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Son ika 
Haberleri dördüncü 

sahifededir 

Cum1nıriyelm Ve Oumhıwiyet Eserinin~, SooMlan ÇtkM Stı/o8' ~ Yeni A.ır matbaasında basılmııtır. 

• 
1 dün gömüld ·· ıer 

lzmir dünkü törenle. içli teessürlerini belirtti 

Inebolu kaptanı tevkif edilmiştir 
Urla kıyıları dalgaların sürüklediği eş ya ile 
Doludur - iki fen heyeti mes'uliyeti arayacaktır 

ine bolu birinci çarh~ısının önemli izahatı i ~ ............... ~ 

İlbay, Miisıallkem mevki komutam, Paıti başkanı vt. Asşaıbay 
cenazeleri takip ediyorlar 

İnebolu vapuru tahkikatına gelmektedir. Sahile çıkan eşya 
~dliyece devam edilmektedir. jandarma ve bek~iler tar~fm-

iln deniz merkezinde müddei- dan muhafaza edılmektedır. 
"1n~ıni muavini bay Orhan bazı B~nları alıp_ getirme~ içi~ 
tahıtleri dinledikten sonra saat Denızyolları ışletme ıdaresı 
o.n dörtte batan vapurwı ıüva- tar~fın.da.n nakil vasıtaları gön-
l'isi b M h d Al. • • • b derılmıştır. 
ha la ay ' e me . . ıyı ıs~cva a iKi JANDARMA KA YIBTIR 

ş rnış ve bu ıstıcvab uç saat T h" d'l k 1 k ti •U .. er ıs e ; ere mem e e e· 
rrnuştür. lsticvaptan sonra 

kaptan tahkikat evrakile adli
Yc binasına getirilmiş ve tevkif 
~~Ya ademi tevkifi hakkında 

•r karar verilmek üzere Sulh 
~~a. hakyerine gönderilmiştir. 
. akım bay Kemal kaptanı is
~C\>aptan sonra tevkif ettirmiş
ır Kaptan dün akşam ceza 

t11ine -t·· "l .. t"' go uru muş ur. 
'f ahkikata bugün de devam 

tdilecektir. 

VAPURUN HAMULESI 
URLA SAHiLLERiNDE 

Ürladan alınan haberlere 

rine dönmekte olan 17 jandar
madan on dördü kurtulmuş ve 
kayıblardan birinin cesedi bu
lunmuştur. Henüz iki jandar 
madan hiçbir haber yoktur. 
Bunların kaybolanlar arasında 
olması çok muhtemel gorül
mektedir. 

VAPURDA EN SON 
KALANLAR 

Kazazedelerin söylediklerine 
göre batmak üzere o!an va
purda en son kalanlar ve de
nize atılmağa cesaret edemi
yenler kucaklarında küçük ço
cukları butunan kadınlardır. :Öre batan lnebolu vapurun· 

aki hamuleden ve eşyadan ŞAŞKINLIK ALAMETLERi 
:ek çoğu Urla yalı kahvelerin- Su geminin bertarafını kap-

en Kilizman altına kadar olan Jadığı halde süyari bay Meh-
•ah·ı ı e dalgalann sevkile çık- med Alinin cankurtaran ka· 
ıtlıştır. Bu sahil bir panayır yıklarını vapur kurtulacak di-
>'erini andırmaktadır. yerek indirtmediği de söyle-

Muhtelif eşya arasında limon, nıyor. 

l>o t Cmaze tôrl'llindcll bİI i11tiba 
ıtl r akal sandıkları ile küfeler, Kaptanın kaze sırasında ira-
e asalar ve kırılmış bir çok dcsini kaybederek vapuru ka-
Şya, zahire çuvallara görül- ray:ı otutmağa düşünemediği de 

~ektedir. Un ve buğday çn- bu rivayetler mcyanmdndır. 
aUarından bir kısmı da dnl- Kazazedelerden bazdan ise 

iaların ortasında körfeze doğru makine dairesine su hücum 

ilbay SÖ)1levi11i verilkcıı 

ettiği ve makineler işlememe ve sahillerinde bulunarak Urlalı 

başladıktan sonra kaptanm de- olduğu için Urlada gömüldüğü 
mir attırdığını ve hu vaziyette ilbaylığa haber verilmiştir. 
geminin karaya oturtulmasına \ ÖLÜLERiN HÜViYETLERi 
imkan bulunamadığını söylü- l - Karadeniz Ünye kazası 
yorJar. Kaynarpınar köyünden Ali oğlu 

YOLCULARIN HAKiKi Ali terhis efradından. 
SAYISI 2 - Giritli olup Tarsus si· 

Müddeiumumilikçe vapurun cilli nüfusunda kayıtlı 286 do-

r'acıada/l kurtulan kazazedeler bir arada 
uğradığı muhtelif iskelelerden 
alman listelere göre vapura 
binmiş olan yolcuların sayısı 
yüz ikidir. Dün akşama kadar 
yalnız bir iskeleden malumat 
gelmemiş bulunuvordu. 

Denizyolları işletme idaresi
nin tesbitine göre bilet alıp 

vapura binmiş olan yolcuların 
adedi 101 dir bundan başka 
biletsiz binmiş olan iki biletsiz 
yolcu ile 38 mürettebat ve iki 
kişi de mürettebat harici var
dır. Yolcuların küçük yaştaki 
çocukları biletsiz ve ücretsiz 
olduklarından• bu sayıda dahil 
değildirler.Yolculardan bazıları 
çocukların sayısı 15-18 oldu
ğunu söylüyorlar. 

CEN AZELERI KALKAN 9 
ÖLÜNÜN HÜViYETLERi 

Dün törenle memleket hasta
nesinden kaldmlarak gömülen 
dokuz ölünün hüviyetleri ta
mamen tesbit edılmiş ve ondan 
sonra müddeiumumilik definle
rine ruhsat vermiştir. 

BiR CESE1' TE URLADA 
DEFNEDiLDi 

Bundan başka bir ölü de Urla 

gumlu lsmail oğlu Ali, lzmire 
geliyormuş. 

3 - Rumeli mühacirlerinden 
Zülfikar kızı 30 yaşında Mürüv
vet Mersinden b nmiş lzmirdeki 
validesi yanma geliyormuş. Va
lidesi hastaneye gelmiş. 

4 - Inebolu vapuru ikinci 
kaptanı Besim. 

5 - lzmirde Selvili tepede 
9 sayılı evde Giritli Sait oğlu 
6 yaşında Muzaffor çocuk. 

6 - Mersinden lstanbula 
nakleden Polis Necmettin oglu 
6 yaşında Alı: 

7 - Üııyenin Pınarbaşı kö· 
yünden Çavuş oğlu Ahmed 
karısı 50 yaşlarında Fatma. 

8 - Fatmnnm kızı ve 1Vich
med karısı 28 yaşında Hafıze 

9 - Hafizenin çocuğu 3 ya
şında Ekrem.Mersinden gelerek 
Çanakkaleye çıkacaklarmış. 

10 - Urlada bulunan Ali 
vardır. 
BAY AN NEZAHET NELER 

ANLATIYOR? 
Dün bir muharririmiz ka~

zcdelerden bazılan ile görüş
mUştür. 27 yaşında bayan Ne-
zahet demiştir ki: 

-. · alıma sahı/ede -

Ulusal matem 
Kurbanların mezarları 
Başırida ilbayın şöylevi 

''Bu hadisenin Türk denizciliğinde 
olmasını dilerim,, Son facia 

Faaa kU1banlarım taşıyan cenaze arabaları 

lnebolu vapuru faciasının 1 çiler birliği, Denizyolları iş· 
kurbanlanudan cesetleri bulu- letme idaresi, Denizyolları mü-
nabilen dokuz betbahbn cenaze taahhidliği, Denizyollan mü-
töreni dün gözyaşlan arasında rettebatı, Türkiye iş bankası, 
yapılmıştır. Vanderze ve Oliviye acetalan, 

Oç gündenberi derin bir Su şirketi, lzmir Musevi has-
teeasnr ve heyecan içinde çır- tanesi, Yeni Aıır, Anadolu, 
pınan lzmir balkı, zavallı deniz Halkın Sesi gazeteleri ve daha 
kurbanlarına ıon saygı ödevini bazı cemiyet ve müessesat 
yerine retirmekle teselli bul- tarafından gönderilen çelenkler 
mağa çalışmıştır. olduğu halde cenaze alayı ha-

Proğrama tevfikan ölülerin reket eylemiştir. 
geçirileceği caddeler hıncahınç Çelenkleri askeri muzika 
halkla dolmuştu. Memleket deniz faciasından kurtulanlar, 
hastanesinin önüne gelenler asker. jandarma, polis, bele-
derin bir sükut içinde facianın diye zabıtası müfrezeleri takip 
azemetini düşünerek titriyor, etmiştir . 
ezi,ci bir elemin ıztırabını çe- Üç cenaze otomobiline yer· 
kiyordu. leştirilen deniz kurbanlarının 

TÖRENDE BULUNANLAR arkasından da bütün devlet 
Törene ilbav Fazlı Güleç, teşkilatı mümessilleri, binlerce 

parti başkanı bay Avni Do- yurddaş büyük bir teessür 
ğan, müstahkem kuman- iç.inde yürümüştür. Cen~ze ala-
danı General Keramiddin. yına iktisat vekili Bay Celal 
Asşarbay Suad, Liva kamu- Bayar adına Türkofis müdürO 
tam, kumandanlık erkanı har- Bay Ziya ıştirak eylemiştiı·. 
biyesi, mülki, adli rüesa, ec- ALAYIN TAKIP ETTIGI YOL 
nebi konsoloslar, müessesatı Alay Memleket hastanesin· 
maliye direktörleri, lstanbul- dt:n hareketle Birinci kordonu 
dan gelen heyet, lzmir vapurn takiben Gazi meydanına gel-
namına ıkinci kaptan bay miş ve bu.radan lsmetpaşa bul· 
Şefik, bütün cemiyetler mü- varma geçmiştir.Bulvar ağzında 
messilleri ve binlerce zevat cenaze merasimine iştirak ey-
iştirak eylemiştir. liyenler otomobillerine binmiş-

(."e11azr alııı ı 

ÇELENKLER Jer kurbenlan ebedi mcdfen
Jcrine asri mezarlığa kndar 
götürmüşlerdir .• 

Enönde Jktisad Vekaleti
nin çelenği olmak üzere 
Ilbaylık, Parti, Uray, Ku
mandanlık, Amerika konsolos
hanesi, Tecim odası. Kızılay, 

HALKIN TEESSÜRLERi 
Alayın geçtiği yerlerin iki 

- Sonu 2 ind say/ada 



es iyet er 
eydana 

Çı ar acaktır .... -
ınebolu faciası çok haklı ve 

çok yerinde olarak bütün mem
lekette derin bir heyecan uyan
dırdı. Yurddaşlarm bu acıklı 
kazaya ulusal bir matem şeklini 
veren hassasiyetleri şuurlu 
bir ilginin, bir müşahedenin 
mahsulüdür. 

Zira karşılaştığımız facia, 
alelade bir deniz kazasından 
ibaret değildir. Burada yurd
daşlarm güvenle gezileri bakı
ınmdan işlenmiş ağır hatalar, 
ihmaller vardır ki Türk ulusu 
bu ihmallerden doğan mes'uli
yetlerin hesabını aramaktadır. 

Hükümet merkezinin faciaya 
yüksek bir alaka göstermiş 
olması ynrtdaşlann R"enel tees
sürlerinin samimi bir makes 
bulduğuna delildir. En küçük 
ihmallere bile göz yl•mmıyan 
Cumhuriyet hükümeti, elbette ki 
yirmiden fazla yurtdaşm haya
tına mal olan bir facianın 
mes'ullerini de birer birer mey
dana çıkaracak, cezalandı
racaktır. Bu husustaki güveni-
mız kafidir. Fakat bizi 
hayrete düşüren bir nok-
ta vardır. O da deniz yolları 
idaresi namma olarak tahki
kata memur edilen heyet 
başkanı Bay Zekeriyanın lzmir 
gazetelerinde bir matem fer
yadı olan neşriyatı mahalle 
kahvesi dedikodulan şeklinde 
tavsif etmesidir. 

Biz içimizi kemiren bu kadar 
acıklı bir vak'a karşısında 
sonsuz heyecanımızın tesirine 
kapılmış olsaydık bugünkü ya
zılarımız yazacaklarımız yanın· 
da biç kalırdı. Fakat 1 gazete
lerimiz facia etrafında yazdık
larını ancak onu yaşayan 
şahitlerinden toplamışlar veya 
resmi makamata gelen haber
leri kaydetmekle iktifa etmiş
lerdir. 

Bu kadar şuurla idare edil
mış olan neşriyatın böyle 
istihfafla karşılanması itiraf 
ederiz ki bizi hem müteessir 
etmiş, hem de düşündürmüştür. 
Düşündürmüştür zira eğer yaz
dıklarımız mahalle kahvesi de
dikodularından ibaretse ortada 
aranacak bir mesuliyet te yok 
demektir. 

Biz böyle bir ihtimale bir sa
niye için bile yer vermeyiz. 
Şu halde bay Zekeriyanın 
gazete aytarlarına olan sözle
rinden facıanın gerçek mahi-
yetini küçük göstermek isteyen 
bir arzu sezmemek imkansız-
dır. Halbuki hadisenin böyle 
bir telakkiye asla tahammülü 
yoktur. 

::;:.; c v 11.:e 1. .Eli. J sı ıı 
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Ölümden korkan kimse 
canlı bir insana yakışır 
surette hareket edemez 

Ö/iim k;Jtkusa i11sam van yama 
(l{diirur. N iy/e/eri bir ııeı·i yaşıyan 
b!tilenlır. ,\r ke1Zdüeri11e. ne de baş
kalarına /aı•daları olmaz. 

ÖlumrJm korkmamak demek. kiirii 
k ıriinr w· her şey bahasına ölt1me 
r.ıt1mak demek drgılıür. Öliimde11 
k.ırknrama/. demek. bu korkımwı bıze 
J aşamaf!t unutlllrmaması, insanca 
J Jşamak irm ltizımgelell lıareketlerden 
/lam/rlerdeıı bızi alıkovmam asıdır. 

nazı lra talar ı•ardtr kt anrak 
ameli} atla eyiieşebiiirler • .Fakat bun
lar dliimd 11 1 amrlivat olurken ölmek
trn korktuklari İ{lll eyi/eşmek yolunu 
tutmazlar. Saısak. alil ze bedbaht 
J aşamaı!ı teralz ederler. Canlı bir in
:.a!la ı akır;mı lıayat ile hareket elbette 

bulllara nasip olmaz. 
Bu misali çoğa/imak ve ECllişld

mrk miimkiindlir. M11!tnkkak ki bir 
m'iaııa J a aşır surdte !tarekd etmek 
ı e lıayaflall tad almak i{in ölıimdfll 

korkmamak ldzımdır. 
Mazlum 

Bu hafta pazar 
Günü başlıyacak 

Sonbahar at yarışları onu
müzdeki pazar günü başfıyacak 
ve iki hafta xürecektir. Koşular 
için mühim hazırlıklar yapıl

mış ve fiyatler indirilmiştir. 

Koşu sahası çok mükemmel 
bir şekle konmuştur. 

Yarış ve islah encümeninin 
emrile paraaız davetiye usulü 
kaldmlmış olduğundan herkes 
koşu yerine para ile girebile
cektir, 

Pazar günkü dördüncü ve 
beşinci koşular handikap ko
şularıdır. Bu koşulara girecek 
olan atların handikapları şu 
suretle tesbit edilmiştir: 

Şurbara 64 kilo, Bekyar 61 
kilo, Barç 58,5 kilo, Kazba
dalya 56 kilo, Şuranpa 51 kilo 
Markiz elli kilo. 

Beşinci koşuda Aydın elli 
sekiz kilo ile koşacaklardır. . . ..... ' .. 
Lise mezunları 
da Kaymakam 
olabilecekler 

iç bakanlık uzun zamandan 
beri mülki teşkilatta çalışmakta 
olan ve kendilerinden gercek
ten istifade ed:len lise mezun· 
lunnın da Kaymakam olmaları 
nı temin maksadile dahiliye 
memurlarını kanununda değişik 
lik yapmaya karar vermiştir. 
Bakanlığın hazırlamış olduğu 
bir kanun layihasına göre lise 
mezunlarından olup da birinci 
sınıf komun direktorlüklerinde 
bulunmaş olanlar Kaymakam
lığa tayin olunabileç'!klerdir. 

, ı ı • ı ı ın r 

Projeleri hazırlanan 
üç yeni kanını 

Ekonami bakanlığı iç tecim 
genel direktorlüğü, "tağşişabn 
men'i hakkındakı kanunu de-
ğiştiren projeyi, ihracetçı teci
mer sıfatını .aşıyacaklar hak
kındaki kanun projesi: tecim 
ve endüstri odaları ve büroları 
kanun ve tüzükı:rinde yapıla
çak degişiklikler hakkındaki 
projeyi,, 15 ıkinciteşrine kadar 
esbabı mucibesile birlikte ha
zırlıyarak bakanlığa sunmuş 
olacaktır. Bunden başka oda
lar kongresi kararları üzerin
de de çalışmaktadır. 

ay 
sel e "" • • 

ıgı ı 

• neden • 
rın 

araştırıyor 

Borsanın hazırladığı liste ve cevabı 
Belediyenin müracaatı üze

rıne ilbaylık son zamanlarda 
anormal bir şekilde yükselmiş 
olan buğday fiatlerinin yükseliş 
sebebini borsadan sormuştur. 

Bunun için borsaca bir liste 
hazırlanmıştır. Bu listeye gö
re son bir ay zarfında 
buğday fıyati kılo başına altı 

u sal 

Baştaraıı I 11cı aı ıada -
tarafında biriken kadın er
kek kesif bir halk tabakası 
arasından lımçlurık sesleri yük
selmiştir. lzmir bu kadar derin 
bir acının ıstırabını çok az 
günlerde duymuş olduğunu gös
termiştir. 

Asri kabristanda dini tören
den sonra hazırlanan mezarla
ra deniz k urhanları yerleştiril
miş burada ilbay Fazlı Güleç 
içten gelen samimi duygularını 
ifade eyliyen bir h:tabe iradct
miştir. 

ILBA YIN NUTKU 
SAYIN ARKADAŞLAR; 

Şu dakikada toprağa bırak
tığımız talisiz ölüler bir felaket 

kurbanı olmak noldasından in
sanlık hesabına canını feda 
edenler yanında yer atmağa 

layıktırlar. 
Bunların canına mal olan fe

laket hepimizi teessürlere gark 
etti. Bilhassa birer uzvunu kay
betmelc suretile derin kederlere 
düşen aiJelelerin derdi çok bü· 
yüktür. Bunlara ve Türk ulusu
na baş sağısı dilerim felaket-

lerin acıklı tarafı olduğu gibi 
hakiki mahiyetleri ile faydah 
cepheleri de olduğu inkar olu
namaz. 

Bilirsiniz ki insanlık dünya 
yüzünde ilk nefes almağa baş
ladığı dakikadanberi tabiatle 
mücadele içindedir. Sinesinde 
huzur ve rahat bulduğumuz 
medeniyet bu mücadelenin mü-
barek bir eseridir. 

buçuk kuruştan sekiz buçuk 
ila 7,75 kuruşa yükselmiştir. 

Bu yükselisin sebebi Ziraat 
bankasının satmakta olduğu 

buğdayların fiyatlerinin bergün 
biraz daha yük~eltilmiş olarak 
piyasaya arzedilmiş olması imiş. 

Dün borsada buğday üzerine 
muamele olmamıştır. 

matem 
mezarları 

söylevi 
Her milletin denizcilik haya

tında olduğu gibi Türk deniz· 
cilik tarihi de bu ve bunun 
gibi bazı faciaları kaydetmek
tedir. 

Bu facialar görünüşte müca
delede tabiatın galebesinin 
tezahürü gibidir. Fakat haki
katte insanlığı teyakkuza da
vet etmek itibariyle tekamüle 
doğru haber vermektedir. Bu 
itibarla bu hadise de acıklı ol
makla beraber genç Türk de· 
nizciliğinin teka'mülünü hazır
lıyacak sebepler arasına geçe
ceğine şüphe yr.ktur. 

Kendilerine son vazifeyi ynpb· 
ğımız vatandaşları hürmetle anar 
ken bu hadisenin Türk deniz
ciliğinde son facıa olarak kal
ma~ını ve Türk denizciliğinin 
bundan hız alarak hakkı olan 
mertebeye yükselmesini dilerim -·--

a ur navlunları 
Kömür fiatlarmda yapılan 

130 kuruşluk tenzilatın deniz 
yolları ve vapurculuk sosyetesi 
eşya navlun tarifeleri üzerinde 
yapacağı tesirin derecesini in· 

celiyen Ekonomi bakanlığı şim
dilik bu tarifelerin eşya nav-
lunları kısmında yüzde on ten· 
zilat yapılmasını ve bu idare-
lerin ellerinde bulunan ve eski 
fiatla satın alınmış olan kö
mürleri gözönüne alarak bu 
tenzilatın 1 sonkanun tariHin
den itibaren yapılmasını tensib 
etmiştir. 

BJ~Y AZ PER llENi T EN l$ii y ii K. ZAFERi : 

E r GüZEL Ji'iLMtJ1~JliN EN GiiZELi : 

ŞAlll~SEI!LERiı ŞAHESElli: 

GiNiN SE S·ES • 
1 

........... ~mı;?m_. .............. .-..am .. ımmm11111m 
Çardaş Fürstin, Bitmemiş Şenfoni ve Kasta Diva filmlerini yaratan 

M THA EGGE TH 
DÜNYA SİNEMACIUGININ SES KRALI 

i ~ruBA 
AVRUPANIN EN MEŞHUR KOMİKLERİ 

Pol llörhiger - Pol f(emp - Theolingen 

CUMARTESİ GÜNÜ Matinelerden Başlıyarak 

ELHAMRA 1. Milli Kütüphane 
Sinemasına Şeref Kazandıracaktı " 

IJu filıııi görmiyenler 
iddiasında 

hayatında siııeına 
hu lunanıazlar. 

c. • 
., . -

ikinci Karantina 
Ocağı kongresi 
Akşam ikinci Karantina ocağı 

senelik kongresini yapmıştır. 

Kongre yönkurulunun senelik 
raporunu ve hazırlanan 936 
bütçesini tam bir ittifakla ka
bul ve semtin yangın musluk
ları, lağım elektrik temdidi 
gibi önemli ihtiyağlariyle bele
diyece döktürülen süprüntü 
yüzünden çoğalan sivrisinekler
den kurtarılması üzerinde gö
rüşülerek bunların dilekler ara
sına alınmasını kararlaştırdık
tan sonra yeni yön kurulu se
çimi yapılmış ve kurula yine 
ittifakla eski başkan hava kuru
mu başkatıbi bay Naci, mahal
le mümessili bay hoca Rakım, 
muallim mektebi öğretmenle

rinden binbaşı mütekaidi bay 
Kemal, Bilgi matbaası ser mü
rettibi bay Burhan eski üye· 
den bay Ramazan seçillmişler
dir. . . ' ..... 
Gümrüklerin yeni 
teşkilat kanunu 
lnhisarlarJar ve gümrükler 

yönetkeri B. Adilin başkanlığı' 
altında zat işleri direktörü B. 
Safi, ğümrükler genel .direk-
törü B. Mebmed Gündüz, mu· 
hasebe direktörü B. Şevketle 
kurulan bir komisyon dün de 
yeni teşkilat kanununun tatbi
ki etrafmda incelemelere de-
vam etmiştir. Yeni teşkilat 
kanununun tatbikine pek ya-
kında geçilecektir. 

•• 

Okul ar~-, 
imtihan talimatna
meleri etraf!nda 

BugUnkü okul imtihan tali
matnamelerinin değiştirilmesi 
için kültür bakanlığında bir 
komisyon toplandığını yazmış· 
tık. Komisyon bu yoldaki in
celemelerine devam etmekte
tedir. Yeni kabul edilen imti-
han usulü için ileri sürülen 
türlü teklifler arasında bir de 
eski imtihan talimatnamesinin 
yeniden tatbik edilmesi vardır. 
Buna göre talebeler bir ders yılı 
içinde öğretmenleri tarafından 
yapılacak iki yazılı imtihana 
girdikten başka ayrıca sın~f 
geçmek içine sene sonunda. bır 
de mümeyyiz karşısında imti
han vereceklerdir. Bu imti-
handa eyi not alamıyan talebe 
diğer iki yazılı imtihanda pek 
eyi notlar almış olsa bile mu
vaffak olmamış sayılacaktır . 

İmtihan talimatnamesi yerine 
geçecek bir nizamname pro-
jesi hazırlanması ve P!~jenin 
devlet surasından geçırılerek 
tatbik mevkiine konması esas 
itibarile kararlaşmıştır. Proje 
hazırlandıktan sonra bazı okul 
direktörleri Ankaraya davet 
olunacak ve proje üzerinde 
mütaleaları alınacaktır. 

ıllHll -='I 

Yüksek okul 
Mezunlarının askerliği 

Bakanlar Kurulu yüksek 
okul mezunlarının askere alın-
maları işini incelemek ve 
temin etmek üzere Başbakan· 
lık yönetkeri B. Kemalin baş· 
kanlığında bütün bakanhklar 
yönetkerlerinden katınç bir 
komisyon kurulmasına karar 
verilmiştir. Başbakanlık yönet-
keri bay Kemal bugün ( dün ) 
yönetkerlere bu kararı bildir
miştir. Komisyon ilk toplantı
sını bu ayın onbeşinde yapa-
caktır. 

1 
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eniz facias 
Şu, yürekler acısı deniz fa

ciası karşısında müteessir ol· 
mıyan hakikaten kimse kal
madı. Bunun müsebbibi birinci 
kaptan bile şimdi bu faciadan 
müteessir ve meyustur, amrna 
badelharabülbasra .. 

Gazetede facianın ta' silatını 
okudukça, kazazedelerin anlat
tıklarını duydukça tüylerim bir 
bir oluyor. Birkaç yaralı ile 
işin içinden sıyrılıp çıkmak ka
bil iken bağrılsa işidilecek ka
dar yakın bir yerde koskoca 
gemi canlar yakarak çöksün, 
gitsin! Olur iş değil. insanın 

buna inanası gelmiyor. 
Kendi nefsime: Durdukça 

içerliyorum. Bir taraftan l<ap· 
tana kızıyorum, bir taraftan 
tayfalara, kızıyorum ve asıl 
kızdığım da böyle çürük, çarık 
nuhtan kalma bir vapuru de
nize salıverenlere oluyor. 

Kaptana kızışımda çok hak: 
lıyım. Ta uzaklardanberi belb 
olan tehlikeyi görüp durtır~cn 
karaya kaçmayıp cehennernin. 
ortasına demir atarcasına ötekı 
dünyaya zincir uzabp deni~ 
ortasına vapuru demirlemes• 
olur zirzopluklardan değil, hele 
şu birşey yok diye birçok ted· 
birlere mani olması şaşılacak 
birşeydir. 

Ben bunları içerlediğim "8 

çok yandığım için yazmağ'~ 
mecbur oldum. Bu lafların şirnd• 
hiç faydası yok. Hani bir dar
bımesel vardır: 

Araba devrildikten sonr' 
yol ğösteren çok olur. 

Derler. Ben de bunlara dön-
. düm. Zaten bu facia çıktığı 

gündenberi herkes birer fikir 
beyan ederek şöyle olmalı iıniş, 
böyle olmalı imiş diye batmış 
vapura, boğulmuş insi\nlaraı 
uçan canlara yol gösterib, al<ıl 
veriyorlar. Mamafi bundan 
sonra, Allah göstermesin; böyle 
faciaların önüne geçmek için 
kulaklarda birer elmas küpe 
olsun bunlar .. 

Bu faciada ölenler şebi~ 
gibi birşey oldular, hatta gibi5• 

bile yok, şehid oldular. Onla· 
rın ruhlarının selametini diler 
ken, facia gazilerine yardırnfar 
gösteren teşekküllere ve şah~s
Jara yüreğimin bütün acısı ıle 
hürmet ve şükran sunarım. 

TOKDIL --
Ateş bastırıldı 
Alsancakta yenı Türkiye 

sokağında Feyzi kızı Gülsü(l'lı 
ikbal ve Alinin odasında, ko• 

kınulan mangaldan sıçnyan 
vılcımlardan yangın çıkmış ve 
bir şilte ile bir kil m yanmıŞ .. 
mıştır. Yangın büyümcdeP 
söndürülmüştür. 

'reşekkür edildi 
Milasın Kalın ağıl mevkiinde 

Fransız Argeoloji enstitüsü ta· 
f · at rafından yaptırılan ha rıY 

sona ermiştir. Bu hafriyatta 
· fa· Kültür bakanlığı komiserı sı 
k u

tile bulunmuş olan Selçu ~ 
zesi müdürü bay Vehbiye ~-

1 ·· 0stıtanbul Fransız Argeo 01ı e 
t .. ·· d" kt"' l" w .. den geleP usu ıre or ugun . i 
bir mektubta hafriyat yerıll 
gösteren planı hazarlamasınd~~ 
ve çalışmasından ötürü teşe 
kür edilmiştir. 

•••••• 11 -

Bay Lütfü .
1
, .. 

Karaburun 1· andarma teşkı ·,p-
tını teftiş eden Ubayhk J b y 
darma komutanı binbaşı 8 

Lütfü şehrimize dönmüştür. 

Vazifeye başladı 
llbaylık jandarma yark01110

:. 

b' b•" tanlığına atanmış ola_n . ıo e" 
bay Hulüsi Gür şehrımıze ~ll
lerek dün vazifesine btıŞ 
mışbr. 
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''Görüyorum ki siz gerçekt~n }'ılan
larla çok kaynaşmış, zehirlenmişsiniz,, ı~ 

............. ~ ... 
Sonra kendi kendine güle- bir kadından doğduğunuzu ' 

rek: düşünür, ananı2.a olsun saygı 
- Ne dalgınlık bay doktor! ödevinizi kaybetmezdiniz ... 

Bayan Sunayı mı özledin? Ha- - Anam, anam mı dedinız?. 

c:::: __ ====z 

Zecri tedbirler .. meselesi 
Kamutayda Dış bakanımız önemli 
diyevde bulundu-Kanun kabul edildi 

Yır art'k o!mıyacak Aytene Fakat siz kimsiniz? Doktor?. 
bugün mutlak gıtmek Hızumunu Bu ses!.. Beni geçmişin karan-
llılatmalıyım .. Beni hergüu bir Jık cehennemlerine çekiyor, 
•taile ile atlatıyor, ona kalsa siz de bir bavva kızısınız mut-
do t k lak .. s unun olu büsbütün alçı-

1 Boğazlatda Türkiyen:n alacağ~ müdafaa tedhiflerinin 
dev etler tarafından iyi karşılanacağı ümidi izhar edildi 

da Evet evet aldanmıyorum, bu 
il çıkana kadar buradan ay- ses, bu bakış yalan kusan a .... 

rılnııyacak!.. Suna öfke ile sözünü kesti: 
Vaıoyu yerine bırakırken Susunuz! Sizi söyle-

•aıgeçti. mekten menederim e~er Ay-
b Suna ç~çeğe bayılırdı. Şimdi . tene söz vermemiş olsam .. Fa-
Ullları Özgürün od sana gö- kat siz ne yazık ki onun saygı 
tG~ek fena olmıyacak .. Oda- ve dostluğuna layık deyilsiniz. 
~il ağır havasını bu taze Ley- Hayatınızı zehirleyen acı ne 
aklarla değıştirmek, bahar ko- olursa olsun, ayten aylardır 
~Usiyle hastanın karanlık ba- size onu unutturmak için çalıştı 
auılarını şenlendirmek eyı temiz dostluğu, arkadaşlığı 
Olurdu. yüksek azmini bir yıldır size 

Çiçeklerle yürüdü.. Kapıyı gösteren bu kız sizde kadın-
htaşça itti, Özgürün sırtı ka- ı lığa karşı bır saygı uyandır-
~ ,l mağa yetmez mi? 
ıya dönük yatıyordu... 1 Özgür tek kolunu kaldırdı 

V Suna yavaşça içeri girdi. • bir hamlede doktorun elini ya
Q~ıo!u masa üstüne bıraktı. : 
. ır ıskemle çekip masa üze
~dc mecmuaların yapraklarını 
"'Qışbrmağa başladı. Özgür 
~Yak bpırdısı ile dönmüştü. 
Q~llaya sonra çiçeklere baktı. 

ka!adı .. 

l
irden şiddetli bir sarsınb 

Odu, 

liasta zayıf vücudu ürpere• 
~k örtüleri fulattı, yatağından 
rladı. Masa üzerinde duran 

'•ıoyu kaph yere fırlatb Yüzü 
laaoıınordu, haykırdi: 
. - Bunlan ne diye getirdi

lliı buraya? .. 
Bir hınçkırık boğazını tıkadı. 
Suııa hayretle: 

ı, - Ne oldunuz, çıldırdınız mı 
•y? Kadınlardan hoşlanmıyor 
~uz, peki... Fakat çiçek? 
l ıı. tabiata, tabiabn bütün gü· 
tUılderine harb açmıı bir çıl

l•n ınısınız yoksa? .. 
dı - Çılgın? Hayır daha çıl· 
d rr:nadım. Fakat siz beni çıl· 
t~rtıyorsunuz. Kaldırınız gözüm 
ı.ı l'IJlesin bunları... Bunlar, bu 

11 
ararmış renk k&dınınm hiya-

s~tle moraran kirli zengidir. 
ın · ı ır ere yayılan bu koku da 

- Söyle o da mı sizden? 
demek, demek aldanmıyorum. 

en temiz en dost görünenleri
nir. bile iki yüz, iki ruh taşı
yor. Bu en tabıi görünen dost
luklarınızda bile bir mal<sat 
bir bile olmadığı ne maJüm .• 

Aytenin beni aldatmaktan, 
her karşıma çıkınca yaJan söy
lemekten kimDilir ne çıkarı ne 
gizli bir do!abı var. 

Suna şiddetle elini çekti. 
Acı bir bakışla: 

- Böyle mi sanıyorsunuz? 
Görüyorum ki siz gerçekten 
yılanlarla çok kaynaşmış ve 
zehirlenmişsiniz. Şimai size 
doktorca bir panzehir vermeği 
bile lüzumsuz görürüm. 

istediğiniz gibi ondan ve 
benden şüphe ediniz. Sizi bu 
fena sanılardan çekmeği hiç 
düşünmem. Yalnız Ayten ge-
lince onun da yanınızda zehir
lenmemesi için alıp birlik gi
deceğim. Siz onu anlayacak 
takdir edecek kabiliyette bir 
adam değilsiniz bay Özgür .. 

Madem ki öğrendiniz şimdi 
sakJamıyacağım da. Evet arka
daşım sizin için merakla başh
yan bir dostluk besliyor. Ayni 
büyük bir ağabey 5evgisile size 
sokuluyo, değerli bir öğretmen 
olduğunuzu söyliyerek saygısını 

Ankara, 13 (Ö.T) - Bergitelerin tatbiki hak- Türkiyenin alacağı müdafaa tedbirlerinin dev-
kındaki kanun liiyıhasını kamutaya veren Dış Jetler tarafından iyi kar~ılanacağı ümidin} gös-
bakanı B. Tevfik Ri.iştü Aras bu münasebetle termiş ve kanun kabul olunmuştur. 
bir söylev vererek Türkiyenin durumunu anlat- Müzakere esnasında ilk defa olarak kürsüye 
mıştır. Başbakanın, Uraylar kongresinde Türki- çıkan Afyon saylavı bay Türker zecri tedbirlerin 
yenin amadarmı ve memleketin baymdırlığını tatbiki etrafında uzun uzadıya beyanatta buluoa-
gözeten barışsi asyasmı hatırlattıktan sonra dış rak; benim bildiğim birşey varsa zecri tedbirlere 
bakanı memleketi gaile!ere kaptırmamak için iştirak ederken ticaretimizin sektedar olacağı 
bir barış siyasasına ıhtiyaç olduğunu ve siya- ihtimalidir.Ben ticaretimize ve belki de siya-
saııın da muahedelere riayet esasına dayandı- setimize dokunacek olan bu işe girişmesek olmaz 
ğmı tekrar etmiş ve demıştir ki: mıydı diyorum. Mesele çok önemlidir. Etraflıca 

Son aylarda u uslar sosyetesi ltalyan - Habeş tetkik etmiş olduğunuza ve yüksek kararınızı 
ihtilafile uğraşmıştır. Bizim bu işdeki durumu- ona göre vereceğinize eminim demiştir. 
muz ancak uluslar sosyetesi üyesi sıfatile üze- Bundan sonra alkışlar arasında kürsüye 
rimize düşan taahhüdlerle çizilmiştir. ltalya ile gelen Dış işleri bakanı b:ıy Tevfik Rilştü Aras 
münasebetlerimiz ıse daima on senedenberi de- · h 
vam eden bitaraflık ve dostluk muahedesine uzun beyanatta bulunarak, Uluslar cemiyetı eyeti 
dayanmaktadır. umumiyesince teşkil olunan irtibat komitesinin 

Arsıulusal siyasada bizim prensibimiz uluslar misakın 16 ncı maddesi mucibince Uluslar ce-
andlaşmasma, KeJloğ-Briyan paktına ve karşı- miyeti azalarına terettüp eden vecibelere ait 
lıklı anlaşmalara dayanan kollektif emniyet si- olarak kabul edilen iktisadi ve mali tedbirlerin 
yasasıdır. Bununla beraber Türkiye güveninin cemiyet azasından bulunan Türkiye cumnriyeti-
esası olan ulusal müdafaasını daima kuvvetli vin de üzerine düşen vazifeyi tatbik hususunda 
bulundurmak zaruretindedir. Bu münasebetle iycabeden mukarreaatın ittihazı için icra vekil-
boğazların vaziyetine işaret eden dışbakanı leri heyetıne salahiyet verilmesini istemiştir. .......... 

lngiltere ne istiyor 
Akdenizdeki hikimiyetini hiç bir 

Devlet tehdid etn~enıelidir 
Paris, 13 (Ô.R} - "Journal 

dö Rouenu,, ltalyan notasından 
bahsederken diyor ki : Afrika 
harbı bir deniz harbıdır.Abukir 
deniz muharebesinde Fransız fi
losu lngilizler tarafından mah
vedildikten sonra Fransanın 
Mısır sefiri nasıl ki Napolyonun 
mucize gibi kurtulması sayesinde 
mümkün olmuşsa ltalyanların 
Erihe ve Somali seferleri de 
ancak B. Mussolininin bir kaç 

olmaktır. Bunun için uzlaşma \ anlaşmalarını ilga edeceğini 
görüşmeleri Akdeniz muvaze- bildiriyor. 
nesı meselesine dayanmakta "Depeche de Toulouse,, ltal-
ve lngiltere her şeyden ziyade· yan gazetelerinin berkiteler 

meselesinde Fransaya çatma
bu latin denizinde hakim ol-
mak amacını gütmektedir. larına teessüf ediyor ve di

yor ki: 
'

1 France de Bordeair,, ltal- "Bizi Italyayı tercih. etme-
yan dış siyasasının değiştiğini mekle itham ediyorlar. ltalyaya 
görmektedir. Şimdiye kadar daima ihtiyat nasihatleri ver-
bergitelere sadece mukave- miş olan Fransa kendi hesabı-
mdten bahsedıliyordu. Şimdi na mümkün olan her tavizatı 
B. Mussolini karşılık hücuma yapmıştır. Bu da müzakereye 
geçerek bergiteleri tatbik eden girişerek ltalyayı daha anla-
memlt:ketierin mallarına ltal- yışlı bir telakkiye götürmak 
yayı kapayacağını ve hatta içindir. B. Laval bütün gayret-
bunlarla yapılmış olan tecim )erini ltalya için yapmıştır.,, -· ....... . 

Berlinde 
·······-ltalvan notası .. 

H~kkında 
l Hiçbir tefsir y&rpflm•yacak 

Paris 13 (Ö.R)- Berlinden 
bildiriliyor: İtalyan notası Ber
lin hükumetine de verilmiştir. 

Fakat Alman sıyasal çevenleri
nin kanaatınca Almanyanın bu 
nota etrafındaki münakaşada 
yer almasından hiç bir faydası 
olamaz. Bunun için Alman hü
kumeti ·1otayı her ne suretle 
olursa olsun tefsirden sakına
caktır. Alman çevren~e .. iude 
şurası bir daha tekrar ed ı iyor 
ki; ltalyan-Habeş anlaşmazlı· 

ğından Almanya yalnız bitaraf 
değil, anlaşmazlığın tamamile 
dışındaciır. Şu halde Italyan 
notasını tefsir için elinde biç 
bir unsur yoktur. 

Paris, 13 (Ö.R)-ltalyan ga
zeteleri hükumetlerinin notasını 
tabii tasvip etmekte ve bergi· 
lelerin kanuna aykırı olduğunu 
yazarak bunları tatbik edecek 
devletlerin ayrı ayrı mesul ola
caklarını helirmektedirler. 

ispanya' da 
Finansal durum 

Madrid, 13 (Ö.R) - Kortes 
kurulunda Madrid sayJayı bay 
Perez Madrigol finansal du
rum üzerinde bir istizah yap
mış ise de Başbakan ve F'mans 
Bakanı çok tenkidli olan bu 
sorulara cevab vermek isteme
miştir. Umumiğ idareye niha
yet veren bir hükümet takriri 
19 a kaFŞl 133 oyla kabul edil
miştir. lspan .-a böylece aermal 
duruma dönmektedir. 

Fedakar 
Kaptanlara 
Celal Bayarın 
Teşekkürleri 

Ankara, 12 (A.A) - lstih
barımıza nazaran Ekonomi ba
kanı Celal Bayar balen açık 
denizlere açılmış bulunan Pola 

vapurunu telsizle bularak süva
risine İnebolu gemisi yokuları
nın kurtaralması için sarfetmiş 

olduğu gayretten dolayı teşek· 
kür etmiştir. 

;
11un yavaş yavaş baş döndü· 

Nn, zahirleyen kokusudur. 
)'~den kaçmak istediğim bu 
d~ a.n, riya atımlarını karşıma 
t 1 

tiniz? Neden düşünmek is
d:tııediğim şeyleri bana düşün-

Urdü .. ? V d b . aı~ nuz e ne en enı 

~lllden çekip yaşattınız? 

esirgemiyor ve sizden isiifade 
ettiğini söylüyor. 

Ömer ağa telgraf verince 
biran bile tereddüt etmeden 
yanınıza koşmak istedi. Fakat 
annesig eoç bir kızın, bir ho-

yıldan beri devamlı çalışarak 
kuvvetli harp filosunun himaye 
sinde kuvvetli bir tecim filosu 
vücuda getirmiş olması saye
sinde mümkiin olmuştur. 

"Elaieur de Nice,, de aynı 
fikirdedir: ftalyan-Habeş anlaş
mazlığı ikinci·sırada kalır. Asıl 
mesele lngilterenin Akdeniz
deki durumudur. lngiltere ne is 
tiyor? istediği, birdaba hiç bir 
devlet tarafından Akdenizdeki 
hakimiyeti ehdid edilemiyecek 
dereeede bir üstünlüğe malik 

Yunan Kralı hareket etti 
Celal Bayar ayni zamanda 

İstikbal şilebi süvarisine de 
ayni maalde bir telgraf yolla
mıştır. 

-tt una zorla onu yatağına 
tak· Arhk her ihtiyatı unuta
til tabii sesinin bütün şidde-

t aöyl d' e ı. o;. Zavallı bir hasta.;ınız bay 
tlb iur... Eğer öyle olmasa 

et Yerden bilmediğinizi ve 

. canın da o!sa bekar evinde 
yapayalnız hasta bakıcılık et
mesine izin vermediğinden be
nim arkadaşlığıma ve doktor
luğuma koştu. 

- Somı Vm· -
.. ,, . . ... ~ .·. .. ... ...~. ''~ ... ~..... ...... . -......... ,~.-.. "'~,.~ ,_. 

fJIAüRiCE 
8E=raberlnde :aoo güzel kız ve en yü sek Fransız artistleri olduğu halde 

15 ikinci teşrın 1935 cuma günü 

TAYYARE Sinemasında en büyük eseri olan 

FOLi BERJER 
Filmine bütün lzmirlileri davet ediyor. Bu film yalnız bir hafta gösterileceğinden 

görmek ıçm acele etmek lazımdır 

FOLi ERJER 
Baştan başa lüks, fantazi, eğlence zevk filmidir. 

MAURiCE · cHEVALiER 
Meşhur " VALANTİNA ,, şarkısı da dahil olmak üzere 5 güzel ıarkı söyliyecek, iki 

fahsiyet yaratacakbr. 
Fiyatlarda 

Pariste ve Romada durarak mühim 
Konuşmalar yapacaktır. 

Paris, 13 (Ö.R) - Kral Yor
gi il Yunanistana dönmek üze
re Londradan ayrılmışhr. Ha
reketinden önce Y orgi, lngiltere 
Kralı George V ile uzun uza
dıya görüşmüş ve bundan sonra 
lngiliz Başbakanı B. Beldvini 
ziyaret ederek Yunanistanı il-
giliyen meseleler \'e bilhassa 
krallığın kurulmasından çıkan 

durum üzerinde konuşmuştur. 
Yorgi yarın [bugün) Parisin 
misafiri olacak ve burada cum
hur başkam B. Albert Lebrun 

ve başbakan B. Laval ile gö
rüşecektir. 

Yunan kıraiı buradan Roma 
yoluyle gezisine devam ederek 
Romada Italya kıralı Victor -
Emmanuel ile görüşecektir. Kı
ralm Fransa. lngaterc v~ ltal
ya dev!et bakanlariyle yüpaca-

ğı mülakatlara büyük bir önem 
verilerek Y orginin Yunanis
tanda takınacağı tavU" üzerinde 
bunların müessir olacağı söy
lenm ektedir. 

Beş se e i ikinci 
En Üs ri pli ımız ... 

lstanbul, 12 (Özel) - Ekonomi bakanlığınca hazırlanan beş 
senelik ikinci endüstri planının martta ilan edilmesi muhtemeldir. 
Planda madenler, elektrifikasyon işleri önemli yer almaktadır. 

Habeşler bin esir aldı 
lstanbul, 13 (Ôzel) - Habetler, Somalı cephe•inde Jtalyan 

ol'.duaunda ·hizmet gören bin kadar Somali !l.kerini eair Ye bet 
tank'ı zaptehnitlerdir. 

Şefkat yurdu 
Ankaro, 13 (Özel)- Kızılay 

burada kimsesizler için şefkat 

yurdu açtı. 

Ankarada 
Balo mütehassısı 
Ankara, 13 (Özel) - Viya

nadan Aııkaraya bir balo mü· 
tehassısı geldi. Mütehassıs 

para almıyacal<tır. 

Avusturyada 
Viyana, 12 (A.A) - Dış ba

kanı diyet meclisinde: Avustur
yanın diğer u!uslara iltihak 
ederek ltalyaya çıkarılacak 
harp malzemesi üzerinde am
bargo koyacağını bildırmiştir. 

Bir kadın bir Çin 
llbayını öldürdü 

Pekin, 13 ( Ö.R ) - Çinin 
en eski ~lbaylarından general 
Su-Çang-Feng bir kad111 tara
fından tabanca kurşunile otdil· 
rülmilttür. 1924 yılana kadar 
fimal eyaJetJerini eJde etmit v.e 
sonra ulusal kuv~etfer tarafın· 
dan mağJ.Gp edilmişti. 



1 mak -FilyoS Demiryolu 
A ,, ılış töreni Bayındırlık Bakanı Çetin 
Kayanın sıcak bir sQylevi e 

• •• un yapı ı 
-----------····------------

Bu kömür yolu, endüstrimizi ve günden güne artmakta 
olan demiryollarımızı besliyecek enerjinin şah damarıdır 

filyos, 12 (A.A) - Ankara
Filyos demiryolunun aç~ tö
reni Bayındırlık bakanı Ali 
Çetiokayanın aşaj'ıdaki söyle~ 
vile yapılmıştır. 

Sayın konuklarımız, sevgili 
yurddaşlarımız; 

Bugün büyük ulusumuzun 
zamanlardanberi özlediği en 
önemh menzillerden biri olan 
kara elmasm, kömür hazine
sinin kapısına dayanmış bulu
nuyoruz. iyi bilirsiniz ki bu 
zengin maden hazinesine bizi 
ulaştıran demiryolu, yurdu de
mir ağlarla örmek kadar, tü
teo bacalarla da süslemek az
minde bulunan yüce başbakan 
ismet lnönünün çok uzaklan 
gören düşünce ve isabetli de
miryolu siyasetinin değerli ve 
mesud bir neticesidir. 

Bu kömür yolu daha bugün
den Anadolu yaylasında yer 
yer kurulan ve kurulacak olan 
ağır endüstrimizi ve günden 
güne artmakta olan demiryol
larımızı besleyecek enerjinin 
şah damarıdır. Bundan dolayı
dır ki yolun takibettiği istika
meti ancak bu gayeye varmak 
için geçilmittir. 

Diğer bazı hatlarla bu hat
tan fenni murakabesi 7 şubat 
1927 senesinde lsveç ve Dani
marka gurubuna verilmiş ve in
şaat malzemesini kolay nakle
dilebileceği düşüncesiyle inşa
sına 13 Hazıran 1927 de bu 
noktadan, Filyostan başlanmıı 
ve bu suretle şu önümüzde 
g6rülen iskele ve sair tesisat 
kurulmuştur. Fakat sonraları 
Sivas battmın ilerlemesi ve 
nakliyatm kara tarafmdan yapd 
masında kolaylık olunca bu 
taraftan başlanmış olan el Eski 
pazarda durdurulmuş ve buna 
karşı hattın diğer ucu olan 
Irmak - Filyos hattından Çan· 
kınya döğru inşaata devam 
olunarak Çankmya kadar 105 
kilometrelik kımu 13 Nisan 
1931 tarihinde işletmeye açıl

mışbr. 

Bu saralarda baş gösteren 
iktisadi darhklar ve engeller 
dolayısile inşaat durgunluğa 
uğradığı halde her karşılaştığı 
güçlüğü yenmekte büyük bir 
zevk duyan cumurluk idaresi 
işin temposu ağırlaşsa da ara

aını kesmek.,izin daima ileri 
atılışlarla böylece sona ermeğe 
muvaffak olmuştur. 

Hattm Irmak ile Filyos ara
ıındaki uzunluğu 391 kilomet
redir. Üzerinde 27 istasyon 
1378 adet menfez ve köprü 
aekiz bin metre uzunluğunda 
57 tünel vardır. Büyük \'e zarif 
köprülerin her biri . ve hele 
bütün memleket demiryolların
daki tünellerin en uzunu olan 
3440 metrelik tüneli Türk eli 
ile kurulmuş fen ve san'at ör
neğidir. Bu hattm inşasına 

devlet bazi:ı esinden sarfedilen 
para kırk beş milyon liradır. 

Hattın geçtiği yerler nü
fusu kalabalık, toprakları 
:zengin ormanların güzel ve 
verimi maddelerinin çok olması 
dolayısile yakın bir gelecekte 

kardeş illerde demir kol sala· 
cak olan Diyarıbekir surların

dan kopacak şenlik seslerinin 
ne kutlu bayramların sıralana· 
cağını şimdiden müjdeliyebili
rim. Bu u'usal ve çok önemli hiz· 
metleri takdirinize sunarken ha· 

/Jmak - rily~ de1111J'}'O/andan bit/uır manzara 
hat boyunca kurulacak o lan yırh işlerde fikir ve biJgilerile 
fabrikalarla buralarda bir kat uğraşan küçük, büyük iş arka-
daba bayındırlık ve refahın daşlarama ve bu y.llda çalışan 
artacağı tabiidir. vat~n çoculdanna teşekkür. ve: 

. . . _. aynı zamanda doğruluk ve btlgı 
.. Fı~!os ~on _bır m~nzil d~~ıl iJe hareket eden ve işin başa-

komur hazınesıne gırmek ıçın rılmasma yardım eyJiyen lsveç 
bir kapıdır. Hat şimdiden, Zon- ve Danimarka gruplarm:ı Her 
guldağa. Er~ğliye doğru uzan- Kampa samimiğ memnuniyet-
maktadır. Pek kısa bir zaman !erimizi bildirmeği ödev bilirim. 
sonra bu töreni Zonguldaktada Ulusal amaçlarımızdan biri 
yapmak ile büyük bir saadet olan şu değerli işe iştirak ar-
duyarak bahtiyarlığımız arta- zusu ve manevi zevki ile da· 
cakbr. vetimize icabet ederek gelmiş 

Önderimiz Atatürkün sevgili olan sayın konuklarımıza say-
milletine gösterdiği her yol iş- gılar sunarım. 
te bugün kıyısında bulunduğu- Sevgili yurddaşlar, 
muz bu deniz kadar geniş, Milli mücadel~mizin en. par-
engin, temiz ve hür alanlara lak zaferle netıcelenmesınden 
çıkan Türk milleti, bugün de sonra inkılabımızın eriştirm~ğe 
yarın da inkılabın bu gibi de· muvaffak olan Yüce Atatürkü-
ğerli eserleriyle daima gurur müz ile onun eserini sabetle 
ve iftihar duyacakbr. Ve bu da ve başarıla bir irade ile durub 
şerefli bir hakkıdi:. dinlenmeden takib eden yük-

Arkadaşlar ; sek Başbakanımız ismet lnönün 
Bugün sonsuz bir sevinçle daima ilerisini gören yüksek 

kutladığımız bu açılma bayra- basiret ve zekalanna borçluyuz. 
mını şu birkaç gün içinde Ey Türkün gözbebeği Ka-
garpta Anadolunun Akdeniz mil Atatürk, Karadenizin bu 
kıyılarına bakan Isparta ve güzel kıydarından sana bin· 
Burdur yaylalarından ve şarkta Jerce minnet ve selam. 

lngiJterede • 
seçım var 

Bugünkü seçimin sonuçları arsıulusal 
Siyasayı ilg~lendırecektir 

Paris , 13 lÔ.R) - Büyük ilgi uyandıran nokta muhalefet 
Britanyada seçim yarın (Bugün) partisinin ne dereceye kadar 
yapıhyor. Bu dakikada bu se- mevkiioi sağlamlaşbracağıdır. 
çimin ehemmiyeti lngiltere hu- Sosyalist Partisinin müstakil 
dntlarmı aş·maktadır. .. ~?giliz liberallerden de bazı yerler 
parlamentosunun teşekkulu Av- ,,,. . 
rupa memleketlerinin hiçbirisini ka~~ası . pek muhte~eldır . .. 
ilgisiz barakamaz. Şimdiye kadar lngilız sıyasasının alacagı şe-
yapılan seçimlerde hükümet kil bu neticelere bağh-
bir partiden diğerine geçerdi dır. Hükumet partisi um-
lşç.i . partisi~e m1;1b~fazakar duğu kadar kuvvetli bir ekse-
partı s~ra .. ıle seçımı ~aza- ri et kazanırsa, açıkça anlattım 
narak bırbırı ardınca ışba• . Y • a· 
şına geliyordu. Bu defa böyl~ ıç ve dış sı:~sasını ve ~u so· 
birşey olmıyacağını her ikı nuncusu ıçındede bılhassa 
parti de biliyorlar. Yani bü- Italyan-Habeş anlaşmazlığı kar· 
kfımet partisinin yine eks'!riyet şısındaki politikasmı daha zi-
kazanacağı muhakkaktır. Fakat yade kuvvetle tatbik edecektir. 

Memleketimizin yetiştirdiği yegane modern okuyucumuz 

MÜNiR NURETTiN 
Seçimden sonra B. Baldvinin 

ilk işi kabinesinde yapacağı 
değişiklikleri düşünmek ola· 
cakbr. Sir Samuel Hoarein dış 
bakanhğında kalacağı şimdiden 
biliniyor. Bunun için B. Lavalın VE ARKADAŞLARI 

Muhterem müdavimlerimizden yüzlercesinin arzu ve israrları 
üzerine İstanbula avdet etmezden evvel son veda konserini 

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

proğram içinde 

ELHAMRA Siv?.~~ti~smda 

çahşmalarma müvazi olarak Sir 
Samuel Hoare de Roma ile uz· 
laşma teşebbülerine devam et
mektedir. Bu teşebbüsler bir ta
raftan Ciği sarayında B. Musso-
lini ve lngiJiz elçisi sir Eric Drum
mond arasında cliger taraftan 
Pariste B. LavaJ ve ltalyan 
elçisi B. Cerutti arasıudaki 

eler!e kendini 

Son dakika 
·• • .. :.;: • ••• ; • ~ • .,... r • • • '• • : ' • • ,.. ' _.., • • 

• • 
t lya Protesto no~asB 

lngiliz çevenleri ltalyanın hilii ayni 
iddialarda ıSrarına şaşmaktadır 

gazeteleri bunları bir defa daha cerhederek 
diyorlar ki : 

PARIS 13 ( Ö. R) - Londradan bildiriliyor: 
Bergiteleri tatbika karar veren devletlere veri
len Italyao protesto notası Londrada önemle 
karşllanmamııhr. Bu uotada ileri sürülen fikir
lerin Cenevrede1 Uluslar Sosyetesi Kon:o;ey ve 
kurulu karşısında müdafaa edilen fikirlerin ayni 
olduğu ve diplomasi yoluyle yapılan ğörüşme
lerde de ileri sürüldüğü bildirilmektedir. Bunun 
için yeni hiç bir unsuru ihtiva etmiyen bu nota 
Büyük Britanya . hükumetinin ltalyan • Habeş 
anlaşmazJığı karşısındaki durumunu değiştirme
diği gibi bergitclerin tatbikine ait alan karan 
üzerinde de hiç bir suretle müessir olamaz. 

ltalyan iddialannın esassızlığı şimdiye kadar 
gösteriJmiş olmakla beraber Ingiliz çevrenleri ve 

ltalyanın Cenevreye gönderdiği muhbranıll 
gözönünde tutulmidığı doğru değildir. Buouo 
tersine olarak ltalyan memorandumu Uluslar 
Sosyetesinin beşler komitesi ve sonra on üçler 
komitesi tarafından incelendiği gibi konsey "e 
kurul tarafından da tetkik edilmiştir. Italyall 
iddiaları kabul edilmemişse, bunun sebebi. ldtal" 
yanın muhtırasına - ehemmiyet verilmediğin eo 
değil sadece bu iddiaların hükümsüz obnas.ıD" 
dandır. Bunun için ltalyanın Uluslar Sosyetes~ 
üye olan devletlerin hep birlikte Cenevre e 
inceledikleri ve reddettikleri iddiaları şimdi b~ 
biri nezdinde ayn ayn tekrar etmesine şaşı 
maktadır. 

talya adım adım gerileyor 
1 

abeşi;tanı istiladan vazgeçtiler mi? 
Kenar topraklardan manda istiyorlar 

Paris 13 (Ö.R) - ltalyan notasını tefsir eden Figaro gazetesi, bu notadaki bazı fıkralara g:r• 
ltalyanın Hebeşistanı istilB etmekt hatta bu memleket üzerine bir himaye kurmak sevdasın •: 
vazgeçtiğini ve sadece asıl Habeşistanın dışındaki kenar topraklar liı:erinde bir " manda ,, Y 
kanacağmı yazmakta ve bunun bir münakaşa zemini olabileceğini ileri sürmektedir. 

"Matin,. lngiliz hükumetinin seçim bitmezden önce ltalyan notasına karşı kat'i bir dur&Jlll 
takınamıyacağını, fakat uzlaşma teşebbüsler.ine deva';!1 edecejini ümit ediyor. . dut• 

"Ekselsior,,da ltalyan-Habeş davasına verılecek çozge ne olursa olsun, ımparatorun o~ de 
ltalyanlar tarafından kat'i surette yenilmedikçe bunun bir hükmü olamiyacağını ve bidiselerııı 
bu tezi kuvvetlendirdiğini yazıyor. · ..... 

BiiYük·····muha~eıJ"e······ııazırıii• 
Habeşler Makallenin cenubund~ 
ltalyanları bozguna uğratacaklar mı · 

Roma, 9 (P.S) - Gazeteler 
ltalyan ileri hareketinin Des
sjede toplanan büyük Habeş 
kuvvetleri karşısında ağır de
nençlerden geçmeğe mecbur 
kalacağını kaydediyorlar. Po
polo Roma diyor ki: "Düşman 
istediği zaman ileri hareketi
mizi yavaşlattırabilecek kuv· 
vetli teslihata maliktir. Buca 
Habeş askerlerinin savaştıkları 
yerlere olan bilgisi kahlabilir. 
Böylece Habeş başkumandan
lığının bulunduğu Dessiey 
çevresinde çok sağlam bir mü
dafaa hattı organize etmesi 
mümkündür. 

Mesaceronun süel münekkidi 
diyor ki: " Habeş kuvvetleri 
bizle Celiko etrafında veya 60 
kilemetre cenupta Am balagui· 
de karşılaşacaklardar. Burada 
Italyan ordusunun karşısına 
Ras Kasat Ras Seyumt Mulu
gete ve Ayaleonun kuvvetleri 
çıkacaklardır. Bilhassa bu so-
nuncunun kuvvetleri ltalyan
larm yollaı ıaı kesmeğe çalış-! 
maktadır. Birinci ihtimal ta· 
hakkuk ederse pek yakında 
bir'kaç gün sürecek büyük bir 
meydan muharebesi olacaktır. 

Burada iki ordu da bütün kuv
vetlerini ve ihtiyatlanm faali
yete geçireceklerdir. 

HABEŞ ORDUSUNUN 
PLANI 

Adis-Ababa 9 (P.S) - Ha
beş süel seferlerinin hazırla
dıkları harb planına göre pek 
yakında Makallenin cenubunda 
Antalo ve Koram arasında 
büyük bir muharebe olacakhr. 
Buradan Dessiyeye giden ker
van yolları batı cihetinden 
gelecek yan taarruzlarına çok 
açık ve yüksek bir yayladan 
geçmektedir, Hab-;şler burada 
sevkulceyş noktalara çok önemla 

HABEŞLERiN TAARRUZ PLANLA!!,! - ~~ 

Bu yaylanın doğusunda bulu
nan bütün dağ silsilesinin te
peleri Habeşler tarafından tu
tulmuş olub Negüsün ordusu 
düşmanına bu hareket üslerin
den saldıracakbr. Böyleee ltal-
yanlar sağcenahta taarruza 
geçerken Habeşler ltalyan sol
cenabına yükleneceklerdir. Ma
kalleden cenuba doğru ltaJyan 
ileri hareketi çok dar bir cep
he üzerinde yapılacaktır. Zira 
toprağın tabii yapısı daha yay
gın şekilde bir ileri hareketini 
imkansız kılmaktadır. 

altıııd' 
tanm genel kumandası pıuo 
Ras Kassa ve Ras Seyuhtefif 

1 "I pıU muntazam ordu arı c . rıın 
• • A rlerı ya j 

kabılelerın cengave ucuo• 
milyonluk bir kuvvet " f-laile 
getirmişler. lmparat~~k gi~ 
Selase, büyük Mene 1.. l<tl" 

· ı b··yuk mukaddes oku ı e u b 11 iıı 
rargiba helecek, muh:r~r e b'1" 
bir kısmmda bizzat a~ •11111111 

lunacaktır. Bu ':'la.beş ~1~91<t• 
teferruatı çok gızh tul bİ' 
olmasına rağmen Italy:ıolı.ar 1c1ll• 
kez Makalleden ad•"':uı" 
uzaklaşınca Habeş taar 
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Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapdan Satışlar 
~ 

Uz Um 
Alıcı Fiat 

Alyoti bi. 8 
703 T Debas 8 50 

13 75 
11 75 
11 50 
15 

Üzüm üzerine m a 
gibi son hafta 

ele er hara et idi • Geçen hafta olduğu 

574 Albayrak tic. 9 
420 M J Taranto 9 75 
402,5 H Z Ahmet 8 
356 S Süleymano 8 
330 inhisar ida. 5 75 
313 Selardin 10 50 

13 so 
ıs 
6 50 

12 50 
13 50 
12 için e d~ te effüler kaydolunmuştur 161,5 Koo ittihat 9 25 

142 Y 1 TaJiit 9 75 

Her cins ürünler Üzerine 
'k•Bu ayın altıncı gününden on 
~ ınci gününe kadar şehrim.iz 
taret ve zahire borsasının 

~~§reylediği gündelik satış 
~ltenlerine göre hafta içinde 

rsada alınıp sablmıı olan 
toprak mahsulleri ile ir eşya
~n haftalık sabş miktarlara 
Şoylcce hülisa edilebilir : 
~lılan eşyamn haftalık fiyatı 
ıs • 
mı miktarı en en 

lJ çu. a ağı yukar 
\'·bugday se. 1000 8,75 8,75 

erli ,, ,, 343 7,75 7,75 
lıt '' . ,, yum. 841 8,125 8,50 
trsın buğday 500 7 ,625 7 ,625 

4 :_ huğ. vad.6422 7, 7,75 • 
·_~a Uşak 440 S,75 5,751 
~a. yerli 449 4,875 5, 
fttlJ!Qdarı 57 7, 8,50 
~ısırdarı 88 6, 6,25 
(;' kdan 140 4,50 4,50 
~stılya 99 9, 12,50 
Y 'dar 7 6, 6, 
N 11laf 40 5,15 5,75 
S 0hut 51 S,875 6,25 
S uaanı 851 14.625 1S,2S 
1\ •tn vadeli 300 14,75 14,7S 
I> ttldir tohum 224 4,50 4,50 
"rtıuk nıuhte 1997 b.41,SO 44,25 

p harar 220 
I> 'tnuk .dö 47 b.24, 24, 
~ •~uk çek 211250 ki 2,50 2,60 
k..a. •nıut •uh 2588 k. 360 500 

ıt.-ceviz 15802 ki12,50 15,50 
iç .. eaki sa 39016 12, 16, 
l\ ,, ., 2128 36, 40, 
!ç ~. badem N 6200 13, 13, 
~ badeıu " 2678 46, 63,SO 
lç " acı ,. 536 41,50 53,SO 
lç h tatlı 590 55. 65, 
Jııa 11 acı 102 55, SS, 
tt! ıı beyaz çu. 8 26, . 26, 
~az, çivit çuval 4 45, 45, 
ı a.lı:nurnu es.sa.209 k 60. 60, 
·Yağı lapan 20000 k 32,50 . 32,SO 

Ç " sıra vad 40000 k 27, 30, 
·Üzüm muh22046 ç 4,50 24, 

~ .... torba 419 
· Utum muh 465 ç 6,SO 11,25 

hı . torba 60 
Cir rnuhtelif 3431 ç 4,75 17, 

Arpa 
ll Şehir ihtiyacının günden gü
b~ faziafaşmakta olması hase-

ıfe so h ~ .. d . y n ana ıçın e arpa pı· 
~ '•a. ında önemli bir ynkselme 

g "~dedilmi~tir. Haftalık sahşlar 
tl erek mikdar ve gerek fiat 
U 
0~lillarından geçen haftaya 
Slunt" k A. u göstermiştir. 

d rpa fiatları bergün biraz 

.:ı~a Yükselmektedir. Bu yük
t' ışter piyasaya ihtiyaç nisbe-

i~~e mal arzed.ilmemesinden 
Ş(!~~ gelmektedir. Durumun bu 

fiat;ld~ devamı takdirinde arpa 
ttt erınde daha fazla yük~el-
~ler .. -ı -. l k dı goru ecegı anlaşa ma ta-
t. 

Bakla 
ba~~n .. hafta içinde borsada 
01'tı a tızerine hiç bir muamele 

aı:nışhr 
ı>· . 

\'a 
1
Yasada gerçi bakla alıcısı 

larrsa da verilen fiatler satıcı
oı~ latrnin etmediğinden iş 

arnaktadır. · 

Pamuk 
San h ft . d tıeş a a ıçin e borsaca 

$!{; tedilıniş olan satış listelerine 
tıc t~ haftalık pamuk Htışlan 
~ş "'~, nıikdar ve fiat itibarile 
~ıdaki surette toplnnmıştır: 

Nevi Ba"ye Az Çok 
Prese birinci 
hazır 792 42,50 43,SO 
Prr.se birinci 
vadeli 450 43,75 44,25 
Prese birinci 
eski satış 105 41,SO 42 
Prese ikinci 650 40 42 

harar 
Kab birinci 167 42,50 43,50 

,. ikinci 53 41,SO 42 
Yek\m balye 1997 ve 220 harar 

Borsa satış listelerinde [Deşe J 
pamuğu namile 47 balyalık bir 
sahş da mevcut olup fiyati 24 
kuruştan gösterilmiştir. 

Bundan bir hafta evel ıse 

42-42,S kuruştan 408 balya 
Prese birinci hazır. 43,S kuruş
tan 100 balya Prese birinci va 
deh pamuk satışı olmu,tu. Ge
çen senenin bu sıralannda pa
muk fiatları hazırlar 42-44 va
deliler ise 42 kuruş arasında 
hesaplanmaktadır. 

Geçen haftaki neşriyatımız
da da bildirdiğimiz gibi evel

ce yaptıkları alivre satışlarıni 
bugünlerde teslim etmek mec-

buriyetinde bulunan bazı tacir 
lerin taahhüdlerini yerine getir 

ne getirmek için mal mübayaa 
etmekte olmalan hasebiyle sa-

bf mıktarında geçen haftaya 
nisbetle mühimce bir fazlalık 

basıl olmuş aym zamanda haf
t başlarına göre hafta niha

yetlerinde fiyatlerde yüksel
miştir. Yerli mensucat fabrika-

ları fiyatların yükselmesi kar· 
şısında mübayealarını azaltmış-

lanada fiyatlarda görülen ted
rid yükselmeler karşısında 

spekülasyoncular faaliyete ~ec
mit ve bu suretle piyasada is
tek ve hararet görülmüştür. 

Genel bakımaan son hafta 
içinde pamuk fiyatlarında 1-1,S 
kuruş raddeıindc bir yükselmi 
vardır. 

ihracat ıçan henüz önemli 
mübayaabn başJa~dığı ve bu
nunda fiyatlarımızın mal ihra
cına müsaid olmamasından ileri 
geldiği oğrenilmiştir. 

Palamut 
Son hafta içinde de dahil

den de lzmire fazla mal gel
mediğinden palamut işlerinde 
her senenin ~ me\'siminde 
ğörülen geniş işlere rastlan· 
maktadır . 

Borsa neşriyatma göre son 
hafta sabşlan kentali 465-500 
kuruş arasında fiatlarla 1116 
kental tırnak ve 360-420 ku
ruş arasında fiatlarla 1472 
çuval kaba palamuttan ibarettir. 

Bundan bir hafta evvel iı1e 
4869 kental palamut satılmış, 
tırnaklar 430-490 kabalar ise 
330-400 kuruş arasında mua
mele görmüştü. 

Geçen sene bu sıralarda 

tırnaklar 400-440, Kabalar ise 
205-315 kuruş arasında idi. 

Son hafta palamut fiatların
da göze çarpacak kadar te
reffu vardır. 

Hele geçen seneye nisbetle 
bu seneki fiatların nev'inde 
20-50 kuruş arasında fazlalık 
vardır. 

Piyasada iştihalı alıcılar mev
cud olduğundan mevrudat he
man satılmaktadır. 

borsada hararetli mua •• eleler olmaktadır 
77 D Arditi 10 50 
50 J Taranto M 10 75 
48 K A Kazım 11 37 
38 SKohen 7 75 
32 H Alanyah 12 50 
26 J Taragant 12 

12 75 
10 75 
11 37 
11 75 
12 50 
12 

Zeytinyağı 
!ion hafta içinde borsada 

yapılan zeytinyağı işlerinin ki
losu 32,5 kuruştan 20 bin kilo 
lapans hazır ve kilosu 27-30 
kuruş arasında fiatlarla 40 bin 
kilo vadeli sıra malından iba
rettir. 

Bundan evvelki hafta içinde 
ıse borsada zeytinyağı ışı 

olmamış ve geçen yılın bugün
lerde yüksek asitli sabunluk 
mallardan başka p:yasada iş 
olmamıştı. Bu malların fiat1a
n da 22.5 - 23,5 kuruş ara
sında idi. 

1935 Senesi zeytinyağı re
koltesi şimdilik 11 - 12 milyon 
kilo idriklenmektedir. Halbuki 
geçen sene rekoltesi 30 milyon 
kiloya baliğ olmuştu. 

Mezkur mahsülden elyevm 
istok olarak Edremit ve Ay
valıkta bir miktar yağ bulun
duğu ve mütebakismin kimilen 
sarf ve istihlak edilmiş bulun
duğu da tahmin edilmektedir. 
Elyevm mevcut depo edilmiş 
beş asitli lapant mallar 32,5 
kuruş üzerinden müşteri bul
makta ve yena mahsüllerden 
ayni asitli malları için 31 ,S ku
ruş verilmektedir. 

Bu sene mahsulü yağlardan 

tahmin edildiğine göre 30,S- 31 
kuruş arasında fiyatlar.la 100000 
kilo miktarında alivre muame
le olmuştur. 

Çekirdeksiz üzüm 
Son hafta içinde borsada 

22046 çuval ve 419 torba üzüm 
4,SO ile 24 kuruş arasmda sa

tılmıştır. / 

Bu suretle 1935 seoesı çe
kirdeksiz üzüm mevsimi baş n
dan 12 - 11 - 935 akşamlna ka
dar sablmış olac çekirdeksiz 
üzüm miktarı 418321 çuval ve 
3573 torbaya ulaşmış bulun
maktadır. Rekoltenin 600,000 

çuval raddesinde tahmin edil
mekte bulunduğuna göre he

nüz satılmamrş olan Ü7.Üm mik
tarı 180 bin çuval kadar 1d
raklenmektedir. 

Bundan evvelki hafta içinde 
ise haftalık sabş yekünu 22244 
çuval ve 180 torba olarak he
saplanmıştır. 

Üzüm fiyatlarında geçen haf
ta başlayan yükselme meyli son 

hafta içinde devam etmiş ve 
borsa neşriyatına göre 6 - 11 -
935 fiyatJarına nazaran 7, 8, 9 
ve l l - 11 - 935 tarihlerinde 
yeni tereffular görülmüştür. 

işbu tereffuun miktarı bak
kmda okuyucularımıza esaslı 

bir fikir vermiş olmak için 6-1 1 -
935 ve l 1 - 1 l - 935 tarihleri
ne ait fiyatları aşağJya derce
diyoruz: 

6·11-935 Fi. 11-11-935 Fi. 
Nu. az çok az çok 

6 6,50 - 6,75 7,00 - 7,25 
7 8,00 - 8,25 8,75 - 9.00 
8 8,50 - 8,75 9,25 - 9,50 
9 9,00 - 9,50 10,25 -10,75 

10 11,75 -12,25 12125 -12,75 
11 13,75 -14,25 14 -14,50 
12 17 -18 17 -18 
Şu fiatlerin karşılaştmJması 

neticesinde anJaşıldığlna göre 
son hafta üzüm fiatlerinde 6 
numarada yirmi, 7 ve 8 numa-

rada otuz, 9 numarada elli, 1 O 
numarada yirmi, l 1 numarada 
on para yükselme hasıl ol-
muştur. 

1-11-935 tarihine nisbetle 
11·11-935 de fiatlerde görül
mü~ ı>lan yükselme derecesi 
ise 6 numarada 1, 7 numarada 
1,25, sekizde 1 - 1,25, dokuz
da 1 ,5, 10 da 0,25 kuruştan 

ibarettir. 
Üzüm lcurumu son hafta 

içinde 6-1 l-935 de 9,25 - 9,5 
kuruş arasında fiatlerle 360 
çuval üzüm mubayea etmek 
suretiyle mübayea yekünunu 
21568 çuvala ulaştırmıştır. 

inhisar idaresi ise 6 tarihin
de 5,25 - 6,5 kuruştan 395, 
9 da ise 5! 75 - 6,50 kuruştan 
384 çuval üzüm satın almış 

ve bunlarla beraber mübayeah 
7708 çuvala baliğ olmuştur. 

Üzüm işlerinde son hafta 
içinde yine hararet görülmüş-

tür. Fiatler 11-11-935 tarihine 
kadar her gün yeni yükselme
ler göstermiş ue 12 tarihinde 
müstakar kalmıştır. 

Borsa idaresi gördüğü lüzum 
üzerine 11-11-935 tarihinden 
itibaren üzüm işlerine her gün 
saat on üçe kadar devam edil
mt!line ve bu saatten sonra 
muamelelere nihayet verilme-
sine karar vermiş ve bu kara
rınca mezkur tarihten itibaren 
de tatbika başlamıştır. 

incir 
Son hafta içinde irıcir satış-

lara 3431 çuvaJdır. Fiatler 
4.75 - 17 kuru~ arasındadır. 

Bu suretle bu sene borsada 
yapılan incir satışlarının yekü
nu 195,236 çuvala ulaşmıştır. 

Bundan bir hafta evvelki 
haftalık satış yekünu 9739 
çuval olarak toplanmış ve haf
talık fiatler 6,50 - 19 kuru~ 
rasında bulunmuştu. 

Haftalık incir satışı nevı ve 
fiat itibarile aşağıdaki şekilde 
toplanmıştır: 

Nev'i · 
Süzme 
Elleme 
Paçal 
Hurda 

Fi at 
çok 

11 17 
miktan az 

249 
2092 8,50 14,SO 

6,50 10,SO 806 
264 6,15 7,50 

" ıskarta 
k

. 20 4,75 4,75 
es ı sahş 

Yt!kün 3431 
Stok miktarının günden gü

ne azalmakta olması piyasada 
az muamelde ) apılmasını intaç 
etmekte ve bu suretle fiatlarda 
istikrar husul bulmaktadır. 

Son hafa içinde bilhassa 
hurda fiatlarmda iyi bir yüsel
me görülmüşse de kuvvtli işler 
olmamıştır. 

Mevsim sonu olmakla bera
ber piyasada yazılmağa değer 
fevkaladelik yoktur. işler gayet 
sakin yapılmaktadır. 

Umumi durum 
Buğday fiatlan son hafta için

de de önemli yükseklikler gös
termiştir. Fasulye ve sisam fi
atlarında da yeni tereffüler 
kaydedilmiştir. Diğer hububat 
ve zehair fiatlarında yazıJmağa 
değer bir değişildik görülme
miştir. 

Kuru meyve işleri geçen 
haftaki neşrjyatımızda yadığı

mız gibi kuvvetli bir durumda 
olup her cins mala alıcı bulun
maktadır. 

Abdi Sokullu -· ...... . 
Dünya borsalarında 

Ürünlerimizin son 24 saatteki 
Durunıunu gösteren telgraflar 

TUrkollsten tebliğ edllmi Ur 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

11-tt-9315 
• ••••••••••••••••• 

leton 1 Ib 4 crown peşin 50 

24 Ç Taranto 11 50 11 50 
11 50 24 P Klark 11 

22 H Şeşbeş 11 11 j 
21 S Emin 13 50 16 1 

11 75 
12 50 
10 

18 H Alberti l 1 
12 N ve Fadıl 12 50 
10 S Gomel 10 
8 L Reciyo 11 25 15 25 

10 50 
12 

6 A Naci 10 50 
4 H Alberti 12 

5143 Yekun 
418410 diinkü sataş yekünu 
423553 umumi satış yekünu 

incir 
Çu. Alacı Fiat 
1632 Muhtelif 6 25 16 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
600 buğday 1 62 
300 Arpa 5 
19 Akdarı 5 12 
62 Nohut 6 50 

650 P. çekir 2 60 
615 kilo balmu 70 
136 balye pamuk42 50 

33 harar " 
3362 kilo K ceviz 10 ,. 

7 12 
5 
5 12 
7 75 
2 60 

70 
44 25 

• 13 50 

Para Piyasası 
13-11-1935 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 616 

· Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 10 19 
İsviçre F ran. 40 87 
Florin 85 35 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 50 

Satış 
50 87 

621 
8 30 

79 40 
21 50 
10 29 
41 12 
85 87 
5 27 

24 

Arkitekt - Mimar 
Bu aylık sanat dergisinin 

57 nci sayısı güzel sanatlara 
ait birçok yazı ve eserlerle 
çıkmıştır. içinde Fazıl Abmedin 
estetik terbiye ve miıoari, de-
koratör lsmail Aakkının lzmir 
panayırı, Mimar Kemal Alta-
mn Ayasofiya etrafında Türk 
mimari manzumeleri, mühendis 
Galip Alnarın beton yolları 
adla yazılan ile Zonguldakta 
Türkiş tarafından yapılmakta 

olan amele mahallesi, !hap Hu
lusi ile Melek Celalm resiın 

Londra borsasmda üzüm: h.
mır peşin 36 vadeli 22-46 
lrau peşin 27-36 vadeli 16-23 
Kaliforniya Tomson natürol 
seçme peşin 36 vadeli 24 fan
tazi peşin 38 vadeli 36 T om
son aitın yaldızlı ekstra seçme 
peşin 40 vadeli 22 fantazi pe
şin 93 vadeli 29 Girid peşm 

42-59 vadeli 22-44 Korent 
peşin 45-70 vadeli 30-45 
Avusturalya eski mal peşin 35 
yeni mal peşın 40- 50 Kap 
pe~in 38 şilindir . 

vadeli 46,S peşin 55 vadeli 49, 
6 peşin 40 vadeli 55, 7 peşın 

65 vadeli 58, 10 peşin 48 va-
deli 38, 5 peşin 53 vadeli 41,6 sergisine ait . kıymetli dökü-
pefİn 58 vadeli 44. 7 peşin 45 n.anlar ve başka yazılar vardır. 

Hamburg borsasında: Tur
kiye mah No. 7 vadeli 13, 8 
13.50, 9 14.50, 10 17, 11 19 
Türk lirasıdır. Yunanistan Kan
diye vadeli 16 - 32 filorin, Ko-
rcnt vadeli a)amyas seçme 
32-35 rh. Iran sultana vadeli 
33-38 şilin sultana baker va
deli5.80 sultana goldenbleached 
V 6 6.SS dolardır. 

New-York borsasında: lzmir 
mah sultana 9.-uon 301. kutu için
de 12.5 yeni mal peşin 13.5 San 
Fransisko kaba 4 dolardır. 

JNCIR 
Londra borsasından; Genuin 

nntu.-el pqin 33 vadeli 22 
ekstra peşin 35 vadeli 24 skc-

vadeli 50 şifindir. Sanat sevenlere bu dergiyi 
Nevyork borsasında: Türkiye tavsiye ederiz. 

malı 30 librelik torbada peşin ,----------m:ı• ' 
ı 7 yeni mal p 1.15. Satılık 

Mauilya borsasında: Cezayir 
malı 12-15 kiloluk sandık 
125-130, 10 135, 10 90-105 fr. 
ispanya cantin 5 cosenza ekstra 
fleur 310-320 cosenza 290 ad~ 
280 franktır. 

Hamburg bor asında: Türkiye 
hazır mal 23-25 Türk lirası, 
vadeli 14 Türk lirası. 

YÜN 
Marsilya borsasında: Yikan

mışS-8,50 yıkanmamış 5,50 4,50 
franktır. 

ZEZTINYAGI 
Marsilya borsasında: Tunus 

1 ci tasir cinse göre cif 380-400 
2 ci tasir cinse göre 375-385 
infigeable 380-400 Ce.uıyfr su
finc cinse göre cif Marsilyn 
200-210 Andalousie göre cif 
Marsilya 170-180 adi hazır mnJ 

Celil Bayar caddesinin 
Şehir · gazinosuna çok yakıo 
bir noktasında kain denize 
nazır 2 katla ve 6 odalı ban
yo, çamaşırlık ve sair konfo
rü liavi yeni yapılmış 4 nu
maralı ev 5500 Liraya satı
lıktir. lstiyenlerin Büyük Kar-

' diçalı hanmda 66 numarala 
yazıhaneye müracaatları. 

Telefon 3118 [ 15-1 J 
( 3446) 

cif 180 franktır. 
Hamburg borsasında: ispan

ya hazır mal ilk tasir vadeli 
l ci ve 2 ci teşrin 240 peçeta 
ltalya hazır mal birinci tasir 
510 vadeli birinci ve ikinci: 
teşrin 510 liret Fransa hazır 

mal ilk tasir 51 O franktır. 



arım atış ve kredi 
o peratifleri, birlikleri 
Kamutayda kabul edilen bu 
önemli kanunları neşred·yoruz: 

-4-
Tarlm Kredi ve üremler üzerinden koopera

Kooperatiflerl tifin kendi alacakları için rüç
Kanunu han hakkı vardır. 

1- Bu kanunda yazılı hü- Madde 8 -Tarım satış koo-
kümlerden faydalanmak üzere peratifleri kanununa gö e satış 
çiftçilar aralarında buçsuz ve kooperatifleri kurulan yerlerde 
zincirleme soravh Tarım kredi tarım kredi kooperatiflerinin 
kooperatifleri kurabilirler. ortakları satış kooperatif lerine 

Kooperatif ortaklarının ürün . 
)eri üzerinde tecim veya ku
müsyonculuk yapanlar, üremle 
para veya mal olarak kredi 
verenler bu kooperatiflere gi
remezler. 

Madde 2- Tarım kredi ko
operatiflerinin kurulacağı ye;
ler, Türkiye Ziraat Bankası
nın önergesi veye Hgililerin baş 
vurması üzerine Ekonomi Ba
kanlığınca belli edilir. 

Madde 3 - Bu kanunda 
yazılı tarım kredi kooperötif
Jerinin ortaklarınca imzalana
cak sosyete ana mukavelena
mesinin formülü, ziraat banka
sınca ha21rlarak Ekonomi ba
kanlığınm onamasmdan sonra 
icra Vekilleri Heyetince onay
Jamr. Bu formülde yazılı hü
kümlerin değiştirilmesi o yol
dan yapılır. 

Madde 4 - ikinci maddeye 
göre belli edilen yerlerde ta
rım kredi kooperatiflenrinin 
kurulması için: 

A - En az otuz ortak bulun-
ması: 

B - Üçüncü maddede yazılı 
fomüle göre ana mukavelena
menin ortaklarce imzalanmış ol
ması; 

C • Ana mukavelenamenin 
Türkiye ziraat bankasınca 

onaylandıktan sonra Ekonomi 
bakanlığı tarafından kabulü 
şartbr. 

Madde 5 - Tanm kredi 
kooperatiflerinin kapitalleri or
taklarının yükenecekleri or
taklık paylarından toplanır. 

Kooperatifin en az kapitali 
ile bunun kurulabilmesi iç.in 
ödenmesi lüzumlu olan miktan, 
ortaklık payının tutarı, bunla· 
nn ödenme şekilleri ve ortak
ların - istekleri üzerine kendi
leri için kararlaşacak kredi ile 
denkli olmak üzere - yükene
cekleri payların miktarı koope
ratifin çalışacağı alanın ekono
mik durumuna göre ana mu
kavele ile saptamr. 
Ortağm 16ncı maddeye göre 

alabileceği bu kredi arttıkça 
yükeneceği pay sayısı da o ka
dar artar. Ancak bu ort.akhk 
paylarınm tutarı bin beş yüz 
lirayı geçemez. 

Madde 6 - Sekiz yıl or
ta khk yaptıktan sonra Tanm 
kredi kooperatiflerinden çıkan 
ortaklarla bulunduğu koopera
tif bölgesinden başka yere ta-
şınmak veya o bö'gede çiftlik
ten vazgeçmek sebeplerile ölüm 
halinde bu vakti doldurmadan 
çıkan ortaklara ve ölenin mi· 
rasçılarına ortaklık payları, 

üremlerile birlikte geri verilir. 
Sekiz yıl ortaklık yaptığı 

halde yükendiği ortaklık payı
nın tamını ödemeden veya se
kiz yılı doldurmadan çıkan or
~cıkların ortaklık paylarından 
ödedikleri geri verilmez. Bu 
paralar yedek akçeye mal 
edilir. 

Madde 7 - T anm kredi 
kooperatiflerinin ortakhk pay
ları ortakların kooperatiften 
başkasına olan borçları için 
haczolunamaz. Bunlar koopera
tife rehnedilmiş sayılır ve hiç 
bir suretle ortaklar tarafından 
satılamaz. 

Ortaklara verilecek kazanc 

de ortak olmak yükümünde
dirler. 

Satı§ kooperatiflerine girmi
yen ortaklarla bu satış koope
ratifiden çıkan veya çıkarılan 
ortaklar kredi kooperatifinde:ı 
dt! çıkarılırlar. 

Madde 9 - Ölen, ortaklık
tan çıkan veya çıkarılan ortak
Jann aynldıklan yıl için yapı· 
Jacak bilançoya röre gerçek
leşecek zararlardan soravJan, 
bu yıl sonundan başlamak 
üzere, iki yıl sürer. 

Madde 10 - Bir ortağın 

tarım kredi kooperatiflerinden 
çıkması veya çıkarılması ha
linde kooperatife olan borçları
nın ödevliği kalkar. 

Madde 11 - Tarım kredi 
kooperatiflerinin alacakları için 
köy ihtiyar kurullarınca veya 
noterlerce imzası tasdik edil-
miş olan senetler, icra ve iflas 
kanununun 38 nci maddesinde 
yazılı olan belgeler hükmünde
dir ve ödevlerinde protestoya 
tabi değildir. 

Madde 12 - Tarım kredi 
kooperatiflerinin ortaklarının 
bütün ürünlerile, hayvanları ve 
tarımsal üretim yaraçları üze
rinden bu kooperatiflerin sat
hk rehin hakları vardır. Bun~ar 
üçüncü şahıslar tarafından 

haczedilemez. 
Tanm satış kooperatifleri 

olan yerlerde bu kooperati ·• 
Jerin elinde bulunan ortakların 
ürünleri üçüncü şahısların ala
cağı için icra dairelerince doğ
rudan doğruya haczedilemez. 
Ancak tarım kredi kooperati

finin alacağmdan artacak para 
ile ortağa olduğu gibi verile
cek veya elinde bırakılacak 

ürünler haczolunabilir. 
Tanm kredi kooperatifleri, 

bütün ortaklarmın adlarmın lis

tesini, bulundukları yerin icra 
dairesine bildirirler. 

Madde 13 - Tarım satış 

kooperatifi bölgesinde bulunan 
kredi kooperatiflerinin ortak· 
Jarı, satış kooperatifin kurul-

masının esası olan satacağı bü
tün ürünlerini, bu satış koope
ratifine teslim yükümündedirler. 

Bu ürünler dışında kalan 
ürünlerini borçlu ortaklar ortalt 

oldukları kredi kooperatifleri
nin yazılı iznini almadan sata
mazlar. 
Tarım kredi kooperatifleri

nin bölgesinde satış kooperatifi 
yoksa borçlu ortaklar kredi 
kooperatifinin yazılı iznini al
madıkça ürünlerini satamazlar. 

Yukanki fıkralar hükmüne 
aykırı harekette bulunanlar 
kredi ue satış kooperatiflerin-
den yazılacak bitik üzerine 
sulh mahkemelerince bir aydan 
bir sem:ye kadar hapis ceza
sile cezalaodınlırlar. 

Madde 14 - Kooperatife 
olan borçlarmı gününde ode
miyen ve kendilerile kefilleri
nin haczolunabilecek taşıtlı 

malları bulunmıyan ortakların 
taşıtsız mallarına başvurulur. 
Kooperatif bu taşıtsız malları 
sattırabileceği gibi sattırmayıp 
kendine ipotek yapılmzsını da 
isti ye bilir. 

-Sonu Vat-

11' 

lnebolu kaptanı ev k • f edilmiştir 
Urla kıyıları dalgaların sürüklediği eşya ile doludur 

İki fen heyeti mesuliyeti arayacaktır 

l 
lenmezdi. istikbal vapuru im
dadımıza yetişmeseydi akıbeti
miz çok feci olacaktı. 

SIHHAT MEMURU NE 
DiYOR ? 

lnebolu vapuru sıhhat me
muru da kazayı şöyle anlabyor: 

- Vapurda Istanbula tedavi 
edilmeğe giden ihtiyar ve has
ta bir yolcu vardı. 

Vapurun yanıı yattığı sırada 
büyük bir korku içinde kama
rasında çırpınıyordu: Onu te
ıelli için yanında bulunuyor
dum. 

Dışarıda bağınşmalar garnı
ttiler oluyordu. Bir aralık •ba
tıyoruz!" seslerini duydum.Bu
lunduğum kamaraya sular hü
cum etti. Hasta ihtiyan dışan 
çıkararak bir can kurtaran 
simidi verdim. ve kendimi de
nize attıın. 

KORKULU BiR SAVAŞ 
" Yüzmek bilmediğim için 

evvela dibe batbm. Tekrar de
niz yüzüne çıktığım vakıt ya
mmdan bir kayığın geçmekte 
olduK-unu g6rdilm var kuvve
timle bir hamle yaparak ke
nanna tutundum. " Beni kayığa 
alın diye bağınyordum fakat 
kimse bu feryadıma aldırmı
yordu. Bu suretle istikbal va
puruna doğru gidiyorduk bir 
aralık kuvvetim kesildi ve su
ların içine gömüldüm. Kayığı 
kaybetmiştim. Tam kırk beş 
dakika çırpındım. Elime bir 
tahta parçası geçmişti Niha
yet istikbal vapuruna alındım.,. 

Birçok kazazedeler vapur 
batmazdan önce mürettebatın 

masa, sandalye vesaire gibi 
deniz üzerinde duracak eşyayı 
vapur batarsa yolcuların bun
lara tIJtunarak deniz üzerinde 
kalabilmeleri için denize atbk
larını ifade etmişlerdir, 

YENi CESED ÇIKMADI 
Dün jandarma komutanlığına 

Urladan ve diğer ilçelerden 
gelen haberlerde denizden yeni 

cesed çıkmamış olduğu bildi
rilmiştir. 

ihtilal · Kraliçesi 
BAYAN TALYEN 

Robespiyerı 
Yere Seren Kadın 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
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Banyo şehrinden banyo şeh
rine serseriyane dolaşıyorum. 
Cenevreye gidiyorum. Milano
ya gidiyorum. Buraya kadar 
geldim ... 

Ağlamaktan boğulacak gi-
biydi. ... 

T erezya ona tekrar kollarını 
açtı. 

Öğleden sonra beraber kal
dılar, Tabii bir meyille, iki 
sürgün Paristen bahsa hoyul
duf ar. 

Mazinin seyrine kapılan Te
rezya imparatoriçeye doğru 
eiildi: 

- Ya lıenim .. Yuan, vatan-
daş? 

Jozefin sevinçle tekrarladı: 

- Vatandaş! Vatandaş! 
Bu tek ge'im~ onları yirmi 

sene geriye getirdi. imparato
riçe ve Prenses arasında yine 
senli benli görüşme başladı. 
Hapisleri ve Kiyot ni unutmuş
lardı. ihtilal artık onların sev
gili gençliklerinden başka bir 
şey değildi. 

- Vatandaş, hatırında mı? 
1814 SALONUNDA 

- Vay! Caraman Chinay 
Parise .2elmişl ... ~ ~ 

süvarisi bay Mehmed Ali kap
tanı ve diğer alakadarları din
liyecek, • kazanın neden ileri 
geldiğini tespite çalışacakbr. 
Bu heyet tedkikatını yalnız 

idare namına yapacaktır. Ad
liyece kaıanın sebebini tesbit 
etmek için lzmirdeki mütahassıs 
denizcilerden ayrıca bir fen 
heyeti seçilecek ve bu heyet 
ehli vukuf sıfatile tetkikatını 
yaparak raporunu adliyeye ve
recektir. 

BAŞBAKANIN YÜKSEK 
ALAKASI 

Başbakan ismet lnönü dün 
ilbay Fazh Gülece bir telgraf 
göndererek kazadan kurtulan
larla ölenlerin ve kaybolup ta 
bilahare bulunanlar varsa bun
ların hüviyetlerini istemiıtir. 
Bu malümat derhal telgrafla 
Başbakana verilmiştir. 

iÇ BAKANIN ALAKASI 
iç bakanı bay Şükrü Kaya da 

ilbay Fazlı Güleçi kazazedelerin 
kendi namına hatırlarını ıor
mağa ve sağlık dilemeğe me
mur etmiştir. Ubay Fazla Gü
leç dün akşam üzeri cenaze 
töreninden sonra kazazedelerin 
bulundukları Şehir oteline ve 
Memleket hastanesine giderek 
bu ödevi yapmışbr. 

KAZAZEDELERE BiN 
LiRA GÖNDERiLDi 

Dahiliye bakanlığı kazazedo
lere yardım edilmek üzere n
baylığa bin lıra da göndermiştir. 
EKONOMi BAKANLl~ININ 

YARDIMLARI 
Ekonomi bakanlığı kazazede

lerin memleketlerine ve gide-
cekleri yerlere kadar bütün 
yiyecek ve yol masraflarının 
denizyollan idaresince verilmek 
suretile gönderilmelerini Jlbay
lığa ve denizyolları lzmir acen
teliğine bildirmi~ olduğundan 
bugün bir kısım kazazedeler 
memleketlerine gönderilecek
lerdir. Istanbula gidecek olan
lar bugün lskenderiyeden lima
nımıza gelecek olan Ege va
purile lzmirden ayrılacaklardır. 

Fas da 
•'''az 

Finas komisyon11 

toplandı 
Paris 13 ( Ö. R ) - finaıı~ 

komisyonu bugün tekrar toP. 
lanmıştır. Bütçe üzerinde k;IJ 
misyonla hükümet arasın aa· Başbakanın ve Finans 
kanının verdikleri izabattdaıı • e 
sonra, üç dört nokta üzerıll ... 
ihtilaf vardır. Cuma günü goe 
rüşmeler devam edecekse ~ 
komisyonun önemli toplaııbSl 
gelecek salı günü yapılacaktır: 
Komisyon üyelerinden b~ı 
ları Alliance Democratik ( t" 

k · •f k ) ti' • ·n koıı· mo rat ıttı a ı par sını bO 
gresinde bulunacaklarınd__an ke· 
tariden önce mühim muıa 
relere girişilecektir. Diğer;~ 
raftan radikal sosyalist pa oS 
parlamento grubu da fİP~ 
işleri baklanda kat'i bir k• 11 
vermezden evvel cuma gfd> 
toplanmağa karar vermittİ'· 

Romanyada 1 
Bükreş 31 (Ö.R) - Ul~Şl 

köylü partisinin hükümete ~ 13. 
muhalefeti ve parti iiderı si 
Mihalakenin kralla gö~lişıııı:ıı 
ilzerine nazik bir şek~l 8 e· 
siyasal durum bili dUz~~e~ 
miştir. Bugün kral dış ıŞbııl 

· Jıa bakanı B. Tituleskoyu ,f• 
etmiştir. iç ve dış siyasa etr 
lıca görüşülmüştür. 

Y ugosla vyad~0, 
Belgrad 13 (Ö.R)- SkopçJ 1~ 

meclisi toplanmış ve . ~ubtaıı 
komisyonlannı seçmışbr. ·ıe 
seçimlerde muhaliflerin 42 ~n· 
50 arasında oylarına ka~şı t6' 
kümet namzetleri 156 ıle 

1 
r• 

arasında oy alarak kazan°!~ş ;~i 
dır. Bundan hilkumetin ·~ et 
etrafında sağlam bir eksfd~ğtl 
toplamağa muvaffak 0 ıJltl 
anlaşılıyor. Kabinenin dur~f· 
böylece çok sağlamlanıll1 ~IJ 
Açık o'arak verilecek oy~at e~' 
hükumetin daha büyük bıt 

1 '!ot· 
seriyet kazanacağı umu u 

·················· t'' Bütün işçilere or ·' 
Mektep malumatı 

S tJ b• ı•v • d biitilll 
ovye er ır ıgın e ot' 

işçi ve memurların en aı bibi 
ta mekteb maJumatı ,a bıJ' 
olmalari kararlaştırılmış ~~ rde 
nun için bir çok şebır efe~ 
orta derecede gece mekteJ' 

açılmışbr. ·tdeıı 
Yalnız Baköde bu çeşı ştııt· 

132 orta mekteb kuru!lll~ ort• 
Bu mekteblerde 7000 ışçı ıJıı~ 
tahsil görmekte ve olg" 

kt dıt• sınacJarına hazırlanma ~ ) 
( lzvestia I' 

Kalpak geymek yas0ğlıl 
Dolaplıkuyuda Ahmed 

0~1rı 
Celal şapka yasasına •Y di' 
olarak başına kalpak ~e~o· 
ğindan hakkıada kanunı 

amele başlamıştır. 



~c Te,rınlsanl t93S 
- - -
Bütün Çin 
Protektorası 

pon 
nda 

Japon Erkanı harbiyesi daha beş 
Çin ayaletini istilaya kaı"ar verdi 
Tasın Dayren aytarından : nin beş kuzay vilayetini daha 
Dayren şehrindeki Japon ve istilaye ve bütun Çini Japon 

~ançuko tu süel kuvvetleri protekturası altına almaya ka· 
llliimessilJerinin • I ~ · .... -1 
~ongresi, Çinin 1-, " ~ ~ 
ıstifası ve ile
ride takibolu
nacak siyasa 
hakkında mü· 
Zlkereler yap· 
lllıştır. ikinci 
ıube kurmay 
~kanı Oka
lllura tarafın
dan Japonyanm 
Çin siyaseti 
hakkında 14-5 Japon dış bakanı Çin biiytik elçisile göıii~riJ•or 
t~ okunan rapor kongre tara- 1 rar vermiştir. 
1ndan onaylanmıştır. JAPONYANIN ÇİNE 

I Kongrenin en önemli karar· OL TIMATOMU 
an üç maddede toplanabilir : 
.. 1 - Uzak doğuda barış ve 

<ruven!!ti te~m~i,n.:,~,.,, .. ,..,,.~.,,,-·~·-.. ........... 

Japon başbakanı lmptuato11m luıztr 
l'llruz rıltmak i{in hinduralannı 

rıkarıyor 

ı:> 2 - Nankin hilkümetini Ja
k 0tılara korşı iki yüzlü hare-
t~ten vaz geçirme tedbirleri. 

M - Silel kuvvetlerle, Japon, 
iı:fçuko v~ Çin devletlerinin 
b· 

1 
•kı için gerekli olan ted-

ır eri alması. 
Uk Teşrin sonunda Çen -

{un şchrinda General Minami 
arafından toplanacak yeni 

•il l k e kongre Dayren kougreai 
t •tarJannı tatbik yollannı mii
. •kere edecektir. ltalya-Habeı 
~le · d · letı ,.,~ .en ötürü Avrupa dev-
)" Crinın Çindeki kootro
rıün hafiflenmesi dalayısiyle 
~nya erkanı harbiyesi Çi-

.. lzınir Birinci icra Mcmurlu
~Undan: 

c laaya borçlu Nuh'un bor
il~lldan dolayı hacız altına 
ı •nan Bornovada havuz ba
b~tıda 40 numaratajh dört odalı 
~ ~vin 10 hissede 3 hissesi 
t. hra kıymeti muhammene ile 
QI. 
~ tlnci arttırması 18-12-935 
}' lttaınlıa giinü saat on birde 

8 
llpllınak üzere açık arthrma 
tıretiJe sablağa çıkanldı. 
k 8u arttırmada satış bedeli 
, 

1
Ytnetinin yüzde 75 ini bulursa 

t" çok arttırana ihalesi yapı
a"tak aksi takdirde en çok 
tıltthranan taahhüdü baki kaJ
d ~ Şarttı~ sataş on beş gün 
ltı • a uzatılarak ikinci artbr· 
a •sı 1-1·9.36 Çarşamba günü 
t~ <>n birde yapılacaktır. Art
k ada dahi satış bedeJi yine 
lYnıet' . 75 ,
11 

ının % i bulmazsa 
oı çok arttıran isteklisine ihale 
U:ttın~caktır. işbu gayrı menkul 
haktınde hangi bir şekilde 
f talebinde bulunanlar elle
"~lldeki resmi vesaikle birlikte 
.J ltllli - • . . • 
da· gun zatfmda bırmcı ıcra 
dı tresine müracaatları lazım· 
h r. Aksi takdirde baklan ta· 
t'U si ·ı· 
h ·Cı •nce malüm olmadıkça 
... ayla d 
sillı !rna. an hariç kalırlar. 
ter· J Peşın para ile olub müş.
del~a~n ayrıca yüzde iki buçuk 
b· ıye alınır. 28-11-935 tari· 
'tıde · k n ıtibaren şartname her ese 

istek . açık bulundurulacakbr. 
la olanlar fı 7 ,5 pey ak

Çeai • h 
}'öl nı.. amilen 35·5501 dosya-

llıuracaatJarı ilan olunur. 
3690 (3450) 

Şanghay Tas aytarından: 
Japon hükümcti Nangin hü

kümetine 14 maddelik bir olti
matom vermiştir: 

1 - Mançuko'nun Çin ta
rafından tanınması 

2 - Çinin uluslar sosyete
sinden çıkması 

3 - Japon, Mançuko ve 
Çin blokunun yaratılması 

4 - Çinin şimaldeki beş 
vilayetinin mali istiklali 

5 - lngiliz murahha&ı Leith
rossla münasebetin ke~ilmesi 

6 - Deniz illerinin ve ilçe
lerin silahsızlandmlması 

7 - Yan - zi ovası ile Man
çuko arasında doğ·ru demiryol 
tesisi: 

8 - Çiode Japon aleyhtar
lığına son verilmesi 

9 - Çin süel işlerinin Çan 
Gayşekten alınarak Ho-In-zine 
verilmesi. 

10- Bütün hakimiyetin Nan
gin icra vekilleri heyetine veril
mesi 

11 -4:ski Maoçorya haki
mi Çansul'in işten çıkanlması 

12 - Komünizme karşı müş
terek mücadele. 

13 - Komindan partisi kon• 
grelerine japonlano da iştiraki 

14 - Çinin Amerika ve Av
rupa devletleri tarafından ge
lecek her türlü mali ve eko
nomi yardımları tamamile red
detmesi. 

hmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Isa Ruhiye borçlu İsmail oğ
lu Şükrünün bu borcundan do
layı haciz altına alman bostanlı 
köy alb çay civarında metre 
murabbaında ve içinde mey
vab ağ.açları havi 200 lira kıy
meti muhammenli sebze bah
çesinin birinci artJrması 18-12-
935 çarşamba günü saat 11 de 
yapılmak üzere açık arbrma 
suretiJe satılığa çıkarıldı, Bu 
artırmada satış bedeli kıymeti
nin yüzde yetmiş beşini bulur· 
sa en çok artırana ihalesi ya· 
pılacak aksi takdirde en çok 
artıranın hakkı baki kalmak 
şartile satış 15 gün daha uza
bJarak ikinci artırması 1-1-936 
çarşamba günü saat 11 de ya
pılacaktır. Bu artırmada dahi 
satış bedeli yine kıymetinin yiiz 
de yetmiş beşini bulmazsa 2280 
numaralı kanun mucibince sabş 
geri bırakılacaktir. işbu gayri 
menkuller üzerine her hangi 
bir şekilde hak talebinde bulu 
nan elindeki resmi vesaikle 
birlikte yirmi gün zarfında bi
rincı icra daireıJine müracaat
ları Jazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilince malum 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar, Satış peşin para i!e 
olup müşteriden aynca yüzde 
iki buçuk dellaliye ahnır. 28-
11-935 tarihinden itibaren şart 
name herkese açık bulunduru· 
lacaktır. istekli olanların yüzde 
yedi buçuk pey akçasını ha
milen 32/2031 numaralı dosya 
ya müracaatları ilan olunur. 

3691 (3451} 

1 ... 

lzmir illi ellilik müdür-
1 '". ğünden : 

1 - 730 lira keşifli yangında koruma için yapılacak tesisat 
ve ahnacak eşya 

2 - 62,40 Hükümet konağı tamirab 
3 - 307 Hükumet dair~i elektrik :tesisabnın tilDliri dolayısı 

ile alınacak muhtelif malzeme. 
Yukarıda yazılı malzeme ve eşya ile tamiratı 18-11-935 pa

zartesi günü saat 15 de yapılmak üzere pazarlıkla münakasaya 
konulmuştur. isteklilerin ogün Milli Emlak Müdürüvetine müra-
caatları. 3689 [3449] 

lzrnir 
LAN 
Emlak Müdürlü-

ğünden: 
Darağaç Şehitler mahallesinin epetç.i sokağında 
123 - 127 No : Iu Pirina pamuk yağı fabrikası. 
Altındağ köy altı kandere mevkiinde 69500 metre 
murabbaı 421 zeytin ve 42 adet incir ağacını havi 
zeytinlik. 

36680 

5600 

Seydiköy mazganıı mevkiinde meyhane ev ve yağhane 6790 
ve iki adet bağ ile 12000 adet zeytin ağacını havi 
zeytinliğin beşte bir ve tarlanın u,te bir bisseııi. 
Bornova çingene mezarJığında 19 dekar bağın beşte 3920 
clört hi\sesi. 
Buca aşağı mahalle mecidiye yeni belediye caddesinde 14000 
44 eski 34-1 taj No: il\ ev ve dükkan. 
ikinci kordonda 422/162 - No : lu ev 
Karşıyaka bayraklı menemen caddesinde 24 No: Ju ev 
Alsancak mesudiye caddesiade 184 No : lu 1239, 62 
metre murabbaı arsa. 
Bornova topuz sokağında 29 eski 37 ta; No : lu ev 
Darağaç paralı köprü caddesinde 53 - 69 No : lu 
kahvehane. 

24500 
4200 
7000 

4550 
5040 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri g:ıyri mübadil bonosile 
ödenmek üzere ve kapalı ıarf usulile arthrmıya konulmu~tur. 
Alıcıların 25-11-935 Pazartesi günü saat on dörtte milli emlak 
müdüriyetinde müteşekkil satış komisyonuna müracaat' arı. 

14 22 3700 ( 3453) 

lzm·r u asebei Hu ·usiye Mü
dürlüğünden; 

17 - 24 - 11 • 935 Pazar günleri yapılacak sonbahar at koşulan 
alanına girme biletleri koşu günleri ko,u yerinde satılacağı gibi 
haJka kolayJık olmak üzere hükümet yanında Şifa, Tilkilikte 
Faik, lkiçeşmelikte Cemal, Karantinada Ahmet Eşref, Alsancakta 
Lütfü, Karşıyakada Esat Nuri eczanelerinde Kemeraltında me
murin kooperatifi, Eşrefpaşada tütünctl lsmail dükkanındu 
sablacaktır. . 3695 (3452) 

Gayri menkul malların açık 
arttırma ilanı 

r'fire icra memurluğundan: 
Açık artırmaya çevri!ecck 

gayri menkulün ne olduğu: 
166-3 metre murabbaında şar
kan Karanfil oğlu Hacı Meh
med kahvesi şimalen Cirit 
oğJu ham sokağı garbeo Fevzi 
paşa caddesi cenuben Serhan 
zade ve Gülen zadeler ile çev
riJi natamam ev. 

Gayri menkulün bulunduğu 

mevki, mahaJlesi, sokağı, nu
marası: Tirede Kurtuluş ma· 
ballesinde Fevz"paşa caddesin· 
de 50 No.lu. 

Takdir olunan kıymeti: 1000 
liradır. 

Artırpıa yapılacağı yer, gün 
saat: 18-12-935 Çarşamba saat 
15 de Tire icra dairesinde. 

1 - işbu gayri menkulün 
artırma şartnamesi 18-11-9.35 
tarihinden itibaren 935 - 542 
numara ile Tire icra dairesi
nin muayyen numarasında her 
kesin görebilmesi için açıkbr. 
ilanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak iıtiyenler işbu 
şartnameye ve 935-542 dosya 
numarası ile memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 
. 2 - Arttırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
1,5 nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir . 

3 - ipotek sahibi alacaklı~ 
larla diğer alakadarların ve ir• 
tifak hakkı sahihlerinin gayri 
menkul üzerindeki haklannı 
hususiyJe faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilin tari
hinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı miisbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri 
icabeder. Aksi halde hakları 
tapu siciliyle sabit olmadıkça 
sataş bedelinin paylaımasmdan 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen güode artır• 

~aya i~tirak edenler irtırma 
şartnamesini okumuş ve lüzum· 
lu malumatı anlamış ve bunlan 
tamamen }cabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıl
dıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir. ancak artırma be· 
deli muhammen kıymetin yüzde 
15 ini bulmaz veya satış iste· 
yenin alacağına ruch&uı olan 
diğer alacaklılar bulunup da 
bedel, bunların gayri menkulle 
temin edilmiş alacaklannm 
mecmuundan fazlaya çıkmatsa 
en çok artıranın teabbüdü ba
ki kalmak nıere artırma onbeı 
gün uzablır ve on beşinci gn
nü ayni saatta yapılacak artır
mada bedeli sahş istiyenin ala
cağına ruchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkul ile 
temın edilmiş alacaklarının 

mecmuundan fazla çıkmak 

şartiyle en •çok arttırana ih~Ic 

edilir böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılmaz ve 
satıı bedeli düşer. 

6 - Gayri menkul kendi· 
sine ihale olunan kimse derhal · 
veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale karan 
fesholunarak kendisinden ev
vel en ynksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona razı 
olma7. veya bulunmazsa hemen 
onbeş gün miiddetle arttırmaya 
çıkarllır en çok artırana ihale 
edilir iki ihale arasıodaki fark 
ve geçen günler için % 5 ten 
alın"cak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce ahcıdan 
tahsil olunur. 

Natamam hane yukarıda 
gösterilen 8-12-935 tarihinde 
icra memurluğu odasında iıbu 
iJAn ve g3•terile:n arbrma ıart
nameai dairesinde aatılacaj'ı 
ilin olunur. 3688 (3448) 

Umum Hastalarm 1 azarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
. kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazlan, kemik hastalıklan neticesi husule gelen kambur-
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ibtir olanaımıı 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiiJeşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKı YENıN YEGANE MuESSESESJ VE ESERLERi 
1LE RAGBET ve tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

~~at,bri 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatJeri : 10 ili 12,30 öğJeden sonra 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

Sinir hasta lıklan 
Mütehassısı 

Pazardan mada hergün 
dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mu
ayenehanesinde hastalarını 
lcabul eder 2 - 26 (.3436) 

lzmlr beledlyeslnden: 
ilan tarihinden itibaren bir 

ay sonra muteber olmak üzere 
lzmirde imal edilen ve lzmire 
hariçten gelen makarna. şeh
riye ve sair hamur işlerinin 

evsafı aşağıda gösterildiği şe
kilde olacaktır. Müddetin hita· 
mında bu evsaf haricinde gö-
rülecek hamur işleri müsadere 
edilecektir. Alakalılarca bilin-
mek üzere ilan olunur. · 

1 - Sert buğday irmiğile 
yapılacak. 

2 - Sarımtırak renkte., mn
tecanis manzarada, maktaı cam 
gibi olacak, biikülmeye ve par
maklar arasında tazyika muka
vemet edecek. 

3 - Kokusu, leı.ıcti eyi ola~ 
cak, acılık olmıyacak, küf ve 
kokusu, tufeylit bulunmıyaç:ık. 

4 - En a:ı yirmi dakika pi
şirildiği vakıt çatlamıyacak ve 
dağalmıyacak, su içinde tarbl-
mıyacak miktarda pekaz un 
bırak1lmalıd1r. 

5 - Su miktarı yüzde 12 
den aşağı oJmamalıdır. 

6 - Kül miktarı birinci ne
vile.rde 0,70 g den ikinci ne
vide bir gramdan aşağı olma
malıdır. 

7 - Asiditesi asit süffrik 
hesabile birinci nev:lerde yüzde 
0,08 g ikinci neviJerde yüzde 
0,16 g dan fazla olmıyacak. 

8 - Glutenleri kolaylıkla 
aynlabilmelidir. Manzarası mü
tecanis ve beyaz sarımbrak 
veya açık e!mer olmalıdır ko-
kosu eyi ve metin ve elestiki 
olmalıdır. Birinci nevilerde ay11· 
labilen gluten "kuru hesabile., 
yüzde 12 ve ikinci nevilerde 
10 dan aşağt olmıyacak. 

9 - Boyalar falimatına göre 
boyanabilir. Bu halde talimat 
mucibince (boyalıdır) şeklinde 
belli olacak tarzda etiketine 
yaıılması la\zımdır. Boyalı ol· 
duğu halde etiketi olmıyan 
veya etiketinde işaret edilmi
yen makarnalar müsadere edi
lir. 

10 - M.akarna ve diğer ha
mur işlerine muhafaza madde· 
leri ve sair madeni ve kimyevi 
madde konulması ya akbr. 

3699 (3441) 

ilin 
KızılçulJuda Amerikan kol-

leji civarında: 
4600 metre murabbaı bir tarla 
9200 metre murabbaı bir tarla 
2800 metre murabbaı bir b:;g 
Bir ev ve civarında 920 meirt: 

murabbaı arazi satıfacakhr. 
Talib olanlarm "Buca 62., 

telefana telefon etmeleri rica 
olunur. 14-15 (3447) 

~'7Z7.z7J.Z7.Z. 

Müjde .. Müjde .. 
Halis Meşe ve pınardan 

sureti hususiyede yakbrılmış, 
lskenderiye için nargilelerde 
kullRot!mak üzere hazırlan-
mış elfeme, dayanıklı taş ve 
toprnktan -ri kalburlanmış 
mangal kömürlerini toptan 
ve perakende olarak Me
zarlıkbaşı lsmetpaşa bulva-

1 rında 26 numarada Mehmed 
' . kömür deposunda bulacak-

sınız. 1-5 (3437) 
~gs;.7.ailxZZii!iZJfZ2:i612ZIQ77/"'.LL77.J 

Bergama Mahkemei asliyesinden ~ 
Dikili kazasının Çandarlı na

hiyesinden Mustafa karısı Ayşe 

ve oğlu Ismail ve kazı Gılman 
ve oğlu Recep aralannda his-

sei şayiah bir b b hanenin ıu
yuun izalesi zımnında açık 

arttırma suretiJe sabluıasına 
karar verilmesi üzerine tapu 

dairesinin teşrinievvel 306 tarih 
ve 240 numarasında mukar 

yet hanenin açık arttirması 29 
teşrinisani 935 cuma günü saat 
on beşte icra edilmek Uıere 

bir ay devam edecek ve b 
müddet zarfında tahmin kıy
meti olan yilz elli liranın yüzde 

yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde arttırma on b~ş giln 

temdid edilerek 14 kanunuevvel 
935 cuma gllnO saat on Oçte 

icra edilecektir. Daha farla 
iznhat istiyenler Dikili 935-37 
numara ile sabş memuru Ber
gama mahkeme başkitabetine 

mUracaatları ilan olunur. 
(3444) 

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "lzmir" eczanesi 

Bergama asliyesinden: 
lzmirde Karşıyakada soğuk 

kuyu tramvay caddesinde 18 
N. lu hanede mukim Polis Meh 
med Nuri evladları Daniş ve 

Halil ve kızı Servet ve karısı 
Vahide aralarında hissei şayi· 
alı Kmıktaki bir kıta üzüm 
bağının · şüyuun izalesi zımnın· 

da satılmasına karar verilmesi 
Ü2.erine tapu dairesinin 17-11-
934 tarih ve •29 N. sında mu
kayyed bağın açık artırması 

29-11-935 cuma günü saat 15 
de icra edılmck · üzere bir ay 
devam edecek ve bu müddet 
zarfında muhammin kıymeti 
olan 300 liranın yüzde 75 ini 
bulmadığı takdirde artırma on 
beş gün daha temdit edilerek 
14-12-q35 cuma günü saat 13 
de icra edilecektir. Daha fazJa 
izahat istiyenleı in 935479 N. 
ile satış memuru Bergama mah 
keme başkitabetine müracaat-
ları ilin olunur. -13445) 
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SIHHAT Balıkyağı 
Norveçyanın heılis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sallf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Ecz~ne 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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sından: 
ve Eytam Banka-

Esas No. yeri No. su Nevi Depozitosu 

195 Alsancak ikinci kordon 444-3 
716-1 istiklal mahallesi gündüz So. 16-1 
701-A Karataş dokuz eyJüJ sokağı 112 
418 ,. Halil Rifatpaşa cad-

975 
724 

c. 41 
c. 56-3 

desi giritli soka~ı 7 
Kuyumcular çar~ısı 41 
Tepecik hilal sokağı 12 
Büyük tuhafiyeciler çarşısı 105 
Birincikordon mimar kema
lettin caddesi 3 

C. 51 ikinci süleymaniye mahalle
si n~zaket sokağı 

C. 14 Manısa çaprazı kebi 

gara] 
dükkan 
ev 

ev 
dükkan 
ev 
mağaza 

dükkan 

ev 

T. L. 
8 

10 
15 

10 
15 

6 
25 

40 

15 

mahallesi 55-33 K 198 ev ve dük. 20 
C. 46 Manisa yarhasanlar mahallesi 

yeni cami arkası O ev 18 
Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı emlakin bir senelik kira

ları 15-11-935 cuma günü saat onda ihale edilmek üzere arttır-
mıya konulmuştur. İstekli olanların hizalarında yazılı depozitoları 
veznemize yahrarak arttırmasına girmeleri lazımdır. 

1 o 14 3621 (3420) 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte biri ,i 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

Şekil No. 2213 A.V 

IMON MA 
Bu numaralı fener iki yüz metrelik olup kapaklı ve üç 

renklidir. istenildiği zaman kırmızı ve yeşil ve beyaz yanar. 
Ziyayı uzaklaşbrır, yakınlaştırır ve arkalarında askıları mev· 
cuttur.En son sistem olup bütün dünyaca şöhret kazanmıştır. 

Zabitan ve muhaberatta kulJanılır. 
'Z7.ZZ777.7.Z7.ZZZ7-7..Z7J7XL/.7..Z72Z2ZZ7J.7..ZZZZZZC'!ZZl'7JJ..IT.:HJ.7ZZ 

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

Ödemişli Hüse in Hüsnü ticarethanesidir 

T enviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

ETALLUE 
· .. ambalarmı kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyathdır. 

Yeni tenzilat1ı fivatlar 

et Tevfik 
Elektnk, telefon 

Ve Siemens 

O umdaaıı C>eçnıeyiniz 
;av VP ine Hervea içiniz 

"HERVEA,, denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar· 
rat veren hamızı belvin itrahına muvdf· 

fak o!ursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zir.delik ve rahatlık hissedersiniz. ve 
ROMATiZMA sııılarma karşı büyük bir 
foide t min etmiş olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstam erat 
mahsulatı ithalat ve ihracat müessese
sinin; b.mir mümessili G. D. Giras 

!:>. 1a •• at ve fazla malumat için lzmirde Yeni Manifatu
Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

Posta kutusu 234 Te1• 2413 
1!!1~1~~ 

Diş ıı ac~.10 bileti değildir 

adece talihe güvenilerek 
raesgle seçilmez 

RADYOLİN güzel kokulu hoş ve le7.zetlidir. Çocuklar bile 
icullanabilirler. 

RADYOLlN mine tabakasını tahrib etmeden çok kısa bir za
man içinde dişleri beyazlabr ve parlatır. 

Bütün bu evsafı bir araya topladığı için hiç telieddüd etme· 
den seçilecek en mükemmel diş macunudur. 

Dev el Demir yo11 larından; 
Devlet Demiryollarma mer'i bulunan D. D. 30 numaralı tarife 

yalnız ot ve saman nakliyatına mahsus olmak üzere 1 teşrinisani 
1935 tarihindan itibaren 8 inci işletme mıntıkasına da teşmil 
edilmiş olub ücretleri aşağıda gösterilmiştir: 

1 - 100 kilometrelik mesafe dahilinde beher kilometresi için 
ton başına 3 kuruş. 

101 - 200 kilometrelik mesafe dahilinde 300 kuruşa ilaveten 
beher kilometresi için ton başına 2 kuruş. 

200 den fazla kiiometrelik mesafa dahilinde 500 kuruşa ila
veten beher kilometresi için ton başına 1 1 /2 kuruştur. 

10 tondan fazla istiabı olan vagonlardan en az 5 ton ve 10 
tondan aşağı istiabı olan vagonlardan lonjeronlarında yazıh sik-

Jetin yarısı üzerinden ücret alınır. 
Fazla tafsilat istasyonlardan alınabilir. 

Zümrüt Damlas ................................... 
Eczacı Keıııal Aktaş 
Yeni bir kolonya yaptı cicim .. 
Bu mu? 
Evet bak yeşil bir koku. aşk, neşe, sehir 
ve cazibe kokuyor. HİLAL eczanesinin 
son eseri .. 

Saç Eksiri 
Saçların dökü1mesine ve kepeklenmesine mani oiur. Kona 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçl 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
mojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalar 
bulunur. 

453 Numaralı Hamidi}•e Zira 
Kredi koope.-atifinden: 

453 numaralı Canlı [Hamidiye] Bayındır Zirai kredi ko 

peratifi anbarında mevcut (33500) kilo arpa (23435) buğd 
açık müzayede u~ulü ile satcşa çıkarılmıştır. Talipler şarln 

meyi Canh [Ham:d ye] de kooperatif binasından Bayındır 

Z raat bankasından öğrenebilirler. 

Muvakkat teminat arpa için (150,75) kuruş buğday içi 

(19600) kuruştur. ihale 28-11-935 Perşembe günüdür. 
14 - 15 -18-21-23-26-27 3697 (3442) 

428 Nu aralı Çırpı z·rai Kr 
di oo eratifinrlen: 

428 Numarah Çırpı zirai kredi kooperati i anbarmda ıne 

( 75,000 ) kilo Buğday ü'çe taksim suretile ( 59, 00 ) kilo arp 

keza üçe taksim suretile ve açık müzayede u ... ulü ile 5 

çıkarılmıştır. 
Talipler şartnameyi Çırpıda kooperatif binasından, B, ınd 

Ziraat bankasından öğrenebilirler. 

Muvakkat teminat buğday beher müzayede kaimesi için ( 
lira arpanın beher müzayede kaimesi için ( 90 ) liradır. 

ihale Buğdaylar 23 ikinci teşrin Cumartesi. arpalar 27 1 
teırin Çarpmba günüdür. 

1 17-19-21-22-24-25-26 3698 ( 3443 



Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

W. F. ıİ. ~~n Der / 
Z«~e- & Co. 

SOFIA motörü Halen limanı-
' mızda olup Anvers, Rotterdam 

OBERON vapuru 8 ikinci ı Hamburg ve Bremen için yük 
teşrinde beklenmekte o~up yü- almaktadır. 
künü boşaltbktan sonra 14 AMSEL vapuru Halen lima-
ikinci teşrinde Rotterdam,Ams- nımızda olup Anvers, Rr>tter-
terdam ve Hamburg limanları dam, Hamburg ve Bremen için 
İçin yük alacaktır. yük almaktadır. 

AVOLA vapuru 9 ikinci 
GANYMEDES vapuru 8 teşrinde bel<'.f!niyor. 1-famburg 

ikinci teşrinde gelip 14 ikinci Bremen ve Anversten yük 

teırinde Anvers, Rolterdam, çıkaracaktır. 
Anısterdam ve Hamburg liman- HANAU motörü 11 ikinci 
ları için yük alacaktır. teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 

teşrine kadar Anvers, Rotter-
UL YSSES vapuru 20 ikinci dam, Hamburg ve Bremen için 

lqrinde gelip yükünü tabii- yük alacaktır. 
Jeden sonra Burga•, Varna ve MACEDONIA vapuru 25 
i<latence limaolan için yük ikinci tepinde bekleniyor. 30 
.. ı_ ikinci teşrine kada~ Anvers, 

~
..._c:aktır. 

Rotterdam, Hamburg ve Bre-
CERES vapuru 21 ikinci leş- men için yük alacaktır. 

riade gelip yükünü tahliyeden American Export Lines 

&oaıra 2S ikinci teşrinde An- Nevyork 
'•rs, Rotterdam, Amsterdam EXCELSIOR vapuru Halen 
~~e Hamburg limanları için yük limanımızda olup Nevyork için 
alacak yük almaktadır. 
~ tır. EXMINISTER vapuru 12 

SVENSKA ORIENT LINEIN ikinci teşrinde bekleniyor Nev-
F'REDENSBURG vapuru 28 york için yük alacaktır. 

ildaci teırinde gelip yükünü EXERMONT vapuru 18 ikinci 
t.ııliye ettikten sonra 21 ikinci teşrinde bekleniyer. Nevyork 
t için yük alacaktır. 
'trinde Rotterdam, Hamburg EXARCH vapuru 30 ikinci 

Copenhage, Dantzig, Gdynia teşrinde bekleniyor. Nevyork 
1 Goteburg, Oslo ve lskandi- için yük alacakbr: 
ıa EXECUTIVE vapuru 15 bi-
'"Ya limanlarına hareket ede-

telcti r:nci kanunda bekleniyor. Nev-
r. york için yük alacaktır. 

GOTLAND vapuru 30 ikinci EXILONA vapuru 31 birinci 
teırinde beklenmekte olup yü- kanunda bekleniyor. Nevyork 
itti için yük alacaktır. nü tahJiyeden sonra Rotter-
d Service Direct Danubien 
~ - Hamburg - Copenhage- Tuna hattı 

Dantzig - Gdynia ... Oslo ve Is- ALISA vapuru Halen Jima-
kandinavya limanları için yük nımızda olup Beograd, Novi-
llac:aktar. sad, Komarno, Budapeşte,Bra-

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

SARMACJA motörü 20 ikinci Arment Deppe - Anvers 

teırinde beklenmekte olup doğ- ESPAGNE vapuru 5 ikinci 
tu A Gd · r ı teşrinde bekleniyor. Anvers 
L nvers - ynıa ıman anna Direkt içı·n yük alacaktır. 
~reket edecektir. 
StavıcE MARtTıM R(JUMAİN ARMEMENT H. SCHULDT 

1) Hamburg 
URUSTUR vapuru 20 ikinci HANSBURG vapuru 8 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup yü- Btşrinde beklenıyor. Anvers, 
lconü tahliyeden sonra Köstence Rotterdam ve Hamburg için 
S yük alacaktır. 
1 Uli~a. - Galas ve Bryla liman- DEN NORSKE Middelhavs 
llrı ıçın yük alacaktır. AL Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 

BA JULIA vapuru 20 ikinci OSLO 

teşrinde gelip 21 ikinci teşrinde BANASERAS motörü 21 
Pttaıta - Cenova - Marsilya ve ikinci teşrinde bekleniyor.Dnn-
Q•rseJona limanlarına yük ala- kerk ve Dieppe için yük ala-
talttır. cakbr. 

llindaki hareket tarihleriie 

llavJunlardaki değişikliklerden 
icentemiz mes'uliyet kabul et
lbez. 

, F az.'a tafsilat için ikinci Kor

t ~llda Tahmil ve Tahliye binası 
ilti( 

asında 72-4 numarada 

FJtA TELLi Sperco vapur acen-
ta~&ın .. t d"J . . • a muracaa e ı mesı rıca 
01-nur. 

lele fon: 2004-2005-2663 

jobnston Warren Lines 
Liverpool 

QETRNMORE vapuru 4 
ikinci teşrinde bekleniyor. Li
verpool ve Anversten yük çı
karıp Burgas, Köstence, Galaç 
ve Braila için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Bir;nci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

lzınirliler lstanhulda nerede buluşurlar 

Beyo v lunda Bristol ~ .. te-li-nd .. e 

~Osmaniye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lül· 
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 

Oliver Ve 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

Liverpool Hattı 
LESBIAN vapuru 26 birinci 

teşrinee Liverpool ve Svanse
adan gelip tahliyede bu:una-

Doktor 

emal ~atir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65, Tel. 3956 

nacak v<- aynı 2anıanda 2 ikinci 
fe<;rine kadar Liverpool ve 
G'acı~ov için yük alacaktır. 

ALGERIAN vapüa 15 ikinci 
teşrinde Liverpool ve Svansea
dan gelip tahliyedP. buluna
caktır. 

Evi Ka.antina tram\:'·7 cad
desi No. 596 Tel. 2545 

~~zq,a= ın~- ,;! 
~ Muaılim Doktor 

Londra-Hult hattı 
POLO vapurn 30 birinci teş

rinde J otı,ı .. ~ ,_,.ull ve Anvers
ten gelip tahlived<" bulunacak 
ve avnı zamanc:l~ 6 ikinci teş
rine kadar Londra ve Hull için 
yük a'acaktır. 

MARON1AN vapuru 6 ik:nci 
teşrinde srelip 11 i~ind te,rine 
kadar Londra ve Hu!I için yük 
alacaktır. 

OPORTO vapuru 2(l ikinci 
teşrinde 1 ondra, Hu' ve An
versten gelip tahliyede bu'u
nacaktır. 

The General Steam Vavi
j.?'ation co. Ltd. 

ALBATROS vapuru 25 bi
rinci teşrinde S?elip 28 birinci 
teşrine kadar Londra icin yük 
alacaktır. 

DElJTCHE LEV ANT LINIE 
SOFIA 28 birinci teşrinde 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değjşikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

~ A~met Hulôsi 
ALATAŞ 

~ le hastalıkları doktoru 
" ~ KemeraltıJ:amh sokak No.20 
OSZKZZtt.I~ ır.ıı 

r:·oktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

. 

Meserret Oteli 
lzmir Kemeraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istika
metile nam kazanan otelimizde bu defa esaslı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilerek 
teşrif edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan ge]ecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete .. 
cektir. Akşamları temiz hava almak ıçın taraçalarımız muş
terilerimize açıktır. 
Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlannda esaslı tenzilAt vardır. 

Altın 
Damlasını 
Eczacı başı 

S. Fertti 
Yapar 1 

Taklitlerine aldanmayınız 

DeJlO • 

Şife1 
;Ec_anesi 

1 

bilir. lstanbulda her iki otelde konaldıyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladelikJere iliveten fiatlcır 
müthiş ucuzdur 

ısalon, yeinek ve yatak otlalarınızı-Haraççı 
Kardeşler nıohilve leri it' sfisleyioiz •.• ı 

~ 

ve EleH ri'cı: j Merkez: 
İ7mir 

İkinci Beyler 
Sokak 

Nn. 1 fl'l 
Ti . .3 

Şube: 
Aakara 

Anafartalar 
Caddesi 

~ - ~ 

S.eL24.M.., ~-__ ....... 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda iştibanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarf eder 
zayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıab telafi etmek lazımdır. 

Ne yapmalı ? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kitiye gençlik, sıhhat ve 
neş' e vermiş olan 

liina L-Otfl 
yi alıp kullanmalı 

KulJanıpta faidesini görmeyen yoktur. 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 10 kuruştur . 

Çay tiryakilerine müjde-
1
, . 
erız. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlarımız.ı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, lspartanm öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Her eczanede bulunur. 

NestJ~ ve Turan fabrikalarmm tanınmış çeıitlerini 

Kars sUdü, Besi. Her boy dit macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 

Biltün Türkiyede tanmmıt ve denenmit (Arti) kumaş boya

larının genel sahş yeri yalnız depomuıdur. 
Telefon : 3882 

Taze Kars 

Sütle!imiz geldi 
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 
gibi yağlarımızdan da memnun kalacakları şüpQesizdir. 

Toptan ve perakende satış yerleri: 
Hükumet karşısında Sevim pastahanesi, Şekercilerde 12 
14 numarada şekerci AH Galip müesseseleridir. 

l - 30 (h-3) (3393) 

In~aatnıı?. içın atıdekiıhtıyaçlarııuzı pek ucuz 1 ıyatlnrla 
temrn et rnek isterseniz Halim aga çar~asmda 

Kavalall Hasan Nuri 
Uoarethıuıe.RinA müracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ner 1 çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden ltivhalar ve bunla11n 
te/eT!üatı envaı banyolat ve teımosıJonlat ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demit dökme borulaı 
ve lngiliz künkleri ve bunların te/erruatı vesaire ... 

Fıyatlaı rekabet kaba/ elm~z 

Ye•ll Ol•••lo .. •~ BGtll• •• ... •I•• 
E• ••••it .. ••ffle ••l•••m ıa:•• ........ h a 
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_6'iıl.-am:zaırıılllV'/~u:s;.tzLZJ~ım1111m11 .. m~;.a:zıam ................................................................................................ ız=::a:·.zz:,r;:zJ 

• 
• 1 

'""~:zr-~.-c------------ıu::ız--------------..-..amı~-------------------------------------~"°'-' 
di - bin ik vardır • n 

, . 

Ras Kassa Ras Seyumla birlikte harekete geçince 
Habeş hücumları Italyan projelerini sarsacak 

Makalle - Adigrat müsellesini tutabilmeleri 
beklenmiyor. Buna sebep Da· 
nakilden çekilen Italyan kuv· 
vetinin bu bölgede bir ileri 
haTeketini imkansız kılan ikli· 
min sertliğ ' nden çok hırpalan
mış olmasıdır. 

ltalyan kaynaklarından gelt!n 
haberler Ras Destanın Do!o 
cihetinde somaliye girdiği hak
kındaki haberleri yalanlamak· 
tadır. Ras Desta ordusuyla 

leri, T embien etrafında, düı
man uçaklan tarafından görill
memek için küçük gruplara ay
rılmak suretile mevki almış bu· 
lunmaktadır. 

Bu kuvvetlerin taktiği, kala
balık bir ordu teşkil etmeyip, 
mevzii çarpışmalara girişecek 
olan dağınık ıruplar halinde 
kalmaktadır. 

Tigre cephesinden Tembie-

Hükumetin lehinde ve aleyhindeki gösterilerde 
ölüler ve bir çok yaralılar kaydedilmiştir 

Vafd partisi hükumetten güven;ni geri almıştır - lngiliz elçisi 
Kral F uad1 ziyaret ederek 

, el fılad 

ı almağa karar vermiş ve bu ha
ber hemen halk arasına yayıla
rak her tarafta hükümetin le
hinde ve aleyhinde - daha zi
yade aleyhinde - gösteriler 
yapılmıştır. Kahire Vt! Tantada 
bu gösteriler vah:m hadise 'ere 
sebep olmuş, ölüler ve bir çok 
yaralılar kaydedilmiştir. 

Vafd partisi başkanı Nahas 
- - ----- _....., - -

1 

tedbirler hakkında görüştü 

1 

paşa mecliste ekseriyet sahibi r 
olan Vafd p rtisinin artık hü
kümeti tutmamış kararını 'bil
dirmek ve kabineyi istifaya 
davet etmek üzere başbakan
lığa gitmiş ve Nesim paşa ile 

, • 

görüşmüştür. 

Fakat Nesim paşa kabine
sının teşekkülünden bugüne 
kadar siyasal şartların değiş-_._ .. 

Va.td part•st•ider Al paşa 

tiğini ve bilhassa şimdiki va
him iç ve dış şartların buh
rana müsaid olmadığını ileri 
sürerek istifaye yer olmadığı 

fikrinde olduğunu bildirmiştir. 

Bununla beraber başbakanın 

kararı kati olarak kralla gö
rüşmesinden sonra anlaşılacak 
ve 15 son teşrinde ilan edi
lecektir. 

Kahwe, 13 (Ö.R) - s:r Sa
muel Hoare'ın Lord Mayör 
tarafından verilen şölendeki 

söylevinden de anlaşıldığı üzere 

lngiliz hükümetinin Mısır tara· 
fından daha geniş bir serbesti 
lehinde ileri sürülen talepleri 
kabul etmemesi ve Nesim paşa 
hükümetinin de buna boyun 
eğmesi üzerine ulusçuların Vafd 
~artisi hükümetten güvenini s;reri KalıiJede llll!iliz askeri karorkiilıı Saat 13 de lngiliz polisinin 

ve Italyanların Adua 
imkansız olacakbr 

. ' 

~~----~--~ ... --·--------- -

Fakat Mısır ayın on sekizindeıı. 
sonra Italyaya bir şey vermiyecektıt 

S Ö 
111r11lı 

üveyş,13 ( .R)-ltalyanlar Mısırdan 18,000 deve satın a ıı 
her biri için 13 altın lira vermişlerdir. Halbuki normal oJıır:, 
b.unların kıy~et~ ~ k~ğıt liradır. Italyanların bu hazırlıkları ~~it• 
şıstanda yenı bır ılerı harekete hazırlandıklarını gösterıııekt d 11 

Kahire, 13 (Ö.R) - Bakanlar kurulu gelecek pazar gUnlin ~
itibaren bergitelcrin tatbiki için bir karar vermiştir, ltalyaD j ııl' 
!arı Mısıra sokulmıyacak ve Benevredeki komite tarafından t 
yaya ihracı yasak edilen maddelerde gönderilmiyecektir. 

Noterler hakkındaki 
Yeni kanun • • 

Pro1esı .. oıe9' 
Al!kara, 13 ( Özel ) - Note:Lı.- htkkındaki kanun pr 

1 
till 

Adliye Bakanlığında yeniden inceleniyo~. lcab ederse deV·~le' 
noterlikler üzerinde bugünkü murakabesi daha şiddetlentııııılı 
cektir. Noterlerin bugünkü bulundukları salahiyetlerini bıra ~ 
lüzumu müdafaa ediliyor. ~ 

kom.ueri Kral ı;-1....:dı ziyaret 
ederek durum hakkında ve çı

kabilecek meselçleri karşıla
mak için alınması gereken ted
birler hakkında görüşmüştür. 
Kahire ve Tanla gösterilerinde 
yaralananlar 40 kadardır. Üni
versite talebesi lngilterenin ve 
kabinenin durumuı>u protesto 
için grev yapmışlardır. 

Vafd partisi bu akşam için 
büyük bir gösteri tartip etmiş-

. bllş• 
tir. Bu toplantıda parti ııtıt• 
kanı Nahas paşa söz alııca şre• 

•Hükümet bir bildirik ıı:g-1r• 
derek halkı sükünete :. icilı 
maktadır. Bu bildirikte '.f 11ıı• 
karışıklıkların Kahire ve lerJe 
tada olduğu, diğer ~e~i sa: 
sükünun bozulmadığı ıle ,yit' 
rülmekte ve hükümetiıı .'9 ııet 
ve nizamı korumak içın ·Jile 
vasıtaya başvuracağı tebılı ıe 
talebeyi üniversiteye döıııııe 

davet etmektedir. 


