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. İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 
Bqmuharrir ve umumi neşriyat midllrü: 

HAKKI OCAKOÖLU 
~C>N"EC şE:FL&:l:'Ti: 

Devamı mUddeı Tilrkiyeiçin Hariçiçin 
SeMUk ....... 1800 2500 
Altı avlık . . . . . . 700 1300 

ı-· -u. : 2897 

• Son Dakika 
Haberleri dördüncü 

sahifededir . 

Yeni A.ıi matbaasında basılmıştır. 

Bu acıklı f elik etin şahidi olanlar bunu anlatıyorlar 
Rodostan sonra endişeler başlamışt . Vapur gittikçe ağırlaşan bir tehlike 

içinde bocalıyordu. Soıı dakikalarda vapurda kumanda kalmamıştı 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Yüzlerce yolcu kendi akıbetlerine terkedilmişlerdi. Denizde yürekler parçalıyan sahneler •• Gemiyi en son 
bırakan ikinci kaptan B~ Besim olmuştur. Kazadan kurtulanların adlarını yazıyoruz. Bugün cenaze töreni var 
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Yüzdr;ı /azlrı /elı'lkdzedeyi kurtaran iSTiKBAL Vapuru 
Dünkü sayımızda vukuıınu 

haber verdiğimiz deniz faciası 
lnebolu vapurunun batması, 
lzıniri baştan başa teessür için
de bırakmış ve herkes bu elim 
facianın ıstırabı altında saat
lerce sarsılmıştır. Koskoca lz
llıir ~ehrinde dün gülen bir 
çehreye rast gelinmiyordu. Her 

vullardan ve ticaret eşyasından 
başka hiçbir şey görememiş

lerdir. Heyet sabaha karşı saat 
5 de lzmire dönmüştür. Bu 
müddet zarfında idariğ kısım 
reısı bay Yaşar da Deniz 
merkezinde kalmış, istikbal ve 
Polo vapurundan çıkan kaza
zedeleri yerleştirme ameliye

sıni idare eylemiştir. 
ILBA Y FELAKETZEDE-

LERi ZIY ARET ETTi 
Evinde rahatsız bulunan 

lıbay Fazlı Güleç gece 
saat ikiden sonra lzmire 
gelerek kazazedelerin bu
lunduğu mahalleri gezmiş, 
felaketzedelerin hatırln
nnı sormuş ve alınan ted
birleri teftiş eylemiştir. 

HILALIAHMERlN 
YARDIMI 

Dün felaketzedeler Bas· 
mahanede Şehir otelinde 
toplanmış ve burada ia
şeleri Kızılay tarafın d.m 
temin edilmekle bera
ber kendilerine iç çamaşırı 
ve ~Jbiseler dağıtılmıştır. 

lnebolu vapurunun kur
tulan uçuncü kaptanı 
ile katip vesair memur-

'1ırbo/ı11m11 Sılı•arisi B. Mrlımrdali ları Merkez oteline yer-
Ytrde faciadan mütevellit tees- leştirilmişlerdir. Kendilerine 
•~rler izhar ediliyor, mes'~lle- acenta tarafından onbeşer lira 
rı0 h meydana çıkarılmasında dağıtılmıştır. 
~ssasiyet gösterilmesi iste- EKONOMi BAKANLICININ 

111Yordu. TELGRAFI 
Şehirdeki resmi, hususi, Türk Ekonomi bakanlığı dün vila-

~e ecnebi bütün müessesat yete gönderdiği bir telgrafta 

1 "Yraldarını yarıya indirmiş- felaketzedelerin iaşeleri fleniz 
l~di. ayni şekilde limandaki yolları işletme idaresine ait 
I llrk ve ecnebi bütün gemi- olmak üzere hepsinin mahalle
re~ de bayraklarını yarım çeke
lee . umumi mateme iştirak ey-
Dıış buluııuyorlardı. 

1 Şehr;mizdeki ecnebi konso-
Oslar d" ·ı- l k . p un vı ayete ge ere ılbay 
aıJı G" I ' f d v 

11
• u eç e acıa an müte-

d~ · ıt teessürlerini bildirmişler
ır. 

HA.oısE MAHALLiNDE 
de~v~lki gece saat 1,30 rad
lerie~ınd e dünkü sayıır.ızda isim
lı ?ı Yazdığımız heyet Güzel 
ha~~r vapuru ile hadise ma
~ ıne gitmişler, Uyanık mayo 
y ~misinin ve projektörlerinin 
I ilrdıınile araştırmalarda bu
~ınuşlarsa da deniz üzerinde 

rt.kal sandıklarından, ba-

rine meccanen sevkini bildir- 1 
mittir. 

Dünkü sayımızda da mufas· 

salen bildirdiğimiz gibi facia
nın asıl sebebi geminin deniz 
nakliyatı usullerine aykırı ola
rak yüklenmesi ve geminin 
hacmı istiabisinden fazla yük 
almasıdır. Keyfiyet henüz adli 
tahkikat ve fenni raporlarla 
tevsik edilmemiş bulunmakla 
beraber hadisedeıı canlarını 
kurtaran gemi mürettebatından 
ve yolculardan aldığımız ma lfı-

r 

FELAKET HABERiNi IST AN
BUL DAHA EVVEL MI ALDI? 

Denizyollannın lstanhul mer· 
kezi bu felaket haberini alınca 
keyfiyetten İzmir acentesini 
yıldırım telırrafla haberdar et
miş, acente bay Faik bu sırada 
limana giren İnönü vapuruna 
giderek geminin telsizile ine
boluyu bulmağa çalışmış ise de 
maalesef hiç bir cevap alama-

Baıa11 /nebolıı Vapum 
mat bunu teyit etmektedir. 1 mıştır. 

Çıkan bir yıldız fırtınası esa- lnebolu suvarisi sular gemiye 
sen zorlulda ileriliyen ve bo hücum edince büsbütün şaşır-
calıyan vapuru büsbütün müş- mış, karaya gitmesi icap eder· 
külatla karşılaştırmış bütün ken"Funda demir,.emri vererek 
mürettebat te aş ve heyecan demir atmış bu suretle geminin 
göstermeğe koyulmuştur. Bana dalız çabuk batması gibi yan-
yolcuların telaş ve heyecanı lış bir harekete yol açmıştır. 
ve bağırışmaları karışmıştır. lnebolu g ~misinin deniz üze-
Pelikan feneri önlerine gelin- rinde bocaladığını ve serseri 
diği zaman vapurda inzibat ve bir seyr denecek yol ile gitti-
intizamdan eser kalmamış, ğini gören istikbal vapuru ha-
sivari bay Mehmed A 'inin te- dise mahalline gelerek lnebo· 
minatına rağmen tehlükenin luya rampa etmek ve onu ha-
azametini sezen ikinci kaptan )atla kendisine bağlıyarak yol-
bay Besim imdad düdüğünü cuları kurtarmak istemiş ise de 

# ' 
Son Dakika 

Akibeti meç ul olanların sayısı 
On beş kişiden ibarettir 

Ilbaylıkca acentelerden yapılan son tahkikata göre ine-
bolu vapurundaki yolcuların sayısı 103 kişidir. Mürettebat 
43 kişiden ibarettir. Bu hesaba göre vapurda 146 kişi vardı. 
Bunlardan 122 si kurtulmuştur. Şimdiye kadar bulunmuş 
dokuz cesed vardır. Şu halde akıbeti meçhul olanların sa
yısı 15 kişiden ibarettir. 

çalmağa 

memuru 
yaymıştır. 

.! ............................. ~ 

Yaralı 

koımuflur. 
tehlükeyi 

Fl!/ilketzedeler Hastanede 
Telsiz l lnebolu vapurunda heyecanın l 
etrafa fazlalığından inzibat kalmamıı 

hatta halatı alacak bir tayfa 

Polo 
bile bulunamamıştır. 

GEMi MÜRETTEBA Ti 
Gemi mürettebatı yolcular

dan evel endirilen bir filikaya 
atlayarak gemiyi terketmişler
dir. Ölümle başbaşa kalan yol
cular tahlisiyelere sarılmışlarsa 

da bir çokları bun
ların nasıl kullanı· 

lacağını bilmedi
ğinden istifade ede
memişlerdir. 

lnebolu vapuru 
on beş, yirmi daki
ka içinde denizin 
dibine inmiş. lııtik· 

bal vapurunun mü
rettebatı cidden 
kahramanlık keli
mesile tavsif edile· 
cek bir fedakar
lıkla facia kurban
larını deniz üzerin
den toplamağa ko
yulmuşlardır. 

Aynı şekilde Po
lo vapuru da geri 
dönerek istikbal 

vapurunun mesaisi
ne iştirak eylemiştir. 

istikbal vapuru 
122, Polo vapuru 
da ikisi ölü olmak 
üzere onüç kişiyi Kurtaran 
vapura almıştır. ve 

EN SON GEMiYi BAY 
BESiM TERKETTI 

lnebolunun ikinci kaptanı 
bay Besim en son olarak gemiyi 
ter ketmiş ve bir kayığa atlıyabil
miş ise de kayığa hücum eden
ler fazla olduğundan bu ka-

yık te batmıtbr. Kaptan da 
yüze yllze Urla sahiline kadar 
çıkabilmif ise de karaya ayak 

Vapuru 
basınca ölmüştür. Gesedi dün 
Urladan memleket hastanesine 
getirilmiştir. 

DENiZDEN 17 CESET 
ÇIKARILDI 

Klizman sahillerine de iki 
ceset çıkmıştır. Dün akşama 

• 
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llap11ru11 Süvarisi Bay Mustafa 
ikinci Kaplan Bay Temkl 

kadar denizden çıkarılan ce• 
setlerin yekfınu on yediye ba
liğ olmuş ve Komiser Bay Be
şir kızı Bayan Sabiha da has
tanede ölmüştür. 

FACİA KURBANLARI 
KAÇ KiŞiDiR 

Süvarinin ifadesine göre; 
gemide 190 kişinin mevcud 
bulunduğu nazarı dikkete alı
nırsa, kurtulan ve bulunan ce
sedlerden başka daha altmış 
kişinin akıbetinden hiçbir ha· 
ber alınamamıştır. 

Geminin vaziyetini bilenler 
bu bedbahtların koridorlarda 
boğulduklarını söylemektedir
ler. Mamafih bütün gün deniz
de ve sahillerde taharriyata 
devam olunuyor. DenizyoJJarı 
acentesi ve vilayet Mersinden 
lzmire kadar bütün iske-
lelere telgraflar çekerek 
İnebolu vapuruna binenle-

- Sonu altıncı sahifede -



• 
acıa 

Önüııde 
- ..... 

Inebolu faciası, dün şehirde 
derin bir teessür uyandırdı. 
Felaket haberi yayılınca bay
raklar yarıya indirildi. Çehre· 
lerde korkunç bir faciaya kur
ban giden yurddaşlarm mate
mi belirdi. Bu yürekler terma
lıyan acmın bizi çok düşündür
mesi icap eden safhaları var
dır. Ve maalesef bu safhalar 
elliden fazla yurddaşın haya
tına malolmuştur. 

Bir kez şunu tesbit etmeli
yiz: Ortada kudurmuş bir de· 
nizin azgın saldırışlarından do
ğan bir deniz kazası yoktur. 
Birbiri ür.erine eklenmiş ihmal
Ierdir ki faciayı doğurmuştur. 
Şimdiye kadar yapılan tahki
kattan anlaşıldığına göre ka
zanın başlıca sebeplerinden biri 
geminin müvazenesini kaybet
tire cek derecede yüklü olnıa
sıdır. Mersinden yola çıkan 
Ioebolu gibi köhnemiş bir ge
mi için haddi istiabisinden 
faz la yük almanın ifade ettiği 
feci mana kolaylıkla anlaşıla
bilir. Burada ihtiyatsızlığın üs
tüne çıkan bir ihmal, bir hata 
vardır. Ve bu hata niçin işlen
miş, acenteler neden buna göz 
yummuşlardır? lnebolunun mü
vazenesini bozacak derecede 
fazla yük almasından mesul 
olanlar kimlerdir? Bunu elbette 
salabiyettarlar araştıracak, mey
dana koyacaklardır. 

Bu açık duruma rağmen fa
cianın oluş tarzında akıllara dur
gunluk veren bir garabette göze 
çarpmaktadır. Zira batan gemi
nin kaptanı: "Kilizman önleri
ne geldiğimizde mürettebat bir-
denbire çıkan yıldız rüzgarın
dan geminin sola yatarak is
keleden su aldığını ve devril
mek üz:ere olduğunu haber 
verdiler.,, diyor. 

Bu ne acıklı bir durumdur. 
Kaptan gemisinin ne kadar bü
yük tehlikeler içinde bocaladı
ğım son dakikada mı haber 
alır? Son dakikada, yani hiç
bir kurtuluş çaresine haşvuru- ı 

lamıyacağı bir zamanda .. 
Biz hadisenin teknik kısmına 

dokanmıyacağız. Bu bübütün 
yetkimiz dışında kalır. Fakat 
belirli olan bir cihet vardır ki 
gemi demirleyecefi yerde yo
luna devam etmiş olsaydı sığı 
bir toprak parçasına kolaylıkla 
varabilirdi. Deniyor ki gemide 
felaket başlayınca inzibat kal
mamış... işte önemli bir mesele 
daha .. Üzerinde çok durulma
ğa değeri olan bir mesele ... 
Nihayet lnebolunun mürette-
batı kendi kayıklannı denize 
indirdikleri zaman bile ilkönce 
yolcuları kurtarmaları iycap 
ederken onları düşünmiyerek 
yalnız kendi hayatlarını düşün
müşlerdir. Bu da elemli bir mü
şahede olmaktan çıkamaz. 

Bütün bunlar, lnebolu facia
sında rol oynayan sebeplerin 
müteaddit olduğunu göster
meğe yeter. Ve bunların hepsi 
birbiri üzerine eklenr.:rek bu-

... 1 ••• 
gün gozıenmızı yaşartan, yü-

YENi ASIR 13 Teşrini ani 
- i< 

•• z lu facias e urban- ' Panu 
•• •• v• ...... 

Ekim Sahaları Standarizasyonu 
çin bir kongre 

Topla ıacak 

ar ug go ecegız 

1 Cenaze alayı için hazırlanan proğram Memleketimizde pamuklu 
mensucat fabrikaları arttığı 

için pamuk ziraatı yapılan mm

takalarda köylüler pamuk eki
mine önem vermeğe başlamış-Ekonomi bakanlığı Nisan ayı 

içinde Ankarada üzüm müstah
sil ve tüccarından mürekkep 
bir kongre topJamağa karar 
vermiştir. Bu tarihe kadar mü
tehassısların üzüm raporu ve 
standardizasyonu hakkında
ki teklifleri bastırılacak ve 
kongreye iştirak edeceklere 
kon;?"re toplanmadan bir ay 
evvel gönderilerek karşılık 
rapor istenecektir. Kongrenin 
toplanmasından beklenen baş
lıca gayelerden biri üzüm stan
darizasyonunu tesbit etmek
tedir. lzmir bölgesinde üzüm 
hakkında etüdler yapan Bal
kanik mütehassısları üzüm için 
istandarizasyon sandığı örneği 
teklif etmişlerdir. 

Kongreye kadar bu sandık 
ta hazulanacakbr. Bundan baş
ka Amerika, Yunanistan, Girit, 
Kaliforniya, Avusturalya, ce-
nubi Afrfka üzümlerine ait her 
numarayı ve cinsi gösterir san· 
dıklar da o tarihe kadar geti
rilerek kongrede teşhir oluna-
caktır. 

D ı ı 1 • ı ı ı 

Evkaf Halı 
Evkaf idaresi tarafından Me

:r:arlıkbaşmda inşasına başlan
mış olan evkaf halı için inşaat 
yerinde müteahhit tarafından 
temel mukavemet tecrübelerine 
başlanmıştır. 

Doğanlar 
Ve Altındağ 
Köyleri Kongresi 

Partimizin Doğanlar vt: Al
tındağ köyleri ocaklarının se
nelik kongreleri evelki gün ya
pılmış ve senelik raporları 

okunup kabul edilmiştir. 

Doğanlar ocak yönkurulu 
üyeliklerıne Muhtar lskender, 
Bedri, Faik Altındağ ocak üye· 
liklerine de Nuri,, Hakkı, Ra-
sim Soyer seçilmişlerdir. 

Seç.imden sonra Bornova baş
kanı Bay Cemal Kavukçu oğlu, 
sınıf farklarını kaldırıp atan 
kadın ve erkek bütün Türk 
ulusuna kalkınma ve sıyasal 
hakları sunan Cumhuriyet Halk 
partisini sevmenin ona bağlan
manın ve ona saygı duymanın 
ulusal bir ödev olduğunu an
latmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nn seslerini duyuyor gibiyiz. 
Onlar mesuliyetlerin tesbitini, 
facianın iç yüzünün meydana 
konulmasını isteyor1ar. Ancak 
bu suretle İnebolunun niçin 
fazla yük aldığı, buna kimlerin 
göz yumduğu, geminin sefer 
esnasında geçirdiği muvazene
sizliklere rağmen neden en 
yakın bir limana sığınmadığı 
anlaşılacaktır. 

lnebolu faciasında can. ve· 
renlerin cenaze merasimi bugün 
öğleden sonra saat 14 de ya
pılacaktır. 

Tören için vilayetçe atideki 
proğram hazırlanmıştır. İzmir 
halkı yüreğini yakan acının 

tesiriyle bu deniz kurbanlarına 
son saygılarım bu merasimde 
gösterecek tir. 

1- Tören 13/11/935Çarşam· 
ha giinü saat 14 tc memleket 
hastanesinden başlnr. Gazi bul
varının ismet AJaşa bulvarına 

telaki noktasında biter. 
2- Tören yolu: 
Memleket hastanesi - Niha t 

bey caddesi - kışla meydanı -
Dolma - Pasaport- Cumhuriyet 
meydanı - ismet paşa bulvarı -
Gazi bulvarı 

3-Facianın kurbanları mem
leket hastanesinden törenin 
bitim noktasına kadar el üs
tünde taşınacak ve orada ha
zır bulunan cenaze arabalarına 

4 - Çelenkler hastaneden 
törenin bitim noktasına kadar 
cenaze önünde ve elde taşınır. 

5 - Tören sırası: 
Çelenkler 
A - Askeri bando 
B - Bir müfreze asker 
C - Bir müfreze jandarma 
D - Bir müfreze polis 
E - Bir müfreze Belediye 

zabıtası 

F - Cenaze 
G - Rüesayı mülkiye ve as-

keriye, Parti ve belediye 
rüesası 

H - Konsoloslar 
İ - Teşekküller, yerli ve 

ecnebi müesseler 
6 - Törenin intizamına Em

niyet müdürlüğü idari kısım 

reisi ve Merkez kumandanı 
nezaret edecektir. 

DiKKAT: 
A - Törene iştirak edecek 

olanlar siyah veston ve melon 
şapka giyeceklerdir. 

B - Bu program davetiye ye
rindedir: 

lardır. Şimdiye kadar pamuk 
ekiimiyen bazı yerlerin toprak-

ları üzerinde fenni işlemeler 
yapılmaktadır. Pamuk ekimine 
elverişli olan birçok yeni sa
halar bulunacağı muhakkak 
görülüyor. Fabrikalarımızın ih-

tiyacını karşılayacak şekilde 
pamuk yetiştirilmesi için bir 

ziraat programı yapılmaktadır. 
Pamuk diğer mahsullere naza

ran daha çok müşterisi olan 
bir madde haline gelmiştir. 
Pamuk ekilecek mıntakalarda 

iyi cins pamnk tohumu vermek 
üzere istasyonlar kurulmuştur. 

' ......... .. . 
in önü 

iki saat rötarla 
hareket etti 

tevdi edi~ecektir, 
-------------..-~l~G~•~l~•~• ..... 4~'9------------• 

Dün akşam limanımızdan ha
reket eden İnönü vapuru san
cak cihetine meyletmekte bu
lunduğundan liman riyaseti ta
rafından vapurun seyrine mü
saade edilmemiş, icabeden ak
tarmalar yapbrılarak iki saat 
teehhürle vapurun hareketine 
izin verilmiştir. 

Hayvan menşe 
Şehadetnameleri 

Hayvan menşe şehadetname
leri için baytarlar tarafınd·m 
para alındığı duyulmuş ve Zi
raat bakanlığı, bu gibi vesika· 
Jaran tanziminden hiç bir su
retle para alınamıyacağını bil
dirmiştir. 

Ocak ongreleri 
Halk partisi Yiğitler ocağı 

1 kongresi ve seçimi dün Tepe· 
cikte Fadıl okulunda yapılmış· 
tar. 

Başkanlığa Hüseyin Hilmi, 
azalıklara Binbirçeşit Hakkı 

Besim, benzinci Ali Mustafa 
Bayra seçilmişlerdir. 

Kavaklıderede 
ir cinayet 

Seferibisarın Kavaklıdere kö
yünde oturan G iridli Hasan 
oğlu 38 yaşında Hasan, köy 
civarındaki tarlasında çift sü
rerken belirsiz bir adam tara
fından öldürülmüştür. Katil, 
mahalli zabıtasınca aranmak-

Azlık oku ları ve 
Türkçe dersleri 

Kültür Bakanlığının yeni 
Ve mühim bir tamimi 

Kültür Bakanlığı tarafından 
Ekalliyet okullarına verilen ye-
ni bir emre göre mevcut sımf
iardan başka şube ve lisan ders-
leri için kurslar açılması mene
dilmiştir. Bilhassa Türkçe yapıl-
ması iktiza eden Tarih, Türkçe 
ve coğrafya dersleri münhası
ran Türk muallimteri tarafından 

, verdirilecektir. Ve bu kitaplar 
diğer Türk okullarına kabul 
edilen kitaplar olacaktır. Diğer 
taraftan Türkçesi zaif okurlar 
ıçin Türkçe kurslan açılması 
istenilmekte ve bütün sınıf 
kitaplarının Kültür Bakanlığı 
tarafından seçilecek bir heyet 
tarafından görülerek muvafık 
görüldükten sonra okutturula
bileceği bildirilmektedir. 

Ekalliyet mektepleri kendi 
tarih ve coğrafyalarmı okut
turmak dileğinde bulunacak 
olurlarsa bu dersleri de mev
cud programa uyar bir şekle 
koyarak aykırı bir şekil gös-
termiyeceklerdir. 

Acıklı bir ölüııı 
lzmir liman ve körfez şir

keti tahmil ve tahliye şefi 
kıymetli arkadaşlarımızdan 
bay Mahir Peközün Istan
bulda tedavide bulunduğu 
Gülhane hastahanesinde öl
düğünü teessürle haber aldık. 

Merhum muhitinde hüsnü 
ahlakile ve temiz barekatile 
kendisini herkese sevdirmişti. 
Gaybubeti kendisini tanıyan
lar arasında derin teessürler 
uyandırmıştır. 

Bu hazin ölüm dolayısile 
kardeşleri Osman, Kazım, 
Muzaffer ve Ş!!vket Peközle 
kainpederleri Izmir eşrahn-
dan Mehmed Özbakır ve 
kain biraderleri Sümerbank 
yerli mallar pazarı müdürü 
bay Ahmed Özbakıra ve 
diğer ailesi efradına baş 
sağlığı dileriz. 

Geçen senenin en 
büyük muvaffakiycti , Çardaş Fürstin,, 

zeller giizeli MACAR 

filmini kim hatırlamaz ? Bu unutul
maz filmin artistleri, altın sesli gü-
yıldııı 

G 
L 

Ve A vrupanın en büyük 3 l<omiği olan 
öRBiGE - P ·Ti E LiNGEN den başka 

Beyaz perdenin SES KRALI, en büyük en genç tenoru, Marta Eg
gerthin bu filmi yaparken sevişip evlendiği 

Almanyada tetkikler: 

Nasyona sosyaliz
in işç· urulları 
Nasyonal sosyalizmin işçi teş

kilatı da oldukça kuvvetJidır. 
Partiyi bir iusan gövdesine 
benzetecek olursak bunun bir 
kolu N.S.V. diğer kolu da 
D.A.F. (Def) teşkilatıdır. 

Deutsche Arbeits F ront ku
rumu Almanyada bu üç keli
menin ilk harfleri alınmak su
retile DAF teşkilatı diye anılır. 
Yalnız Alman yada işçi rnef · 
bumu bir çok memleketlerde 
olduğu gibi yalnız kol ile ça
lışanlara hasredilmiş değildir. 
El ve ayak ile çalışanlar ile 
beraber kafa ile çalışanlar da 
işçi sınıfına mensupturlar. Bu 
iki sınıf arasında hiç bir fark 
gözetilmez. Devlet memurların~ 
dan tutunuz da maden amele
sine kadar hepsi işçi sayılır. 
On sekiz yaşını dolduran, mek· 
tep tahsilini ikmal eyliyen her 
genç otomatikman DAF teşki
latına üye olur. Bu kurum bey
nelmilel cereyanlara alet olan 
amele sendikalarının dağıtılnıa
sım müteakip onun yerine knİIJl 
olan bir teşekküldür. 

işçileri Enternasyonal cere· 
yanlardan korumak, onlara 
soysal yardım yapmak ve bütü0 

kültür müesseselerini kontrol 
etmek vazifeleri DAF kuru· 
muna verilmiştir. Bu kurunıun 
da devlet bütçesile alakası yo~
tur. N.S.V. gibi üyelerinin aı: 
datı ve yardımlarile bütçesiıı• 
tevazün ettirir. DAF kurunııt'" 
nun yirmi üç milyon üyesi vat'" 

dır. Bu üyelerin çocuklarını -;e 
ailesi ef radmı da hesaba !ka'" 
tarsak teşekkülün müzahiri olall 
kuvvetin yekünu kırk milyoıt3 

çıkar. 
Üyeler sendika işleri için s.e

nede üç Mark altmış sanhıtl 
öderler. Üye aidah olarak tıı 
her kesin kazancına göre ayda 
bir Mark elli iki santimden °0 

Marka kadar tahsil olunur. 
Kurumun 934 bütçesi üç ~ı 

on milyon sekiz yüz yetJ11•Ş 
yedi bin yüz elli dört alt111 

marktır. . 
DAF teşkilatının diğer bU' 

bakımdan anlamı bir nevi ko~ 
Peratiftir. Burada da tabiiye 

e-
n azarı dikkata alınmaz, eco 
biler de bu teşkilata üye ola· 
bilirler. Üyelerinin doğumların
da ve ölümlerinde teşkilat yar
dım eder. Bu yardım oldukça 

. . K l yar" 
gemştir. urumu!\ sosya 
d b-t . .. 'l O altıO 
ım u çesı yuz mı yo 

markı mütecavizdir. Bund~P 
başka kurum seyahatlar terb~ 
eder, üyelerinin darlık çekeO 
lerini kendi bütçesile dağlıı'' 

e-
istirahata gönderir. 934 sen 
· d - b' 1 - bu (<ıt'" sın e yuz m erce uye 

d. leP" 
rum elile seyahata ve ın .. 

• .. d ·ı . t' 1 ı'z J<ıı mege gon erı mış ır. şs ~farı 
lan üyelerine aylık bag 1 
üyelerinin sosyal sigort~l~r~e 
temin eder. Bir kaç sene ıçı~ le 
Almanyada bu kurum ehY 
· · · k' kalrıJI" sıgortasız hıç bır ımse ı> 
yacaktır. Her hangi bir k3 

·r 
• bt 

vukuunda veya her hangı k' 
.. . l . d .. çocıı 
uyenın ev enmesm e, 

dıtt1l 
larm okutulmasın~~ . yar baŞ'" 

reklerimize kan damlatan acıyı 
yaratmışlardır. Sahilden iki üç 
mil uzakta boğulan yurddaşla- Şe-vk.e'(; :St.lgi:n 

DAF kurumu kendısının .. 
d orur· laca vazifeleri arasın a g 
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Çiçe acar 
Alsancak Mesudiye cadde ı No. 73 

TELEFON : 3367 -Her nevi çiçekler küçük, büyük 
çelenkler zarif buketler süratle 
hazırlanır. 

Fiyatlar Mutedildir. 

Sinemacılık dünyasının en tatlı, en güzel, en neşeli mevzulu ve en nefis şarkılarla 
süslenmis bir pırlantasını, bir şaheserini meydana getirmişlerdir. 

s 
önünıiizdeki CUMARTESi ıııatiııelerden haşlıyarak 

ELHA A • illi Kütüph ne 
Sinemasına Şeref Kazandıracaktı-

f"!!l!IS!:3ilaiiJl.lil .. mBODl ..... lllllıısmıBlil~ll!ll!!lm .. E.::mı:iic:BiimZEl/lmli!'mllllDBillemi::2Clmlil:E:l!mll~ 

.. Alt z· . Oynayanlar : JEAN KRAVFORD - KLARK GABLE 
BUGUN: · ID JDClr Fransızca söılü büyük film emsalsiz bir muvaffak yetle 

devam ediyor. 

Kurum ilk çocuğunu r~P de 
üyesine yirmi Mark, ikincısı:ıt
kırk Mark, üçüncüsünde 1'"' 
mış Mark, dördüncüsünde ~seaııı 
sen Mark, beşinci çocug;)'e 
yapan aileye yüz Mark he 
verir. ..-ri' 

1 . '/iV' 
Evlenenlere de ai .enın diye 

yetine göre münasıp be dır.111 
gönderir veya gereken yar 
yapar. 3d~ 

DAF teşkilatı AlınnPY ub' 
işçiler arasına sokulması 7;yeıl 
temel kötü cereyanları 011 bilit 
en büyük kuvvet sayıl• tr' 
işçileri ulusal düşünceler etiY'e 
fmda toplamak, onları par 



~a re9r•nısanı ıeae -- - - -

Yazan. ; ~eh:la EJ:l1g:l:ı::ı. 

• - &"** ecws:I 
Edebi Roman 
•••••••••••••••••••••••• 

Sayı: 19 
•••••••••••• 

Fakat garip ki hala kadına düşman 
Olan erkekler vardır 

Eliyle yanağını şamaılayarak 
güfd·· u .. 

- Bu· gelişin sevimli Pilo
tutna mutlu günler anıklaya
C&ğını bil!öem ... 
h Ayten cevap vermedi. Müb
eın bir baş sallamakla dışarı 

çıktı .. 
* .. .. 

iki genç kızın kaçak gibi 
An.karaya gelişJeri beş gün ol
ltluştu. 

d' Özgür tehlikeyi geçirmiş şim 
~ Yatağı içinde oturuyoı du. 
.. tıcak eyiliğe yüz tuttukça f Utüne anlaşılmaz bir durgun
tık çöküyor, gözleri uzakları 
•raştırır gibi bakıp bakıp dalı
Yordu. 

Ayten bir türJü onu bırakıp 
~Yrılaoııyor, bugün, yarın diye 
~ 0ktoru atlahyordu. Genç kız 
d?casını, meşgul edecek eğlen-
ırecek vesileler (araşhrıyor, et

rlfında ilgi ile dönerek bin 
~CYden bahsediyor, bir kitabı 
•rakıp, bir gazete alıyor, mi

tah" d 1 mecmualarla onu eğlen-
ttnek, düşündürmemek isti

j0rdu. Fakat bir türlü bu an
aşılaıaz dalgınlığa bir anlam 
\'crcrniyordu, hayır onda yaşa
~-~ istemiyen bir bezginlik 
eııyordu. Çektiği bütün zah-
~etin, gösterdiği fedakarlığa 
oydle kuru bir ıeıle teşekkür c .. 
d ışı vardı ki " sanki bana 

09tluk değil düşmanlık edi
Yorsunuz ,, demek istedi. 

lllı - Y arab! Ne anlaşılmaz mu
~ illa, Bu adamın gizlisini aç-

; onu söyletmek kabil olsa .• 
Ilı Ugün Ayten irkenden çık

lftı ... 
İtt Su~a Özgürün yanına gitmek 

tınıyor 8 .. 
elki daha kalkmamıtbrda .. 

a· ıraz pençereden bakındı. 
Geniş b. B y l ' ır ova... u uzuu 

y 
0 bakanlıklara kadar dayanı

'Q or, Yeni, yeni yüksek binalar, 
k laktan kondurma gibi g_özü

.:~ . köşkler birbir ne güzel 
b.,Sıliyordu. Gözleri karşısında 

gücünün yarattığı Ankara me· 
deniğ hay'1 tın, yeniliğin, uyamşm 

en canlı örneği gibi görünü
yordu. Cumuriyet Türkiyesioin 
göbeğinde yaratıcı varlığıyle 
yükseJen Atatürkün anıtı Ha
kimiyeti miJlıye maydanında 

göklere baş kaldırmış ulusal 
savaşın ölümsüz tarihini suna
nın gözlerinde yaşatıyordu 
sanki.. 

Birden doğru'du: 
- Evet Türk devrimi, ka-

dın dedi. Sonra dudakları 
arasında tamamladı ve erkek 
dedi. Ey yuca önder meydana 
bir hakikat koydun. inandın 
ve inandırdın ki kadına sayın 
veren uluslar yükselirler ve 
yükseltirler.. Fakat ne garip 
hi hala kadına düşman olanlar 
var .. 

işte kadın sesi işitmek bile 
istemiyen bir adamın evinde 
bu:unuyordu. 

b urada kendi şahsiyetini giz
lemek komedisini oynıyordl1.Ha-
yatta en güç saydığı roldü bu ... 

- Ah Ayten beni ne fena 
bir çıkma?.a karıştırdın. Hele 
dün yanımda o!masaydı... He
men falsoları örtüyor ammcı ... 
Yine beni iarib garib şüphe 
ile süzdüğünü anlıyorum ...• 

Acaba birşey mi sezdi?. 
Gene kız omuzla:-ını kaldırdı: 
- Bah ! ... Keşki anlasa .• 

Havatını kurtaran kendisine 
bu kadar candan bakan hasta 
bakıcısının genç bir kız oldu
ğunu öğrense!. Biz de maske
leri aşağı atsak .• O vakıt, il
mikler çözülür, hiç olmazsa 
Ayten de bu kör ebe- oyunun
dan kurtulurdu .. 

Ne ise .• Şimdi uyanmış ol-
malıdır. Ayten de nerede 
kaldı? 

Kimbilir birşey ister, Ayteni 
ararsa bari ben yanında ~ulu-
nayım .. 
. Odadan çıkarken dün aldığı 
taze leylaklar onu çekti: 

- Ne güzel kokuyorlar. Su
larını değiştireyim de .. 
Dayanamadı bir penbe dal 

Utiin A k b. 
~ib' n ara ır panorama ayırdı goğsüne taktı. 
'••,,!,açılıyor, san'at ve insan - ~ur11.ı Vnr-•• a~v ... •••••••••••• •••••• ••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
le gı ıle bağlamak için elden ge- gözönünde bulundurmağa ve 

tı büt.. . 
ııll un gayretı sarfeyler. Bu onu incelemeğe borçludurlar. 
O 1\ da id A o p t' 
ıle arı organızasyonu . ar ı Bu iki kurum Ahiıanyanıiı or-
})l Yan yana yürür. idareciler ganizasyon kabiliyetinin kuvvet 
,.
1
.,.rtj idarecileri arasından se-

H!t. ve kudretini tebarüz ettiren 
DAF k misallerin başında gelebilir. ar urumunun işçi hayatı 

~asındaki rolü çok büyüktür. Sendikaları dağıtılan işçiler 
~a~Yonal sosyalizmin Alman- başı boş bırakılmamış ve böyle 
tlt a nasıl büyük bir sempatiye Partinin daimi kontrolu altında 
ti;zhar olduğunu anlamak is- buluuan bir kurum etrafma top-
~ll~~ler DA F ve N.S.V. ku- lanmıştır. 

• arının müsbet işlerini daima 

nebolu atiası etrafında 
Ekonomi 

nadolu 
Bakanı bay Celal Bayar 

· ansile bir teblig neşretti 
Kaza mahalline gönderilen bir heyet kazanın hakikiğ 
Sebebini tahkik e ·tesbite memur edilmiş bulunuyor 

Ankara, 12 ( A.A ) - Eko
nomi bakanı Celal Bayar aşa
ğıdaki tebliğin neşrine Anadolu 
ajansını memur etmiştir: 

Denizyolları idaresinin 1080 
ton hacmi deki lncbolu vapu
runun dün 11-12 gecesi saat 
yirmi sularında tabaffüzhane 
ve Urla hizalarında batmış ol
duğunu acı ile beyan ederim. 

İzmir ilbaylığından ahnan en 
son malumata göre ha len iz
mirde bulunmakta olan gemi 
şüvarisi Mehmet Ali kaptan 
lzmir körfezine girerken Kös
ten adasile Pelikan feneri 
arasında tahaffuzhane hiza
sında ani olarak çıkan 
yıldız karayel fırtınası te
sirile lomboz ve firengiler· 
den gemiye su girmeğe 

başlamış ve bir tarafa eğilmiş 
olmasından dolayı kömürlüklere 
süratle su do 'arak kazan daire
sini iş~al ve makinelerin çalış
masına mani olmuş bulunduğu, 

vaş 

1 
yolcuların da heyecanla bir ta- j Bunların hakiki vaziyetleri hak-
rafa koşuşmuş olmalanndan kında tedkikat ve taharriyata 
dolayı geminin d~vrildiğini ifa- devam edilmektedir. 
de eylemiştir. Kazaya uğrıyanların istira-

y olculardan bir kısmı kaza- hat, tedavi, iaşe, iskan ve git-
nın geminin faz'a yüklü olma- mek istedikleri yer!ere deniz 
sından doğduğunu ileri sür- yolları hesabına binecekleri 
müşlerdir. vesaitle sevkleri için tertibat 

Derhal kaza mahalline gön~ alınmıştıt. 

derilmiş bulunan vekalet deniz Ekonomi bakanlığı kazaya 
fen heyeti reisi ve lstanbul uğrıyanlar ve kaybolanların lis· 
fen heyetimize mensup iki aza tesini ayrıca neşredecektir. 
hakikiğ sebebi tahkik ve tes- Kazanın sebeblerini önem ve 
bite memur edilmiş'erdir. 1 süratle araştırarak icaplarına 

Gemide 43 gemi adamı ve bakacaktır. 
103 yolcu bulunduğu acenta- Bu acı hadiseden canlarını 
lardan telgrafla toplanan ma- kaybetmiş olanların ailele-

lerine vekaletim ve şahsım 
liımattan anlaşılmıştır. Bunlar- adma taziyetlerimi saygı ile 
dan on biri Jngifiz bandıralı sunarım. Ve elemlerine bütün 
Pota ve yüz on dördü istikbal kalbimle iştirak ederim. 
şilebi tarafından kurtarılarak Kazaya uğrıyanlan kurtar-
lzmire getirilmiştir. Ve P ola mak için Pola gem si ve İstik-
vapuru tarafından getirilenler- bal şilebi farafmdan gösteril-
den üçü ölmüştür. miş olan büyük gayretlere 

Ayrıca dokuz ceset toplan· alenen teşekkürü de bir ödev 
mıştır. On iki kişi kayıptır. sayarım. 

an beri aşJıy~.mı.I 
-----------····------------

Habeş or sunun b ·· ün zayiah 
15 ··ıü ibaret bulunuyormuş 

Brüksel, 12 (Ö.R) - Habeş 
hükumetinin organi olan ''Lu
miere et Paix,, gazetesine ~ö
re savaş başlangıcı~dan şim· 
diye kadar Habeş ordusunun 
zayiatı 150 ölüden ibarettir. 
Gorabay müdafii Ras Marak 
yerine bu bölgedeki kuvvetler 
komutanlığına Omer Samarye 
tayin edilmiştir. 

Roma, 12 (Ö.R) - Bugünkü 

t ebliğe göre müfrezeler Van- Harrara doğru yürüyorlar. 
dt:ro deresine doğru istikşafta Asmara 12 (Ö.R) - D.N.B. 
bulunmuşlardı. Dört ltalyan ajansı 15 güne kadar Amba -
kolu Takaze nehrine doğru Alagi dağında büyük muhare-
yürümektedir. benin başlıyacağını bildiriyor. 

Roma 12 ( Ö.R ) - Dankali Ankara, (A.A) - (Asmara) 
kolu ileri hareketine devam dan Royter Ajansına bildiriJi-
etmektedir. Diğer bir dankali yor: Habeş asli kuvvetlerinin 
kolu Fransız Somalisi sınırın- Makallenin cenubunda Soelicio 
dan ilerliyerek Musaali dağına istikametinde rüc'at etmekte 
yürümektedir. Diğer kollar da oldukları bildiriJiyor. 

Ak denizde 
Kuvvet muvaze

nesi meselesi 
Brüksel, 12 (Ö,R) - Akde

nizdeki lngiliz deniz kuvvetleri 
ile Trablus Italyau kuvvetleri
nin azaltılması hal ... kmdaki ln
giliz - ltaJyan görüşmelerinin 

daha ziyade genişliyerek Ak
denizde deniz kuvvetlerinin 
muvazenesi meselesine daya
nacağı tahmin ediliyor. 

ltalyada gazetelerin lngiltere 
aleyhindeki yazıları son gün· 
lerde yatışmıştır. "Popo~o c.: Ita
liya diyor ki: 

"ltalya ve Ingilterenin be· 
raber gidilecek daha çok yol· 
ları vardır ve bu beraberlik 
gelecek seneler dünya siyasa-
sının en mühim meselesi ola
caktır. 

Istanbulda 
Teessür 

lstanbul, 12 ( Çzel)- laebolu 
faciası burada biiyük acılar 
uyandırmışhr. .. 
.Tekaüt kanunu 
lstanbul 12 (Özel)- İalaisar

lar, demiryolları, deniz işletme 
ve Akay idareleri memurlannın 
aynı tekaüt kanununa tabi tu-
tuJmarı kanunu devlet şıirasm· 
da tetkik olunuyor. Bu kanun 
layihası yakinda kamutaya ve· 
rilecektir. 

Vapurların 
Navlun tarlfelerl 

Ucuzhyacak 
Ankara, 12 [ A.A ] - Kö

mür fiyatl&rında yapılan 130 
kuruşluk tenzilattan deaizyol· 
ları ve vapurculuk sosyetesi 
eşya ve navlun tarifeleri üze• 
rine yapacağı tesirin derecesini 
inceliyen ekonomi bakanlığı 
şimdilik bu tarifelerin eşya 

navlunları kısmında yüzde on 
tenzilat yapılmasını ve bu ida· 
relerin ellerinde bulunan ve 
eski fiyatla satın alınmış olan 
kömürleri göz önüne alarak 
bu tenzilatın bir sonkanun ta-
rihinden itibaren yapılmasını 
tensip etmiştir. 

• • ==:::::::;:::::::;::==::;:;:::;;;:::;:::;;;:::=====---

Ta yy a. piyangosu 
C. H. P. Kamutay grubunda cezri Dünkü keşidede 

Bakanların izahatı 

Tedbirler layihası kabul edildi Bütün numaraları yazıyoruz 

kazanan 

Ankara, 12 (Telefanla) - Cumuriyet Halk Partisi kamutay 
grubu idare heyeti başkanlığından: 

Cumuriyet Halk Partisi kamutay grubu bugün asbaşkan Ha
san Sakanın başkanlığında toplandı. Cezri tedbirler meselesi 
üzerinde dış işleri ve ~konomi bnkanlarının verdikleri izahati 
dinledikten sonra hükumetin bu husustaki layihası esas itibarile 

'·-·~.. ...._... 
lstanbul, 12 (Ôzel)-Tayya- 28437 4038 26147 4499 7372 

re piyangosunun çekilmesine 27236 22113 8183 15215 17575 
bugün de devam edilmiştir. 885 26071 21852 23786 25784 

12000 L 17902 1781 8048 535 7214 

• 
23807 21273 20920 1895 29749 
22155 7069 7824 28248 20196 

16800 No. 
29799 28794 13141 24253 8951 
8969 15974 7557 9069 22802 

18273 7648 2017 

CHEVALiE AURiCE 
Irn7'aT:FilYos= 
Hattının açılması Bu numaranın yedi yüz elli 

aşağısına ve yedi yüz elli yu
karısına nihayet numaraları 
O ile biten biletler ikişer 
lira amorti kazanmışlardır. 

50 Lira Kazananlar 
22260 18212 12124 17140 11881 
28214 2443 19858 6969 2037 ~f:r-aberinde aoo güzel kız ve en yü ~sek Fransız artistleri olduğu halde 

15 ikinci teşrın 1935 cuma gunu 

TAYYARE Sinemasında en büyük eseri olan 

OLi BERJER 
Fılrnine bütün IzmirJileri davet ediyor. Bu fiJm yalnız bir hafta gösterileceğinden 

görmek ı ç ın acele etmek lazımdır 

• 
1 

Baştan başa lüks, fantazi, eğlence zevk filmidir. 

MAURiCE CHEVALiER 
Meşhur " VALANTİNA,, şarkısı da dahil olmak 

Şahsiyet yaratacaktır. 
üzere 5 güzel şarkı söyliyecek, iki 

Fiyatlarda değişiklik -mli--

Ankara 11 (A .A) - inşaatı 
biten Irmak - Filyos hattının 

açılışı töreninde bulunacak olan 
çağrılılar bu akşam şehrhıiz· 

den saat 20 ve 21 de kalkan 
iki özel katarla Filyosa gıt· 
mişlerdir. 

Tören yarın saat 15 le yapı· 
lacak ve Karadenizi akdenize 

ikinci defa bnğhyacak olan 
kömür yolu bayınd:rhk bakanı 

Ali Çetin kaya ı arafından açı

lacaktır. Bakan vereceği bir 

söylevle hattın ekonomik de
ğerini anlatacaktır. 

Çağrılılar yarm akşam saat 
18 ve 19 da Filyostan hareke{ 
edecekler ve Çarpmba günü 
öğle üzeri Ankaraya dönmilş 
olacakJardır. 

26573 29671 
27258 12656 

20 bin liralık büyük müka
fatı kazanan numaralar .. 

25138 21979 348 13545 9492 
22283 21380 14479 8308 24795 

297 26495 1947 28117 11322 
20759 6827 7750 2024 2155 

Numaralı biletler biner lira 12027 23643 11609 20761 22107 

Numaralı biletler ikişer bin 
lira kazanmışlardır. 

28464 24259 
kazanmışlardır. 7086 15 :127 13597 8168 2234 

500 lira kazananlar 24135 4698 2503 23142 24506 
24878 26663 18423 22017 4730 17798 3943 15831 3898 18575 

9332 29125 21739 14424 20465 - • -
14967 26286 • oma karan ıkta 

150 Lira Kazananlar Roma, 12 (AA) - Elektrik· 
2867 14809 6768 2924 22410 ten tasarruf maksadiJe hükü-

13308 21489 21924 7312 22146 
20762 3554 25558 217 12662 
16888 18841 22794 4781 11321 
11811 29694 15793 27963 24932 

100 Lira Kazananlar 
15528 7628 9564 26990 2871 

met dafreJerinde iş saatleri şu 
suretle tesbit edilmiştir. Saat 
9 dan 16 buçuğa kadar çabşı
Jaşacak, öğleyin 12 den yarıma 
kadar istirahat ediJecektir. 
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Italyanların protesto not sı Büyük 
Britanyanın durumunu değiştirmemiş 

merikanın 
Escplorer balonu 
Stratosferde 

Mütarekenin yıldönümünde 

Pariste çık~n hadiseler 
Teessüfle karşılanıyor 

Paris, 12 (Ö.R)- Sağ kanat 
gazeteleri mütareke yıldönü 

münde (dün) çıkan hadiseleri 
teessüfle karşılıyorlar. 

"Petit MarseiUais., diyor ki: 

gerektiğini yazıyor. 
Marseille - Matin,. diyor ki: 

Vatan için ölen askerler siya· 
sa bilmiyorlardı. Fransızlar o 
vakıt kardeşdiler. Toprajlı ko· 
rumak için ayni kalple çarpış· 
tılar. Neden bu kardeşlik bir· 
!iğini muhafaza edemiyorlar. 

• - Londra 12 ( Ö. R ) - ltalyanların verdikl~ri protesto notası ln':"iliz durumunu değiştirmemiştir. 

• 

Berkiteler tayin edilen 18 sonteşrin ta;ihinde tatbik mevkiine geçecektir. 
Paris, 12 (Ô.R) - Bugünün başlıca mühim bir hadi~esi ltaly:ı büyük elçisi B. Ceruttinin Kai 

d'Orsay'e gelerek bergitelerin tatbiki kararını protesto etmek üzere Fransaya hükümeti adına bir 
protesto notası yermiş olmasıdır. 

Berkiteci diğer devletlere de ltalyanın diplomasi 
"Matin,. berkitelerin ancak 18 sonteşrinde tatbik 

m;tinin böylece erken davrandığını yazıyor. 

mümes•illeri vasıtasi!e ayni nota verilmiştir. 
mevkiine girecegini hatırlatarak ltalya hüku-

" Pelit Parisien ,, ltalya hükümetinin de Cenevre müessesesinin silahlarını kullanmağa karar 
verdiğini ve ilk olarak usule uygun bir nota ile işe giriştiğini yazarak d iyor ki 

" ltalya bu nota hüki.msüz kalınca neticeleri bazı memleketler için vahim olabilecek karşılıklı 
tazyik tedbirleri tatbik edecef;ini bildirmektedir.,. 

Aynı gazetenin haber aldığına göre ıtalya bundan başka kendisinin u'us!ar sosyetesinden 
çekilmesine kadar varabilecek siyasal karşılıklar da düşünmektedir. 

Zorlamayı protes 

Nevyork, 12 (Ö.R) - Ame
rikan ordusunun " Escplor{;r .. 
adlı stratosfer balonu Stratos
fer içinde 24 bin metre yükse
ğe çıkarak bütün rekorları 
kırmıştır. Stratosfere çıkış saat 
7 de başlamış ve balon saat 
13 de en yüksek noktaya var
mıştır. Kozmik şualar üzerinde 
önemli tedkikler yapılmıştır. 

Tazyik tedbirleri 

1ltalyanın elli devlete birden vereceği 
Protesto notası dün neşredildi : 

Bern, 12 ( Ö.R) - Federal 
kurulu ltalyaya karşı birincisi 
silah ihracını yasak eJer. ikin
cisi ltalyan h:ikumetine veya 
ltalyadaki şahıslara kredi açıl
masını yasak eden iki emir
name neşretmiştir. 

ltalyadaki lsviçreliler menfa
atına açılacak krediler mü9tes· 
nadır. 

Paris, 12 [Ö.R} - ltalyanın 
bergitelere iştirak eden bütün 
devletlere gönderdiği nota 
ınetni bu akşam Romada neşre· 
dilecektir. Bu münasebetle İtal
yan protostosunun hiçbir hu
kuki esasa dayanamıyacağı bil
diriliyor. Şu halde daha ziyade 
siyasal plan üzerinde bir gösteri 
beklenebilir. ltalyan hükumetile 
notayı alan diğer hükumetler 
tefsirden sakın dıklarından ltal
yan dış siyasasının daha anlaş
maz bir yola gireceği hakkın
daki haberler ihtiyatla karşı

lanmalıdır. Notayı B. Lavala 
bildiren ltalyan büyük elçisi 
B. Ceroiti uzun uzadıya Fran
sız başbakanile görüşmüştür. 

NOTA NEŞREDiLDi 
Pariı 12 ( Ö. R ) - ltalya

nm berkitelere karşı protesto 
natası bugün öğleden sonra 
Romada neşredilmiştir. 

Nota uluslar andlaşmasının 

16 ncı maddesine göre ltalya
ya karşı kararlaştırılan tazyik 
tedbirlerini ayrı ayrı ber hü
kumet nezdinde protesto et
miştir. Şhigi Sarayı notayı 

mutedil bir tavırla yazmıt 

olup hadiseleri mazide ol
duğu gibi istikbalde de neti

celeri itibarile gözden geçir
mekte ve hükiımetlere hulasa 
olarak şöyle dı:mektedir: 

Bana tatbik edilecek bergi
telere karşı ben de bt:nzer 
tedbirlerle mukabele edece· 
ğim ve buna teessüf ederim. 
Çünkü bu ekonomik dünya du
rumunu iyileştiremiyecek ve 
gerginliğin azalmasına yardım 
etmiyecektir. 

Bu notayı tefsir ederken si
yasal çevrenler "bergiteler hak
kında ltalyadan tabii tasvib 
beklene.nezdi yalnız notanın 
itidalinden memnun olalım. Bu 
nota, kendı kaydettiği anlaş· 
mazlıkların ortadan kalkması 
için faal müzakerelere aykırı 

değildir" diyorlar. Nota 7 fık-

rayı ihtiva ediyor. Başlangıca 
ltalya hükumet: 7 llkteşrin 
notasile uluslar konseyi ve 
asamblesi huzurunda delegele• 
rinin beyanatında ileri sürülen 
durumun ve andlaşmanın on 
ikinci maddesini bozan mad
delerin müzakeresine yana~ıl
madığını kaydediyor ve şimdi 
de on altıncı maddeye daya
narak kararlaştırılan tazyik 
tedbirlerini tekrar protesto 
ederek bu usulün vahametini 
ileri sürüyor. ltalyan hükiımeti 
llalyan memorandümunun göz 
önüne ahnamamasmı şimdi de 
protesto etmektedir. 

2 nci fıkra - Pakt Hebeşis
tandaki duruma cevap veren 
maddelerinde tatbik edılme

miştir. Beşler komitesinin son 
toplantısından çıkan netice 
ltalyan protestolarının konuşu 
teyid etmiş ve ltalyanın ileri 
sürdüğü sebeplerin haklı ol
duğunu göstermiştir ltalya 
kendisinin paktı bozduğunu 
ithamını reddeder. Habeşistan
da sivil ahalinin ve din otori
telerinin ltalyan hükiimetine 
sığınmaları bu ithamın esassız
lığını göstermektedir. ltal • 
ya Adis-Ababaya kalsa da
ha çok zaman esaretten 
kurtulamıyacak oha 16 bın 
esire hürriyet vermiştir. Ahali 
ltalyayı mütecaviz gibi. değil, 
bir vahşi gibi karşılayorlar ve 
uluslar sosyetesi andlaşmasının 
22 inci maddesi bu vahşiliği, 
ileri ulusların ödevi olan bir 
medeniyet eseri olarak kabul 
etmektedir. Tigre ahalisinin bu 
durumu Habeşlerin bu amansız 
tazyik ve esaret sistemlerinin 
Amharif ırkından olmıvan bü
tün iller ahalisine karşı tatbik 
edildiğini :ı:annettirebilir. 

'-1lns'.ar bu hadiseleri hesaba 
katmalı ve bunlardan gereken 
neticeleri çıkarmalıdır. 

Tigre ahalisinin ltalyan hi
mayesine sıg•nınası muhakkak-

Memleketimizin yetiştirdiği yegane mo ern okuyucumuz 

ONIR NURETTiN 
VE ARKADAŞLARI 

Muhterem müdavimlerimizden yüzlercesinin arzu ve israrları 
üzerine ls~anbula avdet etmezden evvel son veda konserini 

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

proğram içinde 

ELHAMR Siv?r:~~sında 
- 50 kuruştur 

ki lta!ya kendisine güven~n 

ahaliye karşı yeni bir muhare
be ödevi vermektedir. Zira 
ltalyan visayeti bunların üze
rinden e'<silece!t o'.ursa bunlar 
amansız bir intikama maruz 
kalı.caklardır. 

Napolyona aid tablolar 
Nevyork, 12 ( Ö.R ) - Bu

rada Napolyon Bonaparta aid 
tablolar ve eşyalardan bir sergi 
açılmıştır. Bu eşya ve tablola
ların çoğu Fransız müzelerin
den gönderilmiştir. 

Bir Fransız 
Muharrir buna rağmen Ulus

lar sosyetesinin gördüğü pro
sedür uluslar andlaşmasının 

sadece harflerine bağlanarak 
ruhunu öldürmüştür. Bir çok 
devletler hük ürnetleri acele bir 
kara rla ltalyaya karşı tazyik 
fedbirlerine karar verm".şlerd:r 
Buna karar veren hakik:ıtta 

bu devletlerin konferansıdır. 

Bu görüşmeler ltalyanın gıya

bınde olmuştur. Şu halde her 
hükumet, alınan tedb rlerin 
hem şümulüne, hem de neti
cesine ferdi olarak hakimdir. 

Uçağı düştü 
1 

Paris, 12 (Ô.R) - Mı:ırsilya 
Barselon hava postasını yapan 

1 bir uçak Marsilyadan kalktık-

! tan az sonra fırtınaya tutu'a-
1 rak lstbme yakınında düşmüş 

ve parçalanmıştır. Pilotla rad-

4 - İlk tedbir, yani lta lya
ya karşı silah ambargosunun 
kaldırılması ltalyanın beyhude 
olarak üzerine dikkat çekdiği 
durumun vehametine yardım 
edo:cektir. Bu duıum İtalyayı 
sömürgelerinin gü.,eoini koru
mak için kendi vasıtalarile ha
rekete geçmeğe mecbur et
miştir. Bu tedbir anlaşmazlığı 
hallP.decek yerde onu daha 
ziyade uzatacaktır. Habeşistana 
böylece silah verilmesi. Bu 
devlet için de nizamsızlıklara 
son çekmek için onu uluslar 
sosyetesinin kontrolu altına 
koymak lazımgeldiğ!ni kabul 
etmiş olan komiten:n fikrine de 
aykırı düşmektedir. Nitekim 
Habeşiı:tanın komşusu olan üç 
devlet de aralanndaki bir and
laşma ile Habesistıına silah it
halini kontrol etmeğe karar 
vermişlerdi. 

5 - Tanzim ve birleştirme 
komitesindeki devletlerin karar 
verdikleri finaruaıl ve ekonomik 
tedbirlere gelince: Evvelce baş 
gösteren daha vahim anlaşmaz
lıklarda buna benzer tedbirlerin 
akla getirilmediji'i düşi!niıl:ne-
miştir. Bu tedbirlerin ekonomik 
ve içsel sonuçları yalnız 
bunlara hedef olan büyük 
devletin değil, avni zamanda 
dünya ykonnmisinin zararına 

olacağı hesaba kıtılmamıştır. 

Kimse, bu tedbirler karşısında 
mevcudiyetini konımak için 
ltalyan hükfı metinin müdafaa 
hakkını reddedemez Bunun 
neticesi mubadele durumu
nun bozulması olacaktır. 

Bütün ltalyan ihracatının 

yocu kömür olarak ölmüşler
dir. ikinci pilot uçağın yere 
çarpmasında sademenin şidde
tinden ölmüştür. 

Davetliler 
BUtün istasyonlarda ha
raretle sel~mlanıyolar 
Çankırı 12 (A.A) - Irmak • 

F ılyos hattının açılma töreninde 
bulunacak olan çağrılıları götü
ren iki tren bugün şehrimizden 
geçti Bu münasebetle gece 
şeh · r ve etrafındaki tepeler. 
ışıkla aydınlatılmıştı. Açılma 
toreninde bulunmak üzere şeh

rimizden de bir heyet gitmiştir. 
Çağrılıları götüren trenler bü
tün istasyonlarda gösterilerle 

karşılanmakta ve uğurlanmak
tadırlar. 
............................•......... , ... 
kırk dört mifyonluk bir ulusun 
ihtiyaçlarini dünya ekonomi
sinden çıkarmanın bergiteleri 
tatbik edecek memleketlerde 

milyonlarca İşçinin kazanç 
kaynağını tüketeceğini zannet
mektedir. 

Berkitelere karşı berkite 
usulü fikirleri kanştıracak ve 
dünya ekonomisini karıştı

racak olan berkitelerin tathiki 

bittıkten sonra bile bunların 
eserleri devam edecektir. 

durdurulması bergite değil, 

hakiki bir hasmane harekettir f 
ki bıma karşı ltalya ne tedbir 
alacaktır. ltalya hükiııneti 

7 - ltalya donanması için 
kendi oğullarının kan döktük
leri ve fedakarlık yaptıkları 
uluslar sosyetesinden, şimdiye 
kadar hakkında tatbik edilen 
usullere rağmen ayrılmak iste
memişti. Çünkü daha büyük 
güçlüklerden sakınmak istiyor
du. Fakat ltalya kendi duru
munu tehlikeye düşürmemek 

iç n her tedbiri almıştır ve bu 
tedbirlerin ve neticelerinin va
hameti ve mes'uliyeti üzerine 

bütün devletlerin dikkat gö
zünü çeker. Italyan hükıiıııeti 
bu tedbirleri ne şekilde tatbik 
etmek istediği hakkında ser· 
beıtlijini muhafua etmektedir. 

"Büyük harpta gösterilen fe
dakarlık bundan daha yük
sekti. Bugünkü iç ayrılıkların

dan utanmalıyız. 
"Petite Gironde ,. 12 sene 

evvelki silah bırakımı gibi bu
gün de yeni bir mütareke ge
rektir. Düşmanı durdurmak için 
birlik nasıl lazım olmuşsa ba
rışı kurmak için de öyle birlik 
lazımdır ,. diyor. 

"Debat" Mütareke töreninde 
Fransızları ayıran hadiselerden 
ziyade birleştiren gösteriler 
üzerinde duruyor ve Fransaya 
her zamandan ziyade öngörü 

"Temps., diyor ki: Düşmana 
karşı kazanılan zafer yetmeı. 

Fransızların kendi kendilerine 
karşı da bir zafer kazanmaları 
gerektir. Mütareke töreninden 
sonra millet soğuk kanlılık .,e 
vekarla işine dönmüştür ve ha· 
kiki yüzünü göstermiştir. Fraıı· 
sa çalışıyor. Fransa emperya· 
listtir, fakat realiteleri unuta· 
cak kadar değil. O Hem fiki• 
re, hem maddeye paylarını 
verir. 

Fransanın 
için önemli 

• • 
ıç sıyasası 

bir hafta 
Paris, 12 (Ö.R) - Fransanın iç siyasası için önemli bir hafa 

açılmıştır. Parlamento faaliyeti yeniden başlamış sayılabilir" Ger
çi henüz Kamutay toplanmış değilsede komisyonlar faaliyet ha· 
)indedirler. Hele finans komisyonunun çalışmaları ve kararları 
hiıkümetin akibeti üzerinde doğrudan doğruya etkili olacaktır. 

Hüki met çevrenlerinde komisyonun birkaç haftadanberi göı· 
den geçirdiği bütçede yaptığı esaslı değişikliklerden vazgeçerek 
hükumeti güç bir durumda bırakmıyacağı umuluyor. Bu çevren· 
lerde deniliyor ki : 

B. Lava! iş başına geldiği vakıt yüklendiği ödev frangı koru· 
mak ve ekonomik kalkınmaya yardım etmekti. Başbakan bil 
ödevi yapmış ve ne dost, ne düşman tanımıyarak amacına 
doğru yürümüştür. Bu da frangın sağlam kalmasından ve güde· 
nin yeni baştan doğmasından ibaretti. Fransız ulusunun B. Lava~: 
güvendiği ise dünkü mütareke yıldönümü gösterilerinde Parı 
halkmın alkışları ve yaşa Lava! çığlıklarile kendini göstermiştir· 

Bay Laval Bütçe 
Durumunu anlattı 

Paris, 12 (Ö•R) - Finans komisyonu hu sabah toplanmış v; 
başbakanı dinlemiştir. Bu görüşme öğleden sonra de9 a 
etmiştir. Henüz rasmi tebliğ çıkmamıştır. Bunuıı,lıi be!a~~ 
koridorlarda toplanan haberlere göre B. Lava! fı:ııt8k degerı 
korumak gerekliği üzerinde durmuş ve her türli devalüasY0~ 
(değer fark) ve enflasyon (para basma) siyasalarına kart 
koyacağını bildirmiştir. Finans bakanı B. Regnier finans .,~ 
bütçe durumunu anlatmi,tır. Sonra B. Lava! söz alara 1' 
maksadının teknik izahata girişmek olmadığını bildirmiş ve ço 
heyecanlı bir diyevle şöyle demiştir: 11 

- Ben size bütçe ile ne getiriyorum, biliyorsunuz ... ~e e 
komisyonla iş birliğine geliyorum. Fakat tadiller kabul edılir• 
bütçede açık olacaktır. i 

Bu açığı nasıl kapatacaksınız? Yeni vergilerle mi? Fı.kat yeıı 
vergi istemediğinizi bildirdiniz. • 

B. Lava! tekrar frangın değerini kırmak aleyhinde bulunıı:ı~ 
sından S.Renaud söz alarak bil'akis devalüasyoz yapılması 
frangın değerinin azaltılmasını istemiştir. 

B. Lava! söz alarak demiştir ki: 
H b. b l · • Çu""nku·· bu ıneJll" - iç ır zaman öy e sıyasa yapmıyacagım . 

leketin menfaatlarına aykırıdır. .. d• 
B. Laval'm söylevi deıin bir tesir yapmıştır. Oğleden sonra 

B. Lava! komiayonun sorularına cevap vermişti. 

T osyada bir tören 
Ankara, 12 (Ö.T) - Dün 

T osyadan ilk pirinç mahsulü
nün piyasaya çıkması dolayısile 
tören yapıldı. 26 köy halkı 
arabalarile geldiler. En iyi mah
sul yetiştirenlerden birinci, ikin· 
ci ve üçüncüye mükafatlar ve
rildi. Bu yıl Toıya pirinci çok 
nefistir. Rekolte 3 milyon kilo 
tahmin ediliyor. 

/ 

Çarşaf ve peçeler 
kaldırılıyor _ 

Gümüşhane, 12 ( A.A ) tı• 
Uray kurulu dünkü topla~dı· 
sında çarşaf ve peçe~in. k• su· 
rılmasına karar vermıştır. bili 
nun için bir mühlet ka da 
edilmiştir. Bu mühletin soııuıı 

11
• 

çarşaf ve peçe tamaınile Y 
sak edilecektir. 

m AÇILDI 



1a Teşrinisani 1935 

Tar~~ satış ve kredi1 Pariste 
Kooperatifleri, birlikleri ~=~::~2 ~~~u_s~üta-

ispanyada 
Sosyalist Lideri öldü 
Madrid, 12 (Ö.R) - Geçen 

sene ilkteşrin ihtilalinde yaka
lanan sosyalist lideri B. Ka
ballev kansına yapılacak bir 
ameliyatta bulunmak üzere 20 
gün nezaret altında serbest 
bırakılmıştı. Bu ameliyat neti
cesinde B. Kaballero ölmüş ve 
B. Kaballero'nun muvakkat 
serbestliği daha 20 gün uzatıl
mıştır. Bu mühlet bittiğinden 
sosyalist lideri bugün tekrar 
hapise atılmıştır. 

Kamutayda kabul edilen bu 
önemli kanunları neşrediyoruz: 

-3-
Ma dd 19 - Tarım satış koo

peratiflerile birliklerinin işleri 

genel kurullarınca seçilen dör
der kişilik yönetim kurulları 
tarafından görülür. Birliğin ge
nel direktörü doğrudan doğ
ruya Ekonomi bakanlığınca 

atanır. Genel direktör yönetim 
kurulunun tabii üyesi sayılır. 
Birlik adına imza koymağa 
Yetkeli başka işyarlarla satış 
kooperatifleri direktörlerinin 
atanması ve işlerinden çıkarıl
ması Ekonomi bakanlığının ka
bulüne bağlıdır. 

Satış kooperatiflerinin direk
törleri de yönetim kurulunun 
tabii üyesidir. 
Tarım satış kooperatiflerile 

birliklerini süel tarzda kontrol 
edecek olan ikişer kişilik kon 
trol kurulları da genel kurul
larca seçilir. 

Birliklerde ayni yetke ve 
soravlarla çalışacak bir üçüncü 
murakıp doğrudan doğruya 

Ekonomi bakanlığınca atanır. 
Madde 20 - Tanın satış 

kooperatiflerile birlikleri genel 
kurullarının yapacakları seçim
ler ve verecekleri kararlar Eko
nomi Bakanlığının onamı ile 
tamamlanır. 

.Şu kadar ki, seçilen yöne
tim kurulları seçim gününden 
İtibaren kooperatif ve birlik 
işlerini görmeğe ye! kelidirler. 

Genel kurullann kararları 
kooperatif ve birliklerce top
lantı görüşmelerinin tutulga
larile birlikte üçgün içinde 
taahbüdlü olarak postaya veri
lib bakanlığa gönderilir. 

Bakanlık postaya verildiği 
tarihten başlamak üzere ençok 
bir ay içinde bu kararları in
celiyecek tasdik veya redde 
dair sonucunu kooperatif ve 
b 0 rliğe bildirir. 

Bu müddet içinde incelen
rnesi bitirilmiyen kararlar ta.
dik edilmiş sayılır. 

Madde 21 - Bu kanuna 
göre kurulmuş olan satış koo
Peratifleri ve uirliklerinin : 

a - Kapital ve yedek akçe
leri vergi, resim ve harçlardan; 

b - Ödünç alma ve verme 
·Şlerile para yatırma ve başka 
butün işlerinde yapılacak se
ned, rapor, mukavelename ve 
kağıtlarla resmi dairelere ve
recekleri dilekçeler damga res
minden : 

c • Satın alacakları taşıtsız 
ınallar için ferağ harcı ile 
damga resminden ; 

- Ç - Bir birinden ve ortakların-

dan alacakları ürem ve komis
yonlar muamele vergisinden ; 

d - T asclik ettirecekleri her 
türlü kağıd ve d~fterler (ücreti 
adil) müstesna olmak üzere 
noterlerce · alınan harç ve re
simden bağışıktırlar. 
Tarım kooperatiflerile birlik

lerinin teslim alacak'arı ürün
leri işlemek temizlemek ve 
bunların standartlaştırılmasını 
yapmak ve bundan başka er
geler için yapılacak koyaçlarla 
iş kurağlan, teşviki sanayi ka
nunundaki bağışıklıklardan fay
dalanırlar. 

Bu kurağı Devlete aid arazi 
üzerinde yapılmak istenirse hu 
yerler 1931 yılı vergi kıymet
lerinin üç katı ile kooperatif 
ve birliklerin üstüne geçirilir. 

Madde 22 - Üçüncü şahıs
larla tarım satış kooperatifleri 

veya birlikleri arasında çıkacak 
uymazlıklar o kooperatifin veya 

birliğin yönetim merkezinin bu
lunduğu yerdeki mahkemelerde 

görülererek hükme bağlanır. 

Madde 23 - Tarım satış 
kooperatifleri!<! birliklerinin ana 

mukavelenameleri noterlerce yir
mi birinci maddesinin "D,, fık

rasına göre tasdik ve ilan edi
lir. 

Tarım 

birlikleri 
482, SCl 

satış kooperatiflerile 
Ticaret Kanununun 

ve 502 nci maddeleri 

hükümlerine bağlı değildirler. 

Madde 24 - Tanınsa! ürün
ler satmak ergesile bu kanun 
hükümlerinin başlanmasından 

önce kurulmuş olan koopera
tiflerin bu kanun hükümlerine 
bağlı olabilmeleri ve ana mu

kavelenamelerinin dördüncü 
maddede yazılı förmüle göre 

değiştirilmesi için, altı ay için
de üsnomal olarak toplanacak 

genel kurullarınca bir 
alınması ve bu kararın 

karar 
Eko-

nomi bakanlığınca onaylanması 
lazımdır. 

Muvakkat madde - Tarım 
satış kooperatiflerinin ortakla

rındaki ve birliklerin de ortak 
kooperatiflerdeki alacakları için 
Tarım kredi kooperatifleri ka
nununun muvakkat ikinci mad
desi hükmü taptanır. 

Madde 25 - Bu kanun hü
kümleri yayım tarihinden baş
lar. 

Madde 26 - Bu kanun hü
kümlerini icra Vekilleri heyeti 
yürütür. 27-10-1935 

ihtilal Kraliçesi. 
BAYAN TALYEN 

Bobespıyerı 
. Yere Seren Kadın 
••••• 
~·· ~······································································· ........• .. '!Jfıık lrırihı romaıı - 71 - Birinci bölüm 
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- Ne büyük şeref! emrini tekrarladı: 

. - Onun besabıne çok se- "Bayan Talyeni ne vesile ile 
vındirn. Bayan Talyen hakkında olursa olsun görmeni menede-
ne söylenmiş olursa olsun, o rim. Hiç bir mazeret kabul et-
?lizel olduğu kadar da iyi kalbli miyeceğim. Eğer teveccübümü 
~di v~ bir zaman onun müda- . muhafaza etmek ve hoşuma git 
~lesı sayesinde hapisten çık- mek istersen bu emrin dışına 

tıgımı unutamıyacağım. çıkma, O senin dairena girmek 
d Fak~t yazık ki bu iki arka- için belki gece vakti gelecek, 

1 
aşı bırleştiren diğer hatıra- girmesine müsaade edilmemesi-

b~r. ~a vardı. imparator mazinin ni kapıcılarına emret. Sefilin 
ırıkıntilerindeıı çekiniyordu. biri sekiz piçile birlikte onunla 

Gizli yapılan ziyareti haber aldı. evlendi. Şimdi evelkinden ziya-
Berlinden Jozefine gönderilen de kendisinden ikrah ediyorum 
1ıir mektup imparatorun kat'i Sevimli bir asüfte idi. Alçak 

rekenin 17 inci yıldönümü do
layısile birçok törenler yapıl

mış, önünde bir onor mahfa
zası yapılmış olan ölüler antma 
bol bol çiçek konmuştur. 

Paris, 12 (Ö.R) - Mütare
nin yıldönümü olan 11 ikinci 
teşrin gösterileri dolayısı ile 
" Petif Paris:en ., diyor ki: 

Ayni zamanda iki bayramı 

birden kutlamış olduğumuzu 

duyduk. Birincisi pazarlıksız 
ödenen bol kan vergisi saye
sinde elde edilen zafer bay
ramı, ikincisi de Fransanın 
birliğini dünyaya gösteren 11 
son tesrin 1935 bayramı. 

" M atin ,, Eski sa va şiarın 
geçidleri için başka başka sa
atler göstermiş olmalanna rağ
men Paris halkınm dağılmış 
eski alayları görmek için yol 
üzerinde bekledikl~rini yazı-

yor. 
" Echo de Parıs ,, S:ıat 23 

den başlıyarak 10,0JO Paris
linin Meçhul Asker anıdı önün
de matem durusu yaptıklarını 

kaydediyor. 

ltalvan <Teınilerinde ' 
J !"" 

Et yenıeği yasak 
Roma, 12 (Ö.R) - Deniz 

Bakanı denizdeki gemilerde 
Salı ve Çarşamba günleri et 
yemeği verilmesini yasak et
miştir. 

Bertin üniversitesi 
Brüksel, 12 (Ô.R) - Berlin 

üniversitesi bugün kuruluşunun 
12 nci yıl dönümünu kutlamış
tır. 

Tokyo bankasına 
Bir suikast 

lngıltereden 
kovulan 
Alman aytarları 

Brüksel, 12 (Ö.R) - Alman 
"Volhische Beobachter., ve 
"Angrih., gazeteleri muhabir
lerinin lngiltereden çıkarılma

sının sebebi bilinmiyor. Öyle 
sanılıyor ki B. Çurçil ı n Alma;. 
silahlanmasının teblükesini gös
teren diyevine karşı yazd,kları 
şiddetli makaleler buna sebeb 
olmuştur. 

Elize sarayında 
Bir toplantı 

Paris, 12 ( Ö.R ) - Bu sa
bah Elize sarayında B. Lebru
ııun ba~kanlığında toplanan 
bakanlar kurulu saat 12,40 a 
kadar devam etmiştir. B.Laval 
kurula dış durumu anlatarak 
ltalyan-Habeş anlaşmazlığı 
hakkındaki Cenevre ve Paris 
srörüşmelerini uzun uzadıya 
anlatmış ve bundan sonra baş
bakan ve finans bakanı Bay 
Regner finans komisyonunda 
yapacakları diyevlerin ana hat
larını bildirmişlerdir. Deniz 
bakanı B. Pietri Cezayirde 
Mersel Kebr'de deniz tesisa
tını teftişinden çıkan netice'.eri 

Londra 12 ( Ö. R) - Tok- anlatmış ve deniz müdafaası 
yodan bildiriliyor; iki silahlı için çok mühim olan 16 tem-
anarşist Tokyo bankasına kar- muz kanununun tatbiki ıçın 
şı bir suikaste kalkışmışlardır. yapılan görüşmelerden malu-
Bunlar bir ihti!al çıkarruak is- mat vermiştir. Bu proğramın 
tıyorlardı. 8.) anarşist tevkif tatbiki için iç, deniz ve finans 
edilmiştir. 1 bakanları toplanacaklardır. 

Lehistan ve lı,ransa ı p· . · ırın'· tarlalaı·ında 
Varşova 12 (Ö.R) - Lehis- -:. 

tanın istiklal bayramı olan son 
teşrin yıldonümünde eski Leh 
savaşcıları tarafından 250 kişi
lik bir şölen verilmiş, Fransız 
büyük elçisi, arsıulusal eski sa

vaşcılar federasyonu başkanı 

general Goreski,birçok elçilerle, 
Genkurmay başkanı ve daha 
birçok kimselr hazır bulunmuştur. 

General Goreski bir söylev 
vererek 11 son teşrin tarihinin 
Lehistanı yeniden hayata ka
vuşturdığını anlatmış ve eski 
müttefiklerle silah arkadaşlığı
nı bat ırlatarak dimiştir ki : 

Lehistanla hiç çarpışmamış 

olan ve menfaatları avkırı düş
miyen bir ulus varsa Fransad~r. 

ve menfur bir kadın oldu ... ., 
İmparator belki bu emirleri 

doğruca kapıcılara göndermiştir 

ve kadıncağız aleni bir hakarete 
maruz kalır korkusuyle kendi
sine işi bildirmek lazımgeldi. 
Bu haberi aldığı zaman yüzü 
sarardı. Prens endişe ile sordu: 

- Neniz var sevgilim? Yü
zünüzde kızgınlık okunuyor. 

- Bir şey değil, dedi. Ge
çici bir baş ağrısı . 
Odasına çekildi ve küçük 

mendilini gözlerine dayadı; 
kendi kendine söyleniyordu : 

- Nankör, nankör ! Ona ku
maşları verdirmeseydim. Lük
senburga girebilecek mi idi ? 
Uvrarın milyonları olmasa, 
imparator olabilir m;ydi; Ga
liba insanlar ancak nankör
lük bahasına yükseliyorlar! 

Fakat "halis,, prenses ken
dini topladı . Napolyon için: 
ubir sonradan görmüş!., hük
münü vererek müteseJli oldu 
ve kocasını Paristen uzaklaş
mai;a razı etti. 

Halık vetistirilnıesi 
,,i •• 

Özbekistan pirinç tarlaların
da sazan balı~ı yetiştirilmesi 

deneçleri iyi .sonuçlar vermiştir. 
Tecrübe için bir tarlaya 300 
balık konulmuştur. Bunların 

hepsinin sıkleti yekunu ancak 
7 kilo gramdı: Halbuki yazın 

bunlar tarlalarda o kadar bü
yümüşlerdir ki yaz sonunda sık· 
!etleri yekunu 150 kilo gramı 
geçmiştır. Bunlar tarla için çok 
faydalı olmuşlardır. çünki pirinç 
için zararlı olan böcekleri ve 
kurdları yemişler ve toprağı 

karıştırarak pirincin gıdalan
masına ve büyümesine yardım 
etmi~lerdır. 

- Haydi Chimay ve Brük
selde yaşayalım. Gasıb yerini 
krala bıraktığı zaman buraya 
döneriz .. 

SÜRGÜNLER 
Büyük avluya giren araba 

sesile prenses yerinden kalktı 
ve heyecanla pencereye yak
laştı. 

Araba durmuştu. Üzerinde 
imparatorun arması vardı. 

- Sa Majeste imparatoriçe! 
Boşanmış kadın itiraz etti: 
- Yok yok, rica ederim, 

beni sadece kabul ediniz. 
Kendisini kapıdan karşılıyan 

ve önünde yerlere kadar eği
len Terezyayı doğrulttu: 

- Kucaklaşalım, şekerim. 
istediğim gibi yalnız kalacağı
mızı umarım. 

Chimay şatosunun büyük 
odasına geçtiler va karşılıklı 
oturdular. on ~enedenberi bir
birlerini görmemişlerdi. 

Elli yaşına rağ"~n, •anat ve 
gizli ümit bahasına Jozefin genç 
görünüşlü idi. Bakışlarındaki 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Casusların Avı 

Cephe gerisi • n esrarı. . . . . . lktncı. ::El:.ı ... ı:n:ı 

Bolo mahkiinı ol ınca 
Pu vankare:"O bu koltukta oturmamış 
olsaydı belki affedebilirdim,,demişti 

-90-
Pnvankare ise ayni mesele 

hakkında Solo' dan şöyle bah
sediyordu: 

" Bolo, bana ispanya gezisi
sinin neticelerini anlatmıştı. 

Kral Alfonsla uzun uzadıya 

görüşmüş, ispanya Kralı Fran
saya dört milyon asker ver
meyi teklif ediyormuş: Perye 
bankasıyle ve daha tanımadı

ğım birçok şahıslarla temasa 
girmiş, ispanyada Fransa adı
na olarak top malzemesi ya
pılmasını temin eden bir kom
binezon hazırlıyormuş... Solo 
paşaya soğuk cevab verdim. 
Fransanın zaferi emniyet altına 
alındığını söyledim. Fakat br 
mülakat üzerimde şaşırtıcı bir 
tesir bırakb. Kayonun dostu 
olmakla övünen bu şahıs kim 
idi? Nasıl yaşıyor, ne arıyordu? 

Puvankare ayni günde M. 
Klemansoyu kabul ederek Be
nazet dosyasının ne olduğunu 
soruyor : Klemanso bu dosva
nın Briand tarafından imha 
edildiği cevabını veriyor. 

Bu vakadan on bir ay sonra 
Şarl Hümbert, o zaman başba
kan olan Aleksandr Riboyu zi
yaret ederek Cenevre gazete
sinde kendi aleyhinde açılan 

şiddetlı neşriyatın yasak edil
mesı ıçın sansöre emir veril
mesini istiyor. Ve şunları ilave 
ediyor: 

" Şayet bu emir verilmezse 
Bolo hadisesini meydana koya
cağım. Bu adamın bana baş
kan Monye tarafından takdim 
edildiğini, Bolonun ispanya 
Kralı ile millikatımda hazır 
bulunduğunu bildireceğim. ,, 

Bir kaç gün sonra M. Bartu 
cumur Başkanı Puvankarayı 
ziyaret ederek: "Solo hadisesi 
beni çok işgal ediyor. Sizin de 
bu hadiseye fazla ilgi göster
diğiniz iddia edilmektedir.,,Di
yor. 

M. Bartu nazırlar meclisinde 
Solo hadisesinin cumhur baş
kanı aleyhine sinsi bir savaşa 
vesile ittihaz edildiğini anlat
mıştı. Şarl Hümbert te Puvan
kareyi son bir ziyaretinde şu 
noktaya nazarı dikaatiııi cel
betmişti: "Kayo ile dostların
dan sakınınız. Soloyu kral on
üçüncü Alfons nezdine özel 
bir vazife ile sizin gönderdiği-

okşayıcılık, küçük ağzı, çapkın 
çenesi evelki gibi idi. Fakat 
gül renkli şakakları üzerinde 
kırışıkları gizleyemiyor ve kapalı 
tebessümü arkasında bozuk 
dişler gizleniyordu. 

Terezya haşmetle kırkına 
yaklaşıyordu. Geyindiği koyu 
renkli kumaşlar endamının dol
gunluğuou örtmeğe çalışıyordu. 

Kalınlaşmıştı. Güzel saçları 

üzerinde şimdi birkaç gümüş 
tel vardı. Bununla beraber ağ
zın parlaklığı ve gözlerin şa
şaasıyle bala ilk görenlerin 
gözlerini kamaştırıyordu. 

Herikisinin de gülümsemek 
teşebbüsü gözyaşları içinde bo
ğuldu. Birbirinin kolları arasın
da uzun uzadıya ağlaştılar 

Prens Cbimaye de iki çocuk 
vermekle iftihar eden prenses 
gençliğine ağlıyordu. 

Napolyonun birinci karısına 
Brüksel yakınında Laeken şa

tosunu verdiğini ve Joz.efinin 
oraya ıreleceğini öğrendiği za
man Terezya bütün hakaretleri 

nm iddia ediyorlar.,, 
Nihayet Klemanso iktidar 

mevkiine geliyor. Solo, Kayo 

ve Malviyeye karşı amansız bir 

mücadeleye girişiyor. 
Puvankare hatıratında Kle· 

mansonun bu savaşından şöy· 

lece bahseder: "14 ikinci teşrin 
1917 de Klemansoyu istediğim 

kadar azımkar bulamadığıma 

şaşıyordum. Klemanso ço~ 

zamanlar benim şarl Hüberte 

çatmak için Bolo hadisesim 

ihdas ettiğimi sanıyordu. Ha· 
kikatı ogrenince, meseleyı 

bizzat tahrik ettiğimizi söyle· 
meyiniz. Lüzumsuz yeN is· 

minız mevzuubahs olmasıu., 

diyordu. 
Solonun dul zevcesi madam 

Müller ise kocasının Puvanka
ranin kinine kurban olduğunu 

iddia etmekten hali kalmamış· 
tır. Solo divanı harpta idam: 

mahkum edildikten sonra avu· 
katları Puvankareye başvura 

rak affını istemişlerdi. M. Pu 
vankare : 

- Belki affederdim. Eğe 
burada bu koltukta oturmamı• 

olsaydı cevabını vermiştir. Bole 
Almanyadan 7 milyon fran,l 
almıştır. Tahkikat hakimlerinin 

ifadesine bakılıraa o bir casus 

olmaktan ziyade bir dolandırıcı 
idi. Fakat Fransanın en önemli 
şahsiyetlerine temaslar temini· 

ne muvaffak o muş bir dolan• 
dırıcı ... 

- BİTTİ-

140tezgahı 
idare eden 
Dokumacı kadın 

Vıçuk şehrindeki bir büyük 

dokuma fabrikasında bir te~ 
işçi kadının 140 tezgahı bir· 
den idare etmesi tecrübeler: 

yapılmış ve iyi sonuçlar ver· 
miştir. Ameleden Marya Şlava 
yedi iş saati içinde 140 tez· 
gahta ı'548 metre kumaş imal 
etmiş ve bu suretle mutad olan 
işin 10 mislini başarmıştır. 

_ ( I z vestiy• 

unuttu. Cbimayın bütün gül
lerini zavallı kadına gönderdi. 

Jozefin: 
- Benim de ıstırap çekti

ğim bir uzaklıktan affınızı di
lemek için birinci olarak ber 

gelmek istedim. 
Terezya: 
- Sizden hiç ayrıldığımı 

hatırlamıyorum. Dedi. 
Jozefin yeniden gözyaşların 

akıttı: 
- Ah, acınmağa layıkıt11, 

Saadetimi pek pahalı ödedim 
Şimdi o kadar bedbahtım ki ... 

- imparator sizi teveccü· 
hünden mahrum etmiyor. Bi· 
rinci olan rütbenizi eliniz· 
den almadı. 

- Evet, anne hanımın ye
rini tutuyorum. Fakat daimi 
bir sürgilnlük içindeyim. Paris 
bana memnudur ve Versaya 
artık ayak basamam. MalnC90D 
pek nadir olarak otunnaklığ1ma 
müsaade edilen bir saraydır. 
Navar ve Prenyi'ye ağlıyorum. 

....- .,Çonu Var -
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Korkunç cia nasıl 
cıkln feliketin Ş~ ... olanlar bunu anlatıyorlar 

czı;:ZCl:ID:~~ 

• 
1 

• 

odostan sonra en işeler b şlamıştı. Vapur gittikçe ağırlaşan bir tehlike 
içinde bocalıyordu. Son dakikalarda vapurda kumanda kalmamıştı 

BQifar:a/ı l inci salıifede -

rin hüviyetlerini sorD)uş
tur. Alınacak cevaplar toplan· 
dıktan sonra kurtulanların isim· ı 
)eri bu listelerden çıkarılacak,· 
geriye kalan facia kurbanları
nını hüviyetleri kat'iyetfe tesbit 
edilmiş olacaktır. 

BiR T AHKIK HEYETi 
·GELiYOR 

Adliye dün sabahtan akşama 
kadar bu facianın tahkikatile 
meşgul olmuş, süvarı bay Meh
med Aliyi zannaltına alarak 
ihtilattan meneylemiştir. 

Bugün iz mir vapuril e deniz
yolları işletme idaresi ticaret 
müdilrü bay Zekeriyamn riya-
8etinde bir fen heyeti gelerek 
kaza mahallinde tahkikata baş
lıyacaktır. 
BUGÜNKÜ CENAZE TÖRENi 

Ölenler için bugün öğleden 
sonra saat on dörtte büyük 
bir cenaze merasımı yapıla
cakbr. 

Hadiseyi daha etraflıca ten
vir edebilmek için facianın ce
reyanına şahit olanların ifade
lerine müracaat ettik. 
KAZADAN KURTULAN BiR 
YOLCUNUN iFADESi 

Facianın bizzat şahidi olan 
felaketzedelerden bay Şükrü 
bize gördüklerini şöyle anlat· 
mışbr: 

"Gemi çok fada yüklü idi. 
Kıç ve baş anbarlara pamuk 
doldurulmuştu. Bunlann llzerine 
buğday ve pirinç çuvallan yer
leştirilmişti. Güvertede buğday, 
çeltik ve un çuvalları vardı. 
Sancak iskelede portakal, li
mon, ceviz sandıkları, baş ta
rafta da portakal küfeleri ve 
yükler yerleştirilmişti. Gemi 
haddi istiabisini geçmiş miydi? 
Bilmem. Yalnız şurası muhak
kak ki bu kadar fazla ytiklü 
bir gemiye pek az rastlanabi
lir. Zaten Antalyadan hareke
timizden evvel süvari ''yüküm 
tamamdır,, diyor, fazla yük 
almak istemiyordu. 

Israr karşısında bu fazla 
yükü de aldı. Rodosa kadar 
seyahatimiz tabiiğ geçti. Ge
mide hiç bir fevkaladelik gö
rülmiyrdu. Fakat Rodos sula
rına gelince vaziyet derhal de
ğişti. Gemi bazen sola, bazen 
sağa yatıyordu, Gidiş hiç te 
iyi değildi. Yolcular endişeye 
kapılmı lardı. Mürettebatın ha
reket tarzları da bu endişeleri 
körükliyordu. Bize: "Ne duru
yorsunuz. Canınızı kurtarmak 

için çalışmak lazım. Haydi çu
valları karşı tarafa taşıyın,, 
diyorlardı. Böylece bundan 
ıonraki yolculuğumuz gemi 
mürettebatı gibi çalışmakla 
geçti. Hamuleyi bir yandan 
öbür yana aktarma ediyorduk. 
Fakat gemi bir türlü tabiiğ 

seyrını bulamıyordu. lzmire 
yaklaşbkça vaziyetin ağırlaş
makta olduğu görüldü. Pelikan 
fenerine yaklaşmak üzere idik 
:ki gemi feci bir duruma 
girmişti, 

Mürettebat heyecanda, yol
cular telaş ve korku içinde 
idiler. 

Telsiz memuru faaliyetteydi. 
Karşıdan bir vapur geldigini 
görmüştük. Sonradan bunun 
istikbal vapuru olduğunu öğ

rendik. Gemimiz bocalıyordu. 

istimdat etmek ıamaniydı. Biz 
S?emici olmadığımız halde ted-

bir alınmakta gecikildigini his
sediyorduk. Suvari ise mütema
diyen: "Ne telaş ediyorsunuz. 
Korkulacak birşey vok.,, Diye 
bağınyordu. Bir aralık ikinci 
kaptan bay Besimin kaptan 
köşküne çıkhğını ve kaptandan 
iıbmdat düdüğünü çalmasını 
istediğini gördük. Kaptao:"Bu
rada kumanda Bendedir" diye
rek ikinci kaptanı savmak is
tedi. Fakat bay Besim artık 
ateşin bacayı sardığını gör
mOştn. Kaptanı dinlemiyerek 
üç defa istimdat düdüğünü çal
di. Bundan sonradır ki istikbal 
vapuru da mukabelede bulundu. 

Bundan sonraki vaziveti size 
nasıl anlatayım. Bu dakikada 
hile o korkunç manzaranın te
siri albndayım. Ah ne müthiş, 
ne canhıraş seslerdi onlar .•. 
Yirmiye yakın yavrular, sayısı 
on beşten az olmıyan kadmlar 
ve en korkağından en babayi
ğitine kadar biz erkekler fer
yad ediyorduk. Ölümle karşı· 
laşmak ne zor şeymiş... İlk ak
lımıza gelen şey cankurtaran
lara koşmaktı. Oradaki hali 
bir görmeliydiniz. Yolcular bo
ğuşa boğuşa cankurtaran ye
leklerini almak istiyorlardı. Bun
ları ne tevzi eden, ne de gey
mesini bilmeyenlere öğreten. 
yoktu. Herkes, yüzlerce yolcu 
kendi hallerine kalmışlardı. 
Bir kaç kişi soyunmağa baş
ladılar. Bunu görenlerin çoğu 

onlar gibi hareket ederek so
yunarak denize atıldılar. 

Deniz hepimizi çekiyordu. 
Orada bizi kurtaracak bir el 
arıyorduk. Yüzme bilenler, tah
lisiye simitlerine sarılanlar, de
nize ablmış olan ceviz çuval
lanna tutunarak canlannı kur• 
tarmağa çalışanlar öyle boğu
ıuyorlardı ki .•. 

Ben şaşırmıştım. Tahlisiye 
yeleğini üzerime geçirdikten 
sonra bir elimde bavulum, bir 
elimde sepetimle denize atıl

dım. Fakat suya girer girmez 
bu ağırlıkların lüzumsuzluğunu 
anlıyarak bepis\ni bıraktım. 
Öteden şişmanca bir genç kız 
çırpınıyordu. Onu kurlarmağa 
koştum. Fakat ne haldio yarap!. 

- Aman beni bırakınız. Bı
rakınız beni boğulayım. ihtiyar 
anneciğimi kurtarınız. 

Bu içli dilek bana aynı üzün
tü içinde beni bekliyen anacı

ğımı hatırlatb. 

- Hemşire göster şu anne· 
ni... Nerede o dedim. Heyhat 
bu genç kızın annesini çoktan 

dalgalar yutmuştu. Onu bırak
madım. Zorlama kurtardım. 

Yukarda unuttuğum şu taf
ıilib da vereyim: Gemimiz Pe
likan feneri onüne gelmeden 
kaptanın emrile portakal ve 
limon sandıklarını denize at
mıştık. Fakat vaziyet böyle tet 
birle kurtarılmaktan uzak bulu
nuyordu. En teblükeli dakika
da, gemi . gittikçe sola yatmak 
üzere idi ki istikbal vapurun
dan bize halatlar atıldı. Halat 
geminin kıç tarafına atılmışb. 
Burada bağlanma babaları yok· 
tu. Zaten olsaydıda halatı bağ
lıyacak kimse bulunamazdı. Zi
ra mürettebat kendi başları

mn çaresine bakıyorlardı, Biz 
yolcular da o kadar korkuya 
kapılmıştık Jd, halah tutmak 
hatırımıza bile gelmiyordu. 
Gemiye sular soltaraftaki lom-

bozlardan hücum etmişti. Sü
varı bir aralık dışarı çıkan 

ateşçiyi tekrar makina başına 
indirerek: 

- Fayrab, fayrab diye emir
ler veriyordu. 

Fakat soların hücumile ma
kina ağırlaşmıştı. 

Makina dairesinin koridor
larında elliden faz a yolcu var 
idi. Suların ani hücumile be
raber bunların bir kısmi dışarıya 
çıkmak imkanını bulamamış· 
lardır. 

Süvari, çarhçıbaşı ve ikinci 
çarhçı ayni sandala binerek 
yoJculardan önce lngiliz vapu
runa gittiler. Burada vukubu
lan çok hazin bir müşahedeyi 
uzatmak istemiyorum. istikbal 
vapurunun tahlisiye sandalları 
çok gayretle çalıştılar. Vapura 
çıktığımızda takatımız kesilmişti. 
Orada karşılaştığımız sahne de
nizdekinden daha az elemli sa
yılamazdı. Feryatlar, ağlaşma
lar devam ediyordu. Kaybet
tikleri sevgilileri arayanların 

feryatları ölüm kadAr sert ve 
hazindi. Bir polis memuru gör· 
düm ki iki yavrusunu koltuğu 

altında istikbal vapuruna ka
dar getirdi. 

Bunlardan büyüğü sağ, kü
çüğü ölü idi. Zavallı baba ölü 
yavrusunun üzerine eğildi, 

onıJn soğumuş vücudunu nefe
sile ısıtarak canlandırmağa ça
lıştı. Bütün gayretlere rağmen 
ölüye hayat verilemedi. Burada 
vapurun ıskaraları üzerinde 
ısmmağa çalıştık. Nihayet ken
dimizi lzmirde Hilaliahmerin ve 
Urayınızın şefkatlı yardımlarile 
çevrilmiş bulduk. Şimdi bütün 
endişemiz yolumuza devam im
kanının verilmesidir. Zira üze· 
rimizde on paramız kalmadı. 

Bu sözleri söyliyen bay Şükrü 
lstanbulun Beylerbeyi cihetinde 
sakindir. Kendisi Ankara ha
rita bölüklerinden birinde as
kerdi. Terhis edildiğinden An
talya yolile döniiyordu. 

iSTiKBAL KAPTANI VAKAY 
NASIL ANLATIYOR? 1 

lnebolu faciasının başından ı 
sonuna kadar şahidi bulunan l 
Sotorik zade bay Hüseyin Av
niye aid istikbal vapurnun bi
rinci kaptanı Mustafa kaptan 
ile ikinci kaptanı Ömer kaptan 
hadise hakkındaki müşahede

lerini bir muharririmize aynen 
şu suretle anlatmışlardır: 

- Pazartesi günü saat 17 de 
lstanbula gitmek üzere Punta
dan hareket etmistik. ·Yeni ka
leden çıkıp da Pelikan fenerini 
bir iki mil geçtikten sonra 
ileriden bir geminin geldiğini 
gördük. Biraz ay aydınlığı 
vardı amma gelen gemiyi pek 
iyi farkedemiyorrluk. Vapur 
uzak sabadan önümüzden 
bir dolaştı ve gerisin geriye 
döndü. Tekrar lzmire doğru 

seyrine devama başladı. Bu 
manevra nazarı dikkatimizi 
celbetmekle beraber bir mana 
veremedik. Zira gemi istimdat 
işareti vermemişti. Az sonra iki 
vapur borda bordaya, bir hi
zaya geldi. Aramızdaki mesafe 
ancak yarım mil kadardı. O 
zaman gördüğümüz vapurun 
lnebolu olduğunu anladık. ine
bolu istimdat düdüğünü çalma
ğa başlamıştı. Derhal cevap 
verdik. Tehlikede_ olan vapu· 
run imdadına yetiıtik. Dk iti-

miz kazazede vapurdaki yol
cuları düşünmekti. Vapur da
hiJindeki vaziyeti bilmemekle 
beraber tehlikenin büyük oldu· 
ğunu hissediyorduk. iki sanda
lımızı miirettebatla mayne et
tik. Sandallara halatlar, tahJi
ıiye yelekleri koyduk. Gemi
nin lostroması tahlisiye işine 
nezaret vazifesini üzerine aldı. 

Sandallarımız lneboluya yak
laştı klannda geminin içini "ma
haşerallah" denilecek halde 
buldular. )çerden ahlar, fer
yatlar yükseliyordu. Belli idi ki 
müthiş bir panik yolculan da 
mürettebatı da sarmışb. lnebolu 
sol tarafına yatmıştı. Herkes 
kendini denize atıyordu. Tay
falarımız çocukların, kadınların 
feryatları yürekleri parçalıyor• 
du diyorlar. Bu kadar feci bir 
sahneyi ömrümde görmedim. 
Felaketzedeler denizde çırpı
nıyorlardı. Mürettebabmız va
zife aşkıyla, milliyet ve insan
lık duygusuyla çabalıyor, elle
rine geçeni yakalıyarak kayık· 
lara alıyorlardı. Böylece deniz
den toplanan :ve çoğu yan 
çıplak bir halde olan fellket
zedeler vapura taşınıyordu. 

iNiL TiLER VE 
FERYATLAR 

Denizin üzerinde çırpınanlara 
biraz mukavemet edebilmeleri 
için tahlisiye simidleri attık. 

V apurumuzun her tarafından 

halatlar sarkıttık. Bu halatlara 
sarılan bedbahtları gemiye al
mak zorlu bir işti. Bununlabe
raber elimizden geldiği kadar 
çalıştık Denizin üzeri anl:ıtılamı
yacakbir facia sahnesiydi. Kur
tanhp ta kayıklara alınanlardan 
kimisi yavrusunu, kimisi ana· 
sını arıyordu. 

INEBOLUNUN MÜRET
TEBATI 

Bu arada lnebolunun müret
tebatı kendi saadallarile bize 
geldiler. Gemiyi ve yolcuları 
kendi hallerine bırakmışlardı. 
Onlara faılayı çıkarın. Bir kıs
mınız kaza yerine dönerek 
kurtarma işine yardım ediniz,, 
dedik. Bu ihtarımıza kulak 
veren olmadı. Hepsi gemıye 

atıldılar. Onların bıraktıkları 

sandala da kendi müretteba
tımızı yerleştirerek kazazede
leri tv plamakta devam ettık. 
Bu sırada Ingiliz Polo 
vapuru da geçiyordu. istimdat 
düdüğü çalarak onun da yar
dıma koşmasını temin ettik. 
Biz lneboluya adamakıllı ya-

. naşbk. Halat attık. Fakat ha

. latı alan olmadı. Çünkü va
purda mürettebat adına kimse 
yoktu. Vapur da yarıya kadar 
suya kaymıt bulunuyordu. Eğer 
halatı att· ğımız zamanda onu 

alacak kimse olsaydı kurtan
lanların sayısı muhakkak ki 
daha fazla olacakh, Rüzgar 
vapuru açıyordu. Bu vaziyette 
biz de demirlemeğe mecbur 
olduk. 

POLA VAKANIN 
SONUNDA YETiŞTi 

Pola vakanm sonunda yetiş
mişti. Derlıal bir sandal may
na etti. O da bir kısım kaza
zedeleri kurtardı. Vapur tama
men kaybolduktan yarım saat 
sonraya kadar etrafı araştır

dık. Eşya ve çuvallar suların 

ceryanına kapılarak gidiyorlar
dı. Fakat görünürde İnsan 
kalmamııb. Vapurdaki felaket• 

zedelerden yaralı olanlar, sıcak 
bir çaya, vücutlarını ısındırma
ğa mnhtaç olanlar vardı. • On
ların bir dakika evvel hayat
larını kurtarmak için lzmire 
döndük. 

Bundan sonrasını ıiz daha 
eyi bilirsiniz. 

MUSTAFA KAPTAINN 
fNTIBALARI 

- Peki Mustafa kaptan ka
zanın ~ebebi nedir? 

- Size kesin olarak bir fey 
sayliyemem. Fakat anlatılanlar
dan anlayorum ki geminin aşa
ğısı zaif, yukansı ağırdı. Gemi 
müvazenesini kaybetmişti. B6y· 
le iken seyir halinde geminin 
müvazenede tutulması daha 
kolaydır. lnebolunun batbğı yer 
le kara arasındaki mesafe 3-4 
milden fazla •olmadığına göre 
gemi iki üç defa devir yapmak 
suretile vakıt kaybedeceğiyerde 
bir sığlıkta karaya oturabilirdi. 
Hatta son yanm saatbk facia 
dakikalarında bile demirliyerek 
seyrinde devam etseydi yine 
karaya oturabilirdi. Geminin 
demirlediği yerde suyun derin
liği 25 kulaç vardır. Burada 
lombozlardan vapur su almağa 
başlayınca gemide panik tam 
manasile hüküm sürmüş olma
lıdır ki mürettebat vazife ba· 
şından çekilmiş, gemi kendi 
akıbetine bırakılmıştır. 

ADLiYEDEKi İF ADELERI 
istikbal vapuru birinci kap

tanı bay Mustafa ve ikinci 
kaptan bay Temel, lostruma 
bay Tahsin, müddeiumumilikçe 
alınan ifadelerinde: 

- Vapur eğer karaya otur
tulsaydı bu facıa olmıyacakb 

kanaatındayız, demişlerdir. 
POLA VAPORU KAPTANI 

KALAGA VIN ACENTEYE 
VERDİGI RAPOR 

Pazartesi akşamı saat altıda 
lzmirden hareket ettim 6,45 de 
Y enikale fenerini geçtikten 
sonra S. O. S. imdat işaretini 
aldım on dakika sonra da Pe
likan fenerinde bir kaza oldu
ğunu bildiriyordu. Oraya var
dığımda bir vapurun devrilmek
te olduğunu ve ışıklarının da 
aniyen söndüğünü gördüm. He
men denize bir kayık indire
rek deqizde bulunan kazaze
delerinin yardımına koştuk. Va
purun bütün tayfaları denize 
atıldılar. Ve bu suretle bulduk
ları yolculan kayığa aldık. 

ILBA YlN iZAHATI 
Dün geceki hadiseyi reımiğ 

ağızlardan dinlemek için bir 
muharririmizi ilbay Fazlı Gü
leçe gönderdik. 

ilbay Fazlı Güleç facia hak· 
kında dün muharririmize ıu 
beyanatta bulunmuştur: 

"Hadisenin hangi saatta ol
duğunu kat'i surette tayin 
edemiyorlarsa da 19,5-20 su
larında olduğunu tahmin edi-
yoruz. 

lzmire ilk haber saat 23 
raddelerinde geldi. Derhal 
merkezden imdad heyetleri 
göndermekle beraber daha 
çabuk yetişebilmeleri için Urla, 
Karaburun ve Foça kazalarına 
telefonla icabeden emir veril
di, Bütün mesaiye rağmen 
122 kişi kurtarılabildi. Bunlar 
da istikbal ve lngiliz bandralı 
Polo vapurları tarafından kur
tarılmıştır. 

F ACIANIN SEBEBi 
Hidiıenin neden doğduğu 

henüz kat'i olarak anlaşılmış 
değilse de gemi süvarisi; ao· 
sızın çıkan yıldız fırtınası yü· 
zünden sulann şiddetle gemiye 
hücum ettiğinden vapurun 15 
dakika içinde batbğını .ayle· 
mektedir. 

Şimdilik malümat bundan 
ibarettir. 

Adli tahkikata göre kasa 
Pdikan feneri istikametinde 
ve Kilizmana bir buçuk iki 
mil uzakta vukubulmuştur.Kr 
zaoın vukubulduğu zaman aaat 
19,30 olduğu tahmin ediliyor. 
Hadiseyi lzmir limanından ha
reket eden istikbal vapura 
süvarısı görmüş ve istikbal 
vapuru lnebolunun imdadın• 
koşmuştur. Daha evvel yine 
limanımızdan hareket etınit 
olan ve kaza mahallini geçıııit 
bulunan İngiliz bandıralı Polo 
vapuru da imdad düdüklerini 
duymuş ve geri dönerek iKtik" 
bal vapuru ile birlikte kazaya 
uğnyan lnebolunun yolcuları· 
nın kurtarılmasına iştirak et
miştir. Bu vapur, yolcu ve mü· 
rettebattan 11 kişiyi kurtara· 
rarak limanımıza dönmüş ve 
keyfiyeti bir rapor~a deniı 
polis merkezine bildirerek yo· 
luna geç vakıt devam etmiştir. 

istikbal vapuru tarafından 
da kısmen lnebolu vapuruna 
rampa etmek ve kısmen de bU 
vapurun diğer vasıtalarından 
istifade olunmak suretile 112 
yolcu kurtanlmışhr. 

Bu yolcular lzmir limanına 
getirilmiş ve otomobillerle ba~
tahane ve hamamlara götilriı" 
lerek tedavilerine başlanmıştır: 

İnebolu vapurunun süvari~• 
Mehmed Ali kaptan kaza yerı· 
ne istikbal vapurundan sonra 
yetişen Polo vapuru tarafından 
kurtarılmışbr. 

Hatta söylendiğine ~ore ıoe: 
bolu vapuru lostromosu snvaı• 
Mehmed Aliyi batmak üzer olaO 
vapuru terketmeğe davet etmif 
süvari bundan sonra vapurdan 
denize atılmıştır. 

lnebolu vapurundaki yolcu· 
ların ve mürettebatın sayısınıO 
180 - 190 arasında olduğu tab· 
min edilmektedir. . 

Kurtulanlar 122 ve cesetlerl 
.. e 

bulunanlar 18 olduğuna gor O 
vapurda bulunanların sayısı18 
tahmin edilecek olursa daha 
50 kişi kayıptır. Vapurun b~
mule istiap kabiliyeti bıD 

.. re seksen ton olduğuna go 
yapılmakta olan tahkikattı 
yüklenen eşyanın bu mikd811 

mütecaviz bulunduğu ve haııı~· 
lenin müvazenesiz istif edıl· 
diği, alt anbarlara sikleti •' 
eşyanın konulduğu ve vapurun 
üst kısmına pırınç, Buğd•Y, 
susam ve un gibi ağır hanıul: 
yüklendiği anlaşılıyor. Hatt 
bu yüzden vapurda müvazen~" 
sizlik görülmüş ve dinlennııf 
olan kazazedelerden bazılarının 
ifadeleri de bunu teyit etaıiştir· 

USULSÜZ HAREKETLE~ 
. e 

Seyrüsefer talimatnaınelerın 
o

nazaran ticaret eşyasının 8 

derbarlara konulması icap e 'b 
1 • 

ken nizam ve kanunların de 
mal edilmesi yüzünden .1 

' l' t" - • tabP11 
mes u ıye ın suvarıye 1 
edilmekte olduğu zannı ba5

' . ba .. 
olmaktadır. Vapurun yenı 

ı tan .. 
vuzlanmış oJmasına ve 5 • i 
buldan Mersine ilk seferııı v•yapmış bulunmasına göre 

- Sonu yedinci sahifede -
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Korkunç 
Baştn.rafı alıma sa/uf ede -

purda seyrüsefere mani bir 
arızanın mevcudiyeti kabul 
edilmemektedir. Bu itibarla da 
kazanın, yukarıda bahsedilen 
hamulenin tonaj miktarından 
fazla alınması ve bilhassa eş
Yanın usulü dairesinde istif 
tdilmemesinin faciaya sebep 
olduğu kuvvetle zannedilmek
tedir, 

DEMiR ATILMIY ACAKTI 
Kaza yerinin sahile pek ya-

kın olması itibarile va put un 
kaptan tarafından demirlen· 
llltsi de aynca ihtisas erbabı 
tarafından doğru bulunma .. 
llaaktadır. 

Kaptan vapuru demirleme
diği ve derhal karaya öturt
cluğu takdirde facianın önüne 
ltçilmesinin mümkün olacağı 
k.t'i şekilde tahmin edil
lltktedir. 

lnebolu vapuru süvarisi Meh
llltd Ali kaptan zan altındadır. 
Dün Müddeiumumi muavini 
bay Orhan Deniz Polis 
'1erkezinde geç vakta kadar 
tahkikatla meşgul olmuş, kaza
ltdelerden bir çoğunun ifadesi 
llınmırtır. Tahikata bugün de 
devam edilecektir. 

YOLDA iKEN 
Kazazedelerin söylediklerine 

iÖre vapur yolda bir kaç defa 
Yan yatmak tehlikesi göstermiş 
İse de kaptanın bütün yolcu
ları çalıştırması ve bir taraf-
laki un çunllonnı diğer tarafa 
aktarma ettirmesi sayesinde 
•çık denizde faciaya meydan 
•ermemi1tir. 

HEYET GELiYOR 
. Dün lstanbuldan denizyollan 
lfletme idaresi ticaret şefi bay 
Zekeriyanın başkanlığında bir 
Olütahassıs heyeti hareket 
ttnıiştir. Heyet bu sabah şeh
rimize gelecek ve doğruca ka
~ Yerine giderek fenni ted .. 
1tıkler yapacaktır. 

CENAZE ALA Y-1 
Facia kurbanlarının bulunan 

cenazeleri bugün saat ondörtte 
rtıeoıleket hastahanesinden bü-
Yük törenle kaldırılacak ve 
••ri kabristana götürülecektir. 

ÖLENLERDEN iSiMLERi 
_ ANLAŞaANLAR 

Olenlerin isimleri henüz ta• 
l!ıamen tesbit edilememiştir. 
T esbit edilenler : 

Alaiyeli 328 doğumlu Is
l!ıail oğlu lbrahim, yine Alai
Yeli Hüseyin oğlu Abdürrahim, 
latanbullu polis Osman oğlu 
N~cnıeddinin 6 yaşında oğlu 
Alı, komıser Beşir karısı Sa-
biha, vapur ilamarotu Abdullah 
Alaiyeli 75 yaşında Mehmeddir. 

PoJis bay Necmeddi" An
talya mürettebatından idi. Ça
llakkaleye nakledilmiş idi. Ka
tısı ve iki çocuğu ile berabar 
~aPurda idi Kaza vukubulunca 
b Yaşında oğlu Ali ile karısı 
ayan Mesrure de 3 yaşında 

diğer oğlu Nazmiyi kucaklıya
~k denize atılmışlardı. Polis 

ecmiddio yüzerken çocuğu 
Aliyi elbiselerinden dişleri ara
~tıda tutmakta bulunuyordu. 

akat bir aralık karğaşalıkta 
Ç.:>cuk babasının ağzından kur-
tulmuş ve boğulmuştur. 

HASTANEDE 
BULUNANLAR 

. Kurtarılan yüz yirmi iki ki
t1den memleket hastanesinde 
ulunanlnr şunlardır : 

ı· ~namurlu 73 yaşında Abdül
atıf oğlu Memiş, Anamurlu 
fvterniş oğlu Şevket, Manisalı 26 
iaşında Hasan oğlu Mehmed 
~mirli 23 yaşmda Arif oğlu 
A. ehmed, Kilisli 24 yaşında 
F hnıed oğlu Mehmed, anası 
I::~tnıa, karısı Makbule, oğlu 

0 em ve Ahmed, Aydınlı 25 
Yaşında Mehmed oğlu Meh
llıed, lzmirli 24 yaşında Meb
~ed oğlu Osman, Ermenakli 
S Yaşında Mustafa oğlu Rifat, 
B elanikli 28 yaşı.nda Ali oğlu 
l' edi~, İnebolulu 28 yaşında 
evfık oğlu galib, Ankaralı 24 

~aşında Hüseyin oğlu Mustafa, 
tatalyalı yirmi bir yaşında 

Facia as 1 
fonlu 73 yaşında Mehmed oğlu 
Ve, si, Merzifonlu 36 yaşında 
Mehmet karısı Horiye, Erzu
rumlu 25 yaşında Ml'hmct oğlu 
SJtkı, Adapazarlı 25 yaşında 
Cemal oğlu lbrahim, Çeşmeli 
27 yaşında Nezaket kızı Leman 
lstanbullu 28 yaşında polis 
Necmiddin, karısı Mesrure, 3 
yaşında oğlu Nazmi, Trabzon· 
lu 24 yaşında Osman oğlu T e
mel, Istanbullu 25 yaşında Mus· 
tafa oğlu Nuri, Silifkeli 34 ya
şında Ali oğlu Mehmet, Eski
şehirli 24 yaşında Hasan oğlu 
Sadık, Ilgazlı 34 yaşmda Meh
met oğlu Mehmet Ali, Antal
yalı 22 yaşınna Hasan oğlu 
llyas, Kuşadah 47 yaşında 

Mehmet oğlu Cemal, Çar şan balı 
24yaşmda Mehmet oğlu Cemal, 
Osmaniyeli 19 yaşında lbra
him oğ)u Ahmet, Geredeli 40 
yaşında Nuri oğlu Mustafa, Bo
lulu 41 yaıında Mehm.ct ~lu 
Hayrullah, Antalyalı 21 ya~ın
da Abdülkadir oğlu Osman, 
Antalyalı 23 yaşında Hasan 
oğlu Yaşar, Antalyalı 17 ya
şında Kazım, Vodineli 50 ya
şında Hakkı kızı Ayşe, Ra
doslu 33 yaşu da Abdullah kızı 
Zekiye, Alaiyeli 40 yaşında 
lbrahim kızı Ayşe, Izmirli kırk 
yaşanda Avram kızı Coya, An· 
talyalı elli yaşında Ali kızı Fat· 
ma ve 11 yaşında kızı Leman, 
Antalyalı Rifat oğlu Cenani, 
Bolulu 24 yaşında Merdan oğlu 
Kema!, lstanbuHu 25 yaşında 
Mustafa oğlu Hasan, lnebolulu 
24 yaşında yazıcı Osman, Düz-
celi 24 yaşınd Mebmed oğfo 
Şeref, lstanbullu 24 yaşında 
Hüseyin oğlu Hidayet, Istan
bullu 24 yaşında Hüseyin oğlu 
Zeki, lstanbullu 24 yaşmda 
Cafer oğlu Şükrü, Manisalı 24 
yaşında lsmail oğlu Ali, lstan
bullu 24 yaşında Salih oğlu 
Nuri ve lstanbullu 24 yaşında 
Hasan oğlu Hürrem. 

ÖTELLERl: YERLEŞ
TIRlltNLER 

Evelki akşam hamamlara, 
bilahare muhtelif otellere yer-
leştirilen ve dün öğleye doğru 
şehir ötelinde teksif olunarak 
Hilalialimerce giydirilen ve ia
şelerine başlanan kazazedelerde 
şunlardır: 

Bor kazası inhisarlar takib 
memuru Veysi oğlu Mehmed, 
karısı Huriye, Ankaralı 327 
doğumlu Hasan oğlu Mehmed, 
Ordulu 327 doğumlu Murad 
oğlu Kamil, batan vapurda ateş 
çi 311 doğumla Nuri oğlu Mus
tafa, avnı vapurda yağcı 310 
doğumlu Mehmed oğlu Hay
rullah, Antalyalı Hasan oğlu 
328 doğumlu M. Yaşar, lzmirli 
50 yaşmda Kazım kızı Ayşe, 
lnebolu çarkçısı 318 doğumlu 
Camal oğlu Selim, lnebo)u 
katibi 332 doğumlu Hamdioğlu 
Murad, lnebolu üçüncü kaptanı 
328 doğumlu lsmaiJoğlu Rahmi, 
lnebolu makinisti Muhiddinoğlu 

Nevnd, lnebolu makinisti Said 
oğlu Halid, gemide mülazim 
kaptanı T ahsinoğlu Bedri, tel
siz memuru Mehmedoğlu Ziya, 
vapurun sıhhiye memuru Meh
med oğlu Abdurrahman, ka
mara memurları Hasan oğlu 

Şemsi, ve kamara şefi Ahmed 
oğlu Faik, lneboJu Iost oması 
Kadir oğlu Mahmud, serdümen 
Mahmud oğlu Muharrem, 3ncü 
kamarot Bekir oğlu Necati, 
Ali oğlu Recep, serdümen Ah
med oğlu Ali, anbare1 Mustafa 
oğlu Hasan, kamarot Derviş, 
oğlu Salih, ateşçi Dursun oğlu 
Mustafa, aşçı Mehmed oğlu 
Tahsin, ateşçi Mustafa oğlu 
Tehsin, taifoden Rizeli Meh
med oğlu lbrahim, ateşçi Mus
tafa oğlu Rizeli Davud, Tayyip 
oğlu ateşçi Davud, ateşçi 

Rizeli lbrahim oğlu Durmuş, 
kömürcü Arslan oğlu Mehmed, 
kömürcü Mehmed oğlu Hamid, 
tay adan Istanbullu Mehmed 
oğlu Veli, serdümen Trabzon-.. . 

'fail ASIR 

o u 
Rizeli Akif oğlu Ömer, yağcı 
Polathaneli Hasan oğlu Mus
tafa, kömürcü Rizeli Akif oğlu 
Memiş, kamarot Kadıköylü 
Mustafa oğlu Alişan, anbarcı 
Rizeli Zülkifil oğlu Ahmed, 
büfeci Antalyalı Ali oğlu Mus
tafa, kamarot lstanbullu Ibra
him oğlu Vahid, Adanalı bi
rinci komiser Be.şir zevcesi 
elli yaşmda Naciy~ oğlu 
Behçet, kızı Hatice, Antal
yalı 50 yaşında Mehmed 
Ali kızl Fatma, torunu 11 ya
şında Leman, Izmirli kırk ya-
şında Avram liızt Roza, Vanlı 
Yakub oğlu Musa, Mardinli 
Mal~mud oğlu Zeki, Kulalı 
Mu.stafa oğlu Hali!, Samsunlu, 
Hesaıa oğlu lsmail. Sam"unht 
Ali o;; Ju Ali, Akhisarh hmail 
oğlu lsmail, Ordulu Abdullah 
oğlu Musa, Ordulu Kaıım 
oğlu Mehmed, Ordu!u Osman 
oğlu Hüsnü, Hayrebolulu Ali 
oğlu Osman, Ordulu Rama:ıan 

• oğlu Kadir, Ordulu Osman oğlu 
Emrullah, Antal}•a Çnn<!kkale 
jandarma mektebi müretteba
tından Şaban oğlu Ali, Çivrilli 
Ahmed oğlu Yaşar, lstanbullu 
Abdülaziz oğlu Zeynelabidin. 
Tarsuslu Mustafa oğlu Enver, 
Boyabadlı Mahmud oğlu Meh
med, Ordulu Salih oğlu Ali, 
Royabadlı Süleyman oğlu 
Ömer Lütfi, Ordulu Mehmed 
o~lu Feyzi, Çaltücc:arJı Ali 
Mustafa oğlu Ahmed, Findeke-
seli Mehmed oğlu Hamdi, Çeş
meli .6 bdi oğlu Nezahat, Çeş-
meli 13 yaşında Abdullah oğlu 
ilhan. 

VAPURUN HAMULESI 
Geminin hamulesi arasında 

üçyüz ten buğday vardı. Bun
lar limanımıza çıkarılacaktı. 
Ojğer eşyanın müfredatı, ve 
sigortalı olan kısımları henfiz 
anlaşılamamıştır. Bu hususta 
da bütün iskelelerden malumat 
istenilmiştir. 

Deniz üzerinde yüzen Tica· 
ret emtiasiyle yolcu eşyalarının 
toplattırı'ması, muhafaza altına 
alınması için ilbaylıkça Jazıın 
gelen emirler ve tedbirler alın 
mışbr. 

BAY EDiB 
Felaketzedelere yardım hu

susunda sahil sıhhiye baş dok· 
toru bay Edip çok çalışmış, 
yaralıların ilk tedavilerine ihti
mam edilmiştir. 

TELGRAFHANEDE 
Dünkü facia üzerine telgaf

hanede büyük bir faaliyet gö
rülmüştür. Kurtulanlarda bir 
çoğu ailelerine telgraflar çek
tikleri g~bi birçok kimselere de 
Mersin ve Antalyadan malumat 
istiyen telgraflar gelmiştir. 

..... ml?t 

Yumurta ihraç 
Nizamnamesi 
Değiştiriliyor 

Yumurta ihracatımızın kar
şılaşbğı zorlukların istihlak 
merkezlerindeki rekabet artmış 
bulunduğundan bazı yeni ted
birler alınmak zarureti ha
sıl olmuştur. Bu maksatladır ki, ' 
geçen sene tatbik mevkiine ko
nulan nizamname, bu yıl da de
ğiştirilmektedir. Türkofisi, yu
muı ta ihraç mıntakalarmdaki 

ticaret odalarma bireı mektup 
yollıyarak bu nizamname hü
kumlerini tamamilc gözetmek 
ve bilhassa muayene işlerine 
çok dikkat etmek lüzumuna işa 
ret etmişti. Çünkü son zaman
larda bazı Karadeniz iskele· 
lerinden Almanya, Çekosla
vakya ve Yunanistana ihraç 
olunan birçok yumurtaların bir 
örnek olmanıalarmdan ve bayat 
çıkbklarından şikayet edilmek
tedir. Bu şikayetleri gören eke .. 
nomi bakanlığı bir izahname 
hazırlamıştır. Bu izahnamede 
yazılı noktalar müstahsilden 
başlayarak ihracatçıya, kadar 
yumurta iflerile uğraşan bütün 
vatandaşların dikkat gözlerine 

br. 

kutu haya 
Avukat Ziver, zengin bir du· 

lu seviyordu. 
Bu dul, daha yirmi dört ya

şındaydı, ölen kocasından bü
yük bir miras yemişti. iki apar
bmanı, bir çiftliği, üçde evi 
vardı. Sonra, güzeldide ... Kum
ral saçları, duru beyaz çehre
sini ne muhteşem çerçiveliyor
du... Ya o zarif eller ! Yarab
bi, parmakları başlı başma bir 
sanat eseriydi. Bu kadar mev
zun, bu kadar ahenktar bir 
çift el daha bulunamazdı, in
san yalnız onların temaşasına 

do yam azdı ... 
Sonra, konuşuşu ! Bu baştan 

başa musikiyi andınyordu, her
kesi teshir ediyordu. Oturuşu, 
yürüyüşü, hareketleri ne şahane 
mahlüktu .. 

Ziver onu Dürdaneyi, ihtiyar 
bir ahbabının delaletile tanı

mıştı, veraset davasını bizzat 
bitirmiş, ölen kocasından ka
lan emlakin ferağ muamelele· 
rini yaptırmıştı ... 

Kendisi de güzel bir deli
kanlıydı, bekardı. Bu temaslar 
ara1arında hissedilir rabıtalara 
vücut vermeğ·e başlıyor, yavaş 
yavaş birbirlerine yaklaşıyor .. 
)ardı. iki taraf da sevildiğini 
anlıyor, fakat ilk adımı karşı· 
sındakine brakıyor gibiydi. Ni
hayet Ziver dayanamıyor, mü
nasebetler getirerek beraber 
gezmeler, tiyatroya, sinemaya 
gitmeler temin ediyordu ... 

Dürdane, bir at<!ş parçası gi
bi kendisini yakıyor, sanki ira
desini de yakıyor, bir türlü 
açılıp kalbini, emelini, fikrini 
si;)ylemiyordu. Mahkemelerin 
meşhur hatibi, durup dinlen
meden, hiç hazırlanmadan sa
atlerce söylüyen, hem de tatlı, 
makul ve cazib söylüyen avu
kat Ziver, Dürdanenin ya
nında sıkılgan bir mektep 
telebesi gibi kalıyordu.Hergün 
kendi kendine: 

- Artık bu sefer her şeyi 
söyliyeceğim. Zaten bizi bera
ber gördükçe benim turnayı 
gözünden vurduğumu sananlar 
metres hayatı geçirdirnnizi, 
evleneceğimizi kulaktan kulağa 
fısıldıyanlar var. Bu dedikodu
ları elbette o da işitmiştir.Ken
disini çekmemesi bunlara ebem· 
miyet vermediğini gösteriyor. 
Hatta bu, benim tekliflerimi 
kabule hazır olduğunu bile 
ispat edebilir. Binaenaleyh dur
mama hiçbir sebep yok, diyor
du. Fakat buluştukları zaman 

s nki dili tutuluyor, birtürlü 
sözü bu vadiye getiremiyordu. 

Mamafi ümidi hiçbir vakit 
eksilmiyordu: 

- imkanı yok, Dürdane 
benden başkasanm olamaz. 
O da beni seviyor pek ila ... 
Herşey bunu grjsteriyor. Bü
tün mesele, benim cesaret ve 

,. ir deme hakim olabilmemde ••. 
dıye düşünüyordu. 

Nihayet, Dürdaneye mektub 
yazmağa, bu suretle aşkmı 

ilan edib desti izdi•ıacını 
talebe karar verıyor, bir 

gece saatlerce çalışarak özene 
bezene iki penbe kağıdı dol
duruyordu. 

Ertesi sabah bunu bir kere, 
bir kere daha okuyor, kendisi 
de beğeniyor ve yazıhanesine 
gelirken postaya veriyordu. 
Akşam . üstü katibi, bir ha .. 

mmın kendisini görmek istedi
ğini bildiriyordu. 

- Nasıl hanım bu? 
Ziver "Acaba mektubumu 

aldı da Dürdane buraya kadar 
ı\ıı geldi?" diye düşünüyor, he
yecana kapıJıyor, fakat kitibi: 

- Dtın ak~am da gelmitti 
bu kadın, siz gitmiştiniz. Mü .. 

bim bir davası varmış, bana 
bu kadar söyledi. "başkasına 
tafsilat veremem, kendisini 
görmeliyim,, diyor, cevabını 
veriyordu. 

Bir dakika sonra odasına 
gelen orta yaşlı, esmer güzeJi 
bir hanım: 

- Ziver beyefendi, beni 
buraya kadar getiren _şühreti
nizdir, bizi kimse işitmez, de
ğil mi? Her şeyi size anlata
bilirim, değil mi? Diye hale
canla söze başlıyordu. 

- Şüphemi . var haoımef en
di ... Kimse işitmez. Biz avu

katlar, gayet ketum oluruz. 
Bana itimat edebilirsin., 

- Size itimat etmek .. Tabii 
değ l mi efendim! itimat etme
sem gelmezdim size .. Maksadım, 
başkaları duymasın .. 

Ve birden yalvarır gibi 1 
- Ziver bey, kocamı kay

behnek üzereyim. Halbuki onu 
seviyorum! diyordu. 

- Anladım hanımefendi, uy
gunsuz bir kadın girodi galiba 
araya .• 

Ve meçhul mllşterisi, on dört 
senelik kocasının şimd başkB:
sını sevdiğini, hatta kendisine 
ayrılmak teklif ettiğini söylü
yor: 

- Bu benim için bir izzeti 
nefis meselesidir Ziver bey ••• 
Zenginim, her şeyim var, yal
nız l:ıaşıma da mükemmelen 
yaşıyabilirm. Fakat kocamı se
viyorum. Bu kadar sene sonra 
onun beııden daha gfizel bir 
kadın olabilecğini kabul etme
si. .• Hayır, işte buna tahammül 
edemiyorum! Diyordu. 

Avukat Ziver> otuz beşlik 
görünen karşısındaki olgun 
kadını hiç de çirkjn bul
muyor, aynı tZamanda zen
gin olduğunu şöylediğine göre 
rakibesinin nasıl bir mahluk 
olabileceğini tahmine uğra

şırken; 

- Müsterih olunuz efendim ... 
Mesele basit görünüyor, diyor
du, kocanızın sevdiği kadın ile 
işi ilerletmiş olduğu nnlaşdıyor. 
Bir cürmüme.şhu~ yaparız. Bu 

zevciniz hesabına biraz ağır 

olur, cezayı müstelzemdir ama 
siz onu başkasına kaptırmak-

tan kurtulmuş olursunuz ..• 
Ve sonra, sortıyordu: 
- Yuvanızı yıkmak istiyen 

kadını tanıyor mısınız? 

- Kendisini göı-müş değilim. 
Kırmızı saçlı, ciğer gibi bir 
kadın diyorlar. Yalnız zengin
ce imiş, birkaç apartmanı falan 
varmış. 

- Sözde kızlardan mı, 
yoksa dul mu acaba? 

- Huysuzluğundan kocasını 

öldürmüş. Zaten soysuzun biri 
imiş. Elindeki, avcunôakini hep 
kocası bırakmamış ... 

Ve birden mevzuu değiştire
rek soruyordu: 

- Nasıl, vekaletimi kabul 
ediyor musunuz? Kocamı bana 
kazandıracağınızı ümit eyliyor 
musunuz? · 

- Tabii hanımefendi, tabii ... 

Kocanızı kimsenin alamıyaca
ğını size taahhüt edebilirim. 
Vekaletinizi de maalmemnuniye 
kabul ediyorum.. Yalnız biraz 

daha tafsilat vermeniz lazım .. 
Bu ahlaksız kadının ismi ned'r? 
Nerede oturuyor? 

- Dürdane... Lalelide ..• 
- Dürdane mi? .. 
Ziver, yıldırımla vurulmuşa 

dönüyordu... Kadın, müstakbel 
vekilinin bu ani tebeddülünü, 
acı sualini neye bamledeceğiui 
bilmiyor, miltereddit, şaşkın: 

- Ne oldunuz?. Yoksa bu 
kadın... Akrabaa1.s falan mı? 
Diye kekeleyiverdi. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada , 

" Yapılan Satcşlar ~ 
~> 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
840 K A Kazım 10 25 12 25 
669 M J Ta ı anlo 8 50 12 50 
359 Alyoti bi. 9 50 11 50 
328 S Süleymano 8 16 
283 T Debas 9 11 
184 S Gomel 8 75 15 
171 H Alyoti 10 11 
107 H Z Ahmet 9 25

1 

13 50 
98 Çolak O Nuri 11 • 11 50 
95 H Şeşbeş 11 11 
93 Ş Bencuya 10 10 75 
69 H Alberti 11 25 12 
41 Manisa B Ko 11 50 13 
70 F Z Abdullah 12 13 50 
41 L Rec.iyo 8 12 15 25 
37 M Sipahi bi. 11 25 11 25 
30 Vitel 7 75 7 75 
30 D Arditi 11 12 
27 S Emin 10 10 50 
26 M Nuri M 7 75 7 75 
20 A li Naci 11 11 50 
20 Beşikçi Z bi. 11 75 11 75 
18 S Celardin 12 13 25 
17 Koo ittihadı 12 12 
13 J Taragant 14 14 
6 Albayrak 12 50 13 

3692 Yekun 
414718 dünkü satış yekünu 
418410 umumi satış yekünu 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

922 Muhtelif 9 50 12 
Zahire 

Çu. Cinsi Fi at 
617 buğday 8 12 8 25 

5 400 Arpa S 
110 Kendir T. 4 50 4 50 

6 25 
8 50 

54 Mısırdarı 6 25 
12 Kumdarı 8 

133 Susam 14 62 14 62 
2 60 

500 
1550 P. çekir 2 60 

699 K Palamut 360 
94 bal ye pamuk 43 
30 harar " 
47 kırınb " 24 

• 

44 2: 

24 

·Para ıyasası 
12-11-1935 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 617 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 1 O 18 
İsviçre Fran. 40 87 
Florin 85 35 
Kr. Çekoslo. 5 23 
Avstr.Şilini 23 50 

Satış 

50 70 
622 

8 30 
79 
21 50 
10 28 
41 12 
85 87 
5 27 

24 

Hauftman 
~ararı temyiz etti 

Brüksel, 12 ( Ö.R) - Nev
yorktan bildiriliyor: Uçman 
Lindbergin çocuğunu kaçırıp 

öldürdüğü için idama mahküm 
olan Haufman yüksek hak ye
rinde kararı temyiz etmiştir. 
Eğer bu temyiz talebi redde
dilirse Haufman 1936 yılı baş
larında elektrik iskemlesine 
oturtulacaktır. 

• 
2100 nıetre derinli· 
ğinde petrol kuyusu 

Bakö 'de aziz bey petrol ma
deninde yeni sondajlar yapıl
mış ve bunlardan 249 numaralı 
sondaj borusu 2100 metre de
rinliğinden günde 400 ton pet
rol ve 500,000 metre mikab gaz 
vermiştir. Yerden çıkan petrol 
90-lOOhava tazyikinde çıkmak
tadır. Bu kuyu derinlikte 
üçüncüdür. 

(PıawJa) 
•••••••••••••••••••••ıııııııııı•ıııı ıııır~ 

Ziver, elite alnını uğuşturu-

yor. sersem, bitkin : 
- Hayır ... Hayır. Akrabam 

değil4• Sadece tamdığım .. Fakat 
bu ne mütb=ş bir sukutu hayal! 
Kelimeleri:ıi adeta mmldanıyor 
sonra kendisini toplamağa ça
lışarak : 

- Bu sırrın yalnız bende 
1ı:alacajına emin olunuz hanım 
efendi, fakat size izah edemi· 
yecefim •ebeplere binaen Ye
kaletiaizi kabul eylemek arhk 
elimde de~iJdir, diyordu. 

Mazi Om 



Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 

model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir 11 eczanesi 

Müjde .. ~ .. I 
Halis Meşe ve pınardan ~ 

sureti hususiyede yaktırılmış, ~ 
lskenderiye için nargilelerde ~ 

~ · kullanılmak üzere hazırlan- ~ 
~ mış elleme, dayanıklı taş ve .~ 
~ topraktan ari kalburlanmış 
:'I mangal kömiirlerini toptan 
N Vt: perakende olarak Me- 1-\ 

! ~ zarJıkbaşı lsmetpaşa bul va
·~ rında 26 numarada Mehmed N 

~ kömür deposunda bulacak- ~ 
~ sınız. 1-5 (3437) ~ ............... liiim........ ~U!J/JOr7J7..T/:LZZ"/J.7.2J7../.f/.7.Z/.77Z7~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E SIHHArf Balıkyağı . 

Norveçyanın heılis Morina balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Satı, Yeri 

BAŞDURAK 
. • . 
• • • • . 

HAMDI NOZ~IET 
• • : \ Sıhhat Eczanesi . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İzmir Belediyesinden: 
1 - Beher kilosu beş buçuk 

kuruş tutarı dört bin yetmış 
lira bedeli muhammenli yetmiş 
dört bin kilo arpa baş sekre
terlikteki şartnamesi veçhile 
26-11-935 günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edile
cektir. iştirak İçin üç yüz altı 
liralık muvakkat tP.minat mak- • 
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saat
te komisyona gelinir, 

2 - Üç yüz yetmiş yedi lira 
elli kuruş bedeli keşifli erkek 
lisesine giden Necati bey cad
desinde moloz kaldırılması, dö 
şeme tamiri, yeni döşeme yapıl

muı ve kordon çekilmesi işi 
baş sekreterlikteki keşif ve 
şartnamesi veçhile 26-11-835 
sah glinü saat 10 da açık ek· 
siltme ile ihale edilecektir. 

iştirak için yirmi dokuz lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka mektubu ile söy
lenen gün ve saatte komisyona 
gelinir. 

3 - Muhammen bedeli yüz 
doksan lira Karşıyakada inti· 
bah sokağında yeniden yapıla
cak adi döşeme baş sekreter· 
Jikteki keşif ve şartnamesi mu
cibince26-11-935 günü saat 10 
da açık eksiltme ile ihale edi
:ecektir. iştirak için on beş 
ıirahk muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve saat
te ·komisyona gelinir. 

4 - Belediyenin Yemiş çar
şısında eski çeşme mahallinde 
1411 sayılı dükkanın bir sene
lik icarı elli lira muhammen 
bedelleba"l ~ekreterlikteki şart 
namesi vcç!1:le 26-11-935 sah 
günü .açık artırma ile ihale edi- ' 
lecektir. iştirak için dört lira
lık muvakkat temiuat makbu-
zu ile söylenen gün ve saatte 
lfomisyona gelinir. 

S - Bin üç yüz yirmi beş 
,ira bedeli muhammenli Tepe-
cikte yapılacak pazar yeri baş 
şekreterli~teki keşif ve şartna 
mesi veçhıle 26-11-835 salı gü 
nü saat 1 O da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardaıı mada hergün 

dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mu
ayenehanesinde hastalarım 
kabul eder 2-26 (3436) 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

;..:11 Memleket hastanesi ... -
d ... 

· Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65, Tel. 3956 

Evi Ka. antina tramn1v cad
desi No. 596 Tel. 2545 

mza 

..... 
Paris fakült~sinden diplomah 

Diş tabipleri 

l\luza Her .Eroğn1 

J(enıal ÇetindaA 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numra!ı muayenchaneJerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

iştirak için yüz liralık muvak • 

IENI ABDI 

T enviratımzda yenı çıkan çifte ispiralli 

METALLUM 
Lamba latını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı a:ı sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilat; ı fi vatlar ... 

llehmet Tevfik 
E!cktrık, telefon 

Ve Siemens 

:['?!'"dljbll 

OI<umadan Geçn.aeyiniz 
Çay yerine Hervea içiniz 

"HERVEA., denilen nebattan ihzar 
' edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik

tarda mü rir olduğundan vücuda mazar
rat veren hamızı belvin itrabına muvdf

fak o:ursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
" bir z' r.delik ve rnhatl!k hissedersiniz, ve 

ROMATiZMA sızıJarına karşı büyük bir 
fa ide t ~ min etmiş olursunuz. 

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

Siparısat ve faz la malürnat için lzmirde Yeni Manifatu
racılar, Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

Po~ta kutusu 234 Tel. 2413 

~-

kat teminat makbuzu veya Doktor 
banka teminat mektubu ile söy- lzınirliler Istanbulda·nerede buluşurlar 
lenen gün ve saatte komisyona Fahrı· Işık B v ı d B . ı t r d 
gelinir. 10-13-16-22 eyog un a rısto o e ın e 

3647 (3423) &«ı asa ız 

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

• • 
tı CICIDJ ••• 

Bu 111 0? 

Evet bak yeşil bir 
koku, aşk, neşe, sehir 
ve cazibe kokuyor • 
Hilal eczanesinin son 

• ,,. .!erı ••• 

1 • :ıı .... 

Şekil No.1526 O.K. Şekil No. 1326 F.O. Şekil No.1611 D.f. 

·DIIMO 
YILDIRIMMARKAL 
lf.-: Bu fenerler iki yüz metre mesa~~yi gösterir. Ayarladlr· 

iki yüz metre dahilindeki mesafeye ziyayı dağıtır ve toplar. 
Yassı, kristal camlı ve yuvarlak - kristal camla üç nevi olllf> 
herhangi bir şeklini tercih edebilirsiniz. 

Bilhassa Zabitana, Polislere ve bekçilere mahsustur. 
CZ/,/7'7/.7/X/Y.ZZY/"-/YJ.ZY':ZXG:T/7!/;77/77.~r.ı!Jll'..7ZX7'.7-n,__.. 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 
( Anadolu Hurdavat mağazası ) 

Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir •i 
Daima Sabit Daima Tabiı 

- Beher kilosu üç kuruş İzmir Memleket Hastanesi s • k • d o t r d 
yetmiş beş santim ve tutarı HR:;t~e:vim~:;~~~·~~ lf eCJ e smaniyeO e 1Il e 
iki bin yirmi ~~şd lira b be~eli Muayeneleri I• Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci ~. 
mubammenli e ı ört in ilo Ve Elektrik Tedeavileri .·./ 

b - d k w • b k olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt- J t• Saç · Boyaları kalın ug ay epegı . nşse. - Yürüyemiyen ve bilhassa . uvan ın Jl Jıı 
retcrlikteki şart.namesı veçhıle ildir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües- JNGİLJZ KANZUK eczanesi laboratuarfarında lıazır!ıuıa at 

C ·· ·· RAŞİTİK çocuklara Ultra - sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes · eo 
29/11/935 uma gunu saat on- Vı"ole tatbık ve Rontken vantin saç boyaları muzır ve zehirJi madde!erden taır.am 
d k k "Jt e ı"le ı

0

bale edı' bı"lı"r. lstanbulda her ı"kı· otelde konaklıyacnklar kendi ı b a açı e sı m - o up saçlara tabii renklerini ahşeder. ..l; k il. ile KEL tedavileri yapılır. 1 · d k' h b ı ki d b·~ re•· 
Jecektir. iştira için yüz e 

1 
ev erın e ı ra atı u aca ar ır. Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki ta 1.1 li· 

k 1. J k kk t t · t ikı"nci Beyler sokak fırın s·· · b f k ı-d-ı'kl ·ı· et f"atlar e0 i i ıra ı muva a emına utün u ev a a 0tı ere 1 av en 1 üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit o:arak ternıP cte 
makbuzu veya banka teminat karşısı No. 

25 müthiş ucuzdur len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle 
mektubu ile söylenen gün ve Telefon: 2542 çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 
saatte komisyona gelinir. H 3. (182) Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız . 

.__~---~-=.a..w--20-26 2684LJ(~34~38~)_..!_J·~llllllllll!!~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::=::::=:==~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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F ratelli Sperco 1. V. Oliver Ve Şü. 
Vapur Acentesi W. F. H. \lan Der ·LıMITET 
ROYALE NEERLANDAıs Zet & <:o. Vapur Acentesi 

KUMPANYASI SOFIA motörü Halen limanı- CENDELl HAN BıRfNCİ 
mızda olup Anvers, Rotterdam 

OBERON vapuru 8 ikinci ı KORDON TEL. 2443 
4 , Hamburg ve Bremen için yük 
·eşrinde beklenmekte olup yü· almaktadır. THE ELLERMAN LINES L TD . 

. hunü boşalttıktan sonra 14 Aıı."SEL H 1 ı· Liverpool Hattı k· ıu vapuru a en ıma- LESBIAN vapuru 26 birinci 
1 ınci teşrinde Rotterdam,Ams- nımızda o!up Anvers, RQtter· 
t te~r; nee Liverpool ve Svansc-
.<~.rdanı ve Hamburg limanları dam, Hamburc; ve Bremen için .ıdan geHp tahliyede bu!una-
ı"ın "k l k yi.Jk almaktadır. 
l' yu a aca tır. nacak vf- aynı z.amanda 2 ikinci 

GA AVOLA vapuru 9 ikinci 
. NYMEDES vapuru 8 te c;rine kad r L:verpool ve k· l teşrinde bel.:e:niyor. Hamburg 1 ınci teşrinde gelip 14 ikinci Bremen ve Anvcrslcn yük G 'asc;ov iç·n yük alacaktır. 
teşrinde Anvers, Rotterdpm, çıkaracaktır. ALGERIAN \•apüa 1 S ikinci 
Anısterdam ve Hamburg liman- HANAU motörü 11 ikinci teşrinde Liverpool ve Svansea-
ları için yük alacaktır. teşrinde bekleniyor. 15 ikinci dan gelip tahliyede bu1una-

u teşrine kadar Anvers, Rotter- cakt 
LYSSES vapuru 20 ikinci ır. 

t dam, Hamburg ve Bremen için Londra-Hull battı 
tfrinde gelip yükünü tahli- yük alacaktır. 

Yeden sonra Burgas, Varna ve MACEOONIA vapuru 25 
l<östence limanları için yük ikinci teşrinde bekleniyor. 30 
alacaktır. ikinci teşrine kadar Anvers, 
CER Rotterdam, Hamburg ve Bre-
. ES vapuru 21 ikinci teş- men için yük alacakhr. 
tıııde gelip yu .. künü tahliyeden American Export Lines 
801lta 25 ikinci teşrinde An- Nevyork 
\'ers, Rotterdam, Amsterdam EXCELSIOR vapuru Halen 
\'e Hamburg limanları için yük \ limanımızda olup Nevyork için 
ılacakhr. 1 yük almaktadır. 
SVENSKA ORIENT LINEIN 1 EXMINISTER vapuru 12 

ikinci teşrinde bekleniyor Nev-
. FREDENSBURG vapuru 28 1 york için yük alacaktır. 
ıkinci teşrinde gelip yükünü EXERMONT vapuru 18 ikinci 
tahJiye ettikten sonra 21 ikinci teşrinde bekleniyer. Nevyork 
te · d için yük alacaktır. 

frtn e Rotterdam, Hamburg EXARCH vapuru 30 ikinci 
Copenhage, Dantzig, Gdynia teşrinde bekleniyor. Nevyork 
Goteburg, Oslo ve Iskandi- için yük alacaktır~ 
ııa11 l EXECUTIVE vapuru 15 bi-

Ya imanlarına hareket ede-
tt'ktir. r;nci kanunda bekleniyor. Nev-

york için yük alacaktır. 
GOTLAND vapuru 30 ikinci EXILONA vapuru 31 birinci 

~ . d 1_ ftıo e beklenmekte olup yü- Kanunda bekleniyor. Nevyork 
k&nü tahliyeden sonra Rotter- ıçın yük alacaktır. 
da Service Direct Danubien 
I'\ rn - Hamburg - Copenhage-
~ Tuna hattı 
k ntzig - Gdynia - Oslo ve ls- ALISA vap".lru Halen lima-
ııı~ndinavya limanları için yük nrmızda ~lup Beograd, Novi-
~ca ktır. sad, Komamo, Budapeşte,Bra-

POLO vapurn 30 birinci teş
rinde 1 ondra J-'ull ve Anvers
ten gelip tabl'vede bulunacak 
ve aynı 7.amand;l 6 ikinci teş
rine kadar l.ondra ve Hull için 
yük a•acaktır. 
. MARONIAN vapuru 6 ikinci 
teşrinde cre~ip ] ') 'kinci teşrine 
kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktıt. 

OPORTO vapuru 20 ikinci 
teşrinde Lonrlra, -lu' ve An
versten gelip tahliyede bu'u· 
nacaktır. 

The General Ste::ım Vavi
g-atfon co. Ltd. 

ALBATROS vapuru 25 bi
rinci teşrinde !?'e!ip 28 birinci 
teşrine kadar Londra ic'n yük 
alacaktır. 

DEUTCHE LEVANT UNIE 
SOFIA 28 birinci teşrinde 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve nav'un üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Herkesin beğendıği, ucuz gayet 
parlak ışık veren ve kale gibi 
dayanan K A L E ampulüdür 
Yalnız bir defa tecrübe ehı ek 
kafidir. 
Bu markayı her 
yerde arayınız 

8-13-20 - 25-30-5 

e 1 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade. sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 
m..111111 ..... mwa• ... _.lllİllllllllllİlıl 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

Jebeleri velilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

derslerini hazırlamalarına ve 
imtihan zamanlarında sıkıntı 
çekmemelerini temin için hu
susi muallimle kendilerini tak· 
viye ediniz. 

Yeni Asır idarehanesi mual
lim (Z. M.) e müracaat. 

H. 3 (15) 

Zegluga POLSKA S. A. tislava ve Viyana için yük 
S alacacakhr 

A.RMACJA motörü 20 ikinci Arment Deppe - Anvers 
Oteli erret 

te · frınde beklenmekte olup doğ- ESPAGNE vapuru 5 ikinci 
~" Anvers - Gdynia limanlanna teşrinde bekleniyor. Anvers 
Qillr k Direkt için yük alacaktır. 

St e . et edecektir. ARMEMENT H. SCHULDT 
RVICE MARITıM ROUMAİN 
~ H~bu~ 

t 
RUSTUR vapuru 20 ikinci HANSBURG vapuru 8 ikinci 

eş. 

1 
•• rınde beklenmekte olup yü- teşrinde beklenıyor. Anvers, 

11:unü t hl' d K Rotterdam ve Hamburg için 
S 

a ıye en sonra östence 
u)" yük alacaktır. 

1- ı~a. - Ga!as ve Bryla liman- DEN NORSKE Middelhavs 
t ~ ıçın yük alacaktır. Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 
t lBA JULIA vapuru 20ikinci OSLO 

~Şrinde gelip 21 ikinci teşrinde BANASERAS ıııotörü 21 
a:lta - Cenova - Marsilya ve ikinci teşrinde bekleniyor.Dnn-
,.,}selona limanlarına yük ala- kerk ve Dieppe için yük ala-
'""tllır. caktır. 

ita Johnston Warren Lines 
ndaki hareket tarihleriie Liveıpool 

ııa..,Junlardaki · değişikliklerden QETRNMORE vapuru 4 
ilcenteıniz mes'uliyet kabul et- ikinci teşrinde bekleniyor. Li-
ltıeı. verpool ve Anversten yük çı

karıp Burgas, Köstence, Galaç 
F'a.,,ı t f ·ı·t · · 'k' · K B ·ı . . ..k 1 kt d .. a a sı a ıçın ı mcı or- ve raı a ıçın yu a aca ır. 

0nc! T h T Vapurhırın isim eri, gelme 
<ıtı·a a a mil ve ahJiye binası tarihleri ve navlun tarifeleri 
F • sında 72-4 numarada hakkında h!ç bir taahhüde gi-
t RA. TELLi Sperco vapur acen- rişilmez. 
ilLğına - t d ·ı . . N. V. \Y/. F. Hanri Van Der 
I muracaa e ı mesı rıca Zee & Co. 0 unur 

· Bir:nci Kordon Telefon N o. 
'retefon: 2004-2005-2663 ' 2007 -200S 

Devlet em·ryo ıa ından: 
$!o l\1uhammen senelik kira bedellerile mevki ve cinsleri aşağıda 
'ta:ıteriJ.en gayri menkuller 261111935 salı ~(mü saat 15 de pa
sı~~k UsuliJe lzmirde Basmanede 7 inci işlt-lme müfettişlik bina-

l a ayn ayn kiraya verilecektir. 
ltıiktekJiferin yine aşağıda gayrımenkuller hizasında gösterilen 
bı· tarda muvakat teminat vermeleri ve ice crirroeğe kanuniğ 

t tn"' • o na anıleri olmadığına dair beyannamelerle ayni gün ve saatta 
~t~~an_ede komisyon reisliğine bizzat veya tahriren müracaat 

e.erı lazımdır. 

lc~·attnanıeler lzmirde Afsancakta 3 inci işletme müfettişlik ka· 
titı~nde ve Bayındır ve Aydın istasyonları istasyon yazıhanele
~ e Parasız dağıtılmaktadır. 

e\'kii c· . Muhammen 

1\1 
t sancakta, Şebid-

t y d' a ıgar sokagı 

"Yınd ır istasyonu 

I \1/d 
ın istasyonu 

ınsı 

senelik kira 
bedeli 

Lira K. 
2 hususi ~ 60 00 
kapı N. lı 

baraka yazıhane 
istasyon binası 60 
iç nde büfe 
istasyon gişe 60 
dairesi ·yanında 
büvet. satıcı 
barakac:ı 

00 

00 

3646 

Muvakkt 
te:minat 

Lira K. 
4 50 

4 50 

4 50 

[3428] 

erg 

Kemeralh Hükômet iz mir 
Caddesi kara ol kar.. sında 

30 sene ı?ibi uzun bir z.amandanberi temizlik v,. istika· 
metile D4lm kazanan olel:m:zde bu de[a esaslı tamirat ya
pılmış ve yen~den otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan sayın müş~erimizin her türlü istirahatleri 
tem: n ve tam manasife bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbay'ardan gelecek konuklarımıza 

haricinde ko!aylıklar gesterilmektedir. 
Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete

cektir. Akşam1arı temiz hava almak için taraçalarımıı. müş
terilerimize açıktır. 

Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

czacıhaş1 

ar 
Taklitlerine aldanrr.n} nız 

e o: 

- --

1 

'Salon, yenıek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mohilyelerile siisJeyioiz ••• 

gerkez: Şube: 
lzmir Ankara 

ikinci Beyler Anafartalar 

Sokak Caddesi 

Nu. 10? Kınacı Han 

Ti. 37, Nu.5 Tel.1426 

SEL~frL 

- Neden sizde içmiyorsunuz 

Fazla sıcak larda iştihanız kesilir yemek yiyemezs n ı. 

diğer taraftan fazla terlediğiniz için ka1ori sarfeder 
zayıf düşerı;iniz. 

Bunu karşı c: mak bu zayıatı telafi etmek laıımdır 

Ne yapmalı ? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye gençlik, sıhhat ve 
neş' e vermi olan 

yi alıp kullanma 

Kul.anıpta faidesini gönneyen yoktur. 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene p;yasaya çıkardık.Ku· 
tu1ar 5 ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde· 
feriz. 

Yerli mah ıhlamur ve 
· salep ile başka çeşit ye
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda beUi 
başlı sahcllarda da bulabi
lirsiniz. 

Her eczanede bulunur. 

Nestle n Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rashk ile (Nermin) saç boyalarını bizden araymız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya

larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 388~ 

lzmir Defterdarlığından : 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Hacı Mahmut mahallesinde Numan .zade sokağında 

kain eski 13 yeni 25 sayılı Ahenk matbaası tarihi ilandan itiba

ren yirmi bir gün müddetle sahlığa çıkarıldığından pey sürmek 

istiyenlerin defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 

9-13-17-21 3639 ( 3415 ) 

ars 
·· tler: ~ıniz eldi 

Muhterem müşterilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 
rağbet üzerine bu defa da Kars süt fabrikasının filtreden 
geçmiş halis ve gayet nefis tereyağları getirtilmiştir. 

Muhterem müşterilerimizin sütlerden memnun oldukları 
gibı yağJanmızdan da memnun kalacnkları şüphesizdir. 

Toptan ve perakende sa 1ş yerleri: 
Hükumet karşısında Sevim pastahanesi, ŞekerciJerde 12 

ve 14 numarada şekerci Ali Galip müesseseleridir. 
1 - 30 (h-3) (3393) 

Yarış ve Islah Encümeninin lzmir 
Son bahar At Yarışları 

Yarış ve islah encümenıru.a lzmir Sonbahar At yarışları bu 
ayın 17 ve 24 cü Pazar günleri Kı2.1tçulluda koşu alanında 
yapılacak koşulara öğleden sonra saat 14 de başlanacaktır. 
Kemer istasyonunu tutmak üzere Al.sancak istasyonundan koşu 
yerine busuai trenler gidip geJecektir. Koşu yerine girme 
bilctJeri mahallindeki kiıeJerde satılacaktır. 

K09ulara kayid muamelesi l l-11-935 de başlanacaktır. 
3670 (3437) 
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ltalyanlar tahkimat yapıyorlar 
Habeşler bir meydan harbı vermek niyetindedirler 
Ambalagui bölgesinde yapılacak olan bu muharebe için daha on beş gün 

beklemek lizımdır - ltalyan komutanlığı buna hazırlanıyor 
Roma, 12 (Ö. 

R) - ltalyan 
tebliğine göre, 
ltalyan kıtala
n Makalle böl
gesinde teşki
lita devem edi-
1orlar. ItaJyan
lar Doucey bo
ğazı iJe Dan
gara şelalesi 
arazisini tah
kim etmekte
dirler. 

ltalyan ve yer
)i askerler dört 
yoldan ileriJe
mektedir. Dan
kali kolu Dasa Oennal Debono 
mıntakasında ilerileyor. Yük
sek Yaylalar mıntakasında 

sonra harbi kabul ede
cektir. 

iT AL YAN TEBLIGI 
Roma 12 ( Ö. R) - 113 

numaralı ltalyan tebliğ·idir : ile
ri hareketi bazı noktalarda ve 
bu arada Dankali cep~esinin 
Desa mmtakasında devam et
mektedir. Somali cephesinde 
arazinin temizlemesi devam edi
yor. Gorabay ilerisinde uçaklar 
yüksek yaylalar ve Dankali 
arazisi üzerinde istikşaf yap
mışlardır. 

ÖLÜNCEYE KADAR 
SAVAŞA DEVAM 

Adis-Ababa 12 (Özel)-lm
parator cepheye giden hassa 

mubafaıa alaylannı teftiı et
miştir. Bunlar ölünceye kadar 
savaşa devam için yemin et
mişlerdir. 

HAiNLER CEZALARlNI 
BULACAKLAR 

Adia-Ababa, 10 (Nsos Fos)
Makalenin sukutu sırasındaki 
hareketlere dair hükümetin 
Resmi bir tebliğine göre şehir 
işgalinden önce ltalyan uçak
larının bombardımani ve üç 
saat süren topçu ateşinin te
siri altında tamamile harab 
oJmuştu. Fakat Habeşler mu· 
harebeyi kabul etmediklerin
den pek az zayiat görmüş
lerdir. 

Söylendiğine göre Ras Se-

• • • • 
seçımı ıçı ral ikinci Y org· dönünce Ingi iz 

Almanlar hU seçimin vereceği sonuç- Atinada bir saltanat divanı toplan~
ları büyük mei-akla bekliyorlar cak ve önemli kararlar verecekınıŞ 

Berlin, 12 (A.A) - lngiJiz seçim savaşından ı anlamak istemiyorlardı. Londra, 12 ( Ö.R ) - Kral 
bahseden Borsen Zeitung gazetesi diyor ki: Leipziger Nachrichten gezetesı şöyle diyo: ikinci Yorgiye Yunanistanda 

· En iyi sulh teminatının bugünkü Cenevre Almanya yeniden istikbalin muhtemel tehlikesi yapılan genoy sonucunu bildir-

k d b 1 olarak go"sterı'Jmek ı'st .... nı'yor. Bununla B. Churc- meğe gelen delegasyon baş-
urumun a u unmadığı lngiliz siyasasının •· 

k 
hillin degv il fakat Baldvin ile bazı arkadaşları- hanı ve münakalat bakanı B. 

günden güne uvvetleşen bir vasfı olmaktadır. nı kastediyoruz. Bazan a~ıkça bazande k~pa- Mavromihalis dışişleri bakanı 
Taymisin doğu Afrikası anlaşmazlığında Jıca Alman tehlikesinden bahsedip duı u- Sir Samuel Hoar tarafından 
Uluslar sosyetesinin beceriksizliği bir takım yorJar. Bunun hangi sebeblcrle yapıldı- kabul edilmiştir. 
ıslahatı veya hiç değilse ba21 teşebbüsleri zaruri ğın da ısrar etmek istem yoruz. Falrnt im lstanbul, 12 (Özel) - Atina-
kılacaktır demesi her halde boşuna değildir. hareket çok menfurdur. Çunkü lngiliz devlet dan bildiriliyor: Yunan gazete-
lngilizlerin bu battı hareketi bizi yakından adam•arı Almanyanın lngiltere ile i i geçinmek !erinin verdikleri haberlere gö-
ilgiler. Hu~usuyle ki Almanyanın Cencvreden istediğini ve ayni zamanda Fransız - Alman re Kral ikinci Yorgi ile birlikte 
ne için çekilmiş olduğunu şimdiye kadar bir türlü barışı ar!rnsından koştukhırını pekala bilir:cr. 

s 
Ja 

• 
Dl 
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•• e a or yor 
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on ya ve Ital yanın s ··el hareketleri
ngiltere ve A erika durdurabilir 

veya ondan az sonra Prens 
Nılcola ve Prens Andrede Yu-
nanistana avdet edeceklerdir. 

Bu iki pr~ns Yunan ordusunda 
eski ferik rütbelerini ve ku-

mandanlıklarını deruhte "'de
ceklerdir. 

Veliahd Prens Pol tayyare<.ı ~ 
çalı~acaktır. 

Brüksel, 12 (Ö.R) - Vaşing
tondan bildiriliyor: Senato dış 
işleri komisyonu başkanı Sena-

nameler dağıtılması suretile 
çıkan hadiseleri protesto et· 

miştir. Elçi Kua Muitangın 

(Nankin hükumetinin) bu ha
diselerden mes'ul olduğunu 
söylemiştir. 

cevrenlerde bildirildiğine göre 

500 Japon deniz askeri bugün 

Şanghaya çıkarılmıştır. Fakat 

bu dünkü had!selerle ilgili ol
mayup bir tesadüf eseridir. 

Japonya yeni hadiseler çıkar· 
maktan sakınmaktadır.: 

Kral jorj Yunanistana dö· 
ner dönmez kralın başkanlı
ğında bir saltanat meclisi top

lanacaktır. Bu mecliste Yuna
nistamn iç ve dış siyasası gö-

Kral ikinci Yorgi 

rüşüler le bu hususta önemli sinler. Yunan milletinı ku:ı:: 
tör Pitman bir diyevinde de
miştir ki: 

Japonya ve ltalyanın süel 
hareketleri durdurulmalıdır. 

Bunun için yalnız iki devlet 
müdahale edebilir: Amerika 
ve lngiltere ... 

Brüksel, 12 (Ö.R) - Şang-
hay' dan bildiriliyor: Çin-Japon 
gerginliği hiç azalmamıştır. 

Japon büyük elçisi baron İşi 

Japon elçiliği KivoMintöogun 
iltimas istediğini yalanlamıştir. 

Çin polisleri Japon tabaları
nı himayeye memur edilmiştir. 
Sapey mahalleleri halkı 1932 
yılındaki Japon bombardumam 
faciasının tekrarlaamasından 

korkarak yığın yığın kaçmak· 
tadırlar. ~--~~s.n.a v · avına dünJ Japon - - .. ~---~-~. 

Tokyo 12 ( Ö. R ) - Ja
ponya dış bakanı tarafından 

Şanghuydaki sü elçisine ve 
Japonyanın Şanghay konsolo· 

suna gönderilen talimatta Ja
pon bahriye askerlerinin katli-

ne çalışanların şiddetle ceza-
L'• 

kararlar "'tınacak ve kralın bir ramadılar. Hiç olmazsa ru 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hadiselerin tekerrür etmiyece
ği hakkında teminat istenilme
sini emretmiştir. Çin sularında
ki Japon iilosuna Şanghay Ja
ponlarmın emniyetini korumak 
icin gergin tedbirler almak 
emri verilmişt'r. 

beyannamesiyle Yunan mille
tine bildirilecektir. 

Cumuriyet partileri başkan
larından Sofu:·s, Kafandaris ve 

Miilonasın krala çektikleri tel
grafı mevzuubahs eden kral 
naibi General Kondilis basına 

Londra 12 ( Ö. R ) - ( Ti- diyevinde ezr.ümle demiştir ki: 
mes) Çinin finansal kalkınması "Yunan milteti cumuriyetçi 
Japonya da dahil olduğu halde şefleri terketmişse bunun ka-
bütün devletlerin lehinde ol- bahatı ne kralın ne de hükii-
duğundan Japonların buna kar- metindir. 
-· L~-...._ı....nı. tan • __..UQ.IL'"'- ~--'"'.aA·zden · di bir nasihat is-

rını kurtarsınlar.,, JaP 
Halk partisine men.sup k~al• 

Katimerini gazetesi ıs~ çılı 
hitaben neşrettiği ikincı ;r1'• 
mektupta kralın bütün 01e .. 

. 1 . d b' 1 yi iste . reıs erın en ır eşme ·pi ., .. 
sini, onları ikna etınesı 
ti yor. ..•..... ,...-

_ Karst~ kar p&U' 
Ankara, 12 (O.R) - J-lel"' 

gace Karsta kar yağdı. 1ııl"' 
taraf 1 santim kalınlığında 


