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- Salı - 1 Birinci kanun 1936 
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.......__Yıl : 3 - No : 865 Telefon: 2776 

San cali ta Ediyor 
lngilte~e hükiimeti, devle IBir ;~ 

leri bir birine kalaca 
bloklara~ aleyhtardır 

alıkçılar kongresi b~ 
sabah toplandı -·-

Kalkiita, 1 (Radyo) - Bir 
Hindli, ansızın delirmiş ve iki 
karısını, üç kızını öldürmüştür. 
Deli, zabıtaca yakalanmak 
üzere iken onbir kişi daha 
öldürmüştür. 

Hükumetimiz, balıkçılığın isti/lba 
li için feyizli tedbirler alacakJ ı 

~vam kamarasının dünkü celsesi gayet 
heyecanlı olmuştur. Hariciye nazırı M. daki masıahatgüzarımızın ve 

Ankara i (Hususi) - Ba
lıkcılar kongresi, bugün saat 
10 da, ekonomi bakanımız 

Celal Bayarın bir söylevile 
açılmıştır. Kongrede her ta
raftan gelen balıkçı mümes
silleri hazır bulunmuştur. den, sorulaıi suallere birer birer cevap verdi bizim malumatımız tahtında 

olmuştur. Başka birşey yok-
Londra 1 (Radyo)- Avam mile göstermek istemiş ve tur. Ekonomi bakanımız, balık-

~~ınarası dün toplanmıştır. kuvvetlerimizi hüsnü surette M. Eden'in beyanatı muva- cılığın isti~bali için hiikume-
ııariciye Nazırı M. Eden, Al- teşyi eylemiştir. Bu cihet ora- /Devamı 4 üncü sahifede} ,tim izin' ço}< feyizli tedbirler 
~an - Japon itilafı hakkında • • --- alm~ğa karar verCl.i~fot söyle-

un beyanatta bulunmuştur. M.. Ruzveit Boenos~ tniştir. Kon rô mesd~ıne de-
i M. Eden, işçi saylııvlardan vam ediypr. 

. { 

t>el Beker'in sorgusuna ce- Ayrese vardı Kongr'e,· ·bugün reis, reis 
ap vererek demiştir ki : v<!krii ve katipler intihabatı 
- lki devlet arasında akdo- - - • • • ile encümenler seçilecektir. Celal Bayar 
an itilafnameden haberdar Arjantin donanması, tayyareler .............. ~ 
~ca, derhal Tokyo ve Ber- M A t k ~Sefirlerİmizden malumat is- ve 500 binGhalk istikbalde bulundu • n on es o 
l'ıı k. Almanya, verdiği ce- Boenos-Ayrns, 1 (Radyo) - _ -~~ __ 

An 
ta, bu itilafnamenin Komü- Pan Amerikan konferansında k r ı • 
~mücadelesi için yapııldı- bulunmak üzere buraya gel- araya n-e IV9ır 
l Ve başka hiçbir hükumet mesi beklenen Amerika reisi- h~raı IİIJll"aro ' v ar2:şova seya atı 
hine olmadığını bildirmiş- cumhuru M. Ruzvelt. diinuaY.· :n. 

. - .. ···- "'4 ... - ... - ............ "ıl .. ıı. ,,,__ • 

ıiltere'nin siyasası, mes'ele 
etmek ve devletler ara· 

1 diğer devletler aleyh~~e 
~lar tesis eylemek degıl, 
İçin çalışmaktadır. 

Adis-Ababadaki Hind müf
letinin, neden dolayı hal
g"enerah Graçyani tarn

an teftiş edildiği hakkında 
avlardan birinin sorgusuna 
M. Eden şu cevabı ver
tir: 

~ Adis-Ababa'daki sefa
anernizin muhafazası için 
~~:~ müzkur şehire gön
l&ırniz askerlerin kaçacak
talya hnkumetine bildir-

anzeland 
flndra seyahatın-
1an memnun 

M. Vanzeland 
~k , sel, 1 (Radyo) - Bel-

Arjantin donanması ve otuz hakkında hariciye nazı• 
beş tayyare, M. Ruzvclt'i kar-

şılamıştır. rından malumat aldı 
Arjantin reisicumhuru M. 

Lord Eden 

Josto ile hariciye nazırı ve 
21 Amerika devleti miimcssil
leri istikbalde hazır bulun· 
muşlardır. Beşyüz bin kişilik 
halk kütlesi, M. Ruzvelt için 
tezahüratta bulunmuştur. 

M. Ruzvelt, gördüği.i hüsnü 
kabulden fevkalade memnun 
olduğunu beyan eylemişti r. M. Ruzvelt diğimiz de, Adis-Ababadaki 

ltalyan generalı, bize bir ce- ............ -----------
F ransanın müdaf aas · çin 
on bir milyar frank ayrıldı 
Kabine, dün f evkaliide bir toplantı yapmış 
ve müdafaa işleri etrafında konuşmuştur 

Paris, 1 (Radyo)- Meb'usan 
meclisi, dün iki defa toplan· 
mış ıe Cuma günü parlamen
toya gelen hükumetin muhtelif 
takrirlerile kanun layıhalarını 
tetkik eylemiştir. Gelen kanun 
layihalarından biri de, amele
lerle patronlar arasındaki ih
tilafların halline dair o!an ka
nundur. Bu kanun, derhal ruz
nameye konmuştur. Dokuz 
saylav, bu kanun hakkında 
söz söy\iyece~lerini riyasete 
bildirmişler ve isimlerini kay
dettirmişlerdir. 

Fransız başbakanı M. Leon Blum 

Romanya hariciye nezareti binası 
Bükreş, 1 (Radyo) - Ro- ı rak, bu ay içinde Ankara'ya 

manya kralı Sa Majeste Karol, geleceğini söylemiştir. 

dün Varşova'dae dönen bari- -M L ı 
ciye nazırı M. Antonesko'yu • ava 
kabul etmiştir. Al hinde mühim 

M. Antonesko, seyahatı ey 
hakkında krala uzun malumat bir cereyan başladı 
vermiştir. 

M. Antonesko, saraydan 
çıktıktan sonra hariciye neza
retine gitmiş ve orada mühim 
bazı meseleler hakkında arka
daşlarile konuştuktan sonra, 
gazetecile ı e beyanatta buluna-__ _.. 
Yeni bir tah

telbahir 
Daha denize 

indirdiler 
M. Laval 

• 

b aşbakanı M. Vanzeland, 
ta'dan buraya dönmüştür. 

l~ileyh, seyahati hakkında 
~ ., 
Cı ere beyanatta bulun-
'~ çekinmiştir. Yalnız 
d~tıe refakat edenlerin 
d1klerine göre; M. Van
d ' Londra seyahatinden 

Matbuat kanununun ne za· 
man milzakere edileceği, yarı.ı 
belli olacaktır. 

Parlamento, önümüzdeki Cu
ma günü Fransa'nın harici si-

M. Vanzeland, kabine içti
mnında seyahati hakkındaki 
intibalarını ve İngiliz ricalile 
olan temaslarının neticesini 
bildirecektir. 

hakkında mühim bir kabul etmiştir. Bu miktar, ge-
yasası 

toplantı yapacaktır. Hariciye çcn seneki tahsisattan dört 
Nazın M. lvon Delboş, o gün milyar frank fazladır. 
harici siyaset etrafında mühim Paris 1 (Radyo) - Fransız 
beyanatta bulunacaktır . kabinesi, dün fevkalade bir 

Bugünkü toplantıda, Fran· toplantı yapmış ve Fransa'nın 
sa'nın müdafaası için 11 mil- müdafaası hakkındaki tedbir· 

Serburg 1 (Radyo) - Fran

sızlar, bin üçyüz ton hacmin
de Vestan adında yeni bir 

tahtelbahir yapmışlar ve dün 
denize indirmişlerdir. Bu 

tahtelbahirin, deniz altında 
on ve üstünde yirmi mil sür
atı vardır. 

Paris. 1 (Radyo) - Fran
sa' da radikal mahafilinde eski 
başbakan M. Laval'ın takip 
ettiği siyasa aleyhine bir cere
yan başlamıştır. Bundan dolayı 
M. Laval aleyhine parlamen
toCla tenkid bekleniıor. 

~tcce memnun iörünüyor. 
yar 700 milyon frank tahsisat leri konuşmuştur • 

--
• 

• 
• 
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idim. 
Sonra Necla: 
- Ben de dışarıda idim. 
Dediler. 
Muzaffer hatırlamıştı: 
- Evet evet şimdi hatırla· 

dım. Bundan beş altı gün ön
ce bir arkadaşa, bana bu iş 
için bir adam göndermesini 
söylemiştim. 

Sonra eli ile o konsolu 
göstererek; 

- işte bu idil. Dedi .. Fa
kat bu işin benim ve karımın 
evde olmadığı bir zamana 
tesadüf edişine şaşıyorum!. 

Kemal niçin bana bu ada
mın geldiğini ben eve gelince 
söylememiştin? 

Kemal: 

ı .Dırıncı 

i hayvan, ltalya'da 
• • 100 metre yüksek-
1 m l Ş.. liğinde bir heykel 

B
• • yapılacak 
ır şampanze, makinede dikiş dikmesini bile ltalya'da yüz metre yüksek· 

Ögv renmiştir. Kedilerde sonuncu geliyorlar. likte büyük bir heykel yapıta; 
cağı haber veriliyor. Bu heyke 

Hayatının 32 senesını hay- şu vak'a şampanzenin ne ka- vayı çıkarıyor, bıçakla soyu- bir mermer kaya dağında, 
vanlar arasında geçiren Nev· dar zeki olduğunu •gösterir: yor, yiyor! kayaların yerinde oyutnıııs• 
york hayvanat müzesi müdürü Elinin uzanmıyacağı bir yer- Bütün bunlar 20 dakika ve yontulması ile yapılacaktır· 

şeylerle meşgul Dr. Brair: de muz gören hayvan yerden içinde olmuştur. Fakat bu Bir senedenberi hazırlıklar• 
görmiyorum. - Ben bütün hayvanların bir değnek alıyor, muzu onunla tecrübeyi tekrar ettirdikleri başlanmıştır. 

Öteki adamları boş yere düşündüklerine hükmediyorum. düşürmek istiyor. Fakat değ- zamar bunu bir iki dakika Fakat, bu heykel etrafırıd1~ rahatsız etmiyelim.. Diyor: nek elinden düşüyor ve çok içinde yapmağa başlıyor. ltalya'dan hiçbir haber verı 
Bu işi mutlaka 0 adam - Doktora göre, hayvan- uzağa gidiyor. O zaman baş- Gorili daha yakından memektedir. Hatta burı00 

yapmıştır. Şimdi onun yaka- ların düşünce kuvvetleri hazan ka b ir değnek alıyor. Onunla Tanısaydık Mussolini'nin bir heykeli ol~· 
sına yapışmalı. çok büyüktür. Bundan başka, meyvayı düşürüyor. Dr. Brair, orangotanı ikinci cağı hakkındaki şayialar tekı'.P 

Muavini sordu: diğer hassaları bizimkinden Başka bir gün, gene yük- yaphktan sonra şöyle diyor: olunuyor. Yalnız heykelı0 
_ Acaba 

0 
mu sahiden? kuvvetlidir. Mesela arı, insan sekte bir muz görünce onu Eğer gorili daha yakından "Genç ltalya., yı temsil et· 

_ Yüzde yüz odur ... Hiç gozunun göremediği ultra elile tutmağa çabalamıyor, tanımış olsaydık belki oda mesine ihtimal veriliyor. b 
şüphe etmiyorum. violet ışıkları görür; köpek değnek arıyor. Değnek te bu- üçüncü olurdu. Fakat bu hay- işin en garip ciheti, tJ 

Fakat Muzaffer komiserin bizim duymadığımız kokuyu lamayınca yerine dönüp otu- van esaret hayatına çok daya- heykelin yapılmakta oidu~tl 
bu kararına karşı gelmişti. duya". ruyor. Düşünceli düşünceli namıyor, ölüyor. Elimizde kal- söylenen dağın bütün şehır· 

- Ne diyorsunuz? Dedi. Hayvanların sevgi, memnu- duruyor. Sonra birdenbire dığı kısa müddet içinde yap- lerden uzakta hali bir ye~ 
Bu adamı bana gönderen ar- niyet, kıskançlık, hiddet his· kalkıyor, kafesinin bir köşe- tığımız tecrübeler iyi netice olmasıdır. Bu büyük heyke 
kadaş bilmediği, güvenmediği feri gösterdiklerini hepimiz sine gidiyor. Bir tahta sandık vermiştir. Onda da, öğrenme orada ne maksatla yapılıY0'' 
kimseleri bulmaz.. biliriz. Bu hallerde hayvanla- alıyor. Onun üzerine çıkıyor kabiliyetinin kuvvetli olduğu dersiniz?. 

Zannetmiyorum ki bu işçi rın da aklından insanların dü- ve muzu koparıyor. görülmüştür. ·•· ••--
bir hırsız olsun.. şünceleri gibi düşünceler geç- Tecrübeyi ilerletmek için Alınan neticelerin kifayet- Pamuk 

Olabilir; odada yalnız kal· tiğiden şüphe edebilir miyiz? muzu daha yükseğe asıyorlar sizliği yüzünden gorili dördüncü 

mıştır. iju yüzden adama hır- Gene Dr. Brair'e göre, dün- o zaman şampanze sandığın ~a~an .. ~~~to~, zeka ~mtihanında Amerika' da bil 
- Hemen baloya gidecek- sız dem{tk; alnına kirli dam- yanın düşünce, hatıra ve tak- üstüne bir sandık daha koyu- uçunculugu fıle verıyor. 

tiniz de ... Telaş arasında unu- gayı yapışbr:mak; başka şey- lit kabiliyeti itibarile en zeki yor. Muz biraz daha yükseğe Gelgelelim file seneki rekolte 
tuvermişim... lere 8fanmada0t onu suçlu on hayvanı derece sırasile kaldırılınca bir sandık daha Doktor, fil hakkında di-

Komiser bu haber üzerine çıkarm\k ~oğru bir.şey değil- şunlardır: koyuyor. Bu suretle bir kule yor ki: fazla dır 
biraz sevinir gibi oldu: dir herhalde iti• .düşününüz 1 - Şampanze, 2- Oran· yapıyor, nihayet muzu kopa· "Fil, hayvanlar dünyasının A 'k h'"k" t" . arsıtl· 

- Ala; dedi. işte bize bir bir kere bakalım. filozofudur. Hiçbir hayvan l lm~rı at u ut1!1t~sıu.~nıne l1'c;rı· 
Komiser ; gotan, 3 - Fil, 4 - Göril, rıyor. . . . usa zıraa ens ı u ~ ra' 

ip ucu göründü zannedersem. 5 Köiek~--6-:_- Ku;duz:- Dr. Braire bu misalden son- onun. k~dar kuvvetlı değıldır derdig"i 11-11-936 tarihl1..,tl~ 
Kemala sordu.· - Olabilir! -dedi- Size bu h b h t t kt d , •. 

d 
7 - At, 8 - Deniz arslanı, ra, alet kullanmak ve vasıta ve ıç ır ayva .. n .. u ma . a a pora nazaran yeni par•'', 

B a amı bulan arkadaşınız ya- ı .... •ok-muştuunaudza?mı odaya siz mi nılmıştır bu kere .. Nihayet 0 9 - Ayı, 10 - Kedi. yaratmak kabiliyetinin insana onun kadar guçluk çekılmez. istihsali "çekirdeksiz 0 8 
d'I• 

.. da bir insandır. Doktorun şampanze may- benziyen maymunlarda görül- Fak~t insanın eline geçince en 26,885,000 kental tahınin eç;rı 
- Evet; Bunun üzerine Muzffer biraz mununu birinci derce.ede zeki düğünü ilave etmektedir. mutı ve yum~ş~k baş.~ı ~lan mektedir. Bu miktar .gefaı· 
- Saat kaçta gelmişti? inanır gibi oldu; bir hayvan saymakta hakkı Bir hikaye daha hayvan da fıldır. Çunku o, mahsulünden % 16,6 bır "e 
- Öyle zannediyorum ki d ç · k t d ğ"l b"l ı k asS

11
' Belki 1 var ır. ünkü şampanze, eğer Hayvanat bahçesinden bir ınsanın, uvve çe e ı se 1 e, lalık ve beş sene i 11 • de 

saat iki vardı... - ·· k 1 "t'b ·1 ·kt.d k b"tıll 
_ C.iHit'ri vA~it kac.h 

2
"'-_ Demişti., köpek gibi binlerce seneden· başka hikaye: a 1 1 1 arı e ve 1 1 arca en- nazaran ise % 7,1 nis "' 

B dd -yottnr." · ' · br:r.i1ın· c:--~ 1 ;ı.uh,..r.:1l..er 1 ~ii\:,ümüs Zekası ile akıllara hayret disinden üstün olduğunu bilir. tenakus arzetmektedir. ef 
- u mü et zarfında hiç · "UU5 ~-au... t!LJ ... reK.ı R f ı h .,. ti 

d Z 
b" h . v ı: ..... .. ... ~.... 0

• - .. 0---- - - " ir i P. ir av zarfında Mısır ziraat nezaretini•• ı.ı~ 
o ada yalnız başına kalmış - aten herşey ap - açık.. ır ayvan olurdu. Köpekte ho;g bir gü;-hava - almak 16 ~uhteJi.~ iş ?~retilebilir. rettiği bültende 1936 P~ııl· 
mıydı ? Geçen şeyler şu; . • öğrenmek kabiliyeti vardır. için dışarı çıkmıştı. Bekçiler, ~ Kedı ve kopek - gıbı, hayvan- rekoltesinin başladığı 1 ~Yd,r 

Kemal bu sorgu Üzerine biraz " işçi geliyor .. Şampanzede de ayni derece- o yokken, kafesine, içinde bir 18,.1'ın ancaL y~vrularında ze- den f lkt eşrin sonuna ~' !.'" 
tereddüt eder gibi olmuştu. " Kemal onu hiç çekinme- dedir. Masaya oturup çatalla muz bulunan bir metre kadar kanın _fazlalığı .8örüldiiğü hal- Çırçır fabrikalarında çekırd'rı· 
fcr~unun farkına varan Muzaf- den alıp odaya getiriyor ve bıçakla, 8 yaşındaki bir çocuk uzunluğunda bir demir boru de filde yaş k';ydı-hiç -yok:-~ leri çıkarılan pamuk ınikt:li~ 

' Ç k onu yalnız bırakıyor. işine gi- gibi yemek yiyen şampanzeler koyuyorlar. , Dohong kafesine tur . ., nın 3,843,932 kantara b 
söy-le. e inme. Herşeyi açıkça diyor. az değildir. Hatta bir şanı- dönünce . muzun kokusunu alı- Fillerin ayakta uyudukları olduğu bildirilmektedir· ,-

Diye ihtar etmişti . Kemal, bunları tasdik etmiş panze makinede dikiş dik- yor. Meyvayı borudan eli ile malumdur. Fakat, uyurken, Boenos Ayres'ten verile
0 ~iı' 

1 
idi meğe bile alıştırılmıştır. tutup çıkarmak istiyor. O hava biraz serinse, bulunduk- lumata nazaran Arı'antin h'tJh .... 

- şte herşeyi olduğu gibi · H t • b h ı•· Ev t · · d B · ayvana , a çesinde _zam .. kafe_sin __ içinde dolaşıyor. ları yerin kapısını kapamag" ı metinin 1 Mart 936 tar.ıhı·ııe 
söylüyorum. Hiçbirşeyi sakla- - e ışım var ı .. eyın mıyorum. elbiselerini tenıizliyordum. bir vak'a Sazları bıç~ğın ü~erin~ -;.ı. ihmal etmezler. den 31 Ağustos 936 tarı jlr 

Ş b l k K · K 1. b d Hayvanat bahçesinde geçen rıyor, bura.va sokuyor. Mey- :- Filin hatırası son derece kadar ihraç ettigw i panıuk ıJlt• 
- unu i i unutacağın omıser ema ın u edik-1 ----------.:....:........:._;~~-..::_~~~=_:.=:_ tıJ 

veya yanlış söyliyeceğin en !erine kulak~asmadan sormağa kuvvetlidir. Bir fil, hayvanat tarı 37,854 tonu bulrn~~bll 
küçük bir nokta yolumuzu şa- başladı. b~hçesinde kendisini lkızdıran 1/1111936 tarihinden ıtı pB' 
Ş rt b ·ı· B. d b" · b B d I ,,, ~ ~ bır çocug"' u üç sene sonra ta· Polonya'ya ithal edilecek ,.~ 

ı a ı ır. ız e ır ış ece- - u a amın a etleri var- . ...,. ~ .. 
remeyiz. iyi, düşün ba kalım. dı değil mi? '''' ~ ~ nımıştır ve hortumunu kaldı· muklar için bu ithalat arı do 
işçi odada yalnız kaldı mı hiç? - Evet İsimlerini bilme- rarak öfkesini göstermiştir. müstahsil memleketle!dl~fll'~ 

- Evet bir an için kalmıştı. diğim bir sürü alet.. .. Sıra köpekte ~u_d~~ ~oğ~ya G~y_n_!.3,kai~' 
- Ne kadar bir zaman ? - Bu adam nasıl oldu da Kopcğin C zekasından çok uzerınden yapılldıgı ta jı 

TA#Aı', b h d'f . b h .. d ·ı kfr J3tJ " 
- Ne kadar mı ? .. mücevher kutusunun yerini <:;c:,,.,..Atı .- (i~ a se ı mış, unu erkes tas- musaa e verı ece ı . ı ,. 
- Evet . .. keşfedebildi. .::::?" ~: ~ i!_k _ __etmişti!.:_ Bilhassa av kö- manda bir pamuk bo~~~5tesi5 

- Zannedersem bir saate Öyle zannediyorum ki Ba- ,,, ... ,.,~, ~ \ .... ~_. .. ,,. pekleri son derece zekidi;:-·- pamuk arbitraj maha k bor 
yakın olsa gerek . N l t ""'"''""" ~ . Almanya'da Hans isminde edilerek Bremen pan_::ıu ..... el' 

yan l ec a onu saklamağı ,6' l & .ff.".'.' /il' ~ıııı'' /' ~ d 1 k , .. .. w 
- Bu adam hakkında ne unutmuş olsa gerek! , rfflll'"''" ~~;. · ~t bır at ta hesap işlerinde şa- sasın an ayrı o ara 

gibi şeyler düşünebiliyorsunuz? Bu söz üzerine Necla biraz ~ yanı hayret bir zeka göster- yapılaca~tır. . sss 
Necla: kızmıştı. PI~:4N(!O / (." miştir. Yunanıstan - Pıre a~:ref. 
- Yaoi onun tavırlanndan - Hayır dedı" b · · '"' Bu at kendisine sorulan he- dan a~ınan malumata g~iiksl 

• u ışı ya- , 1 l . .. muk fıatleri gittikçe ı ·,,..~ 
bir mana çıkarabildiniz mi? pacak kadar sersem degw ilim. sap mes e e erme ayagını yere kt d" B. kk pafllıı~p 

K 1 b. d .... d"' -ıt .AA AA k me e ır. ır o a tıl( 
ema ıran uşun u: Kocası da söze karışmıştı: •wrwr,w•9 IMR.ANfYE vur~ra. cevapvermektedir. Sağ fiatı 50 drahmiyi bulıflıJŞjdı~ 

- Bir mana! diye kekele- _ Evet dedi. Karımın hiç- '/ ~ ayagı ıle vurdukları bir sayı- pamuk fiatlerindeki yükse dl" 
di. Ve sonra devam etti. bir şeyi unutmadığına emin 2ee, eee rıtJK~JAT -VAfı. dır. Sol ayağile vurdukları da pamvk rekoltesinin aztığıf1Jı 

- Vallahi bu hususta bir l b·1· · • k b ı.tt" o a ı ırsıniz. Her yaptığı şeyi , , - on sayıya mu a ildir -·r ·}d·v· k d d'Jıne~· 
şey diyemiyeceg"im. hatırlar! .a. (1 IUl/ 1) "- B- .. h- . - k. - b:--- ı erı ge ıgı ay e ı --;~ • • ~ 9' ,M • • 6.. u, şup esız ı, ter ıye edi· "f" 

Onu bir... Ne diyeyim... Komiser bu anda gülüm- : 5 . A •l ft'~ lerek yetiştirilmiş bir hayvandı. dar hatıra kuvveti ve o 
Basbayağı bir işçi olarak bul· sedi. • ~ ~ ~ • RO ~ Sahibi, hayvana bir sual sor- mek kabiliyeti vardır. 

0
., 

dum S b h t k : il" 19 A ,~ ~ A d k 1 ğ s ,. 
· onra u usus a pe - Yaptıklarını hatırlar mı!. ., ili ..- 5 duğu zaman at ayağını müte- ~-~ın. .~ u ~ ı bıı' 

fazla bir bilgiye de sahip Zannetmiyorum. • ~ a' O ~~ madiyen yere vurmasını öğren- [r~ce . delıktır. Şımal ~ 
değilim ki. isterseniz bunun aksini ıs- ' ~ 1 ~ 50 // mişti. At lazım geldiği kada nızlerı kenarında '/ iP 

- Onun bir saata yakın t d k b 'I ' b - . r beyaz ayılar, buzun 'lıJ) 
pa e ece ir misal söyli- : ., /; ~ 50 yere vurunca aşıle bir işar~t b l ki d l ğ o 

bir zaman zarfında odada · "? ' ı h · a ı arın o aştı ını ' yeyım mı ' #'/ yapıyor, ayvan duruyor. d h b ıcır•' 
kaldığını söylemiştiniz değil Muzaffer hayrette kalmıştı: : // ~ 1, Kunduz da zekidir bulykmlaz, elmeln uzu 
mi? s·· l - // A b .. a ı arı av ar ar. 

- oy eyinizi. tın u zekasına rağmen z il k d"/ef J' 
- Evet!. Belki de bir saatı Dedi. • Dr. Brair kunduzu ondan daha K d. ava ıl. en ·~tib,ııı. 

geçmiştir bile D h k d ~ .. l e ıye, ge ınce ı f1 v 
- a a ço eğil, demin once a ıyor. Nehir kenarla- -en son derece'-··ı kazsnll ~r 

Bunun üze .. ine komiser kat'i · d ·· ·· d J ı sıze uşunmenizi söylemiştim. B' - rın a yaşıyan bu hayvanın zavallı hayvanın zekas•11 ~,ı 
kararını verdi: Siz amelenin geldiğini bilmi - ırverirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybed;~;;paran heba yuvasını yapmakta gösterdiği pimiz tecrübe ile biliriı· ·..i ' 

- Hiç şüphe yok artık!. d olmamıştır .. ~em. yfr7 le_rce vatandaşınızı zengin etmiş hem de b"" ··k b" · . bW 
H 1 . d ki yor unuz. yurdunun goklerıne bırkaç filo katmış olursun Bu .. l ~y~ .. ır ınş~ maharetı ve ta şimdi onun sondan c 

ırsızı e e geçır i . Başka ( Arkası var) . d b' . . . yuz erce duşunu.ş kuvvetı çok fazladır. oldug .. unu ög"' renı·nce birat 
zengın en ırının de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. D 

enız arslanında da fil ka- mız sıkılıyor. 
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1 Hikage Yol arkadaşları Fratlflfi Sperco 

\----------------------·----- vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

il' 

fi' 

I·~ ı. 

Siyah mantolu, siyah baş 
Örtülü yaşlıca bir kadın, pa
halı sigaralara mahsus tene
ke bir kutudan sekizlik bir 
sigara çıkardı. Ellerile ceple
rinde kibrit aramağa başladı. 
Karşısında oturan, gömleğin
den yakalıklı, boyun-bağsız, 
Yaka 'düğmesi parlak yalancı 
taştan, traşı uzun bir adam, 
kadının kibrıt aradığını anla
yınca, yanmakta olan kendi 
sigarasını uzattı. Yaşlı kadın, 
bu sigarayı eline almak istedi, 
fakat beriki tutulamıyacak 
kadar küçülmüş olan sigara
sını kadının dudaklarına doğ
ru tutu. 
Kadın önüne biraz eğildi. 

Hızlı hızlı avurdlarını şişirip 
indirerek sigarasını yaktı ve 
kendisine ateş ikram eden 
adama, teşekkür makamında, 
bir temenna savurdu, Bir iki 
derin nefes çekti. Havaya, 
Yarısı ağzından, yarısı burnun-
dan çıkan esmer bir duman 
Yayıldı. Tatlı birşey yemiş 
gibi yutkundur Soluk ve bu
ruşuk yüzünden keyfinin pelc 
Yerinde olduğu anlaşılıyordu. 
Sonra ayaklarını tahta kana
Penin üstüne çekti. Diz çöker 
Veya bağdaş kurar gibi 
oturdu. 

Bir aralık, ön alt dişlerinin 
eksikliğinden dolayı peltekle
Şen, yumuşak, kısık bir tiryaki 
sesile, hiç kimseye hitap et
meden, ortalığa doğru: 

. - Yolculuk, alışmıyanlar 
1<;in güç şey doğrusu.. Diye 
~Öylenmeğe başladı. Üç sene 
evveline kadar Istanbul'dan 
hiç çıkmamı~tım, y;ıni kmmı 
Relin edinceye kadar .. Şimdiki 
de yalnız başıma ilk yolculu
~um. Dün sabah Kayseri'den 
Reldim. Kızım orada. Yüzbaşı 
~tıf bey de damadım. Bir iş 
'<;in Ankara'ya inmek lazım 
~eldi; şey.. Merhumdan mu
hassas maaşımda 12 buçuk 
kuruş fazlalık var, demişler 1 
Değildir, diye söylemeğe gel
diındi. Şimdi de evrakını Is
tanbul' a gönderdik, dediler. 

9
• Zaten ben de lstanbula gidi

p~ Yorum. Mevlanakapıdaki ev 

cS J rıe :zamandır boştu. Kapısını doS. 
9~ı Penceresini sökecekler diye 
~e korkuyordum. Şimdi bir kiracı 
ıı · bulunmuş. Hayırlı sile inşaallah 

evj kiraya vereceğim. 
Sonra bana döndü: 
- Siz de lstanbula mı bey 

evladım? 

- Evet, diye başımı sal
ladım. 

- Hangi tarafa? 
- Erenköyüne .. 
- Ya.. Erenköyü. Erenkö-

1 Yii.. (içini çekti, rahmetli) süt 
\.birader de orada otururdu. 

Şimdi Sahrayıcedit te yatıyor 
zavallı. Belki de tanırsınız, 

defteri hakanide mümeyyizdi: 
Tevfik efendi: 

Benimle böylece ahbaplığı 
ilerlettikten sonra, kulağıınn 
iğildi. 

- Şey ... Haydarpaşaya be
raber ineriz, değil mi, dedi. 
Benim çok bir şeyim yok. 
Bir el çantası, bir de sepet. 
Bana yardım edersin, değil 
mi? 

- Elbette yardım eder· 
dim, amma ben Pendik'te 
ineceğim; oradan daha kolay 
oluyor bizim içini. 

Ümidi kırılır gibi oldu, 
yüzü gölgelendi. 

- Ya, öyle mi?. Ziyanı 
yok öyle ise!.. 

Siyah baş örtülü kadın bir 
an sustu. Gözleri ile yol ar
kadaşlarını birer birer süzi.i
yordu. Sıfır numara traşh 
kırışık alınlı, ufak-tefek birine: 

- Siz lstanbula mı? Diye 
sordu. 

- Hayır valide hanım. Es -
kişehir'e kadar .. 

Bir başkasına: 
- Ya siz? 
- Yok.. Ben öyle uzun 

boylu gidecak değilim, nah 
fŞUrada, çiftlikte ineceğim. 

;,, Kadın Haydarpaşa'da eşya
~ı- ta'Şrtacak bir arkadaŞ-ar;_-
:makta devam ediyordu. Nih;
, yet yolculardan biri: 

- Hanım, ben lstanbula 
gidiyorum, dedi. Sana yardım 
ederim, fakat benim de istas
yonda görülecek bir işim var, 
yerimi muhafaza eder misin? 

- A .. Tabii evladım, tabii 
ederim, hayhay.. ~en hiç me-
rak etme, haydi güle güle git, 
işini gör de gel.. Yerine bir 
şey olmaz, ben bakarım. 

istasyonda işi olan adam, 
yerini hepimize emanet eder 
gibi baktı, sonra raftaki eşya
sınına şöyle lbir göz gezdirdi. 
Yüreği emin olarak fırladı 
gitti. 

Tren bir haylı kalabalıktı. 

"HERMES,. vapuru 24-11-
936 günü gelip yükünü boşalt

~ ıktan sonra BURGAS, VAR

NA ve KôSTENCE için yük 

tahmil edip ayni gün hareket 
edecek. 

"ULYSSES,. vapuru 30-11· 
936 günü beklenmekte olup 

5-12-36 gününe kadar ROT

TERDAM, AMSTERDAM ve 

HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINES 

"NORDLAND .. motörü 22-
11·36 günü gelerek tahliyeden 

"'sonra ROTTERDAM, HAM

BURG ve STOKHOLM li-
manlarına yük alacaktır. 

"AASNE,, motörü 21-12-36 
tarihine beklenmekte olup 
26-12-36 ya kadar ROTTER-

DAM, HAMBURG ve SKAN-

DİNAVYA limanlan için yük 
tahmil edecektir. 

FINSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASI 

"SAVONMAA,. motörü 28-

11-36 günü limanımıza gele

rek 3-12-36 gününe kadar 

ANVERS ve FINLANDlY A 
için yük"'alacaktır. 
ZEGLUGA POLSKA KUM

PANYASININ 

"SARMACJA,. vapuru 7-
12-36 günü beklenmekte olup 
12-12-36 gününe kadar AN
VERS ve GDYNIA için mal 
yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME RU-

MEN KUMPANYASININ 
ucvçı:::. ........... ,, ·-r-·- :t.r 

12-36 günü gelerek MALTA, 
MARSIL YA ve ALGER li· 
manlarına yükliyecektir. 

İlanlardaki hareket tarihle
rile navlonlardaki değişiklik-

lerden acente mesuliyct kabul 
etmez. Daha fazla tafsilat için 
ikinci (Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004/200512663 Üçüncü mevkı kmopartimanda 

tam sekiz kişi idik, bütün 
yerler dop-doıu.. tkide bir Olivier ve şü
gıırrçı Diye kapı aralanıyor: d 

- Sonu yarın - rekası Limite ·---- -
B. . . • f t h vapur acentası 
ırıncı sını mu a assıs - . Al. Birinci Kordon Rees binası 

Dr. Demır ı Teı.:2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

Kamçıoğlu "THURSO,, vapuru 20 ikin-

Ci/t ve Tenasiil hastalıklar ci teşrinde~LONDRA,1=İÜLL 
ve elektrik tedavisi _ Te .. ANVERS"t;;-ğelip- yük 

lzmir - Birinci beyler sokağı- çıkaracak ve ayni zamanda 
Elhamra sineması arkas~nd~ LIVERPOOL ve GLASKOW 

No.: 55 
T elcfon: 3479 

Ciçin yük alacaktır. 
"POLO,. vapuru 3 . birinci 

ka;;~da~LONDRA, HULL ve 

ANVERS'ten gelip yük çıka

racak ve ayni zamanda LON

DRA ve HULL için yük ala

caktır. 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

"DRAGO,, vapuru)O birin-

. ci kanunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı-

karacaktır. 

GENERAL STIM 
·- "PHILOMEL,, vapuru 18 
ikinci teşrinde gelip LONDRA 

J' ı · 1 B durak• Büyük Salepçioğlu hanı 1 1 a.için yük alacaktır. - - -· 
11 aş • karşısında _ _ ......, 

1 
- Tarih- ~e navlunlardaki deği-b~ ;&'~~~~~~~~~=~~~~~:.'. 

~t' ~ !!!! şikliklerden mes'uliyet kabul 

Sıhhat Eczanesi 

N. V . 
W.F. lLVan 

Der Zee 
& Co • . 

" ISERLOHN .. vapuru 23 
ikinci teşrinde beklenilmekte 
ve 28 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. mzl _____ .. 

"EXPRESS,, vapuru 30 ikin
teşrinde bekleniyor ve NEV
YORK için yük alacaktır. 

EXCELLO,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, vapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELfA,, vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

"EXOCHORDA,, transat
lantiği 4 ilk kanunda PIRE
den BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

S. A. ROY ALE HONGROISE 
DE NAVİGATİON DANU-

BIENNE - MARiTIME 
BUDAPEST 

"BUDAPEST,. motörü 29 
son teşrinde limanımıza gele
DANUB (TUNA) limanları 
için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

"MARITZA,, vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları için yükliye
cekti. 

1 • 

Hal ı ar 

1 

sucatı 
·rketinin 

abrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

• . - ~ 

arı 

e ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

erleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
İYiimar Keı;zalettin caddesinde FAHRıı 
KANDEMiR Oğlu ' _, 

111 

MIR 
Mensucatı 

Türk :A.nonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpckbaş, Değirmen •

1 Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapat bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon o. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

sERvıcE MARITIME Do t r l
lM::ıımll~&::ı:ıl!mltmıllmt .. DD~ 

KUUJV!AJJ'l Alı· Ag~L 

.. :"~-~ :~ _:, ". ~ . .... 

M::ltl~11:1-
-• 

BUC. -\REST i:UI 
"DUROSTOR,. vapuru 25 Çocuk Hastalıkları 

son teşrinde bekleniyor, KÖS· mütehassısı 
TENCE, SULINA, GALAÇ ve lkinciBeylerSokağı No. 68 

GALAÇ aktarması olarak BEL- ---T•e11le111f•o•n-E;3E11
45.:::21!1E'i:iiGili!lmtl 

GRAD, NOVISAD, BUDA- tarihleri ve navlun tarifeleri 
PEST, BRATISLAVA ViYA- hakkında bir ta-hhüde giri-
NA ve LINZ için yük ala- [şilmez." 
caktır. Birinci Kordon, telefon 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

"Vapurların isimleri, gelme No. 200- 2008 
---------~---~--------~--=::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.,;;;.;.;.;.;;...;... ____ ~~ 

~t: - edilmez. 

,;~ ~ .; . ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zara.rsızdır ki gebelere kalp,~öbreklerı 
f"'UfjeD a aprahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bıle Doktorlar bunu tavsıye ederler. 

---
• 

• 
• 

1 

1 
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(Ulusal J Birlik) 1 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
---~~ ..... -..,.,... ..... - ,,...._ .....,..,,_ __.,~,..,..,.,.......,.. 

~ . Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlıı .. lskende n e ntak 1 zulüm -Birinci kısım: Sarar~~ş_'.__solmuş yaprak gibi ... 
~ 

ile c;arpışma ta evam ediyor Muhtar'ın; Kira Frosini ile ge" 
.. A • • • • • A ce vakti pencereden görüştük" 

Hukumetımız, çoktanberı d~am eden bu gayrı ınsanı muameleden lerini Tahir'de görmüştü 
dolayı lazımgeleiı· teşebbüsata tevessül etmiştir. gözünden gizlediğine emin 

lstanbul 1 (Hususi)- Gerek bu askerler camilere yerleşti- memek maksadile Sancak'a zulüm edilmektedir. 
lskenderun' dan ve gerekse An- rilmişlerdir. Camilere telefon getirildiği söyleniyor. Bütün Hükumetimiz, bu vaziyet 
takyadan alınan haberler, ora· tesisatı da yapılmakta oldu- Sancak'ta halk arasında heye· karşısında resmi ve mühim 
daki kardeşlerimizin, mütema· can fazladır. teşebbüslerde bulunacaktır. 

ğuna göre askerler camilerde 
diyen tazyik edildiklerini bil- Antakya ve lskcnderun' dan Antakya ve İskenderundaki 

kalacaklardır. Bu eskerlerin, dirmektedir. gelen haberlere göre köylerde Ermenileri, Türklük aleyhine 
Halep' den İskenderun' a ye- intihabat münasebetile her- silah aramak bahanesile büti.in teşvik ederek bazı hadiselere 

niden askerler getirilmiş ve hangi bir hadiseye mahal ver· Sancak köylerinde Türk'lere sebebiyet verilmek isteniyor. 

-----~~~· .... ~--------
Rus ordusu kim- Dün Brükselde 
seden korkmaz arbedeler oldu 

-----·----- -----·-----
Harbiye nazırı:Rusyaya hücum Komünistler, Reksistler lide-
edeceklerın vay haline, diyor rinin otomobilini taşladılar -.ı 

Mosko\ia 1 (Radyo) - Ko· istiyenlerin vay haline.,, Brüksel, l (Radyo} - Bel- \ Dogrel, dün Sari Lovada 20 
münist kongresinde Rus har- Diyerek sözünü bitirmiştir. çika Reksistleri lideri Leon bin kişilik bir kalabalık huzu-
biye nazırı beyanatta bulun- ..,...... ... • ... _..... runda bir söylev vermiştir. 

muş ve Rus tayyarelerinin, r._revler ransa Komünistler, avdette lide-dünyanın bütün tayyarelerin· 'I Y 1 rin otomobilini taşladılar. Bu 
den daha kuvvetli olduğunu, esnada kargaşalıklar olmuş ve 

tayyareciliği tam ve kamil bir en d ,. şeye d u·· şu·· rd u·· zabıtar.ın müdahalesi netice· 
surette bilen yüz bin Rus tay- sinde sükun iade edilmiştir. 
yarecisinin, Rus topraklarım • Kargaşalıkta birkaç kişi ya· 

koruma amade bulunduğunu M. Lebrun, dün bir birini taki- raıanmıştır. • .. 
söyledikten sonra: ----

- "Rusya'ya taarruz etmek ben iki heyet dinledi 
M. Molison 

3 devlet 
Paris, 1 (Radyo) - Kabine etmiş ve amele grevlerinin, Harp tehlikesinden 

V L azalarınrlan..mürckkeO hir he· kofl'İij\İ7,fYl tahri(...,)~ınrl'>n ;f,. .. ; Luı· ~ıırıaga oaşcacıı __ _._ .. ___ -- -------- ycL, ııu'l'rcıye nA"tlrı ı\f. ıvon ge aıgını ve bütün Fransız " " • 
kıracak mı? Delboş,un riyasetinde olduğu milletiııin bu tahrikata mu- Londra 1 (Radyo) - Mos-

halde dün reisicumhur ·Alber halif olduğunu bildiren bir kova Komünist umumi kongre· Londra, 1 (Radyo) - Meş· 
hur tayyareci Molison, karısı
nın rekorunu kırmak ıçın 

Londra' dan kalkarak Marsil· 
ya'ya varmış ve oradan Ka
hire'ye varmıştır. M. Molison, 
süratle seyahatına devam edi· 
yor. 

Lebrun'u ziyaret etmiş ve muhtıra vermişlerdir. sinde muhtelif hatipler tara· 

l d d 1 
fından söylenen sözler,· Eston-

grev er en o ayi vuiyetin Lil, 1 ( Radyo ) - Büyük 
nazik bir safhaya girdiğini fabrikalardan ikisi, istihdam ya, Lctonya ve Finlandiya si-

yasi mahafilinde derin akisler 
bildirmiştir. ettikleri amelelerin hepsine yapmış ve umumi heyecan 

M. Riyovlenin riyasetindeki izin vermişlerdir. uyandırmıştır. Her üç. memle· 
eski , muharipler heyeti de Bu amelelerin miktarı, beş kette bir harp endişesi başla· 
reisicumhuru ayrıca ziyaret bine yakındır. mıştır. ···••······--------

vaktin geç olmasına rağmen 
hala uyumadığı, gündüzlük el· 
biselerinin sırtında bulunma
sından anlaşılan güzel bir ka
dın gölgesi peyda oldu. Kirya 
İrini yarı açık penceresinden 
bu kadının Frosini olduğunu 

anladı. 
Bu sırada ay da bulutlar 

arasından kurtulmuş idi. Şim
di gerek cadde ve gerek des
potnn penceresi daha güzel 
görünüyordu. 

Muhtar, küçük bir tered
dütten sonra, Frosini'nin bu-
lunduğu pencerenın altıne 
yaklaştı ayaklarının ucuna 
kalkarak pencereye bir derece 

daha yaklaşmak istedi.Frosini 
de pencereden yarı beline 
kadar iğildi. 

Birşeyler görüşmeğe başla· 

dılar, Kira irini ne görüştük· 

lerini duyamıyor, faka bu ge· 

ce muhaveresinin nelere aid 

olabileceğini anlayordu. 
iki sevdazedenin hiçbirşey 

gördükleri hiçbir şeyden şüp· 
helendikleri yoktu. Gecenin 
bu pencere mülakatını karan· 
lıkları iç.inde dost ve düşman 

İzmir dördüncü mıntaka si
cil muhafızlığından: 

Bornovanın Kurudere kö
yünde Mengene mevkiinde gün 

idiler! 
Halbuki, Muhtar paşayı ve 

Kira Frosini'yi, bu halde gö· 
ren, cürmü meşhud halinde 
tutan sade yarı kapalı pencere 
arkasındaki Kira İrini değildi. 
Muhtar veya Frosıni'yi başka 
birisi, korkunç ve tehlikeli bir 
adam da takip etmekte idi ve 
bu adam da Tcpcdclenli'nin 
vasıta ve fenalık aleti Tahir 
idi. 

Tahir'de, Kira irini gibi, 
fakat bir köşe başında giz· 
lonmis Frosini, Muhtar müla· 
katını seyrediyordu. 

Muhtar, bu pencere müla· 
katının fazla devamını tehli· 

~eli buldu fakat çok mes'ud 

bir halde F rosini' den ayrıldı, 
yoluna devam etti. 

Frosini, Muhtar'ın arkasın· 

dan bakıyordu. 
Kira İrini de, Muhtar uzak· 

laşırken peceresini : 
- Tü.. Ne ayıp l 
Diyerek kapattı ve tekrar ya· 

tağına girdi . 

"' * ıt: 
Kira İrini ertesi sabah kalk· 

tığı vakit, hala dün akşal)lki 
sahne ve hadiseyi düşünüyor?ı.ı 
vaziyet ciddi ve mühim id1

• 

_ · Arkası var/, 

/ngiltere deı· letlerı 
birbirine katacak 
bloklara aleyhtar 

( Baştarafı 1 inci sahifede) 
fık görülmüştür. 

~' 
lnebolu davasına 'dün Yunan kr h bu 

deva~-~lundu gün Yavuzda 

doğusu ve kuzeyi ve güneyi 
cebel batısı Süleyman oğlu 

Yusuf ile çevrili 5 dönüm, 
ayni yerde gün doğusu ve 
kuzeyi cebel batısı ve güneyi 
Süleyman oğlu Yusuf ile çev· 
rili 4 dönüm, a.yni yerde gün 
doğusu Mahmud oğlu Mehmed 
batısı ve güneyi cebel, dere 
kuzeyi İsmail oğlu İsmail ve
resesi ile çevrili 10 dönüm üç 
bahçe babası deli Ömer oğlu 
Nebiden intikal ettiğinden ba· 
hisle Zahide tarafından yeni· 
den tescili istenilmektedir. 
Kaydı bulunamıyan bu malla
rın 10· 12-936 perşembe gqnü 
yeri~de tahkikat yapılacağın
dan mülkiyetlerinde sınırla· 
rında yahut diğer herhangi 
bir ayni hakkında ilgilisi oldu· 
ğunu iddia eden varsa o gün 
yerinde tahkik memuruna ya· 
hut o güne kadar İzmir dör
düncü mıntaka tapu sicil mu· 
hafızlığına belgclerile birlikte 
müracaatları bildirilir. 

Londra; 1 ( Radyo ) -

Avam kamarasının dünkü top· 

lantısı, geç vakte kadar de· 

vaın etmiştir. Amele partisine 

mensup saylavlar; Portekiı'in, 
mütemadiyen ihtilalcilere 111ü· 

himmat yetiştirdiğini ve diğer 
devletlerin de Portekiz yolile 
ihtilalcilere yardım ettiklerini, 
ltalya'nın ihtilalcilere muave· 
net için Mayorka adasına as· 
ker gönderdiğini söyliyerek 
heyecanlı beyanatta bulun
muşlardır. 

y 

Vapurun fazla yük almasından :._._ __ _ 
battığı hakkındaki kanaat umumi Gazeteler, iki memleket arasın-

Batan İnebolu vapuru da· sonra mütemadiyen batmak ' dahi dostluktan hara• 
c 

vasına, dün öğleden evvel tehlikesile çarpıştığını beyan l b . 
saat 10 da Ağırceza mahke· etmekte ve kamaralara hücum ret e ahsedıyorf ar 
mesinde devam edilmiştir. eden suyun boşaltılması için Atina, 30 (A.A) - Atina müdafaası hakkındaki müşte-

Dünkü celsede, istinabe yo· vapur süvarisine müracaat edil- ajansı bildiriyor: rek endişe ile kendilerine bağ-
lile ifadeleri alınmış olan mü· diği halde: M tb • T" k f'l 1 l Y b a ua ur ı osunun mu· ı o an unan za itlerile ta· 

r 

teaddit hukuku amme şahid- - Ne yapalım? vasalatı münasebetile hararet· nışmak fırsatını elde edecek· 
lerinin ifadeleri okunmuştur. Diye cevab alındığını, va· li makaleler neşrine devam !erdir. 
Bunlardan ekserisi; vapurun, puru kurtarmak için güverte- ediyor. Elcfteron Vima diyor ki: 
fazla yük aldığını ve bu yüz- deki eşyadan bir kı mının de· Katimerini gazetesi yazıyor: Evvelce bir asır iki filo 
den battığını beyan etmekte nize atılması hakkında hiçbir Atina'ya gelen Türk zabit- birbirlerini muhasım ola. rak 
idiler. teşebbüs vaki olmadığını zik- leri Yunan milletinin Türk addetmişlerdi. Yunan istiklal 

Şahidlerden Sabiha, ifade· rettikten sonra şunları kaydey- bahriyesine karşı besledigv i h bl · d d' k ar eri esnasında bu filolar 
sın e ıyor i: !emektedir: hissiyatın samimiligv ini tekrar k 

V k d 1 
sı sık Ege denizinde boy 

- apura o a ar fazla yük - Vapurun batacağını an- müşa ıade ve tcsbit ve cıyni 
yüklenmişti ki güvertedeki eş· lamıştık. Buna artık şüphemiz zamanda Akdeniz' <le barışın ölçüşmüşler ve bu muharebe· 

Ya, ikide bir sagv a sola eğil· kalmamıştı. Bunun üzerine bir 1 b lerde birbirlerine hürmet et-nim e eraber binmiş olan 
ekten hali kalmayan vapu· kaç yolcu ile filikal;rdan bi- d d · meğe alışmışlardır. iğer üç· ört yolcunun ne ol· 

1 
run muvazenesini temin için rine atladık. Fakat bu sıTada, duklarını bilmiyorum.,. Deniz efsaneleri tevlid eden 
mütemadiyen bir taraftan öbir _phsını tayin edemediğim bir ifadenin bu kısmı okunur· bu karşılaşmalarda iki filo 

tarafa aktarma edilmekte idi, gemici: ken, muhakemeyi dinliyenlerin karşılıklı değer ve faziletleı iı;i 
hatta ben, güvertede gezinir· - Bu filikalara süvariler yüzlerinde infial çizgileri be· öğrendiler. 
ken ikinci kaptan Besim'in: binecek çıkın oradan! liriyor, gemicinin gayri insani Türk'lerle Yunan'lıların bir-

~· - Eşyanın aktarmasında Diyip bizi çıkarmak istedi. muamelesinden herkes nefret birlerini muhasım zannettikleri 
• ! yardım edenlerin biletlerinden Biz çıkmamakta israr edince, duyuyordu. zamanlar şimdi geçmiştir. Bu-
ıf~ tenzilat yapacağım. belinden bir bıçak çıkardı ve Muhakeme, diğer bazı am- gün Türk'lcr Sultanların bo-

Diyerek yolculardan mua· sandalın ipini keserek, daha me şahitlerinin ifadeleri alın· yunduruğl.lndan kurtulmuşlar 
ı 1 venet istediğini işittim. vapur batmadan hepimizi de- mak üzere ikinci kanunun dör- ve her iki millet bundan böyle 
~ Diğer bir şahid de, vapu· nize döktü. Ben halata tutu· düncü pazartesi gününe bı- aralarında eski anlaşmazlıkları 
f\ run, Antalya' dan hareketinden nar ak kurtuldum. Filikada be- rakıldır. halletmişlerdir. Bu iki milletin 
'c 

• 
lzmir 

den: 

Hariciye nazın M. Edefl• 
bütün bu iddiaları reddetmiş 
v~ milislerin de yardım go:· 
düklerini, başka devletle1111 

işlerine İngiltere'nin karışı11ak 
istemediğini söylemiştir. __.,,,. 

vakıflar direktörlüğün-

Hisar camii vakfından biriııci belediye caddesinde kain 9 
no. lu ve 131 lira muhammen bedelli dükkana. talip çıkma· 
<lığından pazarlıkla verilmesi kararlaştmlmıştır. istekli olanların 
evkaf direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. J 40!..---

artık birbirinin topraklarında Diğer gazeteler de bu ~e.: 
gözii yoktur. Ve artık birbir~ kilde tefsiratta bulunmaktıı 
lt·rinin hürriyetine suikastta dırlar. 
bulunmıyorlar. Şimdi dest ol- İstanbul, 1 (Hususi muha· 
muşlardır. Ve yalnız barış için- birimizden ) - Fal~rde b~ll: 
de yaşamakla kalacaklar ayni nan donanmamızın Amıra 
zamanda hükumet reisi Metak· Şükrü Okan, bugün Bor?· 

ton harabesini gezmiştıt· 
sas'm ziyafetinde söylediği gibi y n 
birbirlerine daha şimdiden yar- Gece Yavuz Zırhlısında ufn:·r 

hükumet erkanına mükelle ı 
dımda bulunmakta ve yakın çay ziyafeti verilmiştir. . 
doğuda devamlı bir barış te· Sa majeste kral ikinci Jorıt 
mini için teşriki mesai etmek· yarın Yavuz zırhlımızı ziyare 
tedirler. edecektir. 


