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ADfS - ABABADAN BİR GÖRÜNÜŞ 

lıtanbul, 3 (Özel) - Pa· sal cephede çok müessir yapmakta devam ediyorlar. 
riı'ten gelen haberlere göre, olması ve bir emri vaki ih- Habeı'lere gelince, düımanı 
ltalya-Habet muharebeıi son das etmesi muhakkak gö- mağlôb etmek için ellerin· 
aafbalarında bulunuyor. iki rünüyor. den gelen her şeyi yapmağı 
taraftan birinin yapacağı ltalya'nlar bunu anladık- ve en büyük fedakirlığa 
lleticeli bir taarruzun, siya- ları için biiyük hazırlıklar katlanmağı kararlaıtırmıı 

------------------.. •••H•~•~•ıt-411~ ... ----~-=-------~ 
Japon 

Deniz delegasyonu 
Londra'ya vardı 

Londra 3 (Radyo) - Japon 
deniz deleaaıyonu bu sabah 
relmittir. 

M. Heriyo 
ltivning flniversitesin· 
de profesörlflk yapacak 

Londra 3 (Radyo) - Es· 
ki Fra~ıız baıbakanı M.He· 
riyo, beraberinde katibi hu· 
•uıiıi olduğu halde buraya 
gelmiıtir. M. Heriyo Rivning 
llniveraiteainde profeıörlük 

Yapacaktır. 

Lehistan'da 
Yahudi aleyhtarlığı 
V arıova, 3 ( Radyo ) -

Y abudi aleyhtarlığı tahrikat~ 
kıımen durmuı gibidir. Uzun 
nıiiddettenberi kapalı bulu
ilan ilniversite bu hafta 
•çılacaktır. 

lzmir Lisesinden ye· 
tişenlerin kongresi 
lıtanbul 3 (Özel) - lzmir 

liaeıindea yetiıenler senelik 
koaırelerini yaptılar , 

Karadenizde sid -
' detli fırtınalar 

Birçok vapur, motör ve 
hiçbir haber 

yelken· 

yok )ilerden 

ve motörlerle yelkenlilerden 
haber alınamaaıııtır. 
Burıaz açıklarında:teblike 

bulunuyorlar. 
Adis-Ababa'dan muhtelif 

cebhelere her gün asker 
ve miihimmat gönderilmek-
tedir. Buradaki faaliyet, 
timdiye kadar görülmemiş 

derecededir. 
Adia - Ababadaki ecnebi 

gazeteciler, Habeş imparato· 
runun, bütün Habeş cephe
lerini teftiı etmekle meşgul 
olduğuntı ve fakat ne zaman 
nerede bulunduğunun gizli 
tutulduğunu haber vermek· 
tedirler. 

lstanbul 3 (Özel) - Lon· 
dra'dan haber veriliyor: 

Bütiin gazeteler, Belçika 
kralı ikinci Leopold'un Lon
dra seyahatından uzun uza-
dıya bah•etmekte ve bu se· 
yabatın, siyasal ve büyük bir 
önemi haiz olduğunu ileri 
sürmektedirler . 

Belçika kralının, ltalya -
Habeş meı'eleai etrafında 
lngiliz kralı beıinci Corc'la 
konuşmalarına devam ettiği 
söyleniyor . 

· lstanbul 3 (Uzel)- Berlin'de 
çıkan (Beu Bahter ) gazetesi 
Habeş'lerin şimal cephesinde 
büyük bir taarruza geçmek 
üzere olduklarını ve Habeş' -
lerin bu harp için üçyüz bin 
kişilik bir ordu hazırladık
larını yazmaktadır . --Kahire' de 

Yeni hadiseler 
Kahire, 3 (Radyo) - Eski 

bat bakan Mahmud paşanın 
evine taarruz ederek kapıyı 
kırmak suretile içeri giren 
talebelerden 4 kişi tevkif 
edilmiıtir. 

Bir Alman gazete-
si toplatıldı 

Berlin, 3 (Radyo) - Ya
budi aleyhtarlığı ve Nasyo
nalist partiye kartı yazdığı 
yazılarla meşhur V oldçer 
lıustre srazeteainin bir Kinu
nuevvel tarihli niiahaları 
Munih'te toplattırılmııtır. 

halinde bulunan meçhul bir 
vapurdan imdat işaretleri 

alanmıştır. Bu vapurun son 
duramu hakkında maHimat 
alınamamıştır. 

Korono Brino adındaki ltal· 
yan vapuru Köstence'den Is· 
tanbul'a giderken iki günsü
ren şiddetli bir fırtınadan 
sonra Burgaz'a ilticaya mec· 
bur olmuıtur. Vapura baib 
küçük bir yelkenli kaybol· 
muıtur. 

ANTAKYE'NlN GENEL GÖRÜNÜŞÜ 
(Haleb: Özel aytarımız losluğunun bir tebliğine göre 

yazıyor) nezdlerinde • bin ve :beşyüz 
- Hayfa'da Şeyh izzettin litrelik Italyan bankonotu 

Elkasım adındaki haydud: bulunanlar, bu bankonotları 
bir jandarma müfrezesile 
vukubulan müsademede mak- Roma bankasına yatıracak

lardır. 
tul düşmüttü. 

Haydud'un cenazesinde 
otuz bin kiti bulunmuş ve 
alay, polis müdürünün dairesi 
önünden geçerken halk bi
aanın camlarını taşlamıştıf'. 

iş bununla da bitmemiş; 
biraz ötede bir polis moto
sikleti parçalanmııtır. 

Nihayet hükômet, kuvvet 
se•kine mecbur olmuş, ateş 
açılmış ve bir kaç kişi ya
ralanmıştır. 

* .... 
(Suriye halk partisi) adı 

altında Lübnan'da teşekkül 
eden gizli cemiyet mes'elesi 
ehemmiyetini mu haf aza et
mekte berdevamdır. 

Muhtelit mahkeme müs-
taotiki Tembal, yeniden üç 
mühim şahis hakkında tev
kif müzekkeresi kesmiş ve 
bunlar da - diğer mevkuflar 
gibi - tecriden tevkifhaneye 
sokulmuşlardır. isimleri şun· 
lardır: 

Avukat Selb Lebki, Ka
tolik matbaası müdürü Ro· 
ber Abella, Jurj heki::n. 

Mevkufların evlerinde ev· 
velce taharriyat yapılmış, 
müstantik, isticvaplarını mü· 
teakib, tevkifleriai zaruri 
görmüştilr. 

Bunlardan başka Vedi 
Hana Elkik, Selim Habibin 
de isticvap edilmişlerse de 
serbest bırakılmışlardır. 

Diğer taraftan Berut ba
rosunun tavassutu ile tabli
yesi mevzuu bahis olan avu-
kat Kıbrıs'lı kefalete rapten 
tahliye edilmiştir. 

* . ... 
Son istatistiklere göre 

Lubnan' da et sarfiyatı azal· 
mıştır. Bunun iktısadi buh· 
randan mı, yoksa sebze ye· 
mek modasında mı ileri gel
diii anlaıılmamııtır. 

* • • 
Be7rut ltalyan batkonıo· 

Banknotlara mukabil, iı
":. terlerse, kendilerine ltalyaa 
emteası veya emlik ve eıya 
verilecektir. 

* • • 
- Zecri tedbirlerin tatbi· 

kinden sonra Italyan vapur
larının Suriye ve Lubaan 
limanlarına uğramıyacağına 

dair çıkan haberler asılsız
dır. Bu vapurlar eskisi gibi 
muntazaman Suriye limanla
rına işliyeceklerdir. 

Samoel l!oar 
Isviçre'de istirahat 

edecek 

SIR SAMOEL HOAR 
Londra 3 (Radyo) - Sir 

Samoel Hoar'ın sıhhi duru
mu iyi değildir. Yakında la· 
viçreye gidecek ve tatil 
müddetince istirahat edecek· 
tir. Samoel Hoar'ın Paristen 
geçmesi ve M. Laval ile gö
rüşmesi muhtemeldir. lniili& 
dıı bakanı vekilliiini Lorcl 
Eden yapac;akbr. 
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Son vapur kazaları 
ın ünasebetile ... 

Marsi1ya cinayetini irtikap eden
lerin muhakemesi 

Ekmek işi 
Belediye kat'i karar· 

lar alıyor amma •• 
Belediye, un iıine kat'i 

bir netice vermeği karar 
altına almıştır. Ziraat Ba· 
kanlığı belediyenin hem un 
fabrikasını işletmek, hem de 
halkın ihtiyacını temin etmek 
hususunda yaptığı teşebbüs 
üzerinde durarak bu teşeb· 
bilse müzahir bir durum 
takınmııtır. 

~~~---------~~~ Can kurtaranları yanlış kullan· 
mak çok tehlikelidir. 

Yazan: Yaşar Adatepe 
-4 

Son vapur kazaları •münaıebetile denizle mücadele usul
lerini ve lbir kazada uz:un müddet ıu istünde kalarak 
kurtulma şekillerini denizci bir arkadaşımız bize yazdı. 
Halkımızın istifade edeceğini düşünerek bu yazıları okur· 
larımız:a sunuyoruz: 

Simiti yanlış kullanmak 
tehlikelidir demittim. Çünkü 
simit kullanmayı bilmiyenler 
ıimiti altına almağa ve onun 
üstiinde oturmağa yahut si
miti tamamen boynundan 
geçirerek kalçalarının üzerin· 
de tutmağa çalııabilmelidir 
ki, bu yaptıiı iş müvazene 
mes'elesidir. Vücuduh ağır 
olan kısmı daima aşağıda 
ve hafif olan kısmı da yuka· 
rıda kalacağından simit ken· 
dini iyi kullanmasını bilmi
yenin düımanı olur. Onu ter· · 
sine çevirerek boğar. Bu hi
diıelerin lnebolu vapuru fa· 
ciaaında da olduğunu gaze
telerde okudum . 

Mantar 

}"'ilika sandallar 
En iyi can kurtaran vaıı· 

talarından biri de filika aan
daJlardır. Bunların kulJanması 
bildiğimiz sandalcıların kul
landığı şekil ise de, burada 
da kürek kullanmak büyük 
rol oynar. Kürek çekmesini 
bilmiyenler için yalınız kork
maksızın içerisinde muntazam 
oturmaktan başka çare yok· 
tur. Kürek çekme bilenler 
yol alabilirler . 

Tehlikesine gelince: 
Denizde bulunan sandalın 

üzerine her taraftan hücum 
ederek simitli ve mantarlı 

ve sair kimselerin o sanda
lın istiabından fazla olarak 

Bir Sırh gazetesi diyor ki: Kral Aleksandr'ın akıtılan 
asil kanı "Ceza ceza,, diye baiırıyor 

Yugoılavya kralı birinci 
Aleksandr'ın Marailya'da aktil 
suçundan dolayı Fransa'da 
muhakemeye ıevkedilmiş 

olan "Uıtaş,, lar tedhiş teı· 
kilitı üyelerinden . pospişil, 
kral ve Rayiç'in muhake· 
melerinin muvakkat olarak 
tatili dolayııile Belrrat'ta 
çıkan "V reme,, gazetesi 24 
ikinciteşrin 1935 tarihli sayı· 
sında Fransız adliyesine 
karşı gayet şiddetli bir ma· 
kale neşretmiştir. Bu maka· 
lede deniliyor ki: 

"... Bu anda, adli nizam 
ve intizama, en basit moral 
akidelerine malik bulunan 
memleketJerde mer'i olmaıı 
mecburi bulunan teamülden, 
yani mücrimlerin cezalandı· 
rılmasından bahsetmek ge
rektir. 

Kral Aleksandır bir dost 
ve ıulb seven ııfatile gittiği 
Fransa'da, Marsilyada on 
binlerce halk ortasında, ar· 
sıulusal katiller çetesi tara· 
fından ulu orta öldllrülmilş· 

tür. 

mes'ele arkasına barındılar. 1 
Katillerin, cinayetin icra 

edilmiş olduğu Franaa'da 
1 muhakeme edilmeleri tezi 

dahi kabul edilebilirdi. 
Bu takdirde dahi Giyetin 

baltasının, yalnız isil bir 
adamı i>ldürmek, bütün bir 
ulusu en büyiik hükümdarın· 
dan mahrum etmek iste-
meli.le kalmıyan, ayni za
manda bütün Avrupa'yı ateş 
ve kan içinde bırak
mak gayeaini takib eden 
canilerin boyunlarına sllr'at· 
le ineceğini haLcJı olarak, 
beklemiıtik. 

Marsilya ıuikaıtinin fev· 
kalide ve tarihte korkunç 
bir dönüm noktasını ifade 
edebilecek bir cinayet olma
ıı itibarile canilere verilecek 
cezanın ıeri, . haklı ve ener· 
jik olmasını beklemiştik. 

Bunun böyle olmasını icap 
ettiren bir hadiseye az za
man önce ıahit olmuştuk: 
Pavle Gorgulev adında bir 
meczup Rus, 6 Mayıs 1932 

tarihirı de Pariste Harp Mu
barrirlerinin Eserleri sergi· 
sinde Fransa Cumur baıkam 
Doumer'i öldürmüı ve tev· 
kif edildiği zaman "Fransa-
yı Sovyetlere illnı harbe 
ıevketmek iatedij'inden do· 
layı Fransa Cumur baıkanı
nı öldürdüm,, demiıti. 

Katil ve katlin sebebi 
mllcrimin gayri tabii bir 
ıahıı olması faraziyeaini 
doğurmuş ve fakat akıl 
doktorları 31 Mayısta katilin 
mes'ul olduğu bOkmünü ver
mişlerdi. 

Gorgulov'ın mlidafii miic· 
rimin tekrar muayenesını 
istemiı iıe de bu talep 
reddedilmiş idi. 

Doumer'in katlinden tak· 
riben bir ay sonra, yani, 26 
Haziranda ittiba.mname ha
zırlanmıı, katil 25 Temmuzda 
!Dahkemeye sevkedilmiş, 27 
Temmuzda idam hükmli 
verilmiı, 20 Ağustosta tem

lzmir belediyesi, Ziraat 
bankaıından alacağı buğday· 
lara karşılık olarak 25,000 
liralık bir kefalet mektubu 
vermej'i taahhüt etmiş, ica· 
bında bu miktardan fazla 
buğday satın aldığı takdirde 
fazlasını iç bakanlığı tekef
fül etmektedir . 

Belediyece yapılan incele· 
melere nazaran lzmirinfgün· 
delik un ihtiyacı 850 çuvalı 
ikinci nevi un olmak tızere 
1400 çuvaldır\ 

Belediye, ziraat bankasın· 
dan satın alacağı buidayla
rı kendi un fabrikasında 
öğildecek ve fırıncılara pe· 
şin para ile perakende ola
rak un fabrikasında tealim 
ıartile satacaktır. 

Bu ıekilde ıebepıiır: olarak 
-Devamı 3 üncü sahi.fide- - Devamı 4 inci ıahi.fede -........... ·--------Mantar parçalarile içerisi 

doldurulmuş ve sık dokun
muı fiıeklik kolanına ben
ziyen bezlere denir. 

Bunun kullanılması şöyle
dir: Ya doğrudan doğruya 
koltuk altından fiıeklik gibi 
bağlanır ve yahut arkaya 
gelmek ıartile kömlek giyer 
ribi takılar. Mantarı kalça 
&zerinden bele bağlamak 
doğru değildir. Yanlış takı· 
lan mantarın sahibini boğa· 
cağını unutmamalıdır. Bura· 
da da yüzme bilenler yüz:e· 
rek yol alabilirler, yüzme 
bilmiyenler bunu kullanırken 
korkmadan ve çırpınmadan 
kendini mantara terketme· 
lidir. 

ve bir tarafına asılarak san· 
dala çıkmak istemeleri teh
likelidir. Çünkü, devrilir ve 
hiç kinıse de istifade ede
mez. Böyle bir tehlike anın· 
da simitli ve mantarlı olan 
kimseler esasen kendilerini 
kurtarmışlardır. Bunlar san· 
dala ıokulmıyarak simitsiz 
ve mantarsız olanlara yardım 
etmeli ve onları bindirmeğe 
çalışmahdır . 

Şu fakir Balkanlıların na· 
zarında misafir severlik mu· 
kaddesattan aayılmaktadır. 
Aramızda, misafirperverlik 
ıerefini muhafaza etmiı ol
mak için canını vermiı ba· 
sit ve fakir insanlar vardır. 

Döviz kaçakcılığı yapan rahibe
oldular 

Bunu da öirendikten son· 
ra içi bava dolu IAstik ba
lonlara gelelim. 

Balonlar: Bunların vaziyeti 
ve sureti istimali tamamen 
baıkadır. Bunlar simit ve 
mantar gibi kullanılmaz. 

Çllnkü, çok oynak ve kayı· 
cıdır, elden kaçırmak tehli
kesi çoktur. Bunlar dalgalı 
denizlerde zGr kullanılır. 
Bunları her iki el vaaıtaaile 
ıım·ııkı uclarından tutarak 
çene altında bulundurmak 
ve korkmadan, çırpınmadan 
biSylece ıu üzerinde kalmak 
Jlzımdır. Yüz:me bilenler de 
bu balonlarla fırtınalı deniz· 
Jerde yüzerek yol alamazlar. 
En doğrusu bulunduğu yerde 
kalmalıdır. 

Suka hakları 
Bunlar ekseriya deniz 

banyolarında ve durgun su· 
larda kullanılır. Karşılıklı 
iki veya daha ziyade kabak· 
ta ip vaaıtasile birbirlerine 
bağlanarak kullanılar. Bun· 
ların kullanma usulleri JÖY· 

ledir: Koltuk altından ipini 
reçirmek ve kabakları 

yanlara ve arkaya gelmek 
üzere bulundurulur. Fırtınalı 
denizlerde kullanılacak olursa 
kaçırmamağa çalışmalıdır. 
Yllzme bilenler bunlarla yol 
alabilirler. Yüzme bilmiyen· 
ler korkmadan ve çırpınma· 
dan bunları muhafaza edip 
ıartında tutmağa ve kaçır

mamaia çalıımabdır. 

· ıer mahkôm 

Bu menfur cinayetin fail· 
leri olan katiller, derhal mey· 

Berlin piskoposu da isticvab edilmiş ve mod-
deiumumilikce mahkômiyeti • • • 

ıstenmıştır 

Can kurtaran vasıtası ol· 
mıyanları da filikaya yandan 
değil; dümen tarafından al
mağa dikkat etmeli ve san· 
dala çıkarmağa çalıımahdır. 

- Sonıı yarın -

lneholu 
Vapurunun teknesi 
elan bulunamadı 
Kilizman açıklarında batan 

lnebolu vapurunun teknesi 
el'an bulunamamıştır. Liman 
riyaseti, gemilerin geçeceği 
yollarda tarama yapmış ve 
fakat altı günlük araştırma· 
da hiçbir şey bulamamıştır. 

Havalar müsait gittiği tak· 
tirde yeninden araştırma 
yapılacak ve geminin vazi· 
yeti tesbit edilecektir. 

dana çıkarılmıştır. Bu katil· 
leria mensup bulunduğu teı· 
kilit derhal, kısmen Fran
sada ve kıımen ltalya, Avua· 
turya ve Macariıtanda ya· 
kalanmııtır. 

Cinayetin başlıca müretti· 
bi Fraasadaa kaçmıı iıe de 
cinayet failleri Fransada kal· 
mışlardır. • 

Bu hadise dolayııile ya· 
pılacak en tabii, en namus
kirane ve en Yakuraneai 
her halde katillerin, rehber 
ve hükümdarını öldürdükleri 
ulus tarafından muhakeme· 
leri yapılmak üzere Yu
goslavya'ya teslimleri idi. 

Halbuki iadei mücrimin 
mes' elesi ortaya çıktı ve kral 
Aleksandr'ın katillerinin Yu
goslavya'ya verilmesi heaap· 
la rına elvermiyenler bu 

Berlin'den yazılıyor: 
Koblenz Farmason locası 

aabık Dstadı azamı matbaacı 
Duckvvietz'in devlet hazinesi 
aleyhine 70 bin Marklık ver· 
gi kaçırmak cllrmilnden do· 
layı aleyhinde kanu~i takibat 
yapılması gazetelerde Far· 
maıonluk aleyhinde imaklr 
tarizlere vesile olduğu gibi 
döviz kaçakçılığı yapan. ra· 
hibelerin hapse mahkümiyet• 
leri, keza döviz: kaçakçılığı 
cllrmile mazuunen mahkeme· 
ye verilmiı alan Meissen pis· 
koposu doktor Petrus Leg· 
ge'nin muhakemesi tafsilitı 
ve bu muhakemede Berlin 
piskoposunun da isticvap 
edildiği ve müddei umumi· 
likce maznunun beı sene 
küreğe mahkümiyeti talep 
olunduğu, başkaca iki Fran-

Senenin En Boyok Eseri 
Barry BAUR ile Sinema SfMON, JEAN MAKS ve MAKSUDIAN'in 

yarattıkları mevsimin en bflyflk filmi 
I 

~Snyalh Göz Der~ 
Bugiinden itiheret lzmir halkına takdim ediliyor __________ .... ________ __ 

RUS CİGAN örkestresi s e h 
RUS CIGAN Ruıca ve 
Fransıca şarkılarla ~üsle- ıya 
nen ve heyeyanlı bır aşk 
hikayesini Moskova haya-
tını canlandıran 

Tayyare Sinemasının 
Bu seneki altın programına şeref verecek şaheserlerden biridir 

AYRICA: FOKS (En son haberler Tllrkçe sözlü • MiKI ( Karikatör komik ) ------1 ... -------s ti •. Her gün 15 - 17 - 19 • 21,15 Cumartesi giinleri 13 • 15 
enao S88 erı. seanslarında talebelere tenzilitlılbilet verilir. Pazar günü 
11,30 • 13 te ilave seansı vardır. 

Fiatlerde zam yoktur. 30 - 40 · 50 Kuruştur. 

aiz papaıın gene döviz 
kaçakçılığı yaptıkları sabit 
olduğundan 4 yıl hapis, 3 
yıl müddetle medeni haklar· 
dan mahrumiyet ve aynca 
para cezaıına mahkum ol-
dukları, Paderborn piıkopo
sunun Menden'i ziyareti ıı· 

rasında (Katolik hücum ka
filesi) teıkilitına mensup 
kimselerin Hitler gençliğine 
taarruz etmeleri cürmile maz
nun katoliklerin mahku
miyeti ve bunların dini 
tahrikat kurbanları olduğu 
hakkındaki tafsilitın ve ka
toliklere tarizlerin gazete-

1 
lerde önemle yer bulmuı 
olduğu görülmektedir. Bu 
kabilden olarak VVilrzbarg· 
da bir Franıiıken manastır
dan papaz Leodgger'in talim 
ve terbiyeleri kendiıine tev-
di ve emanet edilmiş olan 
kllçllk yaıtaki çocukların bir 
çoğuna karıı irtikip ettiii 
ve ıeni hareketten dolayı 
aleyhinde kanuni takibata 
baılaudığı, bundan bir mnd
det öncede gene ayni ma· 
nastırdan diğer bir papazın 
ayni cürümden dolayı mah· 
küm edilmiş olduğu da 
ehemmiyetle kayedilerek te
baruz ettirilmiıtir. 

• •• 
Kusadasında iki , 
ceset bulundu 

•• 
Cinayetin; çok feci bir surette 

ika edildiği anlaşılı)'Or 
Kuşadaaının Davudlar~kö

yinde feci bir cinayet ol
muıtur. Hidise etrafında 
elde ettiğimiz malumat şudur: 

Bundan birkaç gün 
evel Kuıadaıının Davudlar 
köyü civarında iki insan ce· 
ıedi bulunmuı, bu ceıedle· 
rin kimlere aid olduğu uzun 
müddei meydana çıkmamıştır. 

Zabıta ve Adliyenin yap
tığı incelemelerden sonra bu 
cesetlerden birinin, Kuşadah 
Mehmed Ali'nin bedeli Me· 
miı'e ait olduğu meydaoa 
çıkmıştır. 

Cinayet, çok aiır şartlar 
altında iılenmiş, Memit 'in 
arkadaıı bıçak ve mavzer 
karıunları altında iıkence 
edilerek öldBrilldtlktea ıoara 

tanınmamaları için yüzlerinin 
derileri yüıülmilt ve kesik 
bir söğllt ağacının altına bı· 
rakılmıılardır. Memiı, bun· 
dan bir ay evvel Mehmed 
Ali'nin on dört yaıındaki kızı 
Fatma'yı sevdiği ve kaçı!• 
mağa teşebbüı ettiği için 
Mehme Ali tarafından ko· 
ğulmuştu. Hadisenin bu yüz· 
den Mehmet Ali tarafından 
meydana getirildiği zanedil· 
mektedir. 
Kuşadaıı genel ıavaman· 

lığı, bu hidiıe ile alakası 
olduğu teıbit edilen Mehmed 
Ali, Ahmed ve lsmail hak· 
kında tevkif kararı vermit 
ve ıuçluları lzmir hapiaba· 
neıiae .ıladermiıtir. 
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Marsilya cinayetini irıikap eden· N. v. Olivier ve şOreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
terin muhakemesi vv. F. H. Van Si Lı·mı·ıet vapur ROYAL NEERLANDAIS sonra Roterdam,•[Hamburg, KUMPANYASI Copenhage, Dantzıg, Gdynia, 

- B<J1tarafı 2 inci sahifede - katlinde gösterdiği acele ye Der Zee acentası u CERES " vapuru elyevm Goteburg Oslo ve lskandi-
Yİz mahkemesi bu hükmü kat'iyyeti göstermesini bek- limanımızda olup 26 2nci navya limanları için yük 
tasdik ederek Gorgulov 14 lerdik. Bu cinayet karşısında & Co. Cendeli Han. Birinci kor- teşrinde Anvers Roterdam, alacacaktır. 
Eylülde Pariı'te Arago bul- daha seri hareket etmeıini DEUTSCHE LEVANTE LıNIE don. Tel. 2443 Amıterdam ve Hamburg " ERLAND " motörü 14 
varında idam edilmiştir. ümid etmek şöyle dursun." "MACEDONIA " vapuru Ellerman Linyn Ltd. limanları için yük alacaktır. lnci kinunda beklenmekte 

Demek oluyor ki; Fransa Makalede, katillerin mü- halen limanımızda olup An- Londra ve Hull hatb: "' ORESTES " vapuru 30 olup yükünii tahliye ettikten 
Cumurbaşkanını öldürenin dafaasını deruhde eden avu- R BULGARIAN 2oci teırinde beklenmekte sonra Roterdam, Hamburg, 
başının giyotin sepetine yu- kat Deslons "Cübbeli çeteci vers, oterdam, Hamburg " " vapuru olup yükünü tahliye ettikten Danimarka Ye Baltık H· 

ve Bremen için yük al- 1 ilk kanunda gelip 21 ilk sonra Bur gast Varna ve qHleri için yük alacaktır. 
varJanması için dört ay ve diye tavsif" olunduktan sonra k d kin una kadar Londra ve 
•ekiz. günlük bir zaman deniliyor ki: ma ta ır. Hull için yük alacaktır. Köstence limanları için yük SERViCE MARITIM 
Jizım olmuıtur. Kral Aleksandrın akıtılan " ISERLOHN " vapuru 9 " GRODNO " vapuru 20 alacakbr. ROUMAIN 

Bci. kinunda bekleniyor, k "FAUNA" vapuru 2 lnci "OLTUZ" vapuru 3 lnci 
Büyük bir hükilmdar ve aıil kanı "Ceza! Cezai" di- il kanunda Londra, Hull ve k" d S 1 . kı:. d K 13 Bci. kı:.nuna kadar Anvers, anun an ncı anuna kinun a öıtence, Sulina, 

b6yük bir misafirin Fransa ye baöuıyor. • Anversten t.hliye~ edip ayni k d A R t d G 1 r 1 • • ük • Rotterdam, Hamburg ve a ar nvers, o er am, a as ve ıman arı ıçın y 
topraklarında öldürülmesi Hem Franıız adliyeıinden zamanda Londra ve Hull Amıterdam ve Hamburg li- alacaktır. 

Bremen irin yük alacaktır. ı'çı'n yu .. k .... lacaktır hadisesi karıısında Fransız ulusumuzun şan, şerefine .,. · · manları için yilk alacaktır. '"PELEŞ,. vapuru 18 lnci 
adliyesinin biç olmaz ise, uygun seri, haklı ve kat't "AKKA" vapuru 23 Bci. Liverpool hattı: " ULYSSES.,, vapuru 2 kinunda gelip 19 lnci kA-
Fransa cumur baıkanının bir ceza istiyoruz. kAnunda bekleniyort 26 Bci. .. ROUMELIAN • vapuru lnci kinundan S lnci ki- nunda Malta, Cenova, Mar-

kinuna kadar Anvers, Ro- 1 ilk kanunda Liverpol ve nuna kadar Anvers, Roter- silya ve Barselona hareket t, lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf/@_~ tmeerdnam1.~1•0Haymu_ bkur8ılacvaektıBr.re- Svvenseadan tahliyede ı,uıu- dam, Amsterdam ve Ham- edecektir. 
:§::: ~ .,. nacaktır. burg limanları için yük Yolcu ve yük alır. 
~ ru·. k H a K = AMERICAN EXPORT LINES "FLAMINIAN" Yapuru 23 alacaktır. NIPPON YUSSEN KAISHA 1 r av urumu~ NEVYORK • ilk klnunda Liverpol Ye "HERCULES" Yapuru 13 Kumpanyaıı 
§ B k - Svvenıeadan tahliyede bu- lnci kinunda beklenmekte "TOYOHASHI,, vapuru 
~ u·· yu·· Pı· yangosu = "EKSARCH" Yapuru 12 lunacakır. olup yükünil tahliyeden ıs lnci kanunda Sinıapor, 
~ ~ ~ Bci. klnunda bekleniyor, DDUTSCHE LEVANTE- sonra Burgaı, Varna ve Şanghay, Kobe, Mojit Oıka 
::!!lii Ş d Boıton, Norfolk ve Nevyork LINIE KGstence limanlarına hare- ve Yokuhama limanları için 1 İm iye kadar binlerce kişiyi ~ için yük alacaktır. "MILOS" vapuru 16 ilk ket edecektir. yük alacaktır. 
§ • • • - "EXAMELIA,, vapuru 17 k SVENSKA ORlENT llindaki geliş gidit tarih· 
~ zeD~ID etmıştır • = Bci. kinunda bekleniyor, lnunda Hamburg ve Bre· LINIEN !erile navlonlardaki deiiıik-
s:: menden gelip tahliyede bu- "FREDENSBORG 
s 2 . . k "d 11 o· . . K" 9 - N k . . n.k 1 kt " vapuru lı"klerden acente meıulı'yet ~ .ıncı eşı e ırıncı anun 35 tedir. § evyor ıçın yu a aca ır. lunıcaktır. 25 2nci teırinde beklenmekte 
~ - "EXCHANGE" vapuru 20 Not: Vurut tarihleri ve olup yilkünü tahliyeden sonra kabul etmez. 1 Bilyflk ikramiye: 30,000 Liradır ~ Bci. kinunda bekleniyor, vapurlarm isimleri &zerine Roterdam, Hamburg, Copen· faJCla tafıil&t için lkiılci 
s:: N f Ik N k · · n.k deaiıikliklerdea mu'uliyet hage, Dantzıgt Gdynia, Oılo Kordonda Tahmil ve Talı-
~ Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo lı"ralık -=- or o ' evyor ıçın yu •. rk . b

0 

k d ;i alacakbr. kabul edilmez. Goteburg ve lıkandinavya liye ti eti ınaıı ar a11D a 

~ ikramiyelerle beheri (20,000) liralık bir =: "EKSILONA" vapuru 26 •·-~~~~~111!!!11-•• limanlan için ylik alacaktır. Fratelli Sperco acentahfına 
s:: D O K T O R "GOTLAND" motörli 29 milracaat edilmeai rica olu-
~ mOkafat vardır. = Bci. kAnunda bekleniyor, 2 nci tefl'inde beklenmekte nur. i... _i Boston ve Nevyork için yük Ali Agah olup yllkünü boşalttıktan Te(efon: 2004- 2005 • 2663 

~'IJJIJI 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111\\\"'- alacaktır. Çocuk Hastalıkları .11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ilH11n111111111111111111111111111111111111 
ARMEMENT H. SCHULDT Mntehassısı -ı • -

HAMBURG IJ.inci Beyler SoiuJtı N. 68 -~ zmır yün mensucatı=~-
• "TROYBURG" vapuru 4 ---T.•eleııiifi•on-3•4•5•2 __ ,_. -

BAŞDURAK Bci. kanunda bekleniyor, Satılık motör -~=~ru·· rk Anonı·m şı·rketı· ---== 

H • N •• Anvers, K oterdam ve Ham-
A MDI UZHET b · · .. k 1 kt 12 beygir kuvetinde (Dizel) - -

urg ıçın yu a aca ır. markalı az kullanılmıı bir =: izmir .Yftn Menaocatı TClrk A. ş. nin Halka· ~ 

Sıhhat Ezanesl• JOHN~~~NLl~~::J[N LI- .... otar ıablıktır. Taliplerin ~ pınardaki kum-. fabrikası mamulabndan olan ~ 

Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 
valet çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yaiıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa ailzülmiltllr. 

Biricik ıatıı yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nftzhet 

Sl!ll!ı H!l!!llH~Al!!T EZAN ESi 

idarehanemize mlracaatları ~ mevsimlik ve kıfhk, zarif komaflarla, battaniye, ~ 
" JESMORE" vapuru 14 ilin olunur. - = Bci. kinunda bekleniyor, E şal ve yCln çoraplan, bu kerre yeni açılan Birinci =: 

Anversten yük çıkarıp Bul- ~ kordonda Cumhuriyet meydanı civannda 186 ~ 
garistan ve Rom1tnya liman- Al• R ~ numaradaki (~ark Hah Tftrk Anonim şİr· ! 
larına yük alacaktır. } IZ8 ~ keti) mağazuında eablmaktadır. Mezkt1r fabrika· _Si 

Geliı tarihleri ve vapur· 
lann iıimleri üzerine meı'u ~ nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum § 
liyet kabul edilmez. MOcellitbaneSİ 2 olan mamulabna muhterem mftfterilerimi.ze bir ~ 

Birinci Kordon, telefon ~ defa daha tavıiyeyl bir vazife biliriz. § . 
No. 2007 - 2008 Yeui Kavatlar çarşısı s Perakende ıatıı yeri Toptan aatıı yeri SE 

"Vapurların i simleri, gel· ;; Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark § 
me tarihleri ve navlun tari- No. 34 E Kemalettin Cad. Saju zade halı T. A. Ş. 5 
feleri hakkında bir taahhüde: = biraderler § 
girişilmez.,, ll•llll!l--------•lll~ Kuzu oğlu çarıııı Aıım Rıza § __ _,_ ........ =====::;;;;;;;;;;;;=:=::======....:;.....::...._...;.;;_.::,__..,..,____ =: ve biraderleri 5 

EE veni manifaturacılarda mimar a 

IKQ]lrUf 

·"' . 

N~A 
611 ıU r.: 

\ 

[ &lrcıc.l J2:>ANL<A~I 1 

laka (Okamentol 

lıkıftrftk tekeri 

rini tecrftbe edi 

ıiz .. 

Ve Pftrjen ~ahapm 

en ftetftn bir mfle

hil ~keri oldoiu 
nu unutmayuuz. 

Kuvvetli mftshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgCln 

haplarını Maruf 
ecm depolanndan 
ve ecmnelerden 
araıınlar. 

~ Kemaleddin Cad. Ytınlll~mal- ~ 
~ }ar pazan F. Kandemiroğlu EE 
• 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 uii 

Istanbul ve 'frakya 
Ş~ker Fbrikaları Tflrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000'fork lirası 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

--Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

ferli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

. Fesannı kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar" 
lzmir şubesinde bulursu~uz 



' ' (Uluıal Birlik) 

SON , TELGQAF·LAR~· 
• .. • • • '· .. -.. .. • '!.:.- • .f ' ' . ' .... ,, ...... "J, ... ~·~: ·_· ... 

Alman - Fransız anlaşması pek 
yakın ve muhakkak görünüyor 

Siyasal çevenler, Almna - Fransız anlaşmasında Polonya-

nın da yer alahileceıii kanaatını besliyorlar 
htanbul 3 (Özel) - Son gelen haberlere göre, Al

manya ile Fransa arasında başlıyan mQzakereler, mut-
lak surette bir anlaşmaya mQncer olacakttr. Fransız 

Fransız ·Alman anlaşmasına Polonya'nın da yer alması 

kuvvetle muhtemel gôrllnmektedir. Bu takdirde barı'ın 

gazetelerinin bu husustaki neşriyatı çok nikbinanedir. A vrupada uzun bir mOddet için temin edilmiş ola. 

Siyasal çeYenler«le hasıl olan kanasta nazaran bir cağı söyleniyor. ------·· ............ . 
Altın dolu bir vapu

run şaftı kırıldı 

Gemi Istanhul'a kadar yedekte geti
rildi. Altınlar muhafaza altına alındı 

lıtanbul 3 (Ôzel)- Odesa
dan altın yüklü olduğu halde 
hareket eden bir lnailiz ıile-

binin yolda Şaftı kırılmııtar. 
Vapur buraya yedekte geti· 
rilmiş ve altınlar muhafaza 
altına alınmııtır. 

Kamutay on gün 
tatil yapacak 

--Donko toplantıda konuşulanlar 
Ankara, 2 (A.A) - Bu· 

1rDn Refet Canıtez'in baş· 
kanlıj'ında yapılan kamutay 
toplantıaında 1935 mali yılı 
umumt mllvazenesine giren 
bir kısım daireler bOdceleri

nin muhtelif faııllarından 

517 bin 987 liranın indiri
lerek bundan 495 bin 262 

Jira11nın diier tertiplere ilive
ıine ve 22 bin kusur lira· 
nın da yeniden açılmıı olan 
fa1ıllara fevkalide tahıiıat 
olarak konulmaaına dair ka
nun llyihaaı milzakere ve 
kabul edilmiıtir. Gent: bu 
toplantıda yükıek m6bendis 
mektebi blitçesinde 40 bin 
kusur liranın milnakalesi 

tasvip edilmiıtir. 
Kamutayın kabul ettiği 

diğer kanunlar arasında da 
Ankara Nllmune haatanesi 
kadroıundaki ha1ta bakıcı 

ıayııının 18 den 28 e çıka· 
rılmaaına, posta telgraf ve 
telefon genel direktörlllğü 
bütçesinin muvakkat taaar· 
rufJar kısmına bir kelime 
eklenmesine Konya ovası 
aulama idareıi b&tçesinin 
7 nci maddesine bir .._fıkra 
eklenmesine aid kanunlarda 
idi. Kamutay Çarıamba gllnü 
toplanacaktır. 

Ankara, 3 (Ôıel) - Ka
mutay sene baıında 10 aiin 
tatil yapacaktır. -·-· Yolcular 

Vapurdan şatla 

çıkacaklar 

Limanlarımız arasında se· 
fer yapan vapurlar, bundan 
b&yle lzmir limanında yolcu
larını vapurun bordasına ya
naıan tatlardan çıkaracak· 
larclır . 

Bu huıuıta viiAyetin te
ıebbösll iyi bir netice ver· 
miı ve giımrilk, inhisarlar 
bakanlığı g6nderdiii bir 

mektupta ilbaylığın noktai 

nazarının muvafık olduiunu 
bildirmiıtir. 

Bundan b6yle ecnebi Ji. 
manlar arasında iıliyen 

vapurlar müsteana, diier 
blitllo gemilerin yolcuları 

aabile ıatlarla çıkacaktır. 

lstanbul -Pire- lıkenderiye 

ıeferini yapan vapurlar da 
lıtanbul'dan şehrimize gel· 
eliği zama yolcularını tattan 
çıkaracak ve d&nDıte açıkta 
demirliyıcektir. 

Zehra 
Törenle gömOldO 
lıtanbul 3 (Ôzel) - Ka· 

le yolunda bir tren kaza-
sı neticeıinde &len, Ata· 
türk'ün eYlldı manevisi 
Zehra'nın cenaze meraıi· 

mi dtın yapıldı. Cenazeye, 
Atatürk namına Riyaseti 
Cumur batkitibi bir çe· 
lenk koydu. Başbakan, 
Parti, Vali ve ıehir namı· 
na da çelenkler kondu. 

k@_ 
Ekmek işi 

Belediye kat'i karar· 

lar alıyor amma .. 
IJQ.#larafı 2 inci sahifede 

ekmek liatlarının artırılma

sının da önllne geçilecektir. 
Şarbaylık, bu hususta ha· 

zırladığı ekmek formıdiJe 

birlikte Tarım balianlığının 

istediii izahatı ilbaylık yoJile 
bakanlığa g6ndermiıtir. 

Tarım bakanlığı bu esası 
kabul ettiği takdirde derhal 
faaliyete ıeçilecektir. 

12 ada bize ve Yunanlı-
lara verilecek miş 

Amerikan gazeteleri, lngiltere'nin 
böyle düşündüğünü yazıyorlar 

lıtanbul 3 (Özel) - Ame· nistan'a vereceğini Ye bu su· 
rikangazeteleri, lngiltere'nin retle Akdenizde hareketinin 
12 adayı bize ve Yuaa- kolaylaşacağını yazıyorlar. 

~~~~~---............ ~---~--~~---~-

iz mir sporcuları-
na müjde 

·-Parti başkanımız, lzmir sporculuğu 
için büyük yardımlar le,min etti 
ilimizi ilgilendiren bazı iş· ~bunun için yüz lira maaıla 

Jer için bundan bir hafta bir antrenör kullanılması ka • 
önce Ankara'ya i'itmiı olan 
parti baıkanı Y ozgad say
lavı Avni Dotan, evelki ak
şam şehrimize dönmnıtür. 

Baıkanımızın tetebbilsü 
Ozerine parti renel sekreter
liği lzmir' de viicuda getiri· 
lecek olan ıpor teaisatı için 
yOz bin lirahk bir yardım 
vadeylemiıtir. Bu para, it ve 
Em ilk bankalarından alına· 

cak ve yapılacak olan tesi· 
sata aarfolunacaktır. Haber 
aldığımıza röre deniz spor
ları için yOzme havuzları, 

atıf talimlerine aid bir çok 
vasıtalar temin olunacaktır. 

Spor için yapılacak iıleri 

tesbit eylemek üzere yakın· 
da bir teknik bey'et topla· 
nacak ve incelemelerde ba-
lunacaktır. 

Deniz sporları için yüzme 
havuzunun nerede yapılacaiı 
henilz belli değildir. Bunun· 
la beraber, denizin en temiz 
yeri olan Reıadiye'nin havuz 
için milnasip bir yer olacaiı 
söyleniyor • 

Sporda bilfiil çalııan genç· 
lerimiıin, bundan sonra dok
tor muayenesinden geçiril· 
mesi kararlııtırılmııtır. 

Parti, bmir'de güreıe de 
çok ehemmiyet vermektedir; 

Yunanistan'da 
Genel at ilin edildi 

Atina, 3 ( ÔzeJ ) - Kral 
genel af ilin eylemiıtir. 
Şimdiye kadar yüzlerce kiti 
hapiıhaneden çıkmıştır. M. 
Venizeloı ve bir Mart iıya· 
nına iıtirak eden diğer 
zabitler Yunaniıtan 'a dön
mek Bzeredirlcr. 

rarlaıtırılmııtır. 
Antrenör temin edildikten 

sonra 1rüreıte kabiliyeti gö
rülen gençleri mıntakamızda 
toplamak için eıaslı tedbir-
Jer alınacaktır. 

Bunun için Ôdemiı, Boz-
dağı ve o civar gençlerin· 
den kabiliyetli olanlar iz. 
mir'• getirilecek ve burada 
gilreş hareketlerinde çahıtı· 
rılacaktır. 

Urla'da 
Bir cesed bulundu 
Evelki giln Urla'da bir 

caaed bulunmuıtur. Bacak· 
)arı Ye kolları balıklar tara· 
fından yenmiı olan bu ce· 
sedin, tebdil hava için lstan· 
bul'a giderken lnebolu va· 
puru ile batan yolculardan 
bir askere aid olduğu anla
ıılmııtır. 

lzmir dördüncü mıntaka 
tapu sicil mubafızhğından: 

Apoıtoldan metrtlk olarak 
hazineye intikal eden Alsan· 
cak darağaç tramvay cadde
sinde .. Sağı hazine araaaı, 
solu tevfik depoıu arkası 
selihiddin, önn tramvay cad
desi ile mahdnt,. 145,50 
metre murabbaındaki eıki 
41 numaralı arsadan mfifres 
arsa 150 Ura bedelle hazine
den ismaiJe ıatılmıı ise de 
tapu kaydı bulunamadığın· 
dan bu arsanın senetsizden 
muamelesi yapılacaktır. 

Bu arsada hak iddia eden· 
ler varsa on gün zarfında 
muhafızlığa ve 13-12-935 
gllnü saat onda mahallinde 
tahkikat yapacak olan me· 
muruna müracaatları ilin 
olunur. 3885 

3 Birinci kinun 935 

Sarayda bir Rum 
• DölLBERö ~ 

Murad, Yegane'nin yatağının önil" 
ne gelmiş, onu seyre dalmıştı! 

Diliviz seri bir hareketle 
aya&'a kalktı, kendisine çeki 
düzen verdi; melhuz ve 
gayri melhuz hadiselere 
karşı hazırlandı. Fakat ka
dife sedir üzerinde uyu
makta bulunan Y eginc'yi 
uyandırmak aklına gelmedi. 
Aklına gelse .bile, kızı uyan
dıramıyacakh; çünkü sultan 
Murad, arkasından kızlar 
ağası vesair aialar olduğu 

halde içeri girmişti. 
Diliviz, Padişah'ın böyle 

adetlerinden vaz geçerek 
vakıtsız dolaımasının sebep
lerini araştırırken, Y egine
nin bili uyur bir halde gö· 
rünmcsioe mani olmak içia 
önüne "durdu. Tabii elpençe 
divan durdu . 

Fakat Murad, sedir üzerin
de uyumakta olan kızı gördü 
Genç kız, Murad'ın hemen 
nazarıdikkatini celbetti; kuı 
tüyü dolu kadife 1edirin 
önünde durarak Yegine'yi 
dikkatle ltetkika başladı. 

Yerine, evvelcede söyle
miıtik, güzel ve... körpe bir 
kızdı. Uyurken bir derece 
daha güzel görünüyordu . 
Murad, bu güzel kızı uzunca 
bir milddet seyretti. 

Diliviz, bu vaziyetten ne 
doiacağını bilmiyordu. Pa
diıah ta hiçbir kelime bile 
söylemiyordu; bunun için, en 
ihtiyatlı bir Ltedbir olmak 
üzere Murad'ın ayaklarına 
kapandı; öylece kaldı. 

Padiıah, Diliviz'in bu ha· 
reketine dikkat etmez gibi 
bir hareketle bir iki adım 
ilerledi, ve uyumakta olan 
Y egine'nin güzel saçların, 
uyandırmaktan korkar gibi 
bir hareketle okşadı. 

Bununla beraber, Yerine 
bu okıama üzerine gözlerini 
açtı, ve sultanı görünce, 
korku ve teliıla, birazda 
mahcubiyet ile kalkmağa 
teıebbns etti. Fakat dör· 
diincü Murad, giilerek kalk
masıda mani old ve: 
- Uyu kuzum, uyu l dedi. 

Zavallı sen, henüz ana ku
cağına liyıksın 1 

Birıeyler daha ıöylemek 
istedi, fakat sonra vaz geçti, 
d6ndn ve DiJiviz'in odasın· 
dan çıkıp gitti. 

Dillviz, ancak bu zaman 
baıını yerden kaldırdı ve Ye
ginenin yanına ıitti. 

DördUncü Mura'dın dilin
de h•fif bir pelteklik vardı. 

Bu 11 kuzum ,, kelimesini 
kızem veya közem ıeklinde 
ıöylemiıti. Diliviz de, aslen 
Sakızlı bir Rum kızı olduğu 
için, Rum ıiveıile Y egineye: 

- Köıeml dedi. 
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işte, Osmanh tarihinin e• 
maruf kadını. Kösem valide' 
nin ismi bu suretle "kuzuldıı 
veya .. kızım,, dan doğmuştur 

Atina'nın Vasiliki'si sarı· 
ym Yegine'si işte bizim bil· 
diğimiz Kösem Sultan 'ın tı 
kendisidir. 

-8 -
DördQocQ Murad'ın 

·akıbeti ... 
Dördüncü Murad'ın Hare· 

me yeni gelen Yegine'yi 
gördüğü, çok beğendi okıa· 
dığı ve iltifat ettiği, kendi· 
sine Kösem ismini verdiiİ 
baberi sarayda çok çabuk 
şayi oldu ve bu haber kıı· 
cağızın düşmanlarının art· 
masını mucib :oldu. Zateo 
onu kıskananlar pek çoktu! 

Halbuki, itin en tuhaf ci· 
beti, Murad bu kadar iltifat 
göstermesine rağmen Köse" 
mi bir daha görmek arzusll 
göstermesi idi. Hatta, ıer· 
hoş olduğu zaman Y egine" 
yi yanında yalnız bırakma· 
masınıda kızlarağasına teD" 
bib etmişti. 

Bu suretle iki, üç ay ka· 
dar bir zaman geçti. 

Bu aralık suJtan Murad, 
Iran hllkümetine harl> ilio 
etmiı Ye harb hazırlıkların• 
başlamııtı. lstanbul' da harb 
hayatı vardı; Yeniçeriler ha· 
zırlenıyorlar, ayaletJerdeo 
sipahiler ve aıkerle geliyor, 
Bağdad caddesinden ıark 
hududlarına muazzam kafi· 
leler birbiri arkasından gidi
yorlardı. 

Bağdat bu sıralarda lranh" 
ların elinde idi. DördOncil 
Murad, Bağdad'ın istirdadı 
için bu seferi açmııtı. Bizzat 
seferi idare için ıarka git· 
mitti. 

lrn ıeferi, pek uzun ınr
memişti. Dördüncü Murad'ıo 
kuvvetli bir ordu ile Bağdad 
üzerine geldiğini haber a)ao 
Iran serdan, osmanlı ordu· 
ıunun gelmesinden eve) bu 
ıehri boşaltmıı ve Iran hu· 
dudlarına doğru çekilip git· 
miıti. 

Bu sebeble, osmanlı ordu· 
ıu Bağdad'a lizımi'elen tab· 
kimatı ve tedbirleri yaptık· 
tan sonra, lstanbul'a dön· 
mliıtü. Ordu, pekçok gani
met malları, onbinlerce ka· 
dıo, erkek esir getirmiıti. 

Zafer ordusu, ve muzaffer 
hOnkirın lıtanbul'a ririti 
çok tantanalı olmuı1 o g"Dniln 
gecesi büyük ıenlikler ya· 
pılmıştı. 

Dördüncü Murad, ıaraya 
girdiği andan itibaren eski 
Adeti üzere içkiye baıldı. 

Devamı uar 

Maliye Vekaletinden: 
Eski gilmüı Mecidiye ve aksamının 1 Şubat 1936 tari

hinden itibaren herhangi bir kıymetle mübadele vasıtası 
olarak kuUanılmıyacağı ve bunun bilifına hareket edenler 
hakkında ·da takibat yapılacağı 2257 no. lu kanun muci· 
bince ilin edilmiıti. 

Müddetin hitamına az bir zaman kalmıı olmasına mebni 
halkımızın elinde mevcut bulunan eski gilmüı paraların 
rerek ver~ borçlarına tediye edilmek ve gerekıe ilin 
olunan fiatlar üzerinden tebdil ettirilmek için malıandıkla
rıaa mUracaat etmeleri tekrar illa olunur. 3-S-7 3524-3876 


