
ltalya'nın Ankara bftyllk el· 
~ıi; ltalya'dao Varna'ya 61. 
tank g6oderildiği hakkın· 
daki haberi tekzib eylemek
ledir. 

• ULUSAL • logillerede tlltlln kralı (Vil· 
s) in 16 yaşlarında oğlu je· 
ral ve kızı 17 yaşlarında jean 
Jeci bir otomobil kazası neti· 
cesiode ölmflşlerdir. lımirde çıkar, a~a liyual ruetedlr 
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Uluslar kurumunda olup bitenler 

Rabesistaıı Uluslar kuru-
' muna bir nota verdi • 

6 İLKTEŞRİN 
PAZAR 
~NEL NÜFUS 
SAYIMI il .. . 

~1~t8b soysal yO· 
"•lderoofusla ha· 

tılır. 
t BAŞVEKALET 
8't A11s rı1e UMUM 

&ıtJocRLtıtc 

Kayseri mensu-~at 
komhinasi açılıyor 
Başbakanımızın bu gttnko ekspresle 
Ankaraya hareket etmesi muhtemel 

Kayseri pamuklu mensucat kombinası 
Ankara 10 (A.A) - Eko· Istanbul, 11 (Özel) - Bat· 

nomi bakanlığının daveti bakan lımet Ia&nl'nlln bu 
llzerine Kayseri pamuklu akıamki ekıpreıle Ankara'ya 
mensucat kombinaımın açıl· gitmesi muhtemeldir. Bat· 
ma töreninde hazır buluıı; bakanımız, Ankara'da llç 
mak llzere Sovyet ağır en~ gün k_~lacaklar ve orada~ 
düstri komiıeri yardımcı ki· Kaysera ye geçerek Kayserı 
.b. M k t f El kt .k t pamuklu menıucat kombi· 

tı. 1 81
• ako : e 11 eı· nasını açacaklardır. 

kılih dare torll yardımcısı A k ll (Ô I) _ K • 
d f Tii kil t d" n ara, ze ay 

An reye • r 1 roy 1• seri civarandaki k&ylerdea 
rektörll Zolateref ve yardım· binlerce halk, menıucat fab· 
cı11 Zidlin ayın on ikisinde rika11nın açılma t6reninde 
Odesadan hareket ederek bulunmak llzere Kayseri'ye 
ayın on dördllnde lıtanbal gelmeğe baılamıılardır. 
ve on beıinde de Ankara'da Ankara, 1 l (Özel) - Sov· 
bulunacaklardır. yet misafirlerimiz ile, ıav· 

Hllktlmetin resmi misafiri lavlar ve baıbakan 6ıel bir 
bulunan bu zevat, bet IC• trenle Kayıeri'ye ridecek
nelik endllıtri programımııın lerdir. Kombinanın açılma 
tatbikinin ıonuçlannı ve tlreni ıeıli filme alına• 
eHrleriDi ılrecelderdir. caktır. 

Türkiye Turu j · Yunanistunda iç durum 

Uçuşa bu sabah 
başlandı 

Cumur reisi Zaiınis 
Ankara 11 (Özel) - TOr· 

kiye turunu yapmak tızere 

bu 1abab: Ankara, Eskite· 
bir, Yeıilköy, Antalya, Di· 
yanbekir ve Sıvaıtan hare· 
ket eden tayyarelerimiz, 
Cuma aktamına kadar uçuı· 
Janna devam edecekler ve 
ıeçtikleri yerlerde ıazh 

homba tecrllbeleri yapacak· 
farı ribi muhtelif fotograf. 
lar da alacaklardır. 

istifa etemek üzere 
--Cumur başkanlığına, parlamento 

başkanının getirileceği söyleniyor 

T ayyarelerimiı, yahnız ben· 
ün almak içia yere inecek· ' 
ı,r ve ıruplar baliade biri 
biriai kovahyarak uçacaklar· 
dar. Bombardıman tecrlbeai 
~ia · laaz •rlaamıı olaa yerler· a.. ı•çerlerkea rruplar bu 
yerleri bombardıman edecek· 
ter ve radı bomba atacak· 
larcbr. 

Bltla 11~91 me1 .. alanada 
ta.kemler baluacak •• açat· 
lar bakknıclald kmatlanaı 
t•bit edecekler.tir. Uçuı 
Wttlld• - ta,,__c1ıe
rimiadea WıiMI •• llw.d 
,... ........ nrlle-
cektir. 

Fırıncılar 
ihtiyatsız hareket 

ettiler 
9 Eyllll kartalat bayramını 

katlalamak için dvar iller• 
~e11 ve her taraftan ıelea• 
leria fadabia mlaaıebetile 
d&a dalla Mat 19· 20 de 
lımir'de ekmek kalmamııtı. 
Bir çok kimHler, lokaata· 
larclaa ekmek tedarikine 
mecbur kalmıtlar, bazdan 
da ekmekıiı kalmıflardar. 

Cumur baıknnı Zaimis makamında 

lıtanbul l 1 (Özel) - Ati· ı Ralliı iıtifa etmiıtir. 
nadan haber veriliyor: Atina 10 (A.A)- iyi ha· 

Caaaarlak taraftarlarının ber alan çevenler, M. Çal· 
lefldllt ve propaapaclalan dariıin M. Ralliıten açılan 
brfmMa Çaldaria lllklme- iç bakanlıj'lnı tlzerine alaca• 
ti mlıkll Wr meYldde ba· j'lnı bildiriyorlar. 
lmaayor. Kralcılar, baıbakan Gaıetelere ıöre; iıtifa 
Çaldariaia pmcliye kadar edecek olan Cumar baıkanı 
mabafaıa ettiji bitarafhtı M. Zaimiıin yerine aaylavlar 
takbila etmektedirler. kurulu baıkanı M. Voıikiı 

lıtaabal 11 (Özel) - Ati· ıeçecektir • 
aadaa laaber veriliyor: lstanbul - Yunaniıtan'da 

Hlk6met, -yifi muhafaza yeni kanııkhklar baı g6ı· 
mabadile fevkallde tedbir· termiıtir. Arbedeciler, birinci 
ler almıt bulunuyor. Bu mli· kolordu kumandanı general 
aaıebetle muhalif partilerin Panayatikoı'u yaralamıtlardır. 
toplanmalarına mllıaade edil- Istanbul - Dün geceki 
memekteclir. nazarlar mecliıine giren otuz 

Atiu 10 (A.A) - Havaı kralcı saylav, M. Çaldariıi 
ajanıı bildiriyor: krallık Jebinde ıöz ı6yle· 

iç Bakaaı Cumuriyetçi M. • meğe icbar eylemiılerdir. -------·· ............ . 
Bllyle bi"r şey yok diyorlar 

Varna limanına İtalyan 
tankları mı çıkarılmış? 
ltalyan harp gemileri izin almadan Yunan 

adalarında ki limanlara girmişler! 
na limanına çıkarıldığına dair 
bir havadis intiıar etmiıti. 

Italya büyük elçisi, Hari· 
ciye Vekaletine verdiği bir 
takrirde mes'elenin kat'iyen 
aslı esası olmadığını ve bu· 
nun tekzibine delalet edil· 
mesini dostane bir lisanla be
yan ve iltimas etmiıtir. 

iT AL YAN GEMiLERi 
YUNAN ADALARINDA 

Atina, 10 (A.A) - Havaı 
ajansı bildiriyor: Zilos, ltak, 
ve Şira limanlarana izinıiz 
ltalyan harb gemilerinin 

lıalyan semilerinden birinin topları girdiği 16rlllmli1 ve h6kCimet 
Aakara 10 (A.A) - Bazı ı lanncla imal edilmit olan ıon 1 bu buıuıta teıebblıte bu· 

ıant•I.,.• ltalfu fabrika· liıtcm 61 taıkua Jblic• Var· luDmUftar, 
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Yunanistan'da 
Endftstriyel dutd~e 
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§ Zabıta Romanı § K y • I • l J i ... . ~ ara anı, -:e iIÇ e iarısını 
ıBeyaz Papaganın! ve.gelinini öldürdü 

Genci istihsalitıD y8 bl· 
77 sini temsil eden 9.l bblt 
yük endüstriyel tefe bir 
arasında yapılan busoıi iıP 
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- Demek, banyoda bu
lunmadığınız sırada Gollerin 
odasında idiniz öylemi? 

- Evet, ben Gollerin oda· 
sında çok kalmadım. Esasen 
kapıyı tamamen kapamadı. 
Ben ayakta durdum ve ma
damın kendisine karşı olan 
infialini, ısrarım halinde beni 

vasiyetnamesinden çıkaracağı 
hakkındaki sözlerini Gollere 
anlattım . 

Taharri amiri hemen 
atıldı: 

- Bu izahatınız üzerine 
nişanlınızın, Madam (Hon
hard) a ne kadar gücenmiş 
olacağını tahmin ediyo
rum da .. 

Norma, saf bir düşünce 
ile hemen cevab verdi: 

- Tabii değil mi yaJ 
Güzel kız, bu cevabile Gol

terin durumunu müşkülleştir· 
miş olacağını düşündü ve 
bu kadarla kesti. 

Con Straun, bir lahze dü
şündü ve sonra da güzel 
Norma'ya bir bakış fırlata
rak sordu: 

- Başka neler biliyorsu • 
nuz? isterseniz ben izahat 
vereyim. Goller, sizden ay
rıldıktan sonra taraçaya çık
tı ve pencereden athyarak 
madam Honbard'ın odasına 
girdi. 

Con Straun'un bu sözleri, 
güzel kızı fevkalade surette 
asabileştirdi. Heman taharri 
amirinin sözünü keserek: 

- Bir müddet için dur
du. 

Normaya sorulacak başka 
bir şey yoktu. Taharri ami
ri, güzel kızdan sonra ni
şanlısı Golleri isticvap et
mek lüzumunu hissetti. Ka
pıdaki polise emir verdi. 

Bu sırada, Norma'nın oda· 
sında araştırmalar yapan 
poJis memuru da kapıdan 
göründü. Norma henüz ta· 
harri memurunun odasından 
çıkmamış bulunduğu ıçın, 
amırının yüzüne bakarak 
kaşlarını kaldırmakla iktifa 
etti. Norma'nın odasında hiç 
bir şey bulamamıştı .. 

Sivil polis, Golter'i ça
ğırmağa koştu. Bu es
nada Matmazel Norma da 
dışarıya çıkmış bulunduğu 
için sivil polis, serbestçe 
anlatfı: 

- Kızın odasını alt - üst 
ettim. Elbise dolabı, sandık· 
ları, yazıhanesi hepsi açıktı. 
El çantasında beş dolardan 
başka hiçbir şey bulamadım. 

dedi. Taharri amiri, çar 
çabuk şu emri verdi : 

- Şimdi Golleri dinliye· 
ceğim. Sen de odsında iyice 
araştırmalarda bulunacaksın. 
Dikkat et .• 

Sivil polis memuru kapı
dan çıkarken' Goller geliyor: 
du. Soğuk kahlı 'iCli. ·sunun
la beraber müteessir oldÜğu
nu da saklamıyordu. Nol"ma· 
nın neler söylediğini bihjıe~ 
diği için d~runi ~r . sıkıntı 
duyuyordu.. . ı 

Taharri amiri Con,Straun, 
Tipik bazı suallerden e9nra 
Gollere sordu: · 

(Neakokina) da vukua gelen bu cinayet, 
ortalığa dehşet içinde brakmıştır. 

Son posta ile gelen Atina 
gazetelerinde okunduğuna 

göre, Atina civarında (Nea
koktiya) sayfiyesinde evvelki 
gün çok feci bir cinayet 
olmuş; Mariyanti ve Atiyea 
adlarında iki kadın çekiçle 
öldüriilmüştür. Zabıtaca tu· 
tulan rapora nazaran, hadise 
şöyle cereyan etmiştir: 

45 yaşlarında Kara Yani 
adında bir şahıs, evvelki 
gün öğle yemeği için evine 
gitmiş ve karısı Mariyanti 
ile konuşurken Mariyanti'ye 
aid bir deponun kiraya veri
lib verilmemesi yüzünden 
ufak bir münakaşa çıkmıştır. 
Kara Yani, ev de kendisil~ 
karısından başka kimse bu· 
lunmadığından, karısına kar· 
şı uzun · zamandanberi 

beslediği kini büsbütün açı· 
ğa vurmuş ve kendisini döv· 
meğe kalkışmıştır. Mariyan· 
ti, kocasının kudurmuş gibi 
vaki saldırışlarına karşı fer· 
yat etmek mecburiyetinde 
kalmış, olanca kuvvetile ba-
• 
ğırmağa başlamıştır. Mari • 
yanti bağırdıkca, Kara Ya
ni de elindeki sopayı kaldı
rıp indiriyordu. Bunun üze· 
rine komşuda bulunan kara 
Yaninin gelini Atinia, kain 
anasını kurtarmak için ace
le eve koşmuştur. Gelinin 
geldiğini gören kara Yani, 
akfısını elinden kurtaracak
larını anlamış ve eline ge
çirdiği bir çekiçle Mariyan
tinin kafasına bir darbe en
dirmek suretile kadının bey· 

.nini dağıtmıştır. Bu canavar-

lığı gören gelin, olanca kuv· 
vetile (yetişin); 

Diye haykırmağa başlamış· 
tır. Kudurmuş kain peder, 
karısının öldüğünü anlayınca 

bu sefer de gelini Atinea'ya 
hücum etmiş ve ayni çekiçle 
kafasını parçalamak ıuretile 
onu da öldürmüştür. 

Beş on dakika içinde vu· 
kua gelen bu çifte cinayet, 
(Neakokinya) sayfiycsini deh
şet içinde bırakmıştır. Katil 
Kara Yani, cinayeti işledik· 
ten sonra bahçenin arka 
tarafından savuşmuş ve ka· 
rokola gidip teslim olmuş
tur. Halk, katili karakoldan 
alıp linç etmek istemiş ise 
de zabıta buna mini olmuş· 
tur. 

k . . d taoı 
an et netıcesın e . tib· 
edilen endüstriyel ~·ü"b· 

d. . •• 
salatın genel en ısı, ·. 

itib•rl 
sal edilen miktarlar 

11
• 

le, 1935 yılının ilk altı •fi e· 
· de•' da 1934 yılının aynı bir 

sine karşı yüzde J1,SS 
artma göstermektedir. ikell 

1934 endisi 124.60 ~· 
1935 endisi 138,53 e ::no 
mıştır (1928: 100). B yfl 
endüstri kolları için 1~~ ı:till 
tanzim edilen _en 

11 eo· 
tetkiki, istihsalatın, b•~1

1tet' 
düstrile düştüğünü go 
mcktedir. •fi 

1935 yılının ilk bet. ıo•· 
içindeki Yunan endüıtrılıoJll 
mulatı ihracatı 193~ Y' 1ı•r 
ayni devresi ihra~atıle 19,5 
şılaştırıldığı taktırde, 19' 

.. de ' yılı ihracatının yu~ jıb't 
gibi gayet hafif bı~ :ıoıe~· 
dahilinde arttığı i 0

' 

tedir. 

60 hin işçi, Musavva-As- Hamhurg Fındı1' 
ınara yolunu _yapıyor piyasası iyidir . 

Bu yolun inşası bitince, sahilden iç p. ö ü ü.d k. h ftalar içıO . · . ıyasanın, n m z e ı a 
tarafa asker sevkı kolaylaşacaktır. d d h d .. 1 "'. ö leoiyot · . . .- e a a a ıyı eşecegı s y ,,.., 
Meıbqr Afrıka ıeryahı, / güııde her kamyonda 20 kişi 
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lngi!iz . Stanley, ltalyaıılara, ~ bulunmak şartile günde 3.5 iç fındık piyasasının mem· geçen hafta so-51 ~ 
Mus•vva iskelesini ele geçir· b' k . h'ld A leketimiı:de kuvvetleşmesi karşı bu hafta llkt, 
dild~ri zamap: . · ~ ın as erı sa 1 e~ smara ._ üzerine Hamburg pazarında istenmiştir. Eylül •. ,d~o 

· · • ya sevke muktedır olacak· ükl ı · 'rin ıse • .... ıı - iş Masavvyıele geçirmek~ da canlılık görülmüş ve talep Y eme erı ly k rfl rr 
le bi;miş değildir. V.e böyle · tır. ltalya, Asmara'dan ileri memnuniyete değer olmuş- hafta 47-48 lira~• ·~· 
kolları . ., bağlayıp - durmak· hareketinde oldukça kolaylık tur. Yapılan işler hakkında günlerde. 48-49 h~•bf· . 
Ja da bitmez. Siz Italyanlar bulacaktır. dahi hoşnutluk gösterilmek· den teklıf yapıluıkll a ~--· 

t d. Tü 1 ~ · H b Kabuklu fındı ar dıJJI 
hei'~ §eyden ·evvel Aıinarayı e ır. rKıye ve am urg . il ~ 

ld t r · · H b · t ' ,., Yunan piyasasının böylece canlan- ce, bunların pıyaı~.tir fll' 
~ . e e ~~ ısını~. . a eşıs an ması üzerine fiatlar da çı· hayli kuvvetle~ınt•r· İcıJ"'' 
ıstılaıı ıçın en tyı- yol bu bu Tayyarelerinden biri k 1 t G k · fındıkları için ıbract ,,,..tP. . . . arı mış ır. erçe yenı ifrı· 

- Bu söylediklerinizin hiç 
biri varid değildir. Zira Gol
ler odasından çıkmadı. Ben 
ise banyomu alıp odama 
döndükten sonra derhal yat
tım. Bu sırada madam Sarp
ın, banyoya gidib geldiğini 
itiliyordum. Hatta madam 
Honbard'ın kapısı da bu ara· 
da çalındı idi. çıkıp bakma
dığım için bir şey söyJiyemi
yeceğim .. Sonra uykuya dal
dım. Aradan bir kaç saat 
geçmişti. Memurunuz odam·a 
geldi ve beni uyandırarak, 
talisiz kadının ölümünü bil
dirmekle beraber dışarıya 
çıkmamaklığım lüzumunu da 
ihtar etti .. 

- Bu gece ••at 11 den 
yarıma kadar nerede idiaiz? 

kasabadan geçeri demıştır. dftştQ ve parçalandı ürün için Eylül yüklemesi mız yüz kilo başın• c 25 ,e 
.. ltalyanlar, ' Afrikayı heman 100 kilo başına cif Hamburg burg nevine göre, 24, ,p-

Atina - Evvelki gün(Ma· klit 1 
ilk olarak ve senelerce baş· ) lzmir birinci Hukuk daire· 26 lira üzerinden te 

1 ,O•' 

Madam (Sarp) ın söyle· 
diklerile Norma'nın ifadeıi 
arasında hemen hemen hiç 
bir mebaniyet yoktu. Taharri 
amiri, tahkikatını biraz daha 
tamik etmek istedi ve: 

-Matmazel, siz, Golter'in 
odasında iken bir gürültü 
veya bir haykırış işitti
niz mi? 

Diye sordu. Madmazel Nor· 
ma, hatırasını yoklar gibi bir 
durum aldıktan sonra şu ce
vabı verdi : 

- Golterle çok yavaş ko· 
nuşuyorduk. Zira yanı başı· 
mızdaki odada, Maknus var 
idi. Söylediklerimizin işitiJ· 
mesini istemiyorduk. Bu sı -
rada hiçbir şey işitilmedi. 

- Maknus odasında ne 
yapıyordu?. 

- Makine ile yazı yazı
yordu. Makinenin gürültüsü
nü iıitiyorduk. 

Yazı makinesi biç durma· 
dı mı? 

Goller, ufak bir .heyecan 
duydu, bununla beraber ce
saretle cevap verdi: 

- Arkası var 

Ôksfirenler! l\lut· 

laka (Okamentol) 

ôksnrok şekerleı- ~ 
rini -ıccrObe cdi- ı--ı · 
ıiz .• 

Ve Pllrjeu ~ahapın 

en Qstnn bir mns
hil şekeri olduğu· 
no unutmayınız. 

Kuvvetli mOsbil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgfln 

haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

~ 
~ 

CQ 

taıi · ba•a dolaşan, Afrikanın raton gcUii üzerinde uçuş maktadırlar. En iyi ~ .... ~· 
"' yapan Yunan uçaklarından sinden : t ıı.,."' 

h ' . ti . . k . . .. D b k · · h .. 29 r a is e , usµsıye erını ço ıyı goren biri düşmüş ve parçalanmış· ivacı azine vekili avu at ıçın atta ır . 
·bu l~iliz seyyahın . yarım Adem Kora tarafından hmir tedir. ..11oos'1 

tır. Tayyareyi idare eden ıD o 1.t 
aşıra yakın bir zamandan- birinci hukuk mahkemesinde Fındık piyaıa.11•0 de d•ı;: 
beri tavsiyesini takip ve tat- pilot ölmüştür. Bu kaza ile müddeialeyhlerden Alsancak· deki haftalar açın ,ııbil 
bik t kt d' l beraber bu yıl içinde Yu· ta karakol sokağında 7 nu· enteresan bir duru.oıde ,.fi' 

e me e ır er. nanistan'da üç uçak düşmüş maralı hanede sakinler Jak mesi ihtimal dabilıD ., 
Fakat asıl faaliyetin son _.1a .. 

b .. d b 1 d ve üçü de parçalanmı•, için· Çikarelli Amanoel Çikarelli. lıyor. . . fır. .. ir sene ıçın e aş a ığını Y l bir ,)•" 
dekiler de ölmüştür. Mari Haydiç ve Piyer ltyezer . Gerçek önem 1 kelİ • 

söylemek lazımdır. Asmara, 
uzun zamandanberi halyan
ların elindedir. Ve Musavva 
ile bu kasaba arasında bir 
yol vardır. Bu yol vakıa 
havaların iyi gittiği zaman· 
larda otomobil ve otobüs 
işlemeğe salibtir. Fakat Af-
rikainın bu kısımlarına mah· 
suı yağmurlar başladığı 

zaman bu yoldan geçmek 
bile mümkün olamaz ve 
yağmurlardan sonra yeniden 
tamiri lizım gelir! 

ltalyanlar, Habeş toprak· 
larını istilaya karar verdiği 
şu sırada, ilk iş olarak Mu· 
savva yolunu başka bir yer· 
den ve daha emin olarak 
inşa ctm~ği düıünmüştür. 

Italyadan şarki Afrikaya 
gönderilen 60 bin amelenin 
yarısı bu yolu vücude getir· 
mekle meşguldür. Yol; halen 
günde 50 • 60 oto ve kam
yon geçecek derecede açıl- . 
mıştır. Yakında 150 oto ge· 
çecek hale getirilecektir. Bu 
sayede Italya hükümeti bir 

Son kazada düşen tayyare, ve Nikola Armakulas aleyh· istihsal ve ihracat D1 ·ıe b"~ 
(Avero) tipinde ve ölen pi- lerine açtığı alacak davasın- ltalyanı~ Habheıi1~:;, • fı~. Jot ta 27 yaşlarında genç da müddcialeyhlerden Nikola be tutuşması ~ 1 ki clot."~· 
b. · d Armakulas namına gönderi· ihracatının dahı eı ~ pr ır layyarecı i i. · ecer 'b' 

Jen davetiye varakasında müd- da inkişaf edemıY }ıİt 1 

Ulusal 

Birlik 
. Gdndelik ıiyaıal gazete 
Sahibi: Haydar Rilşdü Öktem 

· Neşriyat müdürü : 
Hamdi ND.zheı 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
, Beyler sokağı 

Abone şartları : 
100 kuruı senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için: 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare· 
- hanede kararlaıtırılır 
Basıldığı yer :ANADOLU 
matbaası 

dcialeyb ikametgahını terk min olunuyor. ŞöY~oıııJe 
ile semti meçhule gitmiş ol- racat işinin bazı g ltıb'''~ 
doğu mübaşirin davetiye va- karşılaşacağı ve k 1"" 

· rakasındaki meşruhabndan fındık ihracına ~~ or· 
anlaşılmasına binaen mUddei mıyacağı zannedıhY 
vekilinin sebkeden talebiyle Rom 80~9 

.. müddeialeyh hakkında ga· ) 
zete ile ilinen tebligat ic-

rasına karar verilerek yevmi Tuz 
1
• hı·acStJJJJ 

muhakeme olarak 30-9-935 
tarihine müsadif Pazartesi zı·yade}eştit" 
günü saat ona talik ediJmiş 
olduğundan yevmi mezkurda mek j"etiyot jf' 
müddeialeyhin bizzat veya tu• ıı 
musaddak bir Vekaletname Bükreş - Ronı•11~:1ıo.,de,. 
ile bir vekilinin lzmir birinci tihsalitının , bug 1ıoaıos;r 
Hukuk mahkemesinde isbatı daha iyi bir bale · t• 

d . k . kd' d . . . b' rı yePı 
VÜCU etmeıı 8 Si ta 1f e ıçın tuz ın ısa r 
hakkında gıyap kararı veri- bat almııtır. • oıd0 iti 
leceği hukuk usul mubake- Baıta Yugoıl•~ooa'~ ~ 
meleri kanununun 141 inci halde balkaD bil 0 ~~;. 
maddesine tevfikan tebliğ merkezi Avrup•; ~6' 
makamına kaim olmak üıere memleketleri. 19! 
ilin olunur. -Devamı 4 iltı 



N. V. 
VV. F. H. Van 

Der Zee 

Yaş Qzftm DOKTOI 
Bulgarlar b11 sene çok Ali Agah 

ihracat yaptılar Çocuk Hastalıkları 
Mntebassısı 

Yaş Ozüm ihracatına iit 

Olivier ve ~rClrekA· 
sı Limitet vapur 

acentası 
& Co 11-inci Beyler Sokağı N. 68 

IJlır. • BuJgar Ekonomi bakanlığın- Telefon 3452 Cendeli Hu. Birinci kor• 
"

1 SCHE LEVANTE LıNlE ca alınan tedbirler üzerine, • doa. Tel. 2+ıJ 
liııa .. TINOS " vapuru halen bu sene Bulguistandan dış iken bu seneki ihracat, şim- Ellerman Linyn Ltd. 
_;••anıda olup 6 eylüle ülkelere önemli mikdarda diye kadar 28 bini bulmuş- Liverpool hattı: 
-iL •r Anvers, Roterdam, yaş üzüm sevkiyatı olmuş- tur. Halbuki yaı üzilm ibra-
~ b B ı ·h f' · · • ROUMELIAN " •apura 

"lt
lb urg ve Bremen için tur. u gar 1 racat 0 ısının catı, daha ep' ey zaman de-

l bu h t t fi t tib t 20 eylülde Liverpool ve 
• • ıcaktır. usus 8 e ra 1 er a vam edebilecektir. Mevsim CHI aldığı ve fazla ihracahn, an- Svvenıeadan gelip tahliyede 

illa os" vapuru 16 ey- cak bu sayede temin edil- sonuna kadar ihraç edilecek buluflacaktır. 
Bre e bekleniyor, Hamburg, diği söyleniyor . yaş üzüm miktarının 35 - 40 •DIDO" vapuru ı 7 ey-
lik ilen ve Anversten yük Bulgaristan, geçen yıl 21 bin bin ton kadar olacağı tah- lülde beklenmekte olup 21 

••1t•caktır. 509ton yaf üzüm ihrac etmiş min olunuyor. 1 ._, d T eylG e sa ar Li•erpool ve-
~ ~~~;iy::,pu;; ı:yı~t~ ,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' GlasroYv için yik alacaktır. 
q"- "ROUMEclAN" vap•ru 29 

ter .. da~.~::~~rgDir;:t, :,:: =-~ 'fu·· rk Hava Kuru·m u~_~ eylülde beklenmekte olup 
111 • • ::c S birinci teırine kadar Li-
"V-~çın yük ala~aktır. = B k ~ verpool ve Glasgovv için 

:: ,.·:~~!E~:k,::r,:; ! ; üyü Piyangosu 1 ~:;:; :~:ktır. 
~tr~~i'n~a:•b::~ ~:;,;: = Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ "FABIAN. Yapanı 12 er-
.. t!~ln yük alacaktır. = . . . := lülde beklenmekte olup 18 
~vASGENVVALD,, va- = ZeD~ID etm1şt1r. s eylnle kadar Londra ve Hull 

"" 14 Bci. teırinde bek- ~ 19. cu tertip 5. ci keşide 11 Ey h1ldedir ~ için ytik alacaktır. 
~ "'1, 18 Bci. teırine kadar - - " EGYPSIAN " vapuru 
" ;•, Roter~~m, Ha_mb.urg ~ Büyük ikramiye: 35,000 Liradır~ 27 eylülde Londra, Hull ve 
~ renıen ıçın yuklıye- = = A11Yerıtea relip tahHyede 
~ · ~ . Ayr

0

1ca: 15,000, 12,000, 10,000liralık ~ bulunacak ve ayni zamanda 
:.,,'~ENT H. SCHULDT:: ıkramıyelerle (20 000 lira) Jık mDkafat :: 6 teırininvele kadar ylik 

PIA.MBtıRG :: ' §E alacakttı. 
~E>YBURG,, vapuru 7 ~ vardır. § The Geaeral Steam Na•iption 
~ bekleniyor, Anvers, ~· '_A do. Ltl. 
-,_ dını ve Hamburg için -.llllHlllllllllllllllllllllHIUllllllllllllHUllllllllllllllllllUUllllHlllllllllllllllll~~ ~TORK" vapura 20 ey-

~calrtır · •llllll llllllllllll lllllllllllll 1111111111111lll111111111111111111111111111111ınn11111111111111111 • fiilde be ki en me lrtfJ olup 27 k RBURG" vapuru 8 = 1 • = eyllUe kadar Loadra için yllk s :eı~nde bekleniyor, 8 = zmır yürı mensucatı~_- alacaktır. 
~ ~9trnte kadar Anvers. Deatıcbe Le'ftnte Llnie 

"'~:k:.:. Hamburg için _-_=T. ürk Anonim şirketi~== "GALıLEA" ••puru 10 
·~~EMEMENT DEP ;;;;::; eytüld~ Hamhurg. Bremen 

· PE- = Ye Anverstri pllp taiffyede 
"ıG ANVERS = Bu mfteseese, iki yaz bin lira sermaye ile e bwlunacaktar. 

~~~PTE" v~puru 12 ~ci . . ;; teşek.kftl etmi' ve Di oryeıital Karpet Matın-~ Not: Vu~t ta~teri Ye 

-~!; ,,.~ekyleniükyaolra, dkotgru = fak"örers Limited (Şark halı) 'irk~tine ait ~ ••!~·~· ılimlerı 6~.rine 
~!ıtJ w ca ır. = ~ == değifilditıılenlea •• 111itet 

N CAN EXPORT LI· ~ lzmirdt Balkapıuııdaki kumat fal;rikasını sabo ~ blt•e.._ea. 
~ ES-NEVYORK = almı'ftlr. Fabrik• btltftn teşkilit ve tesisat ve mlls-

Amerika1a doğru = rahdfmlni Ue eskisi gibi 1 k4nunmani 1935 la· ;;;;;; 
"1'~ seferler 5! ·11· d .. ib . . k ·--fmd . letil = ·~ECUTIVE := n ın en ıt aren ıenı '1' et ..... an ış • ~ 

•'~e · be•-ı ·. n vapuru 18 E5 mekte()ir. Her nevi yftn iplikleri, kutlUlf, batta· 5 
"'1~;.,· " eoıyor. = . . . k • M 1 E 
~ONA 30 := nıye ve çorap ımal edilece tır. ama Ahn emn- E 

tt Y•pUlQ. -
~e bekJeniyo~ . 5 line faikiye!i ]Jer tarafta takdir ve kabul edilmiştir. 
~ ~ORSKE MIDDEL • ;5 Bu mamulat Peştemalcdar başında cs~i Orozdibak 

~ SLINJE ( D-S. A~.S. § .iıtiBal«adeki sergide teşhir edilmekte ve &alaf fab. 
~~ ANSKEIJN~EN } §i ı-ika içiade yapılmaktadır. 
~D OSLO · !! Poata kutusu: 127 

Kitaptiırinu.a Bir 

Cilt, HabralannWI Şık 

Bir Alba.., Ve aair 

€ilt "teri Ya,.._ 

mak isteneniz: 

* YENi K.4. Y .4.PLAR • 
Çarşısında 34 ~ 

.. - Ali Rıza - -
INIA,. motör& - 27 :: Telgraf aaresi: lzmir:- Alsancak e b ki . d w - E u.a.-. .... 11.&&1.. ......... ~--.... 1111ı Pe e enıyor, ogru = Telefoo oamaruı 2432 ve 3564 = mwcwnnu•-• •=;iiaıfiııWJ*'milMı. 

~ 1tlke INorkveç limanla- İillltllHHHltllltttttttHHHll9111111111111111HllllllllllllllYllllllllllUUtllUllllUllllUi 
g~ a aca tır. 

lt tJ' ANDRES" motörü 
~ ·dilli Teırinde bekleni
~· ~ru Dieppe ve Nor
~ •olarını yiik ala-

l& 11 lıltl !U 
Frat.elli Sperco Vapur Acenı.ı = 

ROYAL NEERLANDAIS KUllPANYASI 
•ULYSSES" vapuru 9 eyllllde gelip 14 eyllllde An••r1, 

Rettetdam, A•ıterôm ve Hamburı limanlın için ylUc 
alacaktır. 

•ORESTES,. •apuru 23 eylülde gelip 30 e1lillde An•ers, 
Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için y&k 
alacaktır. 

.. UL YSSES" vapuru 22 ağuıtoıta beklenmekte olup yll• 
klnll tabHyeden sonra Bargaı, Varaa ve Klıtence liman• 
lanna hareket edecektir. 

•ORESTES" vapuru 5 eylülde beklenmekte olup yük&nll 
talaHyedea sonra Burgaı. V arna ve Köstence lima•lar1aa 
hareket edecektir. 

•HERGULES" vapuru 19 eylillde beklenmekte olup ytl-
k&nü tabliye ettikte• ıonra Burgaı, V arna ve K6ıtence 
limanlarına hareket edecektir. 

SVENSKA ORlENT LlNlEN 
"HEMLAND" motÖTü 16 eylülde gelip yükünll tahliyeden 

sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, Gdynia, Goteburl', 
Oslo ve lıkandinavya limanlarına hareket edecektir. 

"VINGALAND" motlril 2 teırinievvelde gelip yükiinG 
boıalttıktan sonra Rotterdam, Hamburg, Dıı1ntzig, Gdyaia, 
Gotebarg, Oslo ve lıkandinavya limanlarına aareket 
edecektir . 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Gar)t Akdeniz .için ayda bir muntazama sefer 

"IUÇEAV A,. vapuru S eylülde gelip 6 eyliilde Malta, 
Cenova ve Marsilyaya hareket edecektir. 

.. ALBA JUL YA " vapuru 30 eylillde gelip 1 tetrioiev· 
velde Malta, Bartelona ve Marsilya limanlarını hareket 
edecektir. 

Yolcu V'e yt!k kabul eder. 
Hamit: DWalıi hareket tarilalerincleki de tiıikliklerdea 

Acente mea'uliyet kabul etmea. 
Fazla tafaillt için ikinci Kordonda Tahmil •• Talaliye 

tirketi biaaaı arkaıında Fratelli Sperco acentalı;ıaa mlracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 200S • 2663 

Hamza Rnstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

HfllllA Riluem beyin f otografhaneıi, iz mirde en iyi 
fotopa/ çekmekle ılJhret bulan bir san'aı ~ıdır. En 
1ftil1Ulpaenı olanlaT dahi, buradtı çeldirdild4Jri fotolıraJ· 

lafdan memtıun kal1'Uflardır. 
Baıa:a Riaeni beyin, fotopaJ 

l'Umı da mulılerem mJJ,ıNilerinin iıace ae111ıleri11~ 16re 
lwr Mi& lliaUen, /OllOfrat makinelerini bulundurrraalaa· 
dır, Bir nyareı her ıeyi iapata kafidir. 
(lmıir • Oqtur&k cadde.i, Reflk 

• aze temız ucuz 
ilaç 

Her tOrlo tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

StıtvıcE DIRECT 
DANUBIAN 

"' TUNA HATTI 
~~ISA ,, motörü 9 ey
;).fe. bekleniyor, Belgrad, 

el, komarno, Buda

--Sümer Bank--
I Bratiılava. Viyana ve 

~~b Yilkalacaktır. 
~ APEST" motörü 18 
~d bekleniyor, Belgrad, 

' Komarno, Buda
İ Bratiılava, Vivana ve 

.~ ... -r.o Ylik alacaktır. 
~ " motörü 29 ey
S..!ekJeniyor, Belgrad, 
i:.We. a' ~omarno, Buda
~ i . rıtıalava, Viyana ve 
1... t.İiçıb Y0k alacaktır. 
~ • '· tarihleri ve vapur
~ \:11eri 6ze{ine mes'u 
~ ~ul ~dilmez. 
~'? _K;og:n. . telefon 

•tılı.k molör 

Jlırı 

JKUrUf 

N C A 
oJI ıu r 
l.&ılra;;.l 

Fabrikaları mamulfttı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mi, en ucuzu eiı güzeli 

Dereke kumaşları 

F~ane kumaşları 

Beykoz kıındoraları 
Bakırköy hemleri 

Somer Bank yerli mallar pazar., 
Izmir şubesinde bulursunuz 

ul ve 'f rakya 
Şeker Fbrikalan 1,ftr.k Aooaim Şirketi 
Sermayesi 3,000,060Tark lirası 

lataabal Balaçe kapa dlrdlacl Vakıf baa 30-40 
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~:·5 ON · TE:~G~AF.LAltJ· 
Muharriri C11ı:iren 

• • • -, ~ ~ ' J .. • •• ' ~ • • ~ '· .. ..,- ,_ • • - - - . - • ·.; 

- MfŞEL ZEVAKO - 2 - F. ŞEM·EOOI~ 
Son gelen haberler, durumun, son derece tehlikeli bir şekil aldığını bildirmektedir •• 

B t • . d k 1 d M ~al Bal Valanıiu, genç şövalyeyi dinlerkeıı 
arış an umı a ma ı. are, - niçin yumuşadı ? ,a· 

h h ı k d ıd Şavalye dö Pasavan, ken- ı -Ah .. Dedi. Yer C(ek 
0 ava gene uman anı 0 . U disini takdimederkenElyan zilnde beni te1elli ed rtık; 

. dö Linyak de husule gelecek hiç bir ıey kalmadı 1 

Napoli lim;nında hu~~alı bir faaliYei-;ardır: c~ph~~~ dolu vapur- ~=:e~~ h~:~!~ı~!liy;~d~i:: hiçs~!:.~eylÖauade .ı;ıo·di~ 
1 b. b. . d dog"' u Afırı· ka'sına hareket ediyorla dan hiçbir korkusu olmadı- duran Şövalyeye, ıııuib'' ar' 1 r 1 rı ar 1 n ca ğını da göstermiı oluyordu. hiddetli bir ıesle: 

Istanbul 11 (Özel)- Italyada fevkalllde harp hazırhk· Iıtanbul 11 (Özel)- Napolide şimdiye kadar glJrdl· Bununla beraber, Elyan'ın - Kimsiniz!. . f.tll•yt." 
ları başlamıştır. Barıştan artık kimsenin Omidi kalma· memiş derecede bir faaliyet vardır. Cephane dolu va- dııarı farlamasına da müma· Diye sordu. ıe•· 
mışltr. Mareşal Bölbonun, ltalyan bava kuvvetleri ge· purlar birbirini takiben doğu Afrikasına hareket edi· naat etmedi. Genç zabit dı- Pasavan, temiz ve 

111 

ıara fırlamakla beraber oda· sir bir seıle· Ô D 
nel kumnndanlıgına tayin edildiği söyleniyor. yorlar. · . o' 

da kimin bulunduiunu bllyDk - Madam.. Dedı. , bit 

SOveyş kanalı 
• • • • • • ıatonun muhariplerine haber nlizde Dnk d'Orle•D 18 -~ 

TOtOıı DrOnft vermekte bir an ıecikmedi. vakitler hayatını kutta' 

lngilter, 16 cı mad-Temiz işlenmiş tü-
deyi öne sürüyor tünlerimiz iyidir 

Italya-Habeşistan harhı başlar baş· 

lamaz, Stıvyş derhal kapatılacakmış 
lstanbul 11 (Özel) - ltal· lngiltere, uluslar kurumu ni

ya- Habeşistan ihtilifını ber- zamnameıinin 16 ncı mad
taraf edecek bir çare bu· desine dayanarak bu iti ya• 
lunmaz ve iki taraf arasında 

pabilecektir. Nitekim lngil· 
bir harp baılarsa, Süveyf 
kanahnın lngiltere tarafın· tere, 1914 yılanda Süveyı 
dan kapatılması, bir emri kanahnı bir kerre daha ka
vaki halini almış bulunur. patmışb. 

~~~~-------~--·,~·~··-~~-----~~~~-Japonya Son dakika: 

Ve lngiliz men- Buğday 
faatleri Fiatları bOtQn 

Londra 10 (A.A) - Röy
ter ajansı Dairenden öğre· 
niyor: 

Güney Mançuri demiryo 
luna mensup bir ıahsiyet, 
Kailumet kömllr madeni ile 
Cinguangtao Hmanındaki in· 
giliz menfaatlerinin Japonya 
ya bırakılması hakkında 

müzakereler cereyan etme· 
sinin imkansız olmadıiını 
söylemiştir. Bu diyev, lngil· 
terenin bu menfaatleri 120 
milyon lngiliz lirası karııh· 
ğmda bırakacağı hakkında· 

ki haber üzerine yapılmııtır. 
Dairende bu haberin ya-

kında Çine gelecek olan Sir 
Frederik Leitherosun memu
riyetini aydınlatmakta oldu
ğu sanılmaktadır. 

Dönüyorlar 
9 Eylül bayramı ve Pana· 

yar münasebetile civar iller· 
den ıehrimize gelenler; yer· 
lerine dönmeğe baılamışlar· 

dünyada fırladı 
Istanbul 11 (Özel) - Si· 

yasal durumun aldıiı son 
tekil llzerine blltiln devlet
ler ihtiyaten buğday topla· 
mağa baılamıılardır. Bu mO· 
nasebetle cihan piyasalarının 
hepsinde buğday fiatları fır· 
lamı ıtır. 

Feci kaza 
Tnınn krahnın oğlu 

ve kıza ôldn 
iıtanbul 11 (Özel) - in· 

gilterede tiltDn krah Vilı 
ailesi erkinı feci bir otomo· 
bil kazasına uğı amıılar .Jır. 
Oğlu 16 yaılarında Jeral 

Vals ve kızı 17 yaılarında 
Jean Vilı ölmOıtOr. 

dır. Dünkü ekspreste yer 
kalmadıiından, ikinci bir 
tren daha hareket ettiril· 
miştir. 

Kiralık han 
lzmir vakıflar direktörlüğilnden: 
Vakfı Nevi No. Mevkii Muhammen bedeli 

Lira 
Bağbasanlı ban 10 Mezarhkbaıı 600 

Mezarlıkbaıında lkiçeımelik caddeai Ozerinde klin bağ· 
basanlı vakfı hanı adile bilinen ve senelik ican alta yilz 
lira tahmin olunan ıebze ve meyva hanı açık artırma müd· 
deti içinde istekli çıkmadığından ihaleai 12-9·935 perıembe 
gününe kadar uzatılmıştır. istekli olanların evkaf direktör-
lüğüne müracaatlara bildirilir. 2895 

lzmir emrazı sariye 
başhekimliğinden : 

hastanesi 

Hastanemizin senelik yevmi ihtiyacından 1 ili 40 kilo 
ekmek ile 1 ili 30 kilo taze sebze eksiltmesine talip çık· 
madığından eksiltme on giln müddetle temdit edilmiıtir. 
isteklilerin 14 eylül 935 cumarteai gllnll saat onda tepe· 
cikte emrazı sariye haıtanesiade toplanan komisyona mi· 
ıacaatları, 2894 

inhisarlar satın alma direktö· 
rQnftn incelemeleri 

Bu seneki ttitiln mahıulü 
hakkında tetkikat yapmak 
lizere bölıemi:ıe gelen inhi· 
sar idaresi ttitOn satın alına 
direktarn Ekmel Selce, ince
lemelerini bitirmiı ve bu hu· 
ıuata edindiii kanaat hak· 
kında ıunları ıöylemiıtir: 
-"Ege bölgesi 935 yılı tli· 

tllnlerinin nasıl yetiıtirildiii, 
çiftçilerin ıeçen yıllara göre, 
tüttinlerine karıı olan ilgile· 
rini, 2506 sayılı ekiciden tO· 
tiln alma kanununa gGre til· 
tr.nlerin hazırlanmakta olup 
olmadıiını teıkilltamızca ya· 
pılan ~iretme ve aıntlerin 
çiftçilerimizce ne yolda be.· 
nimıemekte oldupnu ve tü· 
tlinlerimizin çiftçileri ne de· 
receye kadar sevindirebile· 
ceğini ve bu deierli yurd 
lirünUntin ıenel durumunu 
yakından ıörmek Ozere Ege 
bölgesinin önemli yerlerini 
doJaıtam. 

Buralarda yaptıiım ince-
lemelerae, e"icilerimiiin tll· 
tünleriai gllzelce temizledik
lerini ve bu ujurda tam bir 
e111ek sarfettiklerini ıevinç· 
le gördilm. Esaıea 2506 sa· 
yılı kanuna uygun iı ve ba
zırhk yapılmamanın kendile· 
rinin mahsultinil ayrı; gör· 
menizi, ayrı ve yanık, çiblik 
ve daha baıka arızalı, ve 
ıatıı değeri olmayan kııım· 
)arını da ayrı yıimaıı ve 
denklemeai ıerektiiini öğ· 
renmiı ve ona göre çabı· 
makta bulunmuılardır. 

Bu yıl ürün genel olarak 

çok iyidir. Bazı yerlerde tü· 
tlin fidanlarını:ı kuraktan 
kavrulduiunu gördllm. Bu 
durum tarlaların verimini çok 
azaltmıı ve buna karıı tn
tünler yaz kuruıu olarak ye
tiımiı ve keyfiyet itibarile 
Orliniln deterini yllkaeltmiı· 
tir. 

Tlitllnlerimizin geçen yıl· 
lardan temiz ve üstün yetiı
mesinde idaremiz teıkilitı-
nın ve bu itle ilgili devlet 
kurumlarımızın el birliğile 
olan çahımalarınnı ıevindi· 
rici sonuçlannı rörmekle 
bahtiyar oldum. 

Ekmel Selcen'in yaptığı in· 
cemeler hakkında bir rapor 
hazırlayarak lnhiıarlar gen~l 
direktörlllğOno röndereceği 
haber alınmııtır. 

Bu yıl, kanunun hükümle· 
rine uygun olarak itlenmiı 
temiz tiltllnlerin satıcı ve ah-
cıyı sevindirecek ıekilde pi
yasaya çıkma1ını bekliyebi· 
liriz. 

Romanya tuz ibra 
catıni ziyadeleştir

mek istiyor 
-Başıarafı 2inci sahifede -
beri Romanyadan tuz çek· 
mektedirler. 1 omanya tuz 
inhisarı, tuzun fiatlarını in-
dirmete ve kalitesini yük· 
seltmeğe karar vermiı ve. bu 
suretle merkezi Avrupadan 
baıka daha birçok memle· 
ketlere tuz ihracatı yapmak 
üzere geniı tertibat almııtır. 

lzmir Vilayeti Muhasehei Hususiye 
ModttrlOğttnden: 

No. Clnıl Mevkii Dedeli ıabıkı 
851 Kabnhıue Udçeımellk 110 
'6 Dakktn Namugüıta 30 

9 " BlıH eımll ırkuı 40 
16 Mag11a Blrioel beledlyG c. •IS 
ff,8 Kahvehane Tilkilikte 650 
50 Dakkta Teıçalarda 140 
18 .. Ali pııa meydını (0 
1 7 « Taıçılar çerııeı 40 
ı• " 3 ancı kara otman ı. 30 
16 « M C 4' 2, 
26 c Ali pıtı meydıaı 'O 

ldarel hoıaılyeye ~it olup yukarıda yer Ye clnılerl yazılı ıkı· 
rıt 7 ,9,935 t1rlbladen itibaren bir ay içinde paaarlık ıuretlle 

kiraya Terllecek:tlr. lıtekll olınlırın enclmenln topland•I• her 
pıa1rte1I Ye perıembe ganlerl 111t 9 dın 12 ye kıdar eneamenl 
Ylll7e&e mGracaatlan illa olaaar. 2882 

Pasavan, dııarıdan relen bir asalzade vardır. ft 
seslere kulak kabarttı. Dı· V alantia, ıeaÇ. bll 
ıarıdan zırhla askerlerin el· yakaııklı ŞövaJ~ea:arf· 
biselerinden çıkan gürültli çok müe11ir söde~ı diJi'İ 
ve bir de kalın ve sert bir sında kalbinin tatr•~,. 
ses ıeliyordu. Bu ses, arman his ve ilk hiddet '~ _.ıe: 
yakların en maruf muharip· tini kaybetti, tatlı ~ır ,dr 
!erinden Kuıi'nin sesi idi ve: - izah ediniz !ıca 

- O... diyordu. Burgon· riml Dedi. ,,. 
diyalıların aıkerlerinin küs· - Madam, bir gece.~ 
tahlığı artık ıon haddine çimi meçhul dört şa """ 
"Vardı! karıııında çekmek '' k~' 

Buna da bir sllrn sesler: laamak mecburiyetiod• 
- Adalet isteriz. Cezası mııtam. ~ 

verilmeli!.. - D6rt kiıiye k•~-~ 
deye cevap veriyordu. nız olarak mı mDca 
Kusi de bu seslere ıöyle kabul ettiniz?. Ç~ 

cevap veriyordu: - Evet, madam! . ~ 
- Tabii adalet yerini bu- bu meçhul adamlar, bil ,t· 

lacak, hainler cezalarını gö· dına bllcum ve t••"°' 
receklerdir. Emin olmalısı- miılerdil ,-._ 
nızki efendimizin katil Düıes d'Orleoo, bll Dl-' 
Jan dö Burgandiya'nın Şövalyeye, taktir ve f k,r 
teıvikile olmuıtur. Bili· dolu bir göz atınakt•ll ~ 
yorsunuz ki prensimiz, ka- diıini alamadı. Ve bit ~ 
ranlak bir gecede, tenha bir - Devam edioiı 
yerde hain bir kanca darbe- ederimi Dedi. 

1 
_., 

aile 6lm6ttür. V aka bu ci· - Bu dört Ş6f• 1' 1' it 
nayetin faili henüı meydana dense benimle uğr•l1111 dfl' 
çakmadı, fakat biz hakiki temediler. Ve beni •r:. ~ 
katilin kim olduğunu biliyo· larına havale ettiler. ~ 
ruz! ıüpheaiz bu yllzletc• lıl~ 

Elyan, Şavalye da Pasa· beni bin parça edece .,.-_ 

vanın ıatoda misafir odasın· Fakat bereket ki 11111~d., 
da oldufunu Dllıese de bil· zevceniz imdadıma 1'. 1'1' 
dirdi. Ve Dilıeain emriyle bir el itareti ile bell~ b• el 
Pasavanı bir ara kapısından tardı. Ben EmiaİJD ~1 

r ı'_' 
geçirmek ıuretile Dilıeıin iıaretine itaat edeD • ).,;r 
yanına getirdi. cak korkudan böyle _,i __ 

Pasavan, dııarıdaki gllrlil· ket ettiler ve ıeae .~0 1''' 
tnlere ehemmiyet bile ver- ki muhterem zevce.al 41ft' 
miyordu. Gerek Elyan, ve tili de bu el iıaretıle 

k D b • • ·diri· ..ıe gere üıea, u gencin bu tığı ınıanların ııı ._,, I" 

ıoğuk kanlılığına hayret Ah ıevgili ıevel ~ib" 
ediyorlardı. kadar cesur, ne kad•,jjı 

V alan tin çok mükedder bir insandı. Devaoı 
idi. Baıtan bata siyahlar Milsyü... bll eti-' 
geylomit ve belki do gözle· - Madam, beD b•f'~ 
ri hili yaıb idi. Bu kadın ve kibar zata . • fi, 

kocasını saray ve konaklar· fedayı kendi keadılll ,re ~ 
da pek az g'Örülen bir de- dettim. Fakat ae J..,.~ 
recede ve çaldıraııya ıevi. çok geç kaldılD· d ,. 
yordu. Bunun için çok ıev· beraber, artık ıne•'0f,~ 

t• ·sı· diği kocasını kendisinden mıyan o kibar ıa d•' ı 
ayırana karıı derin bir kini tiğim pomeç buf~11 ~"JJ'' 
vardı. P•ıavan kendisine baren ıizia eoırıo / 
yaklaıtığı vakit: Madam! ~e 
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MüdürlOğOnden: 
36 
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Dakkhı 

MıA11a 

Dolıp 

Kemer cıddeıl 

Bekir pata hını içinde 
Bakır bedeetenl 

82,18 MaR•aa Belıkhane çarı••• . 
10 Barakı Karııyaka ne1lmlye ıo. ,.,ı• '*', 

İdarel huıulyeye ait olup yukarıda yer Ye cloılerl !r J ~ ~d 
rat 7 ,9,935 tarihinden itibaren 16,9,935 tarihine k• ~..&· 

kalt· ...... 
mGddetle temdlden 1rtırma ıureılle kiraya verlleee .-r~.J 

olarıa ıeraltl ögrenmek lçla hergao Baıuıl mabııeb" ıS.~ 
yeline ve pey ıQrmek lı&IJenlerha de ihale gClnO 01•

0 
11 

puırteıl gClaCl deppalto ~· bank mek&aba U• ,11'1 
menine mQracaa&ları uaa olaaar. 
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