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Me·mleket, 
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lzmirde çıkar, ak .. mcı siyual gazetedir 

- Çartamba - 13 ikinci Teırin 1935 

Adis -Ababa'da ltalyan'lara 
temayul gösteren Çanaka 
adında bir Yuuan'h Habeş'ler 
taratındau parçala11mıştır. 
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Bütün iz mir bugün yas tutuyor 
Kaza kurbanlari, bugün öğleden sonra büyük törenle hal
kın göz yaşlarile kaldırılarak Asri mezarlığa gömülecektir 

ltalya 52 devlete verdiği ootada ... ne diyor 

Oabeş'ler, mukabil taarruz için 400 
bin kişilik hir:ordui~:ıopladılar.:I· · 

Tahkikata devam olunuyor, vapur kaptanı Mehmed 
Ali'nin!hugon:ıevkif :edjJmesi kuvvetle~~muhtemeJdir. 

Kaza tedbirsizlik yozondPn vukua gelmiştir 

Yolculann en çogunu kurtaran lsvikbal vapuru/ 
ve kaptanları Mustafa ve Ömer 

Batan (lnebolu) vapurunu11 kaptanı 
Mehmed A li 

Resmen tahakkuk ettiği· 
ne göre, batan yolculardan 
103 ve vapurun müretteba
tından 43 kişi olmak llzere 

Deniz faciası haklunda1'i hücum ettiğinden dolayı bir 
tahkikata bugOn de devam infilak vukaa gelmesinden 
olanacak ve batan ( lnebola) korkarak funda etmek mec· 
vapurunun kaptanı ·Mebmed buriyetinde kaldığını söyle· 

146 kişi kurtarılmıı, 9 ceaed 
eski olduğunu bulunmuş ve 12 kitinin iki 

Ali iaticvap edilecektir. Şim· mittir. 
diye kadar yapılan tahkikat ":.Vapurun, 
ve dinlenen .. bitlerin hpıi, 
facianın, vapura pek fazla 
ylik ahndığından ileri reldi
iini ispat etmektedir . 

Kazaya ugrıyan kadınlar hastahanede 

Ktuazedelerden Bor ka:a&ı inhi. 
sar ıakib memuru Ali 

ıöyliyenler var1a da, bu ci· betinden henüz bir malumat 
bet doğra değildir. Zira va· edilememiıtir. Bunlar için 
pur, alikadarların söyledik· aratbrmalara devam oluna· 
lerine göre bundan yirmi yor. 
gOn evvel havuza ahnmıı Hadise hakkındaki tab· 
ve tamir edilmiıti. kikattan baıka yolcuların 

1 
verdikleri maltimat ta çok 
acı ve facianın biltün çıplak· 
lığını meydana koymaktad1r. 
Yolculardan Enver adında 

• 

Polo vapuru kaptanı, hl· 
diaenin, tamamen tedbirıizlik 
y&zilnden ileri geldiiini be· 
yan etmektedir. Batan va
puru kaptuı Mebmed Ali 

Tahkikat ilerledikçe faci
anın dehıeti daha iyi teba
r&z etmekte ve tüyleri ür· 
pertmektedir. Söylendiğine 
ıöre, vapurda en son kalan 
ve Allah Allah diyerek tat· 
kın ve tımitsiı bir halde 
6llmil bekliyen kadın vo ço· 
lak çocak lmif .. 

bir gencin batıra defterin· 
deki yazılar dikkata ıayan· 
dır. 

Dnn mGddelamamllllı:çe ifa· 
il'• ıalana kaıaa dair .. • - Dellamı dördlindl sahifede-
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Baha V aserin Al- Sevkıyat C. U. P. Ocak senelik kongreleri 
Son gllnlerde gene d • .. 

lahtan dilegi çoğaldı hararetle devam e ıyor 
Romadan yazılıyor : 
ltalyadan doğu Afrikasına 

yeniden ıevkıyat başlamıştır. 
Müstemlekelerden ve yabancı 
memleketlerden İtalya'ya ge
lerek talim gören gönülJü 
askerler, sür'atle doğu Afri-

----
llele şu kızı bir layikine verebilsem. 
Ondan sonra ö sem de gam yemem 

Karşıyaka~ 'J:ilkilik ve Klarantina Dolaplı kuyu, 
ocaklarının meşkur hizmetleri 

Baba Vaşer, deri ticareti 
ile oldukça büyük bir servet 
toplamış, hayatında her za
man gülen bir adamdı. Ev
lenmiş, karısı ile tam 40 
sene büyük bir ahenk ve 
sulh içinde yaşamış, fakat 
şimdi on sekiz yaşında, ele 
avuca sığmaz bir kız olan 
en küçük kızı Anjel'in do
ğum günü 40 yıllık karısı 

ölmüştü . 

Baba V aşer, diyebiliriz ki 
hayatta ilk acıyı bu anda 
hissetmiş, bundan sonra ti
careti bırakmış, Paris dışın· 
da güzel bir villa satın ala 
rak bütün ömrünü yedi ço· 
cuğunun terbiyesine hasret· 
miştir. 

Yukarıda da söyledik yal 
b. ba Vaşer'in en küçük kızı 

ı rım düzine teşkil eden 
.e L deşlerin hepsindenin daha 
haıarı bir kızdır. 

ilk oğlu doğduğu vakit 
baba V aşer ilk oJarak ken· 
disine mahsus bir ticaretha· 
ne açmıştı; ikinci çocuğun

da piyangodan büyükçe bir 
}>ara kazanmış, üçüncüsü de 
Lejyon dömör nişanı almış, 

dördüncü de belediye azası 
olmuş, beşincide umumi harb 
dolayısile elindeki kurt ye· 
miı derileri üç misli baha
sına satmıı, altıncı da bü
yük bir kazanç elde etmiş 
idi. 

Fakat yedinci kızda, sev· 
gili karıcığım kaybetmiş, 
acentalarından birisi birkaç 
bin frangı çarpmış kaçmış, 

ineklerine hastalık gelmiş 

dördü ölmüştü. 
Yarım düzinelik kardeş

lerine nisbetle uğursuzca 

gelen bu kızı, büyüdüğünde, 
Baba Vaşer, cidden büyük 
ııkıohlarla 108 yaşına girmiş 
ve: 

- Hele şu kızı bir layı· 
kına verebilsem ... V ~ sonra 
ölsem! Demekte idi. 

Halbuki haşarı Anjel epiy 

leden birisi fabrika'ya bir 
boı:ıba atmış ve bomba pat
layınca Emil kayın pederi 
tarafından arkasından :ateş 
edildiğini sanarak daha fazla 
koşmağa başlamıştır. 

Bomba atıldığını duyan 
polisler, bu kaçan adamı, 
suikasd faili sanarak peşine 
dütmüşler, amele arkadaş
larmdan birisi kaçıyor zan
nile firarını kolaylaıtırmak 

için lizım gelen hareketlere 
başvurmuşlar bu suretle cid
den gülünç bir hadise baş
lamıştır! 

Oldukça heyecanlı ve ka· 
rışık bir kaçma ve bir ko
valamadan sonra Emil, burnu 
kanamış, bir dişi kırılmış- ve 
elbiseleri parça parça olmuş 
bir halde polisin eline düş
müştür. 

Ve tahkikat neticesinde 
Emil tethit cürmüyle mah
kemeye verilmiştir. 

Şahitlerden bir kısmı bu 
adamın tehlikeli bir adam 
olduğunu ve müstakbel ka
in pederi de hırsızlık kastile 
evine girmek istediğini söy
lemiştir. 

iş An jelin şahadetine kalı· 
yordu. Emilin bütün ümidi 
Anjelin hakikatı söylemesin
de idi. Fakat Afacan Anjel 
kendi kabahatını itiraf et
memiı ve bilakis hiç yüz 
vermediği halde bu delikan
lının her zaman kendisine 
sarkıctılık ettiğini söylemiş· 
tir. 

Polis tahkikatı bir ta
raf tadan da Emil'in amca· 

sıoın 1914 teki anarşist ha

reketine iştirak ettiği için 
Fransa'nın mabud B' liste
ainde ismi olduğunu mey· 
dana çıkarmıştır! 

Bütün bunlara rağmen, 
grevci ameleden hiçbir kim
se bu delikanlıyı tanıyama
mışlar fakat heyeti hakime 
bu iddiayı kabule ıayao 

ve cürüm ıerik-

kasına gönderiliyorlar. Ge

çen hafta içinde Sardenya 

vapuruyle önemli miktarda 
mühimmat gönderilmiştir. Na 

poliden ve İtalyanın mütead

dit limanlarından L ülliyetli 

asker sevkedilmiştir. Siyah 

gömleklilerden teıekkül eden 

fırka, bugünlerde sevk olu· 

nacakbr. Her sevkiyat olduk· 
ça, İtalyan prenses ve prens· 
leri limanlara kadar giderek 
askerleri teşyi eylemektedir
ler. Evelki gün Afrikaya c.-. İ· 
den Pistoya dukasile erkloı 

harbiyesi, bizzat Veliaht ta· 
rafından teşyi edilmişlerdir. 

Bakö'de 
Aziz (Bey) petrol nıa· 
deninde yeni sondajlar 

Batum gazetelerinde okun· 
muştur: 

Bakö'de Aziz Bey petrol 
madeninde yeni sondajlar 
yapılmıı ve buıılardan 2.9 
numaralı sondaj boruıu 2100 
metre derinliğinden iÜnde 
400 ton petrol ve 500,000 
metre mikib i•z vermiştjr. 
Yerden çıkan petrol 90-100 
hava tazyikinde çıkmakta
dır. Bu kuyu derinlikte 
üçüncüdiir. 

lerini saklamak fikrile ame

lenin b6yle ifade verdiğine 
karar vermiıtir. 

Emil neticede iki ay hap· 
ae mahkum olmuı, fakat 
hiçbir sabıkası olmadığı için 
cezası tecil edilerek tahliye 
edilmiıse de.. Hiebir ıey-
den cezası ve hiçbir 
ıuçu olmadığı halde zavallı 

delikanlı iıindeo de mahrum 
kalmıştır. 

Ocak kongreleri her ta
rafta devam ediyor. Parti-
mizin en önemli teşkilatın· 
dan olan ocakların her yıl 
yaptıkları kongrelere büyük 
değer vermek gerektir. Zi
ra bu kongrelerde halkın 
hakiki dilekleri anlaşılır, bü
tün eksiklikler görülür ve 
çarelere baş vurulur. 

Parti ocakları, şuurlu ça
hşır ve hakiki amacı göre-
rek yürürse, yurd için ba
şarılmıyacak hiçbir iş yok
tur. 

Bir yıldır, parti başkanı
mızın çok gtizel metodları 
ve verimli gayretleri saye
sinde parti ocakları son de-
rece iyi çalışmağa ve halka 
doğru inmeğe başlamiş bu· 
lunuyorlar. Bu ocakların bir 
kaçını burada örnek göıte
re\>i'iriz: Karşıyaka, Dolaplı 
kuyu, Tilkilik ve Karantina 
ocakları. Bu ocaklar, gös· 
terdikleıi faaliyet ve yap· 
takları işlerle if•ihar ede· 
bilirler. Misal o arak gös
terdiğimiz bu dört ocağın 
ne suretle teşekkül ettikle-
rini ve neler yaptıklarını peK 
çoğumuz bilmiyoruz. Mesela 
Dolaplıkuyu ocağı, yukarı 
mahallelerin birçoiuna mih
rak olmuş ve halkın binbir 
derdine deva bulmuş, hiç 
yoktan bir varlık yaratmıştır. 

Karşıyaka Soğukkuyu oca· 

ğı, bundan iki yıl önce Os
man (Paşa) camiinin tabut 
yerine bitiıik mütevazi ve 
küç\ıcük bir odada bir ara
ya gelen ışıklanmıı birkaç 
zatın bimmetile teşekkül et
miş, bir yıl içinde Karııyaka 
için hakiki bir ışık •ocağı 

olmuş, dershaneler vücude 
getirmiş, yüzlerce gencin 
okumasını temin etmekle 
beraber halkın birçok me
deni ihtiyaçlarına da cevab 
vermiştir. Önümüzdeki cu
martesi günü akıamı sene
lik kongresini yapacak olan 
bu ocak, iğne ile kuyu kaz· 
mak kabilinden yapmıı ol-

• zamandan beri, Paris'teki ~11111 
en büyük bakkaliyenin müşte· :E 

Üç gün sonra serseri ola· 
rak yeniden tevkif edilmiş 
ve zavallı adam bir daha 
da polisle arasını düzeltme
ğe muvaffak olamamıştır. duğu faideli iıleri liize bil-

Tayyare Sineması 
1111~ 

rilere erzak dağıtanEmil Dükan 
ismindeki esmer, şirin ve .~ .. 
iri yarı delikanlı: ile mercü
meği fırına vermiş bulunu· 
yordu. 

Baba Vaşer biraz sonra 
bunu haber alınca, villayı 
satarak bu muhitten çok 
uzaklara gitmeğe karar ver
miştir. 

Bu haberi de afacan An
jel alınca yavuklusuna fi
rar teklif etmiş ve bir gece 
firara kalkışmışlar, fakat ba
ba Vaşer de bu firar kara
rını haber almakta geç kal
mamış ve Emili gece domuz 
kurşunu ile dolu bir çifte ile 
karşılamış : 

- Ya buradan boynunu 
kır git, ya da çifteain kur
şunlarını sineye çekersin! 
demiştir. 

Emil müstakbel kayin pe-
derini iyi bilir, bunun için 
"Allahını seven tutmasın!" 
diyerek tabanlarını yaila
mış ve kaçmağa başlamışhr. 

Villa civarında bir fabri
ka, fabrikada gündüzden 
ilin edilmiş grev vardır. 
Tam bu sırada, grevci ame-

Telefon 
3151 
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haşhyan ve her gôren tarafından beğenilen Anny Ondra ile dftnya boks 
~ampiyonu Maks Schmeling'in beraber çevindıkleri bftyftk kahkaha filmi 

l{NOCK OUT 
Ynzlerce gftzel kızların varyete numa

raları 75 boksör kızın çok enteresan boks 
maçları • Musiki • Teganni • Kahk:aka • 
Make Schmcling'in boks hayatı - Çok he-

yecanlı maçları • Anny Ondra ile 
muaşakası 

AYRICA:;Foksj~"Türkçe sözlü dünya haberleri" - Yeni (Karikatör Komik) 

Seans Sualleri 
il G . 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi günleri 13 • 15 seanslarında talebe

er Ü ll • lere tenzilatlı bilet verilir. Pazar günü 10,30 da ilave seansı vardır. _______ .... ____ __ 
Fiatlerde zam yoktur. 30 · 40 · 50 Kuruştur. 

M O R l S Ş Ô V A L l Y E ( l\laurice Chevalier ) 
300 GO.zel kızın arasında ve en bnynk Fransız artistler ile beraber 
en gnzel film 

FOLI BERJER 

direcek, samimi ve mütevazi 
bir ıekilde çalı~makla insan· 
ların neler yapmağa kadir 
olduklarını bir kere daha 
ııpat edecektir. 

Haber aldığımıza göre, 
Karşıyaka ocağı A. ve 8. 
kursundan bu yıl 179 kiıiye 
şahadetname vermiş, kütüp
hanesini zenginleştirmiş, ge
nişletmiş ve Karşıyaka hal
kı için mükemmel bir bilii 
kaynağı haline ietirmiıtir. 
Ocak bundan başka bir 
musiki kolu da tesis etmiş, 
azalarını kat kat çoğaltmış 
ve Karşıyaka'bların, maddi 
ve manevi bütün kuvvetle-

rile ocağa bağlanmalaraD1 

temin eylemiştir. 
Tilkilik ve Karantina ocık' 

}arının da buna yakın bir 
derecede çalıştıklarını gar· 
mekle sevinç duyuyoruı. 
Umarızki, partimiıin büt011 

ocakları, yakın bir istik' 
balde y U k a r ı d 8 8 r D e k 
olarak gösterdiğimiz ocaklıt 
sırasına girecek, yurdun "' 
partinin onlardan . bekle~t 
büyük hizmetlerın bır 
evvel husul bulmaıına y•~ 
dım edeceklerdir. Bu ilmi~ 
mizio, ne zaman olsa tah• 
kuk edeceğinden emin olclf' 
ğumuz için çok müsteribi•·· 

Facia h3kkında 
, 

Ekonomi hakanlığının resmi tebli~' 
ADkara 12 (A.A) - Eko ı Gemide 43 gemi adamı '' 

' ~ 
ooml bakanı CelAl Bayar aoa 103 yolcu bulonaoğa actP 
ğıdıkl tebliğin netrlne Anadolu tardın telgraf la toplanın 

.., .. 
Ajansını memur tlmlttlr: ldmattın anlaoılmıotır. Buol•' 

Deniz yolları ldareılnln 1080 dın onbirl İoglllz bandır~ 
ton hacmindeki lnebolo npo· Polo Ye yOzondOrdtı istik ~ 
ronnn don 11 12 grceııl aaat ollebl tarafından kurtar1lır• 
yirmi ıolaranda tahaffftshane ve Jsmlr'e getlrllmlttlr. Ve polO 
Urla hi11lırıuda bıtm•t oldu nparo ıanfmdın getlrlteDlef' 
ğunu acı ile beyan ederim. den tlçtl 6lm0ttllr. 

1 
•· 

Iımlr llbayhğından alanın Ayrıca dokoa eeeed top• 
1 h l • L ptıf• tn aoo ma tımata göre a en mııtar. Onlkı klıt .. ayı .~· 

Izmirde boloomakta olan gemi Bunların hakiki vaziyeti b 
ıOvarlat Mthmet Ali kaptan kında tetkikat ve taharrlY'

11 

Izmir kOrfer.loe girerken Kö1ten denm edilmektedir. 
adaelie Pl!llkan feoert araeında Kazaya uğrlyanlarıu 11tlrf' 

.u· 
tabeffozbıoe hlsaııoda ani ola- baı, tednl, laıe, lek6a ye ~·11 rak çtkan yıldız karayel farta· mek latlyeceklerl yerlere de~ 
naıı teılrtle Imroz Ye Flrcngll yolları hesabına blneeekl 

1 lerden gemiye an glrmrğe bat 1 l atb' naaltle ınklert ç D ter 
lamıt •e bir tarafa eğllmlt ol· l a ınmıttır. • 
lll88ından dolayı kOmtırldlr.lert1 Ekonomi bakanlıl• kaı•f 
ıtır'atle eu dolarak kazan dal· ağrıyanlar ve k~yl>olanlari' 
reılnl lıgal ve makinelerin ça· llıteılni ayrıca neıredeet:~tlf· 
hşmaeına mani olmuı boloudo· Kezanın ıebeblerlol önelll •' ,. 
ğonu, Ye yolcuların da heyecanla eftr'atle araıttrarak lcaplafl 
bir tarafa koıuımoı olmalarm· bıkacakhr. 

b dl d CID
,.,,,. 

dan dolayı geminin detrlldlğl· Bu acı A ee en 
l .aueıerlf' nl ifade eylemlıtlr. kaybetmlt olan arın • ,,. 

Yolculardan 1-lr kıemı kHa. .eklletlm ve ıah11m •dıDI fi 
nın, geminin fazla y6kl0 olma. styetlerlml eaygı Ue ıunartlll it' 
ıundan doğduğuna ileri ıOr. elemlerine b6t0n kalbldlle 
mOılerdlr. llrak ederim. .,ı· 

Derhal kaH mıballlne ~ön· Kazıya uğrıyanları kor ~ 
derllmlt bulunan vek.Alet deniz mak için Polo gemlel fe "'\1'. 
fen heyeti relıl ve 1atanbol fen bal etlebl tarafından g69te:,. 
heyellmlze meneup iki aza ha mit olan bGyftk 'ayreal f 

kiki ıebebl tahkik te teıbhe alenea t.-teklr.Grtl de bir ôcl' 
.m;.;;;,em~o~r~ed~i~lm~l~tl~e~rd~l~r . ...,. .... ______ .. ~Y~a-r_ım_. ____________ ...-ı:,,,,,,,,,,, 

Izmir muhasehei hususiye uıO
dürlüğOnden: 

Cinsi Yeri Lira 
15 döntım tarla Emrezde .5 . ..,te• 
ıdarei hususiyeye ait olup yukarıda yer ~~ cınsı go bit 

rilen akar 8 11-935 tarihinden 9-12-935 tarıbıne kadar ,ilf 
ay içinde pazarlık suretile kiraya v.erilecektir. lste~leıeti 
encümenin toplandığı her Pazartesı ve Perşembe x_ .. o o· 
depozito veya banka mektubu ile encilmeni viliyete / 
racaatları. 36 ~ 

lzmir muhasellei 
dorlüğünden: 

hususiye ın0" 

No. Cinsi Mevkii 
. 36 dükkin Kemer caddesi 

3 mağaza Bekirpaşa hanı içinde 
29 dolap Bakır bedesteninde 

32-28 maiaza Balıkhane çarşısında ., 
10 baraka Karşıyaka oesimiye sok•'1tf' 

• 1 • d6• f darei hususiyeye ait olup yukarıda yer ve cıns er~ ~ d•" 
rilen emlak kiraya verilmek üzere 2-11-935 tarabıO ,; 
itibaren 1.rtırmıya çıkarılmıştır. isteklilerin şerait~ öğreP~•f 
üzere hususi hesaplar müdüriyeti varidat kalemıne ve t.,ı 
sürmek istiyenlerin de encümenin toplandığı her Paıar ti• 
ve Perşembe günleri depozito veya bank meklaba S 
encilmeni villyete müracaatları. 363 
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Olivier ve şO.reka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
I 
' 
J 

lK Q] tr[]f 

NCA 
· o 11 ıu ıı-

1 

N. V. 
VV, F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

blutscHE LEV ANTE LıNlE 
" SOFIA " motörü balen 

~lllınımızda olup Anvers, 
Oterdam, Hamburg ve Bre

lllen için yUk almaktadır. 
.. AMSEL " vapuru halen 

~llıınımızda olup Anvers, 
~terdam, Hamburg ve 

8renıen için yük almak
ltdır. 

11 
AVOLA" vapuru 9 2ci. 

~~rinde bek )eniyor, Ham-
11Urg, Bremen ve Anve'rsten 
1'k çıkaracaktır. 
. -.HA~AU" motörn 11 
1~11d teırind~ 'bekleniyor, 
lS ikinci tetrine kadar An
lerı, Roterdam, Hamburg 
•e Bremen için yiik ala
c.a...• •ar. 

2 
"MACEDONIA' ,, vapuru 

!a! 2ci. teırinde bekleniyor, 
"" 2ci. teırine kadar An
•erı, Roterdam, Ham'tiurg 
•e Bremen için ylik ala
ttktır. 
~ .. ERICAN EXPORT LINES-

NEVYORK 
I "EXCELSIOR" vapuru ha· 
'11 limanımıztla olup Nev
)Orlt için y6k almaktadır. 
\~~EXMINSTER" vapuru 16 
~. teırinde bekleniyor, 
Nevyork için y6k alacakbr. 

"EKSERMONT,, vapuru 

18 2ci. teırinde bekleniyor, 

Nevyork için yük alacakbr. 
"'EKSARCH " vapuru 30 

2ti, teırinde bekleniyor, 

Nevyork için yük alaçaktır. 
11EKSCUTIVE" vapunı 15 

BAŞDURAK 

HAMDİ INJÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç 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 Nftzhet 

Sın HAT EzANESI 

lzmir defterdarlığından: 
lssiıinin vergi borcundan ötörü , tahsil emval yasaıına 

göre haciz edilen basan hoca mahallesinde tilkilik cadde

ıincle kiin 20 ve 22 sayılı maa dükkan ve oda tarihi 

ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle satıhta çıkarıldı
ğından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tabıilit kale-
mine gelmeleri. 3640 9 13 17 21 

lzmir muhasebei 
dttrlüğünden: 
Bulunduğu yer Cinsi 

hususiye mO· 

Muhammen kıymeti 
l:.ira K. 

Şevrole garajınila otomobil 350 
Eski vilayet: makam hizmet otomobili 8-10-935 tarihinden 

itibaren 9-12-935 tarihine' kadar bir ay içinde ve pazarlık 
suretile satılacaktır. isteklilerin encümenin toplandıit her 

· Pazartesi ve Perşem&e gilnleri 9-12 ye kadar depozito veya 
bank mektubile vilayet encümenine müracaatları. 3637 

caktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

HAMBURG 

DOKTOR 
Ali AgAh 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

1L-inci Beyler Sokagı N. 68 

-

Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAlS 
KUMPANYASI 

2 nci teırinde beklenmekte 

!olup yükünü tahliyeden ıoar• 
Roterdam, Hamburg~ Co
penhıge, Dantzıg, Gdynia1 

Oslo ve lskandinavya Jiqıan-

acentası " OBERON " vapuru 8 
2nci teırinde gelip yü· 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 

künü boşalttıktan ıonra 14 
ikinci Teırinde Roterdam,Ams

ları için yük alacacakhr. 
Liverpool battı: 

" LESBIAN " vapuru 26 
8. teşrinde Liverpol ve 
Svvenseadan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
2 ikinci tefrine kadar Liver
pool ve Glasgovv için yük 
alacakbr. 

"ALGERIAN" vapuru 15 ~ 
ikinci teırinde Liverpol ve 

Svvenseadan gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

Londra • Hull hatta: 
" POLO " vapuru 30 bi

rinci teırinde Londra, Hull 

ve Anveraten ıelip tahliyede 
bulunacak ve avni zamanda 
6 ikinci teırine kadar Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

"MARONIAN,, vapuru 6 
ikinci teırinde gelip 12 ikinci 

teırine kadar Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

" OPORTO " vapuru 20 
ikinci teşrinde Londra, Hull 
ve Anveraten relip tahliyede 
bulanacaktır. 

Tbe General Steam Navigation 
Co. Ltd. 

"ALBATROS" vapuru 25 
birinci trırinde gelip 28 bi
teırine kadar Londra için 
yük alacaktır. 

Deutscbe Levante Linie 
"SOFIA,, vapuru 28 B. 

teırinde Hamburg, Bremen 
ve Anverıten gelip tahli
yede bulunacaktır. 

Not: Vurul tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

Ali Rıza 
Mocellitbanesi 

Yeui Kavatlar çarşısı 

No. 

terdam ve Hamburg liman
ları için yük alacaktır. 

"GANYMEDES" vapuru 8 
2oci teşrinde gelip 14 ikinci 

Teşrinde Auvers, Roterdam, 

Amsterdam ve Hamburg 

limanları için yük alacaktır. 

" UL YSSES " vapuru 20 
2nci. teşrinde gel•p yü· 

künü tahliyeden sonra Bur· 

gas, V arna ve Köstence 

limanları için yük alacaktır. 

"CERES" vapuru 21 2nci 
teşrinde gelip yükünü tahli
yeden ıonra 25 2nci teş

rinde Anvers, Roterdam, 
Amsterdam ve Hamburg li-

manları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT 
LINIEN 

"FREDENSBORG" vapuru 
18 2nci teırinden gelip yü-

ZEGLUGA POLSKA: S. A. 
"SARMACJA., vapuru 26 

2 nci. teşrinde beklenmekte 

olup (Doğru) Anvers ve 
Gdyniaya hareket edecektir, 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"DORUSTOR,, vapuru 20 
2 nci. teşrinde gelip yükünü 

tahliyeden sonra Köstence, 
Sulina, Galas ve Brıyla Ji. 

manlarl için ıyük alacaktır. 

"ALBA JUL YA,, vapuru 
20 2 nci teşrinde gelip 21 
2nci teşrinde Malta. Mar• 

silya Cenova, \'e Barselona 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki geliş gidiş tarih

lerile navlonlardaki değifik· 
tiklerden acente mesuliyet 
kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
Kordonda Tahmil ve Tab
liye ıirketi binası arkaıında 
Fratelli Sperco acentalığına 
müracaat edilmesi rica olu-
nur. 

künü tahliyeden sonra 21 
2nci teşri!lde Roterdam, 
Hamburg, Copeobage, Dant

zıg, Gdynia, Goteburg Oslo 
ve lskandinavya limanları 

için yük alacaktır. 
"GOTLAND" motörü 30 Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

•llllll 11111111111111111111111111111111111111111il1ilil111111111il11il1 UIHllllllllll l l l lll il lllllllll 

~Izmir yün mensucatı~ 
~Türk Anonim şirketi~ 
- lzmir Yno l\lcosucatı Tnrk A. ~· nin Halka- := 
- pınardaki kumaş fabrikası mamulatmdan olan ;; 
= mevsimlik ve kışlak, zorif kumaşlarla, battaniye, ~ 
~ şal ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci 2 
~ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 ~ 
:= numaradaki (~ark Hah Tnrk Anonim şir- ~ 
_ keti) mağazasında satılmaktadır. Mezkur fabrika· ~ = nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum ~ 
~ olan mamolatı~ı muhterem mnşterilerimize bir ~ = defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. ~ 
~ Perakende satıf yeri Toptan satış yeri s 
S Yeni maoifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark 3 = Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. Ş. ~ 
s biraderler § = Kuzu oilu çar4111 Asım Rıza ==== .. 1]!1111----••••• _ ve .biraderleri = Yeni manifaturacılarda mimar := 

laka (Okamentol) 

rini tecrftbe 

tiz •. 

S Kemaleddin Cad. Yünlü mal- $ 

iı~ilıııfıiıiıiıiiııfuiıı~ôiı~iüillıHi/iiıııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııu İ 
.-Sümer Bank--

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
m), en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

Fesan~ kumaşları 

Be~koz kıınduraları 
lıti. kinunda bekleniyer, 
Nevyork için yük alacakhr. 

"EKSILONA,, vapuru 31 
llti. kanunda bekleniyor, 
Nevyork için yük alacakhr. 

"HANSBURG" vapuru 8 
2ci. teırinde bekleniyor, 
Anvers, .Koterdam ve Ham
burg için ytık alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDEL -

---T•e•le11(4.on-•3411!115•2-.. -~ııVe POrjen ~ahapın 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar., 

SERViCE DiREKT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
,,ALISA,, motörü lıalen 

~lllınıttuıda olup Belgrad, 
O'fi11d, Komarno, Buda

rıte, Bratislava, Viyana ve 
l1ı:.ı için yOk alacaktır. 

... llt!SPAGNE,, vapuru 5 
•lihaci fetriııde bekleniyor, 

t\1ıvers, Direkt yiik ala-

· HA VSLINJE ( D-S. A-S. 

SPANSKELINJEN ) 
OSLO 

'
4 BANASEROS " motörü 

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

JOHNSTON VVARLFN Ll
NE - LIVERPUL 

"GUENMORE" vapuru 4 
ikınci teırinde bekleniyor, 
Liverpul ve Anversten yük 

çıkarıp Burgaı, Köatence, 

Galaç ve Braila için yük . 
alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur· 

lann isimleri üzerine mes'u 

liyet kabul edilmez. 
Birinci Kordon, telefon 

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

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taabbOde 
giritilmez." 

en ftıtflıl bir mfts· 

bil şekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftsbil 
iatiyenler Şahap 

Sıhhat eftrgftn 

haplarını Maruf ,,. 
ecza depolarında 

ve ecmnelerden 
aruınlar. 

lzmir şubesinde bulursunuz 

lstanbul ve frakya 
Şeker Fbrikaları TOrk Anonim Şirketi 

SermayesiS,000,000'fork lirası 
İstanbul Bahçe kapı d6rd0ncü Vakıf ban 30 - 40 



' •. if • 4 (Ulaaal Birlik) 13 ikinci Teırin 9!, --
Sarayda bir Rum 

- - m bölb.B~RD ~ 
lngiltere-Italya münasehatı nazik bir Arahın sözleri; Rum dilberi Vasili· 

SON -TELG~AF.L.AQ 
• ~--· _a ; • --~ - -- ·~ --= ~~ -- - ~ ., ,' i__~ ~ •· ~ -~- ---- ---- - -- .. !~ 'f' J 'f •-.•., ~-.·. f' 

safhaya girmiş bulunuyor ki'ye her şeyi u~~·:.:~:~ı~!: .. 
~..,... 13 -

lngiliz mallarına karşı ltalyan'ların, 

Ingiltere'de bir husumet şeklinde 
açmış olduğu boykotaj 

telakki olunmaktadır 
lstanbul 13 (Özel)- l.ondradan haber veriliyor: in· 

giltere Nazırlar meclisi, bugnn fevkalade bir toplantı 
yapacak ve İtalya ile İngiltere arasındaki milnasebat 
tetkik olunacaktır. Söylendiğine göre ftalyanın her 

lngilterede derin bir teeHOr uyandırmıştır. lngiltere 
hilktlmeti, bu hareketi doğrudan doğruya bir husumet) 
şeklinde telakki etmektedir. 

ta.:"afmda ıngiliz mallarıoa karşı boykotaj ilin edilmesi 
Alakadarlar, lngiliz. ltalyan arasının nazik bir dev· 

reye girdiğini iddia ediyorlar. 

Baldvin~ yeni programAkdenizde şiddetli 
takib edecek fırtınalar var 

fngiltere başbakanı, saylav seçimin- B I d .. h b kt e· .. . . .. azı vapur ar an a er yo ur. ır 

den sonra oneml ı bırsoylev verecek Rus vapuru tehlikeli durumdadır 
lıtanbul 13 (Ôi~I~ - Lon· dalanın tamamen yersiz ve Istanbul 13 (Özel) - Ak Rus vapurunun batmak teh· 

dradan haber verıhyor: sebepsiz olduğunu ileri sür· d . d . d. k d Ö· likesinde bulunduğunu ve 
Baldvin kabinesi, fevkalade müş, bu kuvvetlerin hemen ~Jnı:ı e. şım ıye a ~r g . . . 

b. 1 t ru memış derecede tıddeth yardıma koımak ıstemıt ır top an ı yapmı• ve ıon aeri alınması için ltalya'ya 
d · l · t• "'Sö 1 

6 fartınalar devam ediyor. Dlln ise de buna muvaffak ola-urumu ınce emış ar. y en· son bir ihtarda daha bulu· p· 
1
• 

1 d •w. .. 1 • . J ... " J . t• gece ıre ımanına ge en madığını haber vermittir. 
ıaıne aore say av ıeçımı nu acaaını ıoy emı• ır. 

b.t.t'kt • b b k ı• 1 y Yunan bandralı (Prekla) va Bazı Yunan vapurlarından · 
ı ı en sonra aş a an t k . 

B Jd . . 1 b. - J a ya purunun, aptanı, yolda bır haber gelmemiıtir. a vın sıyaıa ır soy ev . •..., .... ..,..._.._ _____ _ 

~~;·~~~c:;i '·::~;::;:·;::~ Mukabil dh' ı · Tayyare pı·yangosu 
eyleyecektir. JlgiJi çevenler, te ) r e• I 

Baldvin'in bOsbütün yeni bir b Q b J 
program çizdiğini iddia edi· re ug n aş ıyor D" ko k ·d d k 1 
yorlar. latanbul 13 (Özel) - hal· un eşı e e azanan numara ar 

Istanbul 13 (ÖzeJ) - İn· yanın her tarafında zecri ted lstanbul, 13 ( Özel ) - { :?0759 20761 21380 2173~ 
giltere baıbakanı Baldvin, birlere mukabil alınan terli· Hava kurumu piyangosunun 21979 2l0L7 22107 22283 
ltalya'nın Libya'daki tabıi- bat, buıünden itibaren tat· birinci keıideai dün bitirildi. 23142 23632 24135 24506 

il' bik mevkiine konuyor. ltal· Ka:ıanan numaralar ıun· ~'695 24878 2öl38 26286 

8 k yanlar. uluslar kurumunun tardır: 26' 95 2666 3 28177 29125 

ugon o . vaı'ettiti tedbirlerin devlet- 16800 Numara Yoz Elli L. Kazananlar 
Cenaze Tö. lerce tatbikinden sonra çok 217 29.M 3554 3672 

mn,knı mevkie düşeceklerini 12000 Lı· ra 4781 6768 7312 8840 
anladıklarından glioler yak- 10219 l U~l 11811 1262ı 
taştıkça telaşlarını saklıyama· • 13300 U804 15793 16888 
maK-a başlamışlardır. 26573 29671 No.lar 18841 20762 2l476 21489 

reni Programı 
••••• 

22794 

Arap ıerdar, Yeniçerilere 
nisbetle cılız, eğri bacaklı 
bir adamdı. Buna rağmen 

reliımiı Vasilikiyi kucakla· 
dım ve istikbal hırsile bütün 
kuvvetleri faaliyete gelmişti. 
Ve V aailikiyi Akropoldaki 
karargahına kadar kolaylık
la taııyabildi. 

Vasili ki, kendine geldiği 
vakit, karşııında güler yüz 
göstermeğe çalışan ve bu 
ıebeple bilıbütiln acayip bir 
şekil alan arap ıerdarı gö· 
rünce ikinci bir baygınlık 
geçirdi. Fakat arap serdar, 
tinetindeki kölelik sayesin· 
de, genç kızın ayaklanna 
kapandı ve: 

- · Sen ağlama. Sen kork-
ma, ben seni saraya gön-
dereceğim. Orada Sultan 
olacaksın . Mücevherler, kürk· 
ler, ipeklilt:r içinde yaııya · 
cakııa .. 

Diye müstakbel bayatını 

aklının erdiği kadar Vaıi
liki' ye anlatmağa çalııta. 

Vaıiliki, bir taaasub yu
vasının yavrusu idi. Papaı 

babası, muhiti ona kafi 
derecede taasaub aıılamııtı. 
Fakat... Bir kız, yaradıJıı 
itibarile Havva ananın ihti
raı kanının halisini damar
larında taııyordu. 

Saray.. Haımet, kaleler, 
cariyeler, milceyherat •• Kilrk· 
ler ve ipekliler.. Genç ru· 

rlnden ıolar içeri hdcam etti. 

V ıpor fasla batmıt olıcık ki 
aAr11mık fayda nrmedl, bHn 
dalreal de ıa içinde kaldı •e 
bal U bir pıtlama oldo. • 

Bıtıra defterinin bandın 
İnebolu vapuru faciaaında ölen• 

lerin ceoaze töreoioe ait program 
ıudur: 

l - Tören 13·11·935 çar· 
f (a fil U t8y 2000 Lira ~!:!! ~!~:: ~!!!~ 

2246ı Numaraya 27963 29298 29694 

aoarakl kaımında arlık yası 
25

5
58 

7oktu. Kııasede bmıdaa aonra 
.. mba gdnü uat on dörtte Mem• 
leket haıtaneıinden başlar, Gazi 
bulvannın İsmet paşa buhanoın 
teliki nok:taeında biter. 

Grubunda teessür 10()0 Lira Yiız Lira Kazananlar 

2 - Töreo yolu: 
Memleket h11taneai · Nihat 

bey caddesi · Kıola meydanı • 
Dolma • Pasaport • Cumhuriyet 
meydan> • İemet paoa bulvan • 
Gaai bulvan. 

3 - Facianın kurbaolan 
memleket baetane11ioden törenin 
bitim noktasıoa kadar el O.etüodc 
ta1ınacak ve orada hazır bulunan 

Ankara 12 (Özel)- Ekonomi 
bakanı Celil Bayar, dün top· 
lanan Kamutay grubunda fa
cia hakkında izahat vermiş
tir. Kamutay grup, bu feci 
kazadan dolayı derin bir te· 
e11ür duymuştur. 

Staviski 
Davası önemli sa1ha-

ceoaae arabalanoa tevdi edile- ya giriyor 
cektir. 

4 - Çelenkler haatıneden tö· lstanbul, 13 (Ôzelj - Pa· 
renin bitim noktaaına kadar ce · ris'ten haber veriliyor: 
naae öo6ode •• elde taııoll'. Staviıki davası bugün de· 

5 - Tören ıırası: devam edecektir. Bu celsede 
Çelenkler, birçok maruf kimseler din· 
A - Askerf baodo, leneceğinden mahkeme sa-
B - Bir müfreH aeker, 
c _ Bir müfreze jandarma, lonunda büyük bir kalabalık 
D - Bir mQfrese poliı, olacağı tahmin ediliyor. 
E - Bir müfreze belediye Divanın yeni safhaya gir· 

ubıta111 , diği ve büyilk tahsiyetlerin 
1" - Cenaze, iıe karıştırılacağı söyleniyor. 
G - Rileaayı mülkiye ve H • 

Bütün Paris, tekrar Stavia· keriye, parti ve belediye rdeaa11, 
H - Konsoloılar, ki rezaletile meıgul oJmağa 
1 - Teıekkaller , yerli ve baılamıı bulunuyor. 

ecnebi müeueeeler, h • • 
O - Törenin intizamına Em· ır cınayet 

Diyet müdürlüğü idari k11un rei11i 

::ec:~~~.cz kumandanı nezaret Sef eribisar' da bir 
Dikkat: f ] d ld 
A - Törene iıtirak edecek çi 1 çi ö ii rO o 

olanlar ıiyah ve11ton ve meloo ı•p- Seferihiaar'ın Kavaklıdere 
ka giyeceklerdir. 

B _ Bu program dı•etiye k6y0ode Girit'li Hasan oğlu 
yerindedit. 32 yaıında Haıan tarlaaında 

~·---------~ çift ılrerkea lldlrllmlftlr. 

Kcuanmıılardır. 
535 

2871 
885 

4.038 
1895 2017 
4t99 7069 

Beşyflz L. Kazananlar 1214 4372 7486 7557 
297 3i8 1497 2024 7628 764.8 804.8 SOj9 

2155 2234 2503 3898 8082 8951 9069 956, 
39j3 4698 4730 6827 12648 13033 13191 14t48 
7086 7750 8L6S 8308 15215 15528 lo974 17575 
9332 9192 11322 11609 17902 18273 19416 20164 

12027 13545 13597 14!24 20920 21273 ~1852 228l:i 
14479 14967 15831 15927 23786 23807 24239 26701 
17798 18423 18575 20465 28437 29749 29'i99 . -. 

lneholu vapuru faciası 
8Qltarafı 1 inci sahifede nrteyl ıo b11tı. SGYarfaln emri 

deleri ılanın kasazedelerden Tı · Qzt rlne gfhertedekl oa çaHl 
reuı'lu En•er •e İeıanbol'Ju Zey· tarı •eealr eıyı bir taraftan 
neltbldla adındı iki gençle bir öbGr tardı •inçle kıldırılarak 
muharrlrlmlz konnımoı ve kaıa nporoo mChueneel temin edildi 
hakkındı tlfeiltt almıttar. 

Enver; Mersinden npora bin· 
mit •e b!ndf ğl tadın itibaren 
h4tara def terine birçok notlar 
ıJmıttır. Denlı ıoyoodın h41A 
11lık bir halde olın hAtara de(. 
terini mob1rrlrimls okumoıtor. 
Antalya •e Alanya ile Flalke'de 
dotdoğu mQddetçe bu yerlerin 
gClıelliklerl bıkkındı eablfelerle 
yHılar nrdar, Flnike'ye ald yı 
ııda da ıu 1atarl1r vardır: 

- V apor yaktı fıslı oldo·S 
ğuadan eağ tarafa yattı •e gel· 

Cinayetin ıebebi belli değil
dir. Katilin kim olduiu 
hakkında Adliyece tahkikata 
deYam ediliyor . 

Fakat iki eaat ıoara •apor 
ıol tar.fa yııtı. Tekrar ço•allar 
bir taraftan öteye DakledUdl, 
yolcolırdın bir kıımı da npa· 
ron bıtmuını mınt olmalı: için 
çahthlar Ye CUHlları arkıla· 

randı tatıdılar. Rıdoı'tan ıonra 

yolda •apur bir ·defa daha 11~ 
tar.fa yattı. Ve bu ıe~ ilde yana 
yatık ol1rık bir mGddet eeyıeul. 
Gene halk çoHllırı bir taraftan 
öteye taııdı. 

Kıraborua'daa geçtikten eoa· 
ra npor gene yana yattı. e~ .. 
rGzgtrbydı. 

lzmlr'e iki ıaat kıla Ktlfı. 
man ıçıklar1ndı 111 ıanfa yı 
tan Hparaa kamara delikle 

herkelln karmıkHıtık bir hal· 
de denlıe atılmaga bıtlad•&ını, 

lıtlkbal •"puronun yetiıerek 
dealsde batop çıkanları kur· 
tırmaAa aAnflığını, bu npor· 

dın urlı:ıtılın merdlnne bir 

kaç defı tutaadoğo halde dGt· 
tGğGnG, nihayet kurtalduAuau 
ıöylemlıtlr. 

Zeynelabidin de npuron y ol 

da mGteıddld defalar tehllk" 
atlıuııını, Klllımın yık•nındı 

bGUln yoleolıraa göverledekl 
eıyayı bir taraftan ate tarafı 

tapm11ıaa ra&men ••puranl 
batmaktan lı:arterılamıdı&ıaı, 
yolealıran 

- Allah, Allah! 
Sedılarıaın osaklara akae 

beıladığını ıöylemh Ye demlt· 
tir ki: 

- Kıdınları teıelllye çalı· 
ııyordam. Nihıyet •apar ıu· 

larla doldu, ben de cınkorta· 

na llmidlle dealse atıldım •e 
lıtlkbal Tlparuaun ıcnclrlne. 
totaadom. 

- Beni kurtarın! 

Diye baAırmığa bııladım. 

Yetiterek kurtardılar. Vapur 
fazlı yGklCl idi. GChertede un 
ç0Hllır1 ayıklarımızıa ılıındı 

yıyı kalduımı nslfeılai gara. 
yordu. 

Kaıaıdelerden memleket 
baıtaneıinde bulana~ Bor 
kaıaıı inhiıar taki1>memuru 
Ali'd• delilik alAmıtlıri 16· 

hunda fırtına yarattı tCı 

ihtiyarsız gibi araba sordl1·· 
- Dinime dokunacaklar· 

mı? ~Dedi. 
A;abın bu defa zekitet 

damarları harekete geçti ,,: 
- Hala.. Sultanların di• 

nine hiçbir kimse karıım••· 
Osmanlı saraylarında Bulı•' 
Sırp prensleri sultanlık et· 
mittir. Rokzolan bir: Rlll 
dilberi idi. Cihanın en bat' 
metli paditabının yarım •"' 
hakimi {olmuıtu. Kızım, b11 

zavallı Arap sana en büyOk 
hizmeti yapıyor. Sen de bir 
az gayretle böyle oJursu•· 
Burada bu güzelliğin nib•· 
yet çamaıırdan, bulaııjlı ;ı 
bulatıktan mutbağa koım•k ' 
ile ve ekmek paraıın1 ıOÇ 
kazanacak bir kopile kırı· 
hk etmekle ıeçecek ... 

V asiliki, istikbalin en bari• 
kadını olmak üzere yaratd• 
mamıı ve Papaz rubu kok•' 
kalbinde gizli bir ihtiraı ,-· 
kanı olmamıı olıaydı, bif 
ıüphe yok Arabıa bu ıöıJe· 
rioe ehemmiyet vermiyecektİ 
fakat .. Korkunç Arab'ın al' 
zından " aaray .. Haımet, ıul• 
tanlık ve m6ce•herat" keli• 
meleri incilin en kudretli 
ayetlerinden daha kastedi 
ve teabir edici bir halde dio' 
liyordu. Kifir Arap f aaokİ 
Vaailiki Muıa'nın - tabii bl' 

Devamı IJOT ,,, 

rlllmlltt6r. Ali'ain babası 10 
yaıında Veyıi'de rene bat· 
tanededir. Ali; babaaaaaf 
kaza ııraıında ölmilt oldO' 
;unu zannederek batırmai" 
baılamıı: 

- O bana llıımdı. Ke•· 
diıinde alacaaım bir miktt' 
para vardı. Onu vermed•' 
neden öldn? 

diye saçmalamıttar. Ali ' 
doktorlar tarafından tedıfi 
edilmektedir • 

Ankara, 12 { A.A) - 11: 
tihbarımıza nazaran Ekono1111 

bakanı Celil Bayar halell 
açık deai:ılerde bulun•' 
Polo vapurunu telıisJI 
bularak ıllvariıine 111•• 
bolu gemııı yolcuların•• 
kurtarılma11 için sarfedihllİf 
olan gayretten dolayı teıelı' 
kllr etmiıtir. 

Celll Bayar, ayni zamı-
lıtikbal ıilebiı ailvariaine d• 
ayni mealde bir telgraf yol• 
lamııtır. 

Acı haber her yerde 
teessflr uvandırdı 

~ 

latan bul 13 (Özel) - lo~· 
bolu faciaıı dün memleket•' 
miıin her tarafına yayıloı1t 
ve fevkalide bir teeuilr u· 
yandırmııtır. 

Istanbul'dan heyet 
geldi . 

Duizyolları ifletme ıefı 
Zekeriya'nın baıkanbjı•d• 
Milnir ve ŞeYki'den mit•' 
ıekkili heyet bu aabab I~· 
tabul'dan ıehrimize gelmiıtil· 

Heyet bugiln derhal t•~
kikata bqbyacak ve ıeıo•
nin battıj'ı yerde tetkikat 
yapacaktar. 


