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tzmirde çıkar, akşamcı siyasal ruetedir 

Habeş imparatoriçesi harb 
tehlikesine binaen Adis·Aba· 
ba'dan ayrılmış ve civar 
kasabalardan birinde otele 
inmiştir. 
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8 ar o u Aloizi-Laval görnşmeleri 1 l(ra) ----·' . 
Do~tlarımız lzmit'te 

Beşler komitesinin verdiği Viktor Emanoe· Rus heyeti lzmi
te vasıl oldu karar gizli tutuluyor lin haşkaniığ111• 

~ da toplanıyorlar 
aşistler kongresinin bugünkü toplantısında, Italyanın ~ . , Celal Bayar, Rus heyeti ile beraber 
llluslar kurulundan çıkması mes'elesi konuşulacak , fabrikalarımızı geziyor .. 

lo llabcş iuwraıoru Alman elçisi ile kmwşurlıen 

t•ıe~dr~ 18 (A.A) - Times miştir. 
-İ) eaı Cenevreden öğre- Gazete, bu önergelerin 
~: bir kaç gün önce satılanın 
~ ' 0n Aloisi, M. Laval ile tersine olarak yalnız Italya
'-it 1?riişmesinde, beşler ko· ya müsait olan kısımları için 
~ı:•a 

1 
önergelerinin ltalyan bir tadilat şeklinde telakki 

~h.re er bey'eti Cenevrede edileceğini yazıyor. 
h)j . f.aıla tutacak hiçbir Cumartesi günkü Italyan 
-~htıva etmediğini bildir- bildiriği, beşler komitesinin 

t.t . a_,. lıval cevabmda; bu uluslar sosyetesi Statos fik· 
llıt '~eterin geniş bir koru- rini bozmak kuarını teyit 
t•ttl •rıı olarak değil; bir etmiştir. 
tclij flbe temeli olarak telakki Rapor münderecatı, Ital
~1~t~inin lizım geleceğini yan ve Habeş cevapları ge-
l lbıttir. )inceye kadar gizli tutula· 

~it{. delegeler bey'eti, caktır. 

ı:iı;ii~~t· Bununla beraber ayni za· man"da hem Habeşistanın e-
li onomik bir yardım elde et

Q mek arzusu ve lıem de ko· 

eşler komitesi- mitenin mantıki bulacağı Ital· 
~' yan istekleri tatmin edile· 

•tı kararını pro- cektir . 
Taymis; büyük Faşist kon· 

tesıo elti seyinin bugünkü toplantısında 
vereceği kararların end2'-! 

1 
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Sayımı 

~. . Al. 1 ... iıvinof 
h~tt'iı. 18 (A.A) - Jurnal 
ı eaa • b'di• .. nın Cenevreden öğ-
I ''i~lne göre, Litvinofla 
tt ~ •~ka dış bakanı beı-

0, ~tat 01bıteainin önergelerini • ~.t 
1' ~~t1'ıitlo eden bir dilerge 
'' ~t t(l erdir. Bunun sebebi, 

~:ı rıu ... .. ·ı·.. d "Qa • omurgecı ıgın re 
~te,~•: .Sovyetler birliği 
'~ trınden birini teşkil 

r. 

• • 
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PAZAR 

Eskiden devletler ulns 
için değil, uluslar dev· 
let için· kaidesi hakim 
iken, devletler sayıma 

önem vermezlerdi. Ka· 
ziye tersine dôndOğO 
zamandan beri devlet· 
ler sayım gibi ulusa iyi 
hizmet yollarını göste-

ren işlere haşvurmnğa 

başlamışlardır. 

BAŞVEKALET 
lSTATISTIK UMUM 

MÜDÜRLÜGÜ 

ile beklendiğini, çünkü ıtal- Ankara 19 (Özel) - Eko-
yanın bu münasebetle uluslar nomi bakanı Celil Bayar'ın 
sosyetesinden çekilmesi müm- refakat etmekte olduğu Sov-
kün bulunduğunu bildiriyor. yet ağır endüstri kurulu Es-

Istanbul 19 (Özel) - Bü-
kişehir şeker fabrikasını gez

tün Paris gazeteleri, duru-
mun tehlikeli bir dereceye dikten sonra lzmite geçmiş-
girmiş olduğundan bahset- lerdir. Geceyi . vagonda ge-
mekte ve endişelerini sak- çiren bakan ve kurul üyeleri 
lamamaktadırlar. sabahleyin fabrika müdürü-

(Maten) (Tan) (Jürnal ve nün izahatını dinlemişler ve 
Eko Dö Pari) gazeteleri, öğle fabrika tarafından ve· 
Fransa'ya büyük bir vazife rilen şölende hazır bulunmuş-

terettüp ettiğinden bahsetmek· M. Afu5solini kralla görüşüyor lardır. 
te ve M. Laval'in, barııın Istanbul 19 (Özel) - Ro· Sovyet kurulu bu gün Is-
kurtarılması için sarf ettiği ma' dan haber veriliyor: tanbula dönecek ve birkaç 

Celal Bayar mesaiden behsederek buna Italya kralı Viktor Ema· glln kalacaktır. 
b. k t d h 1 1 ... -------..... ~ ...................... _____ _ 
ır a a a ça ışı ması u· noelin başkanlığı altında bil· 

·1 · .. kt d" ı Şiddetli hrtınalar zumunu ı erı surme e ır er. yük bir toplantı yapılacağı 

Cenevre gazeteleri, bu ve bu toplantıya blltlln ıüel Bes kı· sı· o·· ld u.. hı· r günkü durumun, 1914 yılın· 
daki durumdan çok daha ve siyasal ricalin iştirik 
nazik olduğunu kaydettikten edecekleri söyleniyor. tıı ' ' 

-Devamı 4 
üne1l salılf~ Fransız çok yaralı var 

Çaldaris Kabinesi Fevkalade 
K~ndi Meh'uslarile Toplanacak. Açık denizde bulunan vapurJardan 

imdad işaretleri alınmaktadır geoeloy hakkında Istanbul 19 (Özel) - Fran· 
konuşuyor sız kabinesi, reisicümhur Leb· 

M. Çaltlaris 

Istanbul 19 (Özel) - Yu
nan başbakanı M. ~Çaldaris, 
fırkasına mensup saylavları 

birer ikişer çağırarak ge
neloy hakkında fikirlerini 
sormaktadır. 

Yalanmış 
Yunanistan Balkaıı 
antanllndan ayrıl· 

mıyacaktır 

Atin, 18 (A.A) - Kondi
lis'in, kralcıhğm iadesine 
yardım ıçın İtalya'dan vait 
aldığına ve buna karşılık 
Yunanistan'ı Balkan antan
tından ayırmak vadinde bu· 
lunduğuoa dair yabancı 
kaynaklardan çıkan haberleri 
Atina ajansı kat'i olarak 
tekzip etmektedir. 

run'un baıkanlığı altanda bir 
toplantı yapacak ve son du· 
rumu tetkik edecektir. Bu· 

nun için, baıbakan M. Piyer 
Lavalın Cenevreden davet 
edilmesi muhtemeldir. 

İstanbul 19 (Özel) - Lond
rada ıiddetli fırtınalar olmut 
S kişi ölmüş bir çok kimse· 
ler yaralanmıştır. 
Açık denizde bulunan va· 

purlardan telsizle imdad işa· 
retleri alınmaktadır. 

Istanbul 19 (Özel )- ltal· 
yan denizinde müthiş fırtına· 
lar baş göstermiştir. Bu yiiz
den doğu Afrikasına asker 
ve mühimmat götürmek üzre 
bulunan ltalyan vapurları ha· 
reket edememişlerdir. 

1 ............ ·--------
Ana filo Iskoç denizinde manevra yapıyormuş 

Kızıl denizdeki lngiliz do
nanması da sefer her edilmiş 

Ingiltere, gevşek 
duruma 

durumdan enerjik 
geçmiş hıılunuyoı· 

ve faal 

Paris 18 (A.A) - " Eko 
Dö Pari ., gaxetesi lo
giltere'nin bele kızıl deniz· 
de hava ve deniz kuvvetle
rini gittikce daha ziyade 
seferber ettiğini ya.ldıktan 

sonra logilterenin şimdiki 
kuvvete baş vurarak gevşek 
durumdan enerjik ve faal 

bir duruma geçmekte oldu

ğunu kaydediyor. 
Londra 18 (A.A) - lngi· 

lizlerin Home Fleet dedikleri 
ana filonun büyük bir kısmı 

nın Cebelittarıka gelmiş ol
duğuna dair buraya gelen 
telgrafJar siyasal çevenlerde 
hayretle karşılanmıştır. Çüo- İ11gili: donanması 
kü ana!filonun lskoçya açık· gemiler babran, Hood, Re
larında manevrada bulunduğu nov diretnotları ile Coura· 
sanılıyordu. geus uçak gemisi birinci ve 

Akdeniz filosuna katılan ikinci saf harp kruvazörler 

ma11eı·ra halinde 
filoları, üç torpito muhribi 
filotillası ve ikinci denizaltı 
gemiıi filotillasının bir kıs· 
mıdır. 



(Ulusal Birlik) 
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~ Zabıta Romanı ~ - -

Fransa 
~B p ~ ~işsizlere iş hulma-1 eyaz apaganın; ğa çalışıyor 

Güzel Lili, 
tarafından 

meğer kocası 
öldürülmüşt: 

= $1RRı= Paris - Fransa'da 485 
Morgtaki 
açılınca, 

1013 numaralı hillôr çekmece 
~ 1 Tiirk.çeye . KAlUİ ORAL ~ bin kiıinin aylardanberi iş-= 19-9-935 f.evıren ' =: siz bulunduğu Ağustos ni-

Lili'nin cesedi meydana çıkmıştı.. t 
' . 1 - kı b•Y' 

~IJlll uı 111111111111111nlıülWıiııiııliıliıiiıiııi1Ui11111 1111111111111111111111111111111111111~ ~~: :i~i~~1~: :~.;.~!:~;: -~~~ 
Odada tam bir sükunet her tarafına bakarak devam kumet, bu işsizlere iş ver-

hiiküm sürüyordu. Boni, gine etti: mek için bu yıl bütçesine 

Paris .. Malum olduğu üze
re cihanın en büyük ve 
kalabalık şehirlerinden biri

sidir. Üç milyondan fazlan üfu-
paravananın arkasında sak- - Dikkate diyormusunuz, 135 milyon frank tahsisat 
lanmışb. Taharri amiri, ilk her şey yerinde ve mevcud, koymuştur. Bu tahsisatla u-
sualini sordu: eksik olan, yalnız canidir. mumi işler yapılacak ve iki-

Matmakel, vakit kaybet· Dedi. Con Straun, matma· de bir taşan bazı nehirlere 
memek ve sizi de fazla tut- zele müsaade etti.. Kız, sedler çekilecektir. 
mamak için hemen suallerime kapıdan gülerek çıkarken Bundan başka Fransa'nın 
başhyorum. Lütfen dikkatle taharri amiri, paravananın muhtelif şehirlerinde şosalar 
dinleyinıı: Bu gece geç va- arkasında saklı bulunan Bo- · inşa edilecek ve bu şosalar-
kit sizi telefonla bir yerden ni'ye yaklaşarak sordu: da 40 ay için 10 bin kişiye 
aramıılar, fakat o esnada - Bu kızın ifadesi hak- iş temin edilmiş olacakbr. 
odanızida yokmuşsunuz. Ne- ' kın:la ne düşüoüyorsun? Hükümetio aç:tcağı umu· 
reye gitmiı olduğunuzu izah Boni gülmeğe başladı ve mi işler arasında Izer şeh-
eder misiniz? rinde yapılacak büyük te· sonra : 

Matmazel, Con Straun'un _ Bu kız zavallıdır, açtır. sisat ta vardır. Bu tesisat 
ıöylediklerini hayretle tek- Kendisinde madamı boğacak için 22 ınilyoo frank sarfo· 
rar etti: lunacıktır. kadar kuvvet yoktur. Baksa· 

- Beni telefonla aramış-
lar ve ben odamda bulun- nız a kemikleri derisine ya. 

pışmış bir halde 1. 
Paris 

mamııım, hayreti Beni ara
yan kim imiş acaba? Ma
dam Pontes'in bundan 
haberi var mıdar?. 

Con Straun tekrar sordu: 
- Geç vakit telefona ça-

iırılacağınızdan haberdar de· 
ğilmidiniz? 

- Hayır? 
- Gece yarısı nerede 

idiniz şu halde?. 
- Şimdi söyliyeyim. 
Dedi ve kahkahalarla de · 

vam etti: 
- Bu bana bir ders ol· 

sun, fakat madam Pontese 
birşey söylememenizi rica 
ederim: Ben gece yarısından 
sonra madam Pontesin mut
bahına gitmiştim. Bir müzip
lik olsun diye bazı şeyler 
çalacakbml 

Con Straun güldü ve: 
- Anladım, siz de madam 

Honhard'ın varislerinden bi
risiniz deiil mi? 

- Evet doğrudur. Hem 
benim ismim, bir çok kim
selerinkinden daha fazla rah· 
metlinin vasiyetnamesinde 

yazılı durdu. Benden sonra 
Kora Parker varis oldu! Bu
nunla beraber meronunum. 
Çünkü kurtuldum. Bu kadı
nı çok sever ve kendisine 
fevkalade hürmet ederdim. 
Buna rağmen son zamanlar; 
da beni hayli usandırdı. Kim 
ne derse desin, madam Hon
hard'ın parası olduğuna ben 
inamıyorum. Matmazel bir az 
durdu ve sonra da, odanın 

Cilndelik ııiyaeal gneıe 
Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adreı : lzmir ikincı 

Beyler ıokaiı 
Abone ıarıları : 
700 kurut senelik 

400 '" altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilinJar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

btıroıuna mliracaat edil
melidir. 

Huıuıi ilinlar : idare· 
ianede kararlaıtırılır 
Buıldıiı yer :ANADOLU 
matbaaıı 

Taharri imiri, Boni'oin 

neş' esine hayret ederek : 

- Neş'eniz yerinde Ma

şallah .. Ben ne düşünüyor· 

dum bilirmisin? Sevie ya
kalanmalıdır.? 

Bu esnada ayakta gezinen 

Boni, mütemadiyen: "Madam 

para! Madam para.,, 
Diye söylenmekte ve pa

pağan da uyukhyarak yarım 
yamalak tekrar etmekte idi. 

Con Straun, derin bir hay
retle kendi kendine mırıl
dandı: 

- Papağfn, bu lakırdıla
rı mutlaka madamdan işit
miştir. Acaba madam Hon

hard, bu sözleri kime söyle· 
mişti? 

Ayakta duran Boni, ta· 

harri imirine heman cevap 
vererek: 

- Ben de bu noktayı 
araştırıyorum. Bu takvimi 
bana yarına kadar bırakır
mısınız. 

Borsasında pa· 
nik var 

Paris - Para borsasında 
bir haftadanberi başlıyan 
panik, hali devam ediyor. 
Hükümete aid esham, tah
"Yilit ve senedattan başka 
bir çok ecnebi sosyetelerin 
eshamı düşmüştür. Bu suku
tun, son siyasal hldiselerden 
tevellüd ettiği söyleniyor. 

lngilizler 
Yunanistandan Ultiln 

alıyorlar 
Atina - Yunanistan fi

nans bakanı Pezmazoğlu ile 
lngiltere hükumeti arasında 
mutabık kalındığı üzere ln
gilizler, bu yıl Yunanistan
dan külliyetli miktarda tü
tün alacaklardar. M. Pezmaz· 
oğlu, bu iş için Londrada 
bir çok müesseselerle konuş
muş ve teminat dahi almış· 
br. 

_ğ .• ı .. =.~z.· .. t.et·k-ik.at.ta_b_u.•u.na·c·a-. Almanya 
•• - Arkası var 

Ökenreııler! l\lut· 2 milyar mark 
laka (Okameutol) 

öksnrnk şekerle· ~ 
rini tecrnbe edi· ~ 

tiz •. 

Ve Pnrjen ~ahapın 

en Ostnn bir mfls· 

bil 'ekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mflshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgOn 

haplarını Maruf 
ecza depolarında 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

~ 
~ 
~ 

istikraz etti 
Berlin - Almanya hükü

meti, Hollandadan iki milyar 
mark istikraz etmiştir. Bu 
para ile Alman ulusal savga· 
ının bir kat daha kuvvetlene· 
ceği söyleniyor. 

Paris gazeteleri 
Fransız logiliz dostluğu 

için ne yazıyorlar 
Pariı - gazeteler Fransızla

rın lngiltereden biç bir zaman 
ayrılmıyacağını yazmakta ve 

bilhassa şu zamanda Fran
ıız-lgiliz dostluğunun, bir 
kat daha kuvvetlenmesi la
zım olduğunu ileri sürmek
tedirler. 

İnhisarlar başmüdüriyetin
den: 

Barut depolarının şehre 
uzaklığı dolayısile her gün 
gidip gelmekteki müşkilitı 
nazarı dikkate alarak dina
mit, kapsül, fitil ve şenlik 
fişekleri satışının pazartesi 
ve cuma günleri yapılmakta 
olduğu muhterem halkımıza 
ilin olunur. 16-18 2888 

sa malik olan bu şehirde, ya
bancı pek çoktur. Hayli 
adasının, Fas'ın, merkezi 
Asya'nın, uzak şarkın, Hin
d'in, Amerika'nın her çeşid 
insanı burada bulunur. Ve 
büyük bir ı:evk şehri olduğu 
için de yaldızlı ve lüks ha
yabnın iç yüzü oldukça 
çıplak ve korkunçtur: Bul
varlarından nur, neş'e ve 
zevk taşan bu şehirde her 
gece bir çok kimseler aç
lıktan, sefaletten, hile ve 
fesattan ölür, zabıta sabaha 
kadar böyle meçhul sebep
ler altında ölmüş cesetleri 
toplar. 

Bunların bir çoğunda hü
viyetini bildirecek küçük bir 
iz bile bulunmaz. Bir izbe
de, bir köprü altında, bir 
sokak kenarında veya.. Sefil 
bir odada bulunan bu ceset-
lerin heman hepsi de Mor
ga gönderilir. 

Morg; yüzlerce cesetle her 
gün dolar ve boşalır ! 

Paris morguna girmek , 
" billur çekmece ,, denilen 
hücreciklerdeki ölüleri gör

mek için, insanın çok kuvvetli 
sinirlere malik olması lazım
dır. 

* • • 
Bundan bir müddet evvel 

Paris morguna üç kişi gelmiş 
ve ithalat memuruna akşam 
getirilmiı olan genç kadın 
cesedini görmek istediklerini 
söylemiılerdir . 

ithalat memuru, küçük bir 
tetkikten sonra, taş ve mer
mer binayı çınlatan bir ses
le: 

- 1013 Numarayı göste
rinizi Diye bağırmış ve ha· 
deme, bu üç ziyaretçiyi bu 
ce1edin durduğu yere götür

müş ve billür çekmeceyi 
çekerek, yüzünde ecel te
kallüsünün hali durmakta 
olduğu bir genç kadın ce· 
ıedini göstermiştir. 

Bu feci manzara karşısın· 

da, üç ziyaretçi bir ağızdan: 
- A.. Lili! Diye haykır· 

mışlardı. 
Lili denilen bu kadın as· 

len Italyan ve Severina Fa
nelli ismindeki bir kızdı. Az 
zaman evvel ltalya'dan Pa-

rise gelmiş tahsil için Sor
bona devam etmekte idi. 
Fakat mali buhran dolayısile 

Bugday piyasası 
Harp olursa Italya çok 

buğday alacak 
Paris gazeteleri yazıyor : 
Uluslar kurumunun son 

toplantısında ltalya delegesi
nin aldığı durum, Avrupa ve 
Amerika buğday piyasalarını 
sağlamlaştırmııtır. Hatta Ar· 
jantin mallarında bir miktar 
da yükseliş kaydedilmiştir. 
Genel kanaat, ltalyanıo dış 
piyasalardan külliyetli mik
tarda buğday almağa başlı· 
yacağı ve harp olursa, mü
bayaatın çok fazlalaşacağı 

merkezindedir . 

babası kızını tahsilden alma- kazancı, Lili nın u çok 
ğa mecbur kalmıştı. arzularına yetişmek~::duoıı 

Fanelli, hayatını kazan- uzaktı. Bununçün vuk p•· 
mak için çalışmağa başlamış satmak suretile oldu ~a bil 
fakat ahlaksız bir gurup ile ra kazanmış, kocaııeldiiiııİ 
sıkı bir dostluk tesis etmiş, paraların nereden g oı•· 
parasızlıktan bunaldığı za- öğrenin<:e, eski bir ap•~ fe 

manlar bazı şüpheli zevk rifetile Liliyi öld~r.tlll teob• 
alemlerine de devama baş- cesedini Sen nebrını~ııtı. 
lamış ve.. Suküt etmişti. bir kenarına bıra~tır bıt••' 

Babası, tam bir iş adamı işte o güo, Parıs ı~oıı'• 
oldugv u için kızını evlendir- tarafından bulunup 11110· 

1 
. 50 

meğe muvaffak olmuş, fakat gönderilen ceset erıo ala' 
bu izdivaç Liliyi bahtiyar et- cusu, 1013 numar:t idil· 
memişti. Çünkü kocasının zavallı Lili'nin cese 

1 ..... .. . .. .. ----
Pariı;'te vukua gelen tacia 

iki c;ocuğunu bo" 
ğan bir ana 

Sinir hastalığına tutulmuş otan ~ıı· 
risli bir kadın, ansızın delird

1 ıı1· 
Son posta ile gelen Viya

na gazeteleri, geçn cu
martesi günü Parist~ vukua 
gelen çok acıklı bir hadise· 
yi kaydediyorlar. Bu hadise 
şudur: 

Pariste yüksek ailelerden 
birine mensup mRdam Leriz, 
uzun zamandanberi sinir has
talığına tutulmuştur. Madam, 
villasında ve muhtelif hasta 
bakıcıların nezareti altında 

tedavi edilmektedir. Zavallı 

kadının; biri üç, diğeri dört 
ve üçüncüsü de 12 yaşında 
olmak üzere üç çocuğu var· 
dır. Öteden beri yavrularına 

çok bailı bir kadın olan 

kutt• 
mış ise de hemeD d•lll-' 
mıştır. Hizmetçiler, 1118 tel•' 
bu halindeo korkarak et· 
fonla zabıtayı haberdar 

mişlerdir • ·si tt• 
Paris müddeiumuoıı '1ıof 

bibi adli ile derhal efe 1ıJttl 
b v I t'OCll 

muş ve ogu an T (Leri· 
hastahaneye, madalll 11ef 

ıe•• 
zi) de timarhaneye 

!emiştir. ço~ 
· 'te Bu facia, Parıl dır· 

- uyıO 
acıklı bir teesıur 

mıştır. ___.,/ ------
Fırtıntı 

madam Leriz, geçen cumar- 9t" 
tesi günn feci bir buhran Büyük zar 
geçirmiş ve odasından fırla- lara sebebi yet 
yarak, mürebbiyenin yanında 

bulunan iki kiiçük yavrusu- vermiştir •' 
nu boğduktan sonra müreb- 1° de •f 
biyeye de hücum etmiştir. Fransa'nın tim• 

111 
bteli 11111 il 

Evin yukarı katında cereyan Britanya adasınıD ı;ıt•ff . 
eden bu boğuşmayı ve mü- bölgelerinde bat ter ;~ı 
rebbiyenin feryadını işiten korkunç fırtınalar, yıf 
diğer hizmetçiler, acele yu· tarafta büyük zararlar 

6
, 

karıya koşmuşlar ve madam mııtır. e g 
L · '' ld Gelen son haberler d' erız ın yere yatırmış o u· kaııl•'1 ,, ,, 

ğu mürebbiyeyi güç halle re, bazı deniz de bll .,.d• 
kurtarmışlardır. vukua gelmiş ise ı.kıP . . b•"' 

Sinir buhranı içinde kor- zaların netıcesı dit· 
konç bir şekil alan madam tafsilat verilmeoıek~:., 111111'~ 
mürebbiyenin odasından çı· Fırtınalar yüıii~ 

8 
etlll 

karken 12 yaşlarındaki üçün- telif limanlara iltıc 801,ııt•' 
cü çocuğuna da rastlamış olan vapurlar çıkalll 
ve onun da bogazına sarıl- dır. .-4m11-- ---::----
.-S ü m e~ ·Bank 

Fabrikaları mamulatı 

Y . ı· ll . . . sa~l•' er ı ma arın en ıyısı, en ~ 

mı, en ucuzu en güzeli 
Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri (1 

Sümeı· Bank yerli mallar paı' 
lzmir şubesinde bulursuııtJ• 
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Der Zee 
& Co. 

Van 

ilii-; 
Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

Damza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Banıza Rüstem beyin f oıograflıanesi, iz mirde en 
fototraf çekmekle şöhret bulan bir san'aı ocagıdır. En 
"'4fkiılpesenı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 
le,.dan memnun kalmışlardır. 
Banıza Rüstem beyin, f oıogra) malremesi satan ma· 

f:aaı da muhterem müşterilerinin ince zevklerirı~ göre 
çe,iı mallan, f oıograr makinelerini bulundurmakta· 

dır, Bir zıyareı her şeyi ispauı kafidir. 

<lzınir · Başturak caddesi, Refik bey ça~ısı) 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 
Liverpool hattı: 

"ROUMELIAN " vapuru 
20 eylülde Liverpool ve 
Svvenseadan gelip tahliyede 
buluna cakhr. 

"DIDO,, vapuru 17 ey
lülde beklenmekte olup 21 
eylüle kadar Liverpool ve 
Glasgovv için yük alacaktır. 

"ROUMELIAN,, vapuru 29 
eylülde beklenmekte olup 
5 birinci teırine kadar Li
verpool ve Glasgovv için 
için yük alacaktır. 
Londra hattı: 

"FABIAN" vapuru 17 ey
lülde beklenmekte olup 18 
eylüle kadar Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

" EG YPSIAN ,, vapura 
27 eylülde Londra, Hull ve 

ili •. lf i11nı1111111n111ı1111111111111111111!1111111111111111111111111111111111111111iııı1111111111 ıııııı.1 ::ı:::~:: v:e~~i ~a~:::: 
1 znıır yun mensucatı= !ı.t::~::!~vvele kadar yllk 

'türk Anonim şirketi~ The General Steam Navigation' 
= Co. Ltd. 

Bu mflessese, iki yQz hin lira sermaye ile = "STORK" vapuru 20 ey

~kkfll etmiş ve Di Ory.ental Karpet Manu-_ lülde beklenmekte olup 27 
faaı~ - eylüle kadar Londra için yilk 

llÇ6rers Limited (Şark halı) şirketine ait := alacaktır. 

~İrdt> Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın ;; Deutsche Levante Linie 
.ı...ışbr. Fabrika bnuın teşkihit ve tesisat ve mfts- ~ " GALILEA " vapuru 10 
~inini ile eskisi gibi ı kAnunusani 1935 ta- ~ eylülde Hamburg, Bremen 
~ilden itibaren yeni şirket tarafından işletil· ~ ve Anversten gelip tahliyede 
~ektedir. Her nevi yO.n iplikleri, kumaş, hatta- = bulunacaktır. 
lli"e - Not: Vural tarihleri ~ ve çorap imal edilecektir. Mamuhitın emsa· =: ve 

vapurların isimleri ilzerine 
değiıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

~ flikiyeıi her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ~ 
ilai.a IDamulAt Peştemalcılar başında eski Orozdibak := 
lika lindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- ~ 

içinde yapılmaktadır. ~ 
Poıta kutusu: 127 ~ 
't .. ._ f d . 1 ... -Al k :: 't -.ra a resı: zmır..ı- · sanca := 

Hll elefon oumarası 2432 ve 3564 := 

8 111111111111111111111111• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıuii 
\ atılık motör Do K TOR -

12 b . . 
~Yrır kuvetınde (Dizel) Ali Agah 
~h az kullanılmış bir Çocuk Hastalıkları 
~Ja. tatılıktır. Taliplerin Milteha111sı 
~ ..a llemize müracaatları '~inci Beyler Sokagı N. 68 

..... 
1 

< 111lur. Telefon 3452 -----------~---·· 
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DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 
"CHIOS" vapuru 16 ey

lülde bekleniyor, Hamburg, 
Bremen ve Anversten ylik 
alacaktır. 

.. iT AURI" vapuru 16 ey
Jnlde bekleniyor, 20 eylüle 
kadar Anvers, Direkt, Ro· 
terdam, Hamburg ve Bre
men için yilk alacaktır. 

11 VVINFRIED11 vapuru 1 
Bci. teşriod~ bekleniyor. 5 
Bci. teırine kadar Anvers, 
Roterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 

"VV ASGENVV ALD" va
puru 14 Bci. teırinde bek
leniyor, 18 Bci. teırine kadar 
Anvers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yllkJiye
cektir. 

"SOFIA .. moUSrll 31 Bci. 
teşrinde bekleniyor, 4 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Ro
terdam, Hamburg ve Bremen 
için ylikliyecektir. 

"ANUBIS" motörli 11 
ikinci teşrinde bekleniyor, 
15 ikinci teırine kadar An
vers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yDkliye-
cektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"TROYBURG" vapuru ba
len limanımızda olup Anvers, 
Roterdam ve Hamburg için 
yllk alıyor. 

"NORBURG" vapuru 8 
Bci. teşrinde bekleniyor, 
Anvers, t< oterdam ve Ham
burg için yllk alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDEL -
HAVSLINJE ( D-S. A·S. 

SP ANSKELINJEN ) 
OSLO 

"SArDINIA" motCSrli • 27 
Eyltilde bekleniyor, Havre, 
Dieppe ve Norveç limanla
rına yllk alacaktır. 

"SAN ANDRES,, motörtı 
23 Birİnl i T eırinde bekleni
yor, Dieppe ve Nor
vec limanlanna yDk ala
caktır. 

ARMEMENT DEPPE-
ANVES 

.. EG YPTE" vapuru 12 Bci. 
teırinde bekleniyor, Anvers 
Direkt mal yllkliyecektir. 

THE EXPORT S-S CORPO
RATION-NEVYORK 

• 

.. 

tK [] liU.f 

Birleıik Amerikaya dojru 
seferler 

.. EXECUTIVE" vapuru 18 
eylülde bekleniyor. 

"EXILONA" vapuru 30 
eyliHde bekleniyor. 

"A80UKIR" vapuru 20 
eyltılde ıelip 30 eylülde, 
Birleıik Amerika için aldığı 
malları Iskenderiyede "EXE
TER" transatlantik vapuruna 
aktarma edecektir. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
.. ALISA,, ıootörll 10 ey

lülde bekleniyor, Belırad, 
Novisad, Komarno, Buda
peıte, Bratislava, Viyana ve 
Liaz için yilkliyecektir. 

"TISZA,, motarn 18 ey
lülde bekleniyor, Belpad, 
Noviıad, Komarno, Buda
peıte, Bratialava, Viyana ve 
Linz içia ylkliyecektir. 

"BUDAPEST" motirl 25 
eylllde bekleniyor, Belırad, 

,. N • Komuao, 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan © markasını arayınız. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"ULYSSES" vapuru elyevm limanımızda olup 14 eylülde 
Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanlan 
için yük alacaktır. 

"ORESTES,. vapuru 23 eyllllden 30 eyllilde Anvers, Ro· 
terdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için yDk 
alacaktır. 

"HERCULES" vapuru 7 teşrinievvelde gelip 12 teırini
evvelde Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburı 
limanları için yDk alacaktır . 
. "HERMES" vapuru 21 teırinievvelde gelip 26 teıriniev
velde Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları 
için ylik alacaktır. 

"HERCULES" vapuru 20 eylülde gelip yllkilnü tahliye
den sonra Burıas, Varna ve Köstence limanlarına hareket 
edecektir. 

"HERMES" vapuru 4 teıriaievvelde gelip yilkllnD tabii· 
yeden sonra Burgas, V arna ve K6ıtence limanlarına 
hareket edecektir. 

.. GANYMEDES" vapuru 19 teşrinievvdde gelip yilkilnii 
tahliyeden sonra Burgaa, Varna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LlNIEN 
"HEMLAND" mot6ril limanımızda olup yilkünü tabliye 

ettikten sonra 15 Eyliilde Rotterdam, Hamburg, Copenbage, 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oılo ve Iskaodinavya limanları 
için yilk alacacaktır. 

"VINGALAND" motiiril 2 teşrinievvelde gelip y&kiinü 
tabliye ettikten sonra Rotterdam, • Hamburg, Copenhare1 

D•ntzig, Gdynia, Iskandinavya ve Oılo limanlarını için yDk 
alacaktır. 

.. VASALAND" mot6ril 15 teırinievvelde gelip tahliyeden 
sonra Rotterdam, Hamburı, Dantzıg, Gdynia, ve lskandi· 
navya limanna hareket edecektir. 

"NORDLAND" motörll 2 teşrinisanide beklenmekte olup 
yükünil tahliyeden sonra Rotterdam, Hamburg, Copenbage, 
Dantzıg, Gdynia, Oslo ve Iskandinavya limanları için yiik 
alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
.. ALBA JUL YA " vapuru 30 eylülde gelip 1 teıriniev· 

velde Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Barselona 
için ylik alacaktır. 

"SUÇEA VA" vapuru 27 teırinievvelde gelip 28 teşrini
evvelde Pire, Napoli, Cenova, Malta, Cenova, Marsilya ve 
Barselon için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 
"LEVVANT" motarn 15 teırinievvelde Anvers ve Gdynia 

limanları için yllk alacaktır. 
Hamit: Ubdalri hareket tarihlerindeki deiitikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

ıirketi binaıı arkuanda Fratelli Sperco acentalığına mliracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

peıte, Bratislava, Vivana ve 
Linz için yükliyecektir. 
AVUSTRALYA HATTI 

Hidiviye kumpanyaıının 
.. ABOUKIR" vapura 29 ey
Ullde bekleniyor, Paninıular 
Orient Line kumpanyaıının 
"BENDICO,. vapuruna Pert
saitte aktarma edilmek &zere 
Avuatralyanın bltlba limanla· 

.. ABO U JIR" vapuru ayni 
zamanda Partsait aktarması 
olarak, Hindistan, Aksayi 
fark ve f8rki Afrikanın bll
tlin limanlarına mal ala
caktır. 

Gelit tarihleri ve vapur
larm iaimleri iberiae mea'u 
liyet kabul edilmez. 

Biriaci Korcloa, telefoa 
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Italya-Habeşistan arasındaki anlaşmazlığın son saf haları 

Ihtilfifı halledecek, Cenevre konuş
malarindan ziyade silah imiş!. 

..... , ___ ~ ----~#~~ 
--~ 

Habeş imparatoriçesi, Adis-Ababa'dan ayrıldı, Habeş'ler külliyetli mik· 
tarda benzin alıyor. Italya dahili istikraz yapıyor 

Roma 18 (A.A) - Ba· 
kanlar kurulu önemli finanse! 

kararlar vermiş, fakat beş· 
ler komitesi kararlarına ce· 
vap vermemiştir. Bunun se· 
bebi önergeler metninin vak
tinde gelmemesidir. Kurul 
cumartesi günü yeniden ,top· 
(anacak ve bugün beklenen 
diyev o toplantı da verile· 
cektir. 

Pikkolo gazetesi yalnız 
ıilihıa verebileceği tam tar· 

Yunan 
Donanması hu 
gün lstanbul'da 

lstanbul 19 (Özel) - Yu· 
nan donanması bu sabah 
Çanakkale' den geçmiştir. 

Dost devletin gemileri ka· 
ra sularımızda donamamız· 
dan birkaç parça tarafından . 
karşılanmıştır. Gemiler bu 
gün lstanbul'da bulunacaktır. 

Gerede 

zı halli Cenevre' den bekle· 
mek yanlış olacağı kanaa· 
tinde ısrar etmektedir. 

Istanbul 19 (vzel) - Ro· 
ma'dan bildiriliyor: 

İtalya kabinesinin dün ge
ceki toplantısından sonra 
neşredilen resmi tebliğde, 
arsıulusal durumun nezaketi 
hasebile yüzde beş faiıli 79 
milyon liralık dahili istikraz 
çıkarılacağı bildirilmektedir. 

İstanbul 19 (Özel - Ha
beş imparatoriçesi harp teb-

likesine binaen Adis-Ababa· 
dan ayrılmıştır. imparatoriçe, 
payitahta yakın kasabalardan 
birine gitmiştir. Burada bir 

otelde ikamet eyliyecektir. 
lstanbul 19 (Özel)- Habeş 

hükumeti kiilliyetli miktarda 
benzin mübayaa eylemekte
dir. Bu yüzden piyasa yüzde 
30 nisbetinde yükselmiştir. 

Roma 18 (A.A) - Afrika 
masraflarını karşılamak üzre 
yüzde beş faizli bir istikraz 

Fransa • Italya 

Süel iş birliği mi 
yapacaklar? 

çıkarılacaktır. 

Roma 18 (A.A) - Bugün· 
kü bakanlar kurulunca alı· 
nan finansal tedbirler arasın· 
da yüzde beş faizli borçtan 

başka benzin ve muamele 
vergilerinin artmlması da 
vardır. 

Bir buyrultu ile donanma· 
nın kömür ihtiyaçları için lin· 
yit depolarının doldurulma· 
sına 337 milyon liretlik kre· 
di koymaktadır. 

Moskova 
Gazeteleri Kayseri fab
rikası için ne yazıyor 

Moskova 18 (A.A) - Ga· 
zeteler, Kayseri bez kombi· 
nasının açılma töreni müna· 
sebetile Molotof yoldaşın Is-

( Maten) gazetesinin istihbaratına gö· met lnönüne göndermiş 01-
duğu selim telgrafı ile Tür· 

re, anlaşma henüz imzalanmamış kiye baıbakanının vermiş ol· 
Paris, 18 (A.A) - Maten tahşidatı şimdiye kadar başa- duğu cevabı yazmaktadır. 

gazetesine Roma'dan bildi- rılan anlaşma kısımlarının Manisa icra memurluğun-
rildiğine göre, İtalyan ma- sonucudur. Bununla beraber dan: 
reşali Badogalionun Fran· henüz anlaşma olmamış ve Hamit ve Mümine masraf· 
sa'da ikametile Fransız imza edilmemiştir. İhzari gö- sız 2000 lira vermiye borçlu 

KfiltDr işleri yOrftyor baıkumandanı general Gom- rüşmeler yapılmaktadar. Bu Manisanın Hüsreva mahalle 
Gerede 18 (A.A)- Gere· benin Roma gezisinin amacı görüşmeler de müşterek ba· sinden isak aranaldis oğlu 

k ayni ve süel bir iş beraber· zı prensipler kabul edilmiş· yaşuanın Manisanın alibey 
de'de kültür işlerine büyü tımarında telefog·ıu deg·ir-
bir önem verilmektedir. Ô· liği teşkilidir. tir. Bu prensiplerin tatbiki 

d k. c · b Sınırdaki ltalyan mandra· iki hükümete ve genel siya· menci mevkiinde doğusu, 
nümüz e ı umurıyet ay· batısı, kıblesi yol poyrazı 

1 1 ları ve Brennerde kıtaat sa icaplarına bag" lı olacaktır. ramında açı ma tören eri ya· ılıcak deg· irmensuyu ile çev· 
~~~~-----~ .............. ~~ . .-~"· ... --~~~~ 

pılmak üzere yedi yatı oku· A k 1 Al • • rili 12982 m. m. ve beher 
lunun yapı işlerinin bitirilme· tatilr oısı m. m. ı 1 kuruş muhammen 

sine çahşılmaktadır. Brezilya ulusal hayra· Romaya giderek Mus· kıymetli ve içinde önü be-
Gerede öiretmenleri kül· ton döşeli saya üzerinde 

tür iuarının başkanlığında mını tebrik ettiler soliniye durumu yanyana tavansız tabanı top· 
toplanarak yeni yıl okutma Iıtanbul 19 (Özel)- Bre· anlatacakmış rak biri büyük diğeri kiiçuk 
işleri ve mesleki konuşmalar zilya'nın ulusal bayramı mü· iki göz odayı ve 150 lira 
yapmaktadırlar. aasebetile Atatürk, Riyo De- Cenevre 18 (A.A ) - M. kıymeti muhammineli damı 

Aloisinin Mussoliniye durumu havi ba" b b · · k Beşler komitesinin ka· janeryo cumur baıkanına bir g u orç ıçın açı 
anlatmak için yarın Romaya arttırma yolu ile satılarak 

rarı gizli tutuluyor telgraf çekerek tebrikitta gideceği kuvvetle söylen- paraya çevrilmesine karar 
-Baştarafı 1 inci sahifede - bulunmuştur. mekte ve bu geziye ltalya verilmiş olup arttırma şart-

ı . ... namesi herkesin görebilmesi 
sonra, ltalya'nın büyük bir zvestı ya tarafından anlaşmaya doğru için 28-9-935 günü icra di-
ines'uliyet altına girdiğini Al d k k l atılmış ilk adım olarak ba· vanhaneaine asılmışbr. 
ilave eylemektedirler. manya an or ma 1 kılmaktadır. Kıymeti muhammenenin yüz· 

Cenevre 18 (A.A)- Beş· diyor. Italyan çevenleri bu hususta de 75 ini bulduğu takdirde 
ler komitesi işini bitirmiştir. Istanbul 19 (Özel)- lzves· henliz hiçbir karar verilme:- 22-10-935 Sah günü saat 14 
Önergeler öğleden sonra tiya gazetesi, yazdığı son bir miş olduğunu söylemekte- ten 15 e kadar birinci art· 
ltalyan ve Habeş delegele· makalede Almanyadan kor· dirler. tırması yapılacaktır. Şayet 
rine M. Madariaga tarafın- k 1 k bunda kıymeti muhammene· 
dan verilecektir. uma lizımgeldiğini kay· teki sahnenin perdesi açıl· nin yüzde 75 ini bulmazsa 

lstanbul 19 ( Hususi ) - dettikten sonra diyor ki: mıştır. Bu perde kalkınca, satış on beş gün uzatılarak 
Adis·Ababadan bildiriliyor: " Almanya, filhakika şim· Almanyanın yakın bir zaman· 7-11·935 Perşembe günü ay· 
Habeş imparatoru, Alman- dilik harp etmek kudretinde da neler yapacağı bütün vü- ni saatta ikinci arttırması 

yanın Adis-Ababa elçisini değildir. Ancak Nurenberg· zuhile anlaşılacaktır. icra kılınarak bunda en fazla 
kabul ederek kendisile uzun ------------------ kim verirse onun üstüne kat'i 
müddet konuşmuştur. lzmir milli emlak müdürlüğünden: ihalesi yapılacaktır. Satış pe· 

lmaparator, Alman elçisini Hükumet avlusunda bili numaralı büfe mahalli 350 şin para iledir. Yüzde 2,5 
Yemeg-e aJakoymuş ve bu Halkapın ki- th dd . d 274 1 67 

rüsumu delliliye ile tapu fe-ar gı ane ca esın e numara ı ev 
ıölende Habeş dış işleri ba· rağ harcı müşteriye aittir. 

Hayal çeşme kigı" thane caddesinde 284 numaralı ev 55 1 t kl'l d d 7 5 kanı da hazır bulunmuştur. s e ı er en yüz e , pey 
Bu görüşmeye çok önem Birinci kordon balıkhane altında 1 numaralı dükkan 130 akçesi alınması şarttır. Her 
verilmektedir. Karşıyaka feryat sokağında 28 numaralı ev 100 kimin bu bap üzerinde bir 

Cenevıe, 18 (A.A) - Roy· Alsancak ilkbahar sokağında 11 numaralı ev 51 hak ve ilişiği varaa 20 gün 
içinde icraya müracaatla ev-

ter ajansı aytarı bildiriyor: Kahramanlar dördüncü sokakta 2 numaralı dükkan 50 rakı müsbitelerini ibraz etmek 
Beşler komitesi, italya ve Darağaç tramvay caddesinde 83 numaralı ev 105 suretile haklarını aramaları 

Habeşistan'a yapılacak tek- Tepecik kiğıthane caddesinde 149 numaralı dükkan 33 aksi takdirde tapu kaydile 
liflerin son şeklini tesbit et· Darağaç ıark sokağında 89 numarah ev 50 sabit olmadıkça tutarının pay 
miştir. M. Madariaga buna Kızlarağası hanı içinde 68,25 numaralı dükkAn 32 }aşmasından istifade edile-
dair olan muhtırayı bugün ~ukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı 3-10·935 per· mez. isteklilerin 935-936 dos
öğleden sonra ilgili hükiı· ıembe günü saat 15 de ihale edilm~k üzere müzayedeye ya numarasile dairemize ve· 
metlerin delegelerine vere· konulmuıtur. Taliplerin o aaatta milli emlik müdüriyetine yahut dellilı Kerime müra-
cektir. müracaatları. 19-30 3002 caatları ilin olunur. 3005 
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MfŞEL ZEVAKO -5 

• Yirmiden 
çekmişler, 

fazla sil&hşör, meçleriıJİ 
Pasavana saldırmışlardı!. 

bu 
- Allahım ve namusum Düşes dö Valantin, 

e geoÇ 
üzerine yemin ederim ki pervasız, korkusuz v. tle 
facia gecesi sade (Barbet) ıövalyenin sözlerini dıkk• r 
sokağında değil asil Dükün dinliyor, şövalyeye .bak•r.;. 
de yanında idim. ve kalbinde bu deh~•~ bir 

Şövalyenin bu sözleri ye· karşı büyük ve saaııa>d~ or· 
niden derin bir süküt husule duygu uyandığını hisse •Y ı 
getirdi. Pavasan bu sükütu dul Kendi kendine: "tl•Y•.: 
bozarak: hayır! bu genç şövaf yeD~· 

- Bekliyorum, ne düşün· katil olmasına imkiD yo 
düğünüzü anlamak istiyorum. tur!" diyordu. 
Dedi. Kont Darmanyak:. Jıı· 

Armanyak: - Pasavan, krabçe deJil 
- Düşündüğüm şudur: boyu kurtaran adanı. 

Siz benim Kuzenimin, Dük mi? Dedi. ,J· 
d'Orleanın katilisiniz! kibar - Evet, ta kendisi! ~e· 
efendiler, sizin fikiriniz ne· nız size sükut tavsiye e et~ 
dir? diye sordu. rim artık! Buraya ·~ ıs 

Salondaki yirmi kadar ıi· beni öldiirmek için gird•~~ 
lihlı ve zırhlı adam bir ağız Fakat ismim ve n•111119 

dan: ile oynamağa değiJI doi' 
- Bizim de kanaatimiz Darmanyak, doğruda~ fC 

ve fikirimiz sizinkinin ayni· ruya cevab vermedı, 
diri dediler. adamlarına: 

- Pek ili. Böyle bir - Saldırın! ÖldilrÜD ca· 
adamın cezası ne olabilir?. niyi. Haydi!. Dedi. adi 

- Ölümdür! Adalet, inti- Pasavan'ın meçi b•;ya~ 
kam isteriz!. korkunç bir hareketle b 

Pasavan, yıldırım sür'atile bir daire çizdi: seJİ 
öteden meçini çekti; ve ayni - Haydi bakalım··,,. 111; 

sür'atle mücadele için en öldürün, kolay mı, de~10• 
emin bir mevki seçti ve o anlarsınız?!. Haydi • beldilf"' 
mevkii tuttu. Gök gürler gi- rum. içinizden benı ö·aıdİI? 
bi bir sesle: cek canı pek adam kı 

- Siz, asil ve necip Şö· Meydana çıksın! Dedi. 
valye Darmanyak, karşınızda Darmanyak bir daha: 

0
1111 

duran bir adamı, delil ve - ileri.. Haydi bil' 
ispat olmadan nasıl itham Emrini verdi. k""' 
ediyorsunuz? Ben de sizi it· Vaziyet nazik ve kot 1.,,, 
ham ediyorum; hem de kor- idi. Darmanyakın ad~~ JıJ• 
kaklık ve hilekarlıkla itham hep birden ve meçlerıotı, b0' 
d ·yete e iyoruml Çünkü hakkımda- lıçlarını çekmiı vazı. ftl' 

ki ithamınız isnattır. Ve bu cuma geçtiler. Yirınıd~:dı' 
isnat için otuz kişi evvelden la müsellih adamın eı~...-' 
anlaşmış bulunuyorsunuzf genç Şövalyenin kurtuki bi' 

- Adını mı?.. imkin olamazdı. Bel afif' 
- Adını size söylemedi mucize, Pasavan• bu • bll 

değil mi?. Buna zaten emin tan kurtarabilirdi! ":ı.otiıt 
idim. Önünüzde bulunan a- mucize vuku buldu. '/ 1ııtle 
damın ismi Şövalye dö Pa- Ani ve ıeri bir b•'' ı,ıl' 
savandır! Pasavanla yirmiden ,,.o• 

- Kocamın katili! muhacim ıövalyenio ar 
Pasavan, Darmanya· atıldı ve: riod'" 

k'ın bu hiddetli tecavüzüne - Hiçbir kiaııe Y' d•'e 
ehemmiyet vermedi, sakin kımıldamasın, burada ~:ıerill' 
ve tabii bir vaziyetle, fakat benim hüküm ve edl• 
ceıur tavrile Darmanyak'a caridir! dedi. . e oldo~· 
baktı ve: Şövalyeler hep•• d 1,ıo•1 - Evet, dedi. Ben Şöval· ları yerde kaldılır, 
ye dll Paaavanınl Bundan kont Darmanyak:~ j, 
baıka bir ismim yoktur. Baş· ( Devanı~ 
ka bir isimle de kendimi 
hiç bir yerde arzetmek iste- Zayi ort' 

ı E b Ş ••aoi•• d t' mem vet en övalye Pa- 930 yılında ~· ,b• ~ . 
savan dö Geni'nin oğluyum. okulundan aldıg~DJ \,11;ıı~ 
Müsyii; size, sözlerinize dik- namemi kaybe~t~Dl.'11 1ıolıllJ 
kat etmenizi tavsiye ederimi alağımdan eıkıııoı . 
ağalar ... Sizlere de ayni: yoktur. t:fılld1 

tavsiyede bulunuyorum. Ba- · Akhisar: 'fJ 
na Şövalye dö Pasavan der· Mah•~!.:- / 
ler, daha ne istiyorsunuz? (3009) . ~(" 

lzmir ithalat gttmrOğü ıııodiJ 
lüğttnden: 

Tesbit no. Kilo Cinsi 
1 

t , 
146 3678 Köhne otomobil demir parÇ•ı:elı f"o 
Yukarıda yazılı eıya ecnebi memlekete götOrO tetİ 100' 

tile satılacağından istekli olanlann 23-9-935 paı•'1,,1• ~ 
saat 14 de gümrük satış komisyonuna bat vurDJ• 

Çeşme Mal Müdorlogondeıı: . t,.,,i· 
u11111 tll1' Şartnamesi mucibince ılıcada kiin lstanbul ote oJOlll~ilt' 

ri 250 lira muhammen bedel ile milnakasaya koll ,JOIO 0• 

Eksiltme 24-9-935 salı sriinü saat IS te Çeıme ~.---~ 
llliünde yapılacaktır. Talipler yüzde yedi buçuk 'Pr 
larak 18 lira 75 kuruı verilecektir. 

) 


