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Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
N .. riyat Mlldürii : HAMDI NÜZHET 

_Adres : lzmir ikinci Beyler Sokağı 
Abone f8rtlan: Seoeligi 700, altı, .!>'..!!!• 400 kurl!,t _ 

..........._._R~mi ~illnlar i'Çio: Maarif cemiyeti ilioat 
hllroıuoa müracaat edilmelidir. 
Husuıi ilinlar: ldarebanede kararlaşhrılır 

•' ULUSAL 

"1aııldıiı yer: (ANADOLU) Matbaası lzmirde çıkar, akfamcı ıiyasal razetedir 

# 

• Yunan kralı, Yunanistao'a 
gelir gelmez bDtDn partiler 
başkanlarını çağıracak ve 
bir temerküz kabinesi teşkil 
ettirecektir. 

~ Yıl : 2 • No : 545 Telefon: 2776 - C11ma - 15 lkinci Teşrin 1_9_3_S ___ ._ _____ _ Fiab (100) Para 

--İllebOfu =v-ip.iru f3ciasiiil_ll _h3kiki 
mes'ulleri meydana c;ıkıyor 

b Kapı~ M~h~nc;d-Aii;niu' ~binden :ç~k~n- l~f;izd~ "oôi·Ö~ iskele
', : ~. terde neEkadar mal bulursan alacaksın,, deniliyor 

laebolu faciası tahkika- karaya oturabilirdi denilmek- racak ve buraya inecek ka-
tına din de devam edilmiı tedir. zazedeleri bırakacaktır. 
'' ifadeleri alınmamıı olan Heyet mllrettebat ve ka· Kimler kaldı: 
20 tayfa ile 13 yolcunun da zazdeler gittiler: Adliyenin gördüğü lilznm 
lfrguları yapılmııtır. Çarıamba gllnll lzmir va· &zerine lnebolu Oçiincü kap-

Buadan •onra yargenel purile ıehrimize gelmit olan tanı Raıim, çarkçıbaıı Salim, 
lavman Orhan Köni, evelce heyet diin gemi •ilvariıi ile . Devamı 4 ncü ıahifetle-
'lınmıt olan ifadeler lize- de görüımOı ve tahkikatını 
riade çalıımıt ve ıabitlerle ikmal etmiıtir. 
llllrettebata tekrar isticvab Heyet baıkanı Zekeriya 
•taaiftir. lıticvab olunanlar ile Cemal kaptan ve Şevket 
-.Uada lnebolu aiivariıi dün Ege vapuru ile l•tan· 
11.-ed Ali kaptan da bu· bul'a gitmiılerdir. Hazırlaaa· 
hn.mDflar. cak rapor genel direktör· 

Gemi mirettebat ve za- lüğe verilecektir. 
bitanı, yapar batarken kap- Yalınız heyet Oyeaiadea 
tan tarahndan pmiyi terk bulanan Mllnir burada kal· 
•aıri •erilmediiini iddia mııtar. Mlnir, deniz yolları 
e\aıiıler, kaptan iıe, bu iıletme idareıiai temıilen 
•aıri verditiai ve fakat gil· adliye itlerini takib eyliye· 
11Ut1 ara11acla kimıeain din-
.. 1 • f Y GI' ıenel ıavaman Orhan K6ni cektir. 

lllediiini ıly ••• , ır. o o•a kazazedelerden ç •. 

Şanghay 
Şehrinde karışıklıklar 

lıtmbul lS (Özel) - Şan· 
ıay allaliıi, Japonlar aleyhine 
beyanaameler dajıtmıılar ve 

miiteakiben Japon maiazaları
aa hBcum ederek ae bulmuı· 
laraa yajma etmiılerdir. 
Şanıhay ıehrinde büylik 
karıııklıldar bat ıöster· 
mittir. 

™' 

Yunan l{ralı istik
bal • • 

ıste~ıyor --Muhalif partiler başkanları, kralın 
davetine gitmiyecekler? 

verdiği bir emirde, kendiıi 
bakkmda istikbal meraıimi 
yapılmamasını ve bu İf için 
sarfedilecek olan paraların 
fukaraya ve hayırla cemiyet
lere dağıhlmasını iıtemittir. 

Kral, Çarıamba ginü Pi
reden hareket ederek Cu· 
ma günü Brendiziye varacak 
olan Elli kruvazörüne Cu· 
martesi binecek ve Pazar 
günü Yunan topraklarına 
ayak basmıı olacaktır. 

Kralın, Yunaniıtana ayak 
Yunan kralı )OT) basar basmaz bir temerklz 

lıtanbul ıs (Özel) - Atina· kabinesi teıkili için bltlba 
dan haber veriliyor; Yunan . partiler baıkanlannı ça;ıra• 
Kralı 2 inci Jorj, diin aktam cağı söyleniyor. Rivayete 
Franıız Cumur reisi milıyil göre, muhalif fırkalar bat· 
Lebrunun reami misafiri idi. kanlar., kralın çatırıltı11na 
Kral, Yunan baıbakanına gitmemeği dütünüyorlar. . ......... 

V b k filik 1 n dan tlmidi kesmesidir. u .. 
apar atar en a an nakkale ve lıtanbul yolcalan .... ı ..ıa· bebl ikin Gemiyi karaya oturtmak ,. 

• ri mem ıa ~:in • 'k - meı'eleıine ıelince, son da· ile lnebola mlrettebat •«a-
ea filikaJ• biaea Cl ap· bitanından bir kıımı da eve 
taala pek çok kimaenin kika1a ka clar iıtimin mev • 
••nilmeıi •• bu vaziyet cat bulanduiu iddia edilmekte •apura ile lıtanbula ıitmiı• 
'ıeriae laerkain ıandallar· ve ıOvari emir veraeydi ıemi lerdir. Ere Çanakkalede da· ---------·· ............ . 

Bayan Fotuhat rüşvet 
alırken yakalandı 

Ras Seyyum, Mul~a-
bil Taarruza Ge(;tİll 

Yerli kuvvetlerle ilk [temas haşladı . .. t Ras 
SeyyuWkuvvetleri Italyan cephesini tyarda 

lıtanbul, 15 (Özel) -
8- Seyum'on bGyftk kuv· 
•etlerle ltalyan'lara karşı 

'-rroza geçtiAi ve yerli 
kuvvetlerle ilk temas ya· 
Parak, İtalyan cephesini 

'•rdıAı ıftyleoiyor. Son 
itlen haberlere gftre, Has 
Seyum kuvvetleri ile ltal

'•n yerli kuvvetleri ~ ara· 
••nda kanlı •'muharebeler 

t...lamıt buİ~nuyor. 
lıtanbul ıs (Ôzel) - Adiı 

.. haba'dan bildirildiğine gö· 
te, Raı Kassa ' Makalle ce-
'"launda ltalyanlara ini bir 
bGcum yapmıt ve bir iaıe 
~olunu mabvetmiıtir. 
.a Pek çok ltalyanın telef ol· 
.. ~iu bu muharebede Ra• 
ltaaae; 80 katır ile 10 bin 
~feak te almııtır.c-Habet'le
tia bu harpteki telefab, bek· 
leD IDedik bir zamanda taarro 

•• edildiiinden rayet azdır. 
1 lıtanbul, ıs ( Ôzel ) -
talyan tebliti reımisinde, 
ltabeı'lerin ani taarruzuna 
"ir•J•n ltalyan kollarının 
'-•.ıı aayiat Yerdikleri iti· 
ttf tdiJm ekteclir. 

ileri hatlarda bir 

lıtanbul, 15 (Özel) - Al· 
man istihbarat bllroıu bil
diriyor: 

Adiı·Ababa'dan gelen ha
berlere göre, imparator 
bugiin tayyare ile cepheye 
ıidecektir. Haile Seliıiye, 
Harar'da Desıi'ye ıeçecek 
ye orada toplaamıı olan im-

habeı karargahı 

paratorluk orduıunu teftiıten 
ıonra, genel taarruz için 
emir verecektir. 

Vehib (Paıa) ve Raı Na· 
ıibu, imparatoru Hararda 
karıılayacaklar ve ıon da· 
ram etrafında kendiıine iıa • 
bat •ereceklerclir. 

Futuhat; terzi Döpolo'nuo işini görmek için 100 
lira istemiş, otuz liraya razı olmuştueo 

Evelki rtın bir rnıvet alma 
hidiıesi olmuı ve emniyet 
direkt6rl0ill ıivil memurla· 
rından Futuhat adında biri, 
terzi madam Döpolo'dan 
rOıvet alırken ciirmii m ~ıhud 

lhalinde yakalanmııtır. Hidiıe 
hakkında yaptıtımız tahkikat 
neticesinde ıu malumatı elde 
ettik. 

Terzi Ma~am Döpolo, 
ecnebi oldutundan kiiçük 
ıan'atlar kanunu mucibince 
icrayı san'at edememekte ve 
bu kanunun haricinde kal
mak için bir çate aramakta 
imiı. Madaın Döpolo işlerini 
takib için utraşırken emni· 
yet direktörlüğü pasaport 
kısmı kaleminde çalııan me
mur Bayan Futubat'Ja tanış· 
mışhr. 

Futuhat; Döpolonun böyl ı! 

ııidip ıelmesindeki sebebi 
sormuş ve kanun mucibince 
icrayı san'attan men'edildi
ğini anlayınca ben bu işi 
yaparım, fakat bana yüı. lira 
vermeniz lizım, demiıtir . 

Bu durum üzerine Madam 
Döpolo, Bayan Futuhat ile 
pazarhğa ririımit ve aşağı 
yukarı derken, iiç taksitte 
verilmek &zere 30 liraya fit 
olmuıtar. 

Terzi madam, bu durum 
iizerine vak'adan Emniyet 
direktörlüğiinil haberdar ey
lemiı ve Futuhatln kendiıin· 
den rllıvet alacajını ı&yle

mittir. EmDiJet direktlrlilill 

derhal hidise ile alikadar derilmiı ve terzinin iJk tak
olmuı; bir ıivil memur ma- sit olarak vereceği 10 lira
dam Dö Polonun evine gön- - Deuamı dördıincü şahifede -

1'lısır milliyetperverleri, 
istiklal istiyorlar 

·--lngiliz donanması, toplarını isken· 
deriye şehrine çevirmiş bulunuyor 

Bir lrıgiliz rlritnavıı 
lstanbul 15 (Ôzel) - Ka- Fuad tarafından tekrar k .. 

bire'den haber verildiğine bul edilmiıtir. 
göre, Nahas paşa ile lngi- Kabire'de sOkQnet iade 

edilmit ise de efkirıumumiye 
liz'ler arasındaki ihtilaf, ge· heyecan içindedir. lıkende-
niı bir cereyan almıı bulu- riye limanında toplanan harb 
nuyor. Milliyetperverler, Mı- gemileri, toplarını tehre kar-

ıtr'ın iıtiklAlini istiyorlar. lngi• fi çevirmiı bulunuyorlar. 
liı fevkallde komiıeri, kral Durum çok &aımlidir, 



Sahife 2 (Uluul Blrllk) 
ıs ikinci Tetria 9JS ~ 

Yugoslavya kon· 
8olosu ispanya paytahtında vu

kubulan cinayet 
Staviski davasına 

torunun da 
Habeş impara

ismi karıştı Dtın lstaobul'a gitti 
• 

--~~----~--·~·----~~-
C umu ı" ha ş kanı Zamora'nın yeğeni, 
kocası tarafındaıı öldüriilnıOştil 

Staviski, Haile selasiyenin Prens iken gönder· 
diği değerli taşları kaç l{isive satmış? 

Yugoılavyanın şehrimiz kon· 
ıolosu buglln Ege vapura 
ile lstanbula gitmit ve ilbay 
namına Sedat Erim ile lau· 
kuk i~lcri direktörü Diliver 
tarafından uğurlanmıttır. Madrid'de çok dikkate 

ıayan ve mühim bir cinayet 
olmuş, lspenya cumur reisi 

M. Alkala Zamora'nın yeğeni, 
kocaıı tarafından öldürül
müıtür. 

Avrupa gazeteleri bu cinıt· 
yat hakkında ıu tafsilatı 
•ermektedirler: 

ispanya cumur reısının 
yeieni, Madrid avukatlarından 
j'Onieva Ramirez'in zevce· 
ıidir; avukat, yeni evlendik
leri zaman zevcesinin ser
vetbi idare salahiyetini 
almış almış fakat avukatın 
reziline bir hayata başlaması 
Ozerine bıı salahiyet, zevcesi 
tarafından geri alınmıştı. 

Bu bidiseden çok mütees· 
ıir olan avukat, bir gün 
evine gelmiş, zevcesinden 
akşam yemeğini süratle ha
zırlamasını rica etmiş ve: 

- Bu akşam dostlarımdan 
biriıi beni bekliyor da, biraz 
aceleye mecbur kalıyorum! 
Demiıtir. 

Zevcesi de: 
- V aıiyetiniı çok iarip· 

tir. Zaten bunun için malJarı· 
mın ve servetimin idaresini 
doj'rudan doğruya elime ah· 
yorum! Cevabını vermiıtir. 

Bu cevaptan son derece 
hiddetlenen avukat, zevcesini 

başka birşty olmıyan kaşayı 
yutmuş ve evden çıkıp git 
miştir. 

Kocası çıkınca, kadın ka
pıcıya kocasının eve gelip 
gittiği sıralarda müteyakkız 
olmasını bildirmiş ve: 

- Başıma bir beli ırele
ceğinden korkuyorum! De· 
miştir. 

Avukat ayni gece 2 de 
gelmif, maksadı karısını 
dövmek idi; fakat iki kızı· 
nın evde olması üzerine bu 
plinını tatbik etmemiş, yal
nız ertesi gün tenhalıktan 
istifade ederek karısının 
yatak odasına girmiştir. 

Henüz yatmakta olan ka
rısına iki el ateş etmiş ve 
kadın biranda ölmüştür. 

Silah sesleri üzerine iki 
kızı koşub büyük kız 

annesinin üzerine atılmış ve 
o da göğsünden aldığı bir 
kurşunla ağır ıurette yara· 
lanmıştır. 

Katil, firar ederken elin· 
deki ıillhla tutulmuştur. 

Son posta ile gelen Paris 
gazetelt!rİ, Staviski davası 
hakkında uzun uzadıya taf
silat veriyorlar. Bu gazete
lerin yaıdıkJarana ıöre, Sta
viski davası, bergün yeni 
yeni safhalara girmekte 
ve dinleyicilerden başka avu· 
katlarla hakimleri bile hay· 
rette bırakmaktadır. 

Muhakemenin ıon celse· 
ferinden biri, bilhassa çok 
enteressan ve ayni zamanda 
gülünç olmuştur. O derece· 
ki, mahkeme reisi dahi, 
kendini zıptedememiş ve 
gülmUştür. Bu c-elsede, mü· 
teveffa dolandırıcı Staviıki· 
nin en yakın arkadaıların· 

dan Ayut, saatlerce devam 
eden uzun izahatta bulun· 
muıtur. Ayut, Staviski'oio 
gösterdiği o heaapsız mari· 
fetlerde emek ıarfetmiş, zi
hin yormuş kimselerden ol
duğu için, şimdi ıuçlutarın 
batında bulunmakta ve bu 
itibarla herkesten ziyade 

Sid detlff~;tınalar 
' devam ediyor 

••den. kovmuttur. Kadın bu (Elsi)dPn başka daha üç Yunan va
ıeceyı çocuklarının okumakta 
old~ğu .. Saur de charitc" puru bamuleJerinİn yarISIDI denize 
rahıbeler mektebinde geçir· 
meğe mecbur kaJmıttır. atmak suretile kurtul bilmişler 

Bu hadiseden üç gftn ıon - . . 
ra avukat 

.. b Ü Son posta ıle gelen Atı· derken karaya oturan Yu· 
zevce11nı u m • . . 

d 1 
.. . na gazetelerı, Akden1zde b d 1 (El ')d b e~ae en a maga gelmıı ve hüküm süren şiddetli fırtı· nan an ıra ı sı en aş-

bırçok. ~emıireler önünde nalardan dolayı denizde hu· ka daha üç vapur, hamule· 
zevce11nın ayaklarına kapan- luoan b' k 1 lerinin bir kısmını denize • ırço vapur arın, 
mıı, affını ıstemittir. muhtelif limanlara iltica et· atmak suretile muhtelif li-

Kadın, bir feliket ve ıe· mek mecburiyetinde kaldık· manlara sokulduklarını ve 
•met eseri olarak kocasına larını yazıyorlar. Ayni gaze· havanın iyileımeaini bekle
k~pı~mıı ve birlikte eve git· lelerin verdikleri malumata diklerini acantala11na bildir· 
mııhr. - G 1 't S ı· •w • 

F k 
gore, o os an e anıge gı· mişlerdir. 

a at sulh ve sükun fazla -------~;;......:.,_....;. 

ıDrmemiştir. 

Avukat, arkadaşlarile ge· 
çirdiği çok gürültülü ve tan· 
tanah bir .eğlentiden sonra 
evine dönmüş ve damdan 
dDıer gibi karısına: 

lzmir vakıflar direktörlOğOnden: 
lstanköy hamamı s. 16 no. h ev seneliği 132 lira geliri 

konulan işbu ev on gün için açık artırmıya konulmuştur. 
lbalesi 15-11-935 cuma günü saat 14 dedir. istekli olanların 
müracaatları. 5-9-15 3586 
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Sıaviski ve karısı Arlet, Sıaviski'nin bankasının direktl$rü 
tevkif haneye 1 götürülürken 

birçok ıeyler lbimektedir. ı tile baıka bir bankadan 
Alyot, uzun sliren ifade· mtihim miktarda para alma

ıinde ıu ifşaatta bulun· ğı temin etmit ve tatların 
muıtur: raporuna alarak, ayni ev· 

Yugoslavyanıo şebtiıniz 
konıalosluiu kapanmıştır. 
Konsolosluk işlerine Puıiç 
bakacaktır. 

Odun kömürü 
Yerine maden kömfl• 
rn yakmağa alışmalıyız 

Odun k&mürll yerine ma • 
den kömlırtl yakılmaıı içia 
resmi dairelerde eaaılı ter" 
tibat ahnmııtır. 

Tarım Bakanbiı, ormaD" 
larımızın tahripten kurtanl· 
maıı için bu usultın tamimi· 
ne çalışılmasını lizım gele•· 
lere emir vermiıtir. ~ 
Burdur viliyetinin 

taziyetil 
Burdur ıarbayı yillyet• 

gönderdiii bir telırafta, lı• 
emir limanında batmak fell· 

ketine maruz kalan laebol• 
vapurunda &len yurddatl•n· 
mızın acı haberlerinden Bar• 
dur tehir medisinin taaiyet• 
terini beyan eylemiftir. 

- Staviıki, bir çok mem· safta ve fakat deieraiz tat· 
leketlerde bnyDk ıahıiyet· lar tedarik etmit •e bliy&k 
lerle mnnaaebet peyda etmit - Devamı 4 inci .,Jaifede -bir adamdı. Onu tanıyanlar, _______ .. ,...... ___________ _ 

keadiıiade barikul&de bir üzüm kurumunuo nü· 
zeki ıezmitler ve bu sebeple 
ondan hiç bir yardımı esir· } • b .,,,, • }d • 
ıememitlerdi. Hltta, Habeı filUOe erJ egent 1 
imparatoru Haile Selbiye, 

daha prenı iken, Belçika'nın Manı·sa ve Alaşehı·r m""stahsilleri 
Adis·Ababa elçiıi vaııtaaile u 
Staviski'yi tanımıı ve bir başbakan ve ekonomi baka· 
vakit, Staviıki'oin müeasiı 
bulunduiu (Bayon) banka· DIDB teşekkftr ettiler 
sandan ıabsı namına külli· Oztım kurumu baıkanı lı-
yetJi bir para iıtikraz etmek mail Hakkı dün Ankara'dan 

calarımızın it yaptıkları yer" 
lerden baıka mahreç aradı" 

istemiıti. Staviıki, bu mea'ele 
ile alikadar olmuı ve Haile 
SeJAsiye'ye muvafakat ce· 
vabı verince, Haile Seliıiye, 

• alacaj'ı paraya teminat ol· 
mak üzere bir miktar cimaı 
tatlan ıöndermiıti, Sta· 
viski, bu tatların kıyme· 
tini teabit eylemek lize· 
re Pariı'teki mücevherat 
miitahasııılarından mürek· 
kep bir hey'et teşkil etmit· 
ti. Hey' et, taıların değerini 
tayin edince, Staviski, bu 
tatları rehin koymak sure· 

tehrimize ıelmittir. 
Üıllm kuruma hazırladığı 

nümuneleri Avrupadaki mil· 
esseaelere göadermittir. Şim· 
diye kadar kurama pek çok 
müracaat vaki olmuıtur.An
cc k _ Oz6m __ kurumu; _!hracat-

iıodan daha ziyade biziS1I• 
iş yapmıyan mileueaelerl• 
temasa ıelmek istemektedir· 

Kurum, taj namile yeoi 
bir tip bazırlamııtar ki, bll'" 
nun da a&muneleri yakı• .. 
muhtelif memleketlere g&a· 
terilecektir. Şimdiye kadar 

Müzayede ile fev· gönderilen ntlmueeler çok be" 
ğenilmiıtir. Çilnkli kurumuD 

kalade bOyüksatış 7oumara nzümü dahi yıkanoılf 
A 

1 1 1 
k d l .

1 
ve ki\ktlrtlenmit olarak ıeV" 

ce e yo cu u o ayııı e k t ektedir. 
17 teırinisani 935 pazar ıü • e m * 

• • • 
nü sabahleyin saat 10 da Maniaa ye Alaşehir mlil" 

- Madamki aramızda bir 
anlaıma iınkaoı yoktur, in· 
tibar et te bende senden 
kurtulayım! Demiş ve kadına 
bir bap uzatarak ilive et
miıtir. 

Tayyare Sineması 
MA ORICE -CfIEV ALIER 

Telefon 
3Br 

tramvay caddesi Sadık bey tahsilleri başbakan lımet 
mevkiiade 695 No,lu hanede ln&ntıne ve Ekooomi.bakaD• 
müıyü Albertoya ait fevka- Celil Bayar'a telgraflar sıöo· 
lide lüks ve nadide mobil- dermiıler ve kurumun teıek· 
yalar bilmnzayede ıatılacak· külünden çok fayda ıördOk" 
tır . 

Satılacak mobelyılar me· Jerini beyan ile teıekktır eY" 
yanında gayet IOkı maundan lemiılerdir. 

* • • - lıte, canını ceh~nneme 
ırinderecek komprime de 
budur. 
Kadın, bu teklifi tabii ola· 

rak kabul etmemiştir. Avu· 
kat bunun' üzerine : 

- Ya öyle mi? Fakat ya 
ıervetini bana terk edecek 
yahut ta hayatına nihayet 
vereceksin! Haydi, bu ikiden 
birini ıeç ! demiştir. 

Kadın, bu teklifi red veya 
kabul eder görünmemiı fa· 
kat başının çok ağrıdığını 
ıGylemiştir. Avukat, zev· 
cesine ikinci bir kaşe 

uzatmıı, fakat zelıirli olmak 
korkusile zevcesine kabul 
ettirememiştir. Bunun üzeri· 
ne avukat: 

- Bunun zehir olduğun· 

dan tilpbe ediyorsun. Şüp· 
beni izale için iıte hapı ben 

tuyoruml diyerek . . . 

Beraberinde 300 gftzel kız ve en ytıksek Fransız 
artistlet"i olduğu halde 

15 ikinci Teşrin 1935 Cuma Günü 

FOLI BERJER 
Filmine bfitfin lzmirlileri davet ediyor. Bu Jilm yalnız bir 

göstereceğinden görmek için acele etmek IAzımdır 

FOLI BERJER 
Baştan haşa Inks, tantazi, eğlence zevk Hlmidir 

MAURICE CHEVALIER 
Meşhur (VAIJANTINA) ~arkııı da dahil olmak azere 5 gbzel f&rkı ıôyli· 

cek, iki ~ahıiyet yaratacaklar. 

Fiyatlarda Değişiklik Olmıyacaktır. 

mamul modern üç kapılı ay· 
nah dolap, tuvalet, iki adet 
komodinosu, lavumani, iki 
adet karyola ma somyası, ve 
çibinliii, maundan kristal cam· 
h bUfe, kontre büfe, açılır dört 
k6şe maıa ve altı adet maruken 
iskemlesi şemsiyelik, bir adet 
iki kişilik nikel karyola ma 
somyası, maruken bir kanape 
iki koltuk, yeni bir hal
de Alman markalı piyano 
ve taburesi, Avrupa mamu· 
litından 12 parçadan ibaret 
hezeran koltuk takımı, tek 
kapılı aynalı dolap, ayaklı 
nakıı ve dikiş ıinger mali i
nası, buz dolabı, yeni bir 
halde sahibinin sesi ıramo
fon 30 plakile duvar saatı, 
camlı masa, bakır manııal, 
poker maıaıı, ıiııara ıehpa • 
ları, broaı pencere korne· 
uluı •• rdeleri, HmaYer, 

ilbay Fazlı gtileç, dllD 
üzüm kurumunu ziyaret et" 
mit ve kurum baıkanı I•" 
mail Hakkı ile ııörOımlt 
izahat almııtır, 

ilbay, kurum da çalıı•• 
iki Alman mtltehass11ın llbU" 
ratuvarda nztıme renk ver" 
me ameliyelerini takib ef"' 
lemiıtir. 

vantilitör, ıezlonı ... t kadiJI 
perdeler, büyllk salon içill 
çul, abajur altı bezeran i••, 
kemle, levhalar, dört oda' 
için yeni_ bir halde yer· mu· 
ıambaları, hah, kilim ve ıec· 
cadeler ve ıaire birçok tık• 
ve nadide mobilyalar bilm0" 
zayede ıablacaktır. 

Hamit: Satıı acele old11• 
ğundan iıtirak edecek zevat 
çok iıtifade ıöreceklerclir · 

Fıraab kaçırmayınız. 
Fıraat artırma uloaa 

Aaiı Şaaık T elefoa: 

• 
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N. ~v~.--liiiiiiiiiniiioiiiiKiiiiTiiOiiiiRiii~ Olivier ve ~Qreka- Fratelli Sperco Vapur Acentuı 
vv. ~..,. H. Van Ali AgAh Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS 2 nci tetrinde beklenmekte 

'-thn piyasası sıcaktır Der Zee Çocuk ffaltalıldarı KUMPANYASI !olup y&klnll tahliyeden •onra 
Şehrimiz ihracat mlleue· Mlltebuaııı acentası " OBERON " vapuru 8 Roterdam, Hamburr, Co· 

••leriae relen ~aberlere göre & Co. it.inci Beyler SoktJAı N. 68 Cendeli Han. Birinci kor- 2nci tetrinde gelip ytl· penhare, Dantzıı. Gdynia, 
l I Telefon 3452 klloü boıalttıktan sonra 14 
.. dra &znm piyaıaıı rittikte DiUTSCHE LEVANTE LıN E • don. Tel. 2443 ikinci Teırinde Roterclam,Amı· Oılo ve lakandinav7a liman· 
JIUııelmektedir . Mllıteblik .. SOFIA ,, motörü balen 18 2ci. teırinde bekleniyor, Ellerman Linyn Ltd. ları irin ylik alacacaktır. 
6fk ı l' d 1 A terdam ve Hamburı liman· T 

e erin, bu aene bu derece ımanımız • o up nvera, Nevyork için yük alacakbr. Liverpool hattı: ZEGLUGA POLSKA S. A. r,- b R d H b 8 ları için yük alacaktır. 
R et gösterecekleri hiç oter am, am urg ve re- "EKSARCH •• vapuru 30 .. OPOR·ro ı· S 26 •1tt•t d 1 . . ük 1 k d " vapuru ı- .. GANYMEDES" yapuru 8 .. ARMACJA., vapuru 
1 e İ miyordu . men ıçın Y • ma ta ır. 2ci. teırinde bekleniyor, 
Türkiye mabıulii oJduiu • AMSEL " vapuru halen manımııda olup Liverpol ve 2nci teırinde ııelip 14 ikinci 2 nci. teırinde beklenmekte 

~ d ı· d ı A Nevyork için yilk alaçaktır. Svveoseadan tahliyede bu- olup (Oo:x. ) A er ve • ır dij'er müıtabsil lllke· ımanımız a 0 up nvers, Teırinde Anverı, Roterdam, •ru av • 
L R t d H b "EKSCUTIVE" vapuru 15 lunmaktadır. Gd · h k t d kti "' lllahıulü d .. "t t o er am, am urıı ve A t d H b ynıaya are e e ece r. 
L e musaı ıar · B · · lik ı k Bci. kinunda bekleniyor, "BULGARIA., vapuru 15 mı er am ve am urı -.ırla ıat I kt . remen ıçın y a ma • I I SERViCE MARITIM ı ma a ve pıyaıa d N k · · ak 1 kt iman arı için yBk alacaktır. ••talc b" b ld d . . ta ır. evyor ıçın yu a aca ır. son tcıriode gelip 20 son ROUMAIN 

ır a e ereceııoı .. AVOLA vapuru 9 2ci. "EKSILONA,, vapuru 31 - --- .. ULYSSES" vapuru 20 
lla11bafaıa etmektedir. " 

8 
. ki d b ki . teırine kadar Liverpol ve 2 . t • d 1. ..DORUSTOR., •apara 20 

teırinde bek !eniyor, Ham- cı. DUD • e enıyor, DCI. l.fflD e re 'P yil· 

Toton 
8•htları hararetle de-

vam ediyor 
latan Hbtları devam edi'°'· Btltlln bölrelerde faali· 

~t vardır. Muhtelif alıcılarla 
llaerikan kumpanyalarının 

~ll,ayea memurlarından baı· 
t dıı memleketlerdeki mub· :f firmaların buradaki 

anları da tlltlla alıyorlar. 

b Tahmin edildiiine rlre, 
111eneki mabaul de aı ıa· 

'-11 içinde ıatılacaktır. 
Kongreler 

taı!•rti koaıreleri, lıer ta· 
bi'8 deYam ediyor. Halkan 
b tlı ihtiyaçları dilek ha. 
~•de tubit edilmekte ve 
._ "•arelerce tebar6ı ettiril· 
'~edir. 

aJ k 
Glaakov için yilk alacaktır. 2 nci. teırinde ıelip yOklnll 

burı, Bremen ve Anveraten Nevyork için yilk aca tar. )dini tahliyeden ıonra Bur· 
IREKT 

.. ROUMELIAN • vapuru tabliycdea ıonra K6ıteace, 
yiik çıkaracaktır. SERViCE D ıaı, Vanaa ve Ka.tence 

HANAU DANUBIAN ikinci teırinin •onunda bek- Sulina, Galaı ve Brıyla il· 
.. " motörll 11 limanları ~D yDk alacaktır. 

ikinci teırinde bekleniyor, TUNA HATTI lenip Liverpol ve Svven· •CERES., Yapunı 21 2nci manlarl için yiik alacaktır. 
15 ikinci teırine kadar An· ,,ALISA,, mot6r0 balen ıeadan tahliyede buluna· teıriade relip yllkOnU tabli- •ALBA JULYA., vapun 
vera, Roterdam, Hamburı Jimanımııda olup Belırad, caktır. yeden ıoora 25 2nci teı- 20 2 nci teırinde ıelip 21 

B · · n.1. la Londra hatb: ve remen ıçın yua • • NoviHd, Komarno, Buda· rinde Anverı, Roterdam, 2nci teırinde Malta, Mar· 
cektir. peıte, Bratiılava, Viyana ve .. BULGARIAN " yapuru Amıterdam ve Hamburr li· ulya Cenova, ve Banelou 

.. MACEDONIA ., vapuru Linı için yilk alacaktır. 18 ıon teırinde ıelip Londra maalan için yllk alacaktır. hareket edecektir. 
25 2ci. tıırinde bekleniyor, .. ESPAGNE., ••puru S ve Hulle relip tahliyede bu· SVENSKA ORIENT Yolcu ve ylk kabul eder. 
30 2ci. teırine kadar An· ikinci teıriade bekleniyor, lunacaktır. LINIEN llindaki ielit fidit tarih· 
ver1, Roterclam, Hamburr Anvera, Direkt yllk ala· " OPCRTO " vapuru ilk .. FREDENSBORG" vapuru lerile navlonlardald dejiıik· 
ve Bremen içia yllk ala· caktır. klnu iptidasında d6nlip 18 2nci teırinden ıelip yll- liklerden acente meauliyet 
caktır. ARMEMENT H. SCHULDT Londra ve Hull için ytık kllnii tahliyeden ıoara 21 kabul etmeı. 

AMERICAN EXPORT LINES· HAMBURG alacaktır. ınci teırl•de Roterdam, Fada tafullt için lkiacl 
NEVYORK •HANSBURG., vapuru 8 Tbe General Steam Naviıatioa Kordoacla Talunil ve T~ 

"EXCELSIOR. vapuru laa· 2ci. teırinde bekleniyor, Hamburı, Copenhaıe, Dant· lir• tirketi binw arka•M• 
lea limanımızda olup Nev· Anver.. t<oterdam ve Ham- Co. Ltd. zıı, Gdynia, Goteburı Oılo Fratelli Sperco acen•-ı...._. 

k al k clu "PERTER., vapuru 19 ıoa ı k ~ 
york için JI ma ta • burı için yllk alacaktır. ve 1 andinavya limanlan mliracaat eclilmui rica oba-

•EX .. lNSTER 16 1 t .. rinde ıelip 21 ıon teırlne · • ilk ı kt 
1n •vapuru DEN NORSKE M DDEL • ıçın Y a aca 11• nur. 

2ci. tepiacle bekleniyor, HAVSLINJE ( D-S. A·S. kadar Loadra için yllk 11
GOTLAND,, mot&r& 50 Telefon: 2004. 2005 • 266! 

Ne•1•k içi• ylk alacakbr. SPANSKELINJEN ) ala~:~~~urat tarihleri ve ll __ lllllllllllllllllll.111111111111111111.11.tlllllllllllllllltlllHttlHlll lllllllllllllllllHllllllllllll 
• EKSERMONT ,, •apdra OSLO ı t 

vapurlann iıimleri llzeriae = zmır yun mensuca 1 
". BANASEROS • motlrl deilıiklilderclea mu'uliyet ~ § 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

21 ikiad Teırincle beldeni· kabul ediJmu. = • k .-
yor, Dlakerk ve DieP,. ----- ~=-ru·· rk Anonim şır etıl_ 
içi• ''" aıacakbr. Satılık motör == 

JOHNSTON VVARLFN LI· 12 beyair-k.,,vetinde (Diıel) § fzmir Yfln Menıucata TGrk A. Ş. nin Halka· ~ 
NE • UVERPUL markalı aı kullanılmıı bir ~ pınardaki kuma' fabrikuı mamulatından olan 1 

Sıhhat Ezanesi 
Y almz taze temiz ve aeo• Haç ve tu· 

valet ~itleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyama halla Morina Balık yatıdır. 
Şerbet ıibi içilebilir iki clefa ı0ıtllm8tllr. 

Biricik ıatıı yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NGzhet 

SıeuAT EzANESI 

"GUENMORE. vapura 4 .... 0 tar aatıbktır. Talipleria SS mevsimlik ve kıtlık, zarif kumqlarla, battaniye, § 
ikiaci t .. rinde beld•iyor, idarehanemize mlracaatlan ~ pi ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Blrlnel 1 
Liverpal ve AnYer1ten ylk ilin olunur. - d • d 186 == çıkuıp Burgaa, Köıtence, ~ kordonda Cumhuriyet mey anı eıvann • -1 Galaç ve Braila için ylk ~ numaradaki (~ark Hah Ttlrk Anonim ~İr· 
alacaktır. Alı· Rıza ~ keti) maA•••ında 1atılmaktadır. Heak6r fabrika· i 

Geliı tarihleri ve vapur· ~ nın melanet ve zerafet itibarile herkeeçe malam E! 
lana isimleri &zerine m•'• ~ olan mamulatmı muhterem mlloterilerimize bir 1 
u,..ı kat;uı eclilmeı. Mncellithanesi § defa daha 1avıriyey1 bir vazife biliriz. ii 

Blrind Kordon, telefon 55 Perakende Hbf yeri Toptan ıatıı yeri == 
No. 2007 • 2008 Yeui Kavatlar çarşısı ~ Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark llii 

•Vapurlann i ıimleri, rel· 55 Kemalettin Cad. Sajır zade halı T. A. Ş. := 

me tarihleri ve navlua tari· N O. 34 s biraderler ii 
feleri hakkında bir taahhOde ~ Kuzu oilu çarıııı Asım Rısa İi 

--' 
~~~ .-4 

.,. .. ~ 
N~A 

l••---------•ı5 ve biraderleri Iİ EE Yeni manif aturacılarda mimar li 

3kaftrftk ,eker 

rini teerflbe edi 
. uz .. 

Ve Pflrjen ~hapın 

en ftatGn bir mfl&. 

bil ~keri oldup 
nu unutmayınız • 

Kuvvetli mftıhil 

iatiyenler Şahap 

55 Kemaleddin Cad. Ylinlfi mal· E 

iıılülıııfıiıUiıüııFııiıı~iıiıtıiiiıilıiıfı/üııııııııııııııııııııııııuııııınııııuıuııııuul 
.-..u ümer Bank--

Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

Fesan~ kumaşları 

Beykoz ktınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı·T 
lzmir şubesinde bulursunuz 

<-l 

o11ur KUrUf 
Sıhhat ıtlrgfto 

haplarım Maruf 
ecma depola 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikalan T·ftrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'fork lirası 
ve eczanelerden 

...... ..ıar. latanbul Ba e kapı cl&rcltbacl Vakıf"ban 30-40 



japonlar Mongolistan sınırlarından 
Rus topraklarına tecavüzederek 
yirmi yedi kilometre ilerledilar 

811 hadise, 1\ıloskova'da deı·in akisler uyandırmıştır. Sovyet Rusya 
Sühakaolığı, Rus hudutlarına süvari kıtaatı göndermiştir 

lslanbul 15 (Özel) - Son gelen haberlere gôre, Mon· 
golistan hudutlarında Japon kuvvetle. ile Rus hudut 
muhafızları arasmda bir çarpışma olmuş ve Japon 
kuvvetleri, muhafızları çiğoiycrek Rus topraklarına 

girmiş, 27 kilometre ilerlemiştir. Bu hddise, Mosko· 

vada derin akieler uyandırmıştır. 

Alınan haberler, Sovyet Rusyamn, Japonya'ya şid· 
detti bir nota vermek ve hAdiseyi protesto etmek ftzre 
bulunduğunu bildiriyor. 

Rus Sn bakanlığı, hudutlara sdvari kıtaata gônderdi. 

Venedik 
Denizi yükselerek 

bir meydanı 
kapladı! 

Italya'da lngiliz ve Fransız 

m~nlığı gittik.,;e artıyor 
düş-

Alakadar mahafil durumu eyi görmüyorlar, Avrupa, 

lstanbul, 15 (Özel) - Ve· 
nedik'ten alınan haberlere 

büyük biı· tehlike ile karşı karşıyadır 
lstanbul 15 (Ôzel) - Roma· 

dan haber veriliyor: halyan· 
i&re orada denizin y6kıel- lar, zorlama tedbirlerine kar· 
meai üzerine " Sanmarko " ıılık olarak logiliz ve Fran· 
meydanı battan baıa ıular 111 mallarına ilin ettikleri 
altında kalmıştır. Bu hal, boykotajı bir kat daha ıu· 

pek ender iÖrülen hidi1cı· mullendirmek için üoivenite
lerdendir. den başlayarak en küçük 

----~~~------~~-.·~·~··--·~-~--~~~~-
lot~bolu faciasının hakiki mes'ulleri 
-B~tarafı birinci ıahif ede
ıemi mülizimi Bedri, telsiı 
telgraf memuru Ziya, ma
kine loıtromo•u Muıbfa, 

ıüverte lostrcmo.su Mahmud 
reis, remi ıerdümeni Meh· 
med Ali burada kalmıılardır. 

Genel kanaat : 
Şimdiye kadar yapılan tah

kikat loebolu süvariıi Meh
med Ali kaptanın aleyhine 
ıonuçfanmaktadır. Salahiyet
tar kimıeler de, ıemi ıiha
riıini ıuçla i6rmekte ve va· 
purda inzibatı temin edeme· 
diiinden vefiyatın fazla ol
duiuna iıaret etmektedirler. 
Ayni zamanda mütehuııslar 
geminin karaya oturtulabile· 
ceğini de söylemektedirler . 

Gcntl savman ne diyor: 
Genel Savman Asım ken

diıiJe görüşen bir mubarri· 
rimize demiştir ki : 

- Hidiıenin tahminlere 
16re, ayın 11-12 inci ıeceai 
1aat 19 da olduğu anlaııh

yor. 18,45 de Polo vapuru· 
nun ıüvariıi hidiıeyi ıör· 
müş ve daha evvel imdat 
d6düğ'ü üzerine hidise ye· 
rine relen istikbal vapuru 
ile teşriki mesai ederek ka· 
zazedelerin 123 ünü kurtar· 
mışlardır. istikbal vapuru 
112, Polo vapuru da 11 ki
ıiyi kurtarmıştır. Mütebaki 
10 ki,i de ölü bulunmuştur. 
Resmi kayıtlara göre, va· 
purda 105 yolcu ve 30 mil · 
rettebat ki cem'an yüz kuk 
llç kişi mevcut olduğu anla· 
11lıoı ve hamule miktarının 
900-1000 ton arasında ol· 
duiu tahakkuk etmittir. 
Adliyece lizım gelen ted· 
birler derhal alınmıı ve 
bldiıenin teıbitine medar 
olacak esasla deliller top· 
lannıakta bulunmuıtur. Sü· 
yari, dlln (evvelki ıon) tevkif 

edilmiş olup tahkikat ınr'atle 
dev•m etmektedir. icap 
ederse bir ehli vukuf tara· 
fıadan hldiso tetkik edıle· 
cektir. 

- Bu iÜD kaptanla bazı ıa
bitler müvacehe edilmiştir. 

Bu mnvaceheler hakkında 

biraz malümat verir misiniz? 

· - Cumuriyet müddeiumu· 
mileri, yalnız ma:ı.ounun 
aleyhine olan huıuslatı de-

iil, lehine olan cihetleri de 
aramağa ve kaybolmuıodan 
korkulan delillerin toplan· 
masına ve zaptına çalışmağa 
mecbur olduiu için ledelicab 
kaptanın müdafaasına taal· 
liik eden cihetleri de ıahit
lerden sorar. Bunun içindir 
ki dinlenen şahitlerin bir 
kısmı çağırılarak ifadeleri· 
nin bazı noktaları tavzih 
ettirilmiştir. Demiıtir. 

Gazetemiz maki· 
neye verilirken~ 

loebolu faciasının meı'ul
lerinio meydana çıkarılması 
için yapılmakta olan tahki
kat çok önemli bir safhaya 
i'irmiıtir. 

lnebolu ıüvarisi Mehmed 
AWnin üzerinde bir telsiz 
kağıdı çıkmıştır. Bu telsiz 
denizyolları idareıinin işlet
me şefi Zekeriya imzasını 

taıımaktadır. 
lnebolu vapuru Mersio'den 

hareket ettikten ıonra Ze· 
keriya tarafından kaptana 
çekilen bu telıizde blitün 
iıkelelerde ne kadar mal 
bulursa behemehal yükleme· 
ıi Ye hatti birinci ve ikinci 
mevki kamaralardan boı olan· 
lara da mal doldurulmasi"' 
bildirilmektedir. 

Kaptan vapura fazla yük 
yilklenmeainin miiıebbibi 

kendi olmadıtını •• itletme 

mekteplere kadar talebeye 
telkinat yapmağa, piyasada 
lngiliz ve Franıız milessese· 
)erine işaret koymağa baş

lamışlardır. Boykotajdan zi· 
yade yapılan muameleden 
usanarak kapatmak üzere 
olan Franıız ve lnıriliz ma· 
fıazaları önemli bir yekun teı
kil eylemektedir. 

ltalyanlar, loıiliz ve Fran· 
ııı isimleri alan cadde, ıo
kak ve meydanların da isim· 
lerini ltalyan'caya çeviriyor· 
lar. Sanremoda eıkiden beri 

tefi Zekeriya olduğanu söy
lemekte ve her naırıaa ce· 
binde kalmış olan 6u telsi· 
zin kendisini kurtaracaiını 
zannetmektedir. " 

Gene haber aldığımıza 
ıöre, Antalya liman reisinin 
de kazanın müsebbiplerin· 
den addedilmesini icabetti· 
recek mühim bir bidiıe 
tcsbit edilmiştir. 

Bu hidiıae ıudur: 
Vapur tamamen dolmuf 

bir vaziyette Antalya'ya gel· 
mişti. Halbuki orada vapu · 
ra yükletilecek pek çok 
hamule vardı. Mürettebat 
vapura sıelmiş olan Antalya 
liman reisine vapurun yüklü 
olduğunu ıöstererek yeni 
yük alınmamasını ıöylemiş · 
lerae de liman reisi aldır -

mamış ve bunun 
ambarcılar: 

üzerine 

- Sen bizim kefenimizi, 
koltuğumuza verdin öyle 
ıönderiyorsun demişlerdir. ,, 

İkinci kaptan mildahale 
ctmit: 

Kazadan az evvel vapurda 
birinci kaptan Mebmed Ali 
ile ikinci kaptan merhum 
Besim ara11oda bir kavıa 
olmuştur. Vapurun batacaj'ı 
anlatıldısiı zaman; merhum 
Besim kaptan Melımed Ali 
kaptana: 

- Daha ne duruyoruz, va· 
puru baştan kara et, herkes 
kurtulsun; demiş, fakat Meb· 
med Ali kaptan bunu dinle· 
memiı, bu yüzden aralarında 
çıkan şiddetli münakaıada 

iki kaptan gemi süvariıini 

vardiyadan dışarı koğmuştur. 
Bunun üıerine süvari dııarı· 
da bir mllddet dolaımıı ve 

. tekrar vardiyaya d6nırek 

(lngiliz teferrücü) adını alan 
meydanlığa, Mussolini'oin 
emrile •( 21 nisan meydanı ) 
adı verilmittir. 

ltanbul 15 (Özel) - Ital· 
yanın her tarafında baıhyan 
boykotaj ve lnıiliz dostluğu 
iİttikçe ıiddet keıbediyor. 
Alikadar mahafil, Avrupa 
devletl~ri araıındaki müna· 
sebatı iyi görmemekte ve 
bundan dolayı Avrupanın 
biiyük bir tehlike ile kar· 
tılaımıı balunduiu kanaatini 
ıösterme k tedirler. 

demir atılmasİ için emir Yer• 
mittir. Mehmed Ali kaP,tan 
ifadesinde bunu inkir et
mekte iae de o sırada var· 
diyada nöbetçi bulunan ser 
dümen Hasan, hidiıenin bu 
suretle cereyan ettiğini ikrar 
t.ylemiıtir. 

••••• 
Staviski 

Davası havrete şa· 
yan saf halara 

• • 
gırıyor 

.B~ıarafı 2 inci şahijede -

bir .mile11eden bir buçuk 
milyon frank almıştı. Stavis· 
ki, bu parayı istikraz eder· 
ken, Habeıistanda bir ziraat 
ıirketi teıiı edeceiini ileri 

sürmüştü. Bilahar~ haber al· 
dıiıma göre, Staviıki, Hai· 
Je Selisenio gönderdiii de
t erli tatları da baıka bir 
müesseseye terhin etmiı, 

oradan da klilliyetli miktar· 
da para almıttn ! 

Alyot bunları anlatırken, 

mahkeme aaloounu dolduran 
dioliyeciler kalıkahayı ko
parmıılardı. 

Mahkeme reisi, Staviıkioin 
çevirmeğe muvaffak olduiu 
bu dolaplardan dolayı hay
retini sakhyamamıı, o da 
gülmüştür. 

Söylendiiine ıöre, Staviski 
davası, bundan sonra daha 
birçok safhalar geçirecektir. 

Alikadarlardan bazıları, 

bu dtvada daha bir çok 
6nemli ve bllyilk ıahıiyetle· 
rin ismi karıııcatını tahmin 
ediyorlar • 

Sarayda bir Ruın 
mDölLBERöm 

·------------------------1----V asili ki' n in gözlerinden akan yaşlar, 
güzel yanaklarından sttznlnyordu 

Faik Şemseddin, 1\1.Ayha» 

ıs -
Arabaya bindiği andan iti· 

haren ciddi bir teessür iÖS· 
termiyen Vasiliki, doğduğu 

yerden ebedi surette ayrıldı· 
iıoı bir daha hissetti ve ~ 

Kimbilir? Dedi. lstanbul· 
da ne olacağım! 

ihtiyar kadın: 
- Istanbul'da biç fÜphe

ıiz bir sultan olacaksın, kı· 
zım, buna şüphe etme, yal· 
nız.. Akıllı ve uslu olmak 
ıarttır; Bunu da hiç unutma. 
Bana ileride dua edersin! 
Dedi. 

V aailiki'nin gözlerinden iki 
iri yaf damlası, güzel yanak
larından anznlerek olgun 
göğsü üzerine düştn. 

Evet.. Vasiliki Atina'yı, 
tek annesını , komşularını 
bir daha göremiyecekti ve, 
henilz on dördünü bitirmek 
üzere bulunuyordu! 

Araba, kuvvetli dört at 
tarafından oldukça ıtir'atlı 
olarak çekiliyordu. Ve her 
i'eçen an ile V aıiliki doida· 
ğu yerlerden bir derece da· 
ha uıaklatıyor, yeni mukad· 
deratına da o kadar yaklaı· 
mıt bulunuyordu! 

Larisa'da bir ılln kaldı
lar; arabanın kırılan teker· 
Jetini tamir ettikten· ıonra, 
bir sabah ıene erkenden 
yola çıktılar. 

Y eniıebire yakın geldikleri 
vakıt, arabada il.inci bir arıza 
oldu; bu arııa kllçtlktı. bu· 
nun için burada mola verildi 

Arabacı ~e askerler ara· 
banın tamiri ile metıul olur 
iken yanlarına bet köylll 
yaklatb; birıeye ihtiyaç olup 
olmadıiını sordular. 

Bunlar Yunanca koeuıu· 
yorlardı: herhalde yerli Rum• 
lardan idiler • 

V aailiki bunlara: 
Ben bir TOrk kadını de· 

iilim, Rumum, Atina'da mü· 
teveffa papaz Nikola'nın 
vaıilikiıiyim. Haydı, erkek 
olduiu~uzu g&ıteriniz ve 
beni kurtarınız! 

Demek iıtedi. Fakat .•• Is· 

tanbul, barem, ıultanhk ve 
milcevherler ı&züntln 6nün· 
den ıeri bir geçit resmi 
yaptılar ve V aıilild aklına 

gelen bu fikri, tatbikten he· 
men vazıeçti. 

-6-
Kızlarağası 

V asiliki'nin bulunduğu araba, 
uzun günler süren bir seyahat· 
tan sonra, lıtanbula bir H • 

bah vakti vardı. 
Vaailiki, annesinden ma

sal sıibi b6yüklüğünü dinle· 
diği lstanbulu görünce bay· 
retler içinde .kaldı. Halbuki 
henilz harici birkaç manza· 
radan baıka birıey görmllş 

deiildi. Istar bul eski lstan· 
bul, kalın dıvarlar arasında 
gizlenen hariküllde utanbul 
ona hennz meçb61du. 

Yanındaki ihtiyar kadın 
bir defa daha: 

- Kızım, g6rüyorsun ki 
artık İstanbul' dayız. Cihanın 
hazinelerinin içinde demek· 
slniı. Ay•l!P- kadar ı•lea 

bu kısmeti tepme ve keodioİ 
iyi idare et. Çok güzelıİ~ 
bu diyarda güzeJlerin kader• 
çok açıktır! Dedi. 

Araba refakat edeO 
sipahilerden birisi, ıar•11 

Atioa'dan serdardan~ 
hediye bildirmiş ve,kızlarıi•,a 
bu canlı hediyenin heaıell 
saraya getirilmesini elllre~· 
miştir. Bu sebeble Vasilik11 

yanındaki ihtiyar kadıol• 
birlikte kızlarağasının daire· 
sine kolaylıkla girebildi. 
Kızlarağalar1, her vakıt ,.. 

raylarda en hikim bir kot• 
vet olmuşlardır. Bunhnn iri" 
desi Padişahların iradesi d•· 

"'!mekti. Bunun için, Kızlar•t•• 
sının yanına girmek birço1' 
teırifata:ve uıule tabidi. 1'1' 
larağaıının yanına gireol•'• 
birden secde mecburiyetiod• 
idiler. 

Kızlaraiaıının daireıi, ,,.ı 
padişahlara mahsus ola• 
mahrem kısmın hududu idi; 
yabancılar ancak baremıi•"' 
ıının dairesine k ıdar ıelr 
bilirler, bandaa ileriye ıeçr 
mezler. Ve artık baremai•"' 
ıının nüfuzu, veıatoti it' 
kanıırdı. 

Haramatalarına en bllJlk 
ıadraıamlardan bile fasll 
kudret ve nilfuıu ite bit 
vaıatabk Yermekte idi. 

V,aailiki'nin saraya geldi,1 

vakit. kıılaraiası Suriye D 
bir Arap hadım idi. Ve lfl" 
rette lizımdırki iyi bit 
adamdı. Kendisinden evelki 
kızlarağalar1. çok haıin, ço" 
sert ve liyakatıız olar•1' 
kazandıiı yOksek mevki doll' 
yııile çok botkim adaıul•'"' 
dı . Bu zamanın harem ıj•' 
sı, çok rahim ve ıefik bit 
adamdı. Onu elindeki kıl"' 

Tara daima iyi muamele ed•' 
oaların elemlerini teıki01 

çahtmaktan zeTk alırlard•· 
Kızlarağaaı, terdar tar•"' 

fından yazılmıt olan 111elr 
tubu okuyuncaya kadar v·
siliki'nin yüzüne bile bık"' 
mamııtı. Fakat mektub0 

okuyup bitirince, merıkl• 
V aıiliki'ye bakmaktan keo· 
dini alam adı. 

Devamı 1101__..,. 

Rüşvet alma 
- Ba,ıarafı birinci ıahi/~6 
nın nunıaralarını teabit et· 
mit ve bir zarfa koymuştot• 
Oınn futubat, madam p3· 

poloDan Alaaneaktaki e•io' 
ıitmit ve ilk taksiti iıteoıit• 
tir. Bunun üzerine terıi ,, .. 
binden zarfı çıkarmıt ye pa' 
rayı vermittir • 

Futabat parayı aldıkt•0 

sonra cebine iadirmit ve t•111 

kalkacaiı sırada, vak'ayı tı• 
kip eyliyea Poliı memurl•" 
ıiıli bulundukları mabald•: 
çıkmıılar ve Futubal'ı cilrdl 
metbud halinde yakalao>•f"' 
lardır. l 

Bayan Futubat'a derb• 
iıten el çektirilmiıtir. BugOO 
ilk tahkikat evrakı ile bir"' 
likte adliyeye tealim edil•" 
cektir. 


