğimiz suçlarla 
ceza kanununun kabahat fas
lındaki bir kısım kabahatleri 
bu kanunun hiikmünc tabi 
kılmıştır. 

Siyasi suçlar bu kanunun 
ç.erçevcsinc dahil olmadığı 

gibi hususi muhakeme usulle· 
rine bağlı olan matbuat ve 
kaçakçılık suçları da bu ka
nunun şümul dairesin<len hariç 
bırakılmıştır Takibi izin veya 
karar istihs!\line bağlı olan 
suçlar hakkında da bu kanun 
hükünıll'ri tatbik edilmez. 

Kanunun tatbikinden ınak

sııd olan gaye; su~~ faillerinin 
yakalan<lığı giin davanın hiik· 
me raptolunmasının tem'nidir. 
Binaenaleyh suçiu yakalandığı 
giin, zabıta; yakalanan şahsı, 
tanzim edeceği bir zabıt va
rakası ve elde cdilecek)ııaddi 
sübut dclillerile birlikte ayni 
günde Cuınuriyet müddeiumu
misine verecekti r. Cumuriyet 
müddeiumumisi, yakalanan şah· 
sı n) rıi gün sorguya çekecek 
ve am ı.ıc davası açmağa lü
zum go.u•se iddianame ile 
ve ledelicab şahitleri, zabıtaya 
vereceği şifahi veya yazılı 
emir le zor kullandırarak getir· 
mek surclilc mahkemeye tevdi 
edilecek ve ayni gün mahke
mece karar verilecektir. 

Müddeiumumi; işin incelen· 
mcsinc vcyahud tahkikatın 
açılması lazımgclip gelmedi
ğine karar verebilmek için 
bazı tetkikat icrasına lüzum 
görürse suçluyu mahkemeye 

J . .. b k b' vermeyı crtesı gune ıra ·a ı· 

lir. Binaenalt·yh, suçlunun ya· 
kalanması ile mahkemeye ve· 
rilınesi arasında geçecek za
manın 24 saatten fazla olma
ması gözönünde tutulacaktır. 

Gcorg Alı•kt;ııı11lcr Frliks IlrcRSat - Fm t \ crch<'e 

. Pııraııımıt .lıırnalda: fepaıı)a dnlıili lıııı 111 \ '. S. 
1 Karnın, miiddciunıuıniye suç
, !uyu tevkif hak ve salahiye-

Ç. Alıcı K. S. 

rt kt 
1612 Albayrak 9 

' 
O ame ep• 967 36T.S.Süley.7 50 

776 Ş. Riza halef. 8 

• s 
K. S, 
20 
18 25 
19 
16 le 1 

617 F. Solari 11 25 

yarın ac;ı ıyor. ~;~ ~: r·~~1~-1~~~~ 16 
14 75 
19 K t 'A. d d• ? C k/ 337 Ü. kurumu 12 a ı urum ne ır. , ocu ar 2so H. Alyoti 9 2s 17 

hangi mekteplere gidecekler? i!~ r ~~r=~·0• ı~ ~ 
Kültür BakanlıX.ı Başispek· 3 - Erkek lisesine bağlan· 171 itel ve şü. l 1 

16 
14 50 
14 2 
16 2 
12 5 
17 5 
19 

6 157 S. Emin 8 50 
terlerinden doktor Celal Ot- mış olan eski kız lisesi bina· 112 T. Debbas 7 75 
man lzmir kadrolar.mı tanzim sında ise eski ö~etmen oku· 104 Mani. B. ko. 14 
ederek Kültür Bakanlığına gön· lunun ortaları ile geçen sene 81 Koopera. itti.18 50 
dermiştir. Bu kadrolara göre Tilkiliğ'e devam eden çocuk· 63 S. Gome: 9 50 
İzmir orta ve lise okullannın lar alınmışlardır. 53 K. A. Kazım 11 75 

15 
13 5 
15 2 
16 
13 

durumları şöyledir: 4 - Bumava Orta okuluna 50 Beşikçi z. 14 50 
Erkeklere mahsus ise Burnava çocukları ile o 40 D. Arditi 12 50 
Orta okullar. civar köylerin çocukları kabul 28 P. Paci 12 

1 - Karataş orta okulu edileceklerdir. 28 F. z. Meh. 7 
ve buna bağlı Tilkilik şubesi 5 - Buca Orta okulu ya· 11 Neşet Karan 12 

2 - Karşıyaka orta okulu tılı ve muhtelit bir okuldur. 3 O. Eğli 12 

7 
12 
12 

3 - Erkek lisesine bağlı Her çocuk müracaat edebilir. 6809 36 T. Yekun 
Eski Kız lisesi binasında tes's 6 - Erkek Lisesi geçen !71507 Eski yekun 
edilen orta okul seneki vaziyetini mu haf aıa et· l 78316 36 T. U. yekun 

4 B k 1 mektedl·r. incir satışları: - urnava orta o u u 
5 - Buca muhtelıt orta /( ki Ç. Alıcı K. S. K. S. 

ız çocu ara 3942 Ş. Remzi 7 25 17 
okulu ı Mahsus orta okul. 1988 A. H. Nazil. 6 25 15 

1 - Bunlardan Karataş or· İzmir Kız lisesi bütün kad- 794 A. Muhtar 7 ı 5 
ta okulu orta okulların bütün rosu ile Karataş'ta bulunan 761 Tütsü ile te. 6 75 13 50 
sınıflarını ihtiva eder ve bu- mülga Erkek Muallim mekte· 688 B. Alazraki 8 12 50 
rada çifte tedrisat y~pılır. Bu· bine nakledilmiştir. Bu bina 237 B. Franko 7 25 7 25 
na bağlı Tilkilik şube .. inde Kız lisesinin bu seneki ihti- 161 Ş. Riza ha. 8 50 10 
bu sene yalnız orta okulların yaçlarına tamamen cevap ver- 153 M. J, Taran. 8 625 8 625 
birinci sınıfları vardır. Bu iki miştir. Ve burada Orta okul- 91 Suphi Ergin 7 50 9 75 
mekteb Giizclyalı, Karataş, ların bütün sınıfları ıile lisenin 82 Ş. z. Galip 10 75 10 75 
Karantina, Topaltı, Tilkilik bütün sınıfları vardır. 50 F. Pakers 9 75 9 75 
semtlerinde oturan çocukların Karşıyaka öğretmen oku· 43 C. Alkaral 7 11 

ihtiyacı cevab verecektir. lunda ortanın üç sınıfı vardır. j~ ~~ ~l~~~~h ~ ~~ 1} ~~ 
2 - Karşıyaka erkek oku- Ve Karşıyaka çocuklarının ih- 14 S. Süleyma. 12 12 

luna yalnız karşıyaka çocuk· tiyaçlarına cevap vermektedir. 8578 
lan ile o civar köylerden ge· Okulların kayıt muameleleı i 94949 
len çocuklar kabul edilmiş- hitam bulmuştur. Tedrisata 103527 
!erdir. 1 Teşrinievelde başlanacaktır. 1 
----------========------- Zahire satışları: 

tini bahşetmiştir. Bu tevkif
lcre hiçbir suretle itiraz edi
lemez. Müddeiumumi, sabah 
saat yediden akşam yirmiye 
kadar evrak kabul edebilecek 
ve saat 20 den sonra zabıta; 
müddeiumumiye bu kabil ev
rak ve suçlu teslim edcmiye
cck, yakalanan adamın hıra· 
kılmasında mahzur. görüldüğü 
takdirde bu saatten sonra ya· 
kalanan suçlu için ertesi gün 
saat yediye kadar polis va· 
zik ve salahiyet knnununun 
] 8 inci maddesi hiikürnlerini 
tatbik edecektir. 

Mahkemenin bu gibi yaka
lanan şahıslar m muhakemele
rine bir celsede bitirmesi, hu
susi bir prensip olarak kabul 
edilmiştir. Şu kadar ki kanuni 
zaruretler dolayısile işin bir 
celsede karara bağlanması 

mümkün olmazsa bu imkan
sızlığı doğuran noksanlann en 
çabuk vasıtalarla ikmali için 
lazııngelen müddet göz önün
de tutularak duruşma ona göre 
ve bir def.ıya mahsus olmak 
üzere başka bir güne tehir 
edilebilir. Müdafaa için mah· 
kemece üç günden fazla müd
det verilmesi bu kanunla me· 
nedilmiştir. Bir ay ve daha 
ziyade hürriyeti bağlayıcı ~ir 
ceza ile mahkum edilmesi la
zımgefen suçluyu, mevkuf de
ğilse mahkeme tevkife mec
burdur.,, 
Asım Tuncay'ın beyanatı 

burada bitmektedir. 
Tahkikatımıza göre, vazı 

kanun hu gibi işlerde adale
tin tevziinde slir' ati, besateti 
ve emniyet kaidelerini tama· 
mile gözönünde bulundurmuş
tur. Müddeiumumilik, kanun
dan maksud olan gayenin ta
mamile elde edilebilmesini te
mın ıçın ötedenberi olduğu 

gibi müddeiumumi muavinleri 
için mevzu nöbet usulünü da
ha ziyade kuvvetlendirmiş ve 
müddeiumumilikten mesai sa· 
ati haricinde de olsa mahke-
meye verilecek, yakalanan bu 

Ç. Cinsi K. S. 
391 Buğday 5 50 

l O Nohut 5 375 
4 Vag. Bur. 4 375 

4148,5 Kilo Ya. 43 
20 B. pamuk 42 50 

K. S. 
6 50 
5 375 

4 4375 
43 
45 50 

----------·------.-------
kabil suçluların muhakemesi- 1\1 r 1 T k ·ı · • 
nin sür'atle göriilmesini temin , , 9f aı ıa v e l ımız 
etmek için müteaddid Asliye 
ceza ve Sulh ceza hakimleri
nin de nöbet tutmak suretile 
kanunun sür'atle tatbiki hak· 
kıı.daki tedabire şimdiden te
vesstil eylemiştir. 

Burhaniye' de kaldı. 
Nafıa Veki limiz Ali Çetin

kaya Balıkesir ve havalisinde 

r \ . 

tctkikl..rde bulunduktan sonra 
otomobille Burhaniye kaza
sına gelmişlerdır. Dün gece 
Burhaniye' de kalan sayın Ba
kan, buglİÖ Ayvalık'a gelecek 
ve orada da tetkıkler yapa
caktır. Nafıa Vekilinin bu ge· 
ccyi Ayvalık'ta geçireı ek ya
rın şehrimize gelmeleri muh· 
temeldir. 

Askerlik etrafında ı 
bir tavzih .. 

lzmir askerlik şubesinden: 
28·Y·Y36 gün ve 8904 sa

yılı askere davet ilanımızda 

(lzmir' de bulunupta yabancı 
şubelere mensup olanlardan 
hiç askerlik etmemiş 316 
doğumundan 331 doğumuna 
kadar (331 dahil) olan eratın 
askerlik işleri tesbit edilmek 

Nafıa Vekilimiz otomobille 
seyahat etmekte olduklarından 
şehrimize gelişlerinde şehir 

hududu olan Soğukkuyu' da 
karşılanacaktır. Valimiz Fazlı 
Güleç, kendilerini vilayet hu· 

1 dudunda karşılıyacaktır. 
üzere 15 -birinci leşrin- 936 •• 
güniinc kadar denecek yerde 1 u z üm, incir 
1 ·biı inci teşrin· 936 diye 1 
bir sehiv vaki olmuştur. Mü- gene z arar gördü 
racaat müddetinin 15-birinci ı 
tcşrin·936 gününe kadar 01- Onbin cuval 
duğu tavzih olunur. lüzüm ı~landı 
~~--~~----~~../ 

Mimar Necmeddin Em1e 
Trakya umumi müfettişi Ka· 

zım Diriğ'in daveti üzerine 
Edirne' de inşa edilecek umu
mi müfeltişlik binasının inşa 

projesini hazırlamak üzere mi
mar Necmeddin Emre lstan· 
bul yolile Trakya'ya hareket 
etmiştir. 

Belediye daimi encümeni 
Belediye daimi encümeni, 

dün belediye reisi Dr. Behçet 
Uz'un reisliğinde toplanmış, 

bazı kararlar almıştır. 

Manisa' dan şehrimizdeki ala
kadarlara gelen telgrafa göre 
Man:sa üzüm mıntakasında 
evclki gece altı saat miitema
diyen yağmur yağmıştır. Ser
gilerde bulunan onbin çuval 
üzümün ıslandığı tahmin edil
mektedir. 

Kuşadası'ndan gelen haber· 
de de Selçuk havalisine ya· 
ğan yağmurdan sergilerde bu
lunan incirlerin yüzde beş 
nisbetinde ıslanmış olduğu 
bildirilmiştir. Kuşadası'na da 
bir miktar yağmur düşmüştür. 
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Aydın Kızılay kurumu 
Ortaklar köyünde etüdler yaptı. Ortaklar 

çok çalışkan bi;· köydür. 

Bir tehlike atlattı, 
yedi ev yandı .. 
Ödemiş (Hususi) Bugün 

saat 15 sularında Ôdemiş'in 
Meşrutiyet mahallesinde bir 

Aydın Kızılay kurumu Ortaklar' da 
Aydın, (Hususi) - Aydın yal yardım terbiyesi belirt-

kızılay kurumu çok iyi çalışan miştir. Kendilerini kutlular, 
bir hayır müessesemizdir. Vi- başarılarının sürmesini dileriz. 
layet kurulunun bilgi ve fai- Ortaklar köyünün yıllık büt-
deli çalışmaları mülhakatta se- çesi 6000 liradır. Ortaklann 

, mere vermiş, kaza ve nahiye kooperatif merkezi olması bu-
teşekkülleri de son aylarda 
çalışmala;ına hız vermişlerdir. 
Dün Aydın kızılay kurumu 
başkanı doktor Nafiz Yazga· 
nın başkanlığında kızılay vi
layet kurulile Halkevi yönetim 
kurulundan bir heyet ortaklara 
giderek ortaklar köyü kızılay 
kurumu çalışmaları üzerinde 
incelemeler yaptılar. 

Ortaklar köyü kızılay kuru· 
munun başkanı baş öğretmen 
Aptullah ve arkadaşları muh
tar Faik'in de yardım ve mü
zaheretile köylülerden dip ko
çanlı makbuzlarla incir teber-

rü ettirmiş, şimdiye kadar 4400 
kilo incir toplamıştır. Bundan 
350 liralık satılmıştır. Daha 
elde satılacak 6 çuval incir 
olduğu gibi halk bir taraftan 
teberrüüne devam etmektedir. 

Kurul elde ettiği b1J para
nın % 60 mı merkeze gön
dermiş, kalan °o 40 ile köy
de yoksul ve kimsesizlere yar
dıma başlamıştır. 

Bu çalışkan kurul, ortaklar 
köyünde birçok ilçe ve ka
munlara örnek olacak bir sos-

ANADOLU 

raya büyük yardım etmiştir. 
Köyde asri bir cami yaptırıl
mıştır. Şimdi aynı zamanda 
saat kulesi olmak uzere bir 
de minare yaptırılacak ve ls
tanbul' da olduğu gibi secde 
için hususi yerler yapılacaktır. 

Köy kurulu çarşı ve mahal
lelerin yollarını yaptırmıştır. 
Şimdi bir asri umumi hela 
yaptıracaktır, Köy mektebinin 
eksiklerini tamamlamak ıçın 
bütçe.sinden 400 lira ayırmıştır. 

Köyün ortasından çıkan su 
muntazam bir depo içine top
lanarak oradan taksim edil
miştir. Yalnız suyun kireç de
recesi binde 32 olduğundan 
filitre tertibatı yapmağı düşü
nüyorlar. Umumi hal de bu 
yıl yapılacak. 

Etrafında dokuz köyü bulu
nan Ortakların yakında bir 
kamun merkezi olması dileği
ne karşı muhtar Faik: 

-Nahiye istemiyoruz. Kaza 
Kaza .. 

Diyor. Çünkü bu yıl köyde 
yeniden muntazam 9 evpıldı. ay 

Filhakika düşmandan yanık 
yıkık tek bir ev kalmakla 
kurtulan ortakların bugünkü 

--·-- varlığı buna kafidir. 
Günlük siyasal gazete 

t-----S-al-1i_p_"_e.:..h_a_şy-·a·.!;.!.zg-nr_ıı ___ , Torbalı' da i skô.n e di-
Haydar Rüşdü ôKTEM lecek kardeslerimiz. 

Umumi neşriyaı ve yazı işler.i i 

miiclfırü: Hamdi Nilzlwt Torbalı, ( Hususi ) - Tor· 
- balı'ya iskan edilecek nıuha-ldarehaneı-i: 

fzrnir ikinci lfo) lcr soka~ı cirlcrin, yeni evleri yapılıncıya 
C. Jlalk partisi bina 1 içinde 1 kadar oturmaları için köyler-

Telgraf: İzmir .ASADOLU deki boş evlerin hazırlanması 
Telefon: 2i76 ·· Po la kutuc;u d05 ve her ihtiyaçlarıııın temin 

ABONE ŞERAİTi : edilmiş bulunması için Kay-
Yıllı~ı l 200, ıılıı cıylı~ı 700, üç makam vekili Ziya Sökmen 'in 

aylıVı 500 kunıştur Başkanlığı altında teşekkül 
'Yabıırıcı memleketler için senelik 

abone iicreti 27 liradır eden komisyon hergün toplan-
Il cı· ) erclc .5 k ııru~tur tılar yapcrak çalışmaktadır. 

~ü'nü geçmiş uii:'.halar 25 kuruştur. Bu muhacirlerin yiyecek ihti
yaçlarına sarfedilmek üzere iki 
vagon içinde ( 1700 ) çuval ANADOLU l\lA'J'BAASfi\' D.A 

BASILMIŞTIR 
• Buğday gelmiştir. 

·- il\ 

Yusuf Rıza Okulu 
ESKİ 

DARÜL'İRFAN 
Memleketimizin en eski bir hususi okuldur. ANA ve iLK 

kı!ıınları havidir. ANA kısmı 4 - 5 - 6 yaşındaki çocukları 
kabul eder. 

OKUL, en yeni usullerle çocukları hayata ve O R TA 
okul tahsiline hazırlar. 

Fransızca dili 1 L K kısmın ikinci sı.ııfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci kaydına 1 E Y L O L tarihinden 

itibaren başlanacaktır. 

Müracaat zamanları : Saat dokuzdan on yediye kadardır. 
Kestelli caddesi, No. 76, Telefon : 2914 

ııurvn.v" 

yangın olmuştur. Yangın ara· 
bacı paşa Mustafa karısı Ül
fet ve manifaturacı Süleyma· 
nın evinden çıkmış, iki saat 
içerisinde 7 ev yanmıştır. Ha· 
va çok rüzgarlı olduğu için 
yangın güçlükle söndürülebil
miş, Ôdemiş'liler amansız bir 
tehlike atlatmışlardır. 

Yangının önünü alma ve 
söndürmede şarbay M. Bay-
kal, itfaiye, J. komutanı M. 
Oksoy ve eratının gösterdik
leri özen ve özvcrilikleri tak-
dirle kaydctmcği bir borç 
bilirim . 

Zarar 10,000 lira oranlan· 
maktadır. insanca zayiat yoktur. 

Torbalı' da hırsızlık 
Torbalı ( Hususi ) - Bir 

günde üç hırsızlık vak' ası ol-
muştur. Tepeköyde bakkallık 
yapan Cemal'in dükkanının 
arka kapısı evelki gece kırıla
rak içeri girilmiş ve bir ta· 
banca ile 25 lira para ve 7 
şişe rakı çalınmıştır. Buradan 
çıkan hırsızlar Girid'li Meh
med ağanın arka kapısını ve 
kasaplar karşısındaki Ahmed 
Bahri'nin dükkanının kilidini
de kırıyorlarsa da içeriye gi
remeden kaçıp gidiyorlar. Za
bıta derhal tahkikat yapıyor 
ve neticede Tepeköyden şoför 
muavini Ahmed, Tahsin ve 
zaman Hüseyin namındaki şa· 
hısları saklandıkları yerde an
sızın yakalıyor. Bunlardan za-
man Hüseyin ile şoför mua· 
vini Ahmed suçlarını itiraf et
mişlerdir. Diğer iki dükkanın 
kilitler kırıldığı halde soyul
mamasından şüphelenen zabıta 

Bu işin bakkal Ahmed Bahri 
tarafından tahrik edilmiş ol
masından şüpheleniyor, ve hır· 
sızlar nihayet kendilerini Ah
me<:f Bahri'nin teşvik ettiğini 
söyliyorlar. Hepsi de adliyece 
tevkif edilmiştir. Bu meyanda 
Eğerci köyünden Adem, Bekir, 
Muharrem ve diğer birisine 
ait Susamları çalan Çaybaşı 
köyünden Ahmed ve arkadaşı 
Ramazan'da çaldıkları Susam
larla birlikte yakalanmış, adli
yeye tevdi edilmişlerdir. 

Tavas tütünleri 
Tavas (Hususi) - Toprak

larımızın yetiştirdiği nefis tü
tünler bu seneye kadar Muğla 
tütünleri namını taşımakta ve 
piyasada o nam ile satılmak
ta idi. Haber aldığımıza göre 
tütünlerimiz bu kere istiklalini 
kazanmıştır. lzmir' deki kum
panyalardan Geri, Glen, Olis
ton ve Bulgar kumpanyaları 
tiitünlerimizi ' tetkik · ettirmek 
üzere eksperlerini buraya gön
dermişlerdir. Eksperler iiçüncü 
ve dördüncü derecede tütün
lerin tefrik edilmiş olduğunu 
gördükleri zaman çok mem· 
nun olmuşlar ve çiftçilerimizi 
takdir etmişlerdir. Bu şerait 

tahtında tütünlerimizin Y-lİksck 
fiatle satılacağında Şüphe 
yoktur. 

Tavukçuluk ve 
Yumurtacılık kooperatifi 

Vilayet dahilinde kurulması 
tasavvur edilen tavukçuluk ve 
Yumurtacılık satış kooperatif
leri ittihadının esas nizamna
mesi, yakında hazırlanacaktır. 
Bunun için yarın saat 15 te 
şehrimiz Ticaret odasında ala
kadarlar bir toplantı yaparak 
esaslar üzerinde görüşecek
lerdir. 

ihtilalciler Madridin 30 kilo 
metre yakın ine sokul muşla 
İspanyol delegasyonu, milletler cemiyetine mür 
caatla İtalya, Alman)a ve Portekizin ihtilalciler 

yardım ettiklerini vesikalarla bildirdi. ------Büyük ve kat'i harp Madrid civarında olacaktır. Cumuriyet. 
ler imdada çağırıldı, Cumur reisi istifa etti. 

Paris, 29 (Radyo) - Mad- yare ile ilerlemek isteyen düş- gazete lspanya ve müsteml 
rid hükümttinin tekzibine rağ- manlar püskürtülmüş ve asi- kelerine doğrudan doğru 
men İspanya hükumet mer- lerden Santakruza köyü gerı veya bilvasıta veyahut trans 
kezinin tahliyesine başlan- alınmıştır. olarak her türlü silah ihracın 
mıştır. Hükumetin mühim Madrid belediyesi, uzun yasak eden bir kararnam 
resmi evrakı Valansiya ile sürmesi muhtemel bir muha- neşretmiştir. 

Alikante şehirlerine gönderil- saraya karşı gıda maddeleri Burgos, 29 (Radyo} - Bü 
miştir. stokları vücuda getirmektedir. tün cephelerde asker ve hav 

Madrid , 29 (Radyo) - İs· Bunun için yirmi milyon peçe- faaliyetleri vardır. Bilbao bom 
panya cumur reisi M. Azana- talık kredi kabtıl edilmiştir. bardıman edilmiş, Toledo'd 
nın istif ası resmen ilan edil- Brüksel' den 16 milyon peçe- bir köy daha zaptolunmuştur 
miştir. Yeni cumur reisi se· talık zahire celbine teşebbiis İki top, iki hava müdafaa to 
çimi için faaliyet başlamıştır. olunmuştur. pu ve birçok mühimmat eld 

Madrid'in müdafaasına bü- Londra, 29 (Radyo} - Bir edilmiş ve Madri'de ileri, ha 
yük ehemmiyet veriliyor, her gazetenin verdiğ'i habere göre reketine başlanmıştır. Perpin 
taraftan Madrid'c imdad kuv· Mayork adasında asi kuvvet- yan'dan bildirildiğine göre 
vetleri gelmektedir. lerin başında İtalyan general Almirante Çervera asi gemisi, 

Madric! 29 (A.A) - Hü- Rosa bulunmaktadır. Bu ha· bir hükümet kruvazörü ile har· 
kumet, bütün memlekete hi- ber teeyyüd edecek olursa Is- ba tutuşmuştur. Netice bilin-
taben bir beyanname neşre- panya işlerine ademi müda- mıyor. 
derek faşizme karşı yapılan hale komitesi haberdar edile- General Franko, tebliğinde 
mücadelenin kalbi mesabesin- cektir. ispanya Dış bakanı, (Hedef Madrit'tirl) Demiştir. 
de bulunan cumuriyet paytah- Cenevre'de bazı ecnebi dev· Bilbao şehri yanmaktadır. 
tına yaklaşmak için sarfcdilen !etlerin, ispanya isyanına ya- Bilbao tekrar bombardıman 
büyük gayretlere işa : et edil- kından karıştıklarını is bata edilirse bütün esirlerin öldü· 
miş, faşistlerin para ile tutul- muktedir olduğunn söylemiştir. ri:ileceği, Nasyonalistler karar· 
muş askerlerin gayiz ve hid- İspanya işlerine ademi mii- gahına bildirilmiştir. 
detlerinin şimdi Madrid aley- dahale komitesi hariciye ne- Toledo, 29 (A.A) - Ha-
hinc müteveccih bulunduğu, zaretinde Sir Con Simon'un vas Ajansı muhabiri, ihtilalci-
düşmanın kendisine ecnebi riyasetinde toplanmıştır. Por- !erin bu şehri nasıl zaptettik-
devletlerin vermekte olduğu tekiz hükumeti murahhası Lon· lerini ve Alkazar kasrındaki 
silahların (Gene bedelini İs- dra sefiri doktor Colheiros ta mahsurların nasıl öldüklerini 
panya topraklarının bir kıs- toplantıya iştirak etmiştir. Bu mufassalan bildiriyor. İhtilal-
mını vermek suretile ödemek murahhas, tali komite azalı- ciler şehre girince mahsur· 
tasavvurundadır) temin etmiş ğına seçilmiştir. Sir Con lar da bir huruc hareketi yap· 
olduğu faaliyet bildirilmekte- Simon : mışlar ve yetişen ihtilalcilerle 
dir. Beyannamede deniliyor ki: - Portekiz'in komiteye· iş- kucaklaşmışlardır. Asi Kate-

-Bunu size bildirmeği bir tiraki, Fransa ve İngiltere'yc drale birşey olmamıştır. Mar· 
vazife bildik. Bütün memle- karşı bir taahhüdü tazammun kisist kuvvetler 300 telef at 
keti kurtaracak olan muzaffe- eder. Demiştir. vermişlerdir. 
riyet safhası btıgün Madrid 'den Cenevre, 29 (A.A) - f s-
gelmektedir. Bütün Cumuri- panyol delegesi heydi, İtalya, 
yetçi kuvvetler, namuslu ve Portekiz ve Almanya tarafın-
salim akıl sahibi insanlar, dan ademi müdahale anlaş· 
Madrid'in müdafaasına iştirak malarına muhalif olarak ya· 
etmelidir. Düşmanın tuzağına pılan hareketleri belki belge-
düşmemek için her türlü ihti- lere dayanarak isbat eden 
maileri hesaba katmak icap mühim bir muhtırayı Millet-
eder. ler cemiyeti genel sekreter-

Madrid hükumetinin resmi liğine vermiştir. Genel sekre-
bir tebliğinde hükumet tayya- terlikte kat'i bir ketumiyet 
relerinin Oviyedo'ya (2000) göst<'rilmekle beraber bu bel-
bomba attığı ve asiler arasın- geleriP, üç devlet tarafından 
da panik husule getirdiği bil- askeri malzeme verdikleri gibi 
dirilmektedir. Aragon cephe· askeri teknisyen ve muallim 
si de bombardıman edilmiştir. verdiklerini tesbit etmekte ol-
Cenup cephesinde Malaga'da duğu [zannedilmektedir. 
asilerin bir taarruzu hükümcl Hükumet tarafından esır 
kuvvetleri tarafından zayiat edilen İtalyan ve Alman tay-
vcrdirilc rek defeclilmiştir. Na- yarecileri vazife ile göndcril-
valyeral cephesinde ilerilemek diklerini itiraf etmişlerdir. Ay-
teşebbüsünde bulunan asiler ni zamanda silah, miihiınınat 
püskürtülınüslcrdir. ve tank gönderildiği de tesbit 

Toledo şimalinde 15 bin edilmektedir. 
kişilik bir kuvvet ve 15 tay- Atina 29 (A.A) - Resmi , •• 
öğretmenler okusun! 

İlk, Orta, Lise okullarının bütün kitapları geldi 

AhmetEtiman kitap evi . -
~lii~terilcrinin değerl(ilgilnine claprıarak İzmir"e ) araşa<'ak 

şckihlc geni~lf'tilıniştir. 

Ahmet Etiman kitap evi 
Kiiltiir ffak:mlığırıın okııl kitapları ilf' Jiğı>r IJiitiirı f' erleri gii· 
ııii güniiııe takip eden ve en nıiic:ıit fi:ıılnlc sayın ıııiiştni-

lt•rini wı·ııınun eden fzmir"iıı lıiridk kitap Ye kırı:uıiye ılepotıuılur. 

Hariçten siparişler iskontolu fiatlerle ve sUr
atle gönderilir. 

Hükumet caddesi No. 58 - 60 Telefon (2535) 

- -----
Japon sevkiyatı 
Hariciye Nazırı, Çin 
Bolşevik/erile de mü
cadele lazım, diyor .. 

Tokyo, 29 (Radyo) - Ja· 
ponya Hariciye Bakanı M. 
Hirota gazetecilere beyana· 
tında demiştir ki: 

- Çin ile münasebetleri
. mizi düzeltmek için çalışıyor-

ken son hadiseler vaziyeti büs
bütün karıştırmıştır. 

"Şimdi, yalnız Japon aleyh
tarlığı ile değil, Çin bolşevik
liği ile de mücadele mecbu
riyetindeyiz. 

Şanghay, 29 (Radyo)-Dört 
Japon harp sefinesi daha 
Şanghay'a gelmiştir. Karaya 
çıkarılmış olan Japon askeri 
3500 dür. 

Sporcularımız 
Kief'e vardılar .. 

Moskova, 29 (A.A) 
Türk spor heyeti bugün Le
ningı ad' dan Kief'c varmış ve 
orada Ukranya halk komite· 
leri meclisine bağlı beden ter-
biyesi ve spor komitesi baş
kanı tarafından selamlanmıştır. 

Muhtelif spor cemiyetlerine 
mensub 150 aza istasyonda 
ayrıca selam vaziveti almış 

bulunuyorlardı. 
Cevdet Kerim ve muhafız 

kumandanı kısa birer nutuk 
söylemişlerdir. 

. 



.. 

-

_____ ._ _____________ ANADOLU --------------------30/9/936 ~ 
rF·~-------------mı, ltalya'nın Almanya'ya meyletmesinin sebebi: KORKU. Frangın ıulrutunun 

irinci Fransova Araya bir mucize girmezse, lngiliz -~:~~:det~n:k~sıeri 
BÜYÜK T ARIHi TEFRİKA ltalyan harbı er-::_geç olacaktır .. 

Çeviren: F. Şemseddin Benlioğlu • - • -

piçi, kumarda parasını, elbisesi Süveyş kapanırsa ltalr.a imparatorluğu. 24 saatte 
ve silahlarını bile kaybetti! çökmeğe mahkumdur.lngiltere harba hazırlanıyor 

'i - Müsyüler, size bir fırsat 'Sık gelirdi. Fakat piç prens 
bunlardan çok m<'mnundu! ar. Kantarella nedir biliyor 

llıtısunuz?. Bu, Borjıya'lann 
llıaruf zehiridir. Bir domuz alır
sırıı b I z, u domuza kuduz aşı-
;tsırıız, girmek üzere terke
t ~tsiniz. Geberib de adamakıllı 
; essüh ettiği vakit, ince ba-
tsağını alır. Bunu iyice ku-

t\ıtur h 1. . . sonra toz a ınc getırır-
Sııı· • ka ız. işte bu zehiri şaraba 

1. tatsanız... içenin vay ha
ırıeı 

b Kralın piçi bunları kahka
,:lat1a gülerek söyliiyordu; 
1 alllları da ayni surette din
;Ytırlardı. Kralın piçi sözüne 
evarn etti: 

h - Müteveffa kraliçe Klod'un 
/llışiresi, düşes Ferrare, bu 
Chirin çok ustalıklı olduğuna 
Crtıİrıd. 

ır. 

Adamlarından birisi: 
- Fakat... Demek istedi. 
kralın piçi: 

1. :- Küstah .. Kime hitab et-
1iırıj biliyor musun? 
Dedi. 

tıı - Asil, kibar Monsinyo
~ rrı.. Biz, Dük Ferrare'nin, 
adam Lokreçya Borjıya'nın 

~.lurıun zehirli şarabına, Fran
~ llın şarabını tercih edenler
t eniz! Nemize lazım, kibarla
/tı birbirlerine böyle dük Fer
~e şarabı ikram etmelerine 
~·~Şamayız .. Onlar istedikleri 
dı 1 hareket etsinler. Önümüz· 
ı,. c İskambil kağıtları ve zarlar 
at s· . . b"l" . : ır oyuna gırışe ı ır mı-

'tıız? 

I l\r~lın piçi gene kahkalia 
C o"ld"" {)u u ve: 

1
- Cani haylaz! Dedi. Bizi d .. 

I Urrnekte olan zamanı hiç-
ltıazsa oyunla öldürmek la
llıdırl 

* * * 
piçi oyunda herşcyi 

Nihayet silahlarını 
lln masasına koydu, onları 
az bir zaman içinde kay

lt" ı. 

~iç prens hemen ayağa 
ktı, kılıcı oyunu kazananın 

ıcuduna sapladı; sonra bor
~u ödedi. yani, güzel elbi

-Sıni çıkardı, silahlarını çı
tdı, ve bunları masa üzerine 
ı!du, adi bir takım elbise 
•t!tek, omuzunda sevgili may
~.tıu olduğu halde bir ser
t~ gibi c.rman içindeki yol
'~n birine daldı, ilerlemeğe 
&··dı. 

0Ylc maceralar başına sık 

Kralın uzaklarda olmadığı 
aşikardı. Piç, ertesi giin kra
lın nezdine vareıcağını umu
yordu. 

Yolda, bir süvari grubuna 
rastladı; içlerinden birisi kralın 
pıçıne: 

- Ey, serseri .. Kralın sdray 
halkı şu anda nerededir, bili
yor musun?. 

Diye sordu. 
Piç ve serseri prens dudak

lar:nı yaladı ve etratı knku
tarak: 

- Garptan kralın süründü
ğü kokular geliyor; şarktan 
da, kraliçenin lspanyol .koku
ları geliyor sanıyorum; cenup· 
taniia, diişes d'Etan'ın siınyalı 

kokuları burnumu tahriş edi
yor. Şimali mi soruyorsunuz?. 
Ha~, hah.. Navar kraliçesi 
Margrit'in günahkar kokusu 
var. Şu küçük yoldan da kü
kürt kokusu geliyor. Yani şey
tanın, Diyarı dö Puatiye'nin 
kokusu ... 

Süvari grubunun reisi oldu
ğu anlaşılan adam: 

- Anladım .. Bir delile kar
şılaşmış bulunuyoruz! Dedi. 
işte, beş hafta var ki krala 
mülaki olmak için serseriler 
gibi dolaşıyoruz .. 

Gruptan hatırlı olduğu mu
hakkak olan bir adam da: 

- Mlisyü, dedi. Biz, ihtiyar 
sefirler, böyle bir saray heye· 
tini bulmak için dolaşmağa 

alışkın kimseleriz. Bazan böyle 
<lört ay göçebeler gibi dolaş
tığımızı hatırlarım. 

Benim kanaatımı öğrenmek 
istiyor musunuz?. Haşmetlu 

Fransa kralı, büyiik bir siya
set adamıdır. Dizlerini öpmek 
şerefini elde ettiğimiz zaman 
vakıa, ifa edeceğimiz siyasi 
sefaret vazifemizin kıymeti 

dörtte bire inmiş olacaktır; 
fakat İş gene yolunda gidP· 
C< ktir. Miisyiilcr, yolumuza de
vam edelim .. Memleket bakı
nıı ne kadar gtizel .. Kızlar ne 
kadar etli, canlı.. Şarab da 
nefisdir. Haydi yola ... 

* * * Bundan iiç gün sonra, kra· 
hn piçi Vilkoven, seyyar bir 
müfreze) e rastgeldi, müfreze 
kumandanı: 

- Nereden geliyorsıınuz?. 

Diye sordu. 
- Sonu var -

24 saat içinde yıkılmıya mah
kumdur. Habeş harbı esna
sında f ngiltere bu kadar ileri 
gitmiye cesaret eden*miştir. 

Fakat yarın askeri hazırlıkla
rını bitirdiği zaman 1936 da 
yapmıya cesaret edememiş 

olduğunu yapamıyacağını da 
ltalya'ya kimse temin edemez. 

Nasıl 1808 de Avusturya
nın silahlanması yi:zü:'lden Na
poleon rahat ec'emiyo duysa 
bugün de ltalya, lnl iliz s1lah
'a ıınası sebebinden aynı vn
ı:iyct içinde bu!unmnkıadır. 

İşte, İtalya'nın İspanya işinde
ki müdahalesi, faşist bir İs
panya ile ittifak etmek sure· 
tıle Akdeniı.' de lngiltere'ye 
karşı üstünlüğü eld~ etmek 
düşüncesinden ileri gelmiştir. 

Akdenizde amansız mücadele 
Bunu iyice anlamak için Ak

deniz haritasına bir göz atmak 
kafidir. Akdeniz'in kapısı ls-

lngiliz bahriyelilerinin krala sadakat gemini panya~nın elindedir. Bal. ar 
adalarını deniz üssü halint! Faşizm aleyhtarı bir İtalyan beb olacak şiddet siyasetine 
kalbedcrek ltalya'nın eline ver-olan ve Fransa'da oturan başladı? Çünkü Petresburg 
mek Akdeniz'i lngiliz filosuna 

Guglielno Ferrero, Depeche muahedcsile Avusturya'yı kü-
kapamak için kafidir. Deniz-de Toulouse gazetesinde yaz- çültmüş ve ona hakaret etmiş-

i altıların ve tayyarelerin yardı· 
dığı bir makalede talyan hü- ti. Bu tarihten sonra Viyana f 

mile talyan filosu Akdeniz'e 
kumetinin bugiin almış olduğu krallığının intikam alacağı dü-

geçmek istiyecek lngiliz do-
durumu korkuya hamlederek şüncesile rahat edemedi. Göz-

nanmasına büyük güçlükler diyor ki: leriııi Avusturya' dan ayırmıyor, 
çıkarabilirdi. 

Habeş mes' elesin in tasfiye- burada küçük bir alayın yeri 
1 Habeşistan'm fethi yakın 

sinden sonra talya'nın tekrar değiştirilse kıyametler koparı-
veya uzak bir istikbalde ta-

Streza cephesjne döneceği, yor, elçiyi tehdid ediyor ve 
mamlansa bile, fakat Habeş 

Brenner' de Alınanya'ya karşı müttefik devletlere haberler · 
seferile Italya'nın atılmış ol-nöbct bekliycceği umulmuştu. yağdırıyordu. 

H k 1 duğu macera, lngiliz lmpara-a ikaten Mussolini, daha talya'nın bugünkii ve ya-
önce, Habeşistan 'ın fethinden rınki politikasını da bu kor- torluğuna karşı amansız bir 
sonra ltalya'nın tatmin edil- ku izah eder. Habeş mes'clesi mücadeleye yol açabilir. 
miş milletler grubuna dahil esnasında İngiltere ile İtalya Bugünkü milletleraıası anarşi 
olacağını söylemiş değil miydi? Akdeniz'de boy ölçüştüler. ve bu yüzden doğan umumi 
Fakat ümitler boşa çıktı. hal- Ne biri, ne de öteki harekete emniyetsizlik sebebinden, Ro-
ya, Brenner'de Almanya'ya geçmeğe cesaret edebildi; fa- ma hükumeti, lngiltere Akde-
karşı Avrupa'nın nöbetçiliğini kat yağdırılan tehditler, her niz hakimiyetini elinde tuttukça 
yapacağına Avusturya'yı Al- iki tanıfta da karşılıklı bir Habeşistan'daki vaziyetinden 
manya'ya peşkeş çekmek su· endişe ve korku havası ya- emin olamaz. Bundan böyle: 
retile işe başladı; ve hemen rattı ve eğer araya bir muci- Roma' da faşist hükumetin mev-
ardından bütiin Akdcnizdc ze girmezse bu hava ergeç cudiyetiyle Akdenizde İngilte-
şiddctli bir fırtına koparabi- günün birinde Akdeniz'de har- re'nin mevcudiyeti arasında 
lecek olan İspanyol macera· ba sebeb olacaktır. bir tezad vardır. Faşist hüku-
sına katıldı. İtalya,dan çekinen lngiltere, met, ancak lngiltere'yi Akde-

Tarihi bir misal bir yandan ftalya'yı teskin için nizden kovduğu taktirde de-
İtalyan hükumetini bu şe- tatlı sözler söylerken bir yan- vam edebilir. lngiltere'dc Ak-

kil<le harekete sevkcden se- dan da dehşetli surette silah- denizde eski emniyetini, ancak 
be bin ne olduğu soruluyor. lanma işine girişti. Fakat Roma' da iş başına uzlaşıcı ve 
Bu scbeb basittir: Korkt•. Na- dostça nutukların hiç bir fay· sulhçu bir hükumet geldiği 
poleon'u Austerlitz harbından dası olmıyacaktır. Roma hü- zaman tekrar bulabilir. 
ve Petresburg muahedt sinden kumeti bilir ki ancak kısmen Bu vaziyet, bugün Akdeniz'i 
sonra takibetmiş olan korku. fethetmiş olduğu imparatorlu- bulandıran zahirde anlaşılmaz 
Avrupa'yı o zaman harabiye ğu, Süveyş kanalının insafına hadiselerin başlıca sebebidir. 
götürmüş olan hatalar bu mu- kalmıştır, ve daha kuvvetli Bugün sıra İspanya'nındır, ya-
ahcde ile başlamıştır. Napolc- bir deniz devletinin kanalı rın Mısır'ın olacaktır. Bütün 

- B111ı 1 inci siılıi/tnle -
sini müdafaa edebilir ve vaziyetini 
kurtarabilir .. 

Nitekim Amerika malıafilin• 

den akseden diğer bazı haberler. 
bu 'karan bir yandan Kellog miaa· 
kıodan beri dünya ıulh ve ikuaadi 
iıtikran heaabına ilk açılmıt bir 
saha şeklinde telakki etmektedirler. 
Bu kanaatin tahakkuk etmeli, İD· 

nnlık namına .hiç ~ah çok 
'ayanı temennidir. Zaten büyük 
b~riyet ıoplulu~uou tazyik ~~en 
\·e ıetıraptan ıstıraba atan fCY• ik.· 
tısadi ınuvazenf(,sizlik, istihsal '\e 
istibllilt arasındaki nishetııiz1ik, em
niyet ve itimadın kınl•aa, dev· 
Jetlerin huşu i tedl>irlerle kendile· 
rioi infirada ~ekmeleıi değil.~di•? 

Bütün hu ahval içinde, tekrar 
tehuüz eden hir hakikatle karşı· 

la~tık. O clıı, Türk ptırası 'e ihra· 
coıtı Ü7.crinde bü!,uıııetimizin gös
tcrdi~i ha sasiycttir. Hükiınıeı, 

Türk parasını dain1a enmiyt•tli, 
daima müıtekar tutmak kar:ıruıı 

çoktan \'ermi§tir. Bu eehf'pleclir ki, 
zaman zaman, satışların Türk pa· 
rası ile ) apılma ı bile tavsiye edil
nıiftİr. Çüukü altın eı a91na ietinat 
edem pııra sipıeıiı in bilba~a 

Turkiye vaziyeti nolcasıodan, en 
s:ığlarıı bir ~P)dl ol<Ju~ıı a:ildirJır. 

Ui~i uıüteeı;-ir edcLilecek yegane 
l'ihct,.Lııifka ele\ ktler p.ıralan üze
rindı n yapılması ıı:arureıi doğnıuı 

uıı~l:ırilır. MeEelii, iote ıimdi, 
.Fran :ı'ya, Hollanda'ya yapılmıt ... 

tışlarda bir tereddüt ""e eodite 
devresi ,geçiriyoruz. Bundan başka 

p:yaea, bütün hassa&iycıi ile, ... diğer 
bazı paralann da sok.ut etmesıoden 

korkuyor. Çünkü vak.tile utıf ~··· 
pılırken frank veya florinin Türk 
para&ı üzerinden kıymeti nazarı 

iıibara alıomı~tı. Bugün alıcı piy11· 
sa, bu ıukut farkını hesap ttmi
) erek eski anlaşma üzerinden tr<li· 
yat yapacak olursa, tabiidir ki, 
ihracatçımızın ııüyanı mühimce ola· 
nktır. Bu mes'ele üzerirıd ·, bü~u· 

nıetinıiıin haıısaeiyet ve alikaaını 

i tcınf'~i lüzumsuz telildıı.i ediyo· 
ruz. Çüııkil bu huıuıtaki tedbirin 
gccikıirilmr.diği meydan1Jail1r. 

Bu badiıaedcn aldığımız kuv· 
vetli :ecrübe ile, müteakip ı;atı~lar 
\.'e gelecek )ıllar mıııımelelerinde 
dııiıııa Türk paraıı esasını tutmak 

m<'nfeatimiz icabıdır. 
Para hareketleri b~) oelmilel 

yüksek mak!Jiatlara matuf olsıı hile, 
bizce, heroeydeo evel hunlann 
Tiirkiyı• ılahilindeki akislerinin 
mü~lıf·t olıua .. ı lıh.ımdır. Mademki 
hu cihet zor temin eJilebUryorıauf. 
:;:ıı ha1dc Türk parası ile aht.Yerit 
yapmaktan başka ~are yoktur. Bu· 
giirı, hakiknıen hir ziyan ihtimali 
vardır ve bu 1iyao .o ak büku· 
mt ıirı alaP11ğı terlbirlerle azalıp 
hafifleyebilir. Fakat ne ıle Qha 
lıir uktıaklık olmuştur ,.e t~iri in
kar edilemez. 

Orhan Rahmi Gökçe 

nızm iki kapısı etrafında mer
kezleşecektir. Akdeniz'in garb 
kapısını lngiltere'ye kapamak 
ve şark kapısını ltalya'nın Af
rika ile rabıtasını temin için 
açık bulundurmak, bundan 
böyle, ltalya'nın bir hayat ve 
memat mücadelesi olacaktır. 011 neden kendi mahvına sc· kapadığı giirı bu imparatorluk Akdeniz politikası büyük içde-
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l 9 Yazarı: Orha'! Rahmi . Göf!.çe, 

~ &ece hiç uyumadı. Sa-
1 buhran içinde buldu. 

* ~ap ·· ~ *d b" k ti td ının onun c ır aç a ı 

u .. Bir ses duyuldu: 
~ Acaba evde mi? 
lalı suale ·cevab veren sc

llıdı: 

, ltı Evdedir, geceleri hiç 
~az. 
~~~tar konuşuyordu. Aca
~ '&erleri kimdi? 

llrıı bu sırada kapı çalındı. 
tı p . 

encereyı açtı: 

l<irndir efendim? 

Karanlıkta birisi cevab 
vordi: 

- Affınızı rica ederim ha· 
nım kızım .. Ben yüzbaşı Nail! 
Aldığım emirle geldim. Muh
tar efendi s;zi l eklcsir, k1ıa
kola kadar teşrif ediniz! 

- Peki efendim, geliyorum. 
Gece vakti yapılan bu da

vel. hiç şüphesiz kendi şika
yetinden ileri geliyor olmalıydı. 
Hemen mantosunu sırtına al
dı. Başını iyice sardı .. ' Dışa
rıda soğuk vardı. Kuru, sert 
bir rüzgar esiyordu. Toprak 

<; k k' ;ı rdan kalkan incecik - Demek bu kahram:m 
kum t .ne leri bir yağmur gibi sensin ha!.. Oh oh oh, onbaşı 
etrafa ~ cq ,;liyordu- olarak, karakolun kumandanı 

Mt.h .ar kapıda idi. Riza.1'ı olarak buralarda bulunuyor-
görüı.ce güldü. Bu frna • bir sun ha?. 
adam değildi amma, muhtar- Onbaşı cevab vermiyordu. 
lığını elden kaçırmamak için İçeriye girdiler. Yüzbaşı eğil-
rüzgara göre meylettiği zaman- miş bir mendille çizmelerini 
lar fazla idi. Amma Rizan siliyordu. Bu, ihtiyarca bir 
ş•ınu da anlıyordu ki, muh- zahitti. Onbaşı, sap-sarı, dı-
tarın, kendisine karşı hususi vara danmış, bir put gibi du-
bir alakası, bir sevgi ve hür- ruyordu. Yüzbaşı ayak sesle-
meli vardı. rini duyunca başını kaldırdı 

- Bir jandarma yüzbaşısı ve Rizan'a baktı. Biraz hayret 
gelmiş hoca hanım.. etmiş gibi görünüyordu. Onu 

Rizan bilmemezlikten geldi: başlan aşağı tetkik etti. Sonra, 
- Acaba r.e Jen? yumuşak bir sesle: 
- Ne bileyim!.. - Hanım kızım -Dedi-
Daha fazla konuşmadılar. affet beni, seni rahatsız ettim. 

Esasen karakol yakmdı. Ka- Buyurun, şöyle oturun .. 
pıdan içeriye girerken mlis· Rizan, bir bakışta, yüzbaşı-
tchzi bir kahkaha duydular. nm ç.ok iyi bia insan olacağını 
Yüzbaşı söylüyordu: kavramıştı. 

- Teşekkür ederim, 
Dedi ve oturdu ... 
Şimdi odada derin bir sü

kut başlamıştı. Onbaşı gözle
rini iki çivi gibi yere sapla
mış, etrafına hiç bakmıyordu. 
Yüzbaşı, ellerini arkasına ka
vuşturdu, odanın içinde do-
laşmağa başladı. Saçlarına bol 
bol ak düşmüştü. Göbeği 
irice idi. Elbiseleri eskice gö-
rünüyordu. Bir aralık Rizar.'ın 
karşısında durdu: 

- Adınız neydi kızım, affe-
dersiniz? 

dim. 

Rizan .. 
Nerelisiniz? 
lstanbul'lu .. 
Kaç yaşındasınız? 
Onyediyi Bitirdim efen-

Babanız, anneniz vardır 
tabii .. 

- Hayır, hiç kimsem yok .. 
Yüzbaşı biraz şa~ırır gibi 

oldu: 
- Anlamadım. 

- Evet, hiç kimsem yok. 
Ne baba, ana, ne de akraba .. 

Yüzbaşı kaşlannı kaldırmış
tı. Teessürü yüzünden okunu-
yordu. Bu adam her halde 
çok samimi, çok ince idi. Ba-
zen şişman adamlarda, hiç ol
mıyan bol bir rikkat bulu
nurmuş. O da öyle olmalı idi. 

Sesi titreyordu: 
- Demek ki yapa-yalnız .. 
-Evet, yapa-yalnızım efen-

dim. 
- Yüzbaşı ona bakıyordu: 
- Ba köylerde, bu dağ 

başında, bu kadar genç, bu 
kadar güzel. .. 

Diye mırıldandı. 
- Sona var -
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·M. Blum, muvaffak· olaca- ·f Nazilli basma fabrikasınd~ 
ğımızdan eminim, dedi. 

-Başı 1 inci sayfada
henüz tesir yapmamıştır, fa
kat va1iyet böyle devam ede· 
miyecektir. Merkezi Avrupa 
devletlerilo altın esasında an· 
)aşmak cereyanı vardır. 
Bir Çek heyeti, bu iş için Vi· 
yanaya gelmiştir. Merkezi Av· 
rupa paraları şimdilik % 10 
dllşürülecektir. Avusturya pa· 
ruı eusen 1935 denberi % 
20 düşmüştür. Bu sebeple 
komşu ve müttefiklerine ayak 
uydurabilec~ktir. 

Paris, 29 (Radyo) - Mec
lisi meb'usanda 26 saat süren 
bir celseden sonra bu sabah 
frangın kıymetten düşürülmesi 
hakkındaki kanun 226 reye 
karşı 360 reyle kabul edil
miştir. 

Kanun, maliye bakanlığı ta
rafından teklif edilen şekli ta
mamen muhafaza etmekte; 
yalnız, 14, 15, 15 mükerrer 
maddeler 199 reye karşı 3.Ş6 
reyle küçük tadilat görmüştür. 

Kanun, hükumete fiatlerin 
yükselmemesi için mutlak bir 
salahiyet vermektedir. Bu hu
susta hazırlanacak kanunlar 
meclis tarafından hemen tas· 
dik edilecektir. 

M. Blum bu münasebetle 
Meb'uaan meclisinde verdiği 
nutukta hülasaten demiştir ki: 

- Kanun bir emrivakidir. 
Hiçbir hükumet başka şekilde 
hareket edemezdi, rücu imkanı 
yoktur. iktidar mevkiine geç
tiğimiz sırada bize bunu tav· 
siye ile hemen hareket lüzu
munu ileri sürenler olmuştur. 
F alcat biz herşeyi tam zama
nında:yapmağı meslek edindik. 
Müşküllere rağmen ne dur
duk, ne geri döndük. Hadise
ler, Avrupa buhranları, ispan
ya mes'elesi, askerlik müdde
tinin Almanya' da artırılması 
iktısadi vaziyetimize dokun
muş, Fransa' da para azlığı 

doğmuştur, 

Hazirandan itibaren Ame
rika ve lngiltere ile başladı-

, ğımız temasta uzlaşmıya va
rınca, frank üzerinde harekete 
geçtik. Bunu beğenmiyen, bu
na kıymet vermiyenlerde vardır. 
Fakat M. Morgen Tav'ın mek
tubu bunlara bir cevaptır. 
Y:aptığımız iş sadece beynel
milel değildir, ayni zamanda 
memleketin sulh davasına ait

tir. Umumi nizamı ihlal ede
cek olanlara karşı hükumet, 
milli hakimiyetin en son had 
ve müsaıtdesine göre herekete 
hazırdır. işçi hakları üzerinde 
itidal ve basireti elden bırak
mıyacağız, o bizimle beraber
dir. Muvaffak olacağımıza 
eminim. 

Müessese ve fabrikaların 
amele tarafından işgali vahim
dir. Fakat bunlar ıslah edile
cek, amele bizi bu müşküldf!n 

'kurtaracaktır. Zaruri eşya fiat
lerini yükseltmiyeceğiz. Kol
lektif konturatlarla bunu temin 
edeceğiz. 

Bu btyanat, hükumet par
tileri tarafından alkışla karşı
lanmıştır. 

~anun agan meclisinde 
Paris, 29 (Radyo) - frank 

kanunu ayan meclisine geldi. 
Kısa bir celsede maliye nazı
rının izahatı dinlendi. Maliye 
encümeni reisi M. Kayyo ile 
encümen raportörü akşam üzeri 
maliye f'ncümeninde izahat 
verdiler. Asal müzakere, yann 

sabah başlıyaeaktır. Gümrük· 
ler komisyonu da Ziraat ve 
ticaret nazırlarının noktai na
zarlarını dinlemiştir. 

Arrıerika'da telakkiler 
Nevyorlc, 29 (Radyo) -

Nevyor~ Tribün gazetesi, bu 
kararın, tahammül edilemiye· 
cek bir vaziyeti sona erdirdi· 
ğini, çünkü Fransa'nın dolar 
ve Yen sukutundanberi zarar· 
da olduğunu ve döviz nisbet· 
sizliğinin Fransa'ya 2,5 milyar 
altın dolardan fazla zarar ver
diğini yazıyor. Nevyork Taymis 
de, üç büyük demokrasinin 
bu müşterek para istikrarı ka
rarının endişe içindeki alemi 
temin ettiğini, dövizleri hakim 
olan bu devletlerin kararlarına 
diğer devletlerin de iştirak 
edeceklerini bildiriyor. 

ltalya' da vaziyet 
Roma, 29 - M. Mussolini, 

Fransız frangı ile altın blo
kuna dahil memleketlerin dö
vizlerinin düşürülmesinin akis
lerini, maliye nazırı ile bera
ber tetkik etmiştir. Frank ka
nunu Fransız parlamentosun
dan çıkmayınca ltalya bir ka
rar vermiyecektir. Maamafih 
ltalyan liretinin dahilde kul
lanılan bir para olduğu ve 
ltalya'nın şimdiki para siyase
tini değiştirmiyeceği söylen
mektedir. iş mahafili ise İsviçre 
ve Hollanda'nın kararından 

endişeye düşmüşlerdir. Liretin 
düşürülmesini istemektedirler. 

Letonya' mn kararı 
Riga, 29 - Letonya, lat 

fiatini fngiliz lirasına göre 
tanzime karar vermiştir ve üç 
devlet itilafını hesaba kat
mıştır. Bu suretle başkaları

nın döviz kıymetlerinin dü~
mesi.nden doğan ihracat müş
külatım kaldıracaktır. 

Amsterdam, 29 - Felemenk 
hükumeti bugün Amsterdam 
borsalarını yeniden açtı. 

lsviçre' de 
Bern, 29 - f sviçre fran

gının yeeni altın nisbeti as
gari 190, azami 215 miligram 
olacaktır. Yani frankta tenzilat 
yüzde 30 kadardır. Maliye 
Vekilinin izni olmadıkça mal 
fiatleri, otel ücretleri, gaz ve 
saire larifele: i artırılamıya· 
caktır. 

Fransa'da eşya /iatı 
Roma, 29 - Fransa' da vı

layetlerde zaruri maddeler 
fiatı yükseliyor. Benzin fiatle
rinde bu nisbet 0 o 18-55 tir. 
Hükümetin tedbirleri bekle
nıyor. 

Ne netice çıkacak? 
Paris, 29- Ayarı meclisin· 

de cumuriyetçiler aleyhte rey 
vereceklerdir. Cumuriyetper
ver radikaller kararlarını he
nüz bildirmemişlerdir. Solce· 

nah radikaller, Meb'usan mec
lisi müzakeratının kat'i neti
cesini beklemektedir, • 

Belçika borsaları 
Brüksel, 29 (Radyo) 

Para ve esha'll borsası faali
liyele başlamıştır. Fakat Fran
sız ve lsviçre ve İngiltere ile 
Hollanda florini borsadan ha
riç :bırakılmıştır. 

Felemenk borsaları 
Amsterdam, 29 (Radyo) -

Para ve esham borsaları açıl
mıştır. 

itaya borsaları 
Roma, 29 (Radyo) - hal

yan para ve esham borsaları 
teşrinievvelin sekizine kadar 

kapa1ı kalacaktır. 
Yunan parası 

Atina, 29 {A.A) ._... Yuna· 
nistan bankası hükumetle mu
tabık olarak Yunan parasını 
lrıgiliz lirasına uydurmıya ka· 
rar vermiştir. 

Yunanistan' da 
Atina, 29 (A. A) - lngiliı 

lirası bugünden itibaren satın 
alma işleri 546 ve satış için d~ 
550 drahmi olarak tesbit edil
miştir. 

Belçika borsaları 
Brüksel, 29 (A. A) - Bel

çika borsaları açık bulunacak 
ve Fransız ve İsviçre frankları 
ile Hollanda florini müstesna 
olmak üzere mutad muamele
leri yapacaklardır. 

Roma 29 (A.A) - Giorna
le D'ltalia diyor ki: 

Blum hükumeti iktidar mev· 
kiine geldiği zaman çok çetin 
bir bütçe bulmuştur. Acilen 
elde etmesi lazım gelen gaye 
umumi ve hususi ekonomi sa~ 

hasında müvazeneyi temin et
mek, Fransız mahsulat ve mu· 
amelatının cihan piyasasındaki 
fiatlerini indirmek suretile ih
racatı kuvvetlendirmek olmak 
icabediyordu. 

Blum hükumetinin bundan 
başka Fransa'da turizm hare· 
ketini canlandırması lazım idi. 

lngiltere'de 
Londra, 29 ( Radyo ) -

Sterlin 4 dolar 93 çent ola
rak tesbit edilmiştir. 

Finanse} bir tebliğe göre, 
lngiltere hükumeti sterlini gay
ri tabii şekilde yüksek kıy

mette tutmağa muktedir ola
mıyacaktır. 

Türkiye hükumeti de Türk 
lirasını, ve altın sterlin esası
na göre kıymetlendirmiştir. 

Roma, 29 (A.A) - İtalyan 
borsaları 1-10-936 tarihine 
ködar kapalı bulunacaktır. 

Paris, 29 (A.A) - Mecliste 
M. Rono'dan sonra söz alan 
M. Oriol; 

- Ben ancak dünya buhra
nının para muharebesinin ve 
beynelmilel tecim rekabetinin 
tesirlerini tesbit ediyorum. Pa
ra mes' elesi ayni zamanda 
milli ve beynelmileldir, dedik
ten sonra istihsal kuvvetile 
istihlak kabiliyeti arasındaki 
farkı lngiliz lirasile dolar ve 
liretin devalüasyonunu intaç 
eden ani buhranı halk cep
hesi kabinesi iktidar mevkiine 
geldiği zaman finanse} vaziyeti 
ve ispanya hadiselerinden is· 
tifade ederek Fransız parasına 
karşı hücumlarını arttıran para 
manevralarının durumlarını ha
tırlatmış ve hükumetin spekü· 
lasyon yapanlar aleyhindeki 
tedbirlerini kaydederek demiş
tir ki: 

Diğer ulusları halisane ve 
kardeşçe sözleri istediğimiz 
hareketin karışmış oları bey-
nelmilel vaziyete bir nihayet 
vereceği ve yeni bir devreye 
başlangıç olacağı kanatır •. ver· 
mektedir. , 

Sosyalistler ve sol cenah 
meb'usları hatibi alkışlamış
lardır. 

Belgrad, 29 ( Radyo ) -
Bükreş'ten Belgrad'a Politika 
gazetesine bildirildiğine göre 
Balkan antantı devletleri, fran
ka göre paralarının kıymetle
rini düşürmek ve müvazelen
dirmck için bu devletlerin 
milli bankaları müdürleri bir 
konferans akledeceklerdir. 

çalışmak üzere 
----·-........ -

Tesviyeci, Tenekeci, Ok
sijen kaynakcıya 

ihtiyaç vardır ...... 
Taliplerin ehliyetname/erile birlikte 

Sümer Bank 

Narlıdere muhtarı
nı öldürdüler 

-Başı 1 inci sahi/ede
ııır~c clcvarn etmek i~in lıir ~İ\~ 

rakı :ıldırnıalurı iizcriıı t' Li saıı'ın 

cn:ş'tsi Ha aıı y.ıul.ınn a ;,ı;itlcrek: 

- Ayıptır. Burada rakı iç
meyin. Haydi sizi evinize gö
tiireyim. 
Demiş ve ikisini de alarak 

evlerine doğru götürmüştür. 

Fakat Lisan ile Hasan: 
- işimiz var, haydi sen git, 

biz de işimizi göriip eve ge· 
liriz. Demişler, enişteleri Ha
san' <lan ayrılarak tekrar kah
veye dönmiişler ve gene dı
şarıda oturarak rakı İçmek 

için hazırlanmışlardır. Bu sı

rada iki kişi, bunların: 

- Bugün ya öleceğiz, ya 
öldiireceğiz. Dediklerini duy
muşlardır. Bunlardan yüksek 
sesle konuşmağa devam eden 
Lisan, önündeki masaya şid
detli bir yumruk indirmiş ve 
iki kahve ısmarlamıştır. Bunun 
üzerine kahvede muhtar Hü
seyin ayağa kalkarak: 

- Ayıptır, gürültü yapma
yın, halkı rahatsız etmeyin. 
Zaten dağılma zamanı geldi , 
burada dağılalım. 

Diyerek kahveden dışarı çık· 
mıştır. Bu esnada Hasan, kav
radığı bir sandalyayı muhtar 
Hüscyin'in i!?.erirıe fırlatmış ve 
muhtar Hi.iseyin dt· sağ elile 
tuttuğu bir sandalyanın arka
lığını kaldırarak kendi Üzerine 
düşmek üzere olan sandalyayı 
karşılamıştır. Bu sırada Lisan, 
ani bir hareketle muhtar Hü-
5eyin 'in yanına sokularak sağ 
ko'.u içine sakladığı siyah saplı 
uzunca bir bıçağı çekmiş ve 
Hüseyın'in koltuğu altına sap
lamıştır. Bıçak darbesi, derin 
bir yara açmıştı. Muhtar Hü
seyın: 

- Amaıı beni tutun! Diye
rek yere düşmiiş ve arkadaş· 
ları kendisini alarak kahvenin 
içine götürüp yatırmışlardır. 

Biraz sonra sıhhi imdat oto
mobilile memleket hastanesine 
kaldırılan yaralı, hastanede 
ölmüştü r. Ölmeden evci has
tanede ifadesini almıya çalı

şan Jandarma komutanına: 

- Beni Lisan vurdu! De
miş ve başka tek söz söyli
yememiştir. 

Suçlular, muhtar Hüseyin 'i 
yaraladıktan sonra kahvenin 
öniinde birbiı inden ayrılaı ak 
Urla tarafına ve dağa doğru 
kaçnnşlard ı r. 

Lisan'ın, cinayeti işlemek 
için kullandığı bıçağı kolunun 

Yerli Mallar Pazarına 
müracaatları 

Milli Emlak mUd · 
IUğUnden: 

IJ u rna ,·a .,ci;ı ismet l 11 ihı n c ad c 
si rı de 3 6 N o. ı a j d a k a i n '1~ t y c n V 

ı ipaıi kü:;kiindc nıt&vcul mobil 

\'c .enı~ali çok kıyıneıli e~ya ve k 

·' u dolapları 2-10-9:i6 cuma 
nii rulf•n 4. - 1 ()-9:l6 pazar güıın 

~anuua kadar iiç gii11 sabah 

1() dan 17 ye kadac· (l ,· vaınll bir 

r c t ! • · n ta lı a 11 i n <i <~ ~ a t ı I a ca k t ı r. 
'l\d ipi erin hu üç gn 11 zarfı ııda n 

ha 11 i u d ,., n ı n t c şek k i 1 ~ n t ı ş k o nı is) 

nuna nıi\racaatleri. 615 
lzmir birinci İcra memurlu

ğundan: 

izmirde Emirler çarşısında 
77-17 No. lı dükkanda iken 

halen ikametgahı meçhul ma
rangoz Mehmed tarafına. 

Hamza Rüstemin ha ilam 
yüz yirmi yedi lira ve ayrıca 

masraf alacağından dolayı Sulh 
Hukuk hakimliğinden istihsal 

eylediği bir kıta ilam üzerine 
aleyhinize açılan icra takibatı 

üzerine işbu ilanın neşri tari
hindt>n itibaren beş gün zar-

fında i~bu borcu ödemezseniz 
veya icra tetkik merciinden 

veya mahkemei temyizden ic
ranın geri bırakılmasına dair 

bir karar istihsal edib ibraz 
etmediğiniz takdirde cebri icra 

yapılacağı ve gene bu müddet 
içinde mal beyanında bulun
mazsanız hapsile tazyik olu
nacağ·ınız ve hilafı hakikat 
beyanında bulunduğunuz tak
dirde hapsile cczalandırılaca
ğırıız icra emri makamına kaim 
olmak üzere tarafınıza ilanen 
tebliğ olunur. -· .. içine saklaması, hadisenin evci-
den hazırlanmış olduğunu gös
termektedir. Müddeiumumi 
muavini Şevki Suner, dün geç 
vakite kadar köyde tahkikatla 
meşgul olmuş ve hadiseyi gö
renleri isticvap etmiştir. Ka
tiller şiddetle takip edilmek· 
tedir. Narlıdere muhtarı Hü
seyin, çok iyi kalpli ve çalış
kan bir zattı, ölümü her ta
rafta teessürle karşılanmıştır. 

Denizli if lô.s me 
luğu11dan: 

Denizli'nin Çaybaşı m 
lesinden ve halen Denizli 
Iediye reisi Mustafa Naili 
çükanın doktor Kazım Sa 
lı'ya olan borcunu ödem 
sinden dolayı Denizli Ti 
mahkemesinin 21/9/936 
ve 61 O numaralı ilam ile 
sına karar verilmiştir. 

1 - Alacaklıların ve i 
kak iddiasında bulunan\ 
ilan tarihinden itibaren b' 
zarfında delillerinin asıl v 
retlerini dairemize 1evdi e 
lidirler. 

2 - Müflise borçlu 
ların gene ilan tarihinden 
baren bir ay için de bo 
rını bildirmeleri lazımdır. 
taktirde cezai mes'uliyet 
lunduğu. 

3 - Müflisin malları 
ne suretle olursa olsun o 
lar üzerindeki hakları ma 
kalmak şartilc gene bir 
içinde daireye getirip te 
etmeleri lazımdır. Makbul 
zereti olmaksızın getirm. 
!eri taktirde cezai mes'ul• 
uğrıyacakları ve rüçhan 
!arından mahrum kal• 
lardır. 

4 - ilan tarihinden itib 
on gün icindc ilk topl 
yapılacağından asaleten 
vekaleten 2/11/936 tarih~ 
zartesi günü saat 16 da oe 
İcra ve İflas dairesinde .. 
bulunmaları müflis ile 111 

• rek borçlu olanların ve ~ 
lerinin ve bu borcu te 

11 edenlerin de işbu topl• 
hazır bulunabilecekleri 
olunur. 



~~~-------------~-------~~OLU S~a7~ 
~ lzmir Komutanlığı ilanları Akseki Ticaret bankasının 30 - Haziran - 1936 mali vazi-
11atahkem mevki satın alma komisyonundan: tİ • •• t b b 1 A d 
..... Tümenin Manisa merkezindeki kıt' atın senelik ihtiyacı ye m gos eren esap U asaSI Ir • 

olan 375 ton meşe odunu münakasaya konmuştur. Aktif: Passif: 
..... Şartnamesi Manisa tümen satın alma komisyonunda 

görülebilir. 
' ihalesi 12 -1. Teşrin- 936 pazartesi günü saat 11 de 

Manisa askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
..... Eksiltme kaplı zarf usuliledir. 
' Odunun kilosunun muhammen bedeli 1,45 bir kuruş 

kırk beş santimdir. Teminatı muvakkatesi 408 liradır. 
' istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 

\'e,;ika ibraz etmeleri lazımdır. 
' Teminah muvakkate makbuzile birlikte teklif mektup

lannın münakasanın yapılacağı belli saatten en aşağı 
bir saat evvel Manisa tümen satın alıncı komiyonuna 
vermeleri. 26 30 3 8 561 

st, Mv. sat. al. komisyonundan: 
- Garnizon hayvanatlarınm senelik ihtiyaçlarına sarfedil· 

'' mek üzere 814000 kilo saman 7/ 10/936 tarihine 
rnüsadif çarsamba günü saat on beşte kapalı zarfla 
alınacaktır. 

........ Şa~tn.a1!1esi eksiltmenin rapılacağı Ankar~ levazım 
a~1ırl.ığ1 satın alına kömısyonunda her gun parasız 
görül ur. 

- Tutarı 16280 lira olup teminatı muvakkatesi 1221 
liradır. 

- isteklilerin 2490 şayılı kanunun iki ve üçüncü mad· 
'f delerindeki vesikalarla teminatı muvakkate makbuz ve 
mektuplarını havi zarflarını kanuni şekilde tanzim ede-

~;ksjltmenin yapılacağı saatten bir saat evveline kadar 
Ur komisyona vermeleri. 25 27 30 461 

1 Ustahkem mevki satın alma komisyonundan: 
' Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresine bi

çilen ederi 300 kuruş olan 19,000 beşyfız metre haki 
elbiselik şayak kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

- ihalesi 12 /Birinciteşrin/ 936 pazartesi günü saat 
11 dedir. 

- ilk teminat 4175 l:radır. 
- Şartnamesini ikiyüz doksan üç kuruşa almak ve örne· 

ğini görmek istiyenler her gün komisyona uğraya
bilirler. 

- Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı bel· 
gelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en
az bir saat evel M. M. Vekaleti satın alma komisyo· 

a Vermeleri. 25 30 6 10 534 .. 
Ustahkem mevki satın alma komisyonundan: 
- Beherine biçilen eder 750 kuruş olan 18000 ila 23000 

tane battanye kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini 965 kuruşa almak ve örneklerini görme~ 
istiye~lerin her gün öğleden sonra komisyona gel
melerı . 

- Eksiltmesine gireceklerin kanunun iki ve üçüncü mad
delerinde yazılı belgeleri ilk teminatı olan 9875 liralık 
makbuzu veya mektubu teklif mektuplarını ihale günü 
olan 6 -10- 936 salı günü saat 11 den en az bir saat 
evel M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

~ 19 25 30 4 445 

l at, Mv. sat. al. ko. rs. den: 
- 2500 adet portatif çadır kapalı zarfla eksiltmeye kon-

~ rnuşlur. 
- Tahmin edilen bedeli 16475 lira olup ilk teminat pa-

3 rası 1255 lira 63 kuruştur. 
~ - ihalesi 19 -10- 936 pazartesi ğünü saat 15 tedir. 

- Şartnamesini görmek ve almak istiyenler ya bizyat 
veya bir v~kil vasıtasile M. M. V. satın alma komis
yonundan alabilirler. 

6 Muhabere ile şartname gönderilmez. 
- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncli 

1iaddelcrin~e istenilen belgelerle teminat ve teklif 
·mektuplarını ihale günü saıt 14 de kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

~ 30 6 1 o 15 619 

l st, Mv. sat. al. ko. rs. den: 
- 14 adet Yeraltı benzin tankı .pazarlıkla eksiltmeye 

2 konduğu. 
- Tahmin edilen bedeli 144956 lira 76 kuruş olup ilk 

3 teminat parası 8497 lira 80 kuruştur. 
~ ......_ İhalesi 6 / Birinci Teşrin/ salı günü saat 15 tedir. 

- Eksiltmeye gireceklerin şartnamesini 7 50 kuruş muka· 
S bilinde M. M, V. satın alma komisyonundan alabilirler. 

- Eksiltmeye gireceklerin eksiltme kanununda istenilen 
belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunma!:m. 

30 4 622 

Kasa: 
Banknot 
Ufaklık 

15297 
781, 19 

16078,19 

Bankalar: emre amade bulunan, şehir dahili 24315,36 
Muhabirler: 675,45 
Ticari senetler cüzdanı 172947 ,92 

Esham ve tahvilat cüzdanı: Ergani ve Sıvas tahvilleri 3000 
iştirakler: Cumuriyet merkez bankası hisse senedatı 3500 

Avanslar: emtia üzerine avanslar 31460,70 
Borçlu hesabı cariler: . 35057 ,43 
Demirbaş eşya: 14363,91 
Gayri menkul emval: 57509,84 
Sair muhtelif borçlular: 348988,31 

Hissedarlar. 250000 
Sair muhtelif b'Jrçlular. 98988,31 

Nazım hesaplar: 
Tahsile mevdu senedat cüzdanı 

" " " muhabirleri 

Kefaletten dolayı borçlular: 
Te.ııis masarifi: 

19526,18 
1708,85 

21235,03 

82392,86 
301 

811826,00 

Esas delterlere uygundur. 
Akseki Ticaret bankası 

İzmir şubesi 
Tayyar Evin S. Altın Örs 

Sermaye: 
ihtiyat akçesi: alelade nizami ihtiyat akçesi 
Sair muhtelif alacaklılar: 

Hisse senedatından tahsilat 
Sair muhtelif alacaklılar 

Nazım hesaplar. 
Tahsil olunacak senedat mudileri 

Kefaletten dolayı alacaklılar: 
Talep olunmamış temettüler: 
935 Senesi karı: 

Henüz tevzi edilmiyen bakıye 

Onylanmıştır. 

157820 
15094,94 

Murakıp Murakıp 

500000 
29062 

172914,94 

21235,03 
82392,86 
3730,81 

2490,36 

811826,00 

Bulunamadığı Kemalettin Serbes 

Ucuz, temiz, taze 
ilac ve tuvalet 

lzmir lıarici askeri satınalma ilanları 
, 
çeşitleri 

Burnava Tümen Satın alma komisyonundan: 
Cinsi Mahalli Mi~tarı Umum tah· Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 

ıffaındi Nüzhet Kilo min tutarı teminatı şekli 
Saman Gaziemir 40,000 600 45 Açık 81101936 Perşembe 10 

Sıhhat 
Eczanesi 

Saman Ödemiş 57,000 855 65 Açık 8/ 10/936 Perşembe 11,30 
1 Yukarıda miktar ve mahalleri yazılı samanltr açık eksiltme suretile münakasaya ko-

nulmuştur. 

2 MünAkasaları 8 · 10- 936 perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. 
3 Umum tahmin tutarlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 

Kücük salepci hanı 4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 isteklilerin muayyen vaktinde Burnava'daki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. , , 

karşısında 
Mst. Mv. satın alma ko. nundan: 

.. . Beher kilosu· 
Miktarı Tapmiri edilen riun tahmin 

Cinsi Kilo mecmu tutarı edilen fiati 
Teminatı muak

kate akçesi 

Ayaktan 
sığır eti. 

L· K. K. S. 
59400 11583 00 19 50 

L. K. 
868 73 

Kesilmiş 14300 
sığır eti. 

2216 50 15 50 166 24 

Kesilmiş 37300 
sığır eti. 

7460 .00 20 ()() 559 50 

Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 
Kapalı zarf 15/Birinci teş./936 perşembe günü saat 16 da 
Açık eksiltme " " " " " " 15 te 
Kapalı zarf · " " " " " " 16,30 da 

1 - Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miklarları yazılı 
üç kalem sığır eti ihtiyaçı üç kıt'a şartname ile ayrı 
ayrı ikisi kapalı zarf ve birisi de açık eksiltme suretile 

2 
münakasaya konmuştur. 
İhaleleri hizalarında yazılı 
mirde kışlada Mst. Mev. 
yapılacaktır. 

tarih gün ve saatlerde iz. 
satın alma komisyonunda 

3 Şartnameleri her gün komisyoı1da görülebilir. 
4 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalarile teminat ve 
teklif mektuplarını kapalı zarfla yapılacak münakasa· 
)ar için ihale saatından en az bir saat evvel komis· 
yona vermiş bulunacaklardır. 
Açık eksiltme için de ihale saatından evvel komis· 
yonda hazır bulunmaları. 30 4 8 13 623 

Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 Müstahkem mevki kıtaat ihtiya Jı için kapalı zarf ile 

136,000 kilo Un satın alınacaktır. 
2 Un'un beher kilosuna 14,50 kuruştan 19720 lira bi

çilmiştir. 

3 - ihalesi 7 -10- 936 tarih çarşamba günü saat 16,30 ~a 
Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan 
1479 lirayı ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerin-
deki vesaik ile bir saat evel komisyona müracaat 
etmeleri. 19 24 30 3 449 

Burnova Tümen Satınalma Komisyonundan: 
1 - Gaziemir' deki alayın motöründe kullanılmak üzere 

ihtiyacı olan 12330 kilo mazot ile 1200 kilo vakom 
yağ açık eksiltme suretile münakasaya konulmuştur. 

2 - Açık eksiltmesi 8-10-936 Perşembe günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 1263 lira olub muvakkat teminatı 
95 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnava' da ki Askeri 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 489 26 30 3 

22 26 30 3 485 

Çanakkale Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 

637,000 kilo Un satın alınacaktır. 
2 - Un'un beher kilosuna 14,50 kuruştan 92365 lira fiat 

biçilmiştir. 

3 - İhalesi 6 -10· 936 tarih salı günü saat 15 te Çanak
kale Müstahkem mevki satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 
5869 lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü madde· 
lerindeki vesaik ile bir saat evel komisyon müracaat 
etmeleri. 19 24 30 3 447 

Burnava Tümen 

Miktarı 

Kilo 
1200 
3200 
2915 
1500 
1225 
1725 
3100 
3300 
3000 

850 
575 
715 
651 
840 

21 
18 

1495 Kutu 
65000 Kilo 

9200 

sat. al. ko. rs. den: 

Cinsi 

Şeker 
Pirinç 
Kaşar peyniri 
Zeytin tanesi 
Sadeyağ 
Patatis 
Kuru fasulya 
Makarna 
Bulgur 
Kuru sovan 
irmik 
Şehriye 

Kuru üzüm 
Sabun 
Çay 
Kırmızı biber 
Konserve T ont balığı 

Ekmek 
Yaş sebze 

1 Tümen birliklerinin ihtiyacı olan yukarıda cıns ve 

miktarı yazılı on dokuz kalem yiyecek 1 / 10/ 936 
perşembe günü pazarlık suretile satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığa 1' /101 936 perşembe günü saat 10 ila 
12 dir. 

3 - Taliplerin nümune ve teminatlarile birlikte muayyen 

vaktinde Burnava' daki askeri satın alma komisyonuna 
gelmeleri. 509 

lzmir vilayeti baytar direktör · 
lüğünden: 

Burnava ziraat mektebinde açılacak ehli hayvan sergisine, 
birinci teşrinin birinci günanden itibaren baytar direktörlü
ğünde hayvan kayıt muamelesine başlanacak ve 16 sına ka· 
dar devam edecektir. Fazla malumat almak istiyenlerin bay-
tar direktörlüğüne başvurmaları ilan olunur. 587 
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W. F. H. V AN-'Hellenic Lines Fr~telli Sperco Birinci Sınıf Mutahassıs lzmir Muhasebeihususiye 
Limited Vapur Acentası Dr. Demir Ali dürlüğünden; DerZEE& CO. 

V.N. 
DElDTSCHE LEVANTE LINiE ı 

. "ANGORA" vapuru 21 
eylulde gelip HAMBURG, 
BREMEN ve ANVERS'ten 
yük çıkarmıştır. 

"TİNOS,, vapuru 24 eylfıl· 
de bekleniyor, 29 eyliıle ka
dar ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için yük 
alacaktır. 

"KYPHİSSIA.. vapuru 6 
Bci. teşrinde bekleniyor, 10 
Bci. teşrine kadar ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
ve BRFMEN, için yükliyecektir. 

"GERA,, Vapuru 15 ilk 
tesrinde bekleniyor, 20 ilk 
teşrine kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG, ve 
BREMEN için yükliyecektir. 

A THEN 11 motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN içio yükliyecektir. 

AMERIKAN EXPORT LiNES 
"EXAMINER,, vapuru 26 

eylulde doğru NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

"EXMOOR,, vapuru 17 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

"EXMINSTER,, 30 ilk teş
rinde bekleniyor, NEVYORK 
ve BOSTHN için yük ala· 
caktır. 

PiRE AKTBRMASI SERi 
SEEERLER 

"EXOCHORDA.. vapuru 
9 ilk teşrinde PİRE' den BOS
TON ve NEVYORK'a hare-
ket edecektir. 

"EXCALIBUR" vapuru 23 
ilk teşrinde PİRE' den BOS· 
TON ve NEVYORK'a hare· 
ket edecektir. 

Sefer müddeti: 
PiRE - BOSTON 16 gün 
PİRE - NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MİDDELHA VS 
LINJEN - OSLO 

"BANADEROS" motörü 
halen limanımızda olup HA
VRE, DIEPPE, DUNKERK, 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alıyor. 

"BOSPHORUS,, motörü 
22 ilk teşrinde bekleniyor, 
HAVRE, DiEPPE, DUN
KERK, ANVERS, DiREKT 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG,, vapuru halen 
limanımızda olup ROTTRR
DAM ve HAMBURG liman
larına yük alıyor. 

KENDİVİAL MAiL UNE 
"ABOUKIR,, vapuru 30 

eyliil öğleyn hareket edecektir. 
PORT-SAIT HAYFA, BEY
RUT ve ISKENDERIYE için 
yükliyecektir. ---
S.A. ROYALE HONGRO· 

iSE DE NAVİGATION 
DANUBİENNE-MARITiME 

BUAPEEST 
"DUNA,, motörü 22 ey· 

lfılde bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE; 
BRATISLA VA, VİYANA ve 
LINZ için yükliyecektir. 

Hamburg - Bremen, Rotter
dam - Amsterdam ve Anvers 
limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacal..'lır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo -Egytian Mail 
Line 

Marsilya ve iskenderiyc için 
9600 tonluk "Cairo City,. va
j)Uru her ay Pireden munta
zaman iki scf er hareket ede
cektir. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port-Sait ve lskenderiye li

manları için "VELOS,, vapu
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Pasaport 
yolcu salonu karşısında Lokal 
Riz binasında. No. 168 

Umumi Deniz AcentahQı 
Limited 

acentasına müracaat olunması. 
Telefon : 3171 ........................ 

eyluldc BURGA, VARNA, 
KôSTENCE, SULINA, GA
LAÇ ve BRAİLA \imanlarına 
hareket edecektir. 

1 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN BUCAREST 

"DUROSTOS,, vapuru 30 
eyliilcle bekleniyor, KÖSTEN-
CE, SULINA ve GALAÇ 
limanlarile GALAÇ aktarması 
olarak BELGRAD, NOVİ
SAD, BUDAPEŞTE, BRA-
TİSLA VA, VlYENA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

GANADIAN PACİFIC 
STEAMSHİP LTD. 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LIVERPOL' dan 
hareket eder. KAMADA'nın 

limanlarile d~hili şehirlere iz. 
mir' den direkt konişmento 

verilir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
bakında bir taahhüde girişi· 
lemez. Telefon No. 2008 2008 

ROY AL NEERLANDAIS Bedeli muhammeni Cinsi 
KUMPANYASI Kamçı oğlu Lira K. 

"HERMES,, vapuru 30 ey· Cilt ve Tenasül hastalık- 150 Fort makalı otomobil 
lulde gelip 5 birinci teşrine ları ve elektrik tedavisi Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne ait olup 
kadar ROTTERDAM, AMS· den sakıt bulunan Fort markalı bir adet eski otomo 
TER DAM, ve HAMBURG hmir · Birinci beyler sokağı - deli peşinen tediye edilmek şartile 7 /9/936 tarihinden S 
için yük alacaktır. Elhamra Sineması arkasında tarihine kadar bir ay içinde ve pazarlık suretile satılma 

"CERES,, vapuru 2 birin- No. : 55 arttırmaya çıkarılmırtır. 
ci teşrinde gelip yükünü tah- T clefon : 3479 Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere her gün Mu 
liyeden sonra BURGAS, VAR- hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve istekli olaol 
NA ve KÖSTEN için yük encümenin toplandığı her pazartesi ve perşembe güniİ 
alacaktır. Olivier VE Şürekası eneümene müracaatları ilan olunur. 27 19 30 1 

"SATURNUS,, vapuru 11 Limited lllllfllUlllllllllllllllllllıı. Doktor Jtllllllllllllllllllll 
birinci teşrinde gelip 14 bi- Vapur Acentası 
rinci tt.lŞrine kadar ANVERS _- A. Kemal Tonay ROTTERDAM, AMSTER- Birinci kordon Rees binası 
DAM ve HAMBURG için Tel 2443 Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütalı 
yük alacaktır. LONDRA HATTI - Dasnrnuanc i-ı:ısyoııu karş1sıııdnki dibek soknk bnşındn 30 

"CERES,, vapuru 21 birin· "DIDO,, vapuru 29 eylule - lı ev ve muayenclıaııesfocle snLah sant 8 den akşam sanı 6 ıı 
ci teşrinde gelip 25 birinci kadar Londra ve Hul için yük = hnstalnrım kııbul eder. 

- .Müracaat eden lınslalnra yapılması lazııngelen l!air tnlılil 
teşrine kadar ROTTERDAM, alacaktır. mikroskupik ıııuayPrıclcri ile veremli hastalara ynpıhnasuıa 

~~;nT;~%~My~k ~t~~~r~G lul~~Rt~~;~, ~3Ju~~ 1n~e~~~ iııfMlll!ttııılİiilıllıliiili'ılfoiililililifflııiilliN!ilfııir:i;/;~0: '4r;ı;5 
SVENSKA ORIENT LINİEN ten gelip yük çıkaracaktır. M • k ••f ••ı•• "' 

"HEMLAND,, motörü 29 "LESBIAN,, vapuru 9 bi· 801Sa mer ez MU tU U 
eylfılde beklenmekte olup rinci teşrine kadar Londra ve den: 
ROTTERDAM, HAMBURG, Hu! için yük alacaktır. 
BREMEN, COPENHAGE, "MARONIAN,, vapuru 19 1 - Bir yıllık muhammen icar bedeli 2025 lira ols 
DANTZIG, GDYNIA, GÖ- birinci teşrine kadar Londra raosman zadelerden ölii 11Zahide'nin vakfrna ait 
TEBURG OSLO iSKAN k çitlliği ve mliştemilatı 10 -10- 936 tarihinden 1 

ı ve · ve Lcith için yük alaca ·tır. 
DİNA VY A limanları için yük LIVERPOOL HATTI 938 tarihine kadar iki yıl müddetle icar edilcc 
1 k 2 - Müzayede müd.de.ti 21 -9- 936 tarihinden L itı 

a aca tır. "DRAGO,, vapuru 7 bi· 10 O 3 -1 - 9 6 tarıhıne kadar yirmi gündür. 
"V ASLAND" motörü 13 rinci teşri ne kadar Liverpool 3 T l' 1 · d · y · b d 1 h birinci teşrinde gelip ROT- k - .a ıp ~rın . ver Wı . e e addi layık görüldüğ 

TERDAM, HAMBURG, BRE· ve Glasgov için yük alaca tır. dırde ıhaleı kat ıyesı 10 -10- 936 gününe 01 

MEN, COPENHAGE, Gô- 11EGYPTIAN,, vapuru 15 ~umartesi saat 12 de Manisa müftülüğü maka 
bı.rı"ncı' teşrı'nde Lı·verpool ve ıcra kılınacagy ından pey su"rmek ve mt"ızayede c:a 

TEBURG, OSLO, ve İSKAN· .. Swanseadan gelip yük çıka- anlamak istiyenlerin teminat akçelerile birlikte h 
DİNAVYA liman lan için yük Uzunçarşı 'da kain müftülük makamına mürac 
alacaktı·r. racaktı r. .1• ı an olunur. 26 30 5 

SERViCE MARITIME DEUTSCHE LEVANTE-LiNİE -;:o-o--::---=-~-~~-~~~~-~ 
ROUMAIN "HERAKLEA,, vapuru bi- lzmir Gümrük muhafaza a 

':ALBA JULIA,, vapuru 25 rinci teşrin ortasında Hamburg YI bı•rl•DCI• tabur satın aJma 
eylfılde gelip MALTA, MAR- Brem en ve Anverstl!n gelip 
SILYA ve CEZAiR için yük yük çıkaracaktır. mİsyonundan: 
alacaktır· Tarih ve navlunlardaki de· 

"SUÇEAVA,, vapuru 20 ğişikliklerden acenta mes'u
birinci teşrinde gelip 21 bi-
rinci teşrinde PiRE, MALTA liyet kabul etmez. 
MARSIL y A, ve CEZAİR için Daha fazla malumat edin-
yük alacaktır. mek istiyenler, ikinci kordon 

ZEGLUGA POLSKA tahmil tahliye binası arka-
"SARMACJA,, vapnru 2 sında FRATELLI SPERCO 

birinci teşrinde doğru AN
VERS, DANTZIG ve CDY
NİA için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul et· 
mez. Daha fazla tafsilat için 
ikinci kordonda tahmil ve 
tahliye binası arkasında Fra· 
telli Sperco vapuru acentasına 
müracaat edilmesi rica olur. 

Telefon: 2004 2005 2663 

vapur acentalığına müracaat 
olunması rica olunur. 

· Tele. 2004 2005 2663 ........................ 
Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak yerin· 

de 681 numaralı ev kiralıktır. 
Evde her türlü tesisat ve konfor . 
mevcuttur. Görmek için Köprü 
bakkalı bay Ahmed'e müracaat -

41ıi1111M" 
Y'•.Nft. 

Mu va 
Muhammen fi. Mecmu tutarı t. mi 

K. S. L. K. ~~ 35 56 
6 50 48 10 3 t 

35 420 31 
21 630 47 

Miktarı 
Ginsi Kilo 

Sarımsak 160 
K. soğan 740 
Sabun 1200 
Makarna 3000 

12 177 60 13 
88 1293 60 97 

K: fasulye 1480 
S. yağı 1470 

47 611 45 
24 816 61 
13 50 8775 658 1 

5 1000 75 

Z. yağı 1300 
Gaz 3400 
Un 65000 
Arpa 20000 

l 50 54 4 
4 144 10 

22 704 52 
22 110 8 2 

Saman 03600 
Kuru ot 03600 
Pirinç 03200 
Z. tanesi 500 

33 240 90 18 o 
24 1688 40 126 6 

B. peynir 730 
Sığır eti 7035 
Koyun eti 936 35 327 60 24 5 
Müddeti İhale T. İhale günü Saatı Münakasanırı 
10 Ay 7/10/936 Çarşamba 10 Açık eksil 
10 " " " " 10 " " 
10 " .. " .. 10 ,, " 
10 " .. " .. 10 " " 
10 " .. .. 10 .. " 
10 " " " .. 14 " .. 
10 " " .. " 14 il il 

10 " " .. " 14 " " 
10 " " " " 16 Kapalı zari 
10 " 81101936 Perşembe 10 Açık eksilt 
10 " .. " " 10 ,, " 
10 " .. " " 10 " " 
10 " .. .. " 10 " ,, 
10 " " " " 10 il " 

10 " " .. " 14 •. " 
9 il CI 11 cı 14 11 H 

9 " " " " 14 " •• 
1 Gümrük muhafaza birinci taburu eratı ihtiyacı 

17 kalem erzaktan birisi kapalı zarf usulile ve diğer J 
açık olarak cinş ve miktarları yazılı ayrı ayrı şartname 
h izalarında yazıldığı veçhile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalenin tarih, gün ve saatleri alınacak madde 
karşılarında yazılı olup ihale lzmirde Gazi bulvarında 
bankası bitişığinde 6/3 sayılı apartmanın üst katında Gii 
muhafaza alayı birinci tabur satın alma komisyonu odaS 
yapılacaktır. • 

3 - Şartnameleri hergü.1 komisyondp aarasız olara~ 
rülebilir. · 

"SZEGED 11 motörü 13 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRETISLA VA, VIY ANA ve 
LiNZ için yükliyecektir. Kijj·ru/ ~ o 11 ıu ıı· 

4 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına 
vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı artır(ll 
eksiltme kanununun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde ve 
namelerindeki vesikalarile kapalı zarflarını ve teminat me~ 
tarını ihale saatinden en az bir saat evel komisyona ' 
ceklerdir. Açık eksiltmelere girecekler muvakkkat te 
makbuz veya banka mektuplarını eksiltme saatinden e"el 

JOHNSTAN WARREN U· 
NE LTD. ·· LIVERPUL 
"KENMORE,, vapuru 27 

. ._....._ ,,, ........ -- _......,,_.-
• ! . ' 1' 

misyona vereceklerdir. 22 26 30 31 4 


