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Ihtil3lciler Valansiya şehrini tayyare-1 ltalya U. sosyetesi asamblesi 
• Moshet cevap ver- d 

lerle bombardıman etmışler miyecekmiş ün toplandı 
1 ••••• 
stanbul, S (Radyo) - Is- ç• J ) • •• k 

panya meselesini tetkik etmek ın- apon mese esı muza ere 46 ölü, 167 yarah var, 67 ev de temameo haı·ap ----
olmuş 100 bina hasara uğramıştır üzere İngiltere, Fransa ve diJd• f k t k •ı d• 

Italya arasında bir konferans e ı, a a arar ven me 1 

Faslı lspangol aslceri 
Paris, 5 (Radyo) - ihtilal· evin tamamen harab olduğu 

ciler, dün Valansiyayı bom- ve 100 binanın da hasara uğ· 
bardıman etmişlerdir. radıjı haber veriliyor. 

Tayyarelerın attıkları bom· Bombardımaüa yapan tayya· 
balardan 46 kişinin öldüğü, relerin, Uunker) Alman mar· 
167 kişinin yaralandİğı, 67 kasını havi oldukları ve 100 

~~~~-----~~~·~··~···~~~-... ~---~~~ 
Almanya eski müetem

lekelerini istiyor 
unun için Almanyanın her ta -
afında mitinğler akdolunacak 

Berlin S (Radyo)- Almanyada, eski müstemlekelerin iadesi 
için: pek yakında Almanyanın her tarafmda mitingler akdolu
llacaktır. Şimdiden mekteplere beyannameler dağıtılmakta ve 
bummali faaliyetler başlamış bulunmaktadır. 

,._ --·-Yu an Kralı Fransız frangı 
Seladiğe vardı Düşmekte devam 

ediyor. 
Paris S (Radyo) - Fransız 

frangı, gittikçe düımektedir. 
~r•ı Bu vaziyet, mali mahafili son 

1'a11an icralı ikinci Jorj 
Sellnik, S (Radyo) - Ma

~larda bulunacak olan 
'ruaaa Kralı ikinci Jorj, dün 
hc:e buraya gelmiıtir. 

Manevralar, Tkyarada ce· 
tJan edecektir. 

••••• 
eneral Gamelen 
B. Tataresko ile 

konuıtu 
Bükreı S (Radyo)- Fransa 

nıbarbiyei umumiye reisi 
nl Gamelen, dün bqba· 

derece düıündürmektedir. 
f nngiliz lirası, 150,50 franga 

mukabil alınmakta idi. --·,.··---
Atcşemiliter 

Fırka komutanı oldu 
Londra S (Radyo)- Alman

yanın Londra ateşemiliteri, Al
man ordusu üçüncü fırka ko
mutanlığına tayin edildiğinden 
dün tayyare ile buradan Ber
line hareket etmiıtir. 

Hayfa'da 
Biitiin Arap mafa. 
zaları kapalıdır 
Hayfa 4 (A.A)- Buradaki 

Arap matazalannın hemen 
hepsi kapalıdır. Bununla be
raber nakliyat scrvislerile dış 
piyasalar bu halden müteessir 
olmamışlardır. Polise malumat 
verdiği zannedilen bir Arap 
dün akşam Akki'da bir kur
şunla yaralanmıştır. 

kan B. Tataresko ile konuımuı 
ve şerefine verilen ziyafette 
hazır bulunmuttur. 

bomba attıkları söyleniyor, 
beşyüz kilolu bir bomba pat· 
lamamıştır. Bu bombanın tet· 
kikine bqlanmıştır. 

Tayyarelerden başka, ihti
lalcilere mensub Kanarya zırh
lısı da denizden şehri bom
bardıman etmiştir. Bu yüzden 
de birçok hasarat vukubul
duğu söyleniyor. 

Paris, 5 (Radyo) - Gerek 
lstorya ve gerekse Aragon 
cephelerinde şiddetli yağmur· 
lar yağmaktadır. istihkamlar, 
baştanbap sular altındadır. 
Bu sebeple askeri harekat, pek 
batı bir şekilde cereyan et· 
mektedir. 

akdedilmesi için lngiltere ta
rafmdan ftalyaya verilen no
taya, Italyaca Çarşamba günü 
cevap verilecektir. Bu cevabın 
müsbet olması ümidi pek az· 
dır. 

Almanlar 
Yeniden 12 ta/atel
bahir yapmıf lardır 

Berlin 5 (Radyo) - Alman
lar, yeniden 12 tahtelbahir 
yapmışlar ve dün denize indir· 
mişlerdir. 

Her tahtelbahir. ikiyüz otuz 
ton hacmindedir. .......... 

Ordumuz, manevralara 
hafta sonunda başllyor 

VekiUer heyeti azalan Aziziye 
oteline misafir edileceklerdir 

Şanlı süoarilerimiz 
Çoktanberi alika ile belde· meleri ~uh~kak.tır. . .. 

di6. • bü ük Garbi Anadolu Vekıllemı. Çamlık (eıki Azızı · 
eımız 1 . d k." ld . . 

h hemen ilk ye) ıetaeyonun a ı ole e m11af ır manevraeının emen . 
l · d b 1 d ektir olmaları muhtemeldır. Manevra 80• gün erın e u onuyoruz, em · 

Ô d b · k h d sunun nunda Germencikte üç yüz kiailık te en erı a raman or u . . . . 
1 L • Lj ülü ile büyük bır zıyafet verıleceğı de b11· var ıgı, -.uvvetı ve te-. m 

k haklı olarak övClnen filrk her alınmıştır. . 
pe . . Manevraya davcllı webu lor. milleti, hiç tüphesız bunun netıce· . . 
· d · · i liL gazetecıler ve dığer zevat, ayın ııne karı• a aynı eamım a -.ayı j . 

k d H l ı. b ı~k dokuzuncu günü sabahı zmırdcn taııma ta ır. a .. ın u a .. ası . J 
· · k b · h · · k • 11-· kendilerine tahsıs c.dılt·n vaıııtalar a ıçınde, ço tan erı aaretını çe lıeı 

k Şer . ö L "b" b" manevra sabasına hareket edecek Bilyil ı g rme.. gı ı ır eaa· 
ve orduwuzuo wisaf in ulacak.det ve bahtiyarlık ta vardır. Evelki 

gün aldığımız haberler Büyük Şe-
fimizin Aukaradan Baıbakan lamel 
İnönü ile beraber geleceklerini bil· 
diriyordu. Vekillerin kıemı azamı· 
nın da manevrayı takib için gel-

P aris konferansı 
Paris, S (Radyo)- Akdeniz 

kontrol hakkında Paris konfe· 
ransı tarafından verilen karar 
ltalyaca tasdik edilmek üzere· 
dir. 

Para borsamızda 
Tedbirler alınacaktır -lstanbul, 4 (Hususi) - Son 

vaziyetin tekerrür etmemesi 
için hükumet tarafından para 
borsamızda bazı tedbirler alı· 
nacaktır. 

lardır. 

Ordumuzun geçid resmi yapa· 
cağı İnovaeıoda hazırlıklar de· 
vamdaJır. Manevra faaliyetleri de 
ayni ıekilde inkitaftadır. Mavi 
ve kırmızı kuvvetler muhtelif mın· 
takalardan manevra aahaıma hal'e• 
ket etmio bulunmaktadırlar. 

Halkımız, geçid reami gflnCbıfl 
zevk ve heyecanla beklemektedir. 

Çünkü o &ün hem Büyük Şefi, 
hem de kahraman ordusuann bu
günkü. motörize, modena ve kuY• 

•etli tekilini yakından tekrar gör· 
mek bahtiyarlıtına erecektir. 

Manevrayı idare edecek de· 
~erli komutanımız ordu miifettip 
Orgeneral lzzeddio, pazar giind ı •. 
mir vapuru ile oehrimm gelmiı 
ve tehrimiade bulunan Genenllerle 
İzmiı valiei ve muhtelif zevat ta• 
rafından kutılanmııtır. İatikbalde 
muıka bulunmuı ve ukeri bir 
mtirfte MlAm namiai ifa •tmifdr. 

·~~- Ulmltll' sosgetesinin umumi toplantı halinde 
l;., Cenevre SJ{Radyo) -Ulus- bil olmıyan devletlerin a)ilca
lar Sosyetesi assamblesi, dün landınlması hakkındaki fikrine 
Ağahanın riyaseti altında top- itiraz etmiş ve aleyhte rey ve-
lanmıştır. receğini beyan eylemiıtir. 

Dünkü içtimada, Uluslar Assamble, bir müddet mü-

Sosyetesinin oıali raporu tas· zakereden sonN Şifi d~leıe
dilc edilmiı ve mütoalcibcn Şlli sinin raporunu avnen kabul 

eylemiştir. 
delegesinin raporunu müza- Bundan 90Dl'a, Çin • Japon 
kere etmiıtir. Bu rapor Ulu· mea'ele.i m6zakeıe ve fabt 
lar Sosyetesi nizamnamesinin bir karar vermemiıtir. 
tadili hakkındadır ve Sosye- Assamble, Çin'e gönderile· 
teye dahil olmayan devletle- cek olan seyyar hastahane için 
rinde fikri ıorulması teklifini istenilen iki milyon lsviçre 
havidir. frangının tahsis edilmesi bak· 

Rus delegesi B. Litvinof, kındaki talebi de müakere 
Şili delegesinin, sosyeteye da- ve kabul eylemiştir. 

- - - ~~··-·~-... --------
Japon imparatoru Sov-
yet sefirini kabul etti 

~~---------------Japon tayyareleri bir askeri 
---treıiiDi- berhava ettiler 

Japon faggarecisi mitralyöz kııllanırlcen 
Şanghay 4 (A,A) - Japon ler. Bu müddet zarfında Japon 

askeri harekat sahası şimdilik tayyareleri Çin takviye lcıt'aJa. 
Ohapeia nakledilmiş bulunu· rile gerideki iaşe hatlannı 
yor. Ohapei' de şiddetli muha· şiddetle bombardıman etmek· 
rebeler vukubulmakta ve Ja· tedirler. 

ponlar şimal istasyonuna doğı u Tokyo, S ~Rad~o) ~ ~·
ümitsiz bir tazyik icra etmek· pon tayyarelerı, Tıyençın ale 
tedirler. Bu bavalide mühim Nankeo arasında bir askeri 
miktarda top tedarik etmiş treni bombardıman etmiıler
olan Çinliler düşmana şiddetle dir. Dört yüz kiıi ölmüştür. 
mukavemet etmeğe başlamış· Tokyo, S ( Radyo ) - Ja
lardır. Lotien Liuhanr mınta· ponya imparatoru, dün Ruı 
kasında Japonlar, yeni yeni sefirini kabul etmiş ve kendi· 
mevzilerini tahkim etmektedir· ( Dntanı4 inal -11/ .. J 
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Yareli bir kuş gibi çırpınan 
biçare kalbim misali, kalemim 
de zebun. Bir varakpare üs· 
tünde ruhum gibi titreyecek 
cevabınız, naşat gönlümü şad
edecektir.,, 

Gönülde varken muhabbet 
imzaya ne hacet 

Yanında bir yıldız; Süley
man aleyhüsselam mühürü. 

Aymhayat, gene alnına nemli 
bezler koya koya, göğsünü 
bağrını ıslata ıslata, kendini 
yelpazelete yelpazelete, sigara 
sardıra, yaktıra, müsveddeyi 
havai mavi kağıda beyaz etti. 
Zarfı yapıştırınca şimendifer 
düdüğü gibi öttü: 

- Düt, ,düüüt, fertik!. 
Tenbih tenbih üstüne: 
- Aman Edacığım, gafil 

olmak, sersem sepetleşmek bu 
işlere hiç gelmez. Gayet ken· 
dini kullanacaksın. Kocan 
olacak alık oğlana, kaynanan 
olacak zümbülbebek tohumu
na, kakavanlara, bacılara şim
diiik gayet politika edeceksin 
vakıa kolay iş değil, zor, pek 
zor şey, fakat köprüyü geçin
ceye kadar ayıya dayı demiŞ· 
ler. Müşküle gelişten ötürü 
kan kussan, kızılcık şerbeti 
içtim demekliğin şart. 

- Olur! Pekit Baş üstüne 
hepsini dediğin veçhile yapa
teyzeciğim. 

- Şunu da unutma; icabı 
halde kenarda, bucakta ko
nuşuruz. Mektupların verilip 
alınmasından çıkacak tedbir· 
!erimizi kararlaştırırız. Daha 
uzun böylu görüşmek icabe· 
dince de gene yaptığını yapa· 
caksın. Hemen ıbaşını yokla
mağa başlayıp (Nah, bir bit 
daha buldum!) fdeyip tuttura· 
caksın. 

Eda, bu söylenenlerin hep
sine baş sallıyordu. 

- Kertenkele ile beraber 
mi yatıyorsun? 

Evet dese bir türlü; hayır 
dese bir türlü.. Eda, cevap 
vermedi. 

- Yüzünün geriliğinden, 
dudaklarının yana bükülüşün
den, anladım. inan olsun, 
ciğergahıma kızgın uçlu oku 
sapladın hüda hakkı için .. 
mide dediğin nedir, ondan da 
veri. 

Vezirzade ile gül goncası, 
o akşamki yemeklerini gene 
odalarında yemişlerdi. Abdül
vehhap paşanın hanfendi, ko· 

nağa gelin geldi geleli, o da 
tepsisini odasına getirtme· 
deydi. Kahya kadınla bera
ber, ikisi karşılıklı yemek 
yiyorlardı.. Yemek salonuna 
kimseler uğramaz olmuştu. 

Sini, hanfendinin odasına 
çıkarılırken, Aynıhayat kapı· 
dan başını uzattı: 

- Üstünüze afiyet kadıncı-
ğım, bugünkü helak olmak 

yüzünden, (anlayamadısa diye 

anlatmağa çalışarak:) Athhasas 
karının (gelini kastediyor) ba
şımda bir iki bit buldum diye 
çırakmanlara çıkışından, yatış
tırıncaya kadar akla karayı 

seçişimden, ayakta duracak ne 
halim kaldı, ne mecalim .. Yı· 
kılıyorum; şimdi tomba yatak 
serileceğim:. Siz buyurun; afi· 
yet, şeker olsunf. 

Sıvışıverdi aşağı ... 

Koca karılar, kalfalar, ah· 
retlikler, halayık odasında tı

kınmadalar. Taşlıktaki dönme 
dolabı, vurmaktan ziyade tı· 
kırdatışa benzer hafif bir elle 
vurdu. Sesini de beslemele
rinkine benzetmede: 

- Ayvaz ağal.. 
Gelen Ohanese kendini ta

nıttı i 
- Yabancı değil, benim, 

çabuk, harem bahçesinin ka· 
pısına gel !. 

Harem bahçesinin kapısına 
koştu . Ayvaza, havai mavi 
renkli zarfı verdi : 

- Kel Ermeni, yanaş yanı
ma. Al şunu. Yanımızda çık· 
mazda, baştan üçüncü evin ka 
pısını çal !. 

- Baş göz üstüne kahyanım 
cıgım 1 

- Kapı açılınca pek görün
me; biraz uzakça dur.. Şayet 
kadın madın çıkarsa söyliye· 
ceğin şu: ( Bizim tavuklardan 
biri size uçmuş. Acaba nere· 
de ? ) diye sor. Onlar tabii, 
( yok, mok) diyecekler .. Erke
ğinizi çağırın, onunla konuşa· 
yıml) diye dayan.. Erkekleri, 
pembe beyaz, geniş göğüslü, 

fevkalade dilber bir genç.. Ge 
lecek kapıya herhalde.. Gelir 
gelmez, fazla lafa lüzum yok, 
veriver bu zarfı eline .. 

Ayvaz Ohanes, çıkmaz so· 
kaktaki eve yollandı. Dönüşü 
boş: 

- Kapılan kapalı o gille
rin. içeride insan yokl 

- Ayol nasıl olur, demin· 
cecik pencereleri aydınlıktı. 

- Şimdi züfürü. Tohmağı 
vurdum, gelen giden olmayor. 

- Sakın yalmş kapı çal· 
mış olmayasın. Baştan kaçın· 
cı eve gittindi? 

- lküncüye. 
- Gördün mü yediğin na· 

neyi. Ben sana üçüncü ev de· 
medim mi?. 

Ermeni bir daha çıkmaz 

maz sokağın yolunu tuttu. 
Ayaklarını sürükleye sürükleye 
döndü: 

- O giller de yohlar .. 
- Allah bir çattadak çat· 

layıvereceğim şimdi. Ohanes, 
senin bu akşam üstünde bir 
sersemliğin var, ya da uğur· 
suzluğun .. Yok olurlar mı hiç? 
Beş on dakika evvel aşağıki 
odalarında lamba vardı diyo· 
rum sana. Her halde gene 
başka kapıya gittin. Baştan 
bir, iki üü.. çuun .. cuu ev .. 
Göreyim seni, hadi bir zah· 
met daha et .. 

Ayvaz tekrar yolu tuttu .. 
Ayni cevap: 

- Y ohlar be kahyanumcu
ğum.. Sana yalan mı deece· 
ğüm.. Lafıma inanmıyorsan 
git, gözünle görf.. 

Aynıhayat Ayvazı savdı. 

Harem bahçesindeki çamaşır· 

lığa girdi. Tabakasını önüne 

koydu. Sar babam sigara; 

ardarda yak babam yak, tüt
tür babam tütürl. 

Heyheyler bastıracak. Du· 
ramadı yerinde; dış bahçeye 
çıktı. Tafların arasına çömel
di. Ne ayaz, ne ayaz, Erbain 
girse bu kadar olur. 

Kraldan ziyade kral taraf
tarı. Bu gece, mektubun de· 
likanlının eline mutlapa gitme
sine azim ve cezm etmişti. 

verilmiyecektir 
Maliye Vekaletinden alakadarlara 
bu bıısusta mühim bir tamim geldi 

Mükerrer tahakkuk ve te· 
diyeye meydan verilmesi hak· 
kında Maliye Vekaletinden vi· 
)ayete bir tamim gelmiştir. Bu 
tamim ehemmiyetine binaen 
aynen yazıyoruz: 

Tahakkuk idarelerine müker
rer tahakkuk yapılmasından ve 
muhasebelerce bu tahakkuk 
muamelelerine ait evrak muh
teviyatının evvelce ödenip öden 
mediği hususları dikkatlice tet
kik edilmemesinden gerek cari 
sene bütçesinden ödenen ve 
gerek tahsisatsız borçlarla 1513 
numaralı kanun mucibince 
tahville ödenen veya ödenil· 
rnesi istenen borçlarda sık sık 
mükerrerliğe tesadüf edilegel· 
mekte olduğu Divanı muhase· 
battan alınan tezkereden ve 
Vekaletimizce cereyan eden 
muhaberelerden anlaşılmakta 
olduğundan tahakkuk idare
lerinden verilecek tahakkuk 
evrakı muhteviyatının mevkii 
muameleye konulmadan ve muh 
teviyatı tediye edilmeden ev· 
vel berveçhiati hususatın na
zarı itibara alınması lazım gel
mektedir. 

1 - Cari sene bütçesinden 
ödenmek üzere verilen tabak· 
kuk evrakı muhteviyatının da· 
ha evvel ödenip ödenmediği
nin sarfiyat müfredat defterle· 
rinden : 

2-Düyun tertibinden öden
mek üzere verilen tahakkuk 
evrakının düyunun tahakkuk 
ettiği seneden bed ile cari 
sene iptidasma kadar olan 
sarfiyat müfredat defterlerin· 
den ve sene nihayetlerinde 
bütçe emanetine alınıp alın
madığının bütçe emanatı mu
avin defterlerinden, bu tahak
kuk için daha evvel düyun 
ilmühaberi tanzim edilip edil
mediğinin düyun defterlerin· 
den tetkiki, tanzim edilmiş 

Acaba kendi mi götürse? 
Avucunun içinde saklıyarak 
gene sigaradan sigara yakıyor 
bir türlü kararını veremiyor. 

Konak halkı kapı kapaınca 
yatmışlardı. Kahyanım hala 
bahçede; taflanların arasında 
da ayaz kesmede. iki de bir 
gelinin katına bakıyordu. 

Yatak odalarında ışık yok, 
fakat tuvalet odasında hafif 
bir aydınlık, bir gece kandili 
aydınlığı.. Eda, bu gece mut
laka yatağını ayırdı, orada ya
tıyor. Herhalde uyanık, mek
tubun cevabını beklemede. 
Kimbilir ne sabırsızlıklar, azap 
lar geçiriyor ? 

Aymhayat fena üşümüş, tit
riyordu. Şöyle bir kolaçan için 
harem taşlığına ayağını basar 
basmaz karşısında Zülfüyar 
kalfa : 

- Ay, ödümü kopardın, 

sen misin Aynıhayat hanımcı-

ğım? Hala yatmadın mı ? 
Kaşariko yalanı hemen kı· 

vırdı : 

ve Vekalet Muhasebesine gön
derilerek şimdiye ~dar bir 
malumat alınmamış ise muh· 
teviyatmın her hangi bir su
retle tediye ettirilip ettirilme
diğinin aid olduğu Vekalet 
Muhasebe müdürlüklerinden 
sorulması; 

3 - 1513 numaralı kanun 
ve müzeyyel 1788 ve 2076 
numaralı kanunlar mucibince 
tayin edilen müddetler zar· 
fında işbu kanunlarda gös· 
terilen mahallere müracat 
edip de gelen arzuhal ve 
muameleli evrakın mevkii 
muameleye vaz'ında arzuhal 
ve ibraz olunan evrakı müs
bitede gösterilen mebaliğin bir 
kısmının veya tamamının daha 
evvel herhangi bir suretle te· 
diye edilip edilmediğinin yu· 
karıda sözü geçen sarfiyat 
müfredat defterlerile bütçe 
emanatı muavin defterlerile 
düyun defterlerinden ve bu 
matlubat mukabilinde daha 
evvel düyun ilmühaberi tanzim 
edilerek gönderilmiş ise aid 
olduğu Muhasebe müdürlük· 
lerinden ve bu müracaattan 
evvel başka müracaatı olup 
olmadığının müracaat defter· 
lerinden ve alakalı daireler· 
den; 

4 - Tahsisatsız borçlardan 
ödenmek üzere verilen tahak
kuk evrakımn keza yukarıda 

ikinci ve üçüncü maddelerde 
gösterilen kayıdlar üzerinden 
ve mahkuminbih borçlardan 
ödenmek üzere verilen ilamlar 
muhteviyatının daha evvel her-

hangi bir suretle ödenip ödenme
diğinin tahakkuk idarelerinden 
yukarıda sözü geçen kayıdlar 
üzerinden tetkiki icabetmekle 
beraber bu evrakın asılları 
her hangi bir suretle ziyaa 
uğrıyarak ita olunan tahakkuk 

- Devamı 3 ncü mhif P..d.P -

Zülfüyar kalfa: 
- Allah kabul etsin, şefaa. 

tine erersin işallah devletlinin 
kahyacığıml Diyerek helaya 
girdi. 

Aynıhayatın içi içine sığma
mada; tasanın fevkaladesinde. 
Canının en sıkıldığı nokta, 
Edaya karşı beceriksiz çıkışı .. 
Koynundaki kokulu ve çiçekli 
zarf, yüreğinin üstünde sanki 
bir taş, bir demir külçe. Ağır· 
)aştıkça ağırlaşmada, nefesini 
bile kesmede. 

K~ndi kendine: 
- Aynı, iş sana düştü, 

göreyim seni! dedi. Omuzun
daki yün atkıyı başına doladı. 
Haydi bahçe kapısından dı· 
şıırı .. 

Çıkmaz sokaktaki baştan 
üçüncü ev, sahi zifiri karanlık. 
Geri döndü. Öbür yandaki 
sokağa saptı.. Çarpık damlı 
ev de kapkaranlık. 

Kararı karar; boş dönmiye· 

cek bu gece. Koynundaki zarfı 

muhakkak birine verecek; on
lar olmasa bile bir başka 
delikanlıya .. 

Çarpık damlı evin üç dört 

- Sokak içindeki devlet
liye ne zamandır bir okka 
mum adağım vardı. Mumlan 
almış, bir türlü götürememiş
tim. Döşeğe girmişken yata· 
madım, sokağa fırladım. Gö
türdüm devletlinin merkadine, 
üstümden yük kalktı.. 

, kapı ilerisinde, üç kattaki kö
şeleme pencere aydınlık ve 
kafesi kalkıktı. Yaklaştı o 
tarafa .. 

· Arka.n fJar • 

Herkesin bahsettiği yeni bir yıldız 

Doroti Lamur 
Eski bir sözün dediği gibi 

"İsimler gökten iner, sözü 
doğru ise dünyanın en güzel 
kadını olan Dorotinin Lamur 
adında olması bu doğruluğu 
bir kat daha teyit eder. 

Doroti Lamur bir kumral 
güzelidir. Bir de samimi arka· 
daşı Doroti Del vardır. Bu da 
sarışın güzellerindendir. iki 
arkadaş bir mektepte beraber 
okumuşlar, beraber tahs_ili bitir
mişler, biribirlerinden hiç ay· 
rılmamışlar, daima büyük bir 
samimiyet içinde yaşamışlardı. 

Bu can ciğer arkadaşlığı 
kıskananlar, hatta daha uzun 
müddet devam edemiyeceğini 
söyleyenler çoktu. Bir tesa
düf te bunlara hak verir gibi 
göründü. 

Amerikanın cenup devletleri, 
genç kızlar arasında bir gü· 
zellik müsabakası açmışlardı. 
iki Doroti de müsabakaya iş· 
tirak ettiler. Artık bu iki 
güzelin arasında rekabet baş
ladığına hiç şüphe kalma· 
mıştı. Her ikisi de seçim sa
hasında biribirlerine meydan 
okuyacaklardı. 

Kıskananlara bu tesadüf bü
yük bir teselli vesilesi teşkil 
etti. Daha fazla olarak sarışı· 
nın "muhakkak kumral kaza
nacak" ötekinin de "herhalde 

sarışın seçilecek,, demeleri bu 

rekabetin en açık bir ifadesi 
sayılıyordu. 

Amerikalı bir romancı ka· 

dm seçimden az evvel "Erkek· 

ler daima sarışinleri tercih 

ederler,, ' demişti. iki Doroti 
el·ele vermiş oldukları halde 
Jüri hey'etinin karşısına çıktı
lar. Sanki romancı kadını ya
lancı çıkarmamak istiyorlarmış 
gibi Jüriler sarışın olan Doroti 
Dele rey verdiler. Bu hüküm 
bildirilince alkış sesleri arasın· 
da en ziyade yükselen Doroti 
Lamur'un ellerinden çıkan ses· 
ler oldu. 

Del, Jürilerin önünden çe· 
kilirken Lamur onun boynuna 
sarıldı ve yanaklarından öpe
rek tebrik etti. Bütün iddia 
ve tahminler suya düşmüş 

oldu. İki arkadaş gene eski 
samimiyetlerinde devam edi
yorlardı. 

Bu seçim üzerine Doroti 
Del'in talihi açıldı. Büyük bir 
sinema firması tarafından der· 
hal angaje edildi. Sarışınlar 

güzeli Holivuta giderken ar
kadaşına diyordu ki: 

- "Biraz sabret, filmler 
memleketindekilerle tanışır ta· 
nışmaz. Seni tavsiye edeceğim 
muhakkak sen de Holivuta 
geleceksin. Orada da birlikte 

çalışacağız." 
Genç sarışın sözünü tutma· 

dı değil; fakat talih yardım 
etmedi. O sinema memleke· 
tinde istediği şöhrete sahip 
olduğu zaman bir otomobil 
kazasına kurban gitti. Bunun· 
la beraber arada geçen müd· 
det zarfında arkadaşının ta· 
lihiyle daima alakadar oldu· 
Doroti Lamur Şikagoda bir 
büronun mütevazı bir memuru 
idi. Bir akşam annesile Ori· 
yan Teatra gitmişti. · 

Orada Herb Kay isminde 
bir şefin idare ettiği orkestrayı 
dinlerken kalbinde bir şeylerin 
}'Ükseldiğini hissetti. Bu, mo· 
sikinin değil, başka bir dut 
gunun, verdiği tesir idi. Or· 
kestrayı idare eden adamın, 
kendisine hayat arkadaşı ola· 
bileceğine hükmediyordu. Fa· 
kat arada bir engel vardı. 
Onun gil i küçük bir memura 
koskoca bir orkestra şefi te· 
nezzül edecek miydi? 

ilk adım fle inkisar 
O, bu hulya içinde yuvar 

Ianıp dururken sarışın arka: 
daşı imdada yetişti. Dorotı 
Del birkaç günlük iznini ge· 

çirmek için. Şikagoya gelınişti. 
Kumral güzelin bu endişele· 
rini öğrenince ona takip ede· 

ceği yolu gösterdi. O sıra~9 
amatör şarkıcılar için bir ıııu· 
sabaka açılmıştı. . 

Lamurun da çok güzel bır 
S .. 1 onıt sesi vardı. arışın guze 

cesaret vermek için bizzat oıi.i· 
sabakaya götürdü. 

Talih yardım etmişti. Or· 

kestra şefi Herb Kay genç 

kızm sesini beğendi ve derh•1 

angaje etti. Artık ilk adırı> 
atılmış demekti. 

Lamur iki sene şefin idare· 
sinde muvaffakıyetle çalıştı· 
Fakat bir türlü hayalinde yı: 
şattığı gayeye varamıyordtJ· 
Şef ona bir arkadaş, bir oıes· 
lekdaş gibi bakıyor, başka 
bir şey duymıyordu. 

Güzel kız iki sene bu ıstı· 
raplı hayata tahammül ede' 
bildi. Fakat artık sabrı tükell' 
mişti. Sevdiği,[Jfakat bu self• 
giyi anlamıyan bir adamın y~· 
nında yaşamak onun için bır 
cehennem azabıydı . Ya bıJ 
adama muhabbetini göstermek 

'11 yahut ıstıraptan kurtulmak içi 
çekilip gitmek lazımdı. . 

Kumrallar güzeli bu ikinC' 
şeyi tc.rcih etti. Bir müddet 

'tB uğraştıktan sonra Nevyorı~ . 
çalışmak için yeni bir angsr 

d ıcı man buldu ve orkestra 8 

- Devamı 3 ncü sahifed~ 

·--Türk Hava Kurumu ............. 

Büyük piyangos~ 
6 ici keşide 11 Teşrinievel 1937 JeJtf 
Büyük ikı·aıniye 200.,000 lir.adır 

Bundan başka: 40,000, 25,000, 20,000 15,000ı 
10,000 liralık ikramiyelerle (200,000 ve 50,000) 
liralık iki adet mükafat vardır. 

Aynca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bÜ' 
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan btJ 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe· 
kin meyiniz. ~ ,~ 

c 
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ı G. m. b. H. .. lzrnir y Ün Mensucatı 
na geçiyor .. HAMBURG . rekisı Limitedj vapur acentc,,,aı 

( Ba,tara/ı 2 inci salıi/ede) THESSALIA. vapuru 6 Bı· .ROY AL NEERLANDAIS ş 
hizmetini büyük bir hiddet rinciteşrinde bekleniyor. HAM- vapur acentası KUMPANYASI Tü ,,.k A ı1ooim irk el -a 
ve nefretle terketti. BURG ve BREMEN limanla· . . . . .. DEUCALION " vapuru 

Nevyorka gittiki zaman Ka- nndan yük çıkaracaktır. Bmncı Kordon Rees bınası 10-10 gelip yükünü tabii- Halkapınar kums.c fabrikası 
ya bir mektup gönderdi. At· Tel. 2443 yeden sonra BURGAS, VAR· -... 

• ARKADIA,, vapuru 6 Bi- NA KôSTENCE ı· 1 ziyle söyliyemediği sözleri lca- ELLERMAN LINES ve ıman an 
rinciteşrinde bekleniyor, ROT- için yu"k alacaktır 

lemiyle anlattı ve mektubunu LONDRA HATTI · 
TERDAM, HAMBURG ve .. DEUCALION ,, vapuru 

şu sözlerle bitirdi: '"Artık her '"POLO,, vapuru limanı· 26-10 da ROTTERDAM, 
BREMEN limanlan için yük 

şey bitmiştir. Bundan sonra mızda olup 28 Eylüle kadar AMSTERDAM ve HAM· 
beni tekrar görmeye çalışma· alacaktır. LONDRA ve HULL için yük BURG limanlanna yük •ala-

manızı tavıiye ederim .• AMERICAN EXPORT LINES alacaktır. rak hareket edecektir. 
'"JUNO,, vapuru 16-10 da 

Herb Kay mektubu oku· 
yunca telefonu yakaladı. Bir 

THE EXPORT STEAMSHIP •PHILOMEL,, vapuru 29 ROTTERDAM, AMSTER-
CORPORA TION Eylülden 8 Birinciteşrine kadar DAM ve HAMBURG liman· 

iki tatlı söz, öteden red ve 

serzeniş. Nihayet anlaştılar, 

her şey yoluna girdi. 

'"EXIRIA,, vapuru 28 Eylüle LONDRA için yük alacaktır! lanna hareket edecektir. 
bekleniyor, NEVYORK için •LESBIAN,, vapuru 12 Bi· SVENSKA ORIENT LINEN 
yük alacaktır. rinciteşrinde LONDRA ve •BfRKALAND,, motörü 4· 

'"EXAMELIA,, vapuru 3 Bi- 10 da ROTTERDAM, HAM-
Bir gün Kay Nevyorka gitti. 

Lamur ile görüşerek evlenme 
teklifinde bulundu. Fakat gü· 
zel kız tereddüd ediyor, ken· 
disile alay edilditini zannedi· 
liyordu. itimatsız bir tavırla: 

HULL için yük alacaktır. BURG GDYNIA, DANl· 
rinciteşrinde bekl~niyor. NEV· LIVERPOOL HATTI 

MARK ve BAL TIK limanlanna 

.. _ Acelesi yok, yanna ka
dar düıünür, bir karar veri· 
riz .• 

Diyordu. Erteıi günü razı 

oldu. Artık neşesine payan 

yoktu. Nihayet emeline kavuş· 
mqtu. Şimdi hemen evlenmek 
)izamdı. 

YORK için yük alacaktır. 
•EXECUTIVE. vapuru 10 

Birinciteşrinde bekleniyor. NEV • 
YORK için yük alacaktır. 

•EXCHANGE,, vapuru 18 
Birinciteşrinde bekleniyor. NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

'"CARLTON,, vapuru 22 Bi

rinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

•EXMJNSTER,, vapuru 28 

Birinciteırinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

Miilıerrer talaalıkuk THE EXPORT STEAMSHIP 

oe tediyeye meydan CORPORATION 

verilmiyecelı.. PiRE AKTARMASI SEYRi 

8 ~ç,, 2 . . SEFERLER 
• Gitar-,,. ancı .UUjede • •EXETER. vapuru 8 Birin-
evrakı nüshai ianiye ise aslı· citetrinde PlREden BOSTON 
mn sureti ziyaının tamamen ve NEVYORK için hareket 
şüphe kalmıyacak bir şekilde edecektir. 
tahkik edilip edilmeditinin 

.. MARDINIAN. vapuru 29 

Eylülden 6 Birinciteşrine ka· 
dar LIVERPOOL ve GLAS· 
GOW için yük alacaktır. 

BRISTOL: LEITH ve NEW -
GASTELE HATTI 

.. JOHANNE. vapuru 28 
Eylüle kadar doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

•ARABIAN PRINCE. va· 
puru 1 O Birinciteşrinde gele
cek LEITH ve NEWGASTELE 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deti· 

ıikliklerden mes'uliyet kabul 
'edilmez. 

alacaktır. 

hareket edecektir. 
•BARDALAND,, motörü 

16-10 da ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANTZIG, GOY. 
NIA, DANIMARK, NORVEÇ 
ve BAL TIK limanlarına hare
ket edecektir. 

.. VIKINGLAND ,, motörü 
2-11 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DAN· 
ZIG ve DANiMARKA, NOR
VEÇ ve BAL TIK limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

.. ALBA· JUL YA. vapuru 10-
10 da MALTA, CENOVA, 
MARSIL YA ve ORAN liman· 
larına hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ZEGLUGA POLKA S. A. 

•LECHIST AN. vapuru 8-
10 da ANVERS, GDYNIA 

Mnsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim ıirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR otlu 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkat- .rdadın. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

Geyik ve Leylek Markalarım havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'mn ayni tip mensu
catına f aiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak ....... Ula 

reket edecektir. 
ilanlardaki hareket tarihle

rile navlunlardalci değişiklikler· 
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahtma 
müracaat edilmesi rica olu
nur. 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 

Doktor 
Ali -Agih 
Çocuk HastaJıkJHI 

mütehassısı 

1 
1kinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 

tewikile beraber iıba ziy• 

uJrayan evrakı müabite muh· 
teviyabnın her hangi bir ıu· 

retle abnmadıtı ve ileride 

abi iabat edilditi takdirde 
kanunen iham gelen cezanın 

tatbikinden batka muhteviya· 
bnın hiçbir bükme hacet kal
maksızın tediye edilecetine 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

•ESPANGNE. vapuru Ey· 
lül sonunda bekleniyor, AN

VERS için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS

UNJE • OSLO 
'"BAALBEK,, motörü 27 Ey

lülde bekleniyor. DIEPPE, 
DONKERK ve NORVEÇ 
umum limanları için yük ala
caktır. 

Kum 
ROUMAIN 
BUCAREST 

•DUROSTOR. vapuru 26 
Birinciteşrinde bekleniyor . 
KÖSTENCE, SUUNA, GA
LA TZ ve GALA TZ aktar· 

dair noterden müaaddalr bir ması TUNA limanlan için 
senet alınması suretile mua· yük alacaktır. 
mele ifuı ve mükerrer tabak· -----· 
bk ve tediye muamelesine 
meydan verilmemesi hususu· 
nun ehemmiyetle alikadarana 
.tebliti tavsiye olunur. 

Birinci ıınıf mutahauıa 

Dr. Demir Ali 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

'"DUNA. vapuru 18 Birin· 
citqrinde bekleniyor, BELG· 
RAD, NAVISAD, COMAR
NO, BUDAPEŞTE, BRA TIS· 
LA VA, ViYANA ve LINZ 
için yük f alacaktır. 

Kamçıoflu JOHNSTON WARREN LINES 
Cilt ve Tenuül lıtutalılclar LiMiTED · LIVERPOOL 

ve ele/ctrilc tedavi•i •DROMORE,, vapuru 10 
lzmir . Birinci beyler sokatı- Birinciteşrinde bekleniyor . 

LIVERPOOL ve ANVERS 
Elbamra ıineması arkasında 

No.: SS 
Telefon: 3479 

limanlanndan yük çıkaracak 

ve BURGAS, V ARNA, KôS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve IBRAIL limanlan için yük 

•BAY ARD. motörü 24 Bi· 
rinciteşrinde bekleniyor. DIEP
p~ DONKERKveNORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

ARMEMFNT H. SCHULDT 
HAMBURG 

• MARITZA,, vapuru 28 Bi
rinciteşride bekleniyor. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlanna yük ala
caktır. 

llinlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki değiıiklik· 
lerde accnta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi
rinci Kordonda W. H. HENRY 
VAN DER ZEE Co. N. V. 
vapur acentabtına müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon No. 2007 /2008 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeıitleri 
Baıtluralı biiyiJlı .. 'talepçiof lu hanı karıısında 

Hamdi NiJzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
-~~!!!!!!!!~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~-
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Yeni k8ğıd paralar te
davüle çıkarılıyor --·-· ilk olarak beşer lirahk hanko

notlar çıkacaktır 
Ankara, 4 (A.A.) - Cum· ı ve bankanın umum müdür ve 

huriyet Merkez Bankasından: umum müdür muavininin im· 
Türkiye Cumhuriyet Merkez zalarını dört yerinde kırmızı 

Bankası hakkındaki 1715 nu· renkte seri ve sıra numarala-
maralı kanunun 17 inci mad· rını ihtiva eder. 
desinde yazılı salahiyete müs· Dört köşesinde madalyon· 
teniden bankamız 30 kanunu· lar içinde ve ortasındaki ro· 
evel 1341 tarih ve 701 nu· zetin üzerinde kıymeti ifade 
maralı kanun mucibince ha· eden 5 rakamları ve üst köşe· 
sılmış olup tedavülde bulunan 
kağıd paraları tebdile karar 
vermiştir. 

15 Teşrinievei 1937 tarihin

de tedavüle ilk çıkarılacak 

kupur beş liralık kupurdur. 

Yeni beş liralık kupurun va· 
sıflarını bildiriyoruz: isteyenler 

yeni banknotun asli nümune· 

lerini bankamız· ve bütün ban· 
kalar gişelerile malsandıkla
rında görebilirler. 

Bu yeni beş liralıkların tP.· 
davüle çıkarılmasına başlan
dığı tarihten tibaren beş sene 
müddetle eski kağıt paralar da • 
mecburi olarak tedavül ede· 
cek ve bundan sonra müruru 
zaman müddeti nihayetine ka· 
dar gene beş sene daha Mer
kez bankası gişelerinde tebdil 
edilebilecektir. 

Diğer kupurlerin tebdile baş
lama tarihleri ileride ayrıca 

bildirilecektir. 
Bu yeni beş liralıkların ebadı 

7X15,5 santimetredir. Rok· 
tosu "ön yüzü,, koyu mavi 
olup sağ tarafında Atatürkün 
resimlerini ortasında renkli bir 
tezyinat rozetini "Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası,, 11 
Haziran 1930 tarihli ve 1715 
numaralı kanuna göre çıkarıl
mıştır. ibarelerini ve bankanın 

lerde ve rozet Üzerindeki bu 

rakamların altında da yazı ile 

"Türk lirası,, kelimeleri var· 

dır. Orta alt kısmında bi· 
rer seri ve sıra nnmaraları 
ile banka imzalarının bulun· 
duğu mahalde çok küçük ya· 
zılarla yazılmış "Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası 5 Türk 
lirası" ibarelerinden tertip 
edilmiş bifon vardır. Versosu 
"arka tarafı,, yeşil renktedir. 

Üst ortasında"Türkiye cum· 
huriyet Merkez Bankası,, iba· 
resi ve iki üst köşesinde yu· 

varlak madalyonlar içinde (5) 
rakamile altlarında yazılı şek
linde "Türk lirası yazıları var· 
dır. Ortasında esas zinyet 
"Resim,, olarak "Ankara Gü· 
ven anıtı mevcut olup Türk 
stilinde bir kemerle Türk tez· 
tezyini san' at motiflerinden 
tertip edilmiş birer çerçeve 
ile çevrilidir. 

Sağ tarafında yuvarlak be· 
yaz bir madalyon içinde ka· 
ğıt imalinde filigran olarak 
tertib edilmiş Atatürkün efiji
leri "resimleri,, vardır ki ban· 
konot aydınlığa tutulduğu za· 
roan her iki tarafından bu fi
ligran görülebilmektedir. Ban· 
konotun her iki tarafı taydus 
"çelik,, tab'ıdır ·-·--Arif Oruç beraet etti -·-Mahkeme kararı dün tebliğ olundu ve 

Arif Oruç serbest bırakıldı. 
İstanbul, 5 (Hsuusi) - Arif vanın müruruzamana tabi ol-

Orucun muhakemesine bugün duğu ve aleyhinde diğer bir 
delil de bulunmadığı cihetle 

Ağırcezada devam olundu. 
beraetine ve tahliyesine karar 

Suçlunun; Bulgaristandan verilmiştir. 
memlekete broşürler gönder· Arif Oruç, kararın tefhi· 
mek suretile aleyhtarane pro· minden sonra mahkeme he· 
pagandalarda bulunmaktan yetine teşekkür etmiştir. 
mütevellit suçu işlediği tarih- Müddeiumumiliğin, mahkeme 
ten itibaren bir sene içinde kararını temyiz etmesi muh· 
yakalanmamasından dolayı da· temeldir. 

~~~~----~ . .-..~~._.. ... --~~~~· 

Nazilli kombinası Pazar 
günü açılıyor. 

••• 
Başvekalet Vekili B. Celal Baya-

. 
rında g ·leceği söyleniyor. 

Nasilli basma fabrikası önü· 

müzdeki pazar günü saat on beşte 
büyük merasimle açılacaktır. Sü· 
merbank umulfl müdürü B. Nıırul-

lah Sümer perşembe günü İzmire 
ıelecektir. 

Fabrikanın açılma törenine 
Başbakan vekili İktısad Vekilimiz 
B. Celal Bayann riyaset etmeleri 
muhtemeldir. Fabrikanın muhtelif 
inşaatı ve makinelerinin mon!aj1 
ikmal edilmiş ve umumi tecrübesi 
muvaffakıyetle yapılmıştır. 

İapat temiz iğine hummalı 
bir ı•kilde çalııılmaktadır. Dün 

telgrafla İzmirden 730 balya pa· 
muk istenmiş ve piyasadan derhal 
satın alınarak fabrikaya gönderil· 
miştir. 

İzmir ve Aydın ile civar vila· 
yetlerden Nazilli fabrikasının açıl· 

ma törenine heyetler ve halk gi· 
decektir. İzmirdcn gidecekler için 
husmi bir tren tahriki muhtemel· 
dir. Nazilli dokııma fabrikası mü· 
him bir e@ndir. Bu fabrika saye· 
sinde halkın hasma ihtiyacı kendi 
pamıığıımuzdan ve kendi memle· 
ketimizdeki VHaitimiale temin edi· 
lecektir. 

Atatürk Ankara' da 
·---. ---

Büyük Şet~ hinl•'ree halk tarafın
dan tezahüratla karşılandı 

lstanbul, 4 (Hususi)
Atotürk, bugün saa < 14 de 
Ankarayı şereflendilmiş
ler ve hararetli tezahü
ratla karşılanmışlardır. 

Başvekalet Vakili 8. 
Celal Bayar büyük Şefi 

Sinan köyünde ve Başve
kil ismet lnönü de Alıi
mesud istasyonunda karşı
lamışlardır. 

Ankara istasyonunda, 
Büyük Millet Meclisi reisi 

B. Abdülhalik Renda, Ve
killer, Genel Kur~ay A;
başkanı General Asım 
Gündüz ve binlerce halk 
Büyük Şef in teşrif ini bek
liyorlardı. 

Halk, Atatürkü şiddetle 
alkışlamışlardır. 
Büyük Şef in, bir iki gün 

sonra, garbi Anadolu ma
nevralarında bulunmak 
üzere lzmire hareket et
meleri muhtemeldir. 

lneboJu 
• 

faciası muhake
devarn edildi nıesıne 

i\ylaı·danheri hulunamıyan şahit 

nihayet dün mahkemeye getirildi 
İnebolu faciası maznunları- ı - Gece idi. lnebolu vapu-

nın muhakemelerine dün şeh- na çok sokulduk ve demirle· 

rimiz Ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Maznunlar

dan İnebolu birinci kaptanı 
Bay Mehmet Ali ile çarkçı Bay 
Salim mahkemede hazır bulu-

nuyorlardır. Üçüncü kaptan 
Bay Rami ve ikinci makinist 
Aay Halit gelmemişlerdi. İş-
letme müdürü Bay Zekeriya

nın vekili ve diğer maznunla

rın avukatları hazırdılar. Mah

kemede hazır olmıyanların gı· 

yabında muhakemeye devam 
karan verildikten sonra uzun 

zamandaoberı arandığı halde 

bulunamıyan, fakat ift.desi mü

him görüldüğü için Ağırceza 

mahkemesince arattırılan istik· 

bal vapuru lostromosu Salih 
oğlu Bay Tahsinin talimatla 

Vize Ağırceza mahkemesince 

alınan ifadesinin geldiği anla· 

~ılmış ve bu ifade okunmuştur. 
B. Tahsin, kaza hakkındaki 

malumatını şu suretle bildir· 
mişti: 

'Yunan emlaki 
• • 
ıçın •• 

Maliye Vekaletinin 
bir emri 

Gayrimübadil bonolarına 

mukabil satışa çıkarılan Yu
nanlı emlakinin satışları son 
zamanda durmuş gibidir. Mu-

hasebei hususiye müdürlüğü, 

bu gibi emlakin müterakim 

bina vergileri verilmedikçe sa
tış muamelesini tasvib etme· 

mekte ve satın alınan Yunanlı 
malları sahibleri namına tapu 

senedine bağlanamamakta idi. 
Yüzüstü kalan Yunanlı emla-

kinin satışları için son defa 

Maliye Vekaletinden bir emir 

gelmiştir. Yunanlı emlakinin 

birikmiş bina vergilerinin ne 

suretle ödeneceği hakkında 

yakında B. 1'4. Meclisinden 
bir kanım çıkarılacağından 

muhasebei hususiyelerin satış· 

!ara engel - olmamaları ve hak 
sahiblerine tapu senedlcrinin 
kolayca verilmesi bildirilmiştir. 

miş, yana yatmış vaziyette 
bulduk. lnbolu kaptanı bizim 
vapurumuzu görünce istimdat 
düdüğü çaldı. O vakit lnebo· 
lu vapurunun batmakta oldu
ğunu anladık. Derhal kayık· 

larımızı indirerek İnebolu va· 
purundan denize atılan yolcu
ları kurtarmağa başladık. Ay
rıca halatlar atarak tehlikede 
olan yolcuları vapura alıyor
duk. lnebolu, istikbal vapuru 
yaklaştıktan on dakika sonra 
battı. 

Yolcuları denizden topla
dık. İnebolu vapurundaki fili
kaların indirilmesi için emir 
verilip verilmediğini bilmiyo· 
rum. Biz, f nebolu vapuruna 
yaklaştığımızda vapur batın· 
cıya kadar filikalar yerlerinde 
duruyordu. İnebolu, sancak 
tarafına yanlıyarak battı, omur
gası bizim tarafa, direkleri 
arka tarafa meylederek sular 
arasında kaybuldu. Biz yolcu
ları kurtarmağa çalışırken ine· 
bulu vapurunun makine kayı
ğı ile ateşçiler,· üçüncü kap· 
tan ve telsiz memuru İitikbal 
vapuruna geldiler. 

O sırada İnebolu henüz 
batmamıştı. Bizim gemiye ge· 

len bir kamarot ta birinci 
kaptan B. Mehmed Alinin 

son dakikaya kadar lneboluda 
kaldığını ve batacağı sırada 

gemiyi terkederek bir İngiliz 
vapuruna iltica ettiğini söy
ledi. ikinci kaptan, sular ara
sında kaybolmuştu. İnebolu 
mürettebatının bir kısmını da 
biz denizden topladık. istik
bal vapuru, lnebolu vapuruna 
toslamadı. 

Şahidin ifadesi okunduktan 
sonra maznunlara ve vekille
rine başkaca diyecekleri olup 
olmadığı soruldu. Bir diye· 
cekleri olmadığını söylediler. 
Müddeiumumiye söz verildi. 
İddia makamını işgal eden 
müddeiumumi muavini Bay 
Hulfisi Çağın, iddiasını hazır
lamak üzere dava evrakının 
kendisine verilmesini istedi 
ve mahkemece dava evrakının 
mutaleaya verilmesi kararlaş
tırıldı. Muhakeme 8 İkincieı· 
rine bırakıldı. 
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Hakikati Kraliçe Kleopatra, 
diğer kadınlara hiç benze· 
mezdi, Btolemyoslerin son ve .. 
en halis torunu idi. 

Bu hanedanın bütün ahlak· 
sızlık, ihtiras ve hainliğini 
tevarüs etmiş bulunuyordu. 
Kleopatranın vücudunun her 
hattı, bu hanedanın bütün 
ferdlerinin, bütün seleflerinin 
bir hatırasını ifade edebili
yordu. Baba veya kardeş öl· 
dürmek, kardeş veya baba ıle 
cinsi münasebet tutmak, şeh
vet namına her gün başka 
türlü bir cinayet veya rezalet 
işlemek bu hanedanın başlıca 
vasfı idi ve bütün vasıflar 
Kleopatrada tam ve mükem
mel olarak msvcud idi. 

Kleopatra, Hanedanının için· 
de bilhassa fevkalade güzelliği 
ve şehvetprestliği ile meşhur 
ve her hangi bir erkeği güzel 
gözlerinin sehhar tesirile ayak· 
!arının altına alacağına emill 
idi. 

Buna rağmen firavunların 
o büyük ve muhteşem, kahhar 
saltanatı artık nihayet bulmuş 
idi, Kleopatra, başındaki taeı 
ancak Romanın bir lütfu mah
susu olmak üzere taşmakta 

Japon .imparatoru 
Sovyet sefirini 

kabul etti 
-Baştarafı birinci sahifede

sini alıkoymuştur. Bu esnada, 
Japonya hariciye nazırı Hirota 

da hazır bulunmakta idi. 

imparator, Rus sefirile uzun 

müddet müzakerelerde bulun· 
muştur. 

Şanghay 4 (A.A) - Çinli· 

lere bilhassa cenup limanla

rından gelen çok miktarda 

silahlar Japon makamlarınca 
endişeyi mucip olmaktadır. 

Malum olduğu veçhile Japon
lar ablokayı tatbik etmekle 
beraber taşıdıkları yük ne 
olursa olsun ecnebi gemile
rinin serbesce seyrüsefer et• 
rnelerine müsaade etmekte· 
dirler. Bazı mahfeHere göre 
Japonyanın yakında tarzı ha· 
reketini değiştirmesi ihtimal
den uzak değildir. 

Şanghay 4 (A.A) - Che· 
foodaki Çin memurları liman· 
daki bütün ecnebi harp ge· 

ve kendisi de h:.ı acı vaziyeti 
bilmekte idi , 

Kleopatra, öyle bir Kraliçe 
idi ki bütün mevcudiyeti şark 
fütuhatını yaparak Mısır' a ge· 
len Mark Antuvanın elinde 
idi. İşte bu bariz hakikat ve 
vaziyet Üzerinedir ki Kleopat· 
ranın resmikabulü bu suretle 
yapmasına bir mana vermek 
güç oluyordu. Bir hanım, bir 
hakim böyle mi kabul edilirdi 

Romanın mümessili bu suretle 

mi karşılanırdı ? 
Bu sualler Mark Antuvanın 

da aklından geçmedi değil 1. 
Fakat bu suallere kendiliğin· 

den bir cevap vermeğe muk· 

tedir olamıyordu. 
Mark Antuvan, Kleopatraoııt 

siyah ve derin karanlık göz· 

lerine bakıyordu. Kendi ken· 
disine düşünüyordu. Bu koyu 

siyah, bu esrarengiz gözlerin 

kudreti acaba ne idi? Bu ~öz

ler neyi ifade ediyorlardı? Bu 

gözler acaba şimdiye kadar 
kaç kişinin canını yakmıştır ? 

itiraf lazımdır ki bu sualler 

Antuvanın aklına gayriihtiyari 
olarak gelmiştir. Her geçen 

an, bu gözlerin Antuvan üze· 
rindeki tesirlerini arttırıyordu. 

( Ariası var ) 

bulunmaktadır. 

Nankin, 4 (A.A) - Resnıi 

bir tebliğde bildirildiğine göre 
dün Lotion-Luihong da şid· 
detli bir çarpışma olmuştur. 
Çin kıtaları merkezdeki köy· 
leri işgal etmişlerdir. Çin hava 
kuvvetleri Y angseppoya bir 
akın yaparak Japon takviye 
kuvvetlerini imha etmişlerdir. 
Japon kuvvetleri şimal istas· 
yonuna bir hücuma teşebbüs 
etmişler ise de Ingiliz müda
faa hattının mukavemeti ile 
karşılaşmışlardır. ' 

Sevkulceyş sebepleri dola· 
yısile Çin kıtaları Lotion·Lui· 
hong boyunca bin metre ka· 
dar bir mesafede geri çekil· 
mişlerdir. Bu suretle yapılan 
hareket Şanghay cephesinin 
umumi vaziyetine hiçbir fena· 
lık getirmemiştir. Japon kuv· 
vetleri de merkezden geri 
çekilmişlerdir. Fakat Sapei Pon· 
tung üzerinde şiddetli bir 
bombardıman hüküm sürmek· 

milerile vapurlarının 48 saat tedir. 
zarfında hareket etmeleri la· Japon bombaları bazı Çin 
zımgelmekte olduğunu bildir· askeri müdafaa noktalarına 

mişlerdir. Çinlilerin Japon harp düşmüştür. Poasing yolunda 
geınilerinin limana girmelerine Şimal istasyonu taraflarında 
mani olmak için dalga kıranı şiddetli bir çarpışma vardır. 
berhava etmek tasavvurunda Fakat Japonların hücumları 
bulundukları tahmin edilmek· geri püskürtülmüş ve bu su· 
tedir. Beş Amerikan harp ge- retle düşman taarruzunun nıu· 
misi ile birçok İngiliz ticaret vaffakıyeti bidayette kırılmış· 
gemileri halihazırda Chefoo da tır. 

Lise ve Ortaokullar satın al
ma komisyon başkanlığındall 

Kızılçullu Öğretmen okulu elektrik tesisatı 8.10.1937 cunı• 
gün saat 16 da Kültür yardirektörlüğü odasında toplanacak 
komisyonumuzca pazarlıkla üsterilecektir. 

Muhammen keşif bedeli 4945 lira 40 kuruştur. 
Teminat pazarlığı müteakip ihale bedeline a-öre kat'i tenıı· 

nat alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenler Nafıa bakanlıiının ehliyet ruhs•t· 

namesini haiz olması şarttır. 
Mütaahhit bu mikyasta işler yaptığına dair vesika ibrızm• 

mecburdur. Bu işe ait resim, keşif, fenni ve mali şartnanıe 
hera-ün Kültür direktörlüğünde iÖrülebilir. Şirketler 2490 ,.. 
yılı kanunda yazılı vesika ile bu ife a-irebilirler. 3 5 6 7 
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