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• Yuııanistan'da bir Mart isya
nı dolayısiJe .malıktioı olan 
Averof süvarisi ile diğer bir 
çok zabitin attedileceği söy· 
le~iyor. 

..___Yıl : 2 - No : 542 
-----~------

Fiatı (100) Para 

Inebolu, Kilizman önlerinde battı 
YOiculardan-79 lilşi l~i)tıptır, cenazeler 
bugün hastanedeıi lialdırılacalitır. 

Evvelki gün Mersin'den 190 yolcu ve pamuk yükü alarak hareket eden lnebolu vapuru Antalya'ya uğramış 
Ve oradan da yük alarak akşam üzer~ lzm1re hareket eylemiştiı·. lnebolu, dün gece saat 19 fla Karaburun
dan körfeze girmiş ve Urla ile Kilizman arasına geldiği sırada limana girnıek üzere ıelsizle müsa
ade istemiştir. lneholu hu esııada ansızın su almağa başlamış ve devrilmeğe haşlamıştır. Tehlike an
laşılınca vapurun kurtarılmasıoa çalışılmış ve fakat hiçbir şey tesir etmiyerek varpur, 15 dakika 
• • • 
•çınde batmıştır. 
Gemi sfl varisi ne 
diyor? 
lnebolu vapurunun süvarisi 
~olo vapuru ile limanımıza 
ltlınittir. Mehmed Ali kap· 

tan faciayı şöyle anlatıyor: 
- Gemi çok yiklü idi. Sa

at 17 de parola vererek 
körfeze girdik. Köıten ada
sını geçerek Kilizman önle
rine geldik. Bu dakikaya ka-
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dar mürettebat bana hiçbir 
ıey haber vermediler. birden 
bire çıkan yıldız rilzgirından 
geminin iskele tarafından su 
aldığlDı ve devrilmekte oldu-

. Deuamı 4 ncü salıifed()-

Süveyş önünde, Uabeş'lere mühim
mat göt~ren bir sürü vapur var 

~dis .. Ab ba'da 30 bin kişilik bir ordu geçid res
llıi yaptı. Habeş ordularile birleşeıı ecnebi kuvvctleı· 

Fırt•nalar 
Akdeniz'de şiddetle 

devam ediyor 
lıtanbul, 12 (Özel) - Ak

deniz'de korkunç fırtınalar 
devam ediyor. (Resi) vapuru, 
Goloıtan SeJiniğe giderken 
yolda karaya oturmuştur. 
Hadise anlaşılır anlaşılmaz, 
Panayi vapuru gönderilmiş 
Eleadoki 110 yolcu alınarak 
SeJiaiğe nakJen getirilmiştir. 
Kazazde vapurun tahlisine 
Mimi vapuru tahıis edilmiştir. 

Fı·ansa'da 
Çocuğu dayaktan öl
dürmek isti yen· baha 

lstanbul, 12 ( ÖıeJ ) -
Franaa'da çocuklara dövmek 
yasaktır. Son günlerde 4 
yaılaranda bir erkek çocuk · 
Jarıoa mütemadiyen dayak 
atan Grayon köyünden bir 
Fransız ailesi yakalanmış ve 
.. Seni dayaktan öldürmek 
boynumun borcu olıun" 

Diyerek çocuğunu döven 
peder, mllebbed kilrek ce-
zasına, ona yardım eden 
zevceai merhamet.iz ana da, 
10 sene hapse mahkum ol· 
muılardır. 

Ruzvelt 
Avrupa'nın durumun

dan endişe ediyor 

Irmak. -Filyos hattı 
bugün açılıyor 

--------Bayındırhk Bakanı .Ali Çetinkaya 
önemli bir söylev \1erecek 

Ankara, 11 (A.A) - İn· 
şaatı biten Irmak - Filyos 
hattının açıhş töreninde 
bulunacak olan çağırdılar bu 
akıam ıehrimizden saat 20 
ve 21 de kalkan iki özel 
katarla Filyos'a gitmişlerdir. 
Tören yarın saat 15 te ya· 

pılacak ve Karadenizi Akde
oi-ıe ikinci defa bağhyacak 

olan kömür yolu bayındırhk 
bakanı Ali Çetinkaya tara· 
fından açılacakbr . Bakan ve
receği bir söylevle hattın 
ekonomik değerini anlatacak 
tır. Çağrılılar yarın akıam 
saat 18 ve 19 ta fiJyostan 
hareket edecekler v~ Çar· 
şamba günü öğle üzeri An· 
karaya dönmüş olacaklardır. 

--~---~~•1•-..------

ADİS - ABABA'DAN BiR GÖRÜNÜŞ 
il ~ Roına, 11 (A.A) - Ceb- beı'ter Gorahaiden kamyon

tden ıon gelen haberlere )arla geri kaçmaktadırlar. 
eve) bir mukavemet beklen-
mektedir. 

Prag şehrinde bulu
nan bombalar 

örfi idare ilan edilmedi 
seri tedhi rler alınclı 

fakat d 

il 
Hre ltalyan kuvvetleri Go- Harar • Cicika hattından - Devamı dördiincü sahifede -
;•hinin ti malinde hareket- •"" ... ..... ,.. 

ı'rine ~ev•m etmektedirler: Tayyare pı·yangosu 
ltiyan ların öncü kuvvetlen .. 
li~diden Sa11abanakiyi geç· ld 
"'•tlerdir. General Grazia- du• n ~ekı• ı• 
"iıaı· k ı · k' il uvvet en ıon ıe ız 

~" içinde Harar yolu üze
~llde ilk merhale olan Ci:k• istikametinde yüz kilo· 
d·etreden fazla ilerlemiı-

·-·-· Elaziz'de kuyumculuk yapan Ceb
rail 25 bin lira kazandı 

25 bin lirayı kazandı. 

24625 ı~umara 

~ 1'· Şimal cebheainde cebhe 
k "ilndeki miiteaddid Habeş 
~'•kolları yok edilmiıtir. 
l.i •kalle'nin cenubunda mü
t Qa ınikdarda yiyecek sıötll-

oll :' 300 develik bir kervan 
Ilı•• •ir d'l . t' 

lıtanbul 12 (Özel) - Tayya
re piyangosunda kazanan 
numaralan bildiriyorum. 25, 
15 ve 10 bin lira kazanan 
numaraların 75 aıağı ve yu· 
karısı amorti alacaklardır. 

25000 Lira 
e ı mıt ır. 

lto111a, 11 ~A.A) ..ı. Ha· -Devamı 4 anca ıahifide-• Elııizde kuyumcu Cebrail 

RUZVELT 
Istanbul 12 (Özel) - Va

ıingtondan haber veriliyor: 
Amerika Cumur başka

nı Rozvelt, Avrup.adaki du· 
rumu çok tehlikeli görmek· 
tedir. Bu sebeple son gün
lerde Amerikanın iç işlerin· 
den ziyade Avrupa durumi
le meııul olmağa batlamıı· 
tır. 

Istanbul, 12 ( Özel ) - ve örfi idare ilin etmemekle 
Prag'da müteaddid yerlerde· beraber geceleri saat 22 den 
bombalar bulunmuştur. Hü- sonra kimsenin sokakta bu
kiimet esaslı tedbirler almıı Junmamasını emreylemiıtir. 

---~--~~·~,··-~q·~--------

ölOleri~:·~::ikleri l(asırga 
lıtanbul 12 (Özel) - Ge- Viladi vostokta or-

nel savaıta Makedonya mu
harebelerinde maktul düşen 
ve Sırp topraklarında gömülü 
bulunan Bulgarların kemik
leri Bulgaristana nakl oluna
caktır. Yugoslavya hükumeti 
buna müsaade etmiıtir. 

talığı alt-üst etti 
lstanbul 12 (Özel) - Vli

divostokta 8 saat devam 
eden çok müthiş bir kaıır2a 
olmuştur. Çok ölü ve yaralı 
vardır. Birçok binalarda ha
rap olmuıtur. 



Sahife 2 

iki adet bacak 
ve bir gövde 

Londra polisi bir hafta içinde üç 
sandıkta iki ceset elde etmişti 

- Dünkü nüshadan muhat -
İngiliz polisi, Mançini'nin nehrinden su geçmez xi-

dosyasını yoklamış, fakat bu ğıtla ycwılmış sağlam bir 
adamın mazisinde polisi ya- paket çıkarmasaydı, bu ci-
kından alakadar edecek bir nayetin tafsilatı ilelebed 
vaziyet bulmamıştır. meçhul kalacaktı. 

Mançini, lngilterede doğ· Balıkçı, paketi açmca bir 
muş olmakla beraber, bir kesik baş ve bir çift kolla 
İtalyan anadan doğmuş ve karşılaşmış ve hemen zabı
tam minasile bir İtalyana tayı haberdar etmiştir. 
benzer güzel bir delikanlı Cesed 6 parça olarak 
idi ; zabıtanın eline geçtiği halde, 

Hayatı oldukça ıerseriya- vaziyet henüz tenevvür et
na geçmiş, bir müddet dsns memişti. Bu sırada Londra 
ile meşğul olmuş, son za- zabıtasına 1618 kayıp kız 
manlarda sermayedarlarından iımi ve eşkili verilmiş bu
'ıulunduiu bir barda gar- lunuyordu. Bu 6 parçalı ce
sonluk etmekte idi. iri, kuv· sed, bu kayıp kızlardan 
vetli ve güzel bir delikanlı hangisi idi? 
olduğu için kadınlarla arası Uzun tetkikat neticesinde 
iyi idi. bu 6 parçalı cesedin 1618 

Polis, birçok kibar ve zen- kayıp kızlardan hiçbirisinin 
gin kadınlarla olan münase- cesedi olmadığı anlaşılmış 
batını biliyordu. Fakat bu fakat hüviyeti ikinci bir 
adam, ya biraz ahmak, ya cebheden yapılan tahkikatla 
geçimsiz idi. Çünkü müna- tesbit olunmuştur. 
aebet tuttuğu kadınlar saye· Bu genç kız, Londra mü· 
ıinde iyi bir hayat surebilir, tekait avukatlarından birisi-
battA iıtikbalını de temin nin kızıdır. Ailesi nezdinden 
edebilirdi!. üç ay evvel kaçmıştır. Ailesi 

Son zamanlarda Madam 
Violet Kaı ile yaşamakta idi. 

Bir gün melr ~sile arasında 
bir kıskançlık mes'eleıi çıkmış 

ve bu mes'ele kadının ölümile 

bu hareketi ahlaki akidele
rile uyduramamış olduğundan 

kızlarını ölmüş farzetmişler 
ve aramamışlardir . 

Londra polisi, bu kızın is-
nihayetlenmişti. mini ve aile ismini bildirme· 
Komıular birkaç gün Vi· miş ve katili aramaia ko· 

yoleti g6rmemişlerdi. Bunun zulmuttur. 
içiade Mançini'den Viyoleti 
ıormuılar, ltalyao'da: 

- Mithim bir işi çıktı; 
uzak bir yere sıitti. Belki de 
d6nmiyecek!. Demitti. 

Halbuki Viyolet'in cesedi 
odada ve ıandıiın içinde 
idi. 

Mançini bu suretle bir kaç 
gün geçirmit fakat cesed 
taaffuna baılamııtı. Odada 
kokudan durulmıyordu. 

Bitti 

Ukranya'da 
Muhalif bir Komplo 

meydana çıkarıldı 
Moıkova'dan yazılıyor: 

Ukranya içitler b.rkanlıiı 
tarafından yeni bir komplo 
teşebbilsü meydana çıkarıl
mııtır. Müteıebbisler baılıca 
Troçkistlerden ve eski be
yaz Ruı'lardan mürekkeptir. 
Bunların maksadı fırka ka
rarlarına karşı gelmek, mü
nakalita zarar vermek gibi 
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(Uluıal Birlik) 

Japonyanın süel 
işlerinde enerji 

~~~---------~~~ 
Mançurivada ve guzey Çinde süel 

hareketler ve Japon danpingi -
Japonya'nın Süel işlerinde 

görülen enerji, son zaman
larda bir kat daha fazlalaş· 
mıştır. 

Son otuz yıl içinde ulusal 
müdafaa kuvvetlerini büyü· 
ten ve cihanın en kuvvetli 
devletlerile bir hizaya çıkan 
Japonya bili büyük masraf
lar yapmakta ve büyük fe· 
dakirhklar · göstermektedir. 
1936-1937 m~Ji bütçesi hü
kumetçe müzakere edilirken 
22 milyar yen tutan bütçe
nin 14 milyarının süel mak· 
satlar ve fabrikalar için sar
folunacağı bildirilmiştir.Man· 

çurya ve kuzey Çindeki sü· 
el hareketler ve her taraf
taki Japon dampingi Japon 
endüstrisinin gelişmesinde 

amil olmaktadır. 1933·1935 
senelerinde bütçenin 
k1Smı 3,5 milyar yen 

süel 
ve si· 

Jahlanma için ayrıca fevka· 
iade masraflar 1,6 milyar 
yen tutmaktadır. 

Bu mebliğdan 777 milyon 
yen sivil endüstri sermaye
darlarının eline geçmiştir. 
Endüstri teşekküllerinin va
sati yüzde 35,5 kir verebil
meleri 1931-1934 yıllarında 
1.1 milyar yen sermayenin 
yeniden sanayie, bilhassa 
ağır sanayie akmasına sebep 
olmuştur. 1932-1934 yıllarında 
maden ve makine sanayii ile 
kimya fabrikacıhğı sahasında 
35 fabrika geniıletilmiş ve 
30 dan fazla yeni fabrika 
kurulmuıtur. Çelik ve hafif 
maden ıanayiinde, bilhassa 
ocak, otomobil ve makine 
endüstrisinde çok mütehassıs 
amele vardır, 1931 yılından 

şeylerdi. Teşkilatın başında 
Bağdanof isimli bir mühen
dis bulunuyordu. Bu sebeple 
40 kadar kimse tevkif edil
miş ve şimdiden 20 si mah
kemeye verilmiştir. Mahke
me aleni olarak Harkof'ta 
yapılacaktır. 

itibaren senevi çelik imalatı 
3,9 milyon ve demir erit
mesi 2,6 milyon ton ı çık
mıştır. Ocak fabrikalarının 
yıllık üretimi bir kaç bin 
motör ve uçağa varmakta· 
dır. 1934 yılına kadar hemen 
biç ehemmiyeti olmıyan 
otomobil endüstrisi ondan 
sonra kurulmuş ve 1934 de 
piyasaya 3000 otomobil ver-
. . -mışbr. 

Şimdiki imalat birkaç ıilis
li fazladır. Kimya sanayiin· 
den sulfat, kükürt hamııi 
imalatı olsun dikkate şayan 
gelişmeler göstermiştir. En
düstri kurumlarının yüıde 
50 si küçük ve orta mikyas· 
ta ( yani 100 bin yenden 
aşarı sermaye1i) dir. Japon 
parasının değerinin ve alım 
kudretinin inmesi bir taraf· 
tan ihracatın artmasına ve 

endüstrinin büyümesine se
bep olmuş ve diğer taraftan 
da amelenin iş ücretini yüz· 
de 15·20 derecesine düşür· 
müş ve amele bayatını çe
tinleştirmiştir. 

Bundan dolayı amele ara

sında memnuniyetsizlik ha
reketleri vardır. Bunu hü
kümet çeveoleri de inkar 
etmemektedir. Milletin bera· 
berliğinin gelecek büyUk 
aavaı için çok önemli ola-
cağı ehemmiyetle itaretleni 

yor. Hatti bir gazetede 
meıhur Japon generalların-

dan biri 1905 / Rus - Japon 
savaşında Jap'on'ların, mille-,, 
tin içinde 'ınıflar olmadığı 

ve milletin beraber olduğu 
için galib geldiğini yazmakta 
şimdi ise Japon ameleıinin 
hükum'ete karşı . kızgın ol
ması ylizünden ilerideki sa · 
vaşta bu amelenin yüzünden 
ilerideki sayaıta bu amele· 
nin kendi , aleyhlerine çalış
maları ihtimalini kaydet
mektedir. 

itin tuhafı, koku, evin 
her tarafından hissedildiği 

halde hiç bir kimse ne bir 
şikayette, nede bir ibbaratta 
bulunmufh. 

Bana rağmen, Mançini va- -
ıiyetini çok tehlikeli bulmağa 
baıladığı için birgün Brin-

Tayyare Sineması , Telefon 
31sr 

ytonu' dan savuşup gitmiştir. 
Ve, katil İtalyanın kaybol

duğu gün, polis odasındaki 

cesedi budu ve hemen 
Mançini'yi aramak lüzumunu 
hissetmişti . 

Mançini kaçtığandan 48 
saat sonra, Londra'da yaka· 
landı. Aç ve bitaptı! Lon
dra polisi ona yiyecek v~ 
içecek verdi. Ertesi sabaha 
kadar uyumasına müsaade 
etti ve sonra cinayet mahal
line gönderdi. 

Mançini cürmünü itiraf 
etmişti. Bunun üzerine 3 
bavul veya sandıkta bulunan 
iki maktul kadından birisi· 
nin meselesi polis navn ve: 
hesabına kapatmııtı. Fakat. 
Baıı ve kolları bulunmıyan 
kadının hüviyeti ve katili 
bili meçbuldor. 

Adliye doktoru, başsız ve 
kolsuz kadının ancak 25 
yaıında olduğunu teabit et
miı idi. 

Eier, bir b•lıkcı Sen 

- ...... ,..., v 

0011 başlıyan ve her gören tarafından beğenilen Anny Ondra ile dftnya boks · 
şampiyonu Maks Scbmeling'in beraber çevindıkleri bilyilk kahkaha filmi 

KNOCK OU 
YOzlerce gilzel kızların varyete numa· 

raları 75 boksör kızan çok enteresan boks 
maçları • Musiki - Teganni - Kahkaka • 
Maks Schmding'in boks hayatı • Çok he· 

yecanlı maçları • Anny Ondra ile 
muaşakası 

AYRICA: Foka "Türkçe sözlü dünya haberleri" • Yeni (Karikatör Komik) 

Seans Saatleri 
Her Gün• 15 · 17 - 19 - 21,15 Cumartesi günleri 13 - 15 seanslarında talebe

• lere tenzilatlı bilet verilir. Paıar günü 10,30 da ilave seanıı vardır. 

300 Gtızel 
en gQzel 

_______ .... ____ __ 
Fiatlerde zam yoktur. 30 · 40 · 50 Kuruştur. 

M O R 1 S Ş Ô V A L l Y E ( Maurice Chevalier ) 
kızan arasında ve en bnyok Fransız artistler ile beraber çevirdiği 

film 

FOLI ·s E R-J ER 
itiharc~n (Ta~·yare Sinerna~ı)nda 

12 ikinci T eırin 

Sovyet Rusra'da 
neler oluyor 

17 yaşında bir mucid, 140 tezgahı 
tek başına idare eden kadın 

Moskova gazetelerinde mittir. Kiıif cevabında "b•• 
kendi ulusum ve ülk•" 
için çalışıyorum ve keıifleri" 

okunmuştur: 

Rusya'nın bütün çalııma 
alanlarında göze çarpan bir 
canlılık vardır. Aıağıdaki 
ha beri er, bu canhlığm bir 
örne&"idir. 

• • • 
17 yaşında ve Grinberg 

adında biri gayet küçük 
radyo ahizeleri yapmıştır. 

Bunlar şimdiye kadar yapı· 
la bilen cihazların en küçük 
hacimde ve siklette ol"nla
rıdır. Bu keşif hakkında 
yabancı illerde malumat alın· 
dıktan sonra bir Amerikan 
gurubu bunu satın almak 
arzusunda olduğunu bildire· 
rek muhterie müracaat et-

onun malıdır." Diyerok 

Amerikan aurubuna Sotr' 
hük6metine müracaatta b&I' 

lunmasını bildirmittir. 

* • • bl' 
Vıçuk ıehrindeki bir 

yük dokuma fabrikasında bit 
tek itci kadının 140 teıııb' 
birden idare etmeıi tecrOb•' 
)eri yapılmıı ve iyi sonuçlal 
vermiştir. Ameleden Mart' 
Şlava yedi iş saati içiad• 
140 tezgihta 1548 mett' 
kumaı imal etmiş ve ~ 
ıuretle mutad olan iti• 1 
mislini baıarmıştır. 

•••• 
Mahkemelerde 

Panayır Cinayeti Muha· 
kemesi Başladı 

Şahitler dinlendi, Muhakeme bO 
ayın yirmi beşine kaldı 

Panayırda Eırefpaıa baı· yarısından sonra pan•fl" 
tanesi eczacııı Mehmed'i öl- gittik. d• 
düren Arif'io muhakemesine Halka atılan yerler .... 
dün de Ağırcezada devam Mebmed bet halka attı. 
ediJmittir . kat ben kapıdan girerk~ 

Vak'a esnasında Mehmed'in Arifi sıördüiüm için gid;:; 
yanında bulun• Şerife şahit diye ısrar ediyordum. 
olarak dinlenmiş ve vak'ayı kaları attıktan sonra ı••~ 
şöyle anlatmııtır: bulunduğu pavyoDların 6• • 

- Karantinada oturuyo· ne yaklaımııtık ki, bu il';. 
rum, Arif ile iki ıene bera- da Arif arkadan geldi . 
ber fyaıa'dık. Vak'a a-eceıin· Mehoıede unldı. Elinin.~ 
den iki ay evvel de ayrıl· kaç defa hareket ettır, 
mışlik. gördüm. Mehmet, bir taht1

11 
E~zacı Mehmed'i tanırım, ya tutunmuı, paçaııad' 

fakat evli olduğunu bilmi- kanlar sızıyordu. Bu vaıi1 
yor~um. O gece ben Sümer tlıerine haykırdım. ~ 
gazinosuna gitmittim. Meh· Bu sefer elinde bı~ 
med orada arkamdan geldi olduğu halde Arif bana ıal 
ve beni gördü. Beraberce ve ıağ mememden vurod~ 
Pınarbatı'na gittik orada Bir daha ulladı. Fakat ... !:, 
eğlendik, sonra panayıra liılerin geldiğini göf111"" 
gitmemizi ıöyledi. Ben itiraz kaçtı." ,.,,. 
ettim. Fakat Mebmed çok Reisin, Arif ile o gün• diİ 
ısrar ettiği için reddetmiye- randa bir ıey geçib geçlll' bl 

sualine de Şerife fU cet• 
rek kabul ettim -ve gece d ver i. , 

Mersinli ocak kongresi - Vak'a günü ıabableti' 
' arkadeıım Sabahat ile )>it' 
Yıllık Ocak kongresi Mer- ı 

ıinli balkının birgün önceden likte bir taksiye bindik ~
tuttuğu davul zurna ile taı
kın gösterileri arasında top
landı. Bu da halkın genç· 
Hğin Partiye olan ilgi ve bağ 
"JıJiiiDi göİte;iyordu . - Kon
greye kamun yön kurulu 
başkanıHalim Cavid Yarşarbay 
Suat yön kurulu üyelerinden 
Zeki ve Hüsnü gelmişlerdi. 

Kongre saat 10 da açıldı. 
Başkanlığa çoklukla Elmas 
Akman, sekreterliklere genç
Terden Turgud ve Mahmud 
seçildi. 

Ocak yön kurulunun· yıllık 
raporu okunduktan sonra 
halkın dilekçeleri dinlenildi. 
Bir çok ayhşmalara yer ve

rildi. Bunların özetleri yapılıp 
ocak yön kurulu ııeçimine 

başlanıldı. Tam bir çoklukla 
ocak yön kurulu başkanlı· 

ğına öğretmen Memduh 
Pamir, üzeyeliklere Baş öğ· 
retmen Elmas Akman, genç· 

. ferden Nazım Çetin seçildiler. 

lnciraltı'ndaki banyolara ~ ,. 
tik, yıkandık.. Ben yık~~'' 
ken Arif de bir atomoDP'. 
oraya geldi. Birdenbire .,.,. 
dövmeğe baıladı. 
- Devamı 4 inci sahifed_:;, 

iskan işleri 
Sıhhat işleri bak•"' 
ltğına devrolunacakl,t 

lıkin itlerinin Sıhhat b'~ 
kanhmaa devri hakkında b •• d' 
layıha haı1rlanmıt ve Kalll • 
taya ıunulmuıtur. Bu liyt~ 
ya göre, vilayetlerde iık , 
itlerine Sıhhat müdüriyetlet' 
bakacaklardır . 

Koşu mahalline tele' 
fon köşkfl lkonacalı 
Kııılçullu koşu alaP1~ 

bir otomatik telefon k6f15 .. 

yapdma11 kararlaıttrılm•f~ 
Köık, koıu gününden ef'P' 
kurulmuf bulunacaktır . 
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N. V. 

\'V. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
t>ıurscHE LEVANTE LıNİE 

" SOFIA " motörü halen 
llaıanımızda olup Anvers, 
loterdam, Hamburg ve Bre
lllen için yük almaktadır. 

" AMSEL " ·vapuru halen 
haıanımızda olup Anvers, 
ltolerdam, Hamburg ve 
8remen için yilk almak
ttdır. 

"AVOLA" vapuru 9 2ci. 
lttrinde bek leniyor, Ham
ht1rg, Bremen ve Anversten 
tik çıkaracaktır. 

"HANAU" motörü 11 
ilciaci teırinde bekleniyor, 
lS ikinci teşrine kadar An· 
•erı, Roterdam, Hamburg 
•e Bremen için yiik ala
ttktir. 

2 
" MACEDONIA " vapuru 

~~ 2ci. teşrinde b~kleniyor, 
""' 2ci. teşrine kadar An
"era, Roterdam, Hamburg 
"' Bremen için yük ala
ttkt.r. 
~llERICAN EXPORT LINES-

NEVYORK 
I "EXCELSIOR" vapuru ha
'' limanımızda olup N ev
)ork için yilk almaktadır. 

2 
~EXMINSTER" vapuru 16 

Ci. teırinde bekleniyor, 
Nevyork için ytik alacaktır. 

"EKSERMONT ,, vapuru 
l8 2ci. teırinde bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır. 

2 
~ EKSARCH " vapuru 30 

tı. teırinde bekleniyor, 
Nevyork için yük alaçaktır. 

.. EKSCUTIVE" vapuru 15 
Qci. kinunda bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır. 

"EKSILONA" vapuru 31 
aci. kanunda bekleniyor, 
~evyork için yük alacaktır. 

SERViCE DiREKT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 

1• ,,ALISA,, motörü balen 
~ltaanımızda olup Belgrad, 
O\'iıad, Komarno, Buda

~fte, Bratislava, Viyana ve 
•11ı için yük alacaktır. 

• "ESPAGNE" vapuru 5 
•lcimaei teıriode bekleuiyor, 
~•ers, Direkt yük · ala-

1 &lra~l ..DAN~ASI] 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz iliç ve tu· 

valet çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi jçilebilir iki defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NOzhet 

Sıu HAT EzANESI 

Izmir vakıflar direktÖrlügünden: 
Esbak müftü Ahmet Sait vakfından pazaryeriode kiin 34 

No. lı evin tamiri ile ve 45, 47 No. lı arsalar üzerine iki dükki
nın yeniden yaptırılması 2490 sayılı kanun uyarınca ve 20 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Keıif bedeli 
1132 liradır. ihalesi 25-11-935 pazartesi günü ırat oodörtte 
vakıflar direktörlüğünde yapılacaktır. Bu işe aid şartname 
keşifname ve projeyi görmek istiyenlerin her gün vakıflar 
direktörlüğünde varidat memurluğuna müracaat etmeleri 
ve eksiltmeye girmek isteyenlerinde eksiltme günll 
vakıflar direktörlüğünde toplanacak komisyona gelmeleri 
iiln olunur. 3576 5 12 19 · 25 

Teftiş 
Vilayet Ziraat müdürü 

Zühtü dün Tire, Ödemiş ve 
Kuşadası havalisinde geziye 

çıkmıştır. Buralarda zitai 
durumu tetkik eyliyecektir. 

caktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"HANSBURG" vapuru 8 
2ci. teşrinde bekleniyor, 
Anvers, Koterdam ve Ham
burg için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MİDDEL -

HAVSLINJE ( D-S. A-S. 
SPANSKELINJEN ) 

OSLO 
" BANASEROS ,, motörü 

21 ikind Teşrinde bekleni
yor, Dünkerk ve Dieppe 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON VVARLFN L~ 
NE - LIVERPUL 

'!GUENMORE" vapuru 4 
ikinci teşrinde bekleniyor, 
Liverpul ve Anversten yilk · 

~atılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıı bir 
~otar satılıktır. Taliplerin 
idarehaoemize müracaatlan 
ilin olunur. 
·---lllllİl~~~l ....... DOKTOR 

Ali Agilı 
Çocuk H•ıtalıldarı 

Mütehaıaııı 
11·inci Beyler Sokagı N. 68 

1'elef on 3452 

çıkarıp Burgaı, Köstence, 
Galaç ve Braila için ylik 

alacaktır. 

• Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine ınea'u 

liyet kabul edilmez. 
Birinci Kordon, telefon 

N o. 2007 - 2008 
"Vapurların i simleri, gel

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahbUde 
giriıilmez." 

Olivier ve şOreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
Si Limitet vapur ROY AL NEERLANDAIS 2 nci teırinde beklenmekte 

KUMPANYASI "olup yükü an tahliyeden ıoara 
acentası " OBERON " vapura 8 .. Roterdam, Hambarg, Co· 

2nci teırinde sıelip yü-
Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel • 2443 
Ellerman Linyo Ltd. 

Liverpool hattı: 

" LESBIAN ~ vapuru 26 
8. teşrinde Liverpol ve 
Svvenıeadan ielip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
2 ikinci teşrine kadar Liver
pool ve Glasgovv için yük 
alacaktır. 

"ALGERIAN" vapuru 15 
ikinci teşrinde Liverpol ve 
Svvenıeadan gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

Logdra • Hull hattı: 
" POLO " vapuru 30 bi

rinci teşrinde Londra, Hull 
ve Anverıten relip tahliyede 
bulunacak ve avni zamanda 
6 ikinci teşrine kadar Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

"MARONIAN" vapuru 6 
ikinci teırinde gelip 12 ikinci 
teırine kadar Londra ve 
Hull için yilk alacaktır. 

" OPORTO " vapuru 20 
ikinci teııinde Londra, HuJI 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

Tbe General Steam Navigation 
Co. Ltd. 

.. ALBATROS" vapuru 25 
birinci t~ırinde gelip 28 bi
teşrine kadar Londra için 
yilk alacaktır. 

Deutscbe Levante Linie 
.. SOFIA" vapuru 28 B. 

teırinde Hatnburg, Bremen 
ve Anversten gelip tahli
yede bulunacaktır. 

Not: V urut tarihleri ve 
vapurlann isimleri üzerine 
değitildiklerden meı'uliyet 
kabul edilmez. 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Y eui Ka.vatlar çarşısı 

No. 34 

künü boıalttıktan ıonra 14 penhage, Dantzıg, Gdynia, 
ikinci Teırinde Roterdam,Amı- Oslo ve lıkandinavya liman .. 

terdam ve Hamburg- liman- lara için yük alacacakhr. 
ları için yük alacaktır. ZEGLUGA POLSKA S. A. 

"GANYMEDES" vapuru 8 
2nci teırinde sıelip 14 ikinci 

f eıriado Anvers, Roterdam, 
Amıterdam ve Hamburg 
limanları için yftk alacaktır. 

" UL YSSES " vapuru 20 
2nci. teırinde gelip yü

künü tahliyeden ıonra Bur· 
gas, V arua ve KlSstence 
limanları için yük alacaktır. 

"SARMACJA,, vapuru 26 
2 nci. teırinde beklenmekto 
olup (Doğru) Anverı vı 

Gdyniaya hareket edece"tir, 
SERViCE MARITIM 

ROUMAIN • 
"DORUSTOR" vapuru 20 

2 nci. teşrinde gelip yükilnil 
tahliyeden sonra Köstence, 
Sulina, Galas ve Brıyla Ji. 
manlarl için yilk alacaklar. 

"CERES" vapuru 21 2nci 
teırinde gelip yükünü tabii- .. ALSA JUL YA" vapuru 
yeden ıonra 25 2aci teı- 20 2 nci teşrinde 2elip 21 
rinde Anvers, Roterdam, 2nci teşrinde Malta, Mar• 
Amsterdam ve Hamburg li- ıilya Cenova, ve Baraelona 
manları için yük alacaktır. hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT Yolcu ve ytık kabul eder. 
LINIEN llindaki geliı gidiş tarih-

.. FREDENSBORG,, vapuru lerile navlonlardaki detitik· 
18 2nci teırinden gelip yü- liklerden acente meauliyet 
künü tahliyeden sonra 21 kabul etmez. 
2nci teırinde Roterdam, Fazla tafsilit için ikinci 

Kordonda Tahmil ve Tah
Hamburg, Copenhage, Dant· 

liye ıirketi binaıı arkasında 
zıg, Gdynia, Goteburg Oılo Fratelli Sperco acentahtına 
ve lskandinavya limanlan mtiracaat edilmesi rica olu-
için yük alacaktır. nur. 

.. GOTLAND" motör& 30 Telefoa: 2004 - 2005 - 2663 

•ı ı ı ı ı ı 11111111111111111111111111111111111m 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı m 
:ızmir yün mensucatıl 
~Türk Anonim şirketil 
= izıiıir Yon Mensucatı TOrk A. Ş. nin Halka- ~ - -s pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan ~ 
§§ mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, ~ 
~ şal ve yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci § 
~ kordonda Cumhuriyet meydanı eivarında 186 §§ 
~ numaradaki (~ark Halı Ttırk Anonim şir· i 
~ keti) mağaasında utılmaktadır. Mezkftr fabrika· ~ 
§§ nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum ~ 
§ olan mamulatını muhterem mO~terilerimize bir SE - -~ defa daha tavsiyeyl bir vazife biliriz. ~ 
§§ Perakende sabf yeri Toptan aatıı yeri ~ 
SS Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark Si 
§ Kemalettin Cad. Saiır zade balı T. A. Ş. 5 
~ biraderler ~ = Kuzu oğlu çarıııı Aınn Rıza § .. ---------• = ve biraderleri § § Veni manifaturacılarda mimar E 

laka (Okamentol 

3ksftr0.k şekerle 

rini tecrObe edi 
. uz .. 

Ve POrjen ~ahapın 

en Ostftn bir mftı· 

bil şekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 
liatiyenler Şahap 

Sıhhat - eftrgftn 

haplarını Maruf 

ecza depolarında 
ve eczanelerden 

arasınlar. 

~ Kemaleddin Cad. Y&nlü mal· § 

iıılôlıııfıôiıiıiiııfniıı~iıtıiiııiiıüft/iiııııııııınıunııııııııııuınıınunnnuınuİ 
...... Sümer Bank--

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesan~ kumaşları 

Beykoz kıındiıraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar" 
lzmir şubesinde bulursunuz 

ul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları Ttlrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000Tork lirası 
lıtanbul Bahçe kapı d6rdilnc6 Vakıf han 30 - 40 
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Sarayda bir Rum 
EDöL~ERö~ 

· Yunanistan' da kral aleyhine nümayiş-~ok seri bir 

ler yapildı, bir c;ok kimseler yakalandı pecere~en 
hareketle Vasiliki'yi 
Yeniçeri'ye verdi 

~ ~ --~------------------...;. ____________ ___ 
Başbakan general 

bulunacak 
Kondilis, asayişi 

kimseierin ağır 
Istanhul 12 (Özel ) - Atioadan haber veriliyor : Lise 

talebesinin Kral aleyhine nnmayiş yapmaları nzerine 
Atine zabıtası cezri terıibat almış ve birçok kimseler 

ihlal edecek ve 
ceza göreceklerini 

kral aleyhinde 
söyledi 

nacak olanların ağır cezalara çarptırılacaklarını beyan 

etmiştir • 

le\·kif edilmiştir. Tevkif edilenler arasında ( jimnazyun) 
öğretmenleri de vardır. Başbakan geoeral Ko.;dilis, 
asayişi ihlal edecek ,.e bilhassa Kral aleyhinde bulu. 

Muhalif partiler başkaolarımn evleri abloka altına 

alınmış ve bunların. halkla temas ederek 01 talığı ka. 
rıştırmamaları için tertibat alınmıştır. 

, 

Yunan'lılar da zecri ted- Avusturya'lılar mutlak 
birlerle meşgul Otto'yu istiyorlar 

Hokômetin bu husustaki kararna-· Bir kaç rgon evvelkinden daha bü
• 

mesı kralın tasvibine bırakıldı yük bir nümayiş hazırlıyorlar 
lstanbul 12 (Özel) - Ati· krala bırakılmıştır. Kaç.ak Istanbul, 12 (Özel) - Vi· yişten baıka yakında bir 

na'dan haber veriliyor: suretile ltalya'ya mal gön· 
Yunan hilkftmeti, İtalya derecek olan tüccarlar, 2 

yana'dan haber veriliyor: 
Viyana'da Otto'nun Avus· 

turya tahtına dönmeai için 

miting daha yapılacak ve 
Otto'nun hemen Avusturya· 

aleyhine tatbik olunacak sene hapse ve 50 binden 1 
zorlama tedbirleri hakkın· milyon drahmiye kadar para 
daki kararnameyi hazırla· cezasına mahkfim olacak· 
mııbr. Kararnamenin tasdiki lardır. 

ilç glın evel yapılan nüma· ya dönmesi istenecektir. _______ ..... _. ......... . 
Amerika Asiler -. -· Af f edileceklerdir 

Navlun 
Fiatleriode teozilit 

Ankara, 11 (A.A) - KC>· 
mUr fiatiarında yapılan 130 
kuruşluk tenıilitın Deniz 
yolları ve vapurculuk sosye
tesi eşya ve navlun tarife
leri tlzerine yapacağı tesirin 
derecesini inceliyen ekono
mi bakanhğı, timdilik bu 
tarifelerin eşya navlunları 

kısmında yllzde on tenzilit 
yaptlmaıını ve bu idarelerb 
ellerinde bulunan ve eski 
fiatta satın alınmıı olan 
kömOrleri göz önllne alarak 
bu tenzilitın bir ıon kanun 
tarihinden itibaren yapılma
sını tensib etmiştir. 

1,ayyare piyangosu 
-Başıarafı birinci sahifede-

9l56 Numara 

15000 Lira 
25990 Numara 

lOOOOLira 
Ka:onmışttr. 

500 Lira Kazananlar 
682 1531 5~97 

8ô99 8626 9889 
19743 199~9 20467 

6111 
1330:1 
21096 

22230 28295 23671 250t6 
28503 2874.3 

150 Lira Kazananlar 
715 1442 2330 2365 

2975 4055 4662 5796 
6845 7639 7889 8650 
8979 9731 1200~ 12374 

18591 15434 18385 19132 
19450 21856 23721 26362 
28309 
Yoz Lira Kazananlar 
152 1112 1114 3081 

3655 4019 
7061 7o71 
8614 9092 

11022 11160 
11851 11979 -15281 15695 
16701 17663 
21410 22222 
28468 2436~ 
25887 26156 
~7602 29156 

6485 
7824 
9998 

ı rnıs 

13215 
15903 
19612 
2294.3 
25324 
26314 
29257 

6813 
8579 

10076 
11536 
13919 
163~1 
20028 
22960 
26490 
27397 

Staviski 
Davası önemli safha· 

lara giriyor 

Italya'ya petrol ve 
pamuk gönderyor 

lıtanbul 12 (Özel) - Lon· 
dradan haber verildiğine göre 
.şimali Amerikadan ltalya'ya 
gönderilen petrol ıniktarı, 

son zamanlarda eskisine nis
betJe iki misil fazlalaımııtır. 
(Nef Orleyan)dan geçen haf· 
ta ltalya için külliyetli pet
rol ve pamuk yüklenmiıtir. 

lıtınbul, 12 (Özel) - Sta· 
viaki hidiaesinde auçlu eski 
Fransız generallarından De· 
fortu'nun son iftaatı, Fran
sa'da derin akiıter yapmııtır. 
Suçlu general, dolandırıcı 
Staviski'nin, başbakan M. 
Piyer Laval tarafından hima· 
ye gürdüğüoil söylemittir. 

k Limanımızdan 
Askerlik anunu 

1 1 
, 

1
• .k 

ta ya ya önem ı mı · 

A
'fkadil12e(Ödilily) or, K tarda eşya gönderiliyor 
o ara, ıe - a-

mutayda aıkerlik kanunu Limanımıza uğrayan ltal· 
admı alan eski askerlik mil· yan bandıralı Federiko va· 
kellefiyeti kanununun bazı puru, dün ltalya için önem
maddeleri değittirilecektir. li miktarda zeytinyağı ve 

Bu husustaki llyıhanıo bi· daha birçok ihracat eıyası 
rinci müzakeresi kamutayda almıttır. Buglin beklenen 
olmuıtur. Bu liyıhaya göre, Italyan· vapurile de limanı. 
askerlik çağı 20 den kırk mızdan Palamut, zeytinyağı 
alt.ya kadardır. veaaire ihraç olunacaktır. 

Askerlik müddeti, şöyledir: Panayır cinayeti mu· 
Piyade bir buçuk, diğer hakemesi başladı 

smıflarla muzıka 2, gümrük 
jandarma iki buçuk, deniz 
üç senedir. 

Bir buçuk seneden fazla 
askerlik yapacakların asker-
liklerinin karııhğı olmak 
üzere aıkerlik çağlarının so
n11ndan iki kat diiıülür. 

Gönüllü asker, deniz, jan
darma sınıflarile gedikli kü· 
ç6k zabitlik içindir. --

Şoförler 
Kendi birliklerinin 

defterlerini alıp 

gitmişler 
Otobüı ıoförlerinden ıeb

zeci Ahmed diln gece dört 
arkadatile birlikte, kordon· 
da otoblisciUer birliii bina· 
sına gitmitler camları kır· 
mıılar, içeri girerek resmi 
defterleri almışlar ve kaç· 
mıılardır. Adliye miltecaviz· 
ler hakkında takibat yap· 
maktAdır. 

Başıarafı 1 inci sahifede 
Ağzımdan burnumdan kan

lar aktı. Jandarmalar Arif'i 
yakaladılar ben de bir oto· 
mobille eve .döndilm." 

Şerife' den~ ıonra tahitler
den Arab Ali ve Mustafa 
dinlendi. Bunlar vak'ayı 

gördilkleri gibi anlattılar. 

Katil Arif, vak'ayı doiru 
olarak yalnız Şerife'nin bil
diğini ve onun iıe kendisine 
karıı kini olduğundan doğ· 
ruyu söylemediiini, vak'a 
gecesi orada bulunan polis· 
lerin de · ıahid olarak din
lenmesini istedi. 

Bunun üzerine hey' eti ha· 
kime poliı Mustafa ile Aııo· 
t'un ve vak'a esnasinda 
maktulu kaldırmağa yardım 
eden Kllrd Yaıar'ın hukuku 
umumiye ıahidi olarak din
lenmelerine ve muhakeme
nin 25 ikinci T eırin Pazartesi 
ınnUne bırakılma11na karar 
verdi. 

lstanbul 12 (Özel) - Ati· 
na'dan bildiriliyor: 1 Mart 
isyanından dolayı mahkum 
olan Averof ıüvariıi ve 
mua vını ile diğer bir çok 
zabitan hakkında af ilin 
edilmesi mukarrerdir. 

Bektaşilerin 
ilk duruşmaları 

Tepecik'te Yiğitler ma
hallesinde 34 numaralı evde 
Bektaıi iyini yaparlarken 
cllrmii meşhud halinde ya· 
kalanan lıtip'li İbrahim, Ra
him, lımaiJ, HUseyin. Meh
med, Hakkı, ' saraç Hüseyin 
ve Hayreddin'in ilk duruı 
ması dnn Sulbcezada yapıldı. 
Maznunların o gece yakala· 
nan ve içinde Bektaıi be
yitleri yazılı ., bulunan: defter· 
leri de mahkemeye getiril· 
mitti. 

Ayinin yapıldığı eYin sa
hibi aaraç Hnseyin vak'ayı 
ıöylece anlattı. 

- O gece bana Kasa· 
badan misafir gelen~Rabim 
ile birlikte rakı içiyorduk. 
Saat 10 da kepekçi Hakkı 
geldi. Bir saat sonra da 
Hayreddin e°'e uğradı. Hep 
birlikte rakı içmeğe baıla-

dık, bir aralık ben Virani 
babanın bir nefesini oku· 
mağa baıladım. Bir arahk 
fazla batırmıtım. Polis dı-
ıarıdan duymuş, evveli peo· 
cereden içeri baktı . Sonra 
açık bulunan kapıdan odaya 
girdi ve bizi yakaladı. ·Biz 
Bektaıi Ayini yıpmayor, eğ· 
leniyorduk. 

Reisin, siz Bektaıi miıiniz 
sualine, Hayreddin ve saraç
Hüseyin otuz sene evvel Bek· 
tati oldukları cevsbını verdi· 
ler ve Bektaıilik kanunen 
yasak edildiği gündenberi 
hiçbir toplantı yapmadıkla
rını söylediler ve yakalanan 
defterleri de vaktile lıtipten 
getirdiklerini ilave ettiler. 

Maznunlar hakkında cn-
riimlerini ıspata kifi delil 
olmadıjıodan serbest bıra· 
kılmalarına ve tabkikta de
vam edilmetine karar verildi. 

V aailiki. Yeniçerileri he· 
nllz adam akıllı iÖrmemiş 
körpe ve küçük bir kızdı. 
Ona ti kucakta çocuk 
olduğu zamanlardanberi pa
pas babası bir çok Yeniçeri 
macera ve vak'aları aT'lat· 
mış, Yeniçerilerin Rum hal· 
kına çok mezalim yaptıklarını 
söylemiş, Yeniçerileri tabii 
kendisi de yaptığı haltı fark 
etmeden • çok kuvvetli, 
yeniJmez biç bir ıçyden 
korkmaz olduklarını anlat· 
mıt ve.. En nihayet Y eniçe· 
rileri birer cehennem zeba· 
nisi, cadı gibi mahluklar o· 
Jarak tanıtmış idi. 

Papaz öldükten sonra. 
konu komşu bazı, bazı ev· 
lerine gelirler, bu toplantı· 
lar da heman ekseriyet üze· 
re Türklerden. Yeniçeriler· 
den fakat hep büyük bir 
düımandan, en korkunç in· 
sanlardan babsolunur gibi 
bahsedilirdi. 

Papaz karısı pencereden 
iri vücutlu, koç bıyıklı, y~
ğız ytızlü aslan gibi Yeni· 
çerilerin Kirdiğini görünce 
bllylik bir · dehıet ile: 

- V asiliki kızım .• Seni ka • 
çaracaklar !. Din düımanları· 
nıo eline düıOyorauo .. diye 
haykırdı. 

Fakat V aailiki'nin bu ib· 
tarla yapacaiı bir it yoktu. 
iri bir Yeniçeri, Sedire yliıü 
koyun kapanmış ve vücud 
güzelliği bu halde bile göz· 
den kaçmıyanJkızın Vasili ki 

üzümcülP-r 
Nisanda Ankara'da 

toplanacaklar 

İıtanbul 12 (Özel) - Üzüm 
tüccarları Ni1&nda Ankara· 
da konıre halinde~toplana
rak llı.üm iti (etrafında ko· 
nuşaca klardır. 

Kongrede bilba11a stan· 
dardizasyon iti incelenecek 
ve lzmir'de yapılan tetkikat 
ve sandık nilmuneleriJ arze
dilecektir. Bu hususlar için 
·t;iı.ziiiı--oı~aiilapor,-bir&f 
evvelden il baylı klara dağı· 
lacak ve kongre · İçin hazır· 
lanmaları temin olunacakbr. 

Sflveye kanalında mfl· 

himmat yOkln vapur· 

lar duruyor 
- Başıarafı birinci sahifede 

lstanbul 12 (Özel) - Ha· 
beıistan'a ıilih ve mühim· 
mat götilren:.birçok vapur· 
lar, Snveyı kanalı önünde 
toplanmıılardır. Son gelen 
bir habere göre, ismi sakla
nan bir devlete mensup 
önemli miktarda askerde 
Habeı topraklarına girmiş 
ve Habet orduıile birleş· 
mittir. 

Iıtanbul, 12 (Özel) - Ha
beı ordusundan 30 bin kiti· 
Jik bir kuvvet, Adis·Ababa· 
da bir geçit resmi yapmış· 
hr. Habet payıtabtında ge· 
nel bir ıaleyao ve diltmana 
kartı mlithit bir huıumet 
bıılamııtır. 

Fnik Şeıuscd~in , .M. Aylın 
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olduğunu anladı ve hemed 
kucakladı ve pencereye:doğ· 
ru götürdü. 

Çok seri bir hareketle V ı 
siliki'yi pençereden dışarı· 
da ki Yeni çeriye verdi ve 

kuvvetli adımlarla Yen çeri· 
lerin uzaklaşhğımduyan .,,e 
yarı baygın bir halde evde 
kalan papaz Nikolanın karısı: 

- Allah kızımın yardılD· • 
cısı olsun! Dedi. Ve saçın• 
batını yolmağa başladı. 
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Sarav hareminde! 

" Yeniçeri ağası, papas Ni· 
kola'nın kızmı daha kapınıo 
önünde serdara verdi: 

- Al emanetini.. Haydi 
bana hayır dua et. Biribiri· 
mizi unutmıyahm . Dağ dağ'• 
kavuşmaz, fakat insana ka· 
vuşur. Doıtluğumuz ebedi 
olmak gerek! Dedi. 

Devamı var 

lnebolu vapuru 
hattı 

-Başıarafi l inci !lahif ede -
ğunu haber verdiler. Derhal 
karaya oturmak için fayr•P 
yapmak iıtedim. Suların kı
zana hücum ettiiioi ıöyle· 
diler. Kazanın patlamak te· 
lik~si de vardı. Çaresiz de· 
mir atarak İmdad talebiae 
baıladım. 

Bu sırada gemiyi telif 
istifi etti. Herku bağrııı· 
yordu. Panik içinde yapacak 
biroey kalmamıştı. Gemi oa 
beı dakika içinde batta. Ea 
son gemiyi ben terkettiı:JJ · 
lngiliz vapuruna iltica ettilD· 
Daha evvel lstikbAI vapuru 
halat vermek için bize toı · 
ladı. Fakat halatı teliıtad 
alamadılar. Gemi oldukç• 
yüklü idi: 

Öln olarak getirilen 3 
kitinin cenazesi buglln kıl· 
dırılacaktır. Hastahanede 
halen 50 kiti yarala olarak 
yatmaktadır. MüddeiumulDi 
muavini Orhan sabaha kı· 
dar tahkikat yapmıthr. Şiaı· 
di Müddeiumumi muaviııİ 
Ali tahkikata devam etmek· 
tedir. 

lzmir'e istikbal ve Polo 
vapurlarile getirilen kazaze
delerin adedi 111 dir. Geaıi
de tayfa ile birlikte yüz dok· 
san kişi bulunduğuuna naza
ran kayıpların adedi 79 dut· 
Maamafih bunlardan bir kı•· 
mının Kilizman sahilleriıı' 
çıktığı sanılıyor. İkinci kap· 
tan da kayıplar arasındadır· 

Kasa hırsızlığı 
Bakırcılar içinde un tüccarı 

Beytullah ve Receb'in dok· 
kinlarındaki kasa, bazı meç• 
hul kimseler tarafından tab· 
rip edilmiıtir. Kasa hırsızları 
pekçok uğraımı~larsa da k•· 
sayı açamamıılar; fakat kul
lanılmaz bir hale sokmuşlar
dır. Kasanın içinde 500 lir• 
bulunmakta idi. Zabıta ,np· 
heli bazı kimseleri yakaJa
mııtır . Tahkikata de••llP 
edilmektedir • · 


