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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 

Başmuharrir ve umumi neıriyat mildllrü: 

NO· eo- KIRKBIRINCI BENE 

HAKKI OCAKOCLU 
AEIC>N:B: Ş:EFULiTi 

Devamı mU~deı Türkiye için Hariçiçin 
8emZik • . . • . . . 1300 2600 
Allı at/ltk • . . . . . 700 1300 

ı~ııı: 

Haberleri dördüncü 

sahifededir 
2697 

Cumhuriyetin Ve Oumhuriyet Eserinin Bekçisi, Saba1ıJan Ç!skar ~ Gaaete<Ur Yeni Asır matbaasında basılınıfbr • . 

Müthi$ bir deniz faciası oldu 
Yeni kale ile Kilizman arasında lnebolu battı 

Vapurun 190 yolcusundan 1 lOu kurtarıldı. 77 yolcunun akibeti meçhul •• 
Hadise yerine ilkönce yetişen lngiliz Polo ile istiklal vapurudur 

Dün gece saat yirmi üç 
raddelerinde Vanderze acen· 
tesine mensub Polo vapuru 
limanımıza gelerek büyük bir 
deniz faciasının vukua geldi-
~İni, DenizyoUarı işletme 
ıdaresine aid bulunan lnebolu 
Vapurunun battı~ını haber 

1 
vermiş, deniı üzerinden top• deniz merkezi komiseri Bay 1 ı kezine gel.mitler kaza mahal· biliriz: lnebolu vapuru Mer· J 
ladığı on bir yolcu ile Faik vazı'yet etmişlerdir. Mü- llne ml\lki ~ askeri veııait sinden limanımıza gelirken 
iki ölüyü getirmiıtir. Bu teakıben Baş Müddcimı.ııımi sevkederek fada kurbanlan· Antalyaya uğramış oradan da 
müthiş faciadan bu suretle Bay Asım, muavinlerden Bay run imdıo.dına koşacak gemi- yük alarak evvelki akşam H-
haberdar olan resmi makamat Ali, emniyet müdürü bay Fey· )eri harekete getirmişlerdir. manımıu müteTeccihen hare· 
derhal harekete geçmişlerdir. zi Akkor, müstahkem mevki FACiA NASIL OLDU? ket etmistir. 
ilk tahkikata Müddeiumumi arkanı harbiye reisi, hükumet Hiidise hakkında aldığımız Geminin yükü çok fazla 
muavinlerinden Bay Orhanla tabibi Liman reisi deniz m..;r· malumatı şöylece hüliisa ede- olduğundan geç kalmıt, ece • .;. ·. . -·. "' . ·" 

a Şarbay Piyango 

limana gireceği için müstah
kem mevkiden müsaade alın
masını bildirmiştir. Denizyol
larının şehrimiz acentesi ku· 
mandanlığa müracaat ederek 
müsaade talebinde bulunmuı 
ve ııemiye telsizle parola ve
rilmiştir. 

- Sonu 4 üncü. sahifede -

ir Yunan heyeti Londra 
ikinci Yorgi'ye genoyun sonuçları 
Bildirildi~ Kral heyete cevab verdi 

Behcet Uz 
Moskovaya vardı 

Moskova 11 (A.A) - lzmir 
şarbayı Bebcet Uz buraya gel· 
miş ve istasyonda Moskova 
Sovyetinin, bay Voroşilofun 
birer mümessili ile dış işleri 
komserliği şark şubesi direk· 
tör muavini, Izmirdeki Sovyet 
general konsolosu, Türkiye 
büyük elçisi ve elçilik erkanı 
tarafından k :ırşı!anmışbr. Şar
bay Bebcet Uz Moskovada 
bir kaç gün kalarak uray 
müesseselerini ziyaret edecak· 
tir. 

25 bin liralık büyük ikramiyeyi 
24625 Numara kazanmıştır 

londra 11 (Ö.R) - Kral ikinci Yorgiye ge· 
:

0 Ya sonuçlarını bildirmek ve kendisini Yunan 
•htına ça~ırmak üzere ulusal kurul başkanı, 

•u b b akanı ve diğer delegelerden kurulmuş heyet 
liraya gelmiş ve kral tarafından kabul edilerek 

Plebisit t• 1 • • b"ld' · · K 1 b ·· ne ıce erını ı ırmıştır. ra u muna· 
Sebetı h e eyet başkanı tarafından verilen söyleve 
aş • 
agıdakı sözlerle çevap vermiştir: 

.. ~ Krallık mes'uliyetlerini yeniden ele almak 
llıere Yun · t d .. kı·· · · · t" b . anıs ana onme ıgımı ıs ıyen ve e-
tıı ç -•

1 
agıran ulusal kurul, hükümet ve memleketin 

•ı 'lılı b· 11 kuvvetlerini temsil eden sizleri en derin 
ır heyecanla karşılıyorum. Bu davete itaat 

ederek kendimi ulusun hizmetine koyuyorum, 
\'iikenlerimi tamamile bilmekteyim ve vazi· 

felerimi yaparken, geçmişin üzerine bir perde 
atacak ve yalnız geleceğe bakacağım : Memle· 
kete hizmet etmek istiyenlerin hepsinden iş 

birliği ve anlaşma yolunda ileri gitmek için 
kaydsız bana zahir olmalarını isterim. Bu iş 

birliğini herkesten istiyorum. Ancak böylelikle
dir ki, allahın yardımile, memleketin ırenliğine 
yardım edebileceğiz.,, 

YUNAN GAZETELERiNE GÖRE 
Atinada çıkan Vradini gazetesi Kral ikinci 

Yorginin Yugoslavya üzerinden Yunanistana 
dönmesi muhtemel olduğunu bu takdirde kralın 
Split limanında Elli kruvazörüne bineceğini yaz· 
maktadır. 

Diğer bazı gazeteler ise Kral Y orginin aırde
ünde Romadan ıreçeceğini iddia ediyorlu. 

Facianın son taf
silah dördüncü 
sahifededir. 

lstanbul, 11 (Ôzel) - Tay· 
yare piyangosunun çekilmesine 
bugün başlandı. 

Kazanan numaralar şunlardır: 

Büyük ikramiyeler 

24625 No. 
250 OL. 

9156 umara 

1500 Lira 
25990 Numara 

25 bin lira kazauan 24625 
numaranın yedi yüz elli aşağısı 
ve yedi yüz elli yukarısına ni· 
bayet numaraları 5 le biten 
biletler ikişer lira amorti ka· 
zanmışlardır. 

15 bin lira kazanan 9156 
numaranın yedi yüz elli aşağısı 
ve yedi yüz elli yukansına 

nihayet numaraları 6 ile biteu 
biletler ikişer lira amorti ka· 
zanmışlardır. 

10 bin lira kazanan 25990 
numaranın yedi yüz elli aşağısı 
ve yedi yüz elli yukansına 
nihayet numaraları O la biten 
biletlere ikiıer lira amorti ka-::1. C )( )( )tc.,._). ı:anmıtlardır .. 

Ura kazanmıılardır. - Sonu IJJ;/Jndl sahifede -



Mallarımız -·-ış piyasalarda 
araretle satılıyor 

-
Almanyada Balmumo üzerine 

alivre sabşlar baştamıştır. Ala
kadarlara gelen bir raporda 
~u malumat vardır: 

lzmir malı birinci kalite bir 
parti san Balmumu 160 mark
tan sahlmışta. 

2 - Koyun derileri istekli 
1 

kuzu derileri talebı azdır. Keçi 
derileri üzerine alışveriş hara
retlidir. Oğlak derilerine istek 
yoktur. 

* ,,. . 
Iskenderiyede tütün piyasası 

da hararetlenmeğe başlamıştır. 
Hafta içinde Türkiyedeıı giden 
tütünler piyasalara arzedilme
miştir. Bu tütünlerin mühim bir 
kısmının buradaki büyük fab
rikalara aid olduğu anlaşılmıstır. 
Fiyatlarda da geçen hafta 
fiyatlarına nazaran değişiklikler 
olmamış ise de önümüzdeki 
hafta zarfında bazı yükseklik
lere intizar edildiği tüccar ta
rafından söylenmektedir. 

Iskenderiye palamut piyasası: 
istekli ve fiatler yüksektir. 

Hafta içinde lzmirden yalnız 
14 ton yeni malıaul gelmiş ve 
okkası 9-11 milime sahl.mışhr. 

Palamut üzerine büyük sa· 
bşlar yapılacağını alakadar tüc
carlar söylemektedir. 

il çebaylıklarda 
Değişiklik 
Dikili llçebayı bay Necde 

Gevaf Hçebaylığına, Kızıltepe 

llçebayı bay Rıdvan Dikili Il
çebaylığına, Susgırlık Ilçebayh
ğına Bürhaniya İlçebayı lsmail 
Hakkı, Suagırlıga Davudlar Ka
munbayi bay Kemal Ereili U
çebayhğına atanmışlardır. 

Mektupçu -Baha da Iskilip 
llçebaylığına nakledilmiştir. 

Bay Hulki 
Tetkiki erde bulunmak 
üzere şehrimize geldi 

Ziraat bankası yar genel 
direktörü bay Hulki Ankara
dan şehrimize gelmiştir. Yar 
genel direktörün, belediye un 
fabrikasını işletmek ve bunun 
için ziraat bankası buğdayla
nndan belediye emrine verile. 

. cek miktarı tesbit eylemek 
üzere tedkikatta bulunacakhr. 
Ödemİf ve Aydına da gide

rek bazı incelemelerde bulu
nacaktır. 

- -- ~ ......... 

ŞEHİR R BBRLERİ 

Üzüm Ihracabmız geçen~ 
Seneden çok yüksektir 

Ilıcalar ...... 
Islah edilecek 
İlbay Fazlı Güleçin başkan

lığında olarak Sıhhat, Ziraat, 
Bayındırlık, Ziraat mektebi hu· 
susi muhasebe direktörleri ile 
vilayet daimi encümen azaları 
pazar günü Ağamemnun ılıca

larma giderek tetkikat yap
mışlardır. 

TESPiT EDiLEN RAKAMLAR PARLAKTIR, ÜZÜM 
KURUMUNUN YERiNE GETIRDIGI ÖDEVLER 

Üzüm kurumu istihbarat ve dar A lmanyaya 20,551,489, lusal piyasaların çizgileri içinde Tetkik neticesinde burada 
icap eden islahatın icrası için 
evvelem.irde bir plan hazırlan
ması takarrür etmiştir. 

neşriyat bürosunun tespit eyle- Hollandaya 5,626,463, Ingilte· yükseltmek suretile üzerine 
eliğine göre: reye 9,310.227, muhtelif mem· aldığı vazifeyi yerine getirmiş 

Geçen sene yani 11-8-934 leketlere 7,141,779 kilo ki sayılmaktadır. 
tarihinden 26-10-934 tarihine ceman 42,629,955 kiloya baliğ Ekonomi bakanlığının üzüm 
kadar bmir limanından çıkan olmuştur. lki yekun arasındaki işine müstesna bir önem veri- Belediyeler 
üzüm mıktarı şu idi: fark 21,388,260 kilo ve tama- şindeki isabet her gün biraz V l k k l 

Almanyaya: 8,895,669, Hol- men 1935 yılı lehinedir. daha parlak şekilde kendisini e e e trİ İŞ erİ 
landaya 3,992,720, Ingiltereye Üzüm kurumu işe başladık- göstermektedir. Belediyelerin yeniden elek-
5,850,844, muhtelif memleket- tan sonra: Tarını bakanlığı enstitüsü trik santralları kurma.dan veya 
lere 2,502,462 kilo üzüm gön- 1 - Fiat sukutuna mani kimyagerlerinden prefesör Dr. elektrik imtiyazlarını uzatma-
derilmiştir ki yekünu 21.241,695 olmak Ejerngros kurumun laburatuvar- dan ekonomi bakanlığının rey 
kiloya baliğ olmuştur. 2 - Fiatlarda istikrar temin larında üzüm renklerini bilkim- ve muvafakatini almaları icap 

Bu yıl yani 17 - 8 - 935 tari- eylemek ya ölçmek ameliyesine dün edeceği iç bakanhktan ilbay-
hinden 26-10-935 tarihine ka- 3 - Ulusal piyasayı arsıu- başlamıştır. lığa bildirilmiştir. 

----:==============~=·••;::================----
.Şehir Meclisi 

Dün bazı idari işleri 
Müzakere etti .. 
Şehir meclisi dün saat 14,30 

da avukat bay Mustafa Münir 
in başkanlığında ve azadan 
on dokuz kişi hazır olduğu 
halde? toplanmışhr. Eski zaph 
hadan kiitib bay doktor Ali 
Halim okudu ve aynen kabw 
olunduktan sonra müzakerata 
başlandı. ilk evvc1 Başbakan 
ismet lnönünün Şehir meclisi
nin teşekkürüne cevabi telgrafı 
okundu. 

Belediyeden satın alınan arsa 
bedellerinin taksit müddetleri
nin uzatılması hakkında yirmi 
beş imza ile verilen bir maz
bata bütçe encümenine havale 
edildi. 

Şehre giren yanıcı madde
lerden evvelce alınmış olan 
istihlak resminin şehirden çı· 
kınca kanunu mahsus gere
ğince geri verilmesi hakkındaki 
nizam encümeni maı.batası 
okundu. 

Şehirden geriye çıkan me
Yadı müştailenin götürüldükleri 
yerler köy ise köy ihtiyar he
yetleri tarafından verilecek maz
bataların nahiye veya kazalarca 
tasdik edilmesinin bazı suiisti
mallere meydan bırakmıyacağı 
hakkındaki Bayındır kayma-

kamlığının tezkeresi etrafında 
cereyan eden müzakerede 
,Mustafa Münir, Faik, Ahmet 
Şükrü ve Suat söz söylediler. 

Mustafa Münir, Tasdik key
fiyetine itiraz ederek ezcümle: 

- Halktan kanunun istedi
ğinden faz.lasım istemeğe hak
kımız yoktur dedi. 

Eczacı Faik bazı misaller 
getirerek tasdik kevfiyetinin 
lüzumunda israr eyledi. 

Mustafa Münir, vaki kanunun 
tevehhümünden daha evhamlı 
olmıyalım, dedi. 

Azadan Hayri de bu maz
bataların nahiye veya ka-
zalarca tasdik ettirilme· 
mesi lüzumunu izah etti. 
net cede köy ihtiyar heyetleri 
tarafından verilen vesikaların 
tasdik edilmemesi kabul edildi. 

Sıhhat encümeni tarafından 
hazırlanan ve 28 sahifelik uzun 
mezbatanm bir defa da nizam 
encümeninde tetkiki muvafık 
görülmüş ve mazbata nizam en· 
cümeuine havale edilmiştir . 

Ruznamede başka görüşüle
cek birşey olmadığından Per· 
şembe günü saat 16,30 da top
lanılmak üzere celseye son 
verilmişti~. 

Panayırdaki cinayet 
Eczacı bay Mehmedi öldüren katil 

adalet huzuruna dün çıkarıldı 
Cinayetin saiki kadın vakayı anlatıyor 

Panayır yerinde eczacı bay 1 tutub karakola götürdüler. 
Mehmedi bıçakfa yaralayarak Ben karakolda kalmamak için 
öldüren Talip oğla Arifin mu- bir otomobille lzmire geldim. 
hakemesine dün ağırceza hak- Şehir gazinosuna doğru gidi-
yerinde başlanmışbr. yordum. Evvelce hastahanede 

taıııştığmı eczacı bay Mehmedi 
gördüm. O da gazinoya geldi, 
~raber yemek yedik, soııra 
Pınarbaşına gittik. Kendisinin 
evli olduğunu bilmiyordum, 
hatta bazı arkadaşlanna sor
muştum. Evli olmadığını 

söylemiştiler. Oradan dönüşte 
panayıra gitmemizi teklif etti. 
Ben ~tmiyelim dedim,fakat israr 
etti. Panayırdan içeriye girer
ken Arifi gardüm bir müddet 
yürüdük. Arkama dönüp bak
bm, Arif bizi takib ediyordu. 
Biraz sonra demir halka ablan 
piyango yerine rittik. Orada 
bay Mehmed beş tana halka 
alarak atb ve Arif de bize 
yaklaşarak eaaa. bay Mehmede: 

- Bana fiyakamı yapıyor
sun, dedi; Mebmetle birlikte 
oradan aynldık. Arif birdenbire 
arkasından Mehmede hücum 
etti. Biçağı iiç defa sapladı, 
sonra bana hücum etti. Yara· 

Geçen senenin en ç d F •• t• fihnini kim hatırJamaı ? Bu unutul
büyük muvaffa1dyeti ' ' ar aş urs ın,, maz filmin artistleri, albn sesli gü-

Bu duruşmada cinayete se- landım, bağırmağa başladım. 
hep olan Hüseyin kızı 24 yq- polisler yetişti. O sırada eczacı 
larında Şerife şahit olarak din- Mehmet bir direğe tutundu. 

zeller giizeli MACAR yıldızı 

MAR THA EGGER TH 
Ve Avrupanın en büyük 3 komiği olan 

HöRBiGEıı - PA ı~ KEıvıı> -'rııEo Li 1Gı~ 
Beyaz perdenin SES KRALI, en büyük en genç tenoru, 

gerthin bu filmi yaparken sevişip evlendiği 

JAIW KiPU 

den başka 
Marta Eg-

Sinemacılık ~ünyası!1ın .en tatlı, en güzel, en neşeli mevzulu ve en nefis şarkılarla 
suslenmıs bır pırlantasını, \Jir şaheserini meydana getirmişlerdir. 

SEVGiNiN SESi 
önümüzdeki CUMAlll'E i nıatinelerderı başlıyarak 

ELHAMRA 1. Milli Kütüphane 
Sinemasına Şeref Kazandıracaktı..,. 

BUGÜN· Alt z· . Oynıyanlar: JEAN KRAVFORD .. KLARK GABLE 
· ID IDClr Fransızca sözlü büyük fiJm emsalsiz bir muvaffakı yetle 

devam ediyor. 
~ ... . . ·. . . - - . . . . 

lenmiştir. ayaklarından kan sızmağ baş-
Şerife, vak' ayı şöyle anlat- ladı: 

mışbr: Katil Arif, bu kadının yalan 
- Arifle bir sene beraber söylediğini üç yıl bir arada 

yaşadık. Sonra kendi.sinden yaşadıklarını, kendisi ile bir 
ayrıldım. Vak'a sabahı Sema- gün evvel Karşıyakaya gittiğini 
hat adında bir arkadaşımın söyledi sonra arabacı Arap Ali 
teklifi üzerine banyo a:mak dinlendi. Arap Ali vak'adan 
için lnciraltına gittik, denizde sonra Arifi kaçarken yakalıya-
yüzerken bir otomobille Arif rak polise teslim ettiğini söy-
çıkageldi. Hücum ederek beni ledi. Daha bazı şahitler dinlen-
dövdü. Ağzımdan burnumdan di ve muhakeme başka bir 
kan geldi. Jandamalar Arifi güne bırakıldı. ........... 

Bay Baha Buda mı oluyor?!. 
Kaymakamhğa atandı mı 

Mektupçu bay Baha Kolda
şın Iskilip Kaymakamlığına 
atandığı haber almmışbr. llbay
ltğa bu hususta henüz bir bil
dirik gelmemiştir. 

Bay Feyzi Akkura 
Bir ay izin verlldl 
Emniyet direktörü bay Feyzi 

Akkura Dahiliye bakanlığınca 
bir ay izin verilmiştir. 

Kendisine gaybubeti sırasın· 
da yar emniyet direktörü bay 
lsmail vekalet edecektir. 

Dün Kemeraltında Hilal ec
zanesinden içeri giren bir zat 
Zümrut damlası kolonyası yeri
ne başka bir yerden başka bir 
kolonya verildiğini söylemiştir. 
Zümrüt damlası kokusunu yalnız 
Kemal Aktaş yapar, ismini 
taklide yeltenenler pek gülünç 
olacaklardır. Bu kokuda Ke
mal Aktaşm büyük zevki san'ab 
ve harikası vardır, Hilal ecza
nesinden başka yerde de yok
tur ve olamıyacakbr da. 

Hilal eczanesi 

C.· • ····-cak kongreleri 
er ini ar.gresi 

Mersinlinin yıllık ocak kon· 
gresi coşkun gösteri ite t~ • ı 
nıldı ve kongreye kamun yöP 
kurulu başkanı bay Halim C_:ı· 
vit yar şarbay bay Suat yu~ 
kurulu üyelerinden bay Zekı 
ve Hüsnü gelmişlerdi. l{oDgte 
saat ( 10) da açıldı. Kongre l 
başkanlığına çoklukla Elnıa• 
Akman, sekreterliklere genç; l 
lerden Turgut ve Mahnıu 
seçildi. Ocak yön k~- 1 
rufunun yıllık raporu okund~tc: 
tan sonra halkın dilekçeler1 
dinlenildi. Bir çok aytaşınalar~ 
yer verildi. Bunların öıt>tle? \ 
yapılıp ocak yön kurulu seçr 
mine başlandı. Tam bir çok' 
lukla ocak yön kurulu başkaW 
lığına: . 
Öğretmen Memduh Panıır. 

üyeliklere: Baş öğretmen E~ 
mas Akman, gençlerden Nazını 
Çetin, yedekliklere: . .. p ıt 1 - Oğretmen Şehibe arrı 

2 - Mustafa Tiner 
3 - Mustafa Özkurt 
Kamun delegeliğine 

- b pa· .1 - Oğretmen Memdu 
mır 

2 - Nazmi Çetin 
Yedek delege; 
1 - Başöğretmen Elmas Alr· 

man. . 
2 - Öğretmen Şehibe Panıır 

şeçifdiler. Yeni ocak yön (<u· 

ruluna başanlar dilenildi. par 
tiye ve büyüklerine soasuJ 

saygılar sunuldu. Kongreye 5011 

verildi. 
IŞIKLAR KONGRESIND.e 
Işıklar köyü C. H. Partisi0 '

0 

senelik kongresi evelki gOO 
yapdmıştır. Kongre başga11hi": 
na seçilen avukat bay tla121tı 
başkanlığa intihap edilJllelİ11• 

• ft 
den dolayı teşekkür efnlJŞ 

partimizin, yurdun ve köyfilç 
rin saadetinden, refa 111dl~ ' 
yükselmesinden başka hiç bit 
dü ünmediğini lur köylij5iiıle 
hiç bir zaman yapıfmıyan ,e 
gösterilmiyen sevgi ve rabı_. .. ' 

C · t h-kii ti fe nın umurıye u rne 
onun partisi tarafından go~te
rildiğini söyfiyerek yeni seÇ~ 

· rr başlanmıştır. Esiri heyetııı . 
ponı ekunarak kabul edilıot! 
ve sonuçta muhtar bay ŞerJJl't 
Ömer, Astm asil üyeliklefe 
seçilmişlerdir. 

n •• ı • ı ıı • 

Halk evi 
1 dır Kurslara ragbet faı ~ 

Halkevinde açılan orta ta • 
leSJ 

kurslarına kayıd muaıne· 
.. l!lP" 

kapanmış ve derslere ba~ .. 
mıştır. Bundan sonra vakı . 
cak müracaatlar kabul ecıa:; 
yecektir. ilk tahsil kurslar• o> 
kayıd muamelesine defa 
olunmaktadır. 

~ ........ .. 
itfaiye' de 

Hava tehlikesi hakk111d• 
konleransiar ·ae 

ltfaiye'de hava tehlikesi ~--
. bıı• 

ondan korunma çarelerı .1• 
kında bir seri konferans 9 er1

5
_ ' 

meğe başlanmıştır. Konfetalllk .. 
lar Razartesi günleri verile~ye 
tir. itfaiye ve zabıtai bele e 
memurlanna zehirli gaz .. b: .. 
maskeleri giydirilerek tecru 
ler yapılacaktır. 

• ••••• il --

Alsancaktaki 
iskelet tahkikatı 

şs· 
Alsancakta bay Ziyanın etili 

rap deposunda bulunan ,_de 
bir iskelet kemıkleri üze .pıi'" 
mütehassıslar tarafından Y .. 0 .. 

makta olan incelemeler bu~i
lerde bitecektir. MüddeiuıtıU ·oc 
1. - ·ı k u:ıerı ıge verı ece rapor ... ,ıı· 
ölünün kaç yaşında olduğ'd 
laşılacaktır. ·tcJdi 

Müddeiumumilik bu k~1 _.u
lstanhul üniversitesindeki et~i~ 
tehassıs bir Fransı1a da t 
ettirmek tasavvurundadtt-



ta Te,rlnlsanl t•ae 
~---

KADIN iSTERSE 
Yazan. ; :Fl.e.l::>i.a :Silgl.ıı . - • -

Edebi Roman 
•••••••••••••••••••••••• 

Sayı: 1a 
•••••••••••• 

Hastanın sönük bakışları Ayten'in 
Yüzünde dolaştı ... 

- Ya o beni kaç kerre mu
hakkak ölümlerden kurtardı. 
Gerçi mektepte eyi öğrendim 
aınrna yalnız öğrenmek bir şey 
~eğil , A.sıl önemli olan stajımı 
E Zgürle yapmış olmamdır. 

Vet onun yanında Bü-
tiın ınetodlarını tecrübe ede
rek çelik kanatları kullanan 
hUgiyi edindim. Tanışsan göre
teksin ne eyi kalplidir.. Bu ka
dar mükemmel bir makinist, 
~~Crübeli bir pilotun böyle ufak 
ır uçuşta )'anlış manevra ile 

dlişnıesine bir türlü aklım er
illi Yor •. 
. liasta şiddetli bir göğüs ge

Çlrerek kımıldadı, genç kız, 
IÖzü ağzında kalarak eğildi. 
l<.aynar nefesi Özgürün yüzünü 
a!suntamış gibi gözleri açıldı, 
~0nük bakışları Aytenin yüzüne 
e dolaştı .. 
Onu tanıdı mı?. Geniş bir 

&ol.ık daha aldı .. 
Kesik bir ses!. 
- Ay... Diyebildi .. 
Bu ses bir acının şikayeti mi 

~0kse Aytenin ilk harflerine 
lfaret ıni idi, bilinemez. Açılan f Özler yine kapandı. Derin bir 

•041uğa yuvarlanmış gibi ses
aı .. ı·k 

-.ıı uzadı .. 
Neden sonra uşak göründü. 
Ayten buz kesesine buzları 

lltı gibi ufalıyarak doldurdu .. 
b Doktor ilacı içerdi. Keseyi 
aşına koydular .. Ayten hasta-

:ın yanına yerleşti. Doktor 
tcde gazetede okur görüne
~k Ayteni tetkik ediyordu. 
lü nu yatırmalt idi. ikisi de bü-

11 gece uykusuz kalamazlardı. 
- Ayten!.. 
- Ne var Sunacağım .. 

1 - Git yat .. Şimdi ben beke . 
.rını, sonra seni kaldırır ben 

R•deriın. 
k - Sen uçakla seyahate alış-

111 değilsin... Bana böyle yor
~ı:ıluklar vız g~lir. Ömer ağaya 
~tki odaya bir şilte sermesini 
ltlediın. Şimdi sen git yat •• 
rı zunı ederse ben seni çağı-
tıın .. 

ç Doktor ısrar etmedi. Ger
;kten başı hala dönüyordu. 

14arı çıkarken tekrar etti. 

8 
-. iki saatta bir kaşık. Ke

• eyi de tazelemeli... Göz açar .. en· 
•.tanırsa konuşmak yok .. 

t Şıtndilik hayırlı geceler yav-
tıın ... 
be~~ten hastanın başı ucunda 
g lıyordu. Gec~ çok fena 
detti· Özgür hep dalgındı. Du
\)~ larında hınltılı bir inleyiş 
.. tdı. 

ÇıtGenç kız ilaç saatlarını ka
otd~'!ordu. Sabaha karşı o da 
lad gu yerde uyuklamağa baş-

ı. 

ler~?n ağarıyordu. Ayten göz
lll ını açtı. Daha bir ilaç kal-

ıştı s 1 ki h' d·ı· 'b' · o u arı ısse ı ır gı ı 

düzelmişti. Son kaşığı parmak
larının ucuna basarak doldur
du, yatağa yak!aştı. ilacı ağzına 
boşalttı . Fıyevr düşmüş benzi
yordu. Termometreyi siJke'.edi. 
Usulle · koltuk altına lr.oydu. 
Buz kesesini doldurmak için 
dışarı çıktı.. Tekrar içeri gir
diği vakıt, doktoru yatağın 
önünde bu!du. 

- Ne çabuk kalktın. Fiyevri 
düşmüş değil mi? 

- Evet, otuz sekiz ... Böyle 
giderse eyi.. ihtilat tehlikesi 
atlatılmış, hasta kurtulmuş olur .. 
Haydi sen de şimdi git yat 
bakayım .. 

- Artık sabah oldu, uyu
mak istemiyorum ben. Hem 
burada koltuk üstünde pek te 
uyumadım değil.. 

- Haydi haydi lakırdı iste
mem, arkadaşını dinlemezsen 
doktora itaat et. Hocadan 
sonra talebesi ile uğraşacak 
vaktım yok .. 

- Tehdit mi but. 
- Tehdit değil bir hakikat. 
- Peki gönlün olsun diye 

gidiyorum. Ömer ağayı kaldı
rayım, sana bir çav yapsın .. 

- Şimdi istemiyorum, ister-
sem ben söylerim sen tasa 
etme. 

- Ah Suna ne eyi kızsın! 
Gülereli .. 
- Sus!. işitmesin .. 
- Şey ne bulunmaz arka-

daşsın diyecektim. 
- Öyle mi? Sen de ne çok 

yaramaz bir çapkınsın!.. 
Ayten Doktorun boynuna 

sarıldı. 
- Söyle, ne istersen sövle, 

birlik gelmekle beni ne kadar 
sevdiğini anradım. 

So11u var -

• •• 
Afyon-Antalya 

Afyon - Isparta kısmında 
istasyon binaları 

Isparta, 10 (A.A) - Afyon
Antalya hattının Afyon-Isparta 
kısmında demir döşeme işi 

günden güne ilerlemektedir. 
lspartada yapılmakte olan is
tasyon binası ile ambar ve 
diğer binaların yapı işleri bit
mek üzeredir. 

Bozabgübdeki istasyon bina
sının yapı işleri bitmiştir. Ve 
istasyon işyarları gelmişlerdir. 
Bu hat üzerinde üçüncü kilo
metreye kaôar demir döşen
miş, amele ve malzeme tren
leri işlemeye başlamıştır. Hat
tın geriye kalan kısmının de
mir döşemesi işi de yakın bir 
zamanda bitirilecek bir surette 
çalışılmaktadır. 20 ikinciteşrin
de Afyon - Isparta hattının 
açılma töreni yapılacağı kuv
vetle umulmaktadır. 

Cumuriyet bayramında açılan 
ve uray tarafından yaptırılan 

istasyon l.:addesinin toprak dü
zeltme işine de hız verilmek
tedir. Bu yol da tören gününe 
kadar geçilecek bir şekilde 
düzeltilmiş o'acaktır. 

YENi ASIR 

Kamutayda süet kanunu 
Bazı maddeleri değiştiren kanunun 

üzakeresi yapılnuştır • • 
rıncı 

:Ankara, 11 { Telefonla ) farında doğumlarının ay veya 
I' amutay Nuri Conkerin baş- günleri yazılı olmıyanların do-
kanlığı altında toplandı. As- ğum günleri yılın temmuz ayı-
kerlik mükellefiyeti hakkındaki nın birinci günü sayılır. Göç-
kaounun bazı maddelerini de- menlerden Anayurda geldik-
ğişt iren kanun projesinin bi- leri gün ikinci kanununun bi-
rinci müzakere:.i yapıldı. Bu rinde yirmi iki yaşını bitirmiş 
kanuna göre askerlik çağı esas olanlar muvazzaf hizmete tabi 
nüfus kötüğündeki yaşa göre- tutulmayıp yaşıtlarının sınıfı 

dir. Yani yurddaşın yirmi ya- sırasında ihtiyata geçirilirler. 
şına girdiği ikincikanunun bl- Bu gibilerin her ne sebeple 
rinci gününden başlıyarak 46 clursa olsun nüfus kütüğüne 
yaşma girdiği senenin ikinci yazılmalarının gecikmiş olması 
kanununun birinci gününde geldikleti zaman başlayacak 

bitmek üzere en çok 26 sene olan askerlik hizmetlerini ge-
sürer, Mahacirlerin askerlik cigtiremez. Genel seferberlikte 
çağlarının başlangıcı memle- muafiyet yoktur. Muvazzaflık 

kete geldikleri yılda nüfus devri piyade sınıfında ve hiz-
!kütüklerinde ti yaşlarına ve met müddetleri bir buçuk se-
yukardaki esasa göre hesab neden faz1a sınıflara bağlı bu-
olunur, Nüfus ve doğum kaat- lunmıyan müesseselerde bir bu-

çuk, diğer sınıflarda muzikada 
iki, gümrük ve jandarma iki 

buçuk, denizde üç, sene olup 
kıtaya girildiği günden başlar. 
ihtiyat zabiti olacaklar için 

tahsil ve askerlik ehliyetname
leri müddetine göre hizmet 
müddeti 6-8-10-12 aydır. İhti-
yat zabitliğine liyakat göster
meyenlerin kısa hizmet hakl:.trı 
kaldmlarak muvazzaf hizmet-

len işbu kanuna göre tamam
landınlır. Orta mekteb ve mu• 
adilleri ile tali derecede mek-
teplerin muadilleri me2unları 

ile orta .ukerlik ehliyetname
sini haiz olanların sınıflarına 

mahsus muvazzaflık hizmet 
müddetleri nihayetinden iki ay 
indirilir. 

~----~ .......... ~ .. ~·~•111--------~~ 

llara 
bir erin 

•• 

ninyıldönümünde 
r . harp tehlikesi Zecri ted

:rsizliğinden ileri geliyor ...,_...,.. __ 
Gazeteleri miitarekenin yıJdönümü müııasebetile ne1er yazıyorlar 

Paris, 11 (Ö.R) - Bugün " Eclaireur de l'Est ,, di- taarruza cesaret edemez. Ulus-
Pariste mütarekenin 17 nci yıl- yor ki: Iar Sosyetesile beraber ol-
dönümü münasebetile zafer Mütareke dakikasında ken- mazsak 1914 te olduğu gibi 
bayramı kutlanmış ve Meçhul dini gösteren ümidlerden pek silah rekabetine sürükleniriz 
askerin S!Ömülü olduğu Takı ·az bir şey kalmıştır. Fakat har- Fransa kocaman bir istihkama 
Zafer önünde büyük törenler ba çalışacak uluslar olduğunu döner ve sonunda lfarp sah-
olmuştur. Cumur ba kanı, lıü- zaonetmeyiz. Gerçi bazı milJet · nesi olur. En açık göz vatan-
kfımet erkanı meçhul askeri lerde bir harb mistiki vardır. perlik Uluslar sosyetesi ülkü-
selamlamışlardır. Bunu bir ge- Buuunla beraber son harpten süne bağlanmağı bize emreder. 
çit resmi takip etmiştir. beri değişmiş bir şey vardır: Çünkü hakkı ve herkes için 

Paris, 11 (Ö.R) - Gazete- Silahlı ihtilafların önüne geç- herkesle birlikte bizim için 
!erin makaleleri mütarekenin mek için uluslar sosyetesi adlı güveni müdafaa eden biricik 
17 inci yıldönümüne aittir. . bir müessese, bu müessese kurum odur. 

" Debats ,, diyor ki : son heftalarda şimdiye kadar " Temps ,, de hükumetin 
Zaferin tam kalması, gelecek Misli görülmemiş bir kuvvet otorite ihtiyacından bahsediyor: 

nesillerin ve insanlığın menfa- kazanmıştır. Son hadiselerden 1918 yılı 11 son teşrinden 
atına olarak inkişaf etmesi çıkan ders budur. Bu müesse- beri hiçbir hükumet bu derece 
için kudretli bir hükumet şefi seyi biz mi zaifleteceğiz? Ser- güvene muhtaç olmamıştır. 
lazımdır. Nasıl ki, harb içinde kitelerden harp tehlikesi çıktı- Hükumet tam bir otoriteye sa-
de ihaneti yenmek ve zaferi 

ğı söyleniyor. Haydi canım ! hip olmazsa, eğer günleri sa
kazanmak için kudretli bir 
başbakana ihtiyaç olmuştu. Bu tehlike Berkitelerden değil, yı görülürse arsıulusal müza-
Şimdi şartlar başkadır. Fak at berkitelerin yetersizlığin~en ile- kereler de Fransayı kuvvetle 
otorite ihtiyacı daha az değil- ri geliyor. Tecavüz eden dev- temsil edemez. Bu şartlar için-
dir. B. Laval dış siyasaya sü- let diğer devletleri bütün kuv- de hükumeti zayıfletmek mem-
kunetle devam etmek için vetlerile karşısında bulaca- lekete kar~ı fena bir iş gör-
otoriteye sahih olmalıdır. ğına. emin ols&. artık kimse mektir. 

•••••• 
Sen Mişel civarında büyük Habeş 

Kuvvetleri tehaşşüd etmektedir 
Asmara, 11 (A.A) - Tigre 

cephesindeki Havas aytarı bil
diriyor : Haber verildiğine göre 
Italyan uçakları Ambalagui ya-
kınında bulunan Saint Michailde 
toplanmakta takriben 

11000 kişilik bir Habeş kuv-
veti güneyistikamctinde kamp 
kurmuşlardır . T ogora böl
gesi köylerinde de Habeş kuv-

vetleri bulunmaktadır. Uçaklar 

Achenighi gölü etrafında da 
· bir süel hareket görmüşlerdir. 

cenubunda Şen mişel civarın

da nıühim mıktarda Habeş 
kuvvetlerinin tahaşşüd etmekte 
ve müdafaaya hazırlanmakta 
olduklarını bildirmişlerdir. Am-
ba dağı şimaligarbisinde de 
Habeş tahşidatı yapılmakta 

olduğu haber verilmektedir. 

Nisanda 
Üzüm Kongresi 

T op!anacal{ 
Ankara, l ! (Ö~el} - Eko

nomi bakanlığınca önümüzdeki 
Nisanda üzüm müstahsıl ~ 
tüccarlarından mürekkep bir 
kongrenin top:anmasına karar 
verildi. Bu kongreden bekle
nen başlıca gayelerden biri de 
bir üzüm standarizasy<>nu tes
bit etmektir. 

ltalya 
ArtıK uzlaşma 
istemiyormuş 

Roma 10 ( A.A ) - Havas 
ayları bildiriyor : 

Italyan halkı Habeşistan har
bına gittikçe artan bir alaka 
göstermekte ve diplomatik fa
aliyetle daha az alakadar ol
maktadır. lngiltere ve ne de 
uluslar sosyetesile bir anlaşmayı 
ne hesab etmekte, ne de iste
mektedir. 

Haf k, Italyanlar Gorrahai ve 
Makalleye girdikten sonra 
bir anlaşmayı faydasız bul
maktadır. Amerika, Bre
zilya ve Almanyanın bitaraflık 
kararlariyle alakadar olan ha)k 
zecri tedbirleri tatbik edecek 
memleketlerle bu memleketle
rin hükümetleri va zarar göre
cek olan tecim meafaatleri 
arasında güçlükler doğuraca

ğını düşünmektedir. 
ltalyan halkı, bazı küçük 

devletlerin ltalya ile tekrar 
tecim münasebeUerine gırışe

ceklerini tahmin ve bu suretle 
zecri tedbirciler cephesinin 
dağılacağım hesap etmektedir. 

:Kaybolan 
Uçak bulunamaciı 

Singapur, 11 (Ö.R) - Uç
man Kingorrot Sunthi bulmak 
için yapılan araştırmalar hiçbir 
sonuç vermediğinden Singapur 
kumandanı, araştırmalara işti
rak eden bütün uçmanlara 
Bengal köı fezindeki bütün 
adaları Rangon'dan Viktoria 
burnuna kadar bütün sahilleri 
istikşaf etmelerini emretmiştir. 

-·~ 

Piyango .. ....... 
- Baştaratı I i11ci sahifede 

26135 11022 
Numaralar biner lira kazan

mışlardır. 

500 lira kazananlar 
9880 8626 1531 19959 19734 

13303 682 23671 8599 6119 
28503 22230 25016 21096 28743 
5497 23295 20467 

150 Lira I(azananlar 
715 6845 28309 2330 12005 

15434 3655 21856 12374 13591 

LiY Maurice Chevalier Italyanlar Makalle içinde bir 
depoda sökülmüş bir uçak bul
muşlardır. 

Ro::ım 11 ( A.A ) - Royter 
ajansının aytarı bildiriyor : Sa-
salıaneh'in işgaJi henüz resmen 
teyid edilmemiştir. Fakat Mo-

7417 4622 8979 2365 19450 
1442 5959 4055 19432 8650 
2975 18385 5796 26362 7880 
7639 23721 9731 

300 güzel kızın arasında ve en yüksek Fransız artistleri ile beraber 
yaphğı en güzel ve en yüksek film 

E E 
15 ikinci teşrin cuma gününden itibaren 

TAYYARE Sineınasında 
GösterilmeSlf? baslanacaktır 

Asmasa, 11 (A.A) - D. N. 
B, ajansının özel aytarı telsiz 
ile bidiriyor: ltalyan keşif tay
yareleri Ambalagui dağlarının 

gadisciodan gelen bir telgra a 
göre ltalyan keşif kolları Sa-
sabanch ötesinde bulunan Do
gabour c~vc.rına varmışlardır. 

• 

100 L~ra Kazananlar 
11315 25887 90921 13919 18754 

f 23468 1116~ 11979 9998 13215 
29156 20028 29257 7061 11563 
3081 22943 6813 1112 25490 

17663 19642 263ı t 1114 4019 

Bir abeş eye k 7571 22960 7824 8614 6485 
~ .. 24362 22222 10076 125 15281 

16321 26156 15695 25321 16701 

d lb . dl .. .. . . 7571 
e llJSSUU a~OrUŞUyOr 50 Lira Kazananlar 
Kahire, 11 (A.A) - Habeıistan ile Arabistan arasında bir 15986 3597 22540 29042 25046 

andJaıma ihtimalini mevzuubabseden OgJkora gazetesi Habeş (13075 26743 2874 12866 27602 
delagasyonu Yemenden geçerek Ciddeye geldiğini yazmıştır. 1698 6034 15242 9329 25352 
~"•"rl" h"rAretle karfılanan Habeş delegelerini lbnissuud misafir 11910 6040 21545 12311 4221 
4--~· ,, .r. 13323 25094 23807 1589 . 
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Müthiş bir deniz faciası 
Y enikale ile Kilizman 

lnebolu vapuru 
arasında 

battı 
- Başfarafı 1 inci salıif ede -

lnebolu dün akşam onyedi 
ularında Kösten adasmı geçe
ek parolayı bildirdikten sonra 
örfeze girmiştir. Fakat saat 
odokuz raddelerinde Kilizman 
e Yeni kale arasında Pelikan 

'ener:i önlerinde gemi su al
ağa başlamııtır. SUvari teh· 

0 keyi görünce İmdad düdüğü 
almıttır. lstiklil vapuru fa
iaom önfine geçmek için 
erbal imdada koşmuş, ine· 
olu vapuruna hafat atarak 

onu çekmeğe çahımış ise de 
buna muvaffak o!amamıştır. 
stiklil bu ameliyeyi yaparken 
nebobulya arkadan toslamıştır. 

Jneboluyu kortaramıyacağmı 
anlıyan İstiklil süvariıi tornis
an yaparak geri çekilmiş, fli
kalarını indirerek feliketzede
leri deniz üstünden toplamak 
çarelerine başvurmuştur. 

Dün akf8DJ limanımızdan 
kalkan lngiliz bandıralı Polo 
vapuru da hadise mahallini bayla 
geçmiş olduğu halde iki vapu
na yany ana ğörünce, ve imdat 
düdüklerini itidince geri dön· 
miif filikalar indirerek deniz üs
tGndeki kazazedelerin bir kısmı 
na toplamıştır. Polo lnebolunun 
silyarisi bay Mehmedali ile on 

yolcuyu ve iki ölüyü alarak li
maıumıza gelmiı, faciadan de

ni& merkezini haberdar eyle
mif tir. lıtiklil vapuru da saat 
yirmi üç buçuk raddelerinde 
limanımıza gelmiştir. 

110 YOLCU KURTARILDI 
811 vapur denizden topla

dığı yüz kada.. yolcuyu ve iiç. 
yaralayı limanımıza getirmiştir. 

Ôlü Ye yaralılar imdadı ııbhiğ 
otoobmilierile memleket hasta-

ıaesine gönderilmişlerdir. 
lnebolu vapurUDda otuz altısı 

mürettebat olmak üzere 190 
7olcu vardı. Gece yarısından 
ıbir saat sonraya kadar limanı-
11ııza getirilenlerin adedi yftz 

on üç kişiyi bulmuştu. Y etmit 
'edi kişinin akibeti hakkında 
hiç bir malumat yoktu. Mamafi 
bunlardan da bir kısmmın Ki· 
lizman sahillerine iltica eylemiş 

bulunmaları muhtemel görülü
~or. Urla ve Kilizman civarındaki 
deniz vasıtalarının facia ma
halline gitmeleri için emir ve
rilmiştir. 

(Uyanık) mayin gemisi, kör
fez vapurlarından biri alakadar 
deTlet adamlannı hamilen bi-
~ise maJalline gitmişlerdir. 
Gece yarısından çok sonralara 
kadar araştırmalar devam et
miştir. 

POLO SÜVARiSi NE 
DiYOR ? 

Faciadan limanım1Z1 ilk defa 

J.aberdar eden lngiliz bandırah 
Polo vapurunun süvarisi badi
•eyi şöyle anlatıyor: 

Biz Peligan fenerini 
hayli geçmişdik. lnebolu va-

puru imdad düdüğü çal
mağa başlamıı istiklal vapunı 
da ounn imdadına koşmuıtu. 
Biz de geri dönerek hadise 

uıahalline geldik. lnebolu ka
radan bir mil açıkta seyredi
yordu. Sivari teblükeyi görün
ce bu müddet zarfında gemiyi 
karaya oturtabilirdi. 

MEHMED ALI KAPTAN 
NE DiYOR 

lnebolu vapurunun süvarisi 
Mehmed AJi kaptan da faciayı 
öyle anlatıyor : 

- Gemi çok yükJü idi. Saat 
OD yedide parola vererek kör
feze girdik. Köıten adasını 

rettebat bana hiç bir şey 

haber vermediler. Birdenb\re 
çıkan yıldız rüzgarından 
geminin iskeleden su aldığını 
geminin devrilmekte olduğunu 
haber verdiler. Derhal kar~ya 
oturmak için fayrap yapmak 
istedim. Suların kazana hücum 
ettiğ ·ni söylediler. Kazanın 
patlamak tehlikesi de vardı. 
Çaresiz demir atarak imdad 
talebine başladım. 

P ANIK BAŞLAMIŞTI 
Bu sırada gemiyi teiaş istila 

etti. Herkes bağrışıyordu. Pa
nik içinde yapacak bir şey 

kalmamışta. Gemi on beş da
kika içinde battı. En son ge
miyi ben terkettim. lngiliz va
puruna iltica ettim. Daha evvel 

istiklal vapuru halat vermek 
için bize tosladı. Fakat halatı 
telaştan alamadılar. Gemi ol· 
dukça çok yüklü idi. 

MÜRETTEBAT NE DiYOR? 
Kurtulan diğer müretteba

tın ve yolcuların ifadesjne göre 
lnebolu alt Ambarlarına pamuk 
yüklemiş ve üst ambarlarına 
da buğday doldurmuştu. 

Bin seksen ton hacmi istia
bisinde olan loeboJuda yedi 
yüz yetmiı beş ton yük ve yiiz 
doksan da yolcu vardı. 

Geminin dibi delinerek su 
almıya başlamış pamuklar suyu 
içerek ağırlığı artbrmış ve bu
nun tesirile gemi batmağa baş
lamıştır. 

Vaziyetten haberdar olmıyan 
kaptan yoluna devam etmiş 
ıemi son dakikada suların hü
cumuna maruz kalınca şaşkın

hk aliimi gösterilmiş ve bil· 
bassa sular kazan dairesi· 
ne hücum edince her.şeyden 

ümit kesilerek demir atılmış ve 
imdat talebinde bulunulmuştur. 
Facianın tahkikatı gece yarı
sından sonra başladığı için muh· 
telif iddiaların hangisinin doğ
ru olduğunu tesbite imkan bu
lunamamıştır. 

Baş müddeiumumi Asım, muM 
avini Orhan, Emniyet müdürü 
Peyzi Akkor, müstahkem mev
ki kumandanlığı erkimharbi
ye reisi. Liman reisi. hükumet 
tabibi, deniz komseri bav Faik 

1 

bolis memurları ve daha bazı 
zevat refakatlarına kurtulan 

lnebolu ıüvariıi bay Aliyi ala
rak facia mahalline gitmişler
dir. Müddeiumumi muavinlerin
den bay Ali İngi!i:ı Polo 
ve Türk istiklal vapurile kur
tulan yolcuların ifadelerini 
alarak facıanm hakiki sebep
lerini tispite uğraşmışlardır. 
Gazetemizi makinaya verdiği
miz dakikaya kadar tahkikat 
devam ediyordu. Geminin 
ikinci kaptanı bay Besimin · 
akıbeti hakkında biç bir ma-
lumat alınamamıştı. ' 

Son Dakika: 
Son dakikada aldığımız mü

temm;m malumata göre lima
nımıza lnebolu vapurundan kur-

tanlıp getirilen yolculann üçü 
ölü üçü yaıah olmak üzere 125 
kişiye balığ olmuştur. 

Bunlardan 51 kişi ahvali 
sıhhiyeleri bozuk oJduğundan 
hastahaneye gönderilmiş diğer
leri Safa ve Y eşildirek hamam
larına yerleştirilmişlerdir. Hili
liahwer felaketzedelere sıcak 
çay ve saire ikram ederek ko
ruma tedbirlerini almıştır. 

Müddiumumi muavinlerinden 
bay Ali gece yarısından iki sa• 
at sonra kaleden Urlaya kadar 
sahilleri taramak suretile tah
kikata devam eylemiştir. Polis 
ve askeri müfrezeler Klizman 
ile Urla arasındaki sahilleri 
araştırmışlar ise de diri ve ölü 
hiçbir insana tesadüf edeme· 
mişlerdir. 

Bu sahillerde batan vapur 
hamulesinden ve yolcu eşyalaM 
rıodan birçok bavullar ve san
dıklar görülmüş ve muhafaza 
altına alınmıştır. 

ilbay bay Fazlmm verdiği 
emir üzerine Urla, Seferihisar, 
kara burun, Foça kaymakamları 
bütün vesaitle sahiUerin iahar-
risine çıkmışlar ve aabile çıka
cak eşyanın muhafazasrna me
mur edilmişlerdir. 

Uya_mk ve Guzel lzmir va
purları facia mahallinde ar:ış· 
tarmalarına devam ediyorlar. 
Son tahminlere göre boğulan
lann adedi altmış ile yetmiş 
arasında bulunmaktadır. 

İlbay faciadan iç bakanhğı 
ile Ekonomi bakanlığını tele
fonla haberdar eylemiştir. 
Vakhn geç olmasına binaen 
tahkikatın devamt sabaha hı· 
rakılmış ve ölülerin hüviyet-
lerinin tesbitine ;mkô.n buluna· 
mamıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çocuğunu bırakma, 

kaçmıfl 
Gö:ıtepede Mesire sokağında 

oturln Nazmiye adındaki ka~ 
dm 10 günlük gayrimeşru bir 
çocuğu sokağa bırakarak kaç
mıştır. 

Çocuk yuvaya verilmiş ve 
Na%miyenin aranmasına baş
lanmıthr. 

Tavuk hıraızhi;lı 
Bayraklıda oturan Mustafa 

oğlu hay Sıtkının bir hindisi 
ile beş tavuğunun işsız takı
mından lsmail oğlu Mustafa 
tarafından çalındığı iddia ediJ .. 
mit ve Mustafa yakalanarak 
soru9turmağa baılanmışhr .. 
Kafından ne latemlf 

Tepecikte Kiatbane caddesin
de Hamdi oğlu Faik ile Ali oğlu 
Cemal aralarmda yemek parası 
meselesinden çıkan kavga sc
nunda Faik bıçakla Cemalin 
kaşından ağır surette yarala· 
mışbr. Faik yakalanmıı,tır. 

ŞoförUn marifeti 
Evvelki Ahmed adında bir 

otebtis şoförü yanında dört ar
kadaıı olduğa halde Dolmada 
otobüscüler yazıhanesinin cam
lannı kırmış resmi evrak ve 
defterleri alıp gitmiştir. Şika
yet üzerine adliyece tahkikata 
başlanmıştır. 

Memleketimizin yetiştirdiği yegine modem okuyucumuz 

MÜNiR NURETTiN 
VE ARKADAŞLARI 

Muhterem müdavimlerimizden yüzlercesinin arzu ve iırarlan 
üzerine lstanbula avdet etmezden evvel son veda konserini 

beş ikinci teşrin cuma günü akşamı saat 21 de hep 
yeni ve seçme şarkılardan mürekkep zengin bir 

proğram içinde 

ELHAMRA Si.?!~~smda 

Mısır kendi sınırlarındaki ltalyan 
tahşidatını protesto edecektir 

Paris, 11 (Ö.R) - Kahire
den bildiriliyor: Mısırın Bergi
teleri tatbik kararım protesto 
sır hükumetinin Mısır hudu-
eden ltalyan elçisine Mı-
dundaki ltalyan tahşidatın· 
dan memnun olmadığı cevabı 
verilmiştir. Bununla beraber 
ltalyan elçisinin teşebbüsü ve 
Mısırın cevabı şifahi ola
rak verilmiştir. Bugünlerde 
Romadaki Mısır elçismin ltal
yan protestosuna resmen ce• 
vab vereceği haber alınmak· 
tadır. 

Cenevre, 11 (Ö.R) - Ber-

gitelerin tatbiki münasebetile 
ltalyadan yapılacak bazı idha· 
latın bergiteler yasağı dı· 
şında kalması için muhtelif 
hükumetler, bu arada Fran
sa, Romanya, Hindistan, 
lran, Lehistan, Belçika ve Sov
yet Rusya tarafından yapılan 

dilekler komite tarafından ted
kik edilmiş ve birçok hüku-
metlerin istisnasını istedikleri 
maddeler kabul edilmiştir. Po
lonyanın Italyada yapılan bir 
tranutlantik ve Siyamın da 9 
torpido hakkındaki talepleri 
bu meyandadır. 

Cenevre 11 ( Ö. R) - Ber
kitelerin tatbikinde ltalyan et· 
yasının ithalat yasağı üzerinde 
yapılabilecek istisnaları karar
laşbrmağa memur komite top· 
Ianmışbr. Bazı devletlerin tale
bi kabul edilmiştir. Bu cümle· 
den olarak Lehistanın ltalyada 
Ansaldo tersanesine yaptır· 
makta olduğu TransatJantik va· 
purunu teslim alabilmesi içio 
karşılığını maden körnürü ola· 
rak vermesini icab ettiren ıııu
kavele ahkamını tatbik edebi· 
leceğine karar verilmiştir. 

Ogadende ltalyan hareketi durdu m 
Baştara/ı birinci sayfada 

beş ordularında öğretmenlik 
eden Alman zabitlerinden Al

bay Nuhlon Suambara vapuru 
ile buraya gelmiştir. A!bay 

Nublon Habeş ordusunun hep• 
si talim görmüş hemen hemen 

200 bin askere v&rdığınt söy 
lemiştir. Bunların dışında hiç 
talim görmemiş yüz binlerce 
cengaver mevcuttur. 

iKi HAFTADA CEPHEYE 
GiDEN KUVVELER 

Entransijan gazetesinin Adis 
·Ababa aytarına göre son iki 
hafta içinde Habeş paytahtın
dan geçerek cepheye gitmiş 

olan ordular şunlardır: 
Decaz Apte Mihael 30 biq 

cengiverle, Deccaz Masasa 24 

bin cengaverle. eski Paris el· 
çisi Ras Getaşu 60 bin cengi
verle, eski sü bakam Ras Mu
lugeta 30 bin cengavele, Dec• 
caz Makonen 25000 cengiverle 
Adiı·Ababadan geçtiler.Bu or
ordular ay sonundan evvel 
harp cephelerinde yer almıı 
bulunacaklardır. 

IMP ARA TOR CEPHEYE 
GiDiYOR . 

Adis-Ababa, 11 ( A.A ) -
imparatorun cepheye hareketi 
tarihi olarak 14 ikinciteırin ta
rihi tesbit olunmuştur. 

Bugün imparator isveç he
yeti sübaylarına nişan vermiş 

ve bu münasebetle Prens Ma
koonen bir nutuk söylemiştir. 

Paris, 11 (Ö.R) - Adis-A
babadan alınan haberlere göre, 

Beşiktaş T amşıvarı 
3 -1 sayı ile yendi 

Istanbul, 11 (Özel) - Şehrimizde bulunan Romanyamn Tamıı· 
var takımı pazar günü ikinci maçını Beşiktaş takımı ile yapb. 
Cumartesiye nazaran bugün saha daha kalabalıktı. Beıiktq 
Galatasaraydan güzel oynadı. Ve maçı 3 - 1 gibi gil:ıel bir 
farkla kazandı. 

Lik maçlarının ikinci hafta11uda F enerbahçe ile Kumkapı ara
sında yapılan maç az kaldı bir sürpriz ile neticelenecekti. Fakat 
F eııerbahçe son dakikalarda galibiyet golünü atabildi ve maçı 
1 - O kazandı. F enerbahçe bu maça kuvvetli kadrosile çıkmıştı. 

İlk defa olarak bu sene tiklere giren ve doğrudan doğruya 
birinci kümeye alındığı için lstanbul gazetelerinde bir stirli 
neşriyata sebep veren Güneı takımı da Süleymaniye takmıını 
4 - O gibi kesin bir farkla yendi. 

lngilteredeki törende 
Kral hazır bulunmadı 

Londra, 11 (Ô.R) - Mütareke günü dolayısiyle saat 11 de 
iki dakika sükut durulmuı ve kocaman ıehirde bütün vesaıt bu 
iki dakika içinde durmuştur. Souk yUzihıden Kral törene git· 
memiştir. Kıraliçe Home Ofice balkonundan töreni takibetmiftir. 
Kıraliçenin balkona çikması üzerine halk arasında bir dalgalanma 
olmuş ye bu sırada Kralın oğlu Dük de Y ork büy{lk bir lngiliz 
bayrağı altına Kral adına muazzam bir çelenk koymuı, bundan 
sonra geçid resmi başlamışbr. ........ 
ihraç bankalarının 
önemli bir toplanbsı ........ 

Bil, 11 (Ö.R) - ihraç ban- bankası dövizler için bir mu-
kalan direktörlerinin toplanbsı habere bankası olmuıturl Bir 
dolayısiyle arsıulusal faaliyetin çok devlet bankaları oraya, 
en önemli bir safhası buraya plinçolarında gözükmiyen, Ön· 

geçmiştir. Bu toplantıda Fran• emli .:nikdarda altın depozito 
sa bankası genel diıektörü B. etmişlerdir. Döviz satın almak 
Emery lngiltere bankası G.direk istiyen bankalar, altın göndere-
tör B.Montazou Normao, Alman rek bu bankayı istedikleri dö-
bankası genel direktörü B. vizleri satın almağa m~mur 
Schocht, lsviçre ulusal bankası ettikleri gibi altın satınalmak 
genel direktörU ve diğer mü- istiyenler de döviz göndererek 
messiller hazır bulunmuflardır. onun vasıtasiyle albn satmal· 

Arsıulusal hesaplaşma ban- maktadırlar. 
kasının altın karneli memleket- Devlet bankaları genel di-
leri için gün ğeçtikçe daha rektör'eri ilk toplantıda arsı-

önemJi bir rol oynamakta ol- ulusal duruma dokunmuşlardır. 
duğu müşahede edilmiştir. Yeni kurulan Arjantin ulusal 

Birçok devlet bankları git- banka11 direktörü de ilk defa 
tikçe daha ziyade bu bankaaın olarak Bile gelerek bankayı 
hiı.metlerinden istifade etmek- idare eden İf y~rlarla tanıt· 

bütün ısrarlara rağmen iaıpa 
ratoru cephede takibe kar 

veren imparatoriçe Meneo. d 
aynı ondördünde Negüsle bi 
likte Harrara, DeHive gide 
cektir. 

ORDUYU TEFTiŞTEN 
SONRA 

imparator Haile Selbe si 
durumun Habeş silahları lehi 

de inkişafı gecikmiyeceğ'İ 
söylemiştir. imparatorun Harar 

geldikten sonra Cicikayı ~ 
ziyarat etmesi çok muhtemel 

Umumiyetle mevcut kana• 
göre Ras Nasibu ordusuaı 
Grazyani ordusuna karşı aıilt 
kabil tecavüzü ordunun lıDP 
rator tarafından tefti§İDİ ıoüt 
akip vuku bulacaktır. 

Belediye 
••••• 

6000 Çuval 
Un kapattı 

Belediye unun günden 
piyasada arthğmı VC' fırıncı 
nn sık ıık narhın arttırılma 

istediklerini nazarı dikk 
alarak ba durumu önleGI 
için bazı tedbirlere başvurlll 
ezclimle piyasadan 6000 çu 
un kapatmıştır. Bunlardan 
kırmanın çuvala (1025), üç 

dı%ın 925 kur1.1ştan fınncıl 
verilecektir. Unun fınncıl 
ne suretle teni oluna 
belediye encümeninin bu 
kli toplanhsında kararlat 
lacakbr, 

Kahvede kabadayllık 
Tepecikte Kiatbaııe cad 

sinde Şaban oğlu lbrahiıD 
boı olduğu halde Bekirin k 
vesine giderek orada otu 
Cemal oğlu Halile tokat 
makta beraber sustalı çakı ç 
tiği tikiyet edilmistir. 

Kırk kuru' için 
Morahaue sokağında 

oğlu lbrabim ile lsmail 
Ali arasında 40 kuruş 

cak yl\zUnden çıkan ka 
sonunda lbrahim bıçakla A 
sol boıluğundan yaralamı 
yakalanmıştır. 

Eteiil koslururke 
Kahramanlarda Hilaliab 

evlerinde oturan Demiroğl 
yaılannda Yaşar merkebi 
turmakta iken Cemal kızı 
yaşlarında Neylüfere çarp 
rak yaralanmasına sebe 
verdiğinden hakkmda ka 
muameleye başlanmıştır. 

Yoluna gidenden 
latemlf? 

Servili Mescitte DerebaŞ 
kağında Mehmet oğlu 
ile arkadqı Mustafa gitPl 
iken arkalarından yetişen 
oğlu Emin ansızın Kad 
üzerine hücum etmiş ve bı 
memeli üsttınden ve sol 
etiadea yualamııtır. E · 
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Tarım satış ve kredi Manisa belediyesi 
l<o eratifleri, birlik eri 

PARDAYANLAR 
Bütün mesaisini Uraya hasredecek 

Şarbaya muhtaçtır ~--------------------.... ·----~-' Bir -34- YAZAN : Mişel Zevako 
Kamutayda kabul edilen bu 
Ön.emli kanunları neşrediyoruz: 

-2-

Bu -ış 
Namına 

.-.~·-·-
Manisanın 

kesin bir 
bayındırlıga kavuşması 

zorağı olmuştur. 
Baylar ! Bu eve o kadar dikkatli 
Bakmanıztn sebebini söylermisiniz 

Maclde 9 - Tarım satış koo- vazifelerinden çıkarılır. Pardayan Deviniyer pansiyo-
P~r t'fl M dd 13 T dö d- w - k 1 k a ı eri ortaklan, sataş koo- a e - anm satış nuna n ugu zaman aran ı 
il~ratifin kuruluş ergesi arasma kooperatiflerile birlikleri Eko- ç6kmeğe başladı. Gözleri ken-
gı~en ürünlerinin hepsini her nomi bakanhğanın iznile taşıtsız diüğinden Lüizin sevimli çeh-
~1 kooperatife teslim yükümün- mal alabilirler. Bu mallar ipo- resini görmek arzıısuvle başı 
tdir. Ortaklar bu gibi tarım- tek edilemiyeceği gibi haciz de . küçük pencereye doğru kalktı. 

sat Ürünlerinin ne kadar ve ne olunamaz. Fakat pencere kapalı idi. Şö-
teşit olduğunu kooperatiflerin Madde 14 - Tarım satış valyenin içi sıkıldı. Pansiyonun 
&akPlayacak ları vakitlerde ve kooperatiflerile birliklerinin iş merdivenine döndü. Bu sırada 
le ·1 hil 1• l~rde bu kooperatiflere ve be ap usullerini ve tutacak- merdivenin sol tarafında siyah ı 

dırırler. ları defterleri Ekonomi bakan- elbiseli kadının evine göz.terini f 
d'~unu yapmıyanlar veya bil- bğı saptar. Bu defterler Tica- dikmiş üç Jantiyumu gördü.Bun-

1 1 lerini doğru yazmıyanlar sa- ret kanununun 66 ve 487 nci lardan biri arkadaşına : 
~ kooperatiflerinin yönetim ve maddelerinde yazılı defterlerin Burada oturduklarına 
p ene} kurullarının onamile koo· yerine geçer. emın misiniz? 
~ eratiften çıkarılırlar. Böylt: çı- Madde 15 - Tarım satış Ma11isadtw bir nıaıızaıa Evet canım ! Orada otu-
1;r~I~ ortakların paraları için kooperatiflerile birliklerinde Manisa 10 (Özel) - Manisa lira olduğunu işittim.Bilgisinden, ruyorlar. Birinci katta ev sa-
la 1nc1 madde hükümleri tap- karşılıksız: borçların kapatılma- belediye meclisi önümüzdeki tecrübesinden, enerjisinden is- hibi olan ihtiyar kocakarı var. 
~ır. Bu gibiler ortak olduk- sına mahsus olmak üzere bir Perşembe günü toplanacaktır. tifade edilebilecek bir zatın ikinci kata da bu sabahtan 
ti tarırn kredi kooperatifle- yedek akçe ayrılır. Bu toplamş münasebetile Ma- bu kadar az para ile bütün itibaren ben yerleştim. 
ilden de çıkanlır!ar. Bu yedek akçe: nisanın belediyecilik yönünden varlığını belediyeye hasretmesi - Pek iyi amma ! Prensin 

PtlYukandaki hükümlerin yaw A - Bir sene içinde birliğe bugünkü vaziyetini açmak is- de imkansızdır. Yanılmıyorsam bayagı kızlara iptilasına akıl 
' llıa111ası ortağın elinde olmı- teslim edilen ürünlerin duru terim. Söylenmesinde fayda Eşme kasabası belediye reisi· erdirebiliyor musun? 
~o. sebeplerden ileri gelmiş tutarından kesilecek binde olan bir hakikat vardır ki ta nin aylığı da bundan az de- - Evet ! Bir mana veremi-
t..._ bu maddedeki hükümler üçten; meşrutiyet devrindenberi Ma- ğildir. yorum. Çünkü saraymda o ka-
~lanınaz. B - Kooperatiften çıkanlan h b · · · ı Son zamanda belediyeye bir dar kadın var ki ... '1 nisa şe ri ütün mesaııını ya -
ı. adde 10 - Tarım sabş veya yedinci maddede yazıh d memur almdı. Sırf bu zabn işe Bu sözlerden sonra gülüşe-
(Oo nız belediye işlerine hasre en k b 1 d 1 
d,ı_,Peratifleri ortaklarından al- sebepler dışında kooperatiften sarılması sayesinde memleket re konuşmağa sş a 1 ar. 
~ bir reise maalesef rasthyama- M 
ta.,,. rı bütün ürünleri birliğe çıkarılan ortaklık hisselerinden: bir az kaldınm ..wirmüı, bir şe- orever: 
~...._ d o_ mışbr. Bu yü7.dendir ki 14 yıl- 5 ..... B f 
~ • yükümünde irler. uu. C - yedek akçenin gelir- danberi imar nokta:tından Ma- bir bandosu kurulmuş, itfaiyede - u gece 
l! en birliğe vermekten çe-- !erinden; diyerek uzaklaşmıştı. Diğer 
"'lae • T- k" d · k ı göze çarpan ıslahat yapılmıı ve ~ ~ veya onlan birlijin yazıh Ç - Hükümetçe verilecek nısa ur ıye e en gerı a an iki arkedaşta aynlarken souk bir 
~Ilı almadan bqkalanna sa- tahsisattan toplanır. bir şehirdir. belediyenin mali vaziyeti dü- bakışla şapkasını çıkaran adam 

11 L! Stlbş kooperatiflerinin yö- Tarım satış kooperatifleri Belediyenin son heyef de zelmiştir. nezaketle: 
-'"rtı kurullan hakkında 1 linci birliklerinin yedek akçesi: aralarındaki anlaşmazlıktan ve Bu küçük misal istekle, - Baylar! bu eve o kadar 
•dde hükmü taptamr. A - Bir yıl içinde sablan vilayetin her suretle müzahere- aıamla ve bilgi ile çalışmanın dikkatli bakmanızın sebebini 

k l.tadde 11 - Tanm sabı ilrünlerin duru tutarından ke- tine mazhar oldukları halde ne eserler meydana getirecc- şöylermisiniz? 
~tratiflerinin veya kirlik- silecek binde nçten: bu müzahereti kuvvetlendire- ğini göstermcğe kifidir zanne- diyen bir delikanlıyı karşılann-
lt~ara Ye malları, bilinço, 8 - Duru kazançtan her cek şekilde hareket edilmemew derim. da g6rcliller. Bayle bir sorgu-
~, aıe, rapor vo baıka yd aoounda aynlacak % 10 sinden dolayı bugünkü bele· 14 yıldır belediye yanık yer- dan Pfıran iki Jantiyum birbir-
i,. evrak, defter Ye belge- dan; diye işJeri düzenli bir yola gi- lerde bir sokak bile açmedı, terine baktılar. Biri. 
u: tlterinde suç i1li700 76ne- C - Yedek akçenin -gelir- rememiştir. bu bakımsızlık yeter. - Bay, bize bu sorguyu sor-
~, le kontrol luırullan baıkan lerinden: ' d k VilAyetin kaıalarındaki be- maktaa maktıadıruz nedir?dedi. 

'" 1 Bayındırlık noktasın an ço 
p .,e erile işyarlan ve eks- Ç - Hnkfımetçe Yerilecek lediyelerin bayındırlık sahasın- - Çtinkii bu ev benimdir. "le · b d bakımsız kalan Manisayı güzel-
l\_ -1 rı u ıuçlanndan olayı tahai.sattan toplanır. J • k . . b'·t·· . . . da ki faaliyetini bir de Manisa- Ş6valyenin beliıi biraz saw 
~l ~ İfyarları gibi ceza gl- Yedek akçelerin yansı Eko- eştırme ıçın u un mesaısını rarwn•tı. 

ter. bu işe hasredecek bir belediye nın bu husustaki geriliğini gör- ......,. 
ı- nomi bakanlığının iı.nile taşıtsız k , d M Diöer arkada. Kelos ta li-.::.lc reisi bulmağa at i zaruret dükçe ıstırap uyuyoruz. a- a ..., 

tıL 0noıni Bakanlığınca yaph- mal satın almaia veya yapmağa kırdıva karııb : 
~tak k vardır. Yoksa 14 senedir ol- nisa belediytsi işi üzerinde du- , 

ı. ontrol sonucunda ıuç- aarfolunabilir. - Yoksa biıim bu evi satın 
""1 duğu gibi memleket işleri bir rulması lazımgelen işler sırasına 
~ ... 

1 
•nlaşılanların işlerine son Madde 16 - Tarım satış almak istedigım"' izi mi anladınız? 

"l'i b' türlü yoluna girmiyecektir. girmiştir. 
k.. t ılir. Yönetim kurulu bq- kooperatifleri birliklerinde yıl- Tokso··z - Hayır 1 Yalnız ıunu de-"'n Manisa şarbayının aylığı yüz 
ı,11 \'e üyelerınden çıkarılan- bk itlerinden dolayı yıl sonunda ......... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••• ••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••• mek isterim ki bana ait olan 
ç~ 'tt. Yerine genel kurulca se- çıkacak zararları karşılamak teslimini yükener.ekleri ürün- lüzum ü1erine koruma ergesile: birşeye kimsenin bakmasını ve 
Od Yapılıncaya kadar yeni üzere ikinci bir yedek akçesi lerin hepsi veya bir kısmı tes- Birliğin bu sahn almalarında gülmesini arı;u etmem. Siı ise 
&il~ Ye yetke ile Ekonomi ayrılır. Bu yedek akçe birliğin lim edilmediği veya edileme- ortak kooperatifler aracılık hem bakhoız, hem güldünüz. 
•ttn"nlığı tarafından başkalan bir yıl içinde sathğı ürünlerin diği vakit birliğin çalıştığı pi- ederler. - Gel arkadaş ! Bu adam 
~ır. duru tutarından kesilecek binde yasalarda varlığını göstermek Madde 18 - Tarım saht galiba deli. 

k0 llddc 12 - Tarım saht dört ııiıbetindeki paralardan ve yapılmış veya yapılmii11 kooperatiflerile birlikler~nin Dedi. Pardayan tetiğini boz-
~O~eratifferile birliklerinin bü· toplanır. tecim bakımından lüzumlu olan banka ve kredi işleri Ekonomi mıyarak cevab verdi: 
~ti tş~eri ve kayid ve defter· Madde 17 - Tarım satış yükenlerin yerine getirilmesi bakanlığının direktiflerine uy- - Baylar! Ben deli değilim. 
llQ Zıraat bankasmın ve Eko- kooperatifleri birlikleri ana ergesjle; gun olarak Ziraat bankasınca Yalnu: başkalarının mahna ba-
b,~i hakanlığının kontrolüne ödev olarak ortak kooperatif- B - Birliğin alıcıları istediği yapılır. Lüzum ve iht~yaç ha- karak gülen ahmaklara kızarım. 
~ tdır. !erinin teslim ettikleri ürünleri halde ortak kooperatiflerce linde Ziraat bankası ile yapı- Dedi ve hiddetten kam t"' l.t kontrolda güçlük göste- değerlendirirler ve satarlar. teslim edilen ürünler arasmda lacak danışma üzerine bu işler beynine sıçramış olan Pardayan 

~a11 k.ooperatif ve birliklerin Şu kadar ki, aşağıda yazılı hiç veya yeter derecede bu- Ekonomi bakanlığanın göstere- da Devinier pansiyonunun sa-
~ti t.liın kurulu başkan ve üye- hallerde · ortak olmıyanların lunmıyan kalitelerin elde edil- cegı bankalar tarafından da lonuna girerek masa başına 

orada ne halt ediyorJardı. Bi
çimsiz suratlı herif acaba 
kız :çin mi gelmişti? Vay onun 
haline bu kız pekaz sokağa 

çıkar. Acaba kimin göz.üne 
çarph? 

Diye bir takım düşüncelere 
daldı. Bir şişe şarap içtikten 
sora yavaş yavaş öfkesi geçti. 
etrafına bakmmağa başladı. O 
gece pansıyonda bir telaş vardı. 
Hizmetçi kadınlar yanı başın-

da ki odada güzel bir sofra ha
zırlıyorlardı. Şövalye kendine 

hizmet eden Lobene- sordu: 
- Vay canına galiba bu 

gece eğlenceli bir toplantı var 
değil mi ? 

- Evet bayım onun için ben 
de bugtin keyifliyim. 

- Niçin keyifleniyorsun ? 
- Gelecek misafirlu f&İro 

dir. Hem kendileri çok içerler 
hem de ikram ederler. 

- Demek ki gelecek olu 
~air ba 1 

- Her ayın ilk pazar ge
cesi burada toplanırlar. Karda· 
şım Tibo da şairdir. O da bu• 
lunacak.. İşte vakıf geldi. Ba
kınız kırmızı tüylü şapkah birisi 
geliyor. Bana müsaade eder
siniz değil mi? 

Loben sözünü bitirmeğe va· 
kıt bulamadı. Bu adam salona 
girmek üzere idi. Ayni zaman
da burnuna kaldırdığı manto
suna sımsıkı sarılmıştı.Bu ada
mı Pardayan tanıdı. 

- Mösyö Dö Kussen! 
S&zünU mırıldandı. 

Bu Kussen Kralın maiyet as
keri kumandanı yani Luwer 
sarayının ıözil geçer bir aske
ri idi. 

Her resmi geçidde .. her ma
navrada, her av eğlencesinde 
Kralla beraberdi. Pardayan 
kendisini bir kaç defa görm~
tü. Şövalye düşündü: 

-Acaba bu kumandan ilePa
pas Tibonun birleştikleri şair

ler sosyetesi nedir? Niçin usta 
Landrinin yerine Loben bu 
adamları karşılıyor? 

Son derece bir merakla Lo
ben ve kussesenin duruşlarını 
gözetlemeğe koyufdu. Kebapçı 
dnkkanmda, fınn başında çalı
şan Landeri, büyük salonda 
olup bitenlerden !!aberi yoktu. 
Kırmızı tüylü şapkalı adam 
yüzünü açmadan salonun diğer 
bir kapısından başka bir oda
ya geçti. Hizmetçiye : 

- Bu kapu nedir? 
~k ıle Clirektör ve işyarları ürünlerini de alıp satabilirler. mesi ergesile; yapılabilir. oturdu: 

0rıo~· b A k k ·fl · C H··k~ t •· 'il k s " - Bu iki savruk herif Son" 11ar -
uJl akanlığmın emri le :-: .. u~rt~a~~~o~o~p::e~ra:t~ı~e~rı~n~--~;;_--~u~u:m~e~ç~e~-~g:.:~~r~ı ~e~c~e~~--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~-o&niiiu..;;"';ii .a;.r .;-.... i&i-.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii.ii-.::Oiiiiiimıiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii __ iiiiiiiii ______ iiiıiiiıi ____ iiiiiiiiiiii __________ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiiiil9. ~ ~ ' --- -

Diye sordu: 

·~~;.~~ .. ~~.~.~~~.~~ .. ~~1..~!~ .. !!~.1: ..... ~.~.~ .. ~~~.~!~ 1 ••~:~~':ce~~:·ı teessür gös· 

IhtHil Kraliçe~i 
B TAl.ıY 'EN . 

Bobesplyer-
~;.····· Yere Seren Kadın 
·-!~ıiı:·i············································································· ····~ •• ariltı roman. - 70 - Bi'rinci böliim 

.......... ıc'············································································ Ch· ont de Caraman. Ona, kolay ele geçirilecek 
~r~11 lt~ay Prensesinin varisi bir kadın gibi sokulmuş olan 
~OtttÇcıs - Joseph de Riket, kont de Caraman bu kadar 
'tc he~; Caraman henüz genç asillik karşısında şaşırdı kaldı. 
-~lllı hardı. Uzun boylu, geniı Hiç şüphe edilemezdi ki bu 
tigYen uf vah gözlü, seçkin mil- kadın iftira kurbanı o!:uuş bir 
o~ \'e nazik bir kavalye . "k · · ·d· o d l il nıust kb 1 Ch" . güzellı tımsalı ı ı. na e-

Ctet a e ımay prenıı d. k. 
Q\ııı Yanın çok boşuna gitti. 1 1 

: 

'sıı~:dbeJ.li etmekten çekindi, Dünyanın hakaretlerini 
4~~ eyı teshir etmek için bir unutmağa çalıştığım durgun 
bit {aPdnıadı,her şeyden bıkmı§ çekilgcmde ( inzivagih1mda ) 
b\l ih a. ın rolünü oynad1 ve asıl beni görmeğe geliniz bay. Ka-
L;~tıraı1, tevekkülü ve hü- bul ettiğim kimseler sayısı az 
ık,_. b aJbini ka- olan do•tJanmclır. Sizi de bun-

terdi : 
- Nasıl, gidiyor mu:Junuz. 

artık ? 
Bu çığlığın samimiyetinden, 

üzerine düşen bakışın yalvarıcı 
halinden Tarezya yeni bir kalp 
fethettiğini anladı. 

Kendini özletmek ve haya
lini lcalplerde derinleştirmek 
san'ahnda çok usta olduğu için 
bamen arabasmm hazır edil
mesini istedi. 

Bayan de Staelin oturduğu 
Bac caddesinden kendi konağı 
nın bulunduğu Babilon cadde
sine kada~ T erazya meşru bir 
evlenmenin faydalarını iÖzden 
iCÇİrdi· 

Güzelliğinin en olgun şeklini 
bulması kendisini biraz kaygı
landmyordu. Diğer taraftan 
çok büyilk, fakat şüpheJi olan 
servetini batka bir servetin hi-
mayeai altma sokmak istiyordu. 

Böyle bi.r teıebbUsün güçlükw 

xaletleri sok yakın ve fikirler
de çok hazırdı. imparatorun 
ona kapılarını kapamış olması 
da itibarsızlığ'ını artırıyordu. 

Bir aralık ispanyaya geçmeyi 
düşünmüştü. Orada Kont Ka
barus unvanını alan ve kralın 
danışmanı rütbesine çıkan ba
bası başarının gon basa
mağına çıkmıştı, Fakat Paris
ten ayrılmağa göynü razı ala
mıyordu. Parlak bir izdivaçla 
yükselmek ve Tüileri sarayının 
kapılarını zorla açhrmak isti
yordu. 

Kont de Caraman tam vak
tinde önüne çıkmıftı. Onun 
ailHi Alzas prenslerile, Ligne 
prenılerile ve daha birçok 
yüksek haaedanlarla akraba 
idi. Babası Fransız ordularında 
başkomutanlık etmiıti. Fakat 
bu asil ihtiyar ihtilal sırasında 
'f anriçe diye kendisine tapıl
mıf olan kadını gelinliğe ka
bul edecek midi? ... 

Prens babasına sayiılı ihtar-

Ve, 3 Ağustos 1805 de öğ
leden sonra saat dörtte, Pari· 
sin onuncu Belediye dairesi 
nikib memuru 33 yaşında Kont 
de Caraman Françis - Joseph 
de Bikel ile 32 yaşında ve 
ilk kocası Jan Jak Devin de 
F ontenay ve ikinci kocası Jan -
Lambert Tallienin boşanmış 
karıları T erezya Kabarusu ev
lendirdi. 

Yeni çifti, konaktan konağa 
Toıkanyaya kadar getirecek 
olan yol arabası Belediye ka
pısında bekliyordu. Buraye biw 
nen kadının artık direktuvarm 
Kııkıraliçesile hiç bir ilgisi 
yoktu. Bu, çenesine kadar el
biseye bürünmüş yeni, haşmetli, 
ciddi bir kadındı. 

Nankör 
imparatoriçe esrarengiz bir 

ziyaretçiyi çıkarmış olduğu ka
pıya uzun :zaman dayanmış 
kaldı. Son veda işaretinden 
soara kolu boyJu boyunca vü
cudu üz:eriae dUtnıüş ve gözli 
artık bot kalan dehlize dalmış 
blmıtb. 

Habrında, birçok sene ev-
velki o kadar şevler canlam-

yordu : Karnı zındanı, Lük
semburg, Grosbua geceleri •.• 

Gece karanlığında Malmai
son sarayından çlkan bir ara
banın tekerlekleri duyuldu. 

Jozefin ışıklı salona ocak 
yanındaki yerine döndü. 
Dam Donörler Majestenin sü-
kütuna saygı gösterdiler. On
lardan birini çağırarak dedi ki: 

- Aranın.da gizli birşey 
olmasını istememekle beraber 
sırrımı saklamanızı isterim. im
parator kendisine itaat göster
mediğimi duyarsa kızacakbr. 
Daireme kabul ettiğim bayan, 
eski bayan Talyen ve şimdi, 
kayın babasının vefatı üzerine 
Kontes de Caraman ve pren· 
ses de Chimaydir. . 

- Hala o kadar güzel mı? 
Diye sordular. 

- Daima aynı derecede gü
zeldir ve imparatorun bundan 
sonra onR karşı daha az sert
Jik göstereceğini umarım. Ev
lilik gezisi ltalyada hir zafer 
halini almı.,tır. Etruri ve Na
poli sarayları onu kabul et• 
.mişlcrdir. 

- .. •)mıu \7ar -
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Staviski davasının üçüncü günü 
Burada muasır devrin en büyük dramı oynanmaktadır 
iddia makamı devletin en yüksek makamlarını işgal eden şahsiyetlerin 

Şahid olarak dinlenmesini istemiyor mu? Avukatların endişeleri •. 
Hepsi : "Şahitlerimizi 

Parls 7 ILlncl ta,rln MÖSYÖ JÜRELER 
ST A ViSKi DAV ASiNiN Celse başladı. ilk sözü alan 

iKiNCi GÜNÜ başkan Bamo'dur. Mahkme 
Sen cinayet mahkemesi. bu baıkanı hidisenin .. Objektif" 

gün, bir cinayet mahkemesine hulasasını yapmakla başlıyan 
hiç te benzemiyor. Buradaki bu izahınde mlldafilerinin ar-
hava, burada oynanan ve kar- kasında yer almıı bulunan suç-
ıılaşan dramlar muasır devrin lulann baklannı incitmekten 
en büyük dramlandır. Bu ba- çekinerek diyor ki: 
kımdan, onda fevkalade bir - Mösyö Jllreler, bildiğiniz 
nıahkemenin, müessesan assam veçhile müzakereye bir ölünün 
blesini, veya konvansiyonu al'- gölgesi hakim olacakhr. Bu 
dıran istisnai bir mahkemenin gölge yirmi ikinci teşrin 1886 
hali vardır. da Rusyanın Svobodka kasa-

Böyle iken bu dava basit bir basında doğmuş olan Staviski 
ceza davası şekline mi gire- (Saşa) Aleksandr'ın gölgesidir. 
cektir?. Staviski davası büyük Hakim Berno meşhur dolan-
bir dava olmaktan çıkacak mı- dırıcının portresini çizerek di-
dır? Bu endişeyi tahrik eden yor ki : 
ıey, her biri devletin en yük- - Staviski, ciddiğ herhangi 
sek makamlarını işgal eden bir gayret yapmağa muktedir 
bir çok şahidlerin dinlenmele· olmıyan tenbel, hayalperest bir 
rine iddia makamınca lüzum 
sösterilmemiş olmasıdır. Had- adamdı. Fakat son dereceye 
dinden fazla ısınan bu bava varan ihtırasıyle kendini ka-
içinde alınlarda ter daneleri nunların üstünde sanıyor, her 
beliriyor. Avukatlar birbirleri- hangi vasıta ile olursa olsun 
ne soruyorlar: arsıulusal finans aleminin ha-

.. Atlatılıyor mıyız?,. kimlerinden biri olmak istiyor-
Hepsi bir ağızdan bağırı- du. Staviski büyük bir dolan-

yorlar: darıcı mıydı ? Hayır, bu da 

isteriz,, diye bağırıyorlar. Ari et 
suçlulardır. Bir mübaşir müt
tehemlerin adları çağırıyor. 
Hepsi burada... Muhakeme 
başlıyor. Duruımasına ilk bat· 
lana'D Jorj Hato'dur· 

Hatonun çehresinde eski bir 
aktörün rolünü özenle yapmak 
iatiyen gösterişi var.. Eski bir 
aktör.,. Evet, Hato hayata 

Hikim - Nipnı mı? 
Hato - Çok soruyorsunuz 

başkan.. Bu kadar fazla izahat 
vermeye aJıf1Dadım. 

iddia makamının verdiği 
maliimata gire bu zengin Ko
lombiyalı hayaJi bir tahısbr.Ve 
ancak suiistimallerini, dolandı
ncılıklannı kolaylaştırmak için 

Suç/11/ardan Bonor avukatları Avukatlar zabıt katibi ile 
arasında görilşüyorlar 

bankacı olarak atıldıktan son- Staviski ile Hayot tarafından 
ra... Mesleğini değiştirmiş, uydurulmiiştur. Hatoya gelince 
Bufdünor ve Monsey tiyatro- daima bir 2engin emlik sahi-

binin sekreteri rolünü görmüı
larında aktörlük etmişti. Bun- tür. 
dan sonra onu bir fılm sosye- Hato-Ben bu rolü namuska-
tesinin başında görüyoruz. Pek rane yapbm. 
ömürlü olmıyan bir sosyete... Hakim-Bunun tam tersinesi 
Günüıı birinde ifJas ediyor. Bundan sonra Hato yine sta-
Hato mesleğini değiştiriyor. viskinin talebi üzerine başka 

Hakim Barno _ B. Hato, bir rol görüyor. Staviski bir-
likte OrJean belediye sandığı-

hakkınızda toplanan malumat na gidiyorlar. 
hiç de lehinizde değildir. Meş· Hato mücevher alıcısı rolünü 
hur dolandırıcılardan Periyi yapmaktadır. Kıymettar taşlar 
evinizde misafir etmişsiniz. Beh gözlerı önüne serilecek, onlara 
bu adamı tanımıyorum. değt:r!erinden kat kat fazla 

Hato - Ben daha hiç tanı- kıymetler biçecektir. 
mıyorum başkan. Hato - Hayır ben alıcı de-

Hakim _ Askerde pre 8 ği d'oı . Gösterilen şahidlerin 
beni tanımaması da bunun de-

Antuvan dö Bürbonun maiye- Jilidir. Hayatımda monokl tak-
tinde iken oı:unla hiç mü~kü- mış değilim. Monoklun nasıl 
lata uğramadınız mı ? takılacagını da bilmem. Şu 

- Uğramadım. halde cevahirci!erin . kıymetli 
- K'rası beşbin franklık bir taşları muayene için kullandık-

apartımanda oturuyor muşsu- lan monoklu nasıl kullanacak
tım, ve o olmad&n nasıl bir 

nuz. mueyene yapabilirdim? Zaten 
- Hayır, 4000 frank. ben bu işden anlamam. 

Hakim Bamo ve azalar - Şu halde tenzilat yapmış- Hakim - Stavıskinin taşları 
.. Şahidlerimizi, şabidlerimizi değil. Zira onda hayal kudreti lar. sahte olduğunu bilseydiniz ona 

· · azdı. Bütün bu dolandırıcılık Yavaş yavaş düello başlıyor. yardım etmiyecek miydiniz? 
11tıyoruz... .. 

Baronun yaılanmış veya genç şekillerini bulan kendisi değil- - Staviıki ile münasebetle- Hato - Asla böyle bir işe 
avukatlarından bir kısmı mü- dir. O, adamları ve idare ku- rinize gelince. elimi sokmazdım. 
dafaa ettikleri şahısların dost- rumlarımızın zaaflarını istismar Hato - Onu bana Alek- Hakim - Böyle iken ceva-

hirci Linzelerın mağazasında 
larıdır. Bugünkü gayretlerine etmeyi biliyordu. sandr adile değil Saşa olarak hakiki elmasların muayenesin-
inançlarile birlikte sevgileri de KADINLARA GELiNCE takdioı ettiler. Kendisi bu adın de bulundunuz. O elmaslar ki 
karışmııtır. ..Kadınlar, Staviskinin baya- Ruscada Aleksandr olduğunu birer birer yerlerine sahteleri 

Suçlulardan herbirinin adla- bnda büyük bir rol oynamış ilave etmişti. 1928 senesine konmuştur. 
nnı verrlikleri şabidlerin hepsi değillerdir. Böyle iken hazan kadar Saşoyu ya iki ya üç Hato - Hayır başkan, ben 
burada bulunmıyor. pinti, bazan cömert davranmak defa gördüm. 1929 da S. 1. M. salona girmedim bile •• Kuliste 

Sayısı yüzii bulan tahidler- sureti ile faydah müttefikler A. 'nın genel sekreteri olmuş- bekledim. 
Hakinı - Her zaman Ku-den biri bir mektup gönder- buluyordur. Temasta bulunduğu tum. Ve işte o zaman .. 

oıiştir. Bu mektubda ne var pbıaların gözlerini kamaşhr· Staviski Hatonun akt&rlük liste kalan ne tuhaf aktörsünüz 
acaba? Tarihin malı olan bu mak hususunda ne kadar be- kudretinden istifade etmek yo· siz ? 
dava muasır büyük aktörlerin cerikli ise tesir ve nüfuz altına lunu bulmuştur. Hato - Hiç bir zaman bü-

'

abadetlerine başvurulmadan ilk 1 ytik roller oynamak hevesine 
? 

girmemekten o nisbette sakı- Hikim - in e maslannı kapılmadım. 
görülebilir mi Bir kez bunla· nırc:lı. Bazan küçük bir kazanç OrJean sandığına yatıran zen- Halbuki iddia makamı Ha-
rın şahsiyetlerini gözönüne ge- için kumar masaları ilstüne sH- gin Kolombıyahnın vekili olarak tonun Orlean ve Bayon dolan-
tirelim. Baıbakanlar, bakanlar, 1 d k d dıncıhklanna ;,...;rak ettigı"' 'ni, 

1 
vet er ö üyor u. g6riinmiiftilollz. Bize bunu an· "~ 

saylav ar, senatörler, yüksek Staviski ile birlikte ,.•lışbgı" m 
Hayaline varnıak üzere idi labn bakahm. Staviski ile Ha- r-

İfyarlar, hakimler .. .lşte bunlar iddia etmektedir. 
ki, tehlike işareti verildi. Bu- t da bı· o- üş b ı aras ndan seçilen şahitler, yo arasın r g r meye ıa- - Hayır •• Biltün un ar için· 

ıahadetlerini ifadan çekinebi- nu da ç6küntü, firar takib etti. bit olmuı, birıeyler duymuş- de hakikat olan bir ıey yoktur. 
lirler mi? Yahud da mahkeme Sta•iski Fransanın en güzel ıunuz. tle sahtekarlık, ne de do-
bunlann şahadetlerine başvur- vadilerinden b;ri olan Şamo- Hato - Staviski Alekateki landırıcıhk yapmadım. Beş san-
mayı lüzumsuz görebilir mi? niye giderek orada intihar nıüesseselerde Hayotun büro- tim bile nlmadım. Bununla 

etti. Memleketi korkunç moral sunda idi. Beni bir kenara çe- beraber on alt ı aydır ki mev· 
Bunu davanın bundan sonraki bir buhranın sarsıntıları içinde kerek mücevherlerini Orleana kuf bulunuyorum.Bu nasıl iştir. 
safhalarında göreceğiz. bıraktı. yatırmak istiyen zengin bir iddia makami Hatonun Sta· 

YASAK HAFİFLEMİŞE Barno, bundan sonra Stavis- Kolombiyahnın sekreterliğini viskiden çok önemli çekler 
BENZiYOR teklif etti. aldığını söylemiştir. 

kinin bütün dolandırıcılık ha-
Bugün ya~ak biraz daha ha- Hikinı - Peki bu Kolom- Hato - Staviskiye itimadım 

f 
. 1 k k . b •f yatını anlath. biyalıyı elbette tanıdınız? Nasıl vardı. Hila da sosyetenin ba-

fi lemış o aca ı azı zarı ÜÇÜNCÜ GÜN şında bulunan bütün büyük 
tuvaletli, sevimli yüzlü bayan- Bugün amatörler bir az ha· bir adamdı bu? şahsiyetlere itimadımız vardır. 
lar da büyük salona girebil- yal inkisarına uğradılar. Polis Hato - Kibar, çüsseli bir Hatonun avukatı Gerye -
mişlerdir. kordonunu geçmeğe kimse adamdı. Bütün davanın temeli de bu-

G<Szler bu ağır ve ciddiğ teşebbüs edemiyor. Mahkeme Hakim - Küçük bıyıkları radadır. 
hava içinde biraz oyalanmak, salonu yükümsel alışkanlanyle vardı değil mi? Hikim - Bu büyük f8Uİ-

el ehrelerle dolmu tur. Bunlar arasında en Hato - G6ğıüacle DİfUI yelleri tanıyoruz. Onlara iti-
====~--=c..=.==-= ......... ---=-'-~.......__.~~~~~..&-~~~~~~--=-~~~__;:;__--1ı_;;__~-~ 

Staviskinin intibaları .. 
ra kalkışmanız için bir sebep 
teşkil edemez. 

Hato - Biraz sabredinizbaş
kan... Etrafında idare meclisle
rinde eski bir polis müd&rll ve 
Generaller bulunan bir adama 
nasıl olur da itimad ede"1ezdik 
Buradakilerin hepsi benim gibi 
aldanmışlardır. 

HA YOTUN DURUŞMASI 
Başkan Barno tarafından 

"Staviskinin eyi ve kara gün 
dostu.. olarak tavsif edilen 
Hanri Hayot'un duruşması daha 
az enteresan sayılamazdı. 

Hakim __.: Staviskin aehave
bnden bunlann menşelerini bi
lerek istifade ettiğinizi kebul 
ediyor musunuz? 

Hayot yerinde sıçradı. O ka
dar fütursuzca cevaplar ver
meğe başladı ki bakim kendi
sini mahkemeye karşı saygılı 
harekete davet etti. 

HAkim - Staviskinin ilk sos· 
yelelerinden birini teşkil eden 
"Löpöti Pe .. nun idare medisi 
başkanı idiniz değil mi? 

Hayot - 22 yaşındayım o 
zaman... Şirket te bir hordo
vat şirketi idi. 

Hikim - Brunova sahte 
senetlür meselesi üzerine ne
den ortadan payboldnnuz? 

Hayot aükiinet bulmuştu. 
Staviskiye karşı sevgisinin se-

Hayot bu sözler kızgıa ıt-
rününce.. aıl-

Hikim - Beni mazur. gel,.. 
nüz, hiç birisini görmedim •• 

Barno suçlulann psikofo;ı;; 
rini o kodar iyi kavramatb ela' 
herbirini en zaif noktal8i:~ 
yakalamayı biliyortlu. bati!' 
zarif bir gezedir. Ve -~k 
gevezeler ğibi a;zınd•• fi'""" 
ıeyle.1 kaçıracaktır. ıı~Jıt 

ARLET ST A vısK Jll 
JNTl~~ell' 

"Günlerdenberi bu ıl~ ~ 
nin heyecanı içinde ya":0...,. 
Demek ki ben bir miltte e fic• 
Boyle bir realiteye karşı . bit 
danim isyan ediyor, !yı ~
zevce, eyi bir ana oioıaga eoİ" 
lıştıgım bütün bir hayab Y bi" 
den yaşıyorum. Tabki~at clilell 
kimliği bile buna tevcıb e ·ştit· 
ittihamları teyid edemelll• 
Şu halde? ~· 

Gazelerde büyiik . tib"" 
sıralanan nıanıetler beDlkOOdeJ' 
tiyor ... Her gazete köt b• 
gözlerim önüne çıkk° ,cf" 
ad bana o kadar Ç~ b•1'" 
diğim bir çehrenin fecı .. 11e 
lini gösteriyor.. BugiiJI ,ç" 
korkunç bir yoklamadaJI ~il 
tim. Müdafaa vekillerim Git" 
Mqro Giafferi. Rojes ve ·ret" 
tucci ile adliye sarayına 11 

beplerini anlatb. 
Ar/Lf Slaviski ve Moro Oia// eli g6sle'i 

ken yığın yığın halkın tat" 
- ihtiyar babam hastaydı. 

Tevkifim onun öliimünü tacil 
edebilirdi. Ona bn kadar derin 
bir keder vermemek için uzak
laştım. 

Hayot 1926 da Staviskinin 
müdafaasını organize ederek 
o zaman aerbestisini kazaema
aına yardım ettiğini tasdik 
etti. 

- Fakat, dedi. Staviski ile 
aleksandr'ı birbirinden ayır-
malıdır. Bunler iki ayn p
hıshrlar. 

Hikim - Neden? 
Hayot - Staviski ylksel

dikten sonra kendisinin Stavia
ki olduğunu unutaıuıtu. Ben de 
unutmuştum. 

Hakim - T eatr Ampirde 
oynatbğımz .. Katinska" ve .. Dö 
su dö f ıör" operetleri mu•af
fakiyet kazanmamıtb de" ·ı mi? 

fotoğrafcılar, sinem~ oı:;~c 
!erinin obejektifle~ bİllaf' 
çevrilince koca a~bye batl:'cll
gözlerimde dönmege ~cC 
Hele mahkeme salonun~ .,_, .. 
üzerime dikilen g6zlertll )ıJI'" 
kısı altında orada yerbi,11 Caoİ 
cağımı sandını. Be~, d·ıeaı fi" 
gibi canilere tabııs e 1 ·? 90· 
rada oturacakbm. ~yle :;ı .,oto.' 
rada itiraf ottmelıyı~ . )ıİÇ l>it 
bu nıahkeme celşesınkib e~ 
ıey anlamadan t.a d bit •1 
Şimdi 25 gün, belkı e jiOI bd 
bizzat iştirAk etmiye:iu-~ 
mücadelede hazır b ~ 
taııdığım ad fasılasız • bdoJ" 
dolaşacak ye bi\tilll 1e'f" 
bana evlatlanmın babat•

111
' ool'P 

dig"' im adamın babrat•••• 1 ,.-ı 
d .. aCI 1 

kaybetmekten ogau 
aşatacaktir ." 

• AÇILDI • 

E E PALASIN KIŞLl1' 
SALONLARI 

Umuma açılmışh! 
Öğle Akşam Tabldot 



_.................................... ;. 
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Casusların Avı , 

=Cephe gerisinin esrarı, 
• • 
: l.k.t:nc:I. ~ıs:un. : 
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YENi A811f 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satıflar 
~ 

Uz Um 
Çu. Alıci Fiat 
942 T Debas 7 50 11 75 
817 Jiro ve Şü. 8 75 14 50 
334 K A Kazım 8 11 

Hırsızlar 
Kasayı zorlamışlar 

Kantar polis mevkü idare
sinde Bakırcılar çarşısında 
Beytullah ve Recep kardeşlerjn 
un mağasında bir kasa hırsız
lığı olmuştur. 

T anca meselesi , 316 M J Taranlo 8 50 12 75 

Gece eğreti bir şekilde ka· 
patılmış olan mağazanın kapısı 
açılmış ve içeriye giren hırsız
lar demir aletlerle kasayı aç-

Bolo Puvankarenin 
Vazife verdiğini 

kendisine bir 
söylüyordu ... 

Bolonun davasında aşağı Pi
rt~ llbayı Goggia şunlan 

llJlcmiştir: 
. - Boloyu tanıyordum. Biya

l°lçtcki harekabm dikkatle ta
kip etmekte idim. Düşmanla 
"inasebette bulunmakla itham 
edildiği zaman ise tevkif edil
lllİJcrek serbeıt bırakılmış ol· 
lllaaına şaşıyordum. istediği za· 

illan ispanyaya geçiyor, en 
lcaçuk müşkülata uğramıyordu. 
8- kollarını sallıya salhya ' 
el.la.şan müttehem tevkif edil-

"eıniş bulunduğuna göre iste· 
elifi zaman Fransaya dönmi
hrck ispanyada kalabilirdi. 
8-ıunla kendisinin masumiye
~ değil şuursuzluğunu anlat
llltk istiyorum. O kadar Jfik· 
~e\c şahsiyetlerle temasta bu
.._,ordu ki kendi•inden emin· 
~Rana çok defalar projelerin· 
;:' bala.ederdi. Bunların en 

emlisi iki dostu olan Bartu 
;:, Kayoyu bar11hrmayı istih

ediyordu. 
"Şarl Hambert ile birlikte 

tlarak ispanya kralını ziyaret 
~kaadiyle Biyariçten geçtik-

gündeydi. M. Şarl Huaı-
1.trt Biyariçten bana telefon 
~!t~: Kendisine ıunlan söy
.._ıştıaı: 

-.."A.ıizim senatör, ispanya kra• 
' llyaret edeceğinize göre 

•ühim noktaya kralın na-

i'• dikkatini celbetmeniz fay
•lı olacaktır. Kanatabrik ti

llltnında Alman denizaltı ge
llaiJ eri İspanyanın &itarafh-
:- llymıyacak surette hareket 

l'orlar. Bunun önüne geçil
~s~ni istemeliyiz. Romanonea 
d bınesi .Selanikteki şuk or
tt "'" hesabına ispanyadan sa
d 11 aldığımız katırların Pirene-
tn. geçmesini yasak etmek-

tedir. Dato kabinesi zamanın

da olduğu gibi buna müsaade 
edilmesini istemeliyiz. Aynı za
manda Fransız ulusal koruma 
fabrikalarında çalışmak üzere 
Fransaya gelmek istiyen lspan
yol işçilerinin hareketlerine izin 
verilmelidir. ,, 

Şarl Hümbert ve Bolo ls
panyol kra.lı nezdindeki teşeb
büslerine bunları da katmaktan 

memnun olacaklannı söylediler. 

Filhakika Şarl Hümbert bun
ları Kral Alfonsa söylemiştir. 

O da buna engel olarak Al
man konsoloslarının faaliyetle· 
rinden bahsetmiştir. Zira kon
soloslar ispanyanın bitaraflığı 
ihlal ettiğini göstermek için 
geçitlerde fotografJar aldırt
maktadırlar. 

Halbuki Baskta sayılan bir 
fırka teşkil edecek kadar çok 
olan asker firarilerinin l!11pan· 
yaya kaçmalarına mani olmak 
için pek güzel Sensebastiyen 
fspanyol valisiyle anlaşmıştık. 
Onlar firarileri geri gönder
mekteydiler. lspanyol hükümeti 
firariler aleyhindeki takibatı
m12:a göz yumuyordu. 

Bolo davasının çok heyecanlı 
safhalan oldu. Bolo paşa M. 
Puvankarenin kendisini Tanca 
meselesi hakkında İspanya 
krab ile müzakerata memur 
ettiğini bile iddia etti. Şahid 
olarak da Puvankareyle müla-
katına tavassut eden saylav 
Hanri Gaini gösterdi. 

Şarl HümLert de şunu söy
lüyordu: 

- Beni Elizeye çağıran 

M. Puvankaredir. İspanyaya 
Bolo paşa ile birlikte gidece
ğimi biliyordu. Halbuki Pavan
karenin Bolo hakkında önceden 
elde edilmiş malumatı vardı. 

-Sonu Vaı-

b Yılbaşında Dolaplı Kuyu'da 
--:,,•-.ıet D&mlryollarında Öksüz çocuklar kurumu 

nı tarife tatbık edilecek Dolaplı Kuyu' da inkılib oku· 
"1 ~evi.et demiryolları idaresi lunun öksüz çocuklar kurumu-
ti ~ telıf zamanlarda yspısi bi- nun 935 - 686 yıllık kongresi 
,:~erek Devlet Demiryolları çocuk velilerinin huzuru ile 
f tkesine dahil edilmit ve 10/11/935 güolemecine rastlı-
,1'o.e bu günlerde işletmeye yan pazar ghnil saat onda 
~ çıı_cak olan hatlara ayrı ayrı talebenin manzume ve marş 
~tret tarifeleri tanzim etmiştir. okumalarile başlamıştır. Geçen 
-~ . tarifeler muvakkaten iki yıla aid hesab işleri ince!en· 
ı ıçin dikten sonra eski yönkurul 
l 

muteber olacaktır. k d k 
1) 936 yılı başından itibaren raporu o un u tan sonra se-
~i~'llet. DemiryoUarında umumi çime geçilmiştir. 

..- ta f Yeni yönkurul eczacı Celal, 
laQı rı e tatbik edilecektir. Bu Hüsnü Yaşar, mütekaid bele 
~iU Urni tarife yeni esaslar da- diye muhasebecilerinden Remzi, 
tt1ıı il.de ve Devlet DemiryoUa- Orhaniye mümessili Ali ve 
ı~ ... : son. yıl~arda aldığı gen~ş- Halim baylar seçilmişlerdir. 
~d•L Vazıyebne göre tanzım Okulun başöğrchneni Mu-
f~ -...ıektedir. Bu umumi tari- harrem Gündüz'ün çocuk veli· 
t(ıe ~evlet Demiryollarma lerile yaptığı derdleşmede 151 
,,~ en?1ış bütün yeni şebekeler öksüz çocuğun henüz kitabla· 
•aı Çımdiye kadar muhtelif rını temin edemedikleri anla-
bc!1ctelcrin elinde bulunarak şılmış oldu. Kongrede bulunan 

• et d · il kl arabacıbaşı bay Halim bu ki-
~~ b" _emıryo arına e enmiş tabJarı kendi alıb öksüz yav· 
~ .. k utun hatlar dahil edil-

"' t d' rulara verilmesini temin ve 
da11 ~ ır. Tarife, istasyonlar- taahhüd etmesi hazır bulunan-
lttaı· aşlıyarak Hayaarpaşaya, nanları derinden derinden se-
t- •re M . S t:.re .. 

1
.' ersıne, amsuna ve vindirmiştir. Bu yurdsever ar-

başr 'Ye ve bu iskelelerden kadaşı takdir ederiz. Yeni 
dar 'tlrak iç istasyonlara ka- yönkurula da hayırlı işlerinde 
ll\l t a?1 ücretleri toplıyacakbr. muvaffakiyetler dileriz. 

ilrıf e . . t k"kl 1 "1akt ıçın et ı er yapıl- Yangın yer nde 
C adır. kumarcdar 

l( Uzdan a,ırmıtlar Alsancakta yangm sahasında 
..,th eçccilerde Mustafa oğlu zar ile kumar oynadıkları g6-
~,'Q lncd ekmek almakta iken rülen Akif oğlu Şevki ile Ab-
,n~ sokulan Feyzi oğlu Üs· met oğlu Salih yakalanmışlar 

ile Mustafa oğlu Mehmed ve haklarında geregi yapılmıı-
a a ardar. bl"-

256 H Z Ahmet 9 ı3 50 
230,5 D Arditi 8 25 12 25 
160 Ş Gomel 9 75 11 75 
135 Manisa B Koo 8 25 14 
96 H Alanyalı ıo 50 12 75 
93 P Paci 11 50 12 50 
76 Beşikçi Z bi. 11 25 12 50 
37 R Kohen 10 75 11 
32 M Nuri M 7 50 10 
27,5 Sipahi bi. 10 50 11 
ıs Albayrak ı2 12 50 
11 S Emin 13 50 18 
lı J Kohen 4 ·50 6 50 
9 H Alyoti 9 25 9 25 

3598 Yekün 
411120 dünkü satış yekünu 

414718 umumi sa l ış yekfuıu 
incir 

Çu. Alıcı Fi at 
553 Muhtelif 7 50 17 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 

mağa çalışmışlarsa da açama
mışlar fakat kasanın üst çelik 
zarlannı parçalamıflar ve sonra 
kaçıp gitmişlerdir. Kasada 500 
lira para vardı. Zabıta dün 
kasa hirsızlanm meydana çıkar· 
mak için tahkikata başlamışbr. 
bazı kimseler zannaltuaa alın
m_ışlardır. 

Takdir edilenler 
934 senesi hesablannı liyı

kile tedkik ve gününden evvel 
genel direktörlüğe gönderilme· 
sinden ötürü şanmız posta ve 
telgraf başmüdüriycti muha
sebecisi bay Kadri Ege ile 
muhasebe memurlarından Nec
mi, Halil, Şükrü, Mehmed Ali, 
Mahmud, Celal, M tat, Hüse
yin Avni, Reşad, Naim Rizanın 
genel direktörlükçe takdirname 

843 buğday 7 26 
489 Arpa 4 87 

ile taltif edildikleri haber ahn· 
mqtır. 

115 ......................... . 

~~~ DOKTOR 140 J\kdarı 4 50 
318 Susam 14 75 

~ 
25 

Hulüsi [rel 4 Mazı çivit 45 
8 " beyaz 26 

809 ki T B içi 60 
44 25 149 balye pamuk 43 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

, 
Para Piyasası 

ıl-11-1935 
Alış 

Mark 50 20 
lsterlin 617 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 
Belga 21 12 
ltalyan lireti ıo 17 
İsviçre Fran. 40 87 
Florin 85 30 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 50 

Satış 

50 70 
622 

8 30 
79 40 
21 50 
ıo 27 
41 12 
85 80 
5 27 

24 

Bayan AdaleU 
yaralanutlar 

Pazardan mada hergün 
dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mu
ayenehanesinde hastaiarmı 
kabul eder 1-26 (3436) 

İzmir Belediyesinden: 
- 38 Numaralı adanın 87 

numaralı 2229 metre murabba
ındaki arsasının beher metre 
murabbaı 436 kuruştan 9718. 
44 lira muhammen bedel üze
rinden 19:11-935 Salı günü sa
at onda kapalı zarfla ihale edi- ı 
leccktir. Şartnamesini görmek 

Turkuvaz barında sarhoş 
olan Tahsin oğlu lsmail ile 
Hüseyin oğlu Mustafa sahneye 
kupa atmak suretile artistler
den Adaletin yaralanmasına 

sebebiyet verdiklerinden hak
larında konuniğ muameleye 
başlaomışbr. 

üzere baş sekreterliğe, iştirak 
için de 729 liralık muvakkat 
teminat mukbuıu veya banka 
teminat mektubu ile kanunun 
tarifi dairesinde teklifler azami 
o gün sa.at dokuza kadar ko
misyon reisliğine verilir. 
-6-12-16 3572 (3391) 

İnşaatını~ için atidekiihtiyaçlarrnızı pek ucuz f ıyatlarla 
temin etınek isterseniz Halim ajta çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıcarethırneı:ıin~ miiraoaRt ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demi• ve her nm çlçekll 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lavhalar ve bunların 
te/e11üatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
muslııklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve lngiliz künkleri 11e bunların te/erraatı vesaire ... 

f iyatlaı rekabet kaba/ etmez 
Ye•ll Çlmantol•r, Batan •••k•I•• 

En Mh•lt ff•••ltle 
••i•z•mızd• S•tlllP h 3 

Mektepler alım satım kcmis
yonu başkanlığından kız ve 
erkek liseleri pansiyonlarile er· 
kek öğretmen ve san' at okulları 
müşterek ihtiyaçları. 
Cinsi azı çoğu kili {i tutarı muvakkat teminat 

K. S. L. K. L. K. 
1 nci nevi ekmek 60000 70000 12 50 8750 656 25 
Koyun eli 11000 15200 38 5776 433 20 
Kok kömürü 190000 220000 3 6600 495 00 

Yukarmda yazılı okuUann üç kalem ihtiyacı kapalı zarf usu
lile üsterme 28-11-1935 Perşembe günü saat onaltıda kültür 
direktörlüğünde toplanacak komisyonda yapılmak Ozere ekailt
miye konulmuştur. Gösterilen pey akçelerile teklif mektuplarım 
n.terme gOall aaat oabete kadar komisyon bafkanbfma verile
cektir. 

isteklilerin şartnameleri görmek llzere her gOn saat on ikiye 
kadar kız lisesine ve üaterme gtiD ve saabnda komisyona m6· 
racaatlan. t 2 16 20 24 

Umum Hastaların azarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocuklann vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma cı
hazluı, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

l'uRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
tLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ili ı2,30 öğleden sonra 14 - ı6 ya 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

lzmir Okullar Alım Satım Ko
misyonu Başkanlığından : 

Izmir Kız Ve Erkek Liselerile 
Erkek öğretmen Okulu ve Böl
ge Sanat 011 ulları ihtiyaçları. 
Cinsi Azı Çoğu KiJo Tutarı Muvakkat 

Fi. Teminat 
K. S. L. . K. L. K. 

Sadeyağı 4400 5700 85 4845 363 37 
Silt 8500 10800 ıo 1080 81 
Yoğurt 9300 11600 ·15 1740 130 50 
Yumurta 85000 116000 1/10 1276 95 70 
Kurusoğan 7800 9940 5 497 37 27 

'Kurufasulye 5000 6500 15 975 73 12 
Zeytinyağı 2900 }700 33 1221 91 57 
Çay 73 89 310 275 10 20 63 
Yerli pirinç ı0400 13700 22 50 3082 50 231 18 
Nohut 1200 1470 6 88 20 6 61 
Toz şeker 3800 5100 26 15 1333 65 100 · 2 
Domates salçası 1600 2090 23 480 70 36 iS-- 5 
Patates 8500 11200 6 50 728 54 60 
Sabun 3800 4800 25 1200 90 
Kaşar peyniri 1480 1850 50 925 69 37 
KuruaınmN. 12 2875 3000 15 450 33 75 
Ağaç k6mürü 8500 11000 4 440 33 
Odun 40875 48750 1 25 609 37 45 70 
Kok döküm için 5000 3 150 11 25 
Maden livnit 5000 700 Tonu 35 2 62 

Maden kömürü 25000 1250 " 312 50 l3 43 
yıkanmış 

Pik maden 4000 7500 11 3GO 22 50 
Maden kumu 25000 1400 " 350 26 25 
Pirinç kumu 1000 2200 " 22 1 65 

KIZ ôGRETMEN OKULU lHTlY ACI 
Ekmek birinci ı5000 18000 12 50 2250 168 75 
Koyun eti 4500 5400 38 2052 153 90 
Sadeyağı 2000 2400 85 2040 155 
Yumurta 20000 24000 ı 10 264 123 
Kuruıoğan 1000 1200 S 60 4 50 
Kurufaaalye 650 780 l S 1ı7 8 77 
Zeytinyağı 600 720 31 237 60 17 82 
Yerli pirinç 1500 1800 22 50 405 30 37 
Nohut 500 600 6 36 2 70 
Toz şeker 1900 2400 26 15 627 60 47 7 
Domates salçası 300 360 23 82 80 6 21 
Patates 2500 3000 6 50 195 · 14 62 
Sabun 1750 2100 25 325 39 37 
Kok kömürü 60000 72000 3 2160 162 
Ağaç kömürü 4000 4800 4 192 14 40 
Odun 13500 16200 1 25 202 50 15 18 
Ku. üzüm N. 12 500 600 ıs 90 6 75 
Çay 5 6 310 18 60 1 39 
Kaıar peyniri 200 250 50 125 9 37 

BUCA ORTA OKULU lHTIY ACl 
Sadeyakı 1000 ı200 85 1020 76 50 
Zeytinyağı 300 500 33 165 12 37 
P rinç 1500 2000 22 50 450 33 75 
Toz ıeker 1500 2500 26 15 653 75 49 3 
Kuru soğan 500 800 5 40 3 
Patates 700 ıooo 6 50 65 4 87 
Kunıfasulye 700 1000 15 150 11 25 
N~~ ~ ~ 6 ~ 2 ~ 
Yumurta 20000 2'ı000 1 10 242 18 5 
Ku. üzüm N.12 200 300 ıs 45 3 37 
Salça 150 200 23 46 3 45 
Kok kömürü 20000 3 600 45 
Sabun 300 500 25 125 9 37 
Odun komürü 700 1000 4 40 3 

: Kaşarpeyniri 150 250 50 125 9 37 
Ekıoek birinci 15000 20000 12 50 2500 187 50 
Dana eti 2000 2500 24 600 45 

Yukarıda cins, miktar ve tasın bedeli ve süresiz pey akçala-
rmı gösterir altmış kalem yiyecek ve yakacağa 6/11/1935 tari· 
hinde yapılan üıtermesinde istekli çıkmamış ve bazılarına .sürülen 
pey layık had görülmemiş olduğundan üstermelerİ 18/l 111935 
Pazartesi ırünil saat 14 te kültürdiıcktörJüğUnde topJanacak komi• 
yonumuzcla yapdmak üzere açık eksi.itmeleri on g-ün MilddetJe 
uzatalmıtoldufuadao isteklilerin ıartnameJeri görmek üzere hergün 
saat on ikiye kadar Kız lisesine ve üsterme a-lin ve saatmda da 
ııösterileo yDzde yedi buçuk pey akçalarile komisyona miiracaat 
etmeleri 3662 ( 3433 ) 

I 
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METALLUM 
Lambalarım kullanınız. ~u marka emsaueıine nisbeten 

boı ışıK.1 az sarfiyathdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

Mehmet Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

TÜRK SANAYi HARBlYE ve MADENiYE FABRiKASI
NIN MEMLEKETiMiZiN HERT ARAFINDA TNINMIŞ VE 
BU SENE ÇOK TEKAMÜL ETMIŞ MUHTELiF TiPTE 

SOBA 
Ları satışa başıanmıştır 

Geç kalmaları sebebiJe geçen sene birçok taleplere soba 
yetiştirmek mümkün olamadığından müşterilerimizin şimdi
den müracaatlarını rica ederiz. 

Taşradan müracaatlara 
Kataloğumuz gönderilir 

İzmir ve Havalisi umum acenta ve satış deposu 
AHMET ETEM BULDANLOGLU 

Gazi bulvarı. Telgraf EHEM. Telef. 3991 
S. 8 1-8 ( ) Sa. Cu. 

- • . .. ·~ 

Okumadan Geçruey·niz 
Çay yerine Hervea içiniz 

"HERVEA0 denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar· 
rat veren hamızı belvin itrahına muvaf-

fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstamerat 
mahsulatı ithalat ve ihracat müessese-
sinin; hmir mümessili G. D. Giras 

Siparişat ve fazla malumat için lzmirde Yeni Manifatu
Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

Posta kutusu 234 Tel. 2413 
. • . • ·. ~ .. -' ' .•. ):;-;.'~ /:_) 4 " .t . ., -~ .c .•.•.. . ~·:/f:;.'_ 

Tire icra memurluğundan: 

Menemen Ziraat bankası san
dığının bayan Hatice ve Paki
zedeki ipotekli alacağının temi
ni tahsili için mahcuz bulunan 
Tirede Kocabıyık merkezinde 
kain ve şayian mutasarrıf bu-

lunduğu " Emniyet fabrikası ,, 
denmekle maruf muhterik fab

rikanın Haticeye ait nısıf his
sesi 10-12-935 tarihinde Salı 

günü saat 15 de satılığa çıka
rılacaktır. Fabrikanın bulundu
ğu arsanın satıh mesahası 7500 
metre murabbaında olup beher 
metre murabbaı yedişer kuruş 
hesabile arsa kısmına 525 lira 
ve dıvarları harçla yapılm ış olan 
hali hazır binanın vaziyeti ile 

700 lira ki c\!m 'an 1225 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

Bu artırmada satış bedeli 
muh ammen kıymetin yüzde yet
miş beşini bulduğu takdirde 
en çok arttıran isteklinin üze-
rine ihale olunacağı ve aksi 
takdirde en çok arttıranın le· 

ahhüdü baki ~almak şartile 
satış on beş gün daha uzatıla-

rak ikinci arttırması 24-12-935 
tarihinde Salı günü 15 saatte 

u artbrmada dahi 

gayri menkul kıymeti muham
menenin yüzde 75 ni Lulmadığt 
takdirde en çok arthranın is· 
teklinin üzerine ihale oluna-

caktır. 

işbu gayri menkul üzerinde 

her hangi bir şekilde hak ta· 
lebinden bulunanların ilan tari· 
hinden itibaren yirmi gün zar
fında vesaiklerile birlikte dai-
remize müracaat etmeleri lazım
dır. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmıyan lar para
larının paylaşmasından dışarı 

bırakılacaktır, yüzd iki buçuk 
dellaliye % 2,5 müşteriye aid-

dir. Şartname 10-11-935 tari· 
hinden itibaren herkese açık 
bulunduıulacaktır. Arttırmaya 

iştirak etmek istiyenler yüzde 
yedi buçuk pey akçesi ile bir
likte Tire icra dairesinin 935-481 
numaralı dosyasına müracaat 
etmeleri ilan o:unur. 

Talipler, gerek fabrika bina 
ve arsası gerek ayrıca satışa 

çıkarılan motör ve teferruatı 
hakkında icap eden mütemmim 

malumatı almak üzere Menemen 
icra dairesi He Tire ve Mene
men Ziraat bankalarına dahi 
baş vurabilirler. 3660 (3431) 

YENi ASIR 

DAIMON 
Yıldırım marka pil ve elektrik cep lambaları 

Izmir ve havalisi umumi deposu : Suluhan civarında 
Anadolu Hurdavat mağazası Ödemişli • 

Hüseyin Hüsnü 
Ticarethanesi 

-. '........ . , 

TER__ 

PUDRAS\ 

Katiyen zarar vermeden teri keser. Kokuyu tamamen izale 
eder. Elbise ve çoraplarınızı uzun müddet yeni olarak saklar. 

lzm irliler Is tan bu lda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda isto otelinde 
1 

aniye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

ınacunu piyanko bileti değildir 

adece talihe güvenilerek 
raesgle seçilmez 

RADYOLİN güzel kokulu ve hoş le7.Zetlidir. Çocuklar bile 
kullanabilirler. 

RADYOLİN mine tabakasını tahrib etmeden çok kısa bir za
man içinde dişleri beyazlatır ve parlatır. 

Bütün bu evsafı bir araya topladığı için hiç tereddüd etme
den seçilecek en mükemmel dit macunudur. 

Zümrüt Damlası 
~--~ ........................ .. 
Eczacı Kemal Aktaş 
yeni bir kolonya yap-
t 

• . 
. l CICJD, ••• 

Bu ıı 

Evet 
u? 
bak yeşil bir 

koku, aşk, nese, sehir 
ve cazibe kokuyor. 
Hilal eczanesinin· son 

• 
Pserı ••• 

;··············~~~~~r.i'·····:ii~i~~~~~~··············~ 
. 

Norveçyanın hc.lis Morina balık yağıdır E . 
iki defa süzülmüştür E 

. Biricik Satış Yeri : . 
BAŞDURAK ~ .. 

~ HAMDİ NÜZllET ~ . . 
i Sıhhat Eczanesi 1 . : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen senelik kira bedellerile mevki ve cinsleri aşağıdıı 

yazılı gayrimenkuller, 25-11-935 Pazartesi günü saat (15) de 
lzmirde Basmahanede 7 inci işletme müfettişlık binasında açıl< 
arttirma suretile ayn ayrı kiraya verilecektir. 

isteklilerin aşağıda bu yerler hizasında gösterilen miktard~ 
muvakkat teminat vermeleri ve işe girmeğe kanuni •aniler1 

bulunmadığına dair beyannamelerle aynı gün ve saatta Basoıane 
komisyon reisliğine bizzat veya tahriren müracaatları laz1111dır· 

Şartnameler l:ı.mirde - Alsancakta 8 inci işletme müfettişlilc 
binasında ve Moralı istasyonunda istasyan yazıhanesinde bedelsiı 
dağıtılmaktadır. 

Mevkii Cinsi Muhammt-n senelik 
Kira bedeli 

Lira K. 

Mu•akkııt 
Temtoat 
Lira l{. 

lzmir - Alsancak·) 88-90 No. lı) 
ta Çelikel soka- 50 00 ) 

) 
3 75 

ğ ında Depo 
Morah istasyon cı ) ) 
varında demiryo- 70 - dönüm 35 00 2 63 
lunun sağ tarafın- Arazi 
da. 10-12 3645 (2422) 

Muhammen senelik kira bedellerile mevki ve cinsleri aşağıdıı 
gösterilen gayri menkuller 26/11/935 salı günü saat 15 de ptı' 
zarlık usuJile lzmirde Basmanede 7 inci işle:tme müfettişlik bina· 
sında ayrı ayrı kiraya verilecektir. 

isteklilerin yine aşağıda gayrımenkuller hizasında gösteril~~ 
miktarda muvakat teminat vermeleri ve işe girmeğe kanulllg 
bir manileri olmadığına dair beyannamelerle ayni gün ve saattıı 
Basmanede komisyon reisliğine bizzat veya tahriren müracaııt 
etmeleri lazımdır. 
Şartnameler lzmirde Alsancakta 3 inci işletme müfettişlik l<tı' 

leminde ve Bayındır ve Aydın istasyonları istasyon yazıbanele" 
rinde parasız dağıtılmaktadır. 

Mevkii Cinsi Muhammen 

Alsancakta, Şehid
ler Yadigar sokagı 

Bayındır istasyonu 

Aydın istasyonu 

2 hususi 

senelik kira 
bedeli 

Lira K. 
60 00 

kapı N. lı 
baraka yazıhane 
istasyon binası 60 
iç'nde büfe 
istasyon gişe 60 
dairesi yanında 
büvet, satıcı 
barakası 

00 

00 

12-13 3646 

4 50 

4 50 
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Fakat hiç bir sevkülceyş oktanın işgali bildirilmiyor. Ha şler 
/ Sen Mişel ve Nogorada önemli tahşidatta bulunuyorlar .. 

Kral Emanüelin bayramında Mussolini : "Bir ayda iki hesap gördük.,, dedi 
Paris, 11 (Ö.R) - Romadan 

bildiriliyor: Tahminlere aykın 
olarak Habeşistanda harb ha
reketleri durmadan çok hızlı 
olarak devam etmektedir. Fa
kat hiçbir sevkulceyş noktanın 
işgali bildirilmiyor. 

Bununla beraber Italyan ileri 
hatlarının 3 günde 240 kilo
ınetre ilerlediği Somali cephe
sinden haber veriliyor. Italyan
lar MakaUe cenubundaki ha
kim tepelere yerleşmişlerdir. 
ikinci kolordu Aksum ile Ta
koze nehri arasındaki araziyi 
kontrolü altında tutmakta de
vam ediyor. 

Somali cephesinde Gorahay 
şimalinde hareket devam edi
yor. Uçaklar her tarafta istik
şaf ve sevkulceyş uçuşları yap
mışlardır. Sen Mişelde Habeş
lerin mühim tahşidatl keşfedil
miştir. Daha cenupta Nogorada 
Habeş tahşidah görülmüştür. 

Jiyette iken diplomasi faaliyet 
hakkında hiç bir haber yoktur 
Her tarafta tam sükut muha
faza edilmektedir. 
ITAL YAN RESMİ TEBLIGI 

NE DiYOR? 
Paris 11 (Ö.R) - Son ltal

yen tebliğine göre cenup cep-

BiR AYDA IKl HESAP 
GÖRMÜŞLER? 

Roma 11 ( Ö. R) - Kralın 
bayramı Habeşistanda kazanı
lan muvaffakıyetler dolayısile 
büyük bir sevinç içinde geç
miştir. Yeni muvaffakıyet ha
berleri sevinci artırmıştır. ltal-

' . 

ruhile ltalyanın menfaatlerini 
Avrupada, Afrikada ve her 
yerde müdafaaya hazırdır. 

B. Mussolini: " Bir ayda iki 
hesap gör!ildü, fakat diğerleri 
de gelecek " diye tekrar et
miştir. 

Geçit bu sene hususi mfi· 

lan bu tören ba yıl aıel b!' 
genişlik almııtır. Geçit Vıa 
lmeria (imparatorluk yolu)adıll"' 
daki bulvarda yapılmış ve b11" 
radan kıtalar Kolize meydr 
nına geçmişlerdir. 

B. Mussolini aaat onda ,e 
üstünde tören yerine gelmiştir• 

it lyanlar sökülmüş, fakat yep i tal)'an askerlerinin 7igrede yürüyüş/eti I _ 
yeni bir uçak bulmuşlardır. Ras Quksamn hain çeteleri Mussolini geçit resminde kemmeliyetle olmuş ve bundan Yanında, yine at üstünde 0 '-

Diğer taraftan Adis-Abnba- besinde ltalyan ileri hareketi yan kuvvetleri bütün cepheden geleceğini söyliyerek Ital- sonra halk saray önünde top- rak, deniz, hava ve sü danıŞ 
1 d n bildiri'diğine göre Habeş hızla devam etmekte, çekilen yürümektedir. Grnzyani ordusu yan süel hareketlerinin bü- !anarak şevk gösterilerinde bu- manlariyle genkurmay baş=a:-

hOkfımeti Italyanlarm Ogaden H b 1 k Harrara dogv ru ileri hareketine tün hedeflere varılıncaya ka- lunmuştur. mareşal Bodoglio, kurmay, uY a eş er ta ip edifmetedir. 
cephesinde (ambargo) mevkiini devam ediyor. dar devam edeceğini anlatmak GEÇiT RESMi Jeri bulunmakta idi. d• 

General Grazyani ordusu düş- k 1 r " 
aldıklarını yalanlamaktadır. Tig Mussolini geçid sonun de ver- istemiştir. Mussolini demiştir i: Roma. 11 ( Ö.R ) - Bugün Duce halkın ve tribün e J 

d manma ağır zayiat verdirmiş, d tJ d' l t)ar il re cepbesin e Anbabuun ltal- diği söylevde ( Adua ve Ma- 11 Bu gör üğünüz kuvve er 35 bin asker, 1500 atlı, 130top, yer almış olan ıp oma t-
yanlar tarafmdan işgaline dair esirler, toplar, silahlar, mühim- kallenin zaptını ima ederek ) ltalyan süel kuvvetinin yalnız 140 hücum arabası ve bir çok Ataşe Militer ve diğer dave,r 
de buraya hiç bir haber gel- mat almıştır. Gorahayi bölge- birkaç gün içinde iki eski he- küçük bir kısmıdır. Faşizmin tayyareler B. Mussolini önünde Jilerin alkışları arasında Sez e 
memiştir. şinde ltnlyan otoritelerine in- sabın görüldüğünü ve diğer 14 üncü senesi başmda bu geçi yapmışlardır. Her yıl, kra- heykeli önünde !er alınış t;f. 

Barb hareketleri böyle faa- kıy atlar devam ediyor. hesablaşmaların daha sonra kuvvet bütün vasıtaları, bilhafısa hn yıldönümü dolayısile yapı- bundan sonra geçıd başlaoııŞ·••'' 
•••••••• _. ..................................••...........................................................•...........•...............•. , .....................•........................................................................................................ 

•r.u ........ ,; .. 111211• • Üçüncü bir cephe daha ihdas edilecekmiş 
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Paris, 11 (Ô.R) - Fransada 

Demokrat - Popüler partisi 
kongresi Brest şehrinde sona 
ermiştir. ittifakla kabul edilen 
bir kararnamede Lııval kabi
nesinin siyasası tasvib edilmek
te ve şöyle denilmektedir : 

"Kurulduj u zaman parlamen
tonun geniş bir ekseriyet vermiş 
olduğu bu hükumetin sarfettiği 
gayret ve başardığı önemli iş 
değersiz gösterilmemelidir.,, 

Dış siyasa hakkındaki tasvib 
daha kuvvetlidir. 

"iç siyasa düşüncelerile dış 
alanda mücadele ümidlerine Panste11 bir manzara 
kapılmaktan geri kalmamış olan devam etmesidir. ,, Hiikümetin zayif olduğu ve-
bazı politikacılann ümidlerini Kurultayı kapayan şölende, sile'3ile onun yerine geç-
boşa çıkardığı için B. Lavale parti başkanı B. Champetier meğe kalkışanlar onu bir kat 
ıninnet besliyoruz. Fransa- d R'b b. ·· l k t: ı es ır soy ev verere daha zaif düşürdüklerinin far-
nın menfa.atı, andlaşmaları cuınuriyeiçileri birlcşmeğe da- kında değiller midir? Birbirine 
kiğıd paçavrası sayan zihniyete vet etmiştir: hasım partileri birbirine karşi 
ortak olmakta değildir. Fransa "Genel seçim arefesinde körüklemekle bütün harpla-
müşterek güven ve yükenlere menfi ve meşum bir siyasanın rm en acıldısı olan iç barba 
saygı politikasından ayr1lamaz. gelişmesine sebep nedir? Bir yol açılmaktadır. Biz kendi he-
Y nlnız kalmıyacağı hakkındaki taraf, nizamı korumak iddiasile 

sabımıza, hangi partiye mensup 

etsizli ten korkuyor 
iyesi Italyanları çek e~;· 

Asmara, 10 (A.A) - D . .---~""-"',,.,,.....,~·-· . ltalyanlaıın ebemmıY O-
N. B ajansının özel aytarı işaret ettiklerine göre, Yal-
t e 'sizle bildiriyor: rüyüşün yavaş olması ~e-

Makalleyi işgal eder. ltal- nız arazi müşkilatından f 1' 
v il . d en u a 

yanlar cenuba doğru ileri g aynı zaman n . v. 8 .. 

hareketlerine devam et- bir muvaffakıyetsizlıgın y iY 
me!~tedirJer.Şimdi Scliko'ya pacağı siyasal tesirler ııı k' 
hfıkim olan tepelerde bu- lahazasından ileri ge!:~ye 
hındukları söyleniyor. tedir. Bu bakımdan ı ege 

General Santini ile Gra ufak kıtaalar gönde~flll .. 
imkan yoktur. Çünku 0 .. zia'nm Seliko'yı işgalden beşlerin tal>iyeıi daima J11 et" 

sonra bir müddet dura- him kuvvetlerle bücuoı 
caklar ve bu sırada gene- ~ 

mekti~ )~ 
ral Girazyam grübu Ta- Adis-Ababa, 10 (A.J\ İS' 
kazze nehrine kadar iter- Jtalyan eşyasının Habe~eO 
liyecektir. Danakilden iler- tana girmesini yasak e , .. 
!iyen kol ise, Makellenin emirname yann neşrob1°~0 .. 
garbında ~bulunmaktadır. caktır. Gümrüklerde 0 elti 
Bunun vazifesi Habeşlerin nan bütÜn Italyan eşyası 
muhtemel taarrzzlarmı ön- müsadere olunacaktır. AS" 
lemektir. Cibuti, 10 (A.A)- tlerl 

Şurası kaydedilmelidir ki saladaki italyan kuvve}cuv-
Aksum 'un garbında Ta- ile Muhammet Yayanın t te-

. fba kazze nehrine kadar uza- lfahe.ş ce11gôverleri vetleri aralarında ı~ ~ ·rgre 
nan vahşi bölge ne ltalyanlar ne de Habeşler sis etmek üzeredirler. Bu irtibahn tesısı b~ ib• 
tarafından işgal edilmiştir. Burası bir nevi sinek ile Ogaden arasında üçüncü bir cephe da ~ 
ile doludur ki bu sineklerin sokması ince derili das edecektir ki, bu Habeşleri Diredua 
herhangi bir hayvanı hemen öldürmektedir. Harrarın şimalinden tehdit eyJiyecektir. bütün inanı bunlara dayanmak- nizamı sarsmakta iken öte ta- olursa olsun, nizamı bozanla-

tadır. Aynı suretle tekrar ku- rafta Cumuriyeti kurtarmak rın karşısına dikileceğiz. Arsı- ==== 
ruluşu en büyük ümitler uyan- iddiasında iken onu tehlikeye ulusal durumun vehameti ve Negüs Rusyada şeker pancarı F ra sada 1J 
dırmış olan bir dostluğa da düşürmektedir. Biz bunlardan k d J k k imam Y""'hya ile ittifak etti Moskova, 10 ( A.A ) - Bu yorı en i iş erimizin neza eti ar- " P · 11 ( Ö R ) -arka çeviremeyiz. Bizim daimi ne birinin, ne diğerlerinin sıra- sene şeker pancarı ürünü fev- arıs, · pfıı-
amacımız, slhun tutulması ve Jarına katılmaktan sakınırız. şısında ateşli münakaşalardan Adis - Ababa lO ( A.A ) - kalade çok olmuştur. Daha sabah bakanlar kurulu to ı.0-

.. ti' t bb" J d Negüs ile Yemen imamı Yah- 6 n "' tekrar kurulması olmalıdır. Biz kiç kimseye ne vatan se- ve serguzeş ı eşe us er en şimdiden 153 milyon kental nacak ve başbakan na., di-
k 1 Ek 'k k lk ya arasında mühim bir anlaş- nı 

dileğimiz, uluslar sosyetesi verJik, ne de Cumuriyet sever- sa ınma ıyız. onomı a ın- ma yapı1mışbr. iki memleket pancar toplanmıştır. Bu miktar misyonu önünde yapacDb 1<tit· 
andlaşmaslDın sarfına ve ru- Jik duygusunun inhisarını tanı· manın,halk hürriyetlerini koru- arasında süel bir ittifak da ak- geçen senenin bütün mahsu- yevin anahatlarını bildire~~ sol 
huna saygı göstererek, Fran- yamayız. Nizamı korumak işi manm, sosyal adaletin ve barı· dolunmuştur. Jbnissuudun da lünden 57 milyon kental faz- Öğleden sonra başbakan~;,. 
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