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Bayrağımızı 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir . 

- Çarşamba - 30 Eylül 1936 
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Yrtan Küstahlar 

lngiliz donan
ması Hayfa' da 
toplanıyor. 

Fiati (100) Para 

Yakalandılar 
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Finanse l ted] irler R
0:i:1!;:1ar Yunan kralı Kor 

Bugün ayanmeclisinde mü 
zakere ve .tasdik olunacak 

masını cumhuriyet merkez 
bankasına bildirmiştir. Dun 
sabah döviz alım salımı ster
{ Devamı 4 üncü sahifede] 

Roma 30 (Radyo) - Her 
tarafa kar yağmıştır. (An kota) 
ve (Speçiya) şehirlerinde müt
hiş bir kasırga olmuş ve bir 
çok saçaklarla balkonları 
uçurmuştur. Yaralılar çoktur. 

Fransa' da da kar ve şid
detli soğuk vardır. 

Burudet derecesi sıfır al
tında ikidir. Birçok yerlerde 
şiddetli yağmurlar yağmış ve 
mühim zararlar husule getir· 
miştir. 

~--ali!lll!l._•••1•.-ı~--~--------

Antakyada bayrağımızı 
yırtanlar kimlerdi 

~-~------·-.----~~--
Fransız zabıtası, bu serserileri 
derhal yakalamış ve hakla
rında takibata haşlamıştır 

Leon Blum ., . 
.. r-; .. •\': ' · Paris, 30 (Radyo) - Fran

sız parlamentosunun dünkü 
~0Plantısında ekseriyetle ka
k ul olunan finanse! tedbirler 

1.a~unu bu sabah ayan mec
ısıne sevkedilmiştir. 

Finans bakanı Vetsa Oriyol 
d·· 

lln öğleden sonra toplanan 

ayan finans encümeninde be

Yanatta bulunmuş ve hayatın 
Paha\ılaşmıyacağı hakkında 
lerrı·ı • . nat vermıştır. 

M Finans bakanından sonra 

1
• • Kayo söz söylemiş ve 
~nın parlamentoca tasdi-

Eden 
Cenevre'den 

dönüyor 

Be . lord Ede 1 

lcr tlın 30 (Radyo) - İngil-
t>c: hariciye nazırı LordEden 
ta Şernbe günü öğleden son
"1iit Cenevre' den Londra'ya 

C\'eccihen hareket edecek-, 

kinden sonra ayanca fazla 
it iraz.da bulunmanın faidesiz. 
olduğunu beyan etmiş, bütün 
mes 'uliyetin hükumete raci 
olduğunu ilave eylemiştir. 

Layiha, bugün• ayanda müza
kere ve tasdik olunacaktır. 

Paris, 30 ( Radyo ) - Fi· 
nansel tedbirler layıhası, yarın 
(bugün) ayan meclisine gön
derilecektir. .Ayan azaları:ıın, 
yeni layıha üzerinde çok 
duracak ve uzun münakaşa

larda bulunacakları kanaatı 
mevcuttur. 

Doba gazetesi, yeni layı
haya hücum etmekte ve Leon 
Blum kabinesinin, hataya düş
tüğümi ileri sürmektedir. 
lzmir' de vaziyet: 

Fransız frangının kıymetin
den düşürülmesi üzerine, hü
kumetimiz döviz alım satımı
nın sterling üzerinden yapıl· 

Antakya' dan 
İstanbul 30 (Hususi) - An· 

takya Araplarının tertip ettik
leri bir miting esnasında bir 
marangornn dükkanında asılı 

bulunan Türk bayrağına teca
vüz edilmiş ve bundan dolayı 
bir Arbede çıkmış' ır. Türk 

• 

bir görünüş 
harici tesirlere kapılmış birkaç 

serseriden ibaret olduğu t(\· 

hakkuk etmiştir. Fransız zabı

tası, derhal harekete gelmiş 

ve mütecavizleri ele geçirerek 

haklarında kanuni takibata te· 

bayrağına tecavüz edenlerin, vessül eylemiştir. ---------·· ......... ... 
Madrid muhasara edildi 

ispanya nazırları, ansızın kaçmışlardır. Cebe
üttarık bogazında deniz muharebeleri oldu 

----------·---·~----------
İspanya Reisicumhuru İstifa Etti 

Cebel üttarık, 30 (Radyo)
lhti lfı.lcilerin kumandasında 
bulunan Kanarya adındaki 
zırhlı, dün boğaza hücum etmiş 
ve hiikumcte sadık Gravniya 
to. pitosuna ateş ederek ba
tırmıştır. Bombaı dıınan esna
sında boğazda bulunan diğer 
bir lorpito da hasara uğra
mıştır. 

Deniz muharebesinden son-
ra boğazdan geçen Fransız 
bandıral ı Kutupya adındaki 
vapur, deniz üzerinden birçok 
ölülerle yaralılar toplamıştır, 
bu hadise, hükumet taraf tar
ları nezdinde derin akisler 
uyandırmıştır. 

Paris 30 (Radyo)- İhtilalci
lerin büyük kumandanlarından 
olup Toledo şehrini zapteden 
gen er al T orado, karargahım 

Madrid cephesine nakleylemiş-

M. Azana, 
tir. Katalonyadan cepheye ge-

tirilen kuvvetler, ihtilalcilere 

karşı harp etmekten çekinmiş

lerdir. Madrid'de büyük bir 
anarşi hüküm sürüyor. 

Burgos 30 (Radyo) __:_ is
panya nazırları ansızın kaç
mışlardır. Marksistler, bu ha
diseden derin bir teessür duy
muşlardır. 

Burgos 30 (Radyo) - Bir 
çok lngiliz tayyare zabitleri, 
İspanya hükumet kuvvetlerile 
birlikte ihtilalciler aleyhine 
çarpışmışlar ve ölmüşlerdir. 
İhtilalciler bunu tesbit etmişler
dir. 

Roma 30 (Radyo)- ispanya 
ihtilalcileri, Madrid üzerine 
yürümekte devam ediyorlar. 
Otuz kilometreye kadar yak
laşan kuvvetler, şehri muha
saraya başlamışlardır. Bugün
lerde Madrid civarında kanlı 

muharebeler olacağı zannolu
nuyor, 

Barslon 30 (Radyo)- Satan
( Devamı 4 üncü salıi/ede) 

fodan döndü 
--·-· , Kral , Yunan donanmasının 

manevralarını n;takip edecek 

Yunan kralı 
Atina 30 (Hususi) - Kral 

ikinci Yorgi, bugün Korfo 

adasından dönmüş ve Faliron

da nazırlar tarafından karşı

lanmıştır. Kral, saraya gittik

ten sonra başbakan general 

Metaksas'ı kabul etmiş ve Yu 

nanistanın, finalse! işleri uze-

Dançing 
Hakkındaki rapor 

okunacak 
Cenevre 30 (Radyo)- Ulus-

lar sosyetesi assamblesi, bugün 

öğleden sonra gizli bir top
lan~ı yapacak ve Dançing ko
komiseri M. Lester'in raporunu 
dinliyecektir. Söylendiğine göre 
M. Lester, M. Avenol'un ye
rine Uluslar sosyetesi genel 
sekreterliğine seçilecektir. 

karşılanırken 

rinde konuşmuştur. Kral, mü
teakiben Porturaftı limanına 

hareket etmiştir, orada, Ave
rof zırhlısına binmiştir;Yunan 

donanmasının yapmakta ol
duğu manevraları takip eyli
yecektir. Kralın rdakatında 
başbakan general Metaksas ta 
vardır. 

ihtiyar 
ispanya prensi 

öldü 
Viyana, 30 (Radyo) - is

panya prenslerinden Kari Al
fons Dö Borbon, 87 yaşların: 
da olduğu halde bugün vefat 
eylemiştir. 

Prens, San - Sebastiyen' de 
ölmüştür. Kendisi, lrun cıva
rmda gömülecektir. 

( --(Ulusal Birlik) e Göre,-- J 
~~~~--~~-~~-------
1 ç kiye dizgin vurmal ı 
Son günler içinde, biz içki yüzünden birçok hadiselerle 

karşılaştık. Evvelki gece yarısı, rakı şişeleri içinde şahlanan 

bir düşmanlık, sokak ortasında bir maktulle bir mecruh verdı. 
Dün de, gene İşretin tesiri ile bir muhtarı öldürmüşler. 

Veremi temsil eden tablolarda, iskelet halinde bir ejderhanın 
elinde muazzam bir tırpanla insan kalabalıklarının üstüne 
çullandığı görülür. 

işreti temsil eden tam bir sembol yaratmak istesek, içinden 
kan akan şişeler ve onların dibinde aile kabirleri, insan me
zarları resim etmek mecburiyetinde kalırız. 

İşretin sağlık üzerindeki tesirlerinden sarfınazar, cemiyet 
içinde bir günde, kaç aileyi söndürdüğünü, kaç karı kocayı 
gırtlaklaştırdığını, kaç cerh, kaç dayak, kaç küfür hadisesi çı
kardığını, kaç sakat ve kaç maktul verdiğimizi ve bütün bun
ların cemiyet ve vatandaşlık ahengi üzerinde tesirleri 
olduğunu esaslı bir şekilde gösteren bir istatistik tanzim 
edebilseydik kimbilir, ne müthiş hayretlere düşerdık? 

İstanbul' da bir Y eşilay cemiyeti var. Kr.f dağının arkasında 
anka kuşu gibi .. Maamafih ona da hak vermemek imkansızdır. 

Çünkü kadınlı, erkekli binlerce kişinin bol bol işret kullan
dığı bir memlekette bu felaketle mücadele açmak epeyce 
zordur. Zordur amma, hiçbir zaman propaganda ve mücade· 
leden vaz ·geçmek de doğru değildir. Bir hakikat var ki, 
korkunç bir dev gibi yürüyor.. içkinin tahribatı artmakta, 
iptilalar çoğalmakta, şuurlu şuursuz içki kullanılmakta, gençler 
arasında da bu temayüller baş göstermektedir. 

Bunun sonu nereye varacaktır?. 



sahife 2 

Ciirmii Meşhutlar 
Talimatname kat~i şeklini 

Talimatnameyi almıştır. 
aynen yazıyoruz 

Ankara'da hazırlanmış olan 
ve lstanbul' da salahiyetli kim
seler tarafından bir gere da· 
ha gözden geçirildikten sonra 
tam şeklini alan cürmü meş
hut talimatnamesini, birkaç 
günde bu sütünlarda neşrede· 
ceğiz. Bugün talimatnamenin 
ilk kısmını yazıyoruz: 

Kanunun tatbik 
edildiği suçlar 

1 - Kanun m'!şhud suçlar 
hakkında tatbik edilir. Meş
hud suçlar ceza mahkemeleri 
usulü kanununun 127 nci 
maddesinde tarif edilmiştir. 
Bu tarif dört hali ihtiva 
etmektedir. 

A - Tarifin ihtiva ettiği 
dört halden birincisi asıl 
meşhud suça taalluk eder. 
Asıl meşhud suç işlenmekte 
olan suçtur. Fail suçu işlerken 
görüldüğü için suçun bu şe
kildeki meşhudluğu suçlunun 
onu işlediği hakkında katiyet 
ifade eder. Suçu işlerken üs
tüne vanldığı takdirde suçlu
nun inkara da mecali kalmaz. 

B - Tarifede bundan son
ra meşhud suç sayılan haller 
yazılıdır. Bu üç halde de 
.suçlu suçu işlerken başkaları 
tarafından g2rülmüş değildir. 
Suçun işlenmesinden hemen 
.sonra zarar gören şahıs, ya
hud fiili görenler tarafından 
husule gelen teessür ve heye· 
can içinde suçlunun takip 
edilerek yakala9ması meşhnd 
.suç sayılan hallerin başında 
gelmektedir. Suç işlenip bit
miş ve hakiki manada meş
hudluk kalmamış olmakla be
raber suçlu takip edilerek ya· 
kalanmış olduğu için hakkın
da çok esaslı karineler mev
cuttur. 

C - Suçu işlerken görül
memiş ve takip edilmemiş 

olmakla beraber suçlunun su· 
çun pek az evvel işlendiğini 
gösteren eşya ve eserlerle 
yakalanmış olması hali de 
meşhud suç sayılmıştır. 

D - Tarifin henüz işlen
miş olan suç kelimelerile ifa
de ettiği dördüncü halde suç
lu suçu ilerken görülmüş ol
madığı gibi zarar gören şah
sın veya suçu işlenmiş bir 
halde görenlerin husule gelen 
umumi heyecan içinde takip
lerile de yakalanmış değildir. 
Kendisinde suçlu olduğuna 
esaslı karine teşkil edecek 
eşya ve asar da ;elde edilme· 
miştir. Fakat suçu işleyip bi
tirmiş olan suçlu henüz suçu 
işlediği yerde bulunmaktadır. 

O suretle ki suçun başkası 
tarafından işlenmiş olması ih
timalini selbetmek itibarile 
kendisini itham eden bu vazi
yeti aleyhinde ı çok esaslı ve 
kuvvetli bir karine teşkil et
mektedir. 

Kanun meşhud suçların bu 
dört hali hakkında da tatbik 
edilir. 
2 - işlenmekte olan suçlar 

ile henüz işlenmiş olan suçla· 
rın ceza mahkemeleri usulü 
kanunundaki tarif mucibince 
meşhud sayılmaları için failin 
yakalanması şart olmadığı hal
de bu istisnai takip ve mu
hakeme usulünün tatbik edi-

lebilmesi için bu hallerde de 
suçlunun yakalanması şarttır. 

Kanun, bu şartı birinci mad
desinin ilk fıkrasındaki faili o 
sırada veya pek az sonra ya
kalanan kelimelerile açık bir 
suretle ifade etmiştir. 

3 - Kanunda suçlunun ne 
kadar müddet içinde yaka
lanması icap ettiği tasrih 
edilmemiştir. Kanunun ruh ve 
manasından mülhem olmak 
suretile C. Müddeiumumileri 
suçun yaptığı tesirlerin de 
derecesini ölçerek bu müd
detin kaç gün olabileceğini 
tayin ederler. 

4 - Kanun, Adliye teşki
latı olan yerlerdeki belediye 
sınırları içinde işlenmiş olan 
suçlular hakkında tatbik edilir. 
Belediye sınırları haricinde 
kalan nahiye ve köyler kanu
nunun da tatbik sahası hari
cindedir. Adliye teşkilatından 
maksad asliye teşkilatıdır. 
Yani kanun asliye teşkilatı 
mevcud olmayıp yalnız sulh 
mahkemesi bulunan yerlerde 
tatbik edilmiyebektir. Esasen, 
C. Müddeiumumisinin sulh 
işlerini de mahkemeye iddia
name ile sevketmesi esası 

kabul edilmiş olmasına göre 
tatbikine maddi imkanı da 
yoktur. 

5 - Kanun, panayırlarda 
işlenmiş suçlar hakkında tat
bik edilir. Panayırlar belediye 
sınırlarının haricinde de olsa 
buralarda işlenen suçlar · b~u 

kanun hükümlerine tabidir. 
C - Müddeiumumileri kaza 

daireleri içinde kurulan pazar
lardan panayır mahiyetini haiz 
olanlarının bir listesini en 
büyük mülkiye amirinden is
terler. 

6 - Kanun, ağırceza mah-
kemeleri vazifesi dışındaki 
cürümler hakkında tatbik edi
lir. Kanunun şumulü haricinde 
kalan ağırcezalı cürümler 
C. M. U. K. nun 421 nci 
maddesinde gösterildiği üzere 
ölüm, ağır hapis ve beş sene· 
den fazla hapis cezalarını 
müstelzim olanlardır. 

7 - Kanun, T. C. K. nun 
529, 534, 539, 545, 548, 541, 
565, 567' 568, 57 ~' 572, 573, 
574 ve 576 ncı maddelerile 
534, 540 ve 547 nci madde· 
lerinin ikinci fıkralarında yazılı 
kabahatlar hakkında tatbik 
edilir. Bunların haricinde ka
bahatlar hakkında tatbik edil
mez. 
8- Siyasi mahiyeti haiz olan 

suçlar hakkında bu kanun tat
bik edilemez. 
9 - Hususi muhakeme usul· 

lerine ve takibi izin veya ka· 
rar istihsaline bağlı olan suç
lar kanunun şümulü dışında
dır. Kaçakçılık ve matbuat 
suçları gibi hususi muhakeme 
usulüne bağlı olan suçlarla 
Cumhurreisine, hükumetin şah
si manevisine, Türklüğe vaki 
hareketlarde olduğu gibi taki
bat icrası Adliye Vekilliğile 
Büyük Millet Meclisi reisliğin· 
den ve teşrii masuniyet mev
zuu bahsolan hallerde olduğu 
gibi Büyük Millet Meclisinden 
izin istihsaline bağlı olan suç
lar hakkında bu kanun hüküm
leri tatbik edilmez. 

(Arkası oar) 

30 Eylül 936 ~ 
(Ulusal Birlik) 

~~--~~~----------~------~ 

Dağda köylülere sal· 
dıran bir domuz 

Kuyruğunu kaybeden 
kuyruklu ylldız .. - ~-.----~~-

Alimler telaş içinde, kuyruğun Şamlı'ya dört saat uzaklıkta bulunun sa-
nereye gittiği meçhul lerya ormanında odun kesen köylüler 

Üç ay evvel Peltier kuyruklu ala kuyruklu yıldızı iki par· bir domuz hücumuna uğradılar 
yıldızının dünyamızın yakının· çaya ayrılmıştı. Dört sene Balıkesir, (Hususi muhabiri· vakit bütün köylüler ikişer 
dan geçmesi büyük bir hadise sonra yanyana iki parça ha- mizden} - Ôtey gün dağa üçer kişilik gruplar halinde 

olarak herkese heyecan ver- linde tekrar göründü. Bundan odun kesmeğe giden köylüleri ayrılarak odun aramağa 'it 
mişti. Bugün, bu kuyruklu b d h k bir domuz kovalamıştir. kesmeğe başlamışlardır. Bıı 

sonra u parçalar a a Ü- ı 

Yıldızı cenup yarım küresinde Şamlı'nın Karabeyler kö- gruplardan birine dahil bu,,. 
çük parçalara aynldılar ve d b k k 1 b 1 11· gören alimler daha büyük bir yün en ir aç öy Ü ara a a- nan ve ormanın tam ortasıd 

b. h k ld l 1872 ve 1885 seneleri teşrini- rını koşarak odun kesmek dan geçen büyük dere e 
ıry 1je~na v apı ~ arb . 

1 
sanilerındeki meşhur yıldız üzere Şamlı'ya dört saat odun kesmekte olan Şamlın~d 

ı ız uyrugunu ay etmış l k ld. mesafede bulunan Sülerya K b l köyünden Ha'ı 
Peltier'nin kuyruğu ne oldu? yağmur arı vu ua ge ı. ~lra Meyher d . köyün· 

Y ıd d
.. "? B k b. 1892 de de Holmes kuy· ormanı denilen Yağcılar da- og u e me ve aynı 

o a mı uştu aş a ır d k d d"w 'k' k d şı ile 
ld k ? k\ \ d

. k ğına o un esmeğe gitmiş- en ıger ı ı ar a 
yı ıza çarpara yandı mı ru u yı dızı mütema ~ye şe • lerdı'r. b' l'kt b' l k l lar .;e 

• • .. • • A b ır ı e ır ara ı ça 1 
Yoksa, yıldız ıhtıyarladıgı ıçın lini değiştirdi. Alimler unun K·· 1 .. 1 /D 4 ·· ·· h•feJı/ 
saçları mı dökiildü? da sebebini izah edemediler. oy u er dağa vardıkları evamı uncu sa 

1 ~ 
Bu suallere bizim ?'ibi, alim- Bugün bu hadiseler, kuyruklu İzmir Emrazı sarive hastaha-

ler de cevap veremıyorlar. yıldızların şaşmaz bir nizam J 

Kuyruklu y~ldızların başına içinde dönüp kainatta bir ka- nesi b<ışhekimlig., inden: 
gelen daha bırçok maceralar rışıktik unsurn olduklarını ıs-
yardır. Meşela, 1846 da, Bi- bat etmiş oluyor. ----------· --------
Dört Sirk aslanı 

~~--------~-~-Kasaba halkını korku ve deh
şet içinde bıraktı 

Yeni kapanan lzmir fuarın
da, büyük sirkin lraplan ve 
arslanlarını rahat, rahat sey
rettik; fakat demir kafes için
de uyuşuk bir halde uyuyan 
arslanların firarı ihtimalini 
düşünen hiç olmadı. 

Geçen sene Fransa'da iki 
arslan bir sirkten kaçmış, 
hirkaç kişiyi yaralamış bir 
kişiyi de parçalıyarak öldür
müştü. 

Geçen hafta da İngiltere de 

de böyle bir hadise olmuştur: 

Büyük bir sirk Esseks kont· 

tuğunda bir turnaya çıhmış 

ve son olarak Brante kasaba-

sına uğramıştır. Bu sirkin 

Paşa, Sez.ar, Olof ve Prens 

isimli dört arslanı vardır. 

Ve geçen Cuma sabahı, 
dört arslan kardeş e~ ele ver
mişler ve demir kafeslerden 
firara muvaffak olmuşlardır. 

Sirke komşu olanlardan 
genç ve güzel Madam Leyli 
F oks hadisenin başlangıcını: 

- Ben henüz karyolayı 

düzeltiyordum, pencereden 

dışarıya bakrnca, iki azgın 

aslasının komşunun bahçe 
duvarından içeri atladığını 

gördüm ve çığlığı bastım. 

Şeklinde anl.ıtmaktadır. 
Bu çığlıktan büs·bütün kor

kan aslanlardan birisi, ikinci 
bir hamle ile madam Foksun 
bahçesine &tlamıştır. 

Halbuki bahçede madam 
Foksun küçük ve henüz 18 
aylık bulunan oğlu küçük 
arabada uyumakta, çocuğun 

hemşiresi Patrisya da mutbak 
kapısı önünde oynamaktadır. 
Fakat, aslan kibarane ve 
ustaca bir sıçrayısile küçük 
arabanın üzerinden atlamış ve 
geçmiştir. 

Mücellit 

Ali Rıza 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Madam F oks, çocuğunun 

geçirdiği tehlikeden sonra, bir 
çılgıd gibi bahçeye koşmuş, 

kızını bağrına basarak gene 
bir deli gibi komşuya firar 
ve iltica etmiştir. Küçüğü 
araba ile bahçede unutmuştur. 

Aslan bu sırada diğer bir 
bahçeye geçmiş ve kümesteki 
hayvanları parçalıyarak gü
zelce yemiştir. 

Madam F oks, iltica ettiği 
sahibi madam Hürri ile bir
likte mutfakta bulunuycrlardı. 
Bu sırada; arslanlardan diğer 
birisinin, Sezarın mutfağın 

penceresine saldırdığını ve 
pe,1cereyi kırarak içeri girmek 
üzere olduğunu görmüşler ve 
ölecek bir hale gelmişlerdir. 
bir taraftan çığlık basıyorlar, 
diğer taraftan pama kaçmağa 
çalışıyorlardı. bu ğürültüler, 

diğer komşuların da nazarı 
dikkatini celbetmiş ve kasa· 
banın dört azgın arslan isti
lası altında görünce, hepsi de 
damlara iltica etmişlerdir! 

Bu sırada, palyaço Alber 
madam Foksun bahçesindeki 
tavuk ve hindileri yemiş olan 
aslan paşayı, büyük bir ma
haret ve büyük bir cesaretle 
yeddine almağa muvaffak ol
muştur. Küçük çocuk ta bah
çede arabada hala mişil mişil 
uyumaktadır! 

Sezar da yemek salonunda 
yan gelirken tutulmuş, Sloif 
ise bir hendeğe düşmüş ol
duğundan kımıldamıyacak bir 
haldedir. 

Dördüncü aslan, prense ge

linee, bu da madam Ellenin 
bahçesine girmiş, madam El
lenin bahçesine girmiş madam 
Ellen ve kızı mutfağa kapana
rak bağırmağa başlamıştır. 
Aslan bunlara hiç ehemmiyet 
vermeden bahçede çiçekler ve 
kelebekler ile oynamağa ko
yulmuştur.: 

Palyaço, aslanları 

ve hiçbir müşkülata 
dan toplamış, demir 
rine tıkmıştır . 

böylece 
uğrama

kafesle-

Kendisini tebrik etmek isti
yenlere Alber: 

- Ben, sadece palyaçoluk 
rolünü yaptım; demiştir. 

Ayni günün akşamı, dört 
aslan sirkte numaralarını hal
ka göstermiıle,dir • 

Hastahanenin 936 mali yılına ait 8 aylık ihtiyacından nıik
tar ve tahmini fiatlarile muvakkat teminatları aşağıda yazılı 
etler 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. istekliler 

şartnmeleri her gün hastahane başhekimliğinden alıp okuyabi· 
lirler. Eksiltme 1 Teşrinievvel 936 perşembe günü saat 11 de 

Tepecikte emrazı sariye hastahanesinde yapılacaktır. Muvalc· 
kat teminatlarını nakit veya kıymetli evrak olarak ve.re" 
ceklerin eksiltme gününe kadar vilayet veznesine yatırrnall't1 
lazımdır. 15 21 25 30 387 
Tahmin edilen miktar Muvakkat teminat Cinsi 

Fiatı Kilo Lira Kr. 
Lira 
1050 
525 • 

3000 
1500 

78 
39 

75 
38 

Koyun eti 

Kuzu " ~ -------
lzmir vakıflar direktörlü-

ğünden; 
Çorakkapıda şeyh Ali camii halı ve diğer eşyası onbeş gu~ 

müddetle müzayedeye konmuştur. ihalesi 10/ 10/936 cumartesı 
günü öğleden evvel saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin def>'Y 
zito paralarile mahallinde müteşekkil komisyona müracaatl,rl 
ilan olunur. 25 30 5 10 
___________________________________________ ___,,. 

Fratelli Sper- Kiralık E\I 
co Vapur Acen

tası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"HERMES" vapuru 30 ey

lülde gelip 5 birinci teşrine 

kadar ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG 
için yük alacaktır. 

"CERES" vapuru 2 birinci 
teşrinde gelip yükünü tahliye
den sonra BURGAS, VAR
NA . ve KÖSTENCE ıçın 
yük alacaktır. 

"SATURNUS" vapuru 11 
birinci teşrinden 14 birinci teş
rine kadar ANVERS, ROT
TERDAM , AMSTERDAM , 
ve HAMBURG için yük ala· 

caktır. 
"CERES" vapuru 21 birinci 

teşrinde gelip 25 birinci teş
rine kadar ANVERS, ROT
TERDAM , AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"HEMLAND" ntotörü 29 
eylüle beklenmekte olup ROT· 
TERDAM, HAMBURG, BRE
MEN, COPENHAGE, DANT-

ZIG, GDYNIA, GOTEBURG, 

OSLO ve ISKANDINAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

"VASALAND" motörü 13 
birinci teşrinde gelip ROT
TERDAM, HAMBURG, BRE
MEN, COPENHAGE, :Go
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

.. ALBA JULIA., vapuru 25 

Köprü tramvay durak yt" 
k.r,. 

rinde 681 numaralı ev 1 

·51t 
lıktır. Evde her türlü tesı ~ 
ve konfur mevcuttur. Görl11e 

için Köprü bakkalı bay f>.h· 

Birinci sınıf mutabassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlıı 11 

Cilt ve Tenasül hastalık 
ve elektrik tedaflisi 

İzmir - Birinci beyler sok•ğıd~ 
Elhamra sineması arkasııı 

No.: 55 

eylülde gelip MALTA, M~; 
SiL YA ve CEZAIR için 'f" 
alacaktır. bi· 

: SUÇEA VA" vapuru ~O·ııcİ 
. . . d l' 21 bıtl 

rıncı teşrın e ge ıp }!-' 
teşrinde PlRE, MALTA •. tA -/J~ 
SiL YA ve CEZAIR iç111 

alacaktır. 

ZEGLUGA POL51'A .. ı 
.. SARMACJA" ınotô~fll· 

birinci teşrinde doğru yrJll
VERS, DANTZIG ve GD ır· 
limanları için yük alacakt ..ile 

·ble•· 
ilandaki hareket tarı .Jet' 

navlonlardaki değişiklikle e._ 
acente mcsuliyet kabul eı;;~ 
Daha fazla tafsilat ;.ıı_.,il 
için ikinci Kordonda ttÖ' 
ve Tahliye binası arkaS' rıt'' 
FRATELLI SPERCO "}eti" 
sına müracaat edilınet• 
olunur. 

Telefon: 2()()41200 
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__ Sahife 3 ---------------~<U~lu_sa_l _B_ir_li_k~) -------------

r:,:KA YE 1 Bozulan plin! ••)jOiivier ve şü-
-------------- rekası Limited 

k Flor Gömans, boşalmış 
ahve fincanına bakarken, 

tekrar tekrar mırıldandı; şöyle: 
- Acaip şey doğrusu . Acaip 

Şey. 

I Flor Gömans'ın böyle şaşı
acak mahiyete bulduğu şey 
neydi?. O, bol güneşle yıka
~an gazinoda otururken, yanı 
/Şında duran adam, şöyle 
'Yordu: 
. - Güzel şehrimizde birbi
tıne hu kadar benziyen iki 
a~am bulunması sahiden aklın 
~.~ıyacağı bir şeydir.. Böyle 

8ızım gibi birbirine benziyenl. 
E~ kadar tıpkı tıpkısına!. 
ger uyanık olduğumu bilme

scrn, rüya gördüğümü sana· 
cağırnl. 

d Flor Gömansın benzerinin 
~ ı Artur Köne.. Hakikaten 

ın bir benzerlik! Hemen he
~en tam! Yalnız arada bir 
ark varsa, o da Flor Göman
sın mu t l" . n azam yaşıyan, ge ırı 
~~reden geldiği belli olmıyan 
!\~ ad~m. ~iması ve Artur 
.. nenın ıntııamsız bir hayat 
surınes · 1. . .. 1 1· 

ı, ge ışı guze e ıne pa-
ta R •. b.. eçırıp yaşaması. Arada 

0Yle bir fark! 
Birincisi, ikincisine bir kah

"e "k d 1 ram edecek kadar nazik 
d lvrandı; üstelik, evine de 
avet etti. 

Ş Attur Köne, bu davet kar-
ısında , 1 d 'd'l !naz anma ı. Davet 

1 di(j." .. bi . 61 yere gıttı ve ev sahi-
nın z ki d.. · ·· tlıcı e

1
v e oşenmış goz 

tıa h eşya arla dolu salonları· 
orı ayran hayran bakarken; 

Un he k'l ' . . 'd ' r ay ve ı ını zıyaret 
erek l" .. b" ld ~İt .?e ırı~ı ızzat a ığına 

kuı soyledıklerine dikkatle 
ilk kab tt d ·· ·· dald ar ı; uşunceye 

1. 

da~~et, neden olmasın? Ara· 
Ilı kı benzerlikten istifade et-

e .. k 
kıp · mum ündü: Bir ay kal-
kilin ınaı sahibinden önce ve
birı} Yazıhanesine uğradı mı, 
cek :rcc frank ele geçirebile-

tı· 
llıe ' sonra da hemen ecnebi 
Ota~!eketlerden birine sığınır, 
ftır . rahat bir hayata kavu-

' ınr ltqd ızamsız, ne zaman ne 
b1ı:r para eline geçeceğini 
ltılur~~en yaşamaktan kur-

trtesj. sef k' .. .. l . d 
llıaı s . . er ı goruşme erın e 
l0 d ahıbınin hava yoluyle 

n r • 
~rı k a Ya gidip orada birkaç 
litirı· alacağını ve bu ayın ge
.ı 1 dö .. 
111:rı nuşten sonra vekilin-
b alaca" ·· ı · f>Cfit' . gını soy emesı, onun 
" ını el . . 
ıarıa, .~ ?eçırmeğı tasarlı-
~tt musaıt zamanın gelip 
~el ~ğını hatırlattı. İşte en gü
j..ı ırsatı K 11i. li · açırmağa gelmez 
~Ctekt~men harekete geçmek 

') ı. 
<.en . 

O L_,. gın dostunu teşyi etti 
~ 11""al ' ~tb~ı an_ır havalanmazJ da, 
bıseı . e.vıne döniip, en iyi el
ba>'a;rını giyindi, şıklaştı ve 
-tıJdı ~nın en büyük macerasına 

G,t . 
~ılltrı Çı, vekili, bürosunda 

yorulmasına lüzum yoktu. Ve
kil, seyahatinden döndüğüne 
göre, tahsilatın mütebakisini 
o yapacak ve mal sahibine 
teslim edecekti. 

Vekili!1 bürosuna gitti. Önce 
vekilin karısı ile karşılaştı. 
Kadın beşüş bir sima ile 
ve hürmetkarane karşıladığı 
mal sahibinin benzerine, ko
casının hemen şimdi gelece
ğini söyliyerek, dışarıya çıktı. 
Fakat, çok geçmeden gene. 
kendisi gelip kocasının biraz 
daha bekleteceğinden dolayı 
itizar beyan etti. Bununla be
raber, asabileşmişti . Her ne
dense .. 

Bu hale dikkat eden Artur 
Köne, endişeye kapıldı. Aca
ba ne olur ne olmaz, kalkıp 
gitse miydi, yoksa. Tamah 
etti, daha fazlasını ele geçir
mek hırsını yenemedi. Hem, 
cacım, ortada gayri tabii bir 
yoktu kf.. 

Derken, koridorda ayak 
sesleri ... Adımlar. . Kapı açıl· 

dı .. Mal sahibinin vekili gö · 
ründü; o kadar değıl, polis· 
ler de .. 

Polis müfetlişi, gözlerini, 
nasıl hareket edeceğini şaşı-

ran Artur Köneye dikerek ve 

omuzlarını yakalıyarak şöyle 
dedi: 

- Planımız mükemmeldi 
doğrusu.. Hemen hemen mü-
kemmel.. Yalnız bir hataya 
düştünüz. Her Artur Köne .. 
Bu sabahki gazeteleri okuma
ğı unuttunuz. Eğer şöyle bir 
göz ~gezdirmeği ihmal etme
miş olsaydınız! 

Mal sahibinin benzeri şuur
suzca kurtulmak istiyen bir ta 
kını el hareketleri ile beraber 

vapur acentası 
Pasaport yolcu salonu kar

şısında Lekol Riz binasında 
no. 168 Tel. 2443 

Not: Vurul tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

LONDRA HATTI 
"DIDO" vapuru 29 eylüle 

kadar LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır . 

"DRAGO" vapuru 30 ey
lülde LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 9 bi-
rinci teşrine kadar LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

"MARONIAN" vapuru 19 
birinci teşrine kadar LOND
RA ve LEITH için yük ala
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"DRAGO,, vapuru 7 birinci 

teşrine kadar LIVERPOOL 
ve GLASGOW. için yük ala· 
caktır. 

"EGYPTIAN,, vapuru 15 bi-
rinci teşrine kadar LIVER
POOL ve SWENSEA'dan 
gelip yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"HERAKLEA" vapuru bi

rinci teşrin ortasında HAM
BURG BREMEN ve AN
VERS'ten gelip yük çıkara-

caktır. 

kekeledi ; 
- Sabah gazetelerini mi ? 
- Evet, bu sizjn düştüğünüz 

tek hatadır. Vaktile öğrenmiş 
olmanız gerek olan şeyi, ga
zetelerden öğrenmiş olacaktı
nız. Sahici Flor Gömansın öl
müş olabileceğini aklınıza ge
tirip hesaba katmadınız. Bir 
otomobil kazası sizin planınızı 
sonunda alt üst etti, işte ! ... 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 

çeşitleri satar. 

lzmir Yün Mensucatı · 
Türk A. Şirketinin 

Jialkapınar liumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlani 
Zarit 

Ve ucuzdu 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"ANGORA,, vapuru 21 ey

lülde gelip HAMBURG BRE
MEN ve ANVERS'ten yük 
çıkarmıştır. 

"TINOS" vapuru 24 eyliilde 
bekleniyor, 29 eylüle kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala
caktır. 

" KYPHISSIA .. vapuru 6 
Bci. teş rinde bekleniyor, 10 
Bci. teşrine kadar ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yükliyecektir. 

"GERA" vapuru 15 ilk teş
rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 
kadar, ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yükliyecektir. 

" ATHEN .. motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektir. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
NEVYORK 

"EXAMINER,, vapuru 26 
eylülde NEVYORK'a hareket 
edecektir. 

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

"EXMINSTER,, vapuru 30 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK V'! BOSTON için yük 
alacaktır. 

PIRF AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

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

"EXCALIBUR,, vapuru 23 
ilk teşrinde PiRE' den BOS
TON ve NEVYORK'a hare-
ket edecektir. 
Sefer müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MIDDEL-

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

•• - . . 
• .: ... • - o : "•. of • • • - .,, ... · ~-='· .... , • < o • • • I 

HA VSLINJE ıı • 
"BANADE~~~ motörü ha- ADliokAtg~~ 

len liıranımızda olup HAV- illl 
RE, DIEPPE DÜNKER.K Çocuk Hastalıkları 
ve NORVEÇ limanlarına yük mütehassısı 

İkinci Beyler Sokağı No. 68 
alıyor· Telefon 3452 

"BOSPHORUS., motörü 22 -~--1------11 
·ıkt · d b kl · HAV LfNZ için yükliyecektir. 
ı eşrın e e · enıyor, -
RE, DIEPPE, DÜNKERK, JOHNSTON WARREN LİNE 
ANVERS DiREKT ve NOR- L TD.-LIVERPUL 

' " KENMORE .. vapuru 27 
VEÇ limanlarına yük alacaktır. eylülde BURGAS, VARNA, 

ARMEMENT H. SCHULDT KÖSTENCE, SULINA, GA-
HAMBURG LAÇ ve BRAILA limanlarına 

"DUBURG,, vapuru halen hareket edecektir. · .. 
limanımızda olup ROTTER- SERViCE MARITIM 
DAM ve HAMBURG liman- ROUMAIN 
larına yük alıyor. "DUROSTOR" vapuru 30 

KHEDIVIAL MAİL LİNE eylülde bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 

"ABOUKİR,, vapuru 30 ey- GALAÇ aktarması olarak BEL-
lül öylen sonra hareket ede- GRAD, NOVISAD, BUDA
cektir. PORT-SAIT. HAYFA, PEST, BRATISLAVA VIYA
BEYRUT ve İSKENDERlYE NA ve LINZ için yük ala
için yükliyecektir. 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARlTlM 
BUDAPEST 

"DUNA,, motörü 22 ey
lülde bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPESTE , 
BRATISLAVA, ViYANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

"SZEGED,, motörü 13 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NHVISAD, BUDAPEŞTE , 
BRA TİSLA VA, VİYANA ve 

caktır. 

CANADİAN PAC1FlC STE
AMSHIP LTD, 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta Lf VERPUL' dan 
hareket eder. KANADA'nın 
limanlarile dahili şehirlere 
İZMİR'de DIEKT konşimento 
verilir. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-

şilmez." 
Birinci Kordon ,lefoon No. 

No. 2007 - 2008 

• ~kıaı 1 adı, onun da seyahata 
~.. ş old .. .... k 
··~ ugunu ogrenere 
~tcanı sıkıldıysa da, sonra Satış Yerlerı· . ~ ~ ~. A~. ~ılı,,, . tahsilat yapmak yolu - - "'11' • ~-' -
ıı;:~ı. c[~ e~t•:ağa:c:~~ Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR ;. ~:,::. ' · t 'if · JI ·· f 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

'l\I erın ---~ 

~}'ı tn~~aştı . Kısa bir dolaş- HAii T. A. Ş. ~ . 1/ n n ru . , r .. o ıu 11• 
tarı uteakip cebine 35 000 M• v J • d'J • J F H - / " llJI $. {j ~.l~ı indirdı·' Uğ 1' k ı ımar .n..ema ettın ca aesınae A Rıı \~ ı ~ \ 
"ta 'k . ranı aca 1 ) ı ı"_? 
t:'ak

1 
i ev kalmıştı. KANDEMİR Oğlu ., [ ..,. , l -~ 

~ •t, bu iki ev için bizzat ,_ ~ , '· . ..-.ırCIOI _?"'~"' "''' 1 

r·· lir)• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye eder/el 
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. . .. . . · · Ciirid Hadiseleri 
lngıhzdonanmasının muhım bır kısmı'•G .. d 

0 
-
1

36 d • :., . . l I v b I d ırı , sınan ı onanması JÇP' Hayfa onlerınde op anmaga aş a ı bir üssüthareke olmuştu. 
F•ı• t• h ı• 0 f cı b• k•f f •• b t•ı b• d _ İşte, bu tahmin duydukları beyleri yedi büyük muhassr' 
ı ıs ın a va ının ena ır şe 1 a ması munase e 1 e ır e gibi çıkmadı; 500 kahramanın topu ile yerleştiler. 

DİZ nÜmay•Şİ yapılacak Ve bu sırada yİrmİ beş bin şehad~tine sebe_P olan infilak Bu topl~:d~n ~~k!ye ka.ııı;. 
hasebıle, muhacımlcr muhafız· aksam, Gırıd m ıtılaf devı~ 

kişilik bir kuvvet daha karaya çıkarılacaktır lann hepsinin de kellelerini lcri tarafından muvakkaten ıŞ 
kestiler ve S erdar Y1Jsuf pa· gali sırasında Avrupalılsrııı 

Paris 30 (Radyo)- lngiliz donanmasının mühim bir kısmı Filistin Arapları ile Yahudiler arasındaki arbedeler, bu hafta şaya _ ilk Girid zaferi olarak- hayretini mucip olmuştur.Bull' 
Hayfa önlerinde toplanmaktadır. Dönen şayialara göre, Filistin içinde çok kanlı safhalar geçirmiştir. takdim ettiler. ların nakil, tahmil ve tahli}'t 

Londra 30 (A.A)- Kudüs'ten Deyli Herald gazetc'sine bil· -- ·-- - l f 
ahvali mürıasebetile Araplara karşı bir deniz nümayişi yapıla- f d Osmanlı donanması da bu işl<'rinin fevkalade - kolay 8 

dirildiğine göre, Filistinde ör i i are ilanından sonra 10 Arap b'lt 
cak ve bu sırada Filistine 25 bin kişilik bir kuvvet daha çı· prensi Malta ve diğer adalara nr fyedilecektir. Bazı kimselerin adayı kendisine bir üssülha- mış olduğu bu sırada 1 

karılacaktır. Bu kuvvet, son günlerde Hindistandan getirilen Filistin'den Mısır'a geçmeınekr;~ için, Mısır-Filistin hududun· reke ittihaz etti. muntazam rıhtımı o\mı}'~ 
müstemleke askerlerinden mürekkeptir. daki muhafızlar arttırılmiştır. - 3 - bir sahile ihracı ne kadar ç 

--------•~+-+ •·· Hanya muharebeleri -güçtür. o zamanki nokS s· .,d D h . 1 ·ı· ı· Altına 1 - Muhasaraya başlarken ~.~ıal.-rla bu topların·~-~ 
Bı·r1 "ı·taglyaanz 1tayyea· ra mı ngı iZ ıra Anbargo ko- çüt:~::.: ;:~~'.~,;~:.:; r::~ ~~~·""::k ~:~:;;~~ :.:;~ 

yükletilerek pek kısa bir nıll 
ld d 1 

için de bu kadar kolay olmı- de"° 
resi kayba U uy uru uyor yac· aklar yacak bir iş idi. Böyle, çok Jet içinde muharip bir ··r~ 

B 30 (R d ) B. sına letin topraklarına ihracı. 1°. ingazi, a yo - ır kısa bir zamanda elde edilen - - l 111 
ltaıyan Yolcu tayyaresi, mü- Lahey 30 (Radyo) - Fi· ff k" f" h t• lerin maharet ve dirayet er muva a ıyet, se ıne eye ı er-
rettebat ve altı yolcusile be- - • -• I nans bakanlığı, Altına anbar· kanı ve efradı arasında bü- en biiyük bir del ildir. 

Y l l B b k 1 (M t k ) go koymak üzere bazı tedbir· yeniçeri kethudası rvfot:t 
raber kaybolmuştur. o cu ar aş a an genera e a sas ı' yük bir sevinçle karşılandı. d y b" Jikt 

d b d · ler almıştır. ağa a eniçerilcrile ır arasın a ir e gazctecı var- •ı b Hayna limanına Osmanlı d 5ıı azet e e eyanatl --- ·•·--- merkez mcterise gir i; . .,'t dır. Son gelen bir habere in g eCI r fstı•hka" mlarl donanması artık büyük bir cenaha Tırhala, Köstcndıl ; 
göre ltalyan tayyaresi bir ge· A · 30 (R d ) y · ı b b ı b t• · ı · b"I' d" H ı tına, a yo - u- 1 gazetecı ere cyanatta u u- ser es ı ı e gırc ı ır ı, an· fşkodra beyleri dört toP 
min direklerine çarparak düş- · d ı b k b k d · · k' G" .J • • J d · t f d t d ııt nanıstan ev et an ·ası, u- nara· cmıştır ı: ozaen gec, ırmış er yanın enız ara ın an aarru- sol cenaha da (yani en.,, 
müştür. Tayfalardan dört kişi .. b' b'' V · 11 y ·11 · d h · d } f 1.,,, .. gun ır te . ıg neşretmış ve - unan mı etı, ra mı- Paris 30 (Radyo)- Burada zun en mu ıa azasına memur ~.arşı düşen kısma) Se ~''..;p 
ile beş mütehassıs amele öl- drahminin esasını İngiliz lira- nin kıymetinden emin olmalı- iki kale şimdi Osmanlılar eli- Uskt"ip, Ohrı' ve Volçıtd•:1 l bulunmakta olan Çekoslovakya 
müştür. Telgrafçı yara an- sına ve Londra borsasına gö- dır. Hükumet, drahmiyi müm- ne düşmüc;: bulunuyordu. beyleri a l tı topla nı mur e .1

1
e erkanı harbiyei umumiye reisi, 'Ç 

mıştır. re tayin eylediğini, bir İngiliz kün olduğu kadar himaye bugün Fransa Erkanı harbiyei Bunun üzerine Osmanlı do- diler. Haseki Ali a:a ı. 
ırasının 540-550 rahmi nıu- etme için azımge en te ır- umumiye reisile birlikte şark " -----· • • --- l' d k 1 l db" nanması Hanya lı'manına bu··· Samsuncu başı lbr, .... hı"n1 8ığr,,ı 

F inansel tedbirler kabilinde satın alınabile- birleri almış ve her şeyi hudutlarına gitmişler ve istih- yük bir heybetle girdi. da Yeniçerilerle ilk hat' 
ceğini ve bugünkü alış fiati- yapmıştır. Elimizdeki kağıd kamatı gözden geçirmiştir. Serdar Yusuf paşa bütün işgal ettiler. i· ( Baştarafı 1 inci sahifede) 

ling üzerinden ve 635·633 

kuruştan yapılmıştır. Öğleden 
sonra sterling tenez

zül göstermiş ve 620-623 ku

ruştan muamele görülmiiştür. 

Merkez bankasında klering 

muamelesi yapılmamaktadır. Ve 

esasen müracaat ta yoktur, 

Ancak acele işler için istisnai 

muameleier yapılmaktadır. 

Frank üzerine taahhütlere 

girişmiş hulunan ihracatçıları· 

mızın ne suretle hareket ede

cekleri hakkında henüz lktı-
sad vekaletinden bir cevap 

gelmemiştir. Bu sebeple dün 
bazı ihracatçılar taahhütlerini 
ifadan imtina göstermişler

dir. Son gelen haberlere gö· 
re, florin de kıymetinden yüz
de yirmi beş kadar düşürül
müştür. Ancak bu hususta 
resmi bir haber alınamamıştır. 

Paris 30 (Radyo)- Meclisi 
meb'usan dün 26 saat süren 
bir toplantı yapmış ve netice· 
de frangın . düşürülmesi hak
kındaki kanun 226 reyi muha
life karşı 360 reyle kabul et
miştir. Kanun, Maliye Veka
letince teklif edilen şekli ay
nen muhafaza etmektedir. 
Başvekil M. Leon Blum, bu 

gün, Ayan meclisinde fevkal
J..de Finanse! tedbirleri hakkın

daki layıha etrafında uzun be-
yanatta bulunacaktır. 

Lahey, 30 (Radyo) F e· 
lemenk hükumeti. lngiltere' de 
yapılan para reformuna ben
zer bir reform yapacaktır. 

Nazırlar meclisi dün tekrar 
toplanarak bugün parlamen· 
toya verilecek olan para ka· 
nunu gözden geçirmiştir. 

Paris, 30 (Radyo) - Ko
münist meb'us Düelaş, komü
nistlerin Blum kabinesinin 
istifaya mecbur kalmamesı 
için para kanunn lehine rey 
verdiklerini, çünkü Blum'nn 

nin 546 ve satış fiatinin de paralar, kafi miktardadır. Dev- ----.•--- ümeraya ihraç harekeii emri Dokakin beyi Ali beY1
,-:, 

550 drahmi olduğunu ilan Jet bankası dövizi çoğaltını,Ştır. Dağda köylülere sal. verdi. Esaşen Osmanlıların pahiler, serden geçtiler. ğll' 
eylemiştir. Binaenaleyh endişeye mahal dıran bir domuz ı bir kısım kuvvetleri 24 hazi- nus ocak ldradı Suda bo 

S l ,. 'k't d t d f' yokt ıan 1645 Haziran 1645-29 zını tuttular. 1 ~ı canı en ave een ı- ur.,, (B .~ 2 .. h.'j.-') ke~ • aştaraJ ı ıncı sa ı eue B ti H B 
uans bakam M. Zavimpiyakos, Başbakan general Metaksas rebiulahır, 1055 te Gonya sa- u sure e anya Js.1 

ağaçlarla örtülü olan derede T k.. ·· ·h f d st r 

Madrid 
Muhasara edildi 

( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
derde .yakalanan dört süvari 

zabiti, hükumet tarafın

dan kurşuna dizilmişlerdir. 

Reisicumhur M. Azana res-

men istifa eylemiştir . 
Paris, 30 (Radyo) - Ga-

zeteler; (Toled) in sukutunu 

çok mühim görmekte ve Mad-

rid şehrinin, bundan sonra 

tehlikeye maruz kaldığını ve 

bunun da, yakın bir zamanda 

düşeceğini yazmaktadırlar. ---····· ... --Hindistan' da 
Bir İngiliz tayyaresi 
düştü ve parçalandı 

Londra, 30 (Radyo) - Dört 
motörlü bir İngiliz tayyrrcsi, 
(Dehli) istasyonu civarında 

yere düşerek parçalanmıştır. 

Tayyarenin içinde 17 kişi bu
lunmakta idi. Bu tayyare, 
dünyanın en son sistem tay
yarelrrinden biri idi. --·-···---Maden ocağı 
Olduğu gibi çöktü 

Londra, 30 ( Radyo ) -
Hindistan· da (Minobadra) ma
den ocaklarında feci bir inhi-

"dam olmuş ve amelelerden 
elli kişi ocakların içinde kal
mış, bir kısmı da ölmüştür. 
Hükumet, hayatta kalanları 
kurtarmak üzere lazımgelen 
tedbirleri almıştır. 

istifası ile sağ cenahın mevkii 
iktidarı tekrar ele alması mu
hakkak olduğunu söylemiştir. 

da şu beyanatta bulunmuştur: hillerine çıkarılmış ve önce aş opru cı e ın en ker 
bir hışırtı işitmişler, gittikçe Ekrem Yusuf paşa ve as 

"- Biliyoruz ki, birçok o ıJ1 
yaklasmakta olduğunu göre- Hanya üzerine yürüyerek şeh- lcri, Kostantin tepesinde 1'~.e 

kimseler, kahvehanelerde ve k d k' 1 d ' 
} l d d h 

rek dıkkat etmişler, bu gele- rin arşısın a ı tepe er e beylerbeyi Hasan paşa ağ' 
mey ıane er e ra minin mu· nin iri ve kırarmış ihtiyar mevki almış bulunuyordu. sancak beyleri ile Murad içr' 
kadderatı üzerinde kendi ken· hır domuz olduğunu görmüş- Yusuf paşada ordunun diğer ağa kumandasındaki Yerı dş 
dilerine hükümler yürü~üyorlar. lerdir. kısım ve ağırlıkları ile 27 riler, Suda boğazın.ı pJı 
Halka çok defa bildirdim ki, Domuz, tam istikametinde haziranda (Cemaziyclevvel 3 te) Dokakin · sancak bcyı 8fıt1' 
bu gibi indi kanaatlara bel bulunan köylüleri görünce Kostantin tepesi civarına çıktı bey vesair kuvvetler tar k•r' 
bağlamasın. Tavsiyelerime ku- onlara doğru bütün hızile ve meterisi kurdurmağa baş- dan tutulmuş ve kaleye 111~· 
lak asmıyanlar, kabahatı kendi koşmağa başlamıştır. ladı. veya denizden •İmdad 'l/e bl' 
nefislerinde bulmalıdır. Yuna· Ellerinde baltalarından baş- Burada Venedikli'lerin ma- himmat gelmesine imkifl 
nistan'ın bugünkü şekli idare· ka müdafaa aletleri olmıyan ı' ruf bir kilisesi vardı. Kostantin rakılmamıştı. b~ 
sinden herkes emin olmalı ve köylüler bu saldırış karşısın- d k" · l R 1 · Bütün bu hareketler, ..1i· tepesin e ı metrıs ere um tel' 
drahminin, hiçbir tehlike ge· da her bıri bir tarafa kaçma· I Beylerbeyi Hasan paşa ile Ala hazırlıklar ve muhasara ıP" 
çirmediğini bilmelidir.,, ğa başlamıştır. cahisar, Avlonya ve Elbasan batı, sanki bir manevrda .. şYJ11,ıı 
• ---·----- Çalılardan etrafı çizilen, lıyormuş ve kalede ll bİ' 

ikramiye alan Güm yırtılan ve kan içinde kalan r \ mevcut değilmiş gibi taıPııdı· 
Askerlik etrafında p rük memurları Mehmet kaçmanın faydasız sukun ve huzur içinde 'i8 

olduğunu düşünmüş ve hemen bir tavzih.. - Arkası var · / Gümrükler başmüdürü Seyfi 
Aydın ve bu meyanda birçok 
Gümrük memurlarına birer ma· 
aş nisbetinde ikramiye veril
miştir. İkramiyeye müstahak 
olan memurlara dün ikrami-
yeleri tevzi edilmiştir. 

---···---
Goethe 

Casuslukla itham 
olunuyor 

Alman şairi Goethe " İtalya 
seyahati,, eserinde başından 
geçen bir macerayı anl~tır: 

Şair Garda gölünde dolaşır 

iken fırtınaya tutulmuş ve Mal· 
cesino'ya çıkmıştı. Burada onu 
casuslukla ittiham etmişler ve 
"Faust,, ün san'atkarı kendini 
kurtarmak için çok büyük müş
külat çekmişti. 

Bu hadise bundan tam 150 
sene evvel elmuştu. Bugün o 
şehirde, bu garip vak'anın yüz 
ellinci yıldönümü "kutlanı!'O .. ,, 
ve Malcesino şehri Goethe'yi 
misafir etmekten dolayı şeref 
duyuyor. 

oldukça büyük ve kalın bir ------~ul 
meşeye tırmanmıştır. Köylü· . lzmir askerlik şubesinden: . MÜ Sa bak81 ~ 
niin can havlile ağaca tır· 28·9-936 gün ve 8904 sa- tJI' 
manmağa başlayıp yerden iki yılı askere davet ilanımızda Kim kazanaCoo~ 
metre kadar yükseğe çıktığı ' (İzmir'de bulunupta yabancı ı 
biranda domuz da yetişmiş- şubelere mensup olanlardan Lon<lra 30 (Radyo)-. ,sıll 
tir. Aşağıda horlıya horlıya hiç askerlik etmemiş 316 Simot ile Buanizburg r,sııı-
mcşcnin etrafında do'"nen ve daki tayyare müsaba .,vl~ doğumundan 331 doğumuna tSıı 
agv aca bütün kuvvetı'le çarpa- iştirak eden Ingiliı " b''d~~ kadar (331 dahil) olan eratın d ) "l'I 

rak azılarile yongalar koparan b d k zabitlerinden ( Şii '. ol~ askerlik işleri tes it e ilme "ıJl 
iri domuzun korkusundan za· 1 ilk merhale olarak ts, 0şt~'" 

1 

üzere 15 -birinci teşrin· 936 nan Belgrad'a vasıl .ol.ıP tıs 
vallı köylü titremeğe ve di- k d d k d 

gününe a ar enece yer e Bu tayyareci saatte ıkı 
ğer köylülere bağırmağa baş· b 936 d Je 

' 

1 - irinci teşrin- iye kilometre yol almıştır. r~" 
lamıştır. k 1 M ..-.e 

bir sehiv va i o muştur. Ü· grad'dan sonra ı"kirıc.i. ı•·t,..ıt 1, Aradan biraz geçtikten sonra - .,,, 
racaat müddetinin 15-birinci lskendf!riyedir. Bütun l o 

uzaktan uzag" a tüfenk sesleri 1 ası ~ 
1 teşrin-936 gününe kadar ol- reciler Bonizburg'a "' ı'1'' 

gelmeğe ve bunlar gittikçe d 'h 1 b · ıca 
kl b 

uğu tavzı o un ur. madan irinciliğı ya aşmağa aşlamıştır. 1 
\.. --./ belli olmıyacaktır. ,.1 Gürültüden korkan ve yak- liJ' 

!aşmakta olan tehlikeyi sezen lzmir vakıflar direktör 
domuz oradan uzaklaşmış ve 
sık ağaçlıklara doğru dalarak "' •• d 
ormanın derinliklerinde kay- gun en: 13e.~11 

bolmuştur. Böylece köylü de Vakfı Nevi No. Mevkii '1-v 

muhakkak bir ölümden kur· Kamile Nusret H. ev 47 Arap fırını fıO 
tulmuştur. Bu domuzun diğer Kalaycı Mustafa dükkan 52 Kuyumcular iste~ 
bazı avcı köylü kafileleri ta- Yukarıda yazılı akarata açık artırma müddeti içinde ırıı'şl" 
rafından kovalandığı ve onlar çıkmadığından beş gün müddetle müzayedesi u~at;,111,t' 
tarafından takip edilmekte ol· ihalesi 3/ 10/936 cumartesi günü saat 11 dedir. lsteklı 06DŞ 
duğu anlaşılmıştır . vakıflar direktörlüğüne müracaatları İlan olunur. 
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