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ispanya isyanı başlar baı
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Madritte tahl{iınat ra!~~!~!!inin Kiyef'te gol yemek 
, sür'at rekoru Rekorunu] kırdık! 

h • k 1 d • • Paris, 1 (Radyo) - Port 

şe rın enar arın a ıç ıçe ~:~~y~~:e ~,~·:~:?:;~n~::~:: 
kasına girişen lngiliz tayyare-

u• • ç sıra ıostı•hka" m yapılıyor cilerinden AlftSalizburs civa-
rında düşmüş ise de gerek 
kendisine vt: gerekse tayyare-

1 1 harebeJer bekleniyor. sine birşey olmamıştır, Tomi-
Havas :ıjansının Toled'e gön- roz'un tayyaresi ise, Kahire-

derd;ği hususi muhabir, Toled de l·o~ulmuştur. 
Diğer tayyareci Skoda geşehr inin tamamen denecek de- ı 

lince, bu tayyareci, aıızasız rcceJı: tahrip edilmi~ oldu,Junu 
ı olarak yoluna devam ctmek-bildirmektcdir. I tcdir. 

Po is 1 (Rad. o) - isı a ıya 1 Müsabakaya iştirak cJen 
ilıli/5.lci!cri, Kolı.:yh:'nin 18 kilo dokuz tayyareden yalnız beşi 
mdre ötcsind-.ki Vıl5.'u 'nga'yı devam etmekte ve diğerleri, 
işgal ctmiş!t~rdir. Madrid hii- sakatlık vesair sebeplerden 
f Dcvan11 4 iincü sahifede] vaLgcçmiş bulunmaktadırlar. 

~·-· ...... o -.a.::a=-:..--- ..... 

ihracatçdar dün bir top-
i lanb daha yaptdar 

,., 

1 

ı l\faı·4.ın diiŞü;füeceği şayia· 
ları borsadaki satış-~ 'WI 

-
llıti/cilci kumandan!< r 51• 

ır Paris 1 (Radyo) - Madrid 
ltbri, hükumet kuvvetleri ta
'1ından şiddetle müdafaa 

el' ~ileeektir. Suıı ge!on ı..~ı.c. 
,ı ~ e göre, şehrin kenarl~rın.da 
er t-birini takiben ve ıç ıçe 
,- ~ sıra istihkamlar yapılacak
'ie · Bunun içint bütün halk 
J' ~ esrıaf, hükumet tarafından 

~l~ istihkam inşaatına sev
d~ "tdılmiş bulunuyor. 
~ \ Hükumet, kadın, çocuk, 
ıll' tiyar ve alilleri nakil için 
~ tı bir mmlaka vücude ge

l'tıiş ve harp başlar başla
bJ' 'al, bu ınıntakanın her tara-

fına kızılhaç bayrakları asma
ğa karar vermiştir. 
Londra 1 (Radyo) - Amele 

pcu ı:,.:, .J~~ l-- ~--1.:..1- L:. '~ r-

Jantı yapmış ve. bir mahzer 
hazırlıyarak Lord Eden'e gön
miştir. Bu mahzerdc, ispanya 
ihtilalcilerine birçok devletler 
tarafından yardım edildiğine 
göre, lngiltere hükumetinin de 
bitaraflıktan vazgeçerek lspan 
ya hükumetine yardım etmesi. 
lüzumu bildirilmektedir. 

Paris 1 (Radyo)- ihtilalciler 
Madrid'e yaklaşmakta devam 
ediyorlar. Yakında kanlı mu-

gilter~riin silah
nması mutlaktır 

-·--Samoel Hoar, bugün gayet 
llıühim bir söylev verecek 

~ Sir Samoel Hoar radyo başında 
lldra, 1 (Radyo) - in- kında da söz söyliyecektir. 
te deniz bakanı Sir Sa- Alakadar mehafil, Sir Sa-
l 1-{ muel Hoar n söylevini mc-
. oar, bugün Margavda rakla bekliyorlar. 
'trı bir söylev verecek ve Londrat ) (Radyo} - ln-
1-nnıa ihtiyacı.ım, lngil- giltere deniz bakdnlığı Şeta~ 
İçin mutlak olduğunu imalathanesinde yapılan )6Cnt 

tttikten sonra manda- sistem bir tahtelbahiri denize 
olan devletler hak· indinniştir. 

lara · ~tesir etti 
' . C ___ ·-----

AlCın ;,ov - ::1:7V RUTUfU 'ırıuu& 

Borsa sar.ıyı 
Oiiıı, ııı arkııı 

Alman)'ll·ııııı b;lı•ı iııg Iı,:".ılnu.ı p.ır~ 

kalnıl etırıiyeccğiııe dair şdırinıizc 
endişe veriei lıııbrrlı·r g..l ııı i, ve 
bu şn)i:ı l ar. iizüm i ıı<;ir sa tıştan 

üz,..rindc ıesiriııi göstcrıııi~tir. IJi. 
lalıarc n•sıııi m.ıkamattan )ilpılan 

tahkikat ııeıicesindc hu rivayt!lleriıı 
asılsız olclu~u anlaşılmıştır. 

Frank vaziyeti \ C mark lıak

kmclaki şayiıı lar et ra fınrl:ı göriit· 
mek üzerı•, ihrncatçılarınıız, ıliin 

öğleden sonra ticaret olln•ınrla vali 
Fazlı Güleç'in ri) nsetinıle lıir top· 

lııntı y:ıpnu~hır ve Lu toplantı dı.ı, 

haııkn clin•kı<irlcri, Tiirkofis mü· 

diirii, Iİl'arl'l oıJası umumi kfıtilıi 

ve oda lıf'\'cti ile borsa heyeti bu· 
" . 

lunmuştur. 

Toplantı tin, şehrimiz Alman 
bankası direktörü mark vaziyeti 
hakkında uzun izalıa t ,·ermiş, ban· 

kaya tebliğ edilen .Alıntın lıükıiıne

ıinin resmi tclıliğini 'ermiştir. 

Bu l<'hliğd", mark kıymetinin 

düşürülmiye<'e[;i H ! bir markın es
kisi gibi 50,5 kuruş h csabiJc Türk 
lirası karşılığı olarak lıcsab edile· 
ccği Lilılirilmektedir. 

Alman lıükuııı~tinin tebliği ve 
bıınla rııü.•iiriiııiiıı izıı hatı , ihrat•ııt

çılanınızm cudişelcriııi tamamen 
ortadan kalılırrıııştır. Buglin, 
mühim ·aatıelıır yapılacağı ümid 
edilmektedir. Ayni zamanda, bugün 
Almauya'ya mühim miktarda incir 
ve üdm de ihraç edilecektir. 

f Jıracatçılanuıızıu, frank üze
rinden taahhütlerini ifa t') liyccek· 
leri hakkında Jktısad Vekalı•tine 

(Devamı 4 üncü sahi/ede J ------Ruzvelt 
Dünyayı düzeltecek 

yeni bir proje 
hazırlıyor 

M. Ruzoeıt 
Londra 1 (Radyo} - Star 

gazetesine göre, Amerika rei
sicümhuru M. Ruzvelt, müşa· 
virlerile birlikte finansel işler 
hakkında mühim bir proje 
( Dewunı4 linci M/ıl/etle) 

•Dinamo takımına 9-1 mağlôp 
~!~'!.~bugün ğO"reş, eskrim 

müsabakalan ·var - --

Rasgada dörl maç gapan ve dördünde de mafldp 
olan takımımızın oyuncuları 

Kief, 1 ( Radyo ) - Türk Türk takımı sahada şöyle 
halkevleri takımı dün Kief'te dizilmişti: 
30 bin seyırcının ö~ünde Rüknü, Hüsnü, Faruk, Re· 
Dinamo takımile dördüncü şad, Lütfü, lbrahim, Niyazi, 
maçını yaptı . Hava sisli, yağ· Said, Gündüz, Şeref, rıkret. 

---«~~usal Biri;;) e G~~:"" -",..__,_1 (' 
~-------------------------------------
Ateş hattında insanlık kaideleri 
Bulanık ve endişeli Avrupa'nın bir köşesinde yapılmakta 

olan sivii harpt yarınki doktrin kavgalarının nasıl bir mahiyet 
alacağı hakkında bize bir fikir vererekt çok acıklı ve drama· 
tik !:afhalar arzetmekte devam ediyor. 

Hergün, bir telgraf haberini gözlerimizle takip ederken, bir 
hamlede dinamitlere veya mermilere kurban giden binlerce 
insanın ıstırap haykırışlarını kulaklarımızla işitmiş ve yüzlerinde 
beliren korkunç izleri gözlerimizle görmüş gibi tüylerimizin 
diken diken olduğunu hissediyoruz. 

idealleri uğrunda hamakat ve dehanm her ikisine de ayni 
derecede yakın bir kahramanlıkla döğüşen erkeklerden ziyade 
acıma hislerimizi harekete getirent masum ve günahsız kadın 
ve çocuklarınt uğradıkları haksız zulümlerdir. 

Aııcakt harbın bu hazin tarafını mütalaa ederken hislerimiz 
kadar mantığımızı da konuşturmayı unutmamalıyız . 

Mesela geçen gün, içindeki kadın ve çocuklarla birlikte 
Alkazar sarayının havaya uçurulması dolayısilet hükümetçi 
milislerin vahşiliğini tenkid eden bir yazı okudum. 

Bu arkadaş, eğer hislerine kapılarak başı boş salıverdiği 
heyecanına biraz mantığın frenlerini koymuş olsaydı hadise· 
nin şu içyüzünü de kendi kendine itiraf etmek mecburiyetinde 
kalırdı: Alkazar sarayının hükumet kıtaları tarafından havaya 
uçurulması esnasında birçok kadın ve çocuklar da ölmüş 
olabilir. Ancak, müstahkem mevkii muhasara eden kuvvetler 
beyhude masum kan dökülmesine meydan vermemek için, 
zorla içeri aldıkları kadın ve çocukları dışarı salıversinler 

. diye asilere birkaç defa mühlet vermişlerdir. Bir yandan 
imdada gelen kuvvetli asi kollan yürüyüşlerine devam eder· 
ken, hükumet kıtaları tehlike yaklaşıncaya kadar, ellerinde 
bulunan tahrip imkanından faydalanmayı geciktirmişlerdir. 

Şimdi şöyle muhakeme ediniz; karşınızda içinde birkaç bin 
düşman askeri ve yüz kadın bulunan bir düşman istihkimı 
vart bunu tahrip etmek elinizde. Bir yandan da düşmanın 

takviye kuvvetleri yaklaşıyor. Şimdi vazifeniz bu .kadın v~ 
çocuklara dokunmamak için düşman kıtalarından bınlercc kı• 
şinin kurtulmasına müsaade etmek midir? Kadın ve çocuklan 
öldürmemek basit bir harp kaidesidirt fakat kadın ve çocuk· 
ları, bir sığınak gibi istihkamlarına almamak da bundan daha 
basit bir kaide değil midir? Şimdi bu kadın ve çocukların 
hakiki katilleri istihkama karşı dinamit ve mermilerini kuilan· 
mış olanlar mıdır? Yoksa o masumları, kendi arzuları bili.fı• 
istihkamlarına zorla sürükliyerek haftalarca süreft bir açlıta 
mahkum etmiş olanlar mı? 

Mantık konuşunca, insan hazan, ilk intibalardan 
kümlerini çok değiştirmek mecburiyetinde kalıyor. 

r4 



sahife 2 

Cürm·· 
(Ulusal Birlik) 

Tarihteki garip 
vak'a/ar 

Talimatname kat'i şeklini 
almıştır. Talimatnameyi Kilise Amer· 

aynen yazıyoruz Papa onuncu Pi'nin 4 tem· 
muz 1907 senesinde neşretti
ği tamimde fevkalade entere

sandır. 

A 

a 
Zabıtanın vazifeleri 

10 - Zabıta suç failini der
hal yakalayacaktır. C. M. U. 
K. nun 127 inci maddesi mu
cibince zabıta ancak tevkif mü· 
zekkeresinin kesilmesini müs
telzim ve ayni zamanda gecik· 
mesinden mazarrat umulan hu
suslarda maznunun yakalıya
bildiği halde bu kanuna göre 
suçluyu yakalamak hususunda 
mutlak olarak bu salahiyeti 
haizdir. 

11 - Zabıta hırsızın üzerinde 
elde edilen çalınmış eşya ile 
suçun işlenmesinde kullanılmış 
o!an anahtar, bıçak gibi su
çun maddi sübut delillerini 
teşkil eden bütün eşyaya el 
koyar. 

12 - Zabtta vak'a mahal· 
linde failin yakalanmasını ve 
maddi sübut !delillerinin elde 
edilmesini müteakip bir zabıt 
varakası tanzim eder. 

13 - Zabıta zabıt varaka-
sında: • 

1 - Suçun maddi sübut 

delillerinin neden ibaret oldu

ğunu, 

2 - Vak'a mahallinde su
çun işlendiğine dair görülen 
izlerin mahiyetini, 

3 - Suçtan zarar gören 
şahidlerin ve suçlunun hüvi
yeti ve adreslerini, 

Kaydetmekle iktifa eder. 

14 - Zabıta zabıt varaka-
... · ---· ---· ····-- ..., ..... "".""' .. " lJ""' 

raber şahitlerle suçluya ve 

suçtan zarar gören şahsa da 

imza ettirir. 
15 - Zabıta 21 yaşını bi-

tirmemiş veya 65 yaşını bitir· 

miş olduklarını söyliyen suç· 

luların Türk tebaasından ise 

nüfus tezkerelerinin, ecnebi 

tabiyetinde ise pasaportlarının 

asıllarını veya taraflarından 

tasdik edilmiş bir suretlerini 

sevklerinin gecikmesine mey· 

dan vermiyecek süratle hazır· 

hyarak zabıt varakasına bağ

lar ve maddi sübut delillerile 

birlikte suçluya derhal, ve 

doğrudan doğruya yani hiç 
bir mevki ve merkeze uğrat
maksızın C.M.U. sine sevk 
ve teslim eder. 

Suçlunun yakalanmasının 

tatil gününe tesadüf etmiş ol

ması C. Müddeiumumiliğine 

tesliminde gecikme vukuuna 

sebep teşkil edemez. Ancak 
gerek tatil, gerek iş günlerin
de suçluyn saat yediden yir· 
miye kadar C. Müddeiumumi
sine teslim eder. Saat 20 den 
sonra yakalanmış olan suçlu
nun C. Müddeiumumisine tes· 
limini saat yediye kadar te
hir eder. 

Bu takdirde serbest kalma· 
smda mahzur gördüğü suçlu 
hakkında polis teşkilatı kanu
nunun on sekizinci maddesin
de yazılı olan selahiyeti knl
lanır. 

16 - Zabıtaca gösterilmesi 
icap eden sürat vakit kaybet
meksizin ayni günde gelmele
rile kanunun metninde açıkça 
ifade edilmiştir. Zabıtanın 
suçluyu C. Müddeiumumisine 
teslim etmekte ufak dahi olsa 

bir taahhur vuk~a getirmesine 
kanunun ruhu ve gayesi kati
yeıı müsaid olmadığından 

zabıta suçluyu sorguya çek
mek, şahidlerin ifadelerini 
zaptetmek gibi va~it ziyanı 
mucip muamelelerden hiçbirini 
yapamaz. Y almz, zabıta zabıt 
varakasında şahid olarak hü
viyetlerini tesbit ettiği şahısla

rın vak'a hakkında malumat 
sahibi olmalarına dikkat et
melidir. 

17 - Şahitlerle suçtan za-
rar gören şahsın vak'a ma
hallinden uzaklaşmaları yü
zünden bu kanunun Sinci 
maddesi mueibince C. Müd
deiumumisinin yapabileceği 

tahkikatı gecikmeden koru
mak için Ankara - Istanbul -
lzmir gibi muhtelif semtleri 
telefonla merkeze bağlı olan 
şehirlerde zabıta suçun failini 
yakalıyarak delillerini teshit 
eder etmez telefonla C. Müd
deiumumisine hadiseyi etraflı . 
bir surette izah eder. Ve C. 
Müddeiumumisi lüzum göste· 
rirse şahitlerle suçtan zarar 
gören şahsı suçlu ile birlikte 
kendisine sevk ve teslim et· 
meğe mecburdur. Ancak ihti
yarlarile Müddeiumumiliğe 
müracaat edeceklerini söyli
yen şahısların bu ifadelerine 
kanaat getirirse yalnızca git
melerine müsaade eder. 

18 - Şikayet üzerine ve 
. . ./ _........ ""~•p 

olunan suçlarda suçtan zar·ar 
görenlerin zabıta memurlarına 
ağızdan şikayetleri şikayet ve 
şahsi dava açmak hakkındaki 

umumi usullere göre yapıla

cak muamele hükmünde sayıl
dığından zabtta vak'a mahal

linde suçlunun bu kabil suç

larda ağızdan vaki şikayeti 
•• • L' 
uzerıne vat.. aya el koyan ve 

vaki şikayeti zabıt varakasına 

yazarak şikayet edene imzala
tacaktır. 

Mutazarrırın ferafatile dava 

sükut ettiğinden mutazarrırlar 

ş!kaye.tlerinden feragat ettik

leri takdirde zabıta suçun 

mahiyetile feragatı derhal bir 

zabıt varakasile tesbit ederek 

suçluyu serbest bırakacak ve 

zabıt varakasını C. müddeiu

mumiliğine tevdi edecektir. 

19 - Bu kanun evvelce da

vet vaki olmaksızın şahitlerle 

ehli hibrenin ve suçtan zarar 

gören şahsın müddeiumumini·.1 

yazılı veya şifahi emri Üzerine 
zabıta tarafından mahkemede 
hazır bulundurulmaları esası 
kabul edilmiştir . 

20 - C. Müddeiumumisi 
amme davasını açmağa lüzum 
gördüğü takdirde zabıtanın za
bıt varakasında tesbit ettiği 
şahitlerle suçlunun sorgusunda 

C. müddeiumumisine bildirdiği 
müdafaa şahitlerinin ve mah
kemece lüzum görülecek diğer 
şahitlerle ehli hibrenin ve suç
tan zarar gören şahsın mah
kemede hazır bulundurulmasını 
emretmesi üzerine zabıta bu 
emre istinaden çağırılanlar 
hakkında jhzar müzekkeresinde 
olduğu gibi zor kullanabilir. 

(Arkası var) 

Bilmem ki ... 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
ıhhat Eczanes· 

• Yalnlz taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 
çeşitleri satar. 

• • • ·-.. _ _, .. • - ~ • ' • • .... - • c .. ı ;· 

1 
şehr.nde ta

ırıldı 

• 
1 Teşrinievvel 936-- iliiii 

S er- lııt 
r Acen-

tası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"HERMES,, vapuru 30 ey· 

lülde gelip 5 birinci teşrine 
kadar ROT':'ERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG 
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' ·-1 IIİKAYE 1 Çicekli entari ve tatlı bir ask 
\ 

~ . 
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O yaz hayatımda iki müs· 
lesna hadise oimuştu. Üze
tirnde çiçekli bir entari vardı, 
kalbimde de tatlı bir aşk. 
Açık sarı üzerine mavi ve 

Penbe çiçekler serpilmiş yu· 
llıuşak bir muslin entari. Hani 
bazı elbiseler vardır, kadınlara: 

- Yakıştırmasını bilmiş! 
Dedirtir. Erkeklerin de: 

- Tuvaletiniz ne güzel! 
Demelerine sebep olur. 

Entarimin şafağa ve ilkba
hara benziycn rengi iç.inde, 
hele akasya ve gül yaprakları 
arasında kendimi nasıl hazi
tan kadar neş'eli ve ondan 

' d~ha fazla baygın ve sarhoş 
hıssetm ezdim? 

Entarim güzel bir entariydi, 
aşkımda harikulade bir aşk. 

· Bunu, içinde bir sır olarak 
· ~klıyord~m, A ~ünkü kimsenin 

~lmemesı lazımdı. Bir sır, 
bı.r si:ıir ve geçici bir hülya: 
Bır entriden fazla ömrü olmı
Yan bir yazın heyecanı .. 

. la Za.- n~~er:em sen de hatır· 
tsın: omru tamanlanan ol· 

Fransız hikayesi 
fazla parlak bir mevsimden 
ebediyen yorgun düşmüş gi
bidi ve sönen bir şafağa 

. benziyordu. 
Açtım, silkeledim. Ne arı· 

yordum? Çiçekler solmuş, 
ışıkları kaybolmuştu. Bu enra
riyi tekrar giyecek midim? Bu, 
akla gelecek bir düşünce bile 
değildi. Senin sabırsızlıkla 
kıvranan ellerini mi arıyordum? 
Kumaş yer yer ayrılmıştı, ke
narları penbe çizgi ile çevril
miş kırmalar buruşmuştu. 

Bir avucun içindeki kopa-
rılmış giil yapraklarından da
ha yumuşak olan bu solmuş 
çiçek yığınını tekrar katladım. 
Artık bu "işe yaramaz ve ne 
yapılacağı bilinmiyen,, birşey 
olmuştu. Kime verebilirdim 
ben bunu? 

Bununla beraber, pek te atı· 
lacak birşey değildi bu, evde 
atmayıp sakladığımız onun 
gibi daha neler vardır! Saklı
yayım demek? Niçin saklımı
yayım? Niçin saklıyayım? Ge
çen seneki bir entarı, size bir 
aşkı hatırlatıyor diye saklanır 

mı hiç? Ona bakıp bakıp te-

• llluş bir meyva gibi sessizce, 
0ınuzuna dayandığım o gün 
arkamda bu entari vardı. 

B · k k essür mü duymak istiyorsun? h enı uca larken entarinin 
1Şırtısından korkmuştum. Bil- Kağıttan çıkardım, eski elbise-

3 ltıern okşadığın ben n.iydim, lerin arasına koydum. Hissi 
~oksa entarim mi. Bekliye olmaktan çekinen zavallı basit 
ekliye yorulmuş bir sesle: kadın! 

• k - Ne k&dar güzelsini Ne 
adar güzel! Diyordum. 

·~ . Yüzündeki o saadet ifade-
sıııi •. d o gun en sonra daha bir 
~k erkeklerde boşuna ara
ıın. 

Olivier ve şü
rekası Limited 
l vapur acentası 
1 Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
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 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEV ANTE LINIE 
"ANGORA,, vapuru 21 ey

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

"TINOS,, vapuru 24 eylülde 
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 yükliyeccktir. 

"GERA,, vapuru 15 ilk tcş-
"DRAGO,, vapuru 7 birinci rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 

teşrine kadar UVERPOOL kadar, ANVERS, ROTTER-
ve GLASGOW için yük ala- DAM, HAMBURG ve BRE-
caktır. MEN için yükliyecektir. 

"EG YP-TIAN,, vapuru 15 bi- " A THEN " motörü 26 ilk 
rinci teşrine kadar LIVER- teşrinde bekleniyor, 3 son 
POOL ve SWENSEA'dan teşrine kadar ANVERS, ROT-
gelip yük çıkaracaktır. TERDAM, HAMBURG ve 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE BREMEN için yükliyecektir. 

"HERAKLEA,, vapuru bi- AMERİKAN EXPORT LINES 
rinci teşrin ortasında HAM- NEVYORK 
BURG BREMEN ve AN- "EXAMlNER,, vapuru 26 
VERS'ten gelip yiik çıkara-
caktır. eylülde NEVYORK'a hareket 

edecektir. 
Not: Vurul tarihleri ve va

purların isimleri tizerine deği
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 
lerle kürklerle süslü olan bu 
yazlara yaz denir mi? 

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

"EXMİNSTER,, vapuru 30 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON fçin yük 
alacaktır. 

PİRF AKTARMASI SERİ 
SEFERLER 

b~en o akşamı hala hatırlarım 
· bt 14 Temmm~ akşamı idi. 

~;ns ve kalabalık arasında 
.ı~ en o gecede bizim düşiin· 

Fakat, o gündenberi o yaz· 
dan kalan bu solmuş siçek 
demetıni kaç kere kokladım, 
hayatımdan uzaklaşan o ku· 
maş parçasına düşüncemde 
alnımı, dudaklanmı dayıyarak 

kaybolmuş bir kokuyu kaç 
kere aradım! · 

· Geçen gün tekrar görüştü

ğümüz ve aşkımızdan bahset
tiğimiz zaman, sen seneleri 
hesap ettin - sekiz olmuş, ne 
çabuk değil mi? Sonra, tıpkı 
o zamanki gibi, alçak bir ses
le dedin ki: 

" EXOCHORDA ,, vapuru 
9 ilk teşrinde PiRE' den BOS
TON ve NEVYORK'a hare-

~lıl'.·· 
., ~Umüz tek şey karanlıkta 
e 8 • ı·k 1 k essız ı te ya ınız başımıza 
almaktı . 1 

b ~ila hatırlıyorum, söz verip 
!ıı~ Uşanıa :lığımız, veya başkası / 
~r~fından göriildüğümüz gün-
lt 

1 
(~ sonra telefonda titriyen 

2 8 er · · 1 • ~im ımı.zı.' ya ınız başımıza 
~ ~ ~e ~k ıçın nasıl çalıştığımızı 
1 ~ilt Oıhayet yalınız kaldığımızı 

tlıyorum. 
· : ~·e sor~an .. şu cevabı ve
~k . oyle bır ışın yalnız bir 

1il ~. vardır; Yaz. Yaz kadar 
~kı ıç~.ir .~ey kısa değildir, 
C··gul gibi. 

Her ilkbahar, gazetelerdeki 
kadın sütunu muharrirleri çi
çekli entarilerin zaferini tekrar 
tekr r yazarlarken ben de be-
nim çiçekli entarimi aradım. 

Fakat benim entarim hiçbir 
yerde çiçek açmıyordu,·sanki 
bu mavi ve penbe çiçeklerin 
yeşereceği toprak kalmamıştı. 

Bunlardan bir parça... Küçük 
parça kalsa bana kafidi. Çünkü 
hiçbir dokumacının elleri bir 
daha onların aynini yapamı
yacaktır. Tıpkı şimdiki yazlar 
gibi. Hakikaten, bunlara yaz 
demek bile caiz mi? Yünlü-

- Ne güzel bir yaz geçir· 
miştik! Senin ne güzel bir 
entarin vardı! Hala hatırım
dadır. 

Fakat iyice hatırlıyamıyor· 
dun. Çünkü sen bir erkeksin. 
Ben tamamladım: 

- Şatak renginde, çiçekli 
bir entari .. 

- Evet, tamam! 
Susmuştuk. Hayır, tamamen 

ölmiyen bazı şeylnr vardı. 

Yaz, bir saat için; tekrar 
canlanıyordu. Ey muslin en
tarinin teshirkar hayali ve 
sonsuz aşkımız! ,... -~-------.--------.... 

1 lzmir Yün Mensucatı '' Uzel giinler geçtikten son· 
'-t~uslid entarinıi kağıda 
S ını, aşkı da uyuttum. 

~tı <ın uzağa gitmiştin, biraz 
tı~<! da kış .. geliyordu. Bu

İt a beraber kalbimde hiç 

1
1 

Türk A. Şirketinin 
1 J.falkapınar kumaş fabrikası 

t acı Y kt ş·· h . \pi 0 u. up esız, ıztı-

~ ~tınıızın da geçici olması· 
s~ •Ştnıştık ta ondan. 

'\t sler arasında erkenden 
le~~an akşemlarda, uzun ge-

~ tıkt e artık a~kınııza yer 
~ ~~~ ~·1 :'az geçmişti., yünlü 
~ A tı er . k 
~ ık b· 1 

• gıymc lazımdı. 
~ ı. ıtn11şti, usulü akıllı dur-

'
. D 1\ la~ d 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarit 

Ve ucuzdu 

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-

iZ 
Pam k atı 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik \'e Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nm ayni tip ınensu
catma faiktı r. 

Tele o 
Telgra 

HAVSUNJE 
OSLO 

• 

"BANADEROS,, motörü ha
len liıııanımızda olup HAV
RE, DIEPPE DÜNKE~K 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alıyor. 

21 

ok or ''ıi 
Ali Agah 

İkinci Beyler Sokağı No. 68 
Telefon 3452 

Çocuk Hastalıkları 1 
mütehassısı 

"BOSPHOR US,, motörü 22 n ~~!1!1!i!llmic:t!1~RZ4::~m1!! 
"Jk . d b kl . HAV Lf N_Z için yükliyecektir. 
ı teşrın e e enıyor, -
RE, DIEPPE, DÜNKERK, JOHNSTON WARREN LINE 
ANVERS, DiREKT ve NOR- LTD.-LIVERPUL 

" KENMORE ,. vapuru 27 
VEÇ limanlarına yük alacaktır. eylülde BURGAS, V ARNA, 

• -- Efi ARMEMENT H. SCHULDT KÖSTENCE, SUUNA, GA-
HAMBURG LAÇ ve BRAİLA limanlarına 

"DUBURG,, vapuru halen 
limanımızda olup ROTTER
DAM ve HAMBURG liman-

lanna yük alıyor. 

KHEDlVIAL MAİL LİNE 
"ABOUKIR,, vapuru 30 ey· 

lül öylen sonra hareket ede
cektir. PORT-SAİT, HAYFA, 
BEYRUT ve iSKENDERlYE 
için yükliyecektir. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVlGATION DANU-

BIENNE MARITIM 
BUDAPEST 

"DUNA,, motörü 22 ey
lülde bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPESTE , 
BRATISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

"SZEGED,, motörü 13 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NHVISAD , BUDAPEŞTE , 
BRATİSLAVA1 VİYANA ve 

hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"DUROSTOR,, vapuru 30 
eylülde bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL
GRAl), NOVISAD, BUDA
PEST, BRATISLAVA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

CANADIAN PACIFIC STE
AMSHIP LTD, 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LİVERPUL'dan 
hareket eder. KANADA'nm 
limanlarile dahili şehirlere 

İZMİR' de DİEKT konşimento 
verilir. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkıı:~da bir taahhüde gırı-

şilmez." 
Birinci Kordon,lcfoon No. 

No. 2007 - 2008 
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1unmamanla o yeni s t y 

1 
• • N__ 

~ rJk guıı er birbirlerine ne a iŞ er erı 
~ ~ti Uyuyordu. Aynlış yolu 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

~ t r
0

d.e, bana gönderdiğin Birinci Kordonda 186 numarada SARK ~ ~~1sırndeki körfez ve "Dü· • , o JI U •' ~ ~ii ~r,, kelimesi, hakikaten HAii T. A. Ş. / " K lU ru J(. .. 1 ll · I t.ı::~e en ~~=un bir sondu. MKAimNaDrEKMel~Ral0ett1in ca~desinde FAHRıl j1~ // 1( , \ 
~ \keti 1 senenin baharında ğ U ) , . ,& ı rCJ Ol l 

~ii;m)~ eEntnari, şçok a. ~h~ Tesiri t:bii, eşsiz bir müs~ildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlar~ bile Doktorlar bunu tavsiye eder/e.ı 
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37-KomUnistler, Belçika'dan b 
Avrupayı biranda karıştıra a 1 

Yusu paşa; Hanya'yı işgal 
etmekle Girid'i za m • ş 

Belçika zabıtasının yapmış olduğu araştırmalar ne • cesinde 
milyonlarca beyanname, silah ve mühimmat bulunmuştur 
Londra 1 (Radyo)- Belçika retile bütün Avrupa'yı birden mını elde etmişler ve lazım ı tarda silah, mühimmat ve 

milyonlarca beyanname bu-zabıtasının yapmış olduğu tah· karıştırarak Bolşevikliği yay· olacak mühimmat ve silahları 
kikat ve araştırmalar neticesine bu suretle temin eylemişlerdi. 

mağa karar vermişlerdi. Bu-
göre Komünistler, ispanya is· Belçika zabıtasının bir ay-
yanı başlar başlamaz, Belçi· nun için, Belçika'nın silah fab- danberi yapmşı olduğu araş· 
ka'yı merkez ittihaz etmek su· rikalarından mühim bir kıs- tırmalarda külliyetli mik-

-----.. Hıt++-+-t-+-•·"*411------

inansel tedbirler 
kanun, .ayan meclisince:de 

dün gece kabul edildi 
maddeile;gıda ve ticaret eşya
sının fiatleritıi yükseltmek is
tiyenlerin şiddetle cezalandı· 
rılması için hükumete seJahi
yet vcrilmektrdir. 

Finans encumeni 'tarafından 
kanun hakkında tanzim olu
nan mazbata, 125 reyi muha
life karşı 151 reyle kabul 
edilmiştir. ---------. ---------

ltalyan kumandanı Ma-

Paris 1 (Radyo) - Fransız 

ayan meclisi, dün gece yarı
sından sonraya kadar toplantı 
halinde kalarak Finanse! ted· 
birler hakkındaki kanun layı
hasını müzakere ve kabul ey
lemiştir. Kanun, az bir ekse· 
riyetle tasvip olunmuş ve ha-

~i~ler~n ekseri~i, re~ vermekten yorka'yı terketmezse 
ıstınkaf eylemışlerdır. • • 

Kanun layıhası, bugün öğ· 1. .1 b b k • b . h h k 
leden evvel resmi gazeteye ve· ngı tere am aş a ır attı are et ta-
rilecek ve ilan edildiği günden kip ile çok enerjik icraatta bulunacaktır 
itibaren tatbik mevkiine kona· Londra, 1 (Radyo) - Sa- sini'nin gene ayni adada 
caktır. lahiyettar mahafil, Mayorka bırakılması gibi bf!ynelmilel 

Kanunun 6 ıncı maddesi, adasındaki İspanyol ihtilalcilo· nizamı teşviş edebilecek bir 
bir fıkra ilave edilmek sure- rinin başında İtalyan generali edebilecek bir hal vukuunda 
tile tadil edilmiştir. 13 üncü Rossini bulunduğunu bilmiyor tamamile bam-başka bir hattı 

Başvekil 
Adana'dan Ankara. 

ya dönecek 
Adana 30 (A.A) - Başve

kil ismet lnönü bu sabah do
kuzda Adana'ya gelmiştir. 

Başvekil coşgun tezahüratla 
karşılanmıştır. 

İstanbul 1 (Hususi) - Baş 
vekil, beynelmilel finanse! va

riyet ve diğer bazı hadiseler 

dolayısile derhal Ankara'ya 

dönecektir. ...... ., 
Ruzvelt 

(Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede) 
hazırlamaktadır. Bu proje, 
dünyanın biran evvel düzel
mesine hizmet edecektir. 

Filistin 
Ahvali ve İngiltere

nin kararı 
lstanbul, J (A.A) - Sala

hiyettar mahafil; Filistin' de 

örfi idare ilan edilmekle Arap 

liderlerinin, zevahiri kurtarmak 

için grevler ve karışıklıklara 

komşu devletlerden birinin 

hükümdarını hakem nasbetmek 

suretile nihayet vermeleri im
kanı selbedilmemiştir, Diyor
lar. Ancak Araplar, barış 
temayülleri göstermiyecek olur
larsa lngiltere hükumeti, çok 
şiddetli tedbirler almağa az· 
metmiştir. 

Filistin' e, mevcude ilave ola
rak asker göndermek suretile 
başlıyan süel hareketle, sükunu 
iade edecek bir çare bulun-

değildi. Ancak bu mahafil, hareket takip ederek çok ener 
meselenin, beynelmilel bir or- jik icraatta bulunmak kusu-
ganizme tevdiini icap edecek runda olquğu söyleniyor. 
ihtilaflara sebebiyet vermemek •++ 

için bu hadiseyi ilan etmekten Madrid' de tahkimat 
çekinmişlerdi. ( Baştarafı 1 inci sahifede) 
, lngiltere hükumetinin asile- kumet kuvvetleri, müdafaa hat· 
rin muhtemel muzafferiyetleri larını alelacele takviye etmek-
ve normal şeraitin teessüsün- tedirler. ihtilalcilerin, T oleyle-
den sonra da general Ros· den şimali şarkiye doğru iler· 

--· • • • • leyip Aranfonez demiryolunu 

ÇiD kosmelerinden korkuluyor. Bu 
takdirde Madrid, ümitsiz bir 

Japonya'ya nota vaziyete düşecektir. ---·---verdi 
Şangay 1 ( Radyo ) - Çin 

hükumeti, Japonya'ya bir nota 
vererek, Japon askerlerinin 
geri çekilmesini ve Japonya' nın 
Gopeyi eyaletine müzahir ol
maktan vaz geçmesini istemiş 
ve bundan böyle Japon kuv-

vetlerinin Çin'in herhangi bir 
yerini işgal etmiyeceğine dair 

Tokyo hükumetinin teminat 
vermesini istemiştir. 

Esasen çıkmaza girmiş olan 
Çin - Japon görüşmeleri bu va 
ziyet üzerine inkıtaa uğramıştır. ---·---

itilaf 
Şayiaları ya

lanmış 
Paris, 1 (Radyo) - lspan

ya'nın yeni Paris sefiri M. 
Bolit, ispanya ihtılalcilerile 
hükumet arasında bir itilaf 
zemini hazırlamak için Pariste 
teşebbüsata girişmek üzere 
olduğu hakkındaki şayiaları 

yalanlamıstır. 

mıyacak olursa, sükun zorla 
tesis olunacaktır. 

Kiyef'te gol yemek 
rekorunu kırdık 

-/Jaştcırnji 1 illcİ salıiji,ıfı• -

S:>vyetler ikinci dakikada 
ilk gollerini ve on dakika 
sonra da ikinci gollr.rini yap

tılar. Hava çamurlu olduğun

dan Türk takımı oynamıyor, 
oyuncular topu 
kaptırıyordu. 

ayağından 

ikinci devrenin beşinci ve 

yedinci dakikalarında Sovyet· 
ler üçüncü ve dördüncü ~ 1 nci 
dakikada beşinci gollerini yap· 
tılar. Bir Türk akınını hatalı 
olarak durdura Sovyet takımı 
aleyhine verilen penaltı, golle 
neticelendi ve Türk takımı ilk 
golünü yaptı. 

Bunu müteakip on dakika 
zarfında, Sovyetler biri pe· 
naltıdan olmak üzere üç gol 
daha yaparak, gol adedini 
sekize çıkardılar. Oyunun bit
mesine altı dakika kala 9 ncu 
golüde çıkaran Sovyet takımı, 
sahayı alkışlar a .. asında ve 
9 - 1 galip terketti. 

Bugün 100 kilometre bisık
let yarışı, güreş ve eskrim 

• müsabakaları vardır. 

lunmuştnr. Bulunan evrak 
dosyalarında isimleri yazılı 
kon,ünistlerin en çoğu Belçi
ka' da bulunamamıştır. Bunla
rı :ı , kısmen Fransa'ya ve kıs
men de lsviçre'ye kaçtıkları 
zannolunuyor. 

Paris'te 
Grevler yeni
den başlıyor 
Paris 1 (Radyo) - Kahve· 

haneler, oteller ve lokantalar· 
da çalışan bütün rnüstahd~
min, umumi grev içia hazır· 

lanıyorlar. Dün gcee, patron· 

!arla müstahdemin arasında 

uzun müzakereler olmuş ise 

de bir neticeye varılarnr.mış· 

tır. Bazı hastahaneler müstah· 
demini de grev ilan eylemiş· 

lerdir. 
Sebzecilerlc meyvacıların 

grevi bitmemiştir. --------Bir ayda sekiz bin 
talak kararı 

(Başlara/ ı 2 inci sahi/ ede) 
defa evlenmif ve dördündede 
iyi bir koca olmadığı kararile 
karıları tarafından boşanmıştır. 

Fakat ne tuhaftır, ki bu 
adam beşinci dafa olarak iz
divaç teşebbüsünde bulundu
ğu zaman, nüfus sicilindeki 
kayitlere rağmen hiçbir müş· 
külata uğramamıştır. 

Holivud aşk ve izdivaçla
rından bahsederken Şarlonun 
aşklarından bahsetmemek 
mümkün olamaz. 
Şarlo'yu, kibar, güzel, çirkin 

zengin ve fakir pek çok kadın 

sevmiştir. Şarlo, bunların her 
birinden bir ders alarak ayrıl· 
mıştır. Şimdi dördüncü defa 
olarak Poletta Gondar ile ev
lenmiş bulunmaktadır . 

Şarlo'nun bu sonuncu karı· 

sile uzun müddet yaşıyacağını 
söyliyenlcr var. Çünkü Şarlo 
artık ihtiyarlamıştır, kendisini 
baştan çıkarmak niyetinde olan 
dilber kalmamıştır. 

• • • 
Amerika sinema yıldız ve 

aktörlerinin yanısıra, bir de 
Avrupa film yıldız ve aktör· 
lerini gözden geçirmek f t"na 
olmıyacakl 

Evet Avrupa yıldızları da 
Amerika yıldızları gibi talak 
illetile maliildurlar; fakat bun
ların talakları Amerikan usulü 
seri değil; Avrupakari ve ol· 
dukça batidir, Abanella ile 
Jan Müra'nın aşkı güzel bir 
misaldir. Bunların aşkı, "Mat
mazel Jozenna, karım!,, Fili· 
mini çevirlerken başlamıştır. 

Biraz mantıki düşünürsek, 

yıldız ve artistlerin hoppahk
larını koş görmek .lazım gele
cek. Hayatın gülünç safhala
rını sahnede eanlandıran ka-

. dm ve erkekler, neden bun· 
!arı hakiki hayat üzerinde 
tatbik etmesinler? 

olmıyacağını an amıştı 
Bu, tarihin hayretle kaydet· 

tiği bir noktadır! Serdar Yu· 
suf paşa ordu ve donanması 
Hanya sahillerine askerini ra
hat rahat çıkarmış ve ihraç 
hareketi hiçbir veçhile taciz 
edilmemiştir. Gunya'ya çıka· 
rılan birinci kısımı: kuvvetleri
miz Hanya'nın Taşköprü mev· 
kii tepelerine kadar gene hiç 
taciz edilmeden varmış ve 
yerleşmiştir, 

Ayatodori kalelerinin bir 
hamlede zaptı ile Hanya !ima· 
nınm medhalide elde edildik-
ten sonra, Hanya'nm en yakın 
iskelesine de asker ve topla
rın çıknrılmnsı <li.işma~ın en 
küçük bir ta:ırru;;:ile mukabele 
görmemiştir. 

Tarihler, bu garip hadiseye 

mana vermekte müşkülata uğra

maktadırlar. Gerek Konya' da 

Bir rivayete göre, Hanya· 
daki Venedik kuvvetleri er
kanı arasında ittihad yoktu. 
Her kumandan, kendi meV· 
ki!nde kendisini mutlak arnir 
biliyor ve mafc~k idare ve 
kumdanasını kabul etmiyordu· 

ikinci rivayete göre, Verıe· 
dikliler, Hanya kalesinin hari· 
kulade metanetine itimat, bu· 
nun için kale haricinde bir 
hareketi manasız bir fedakar' 
lık addediyorlardı . 

Bizce, her iki rivayet te, Yt1: 
suf paşanın ihraç hareketin' 
taciz etmemekte amil 0Iınuştıı1 

-2-
Hanya kalesi 

Hanya, daha Girid adasır 111 

merkezi değildi, Serdar Yus~I 
paşa Hanya'yı fethetmekle Gı· 
rid'i fcthetmi, olmıyacakl1 • 

Fakaf Girid'in mühim yerle' 

ve gerek Ayatodori'nin suku· rinden b irisi ve en müstahketıı 
kalesi idi. Bundan başka, Yt1· 
suf paşa kendi füsi.ıharekele· 

tundan sonra, Hanya limanında 

Venedik'lilcrin biı a!. faaliyeti, 

serdar Yusuf paşayı müşkü

lata düşürebilirdi! 

Bu hareket neden yapıl· 

madı? 

Jhracatcılar dün bir 
' toplantı daha 

yaptılar 
/Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede) 

.. k 1 G. id gore, crı ya ın o an ıı 

adası kısmı idi . 
Yusuf paşa Giricl' in fethine 

bu kısımdan ancak bu crı 
müstahkem ve üssülharekele· 
rine en yakın olan yerden bBf 
lamak istemekle çok iyi hare· 
ket etmişti. . 

Hanya kalesi, Venedikliler~~ 
nazarında her hangi bir şek1• 
de zaptı mümkün olmıyan b~~ 

vaki müracantleriue henüz bir ı;e· l 1> 
kale idi. Bütün Hristiyan d vah gclıııemirtir. İlıracaı~ılannıu, 

bugünkü toplantıda da ' 'alimizin 
dl'lôletini ve hu husu~ta Tckalete 
tekrar müracant ctlilınesini iste· 
mişlcrJir. Frank üzerine mal sal· 
mış vo ta:ılılıiitl~rtle buluıııııuş 

olun ihra<·atçılımn emli~clcri de· 
vam etmektedir. 

Buraya gelen haberlere gö· 
re, Maliye Vekaleti, İktisad 
Vekaleti ve Merkez Bankası 

ne gibi bir karar verilmesini 
düşünmekte ve hadisatı büyük 
bir hassasiyetle takibetmektc
dirler. 

alemi de buna ayni derece e 
emin idiler . b 

Naima maruf tarihinde ı.ı 
kaleden bahsederken: dıı 

Kalei mczbure binasıfld f 
aklı ukala kasır bir hisar ~· 
ki ruyizeminde mavendi Y

0
de 

tur ve memaliki mahru~etif· 
bu tarz üzere görülmenııŞ . .. .. se 
Umcrayı Venedik dörtyuı 1 
nedenberi bu hisarın ırl18':e 
ve bünyanına ve sair cep~~ııf 
ve mühimmatına bezli mak ·p· 
eyleyip kemali mertebe j:t;er 
kam ve metanet veril01 1şve· 
idi. ["'] demektedir ki şu •C 

rilecek tafsilat ile bu if adde~, ..·1 ı. 
hak vermemek kabil degı ., 

k rll"' Hanya o zaman Apri. 0 ve 
Sfakya, Kisamo Ayanikıte 

Dün, Cumuriyet Merkez 
bankasındaki Fransız ve İsviç
re frankları ile florin üzerine 
muamele yapılmamıştır. Bun
dan başka paralar üzerine iş 

yapılmış ve gümrükten mal 
çıkarılmıştır. İngiliz lirası, bek· 
lendiği gibi bugün cüz'i bir Naima 
tercffü göstermiş ve 622-625 127 · 

hife 
tarihi: Cild 4, Sil 

kuruşa yükselmiştir. · -A~~ 
Ellerinde kağıd para bulu- KomÜnistf et(' 

nanlar, bu parayı altına tah-
vil etmek istediklerinden dün Zenginlere ağır tJe 
altın piyasası birdenbire yük- giler konmasıf11 
selmiştir. Yükseliş otuz kuruş 
kadar olmuş ve 950-960 ku· istiyorlar .. 0;5ı 
ruştsn 980-990 kuruşa kadar Paris 1 (Radyo)- ~orrıllpi~IO 
çıkmıştır. partisi gen:l sek~ete:ı l\\,e)'9 

lstanbul, 30 (Hususi muha- matbuat mumessılle,-ıne .. 0js1 

birimizden ) - Bugün Bor- natta bulunmuş ve I(o7Llhifle 
sacla lngiliz lirası 622 - 625 partisinin, yeni kanu~~n ~erıı· 
üzerinden muamele görmüştür. değil, hükumet partısıle . ;çift 

İstanbul ihracatçıları bugün her olduğunu• göstermek ..,.er 
bir toplantı yapmışlar ve za- Leon Blum kabinesine reY biİ' 
rarlarının önüne geçilmesi için diğini beyan ettikten sonra 11cr 
tertibat alınmasını hükumet- yük sermayedarlara ağı~ 
ten istemişlerdir. giler konmasını ist~ 

Izmir vakıflar direktörlii" 
ğünden: Jııfl 

Tepecik camiindeki demir malzemeye talip çıkn1adığı!l iiO 
ihalesi 5/10/936 pazartesi günü yapılmak üzere bir haf~3~ 
detle temdit edilmiş olduğu ilan olunur . 


