
r;- ~ NO· 9092 IURKBIRINCI &ENE 
\ 44 -Gazi Bulvarı - IZMIR - 44 il 
i hatiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN 

CUMARTESi tô Te rınrsanl 93& 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: ltalyan-Habeş 
HAKKI OCAKOGLU 

. A.EIC>N'"E: Ş:E:~'X":i: 

'Devam mUddetı Türkiye için ariç için Harbı hakkında 
Senelik • • • • . . • 1900 2500 

1
son Haberler onuncu sahifede Allı a~lık . . . . . . 700 1300 
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t~!~:i~~:~;~: .......... öiiii .. tic;~-~t" .. ;·;hkei;esı;de .. ···ı·;eı;·oı; ... sa;;;ısı-
~~:::.ı ~u~~mc~::.~rve ile çarhçılar ve dümenci dinlenmiştir 
Ruvensiz olmakta devam ediyor. 
ih ~üyük tehlikelere yer bırakan 
hınaller azalmış değildir. 

b· Uılaşma umudları ise birer 
iter suya düşmüştür. 

~ Şirndi, uluslar sosyetesince .. ;rar altına alı1'an bergiteler 
anctions'Jar,, tatbik edile

~~lrtir. Yani elli devlet, hep 
•raen, ltalyayla tecimsel, eko

tıoınik ve finansal ilgilerini ke-
8~Ceklerdir. Daha doğrusu eko~ 
~vlllik bir savaş başhyacaktır. 
t u bakımdan on sekiz ikinci 
tşrin tarihi, insanlığın ivazsız, 
lllenfaatsız, b&nş ülküsü uğ
~~~da birleşerek harekete geç
b gı tarih olacaktır. Böylece 
Ugünkü durumdan çok daha 

:a~ik bir durum yaratılacağı 
k a şüphesizdir. Zira ıtalya ile 
~rşılıkb, geniş tecimsel ilgileri 

: an memleketler, yükenlerini 
datbik zaruretinde kalmaların
dan ne kadar derin bir teessür 
.:Yarlarsa duysunlar, atılan 
~ •rnların etkisiz {tesirsiz) kal
) ablasını istiyeceklerdir. Öte 
b~ndan ltalya, dayanma ted
t •rlerini arttırdıkça arttıracak
,,•,,, Böyle bir durumun nereye 
a~tacağı şimdiden kestirilemez. 
b ır kez şurası muhakkaktır ki 
it trgiteleri tatbik edecek dev
-ı Uerden bazıları ltalyadaki 
~cdarını kaybetmekle büyük 
~ tarlara uğrıyacaklardır. Fa· 
t ~ ortada bu fedakarlığı ge• 
ot leştiren davanın hayatiğ 

11ern t b. .. ıı· -· d aşıyan ır oze ıgı var-
tıır, Ve btfnu samimiyetle ba-
t:ç~ olan, yabancı ülkelerde 

8 tu olınıyan sergüzeşt arka
~'Jıda koşmıyan milletlerin 
) il~tanıaınış olmalarına imkan 
d 0 

tur. Bir yanda arsıulusal 
8 
il'.'aların kuvvete başvurulmak-
ltın l l ~ 
1 

u us ar sosyetesinde banş 
6~ uyla kotarJlmasını istiyenler, 
it~ Yanda gizli kapaklı istek
.,.,rıkni, ihtiraslarını gerçekleştir-
"'t .. 
~ k ıçın saldırışta serbest olma-
Ci~ ara:- verenler vardır. Birin
i/r geri ve ileri bütün uluslar 
ın hak ve adalette müsavatı 

~~:ın~n kılmak istiyorlar. lkin
~lı r ıse kendi hırslarmın mev
tı lıbahs olduğu yerde ulusları 
) tııffaştıran bir .zihniyet taşı
,:tlar. Habeşistan gibi uluslar 
'" syetesinde üye olan bir ulu
ltı n. çok iptidai bir hayat sür
b·esı elbetteki acmmağa değen 
ır ıı d. 

yty ır. Fakat sosyete, üye-
- Sonu 2 İ!lci say/ada -
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ik' S~ay şu vahşi Habeşlere 
' ton U.deniyet getir. 

Ptavda - I::.eningrad 

ifadeler tehlike dakikalarinda geminin anarşi içinde olduğunu, 
mak ·ne · em· m dan önce işlediğini gösteriyor 

Ticaret mahkemesi heyeti 
lnebolu vapuru façiasının tah- muhteviyatını şahidlerle tevsik 

kikatına Müddeiumumilik ma- ettirmeğe mecburdurlar. Bu 
kamınca devam edilirken dün celse zabıtları ileride bu hadi-
şehrimiz ticaret mahkemesinde seden doğacak davalarda vesi-
bu h!diseye aid bir celse yapıl- ka olarak kullamhr. 
mıştır. MEHMED ALI KAPTANIN 

Deniz ticaret kanununa tev- RAPORU 
fikan kazaya uğrayan vapur· Kanun icabına uyarak lnebolu 
)arın süvarileri ilk çıktıkları süvarisi M. Ali kaptan şehri-

limamn ticaret mahkemesine miz Ticaret mahkemesine ra-"' 
bir rapor vermeğe ve bu rapor porunu vermiştir. Dün mahke-

Mehnıed Ali kaplan dınlenifken 
me bay Necatinin riyasetinde inci günü saat 18,20 de Peli-
azadan B. Ali Riza ve bayan kan feneri önlerine yaklaş-
Hikmet'ten teşekkül etmiş, tığı zaman çıkan sağnnk 
Mehmed Ali kaptan jandarma halindeki şimal rüzkirı yü-
muhafazasında mahkeme hu- zünden geminin iskele tara-
zuruna çıkarılmıştır. fınn yattığını [ Lomboz ] Jar-

lsticvabını müteakip rapor dan gemiye su girdiğini yol-
okun uştur. R:ıporda süvari culann telaş gösterdiğini, 2e-
ikinci teşrinin onuncu gunu mide panik yapıldığını bu va-
700 küsur ton hamule ile An- ziyet karşısında geminin başım 
talayadan hareket ettiğini, 11- rüzgara çevirerek demir attığı-

nı ve imdat düdüğü çalarak 
bir taraftan yükün bir kısmıni 
denize attırdığım söylemekte 
ve imdada gelen [istikbal] vapu
runun iskele tarafına yanaşırken 
lneboluya tosladığını ve gemi
nin sancak tarafına yatarak 
battığını bildirmektedir. 
RAPORU NEREDE YAZMIŞ? 

Reis raporu nerede yazdığını 
süvariye sorunca: Süvari ceva
ben hapishanede yazdığını bil
dirmiş ve reisin muhtelif sual
lerine cevaben de atideki iza
hati vermiştir: 

KAPTANIN iZAHATI 
" - Antalyadan Perşembe 

günü kalktık. lzmire gelip bu
radan da lstanbula gidecektik. 
yolda hiçbir arıza hasıl 
olmadı. Vapurun hamulesi 
vapurun taşıyabileceği miktar
da idi. Yani 700 küsur ton idi. 
Vapur 1080 tonluktur. Hamu
lemiz pirinç, un, bakla, buğday 
ve saire idi. Sefer esnasında 
gemide muvazenesızlik olmadı. 

- Sona 4 üntü say/ada -
............................................................................................................................................ 0 ............................................................................... .. 

lngi terede seçim biti 
Hükiimet partisi seçimi kazandı 

Fakat işçiler daha kuvvetlendiler 
----------------------------------------MUHALiF LiBERAL PARTiSi :BAŞKANI SIR HERBERT SAMUEL, 

VINSTON ÇURÇILIN OGLU, KOMÜNiST PARTıSINlN BAŞKANI VE 
ESKi BAŞBAKAN MAC DONALD SEÇtLMIYENLER ARASINDADIR 

Londra, 15 (Z.R) Seçim 
sükünet içinde geçmiştir Şim· 
diye kadar belli olan 250 neti
ceden 168 i hükümet. 82 si 
muhglefet lehindedir. 

Hükumetin bu dairelerde ka
zandığı 168 saylavın 151 i mu
hafazakar, 14 ü Liberal ve 3 ü 
bükfımetçi sosyalisttir. 

Muhalefetin 86 saylavı için
de 78 işçi (Sosyalist) ve 8 mu
halif Liberal vardır. 

iLK NETiCELER 
Neticeleri ilk belli olan bu 

250 saylavlığa göre her parti
nin kazanç ve kayıpları fÖy
ledir : 

Muhafazakarlar yeniden Uç 

) 
Baştan sera ile,' Dış bakan Sir Samuel 
Hoaıe Es/ti başbakan Mak Donald Baş
bakan Baldvuı Bakanlardan Sir j.Simon 

dairede kazanmışlar ve 36 dai· 
redeki yerlerini kaybetmişler· 

dir. Yani 33 saylav kaybetmiş 
oluyorlar. 

Trvayist (işçi ) Jer 46 ka
.zanmış, 2 kaybetmiş, yani 44 
saylav fazla olmuşlardJr. 

Hükümetçi liberaller 2 kazan· 
mış, 3 kaybetmiş. 1 azalmışlar
dır. 

Muhalif liberaller yeni hiç 
kazanmamış,7 kaybetmiş,7azal
mışlardır. 

Hükumetçi sosyalistler 1 lka
znnmış, 13 kavbetmiş, 2 azal
mışlardır. 

Hüklimetçi müstakiller hiç 
kazanmamıı, bir kaybetmif, bir 

azalmışlardu. 
SEÇiLENLER 

SEÇİLMIYENLER 
Tanımış şahsiyetlere aid ne

ticeler arasında, dış bakanı 
Sir Samuel Hoare rakibi olan 
Hosyalist namzedine karşı 12644 
oyla seçilmiştir. Yine hükumet 
erkanından sir Neville Cham
berlain, B. Vood ve sosyalist 
partisinden çekilmiş olan B. 
Lansburry seçilmişlerdir. Eski 
dış bakanı sir Austen Cham
berlain ile münakalat bakanı 
da seçilmişlerdir. 
MağJüb oJau tanmmıı pbai

yetJer arasında muhalif liberal 
- Solıll ilçlJ.ndJ salıi/~dl -

Mısırda durum 
Basın hürriyeti kalktı 
Karışıklık _bekle~iyor 

MuSSOLINI iLE ıNGILIZ ELÇiSi ARASINDA 
MÜZAKERELER GÜÇLEŞMEKTEDiR 

Kahire, lS(A.A)- ---·-------
Basm hürriyetini fi
len kaldıran kralın 
emirnamesi üzerine 
yeniden karışıklık

lar çıkması bekle
niyor. Polis icap 

eden tedbirleri al-
mışbr. Şimdilik mem 
leketin bertarafın
da tam bir siikünet 
vardır. 

Paris, 15 (A.A) - Oune 
gazetesinin Londradan öğren
diğine göre, Mussolini ile ln-
giliz elçisi arasındaki müzake
reler günden güne güçleşmek-
tedir. ltalyanlar Libyadan dah:ı 
fazla kuvvet geri çekmek iste
miyorlar. Mussolini müzakere
lere şimdilik devam arzusunda 
değildir. Bundan maksadı In
gilizlerden azami taviz kopar-
maktır. Dünkü konuşmalar es
nasında Mussolini ilkönce lngi
lizlerin Akdenizdeki kuvvetle
rini geri çekmeleri lizımgeldi-
ğini kat'i olarak söylemiştir. 
Jngilizler ir.c vaziyetin müstak
bel inkişafını açıkça bilmeden 
hiçbir harekette bulunmak fik
rinde değildir. 

Roma 51 (Ö•R) - Kahire
den bildirHiyor: Siyasal vaziyet 
çok vahim addoJunuyor. F ev
kalade tedbirlere rağmen Vafd 
fırlcua bilyllk gösterilerine tek-

Kahireden bir mnnzara 
"rar başlıyacaktır. Hükümetin 
mevkiini muhafaza etmesi 
müşkülleşecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MussoJini - Aman yerabbi 
bôJii anlamıyorlar ki ben bir 
şeyi söylesem o şey dogrudur. 

Cime And 7ide-Londıo 
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8 lkinciteşrin 
Unutul az bir 

olacaktır • 
arı 

- Baştara/ı 1 nd sayjada -

!erinden birine karşı insaniğ 
ödevini yardımlariyla göstere
bilir. Netekim bu cihet beşler 
komitesinde düşünülmüştür. 
Romanın istediği ise, temdin 
vesilesiyle, müstakil yaşamağa 
hakkı olan bir ulusun bütün 
varlığına sahih o!makhr. 

Uluslar sosyetesi işte bu 
haksızlığa karşı ayaklanmıştır. 
Sosyetenin yaşıyabihııesi, ona 
bağlanan umutların bir hayal-
den ibaret olmadığını göster
mesile knbildir. Bundan ötürü
dür ki bergiteler işi, müşterek 
güven işine bağlanmıft:ır, Kol
lektif güvenin en sağlam müey
yidesi ise bugünkü genel gösteri
dir. Zorlama tedbirlerinin etki
siz kalmaması güveni arttıra
bilir. Güdülen amaç ltalyanın 
tezlili değildir. Kuvvet ülküsü 
yerine hak ve adalet ülküsü
nün geçmesidir. Bunun bövle 
olmasında bütün uluslar gibi 
ltalyanm da menfaab olduğunu 
iddia etmek yersiz sayılamaz. 
Düçenin memleketinde bu-
günkü harb edebiyatı gözleri 
bulandırır. Heyecanlar realite-
lerin görülmesine imkan bırak
maz. Fak at bir kerre fırtına 

kunet bulur d barışa dönü
lünce, o zaman ltalyan milleti, 
kötü bir empeıyalizma uğrunda 
k tlandığı fedakarlıkların, mah
rumiyetlerin çok sürekli oldu· 
ğunu ğörecek, harbin fecaabnı 
ancak o zaman daha şiddetle 
duyacaktır. 

Ş v 1. EU.1gi:u. 

B. Hayrettin de 
Gedi 
lnebolu faciasının tahkikatı

na lstanbul liman he-yeti fenni-
yesinaen Bay Hayrettin memur 
eclilmiş mumaileyh clüu akşam 
Çannakkale vapuruyle şehrimi
e f;elmiştir. Bugün alikadar-
1 rfa tem lanna başlıyacaktır. 

lde!re heyeti 
Ilbayhk idare heyeti dün top

lanarak memurin muhakemab· 
na ait bazı evrakın muamele
lerini netice,endirmiştir. 

Tecim odasmda 
Tecim odası idare heyeti 

dün bay Feridin başkanhğmd 
mutad toplantısını yapmıştır. , .................•........••............. 
Zabıta Haberleri: 

. 
Çukurçeşme Osmanbey so

kağında oturan Sabri oğlu 
Arap ihsanın kardeşi Hayri 
oğlu Kadri, ihsanın evinden 
bir palto, bir çift iskarpin ve 
bir battaniye çaldığından ya
kalanmıştır. 

hmed Fatmayı dövm ş 
Alsancakta Azim sokağında 

12 sayılı evde oturan Mehmed 
karısı Fatma ile amele Eyup 
oğlu Ahmed dedi kodu mes-
elesinden avga ederek F tma 
Ahmed tarafından dövüldüğünü 
iddıa eyıediğınden Ahmed ya
kalanmı tır. 

Silah va bıçak taşlyanlar 
Kemer merkezince silah ara

masında Emin oğlu Bekirde 
bir sua alı çakı, Et,emde bir 
bıçak Alsaocakta Yaşar oğlu 
Riza i!e Ali oğlu Hasaııda bi
rer bıçak bulunarak alınmışbr. 

lViahall e Kavgası 
Kahramanlarda oturan Hüse

yin kızı Hatice ile Mustafa ka-
rısı Servet, e ya meselesinden 
kavga etmi lerdir. Servet, Ha-
ticı>yi dövmüş ve saçlarını çe
kerek üç ayhk çocuğunun düş
mesi11e sebebiyet vermiştir. 

Servet yakalanmıştır. 
Bir çocuğu ezmiş 

Şoför Emin oğlu Selami, 
idaresinde bulunan 404 sayılı 
otobüs ile Kemer caddesinden 
geçmekte iken yedi yaşlarında 
Ramiz adında bir çocuğa carp
tırarak muhtelif yerlerinden 
yar.al nmasına sebebiyet vermiş 
ve yakalanmıştır. 

• 
1 a ti 

Vapu batma e likesi geç·rirken 
aptan ar a sın a Ü akaşa vardı 

~~----------------------------------------
Vardiyada bulunan Serdümenin anlattıkları 

lnebolu vapuru faciası hazır
lık tahkıkatı genel sav.tmanhk
ça ikmal edilmi ve facia hak
kında dinlenmemiş şahid. kal· 
mamıştır. 

Dün yar genel savaman 
Orhan tahkikat evrakının tas
nifi ile meşgul olmuştur. Bugün 
genel savamanlıkça ehli vukuf 
olarak bir fen heyeti seçile
cektır. Bu heyet gerek hadise 
mahallinde tetkikler yaparak, 
gerek tahkikat evrakı üzerin
deki ifadeleri gözden geçirerek 
raporunu bazırhyacak ve ge
nel savamanlığa verecektir. 

Ehlivukuf of arak seçilecek 
mutahassıs denizciler Genel 
Savamanhkça tesbit edilmek
tedir. 

MAA TIEESSOF TEEYYÜD 
ETMEDi 

Dün sabah şehirde herkesi 
sevindiren bir haber duyulmuş
tur. Bu haber, kazazedelerden 
kurtulmuş olan bir grubun 
Urla'daki tahaffuzhanede bu
lunduğu hakkında idi. 

flbaylık Urla kavmakamlığı 
vasıtasile bunu tahkik ettir· 
miştir. Tahaffozhanedeki tele
fon işlemediği için tabaffuzane 
direktörlüğü ile görüşülememiş 
ise de Urla kaymakamı bizzat 
yerinde tahkikat yapmış ve 
tahaffuzhanede hiçbir kazazede 
bulunmadığını tesbit ederek 
Ilbay]ığa malümat vermiştir. 

KAZAZEDELERDEN 
SEVK EDiLENLER 

Memleket hastanesinde 13 
kazazededen ikisi dün taburcu 
edilmiş ve bunlar da Kızılay 
kurumu tarafından giydirilmiş
tir. Şehir otelinde bulunan ka· 
zazedeler dün sabab memleket
lerine sevkedilmişlerdir. Şehir 

otelinde hiç bir kazazede kal
mamı br. Dün sabahki Afyon 
treni ile Manisaya bir, Çan
kırıya bir ve Ankaraya da 
beş kişi olmak üzere 7 kaza
zede sevkedilmiştir. Bugünler
de vapurla Samsuna iki, Mer
sine de iki 'kazazede gönderil
mek üzeredir. Bunla:ın bilet
leri denizyoUan idarasince ve
rilmiştir. 
Şimendüferle lzmirden ayrıl

ma olan kazazedelerin yol 
m rafları da yine bu idare 
tarafından verilmiştir. 

Hastanede kalmış olan ka-

, zazedeler on bir -kişiden iba
rettir. 
URLA - KILIZMAN SAHiL

LERiNDE TOPLANAM 
EŞYALAR 

Urla-Kilizman sabitte rinde 
toplanmış olan eşyalar de'niz 
yolları işletme idaresince bugün 
ihracat gümrüğü anbarlarında 
hazırlanmış olan kısma taşın

mağa başlanacaktır. Dün acente 
kamyon salıibleri ile bu eşya
nın taşınması için mutabıh kal
mışbr. Kamyonlar her c:efer 
için alb ar lira alacaklardır. 

EKONOMi BAKANLIGI 
ADINA TAHKIKA1' 

Ekonomi bakanlığı tarafın
dan bakanlık adına tahkikat 
yapmak üzere Ankaradan şeh
rimize gönderilmiş olan bakanlık 
ispektörlerinden 8. Abdurrah
man dün ilbaylık mektupçulu
ğunda facia t.ahkikatile meşgul 
olmuş denizyoHarı işletme idare
since lstanbu'a gönderiJmiye
rek şehrimizde ahkonulmuş 
olan mürettebattan yedi kişiyi 
dinlemiştir. Bay Abdürrahim 
tahkikata devam edecektir. 

BAY ZEKERIY ANJN EMRİ 
Suvari Bay Mehmet Alinin 

üzerinde telsizle alınmış bir 
telgraf çıkmışbr. DenizyoUan 
işletme idaresinin işletme şefi 

bay Zekeriyamn imzasını taşı
yan bu telgrafta bütün iskele
lerde ne kadar mal varsa be
hemehal gemiye alınması emre
dilmiştir. 

Kaptan B. Mehet Ali, vapu
ra fazla yük alınmasından kendi
sinin müsebbip addolunamıya

cağını söylemiştir. 
Eğer bunda mes'uliyet varsa 

bana değil şefim bay Zekeri
yaya aittir. Demektedir. · 

ANT AL Y ADAKI HADiSE 
Antalya liman reisinin de 

kazaya sebebiyet verenl~rden 
biri addedilmesini icap ettire
cek bir hadise tesLit edildiği 
duyulmuştur. Bu hadise de 
şudur : 

Vapur tamamen dolmuş bir 
vaziyette Antalyaya gelmişti. 

Antalyada da vapura yükle
tilecek pek çok mal vardı. 
Mürettebattan bazıları, vapura 
gelmiş olan Antalya liman rei
sine vapurun çok yüklü oldu
ğunu göstererek yeni yük alın
mamasını söylemişlerse de liman 

reisi buna ehemmiyet verme
miş ve bunun üzerine anbar
cılar: 

- Sen bizim kefenle
rimlzl koltuğumuza ver
din öyle gtinderlyorsun, 

, dem•şıerdlr. 

1 

Kazanın vukuundan az evvel 
de birinci kaptan bav Mehıned 
Ali ile ikinci kaptan merhu~ 

1 bay Besim arasında bir atışma l olmuştur. 
V ARDIY ADA BiR ATIŞMA 
Vapurun batacağı zaman 

merhum Besim kaptan Meh 
med Ali kaptana : 

- Daha ne duruyoruz. Va
puru baştan kara edelim, her
kes kurtulsun, demiı fakat 
Mehmed Ali kaptan bunu din· 
lememiş, bu yüzden araların
da epiy münakaşa olmuştur. 

ikinci kaptan gemi süvarisini 
vardiyadan dişan kovmuştur. 

Bunun üzerine süvari bir 
müddet güvertede dolaşmış ve 
tekrar vardiyaya dönerek de
mir atılmasını emretmiştir. 

Mehmet Ali kaptan ifade
sinde bunun doğru olmadığını 
söyJemiş ise de o vakıt vardi
yada bulunad ser dümen Bay 
Hasan hadisenin aynen bu su· 
retle cereyan ettiğini ifade et
miştir. 

Efeze bir 
Gezinti 

Jzmir Muallimler birliği yarın 
Selçuk ve Efeı: harabelerine 
bir tedkik gezisi tertibetmiştir. 
Bu geziye bir çok öğretmen

ler iştirak edecekler ve sabah
leyin erkenden harabelere ğide 
ceklerdir. Gezenler akşam üze
rı lzmire döneceklerdir. 

Bay iizhet 
Hattı teftiş etti 

Bandırmaya kadar olan is
tasyonları ve muamelatını tef
tişe çıkmış olan Devlet Demir
yolları Yedinci işletme müfettişi 
bay Nüzhet teftişlerini bitire
rek dün akşam Bandırmadan 

avdet etmiştir. 
• • ••••••• 

Belçikay• tuz 
Gönderiliyor 

inhisarlar idaresinin Çamalb 
tuzlasından dün Brüksele 2580 

Senenin en 
Görülmemiş 

büyük 
bir 

filmi - En 
Zenginlik 

güzel şaheseri 
ve mevzuda 

Bir yo cu .. .. 
Trenden düşerek 
Kafası yarıldı 

Evelki gece Selçuğa yakın 
Kozpınar istasyonu civarında 

bir tren kazası olmuştur. 
Kompartmanm sahanlığında 

duran ve aşağı doğru sarkan 
yolculardan T efenninin Beykö
yünden 22 yaşlarında Ömar 
muvazenesini kaybetmiş ve dü
şerek kafası yarılmıştır. Kaza 
üzerine teren durmuş ve 
yaralı Kuşadası 'memleket 
hastanesine kaldırılmışsa da 
doktorun gösterdiği lüzum üze
rine şehrimiz memlaket hasta
nesine letirilmiştir. · f araıJı 
ağırdır. Hayatı tehlikeli görül
mektedir. 

Polislere 
esleği Konferanslar 

Verlllyor 
Polis memvrlanna mesleği 

konferanslar verilmesine baş
lanmıştır. Dün aat 14 de ilk 
konferansı adli kısım başkanı 
bay Hulüsi vermiştir. Konfe
ransın mevzuu ceza kanunu 
hakkında umumi malumat, po
lisin doğrudan doğruya takib 
edeceği suçta~. takibi şikayete 
bağlı olan suçlar ve saire idi. 

Bu faideli konferanslara 
devam edilecektir. 

1 

) Buca orta 
'Okulunda 
f Talebenin fel ketzede
i lere yardımı 
f Buca orta okulu talcbe'leri, 
' Inebolu faciasından duyduklan 

derin teessürle facia felaket
zedelerine dağıblmak üzere 
kendi aralannda on be lira 
top]amışlardır. Duygulu genç-

t !erimiz bu parayı kınlay kuru
\ muna yabrmışlardır. 

1· aziyetlere 
l·eşekkür 

Inebolu faciası dolayısile 

llbaybğa gelerek ilbay F zlı 
Güleçe beyanı taziyet eden 
konsoloslardan bazılarına ilbay 
F azli Güleç dUn giderek te
şekkür etmi ve bir kı mına 
da bugün giderek beyanı te
şekkür edecektir. 

--~~ ' 

Nara atmışlar 
Hükiimet karşısında Kayma· 

kam Nihat bev caddesinden 
geçmekte olan Lütfi oğlu Suphi 
M hmud oğlu Mehmed, Muam-
mer fazla sarhoş olarak nara 
atbklarından yakalanmışlar ve 
Suphinin üstünde bir de ustura 
bulunarak alınmıştır. 

SE GiNi SESi 
BAŞ ROLLERDE : 

·······························································································~ 

MARTHA EGGERTH l 

=···································-'·················································· 

Bugün matinelerde başlıyarak 

Gol 
Yazının başlığını görünce 

işte bir spor yazısı veya h~· 
vadisi diyeceksiniz değil f1!1! 
Evet yanlış değil, spor lıavadıs•· 

En büyüğü on üç yaşında 
birtakım, sekiz yaşında kollar1 
süpürge deyneğinden farksıı. 
çehresi bozuk bir çocuk: l(a
led; oyun tekkale oynanıyorİ 
ayaklarında gezen top, futbo 
topundan ufak, el topundan 
büyük bir voleybol topu. 

Mühacimler, Ahmet, Mah· 
mut, Veli, Hasan falan, fala~ .. 
Saha: daracık bir sokak; zeınıo 
bozuk kaldırım taşı. etrafı çs· 
maşır sularile çevrilmiş ve ça-

murlu... k 
Tek soluk, birbirini ite ka a 

b v w J p bU 
agıra çagıra oynanı a k 

oyun sabasından büyük küçii 
kimsenin geçmesi memnu de· 
ğil de tehlikeli •. 

Mamafih benim acele işİJJl 
vardı, başka sokağa sapoııık 
da uzun ~idecek, Ya Allah, 'f' 
bismillah dedik, daldık. Oktı• 
yup, üfleyerek geçerken: k 

- Osman! Çek bir şut! Çe 
ak

bir şut! Hah! Hah! Kaleye Y 
)aştık! 

Gürültüleri bagw rışmaları ço· 
' ba· 

ğaldı. Ben; hele korku sa 
sını atlamışhm ki arkaındaıı: 

- Şut! 
- Şangırrıl 
- Gol! 

k .. k .. bt10' 
Kıyameti optu, çun u i-

ların hiçbirisi sese benı:;sl 
yordu, feryat ta değildi. rtı 
olsa kıyametti. Hele şang• 
bir cam kırılması idi. .. .. 

0
• 

Döndüm: Evet hepsi dıış:o. 
düğWıı gibi, kaleden geÇ Ş1 
şiddetli şüt yimiş top k3" ı: 

k d. . . d r atıJlı~· pençereye en ısını a di 
onu k~rdıktan sonra bzbi 
içeri... istediği kadar ev sa oP' 
bağıra dursun, kimin Ulllu.r bit 
ela, vız gelir. Çünki hepsık ıı 
tarafa dağılıverirler, kala ;,. .. 
top sahibi ortada kalır. tı· 
kat acaba o top neler Y8~1 
Pençereden içeri canını alı; (ıİ 
can havlile bir defa mangal. tlt• 
kahve cezvesini devirııııŞ .... 

d. e ç .. 
Sonra zıplamış baş se .~r ya· 
murlu çamurlu çökmüşt.u~· lW 
hut kendi perişan balını g.,ar 
mek için ayna önünde pe 

11 
.. 

ne yoksa kınp, geçirek ;y:ıJt 
run önünde durmuştur: . . 

9 
'I' 

ta evin içinkilerden birısıoı~iye 
suratına yahut belin budur. tit· 
belinin ortasına ansızın inııııŞ 

* . • • • ·ı Jl)lı 
Nasıl havadis iyi degı oh•" 

fakat bununla alakadar it ıı''' 
caklarn biraz acı, hem ço ·t<iO" 
ben böyle havadislerden 

1 
ol« 

cisini yazıyorum hala ses "/ 
toK01'-

Taziyet l~ığ"rafl~!1 

d layısı 
lnebo u faciası 0 tees· 

memleketin her tarafında~ tııd•'' 
sür telgrafları alınma ' fıı.ı· 

ı y tarıı 
Dün Burdur şarbay ıgı tiıtC 
dan lzmir belediye riyase 

şu telgraf gelmiştir: felıl' 
"lzmir limanında batına bolıl 

l Jııe 
ketine maruz ka an ıarı[11ı" 
vapurunda ölen yurtdaş tiııde 

. t' a ha 
zın acı sızısını ıç ıııı teeS" 
bulunan şar kurultayıınıZ ·ııde" 
sürfe haber almış v• dert~ecJe• 

f rke #' 
duyduğu bu acıyı e a .111jt.IO 

. tferı .. 
lerin ailelerine tazıye d'leı:ııeg0 

ulaşhnlmasmı sizden 
1 

karar vermiştir. 
-·---- - ·ıcr Adliyeye verı ue· 

ab• 
ikinci Süleymaniye :ızı ~· 

sinde oturan Hakkı · 5ti etJ 
azıezi zorla kaçırmak 

1 
Ji161• · ııı te Mehmed Nedim 0 1 cb"le 

Efençukuru köyünde 5ebe" 
ıo9 ... ait ormanın yanınas J1 sııv 

biyel veree Cuınaovafll1 tfıık"' 
A'-'f Ju • 

dı köyünden K 1 G dliYe "' 
haklundaki 11rak 

8 

rilmiştir. 

Bi 
etti: 

-

baın 
ıiize 
işlen 
•t\'iq 

dük~ 
'na 
tılınıs 
~Ue 

B 
tıldı 
kıp 
bir 
kad 
li 

henı 
koş 
~tın 

Su 

~\'t 
iııa0 
bir 
deki 
kap 
belli 
'ar, 
dak 
~lir 
ltnı 
)ırn. 

bıın 
~anı 

B 
'1nı 
çiçe 
~Un 
iki 
atacı 
Otay 
bir , 
ben 
ttıa 
İçer 
•ıırn 
dtıd 

baş 
d tı. 
~bi 
ları 



K DiN 1 
Yazan.; 

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

Sayı:22 
•••••••••••• 

Bu adanı haham değildi. Ann~n1in yüzii 
~fosmor leylakların rengiyle boyandı 

Biraz sustu, tekı ar devam 
etli: 

- Ne acı hatıra ar... iki 
8'\'gili vücudu birbirinden ayır
ın ~ 
.. 1~ga sebep olan çocuğun hu 
0 unı acısını bütün hayatınca 
t~knıesi ne kadar acıdır ... Hi-
'Yemi dinledikçe beni daha 

t . 
Yı anlayacaksınız .. 
b - Evet, ne diyordum? Ba· 
~ın ve annt"m.. Annem çok 

~Uzel bir kadındı. Onun özenle 
~lenmiş bir minyatörü andıran 
~:\'imli yüzü yüzüme sürün-

Ukçe kıskanç bir sevinçle 
ltıanıa seırılır, yanından hiç ay
~ınak istemezdim. Babamdan 
ile kıskanırdım onu .. 

tıl B~ş yaşında odalarından ay
lu dıgım, küçük karyolamı bıra
b'p büyük bir karyola ile başka 
kıt odaya geçirildiğim gün ne 
adar ap-ladımdı. 

L li~r sabah er.cenden uyanır 
k 'llıen oraya annemin koynuna 
oşnıazsam bütün günüm mah-

t11ıı d. geçer ı. 

Suna dayanamıyarak: 
._ Anlıyamıyorum, bu kadar 

~'gili bir annenin hatırası sizi 
t •dınlara yaklaştırmağa ye-
trkcn: 
t ._ Bırakımz da anlatayım ••• 
. \'et, sevdiğim biricik kadm, 
~andığım güzel baı, tanıdığım 
}t varlıktı o... Odasının önün
Qek· it. 1 balkonunu boydan boya 
~P~yan mor leylaklar arasında 
'a ili dizlerine alır göğsüne ba
~t, Yeşil yapraklar uzanan du
& kların1 yüzümde gizlerdi. 
te lltaaı benim, yalnız benim kö
) llldi. Ben orada, nasıl anlata
~111. Küçük bir aşıktım. Baba-
..,.,n bil · • ' c aramıza gınnesıne ta-
'-ınnı edemezdim ..•• 
Bir gün; sizin bahar kokula-

~t\t d k . t d" w. • ç' uyurma ıs e ıgınız mor 
~eklerin en çok açtığı bir 

~llndü. Annemin balkonunda 
1ati ~ l ot go gc vardı. Babam gelmiş 
() acak dedim.. Birden koşarak 
taya k·· 'd k .. ı· b· oşeme gı ece , guven ı 

hır kurumla babama: " Çekil, 
l:tten geldim

11 
diy~cektim .. Par

i aklarımın ucuna basa basa 
,Çeri girdim. Bu baskın pek ho
d'llrna gidiyor. Gülmemek için 
Udaklar1mı sıkıyordum. 

b '(eşil yapraklarm örttüğü iki 
d aş birleşmiş birbirini öpüyorM 
~~·Tıpkı beni göğsüne bastığı 
~ 1

•• Kıskanç bir hevesle ara-
tına atıldım· 

' d·......, Çekil baba, burası benim 
1~ haykırdım. 

ç,~ anda başım döndü, bir 
h Rlık kopardım, bu adam ba
tıJ.arn değildi. Annemin yüzü 
~i~~nıor leylakların hıyanet ren-

e boyandı. 
la Clülnıeğe çalışarak bana kol

tını uzattı . 
k ......, Küçük çapkın amma kor
tıttun b" . O ızı ... 

nlar değil, asıl ben ömrü-

ÇI 

rn ün sonuna 1 adar içimden 
çıkmıyan bı r dehşetle kork
muşt~m .. 

Neden, niçin? Bilmiyordum .. 
Bu korku ile fı r:ıyarak kaçtım . 

Biitün gün annemden g:zıe . 

necek bir köşe arı yor, bahçede 
ağaçlar arasında saklanıyor

dum. Başım ağrıyor, kulakJa
rımda annemin sesi: 

- " Bizi ne kadar korkuttun 
çapkın,. diyordu. Demek annem 
korkulacak bir şey yapmıştı ... 
Kalbim çarpıyordu. içimin sızısı 

beni eze, eze oraya kumlar 
üstüne devirdi .. 

Gözlerimi açtığım zaman, an
nem başucumda, babam ya
nımda idi. 

Birden haykırarak anneme 
sarıldım. 

- Anne... Oh anneceğim, 
gözlerim dehşetle odanın dört 

yanmda dolaştı. 
O adam gitti değil mi? Bir 

daha onu bizim yuvamıza al-

mıyaca k, leylaklar içinde göğ
süne basıp onu da benim g ibi 

öpmiyecek, hiç öpmiyeceksin 
d w•1 • ? 
egı mı anne . .. 
Ne olmuştu? Benim kıskanç-

lığım bahamı gök gütlemesi 
gürletti.. Sonra .•• 

Özgürün sesi boğuk çıkı
yordu. 

Suna bu kadar beyecamn 
eyi olamıyacağını söyledi. 

- Zavallı Özgür!. Bırakınız 
artık bu acıyı burada kapıya
lım. Size bir su vere
yim mi? 

O yutkunarak: 
- Hayır, dinleyiniz. Hepsini 

bilmelısiniz, sonra hükmünüzü 
verirsiniz .. 

Annemin yüzü yine o mor 
rengi aldı. Babam elini kalbine 
götürdü. Zaten orası hasta idi. 

Yüzü korkunç bir hal aldı. 
Çocuğunun ağziyle aldatıldığını 
öğrenen zavallı adam sallandı, 
sallandı yıldırım yemiş gibi ol
duğu yere yıkıldı. 

-~onu Var-...... 
lngilterede 
Seçim bitti 

- Baştmatı ı 11cı sav/ada -
paı tisi başkanı Sir Herbert 
Samue], B. Vinston Churchill'in 
oğlu, meşhur lngiliz otomobil 
koşucusu Sir Malcolm Campbel 
ve komüni~t partisinin başkanı 
vardır. 

MAKDONALD SEÇiLMEDi 
Londra, 15 (Ö.R) - Seçim 

dairesinden dönen B. Makdo
nald tirenden inerken şu di
yevde bulunmuştur. 

- ÖyJe zannederim ki bu 
defa partiyi kaybettim. Müca
dele son derece şiddetli oldu 
ve ben de gücüm yettiği kada! 
uğraştım. 

Dl • 
PALASIN KIŞL K 

SALO AR 

Oğe kşam a 

' 

A d n 
a • gö der· 

b r e y 
-----==~ ....... ,_,,, ________________ ....;;;;;. ____ ____ 

Berlir., 15 (Ö.R) - A1manyadan ltalyaya harp malzemesi ve silah gönderilmesinin ancak Alman 
s ü bakanlığının tek ıfi ıızeriue verilecek bir ruhsata bağlı olduğunu bildiren bir emirname 
neşredıimiştir. 

Cenevre, 15 (Ö.R) - Uluslar Sosyetesi genel sekreterliği lngiliz hükumetinden bir tebliğ 
almıştır. Bu tebliğe göre lngiltere, zecri tedbirleri tatbik etmiyen Avusturya ve Macaristandan 
gelecek maiların itha lini menşe şahadetnamesi usulüne bağlamaktadır. Bu ayın 18 inden itibaren 
tatbik e dilecek olan bu karardan yalnız altın ve gümüş müstesnadır. 

Cenevre, 15 (A.A) - Uluslar Sosyetesi genel sekreterliği, Ingiltere hükumetinin göndermiş 
olduğ u bir tebliğ i neşretmektedır. Bu tebliğe göre; zecri tedbirleri tatbik etmiyen memleketlerden 
yani A lmanya, Avusturya, Macaristan, Lehistan ve Arnavutluktan lngiltereye yapıJncak her ithalat 
bu ayın on sekizinden itibaren menşe şzhadetnamesine tabidir. Yalnız altın ve gümüş ile gazete, 
mecmua, lcart ve notalar bu tedl.Jirlerin tahavvülüne! tabi değildir. 

e. li çarpışmalar 
Paris, 15 (Ö.R) - Harardan bildiriliyor: Gomborda şidc!etli çarpışmalar başlamıştır. Muhare

benin neticesi henüz belli değildir. Tafsilat alınamamıştır. 
Gombor yüksek Habeş yaylasının eteğindedir ve Harrar ile Ciciganm tuttukları iki yamacın 

arasında bu lunmaktadır. . ....... 
r a 

•••••••• 
Cami ve rrıescit· 

ler n teftişi 
Ankara 15 (A.A) Bugün 

Refet Camtezin bnşkanlıimda 

yapılan kamutay toplantısında 

evkaf genı!İ direktörlüğ'ft11de 
cami ve mcscıtlerin tasaifine 
ve tasnif harici kalacak ca•i ve 
mescit hademelerine Yerilen 
muhassasat hakkındaki kaaun 

ile devlet demiryolları ve lie:an· 
ları işletme genel direktörlüğü 

memur ve müstahdemlerine ait 
barem kanunur u;ı ikinc; ı..ıüza• 

kereleri yapılarak kabal edil· 
miştir. Kamutay pazartesi günii 
toplanacaktır. ....... 
Kadın uçman da 
Kayboldu 

akanlığı 
Talebe forması hazırlıyor 

kme"' · ucuzlatmak için 
ir komisyon toplandı 

Ankara, 15 ( Özel ) - Ekmeğin ucuzlahlması çarelerini ara
mak üzere Ziraat bakam bay Muhlisin başkanlığrnda bir komis
yon top!andı. Buğday fiatı ile ekmek fiatı arasındaki nisbetsizlik 
kaldırılacaktır. 

Riyo dö Janiro, 15 (Ô.R) • 
Atlantik Oenjzini cenubdan 
geçerek Brezilyaya gele• ka
dın uçman Jeon Batterdea 15 
saattanberi bir haber alına
mamıştır. Uçman Rio ili içinde 
inmeğe mecbur kalmı~tı ve 

tekrar Rio dö Janiroya uçmak 
niyetinde idi. Kendisini aramak 
için üç süel uçak göaderil
miştir. 

Ankara, 15 (Özel ) - Kül
tür Bakanlığı orta tahsildekiler 
için talebe kıyafeti hazırlıyor. 

Erkeklerin koyu laciverd elbise 
ve kasket giymeleri düşünü

lüyor. Kızların göğüslükleri 

siyah veya laciverd olacaktır. 

G. Kazım Dirik 
Bigada 

Istanbul, 15 (Özel) - Ta
rakya genel enspektörü general 
Kazım Dirik Çanakkale hava
lisinde göçmen durumunu teftiş 
için Bigaya hareket etti. 

Düzce'de 
P drti kongreleri 

Düzce, 15 ( A.A ) - İlçede 
kamun parti kongreleri başla

mıştır. Kongrede izhar edi.en 
dileklerden kabil olanları der
hal yapılmaktadır. Bu yıl parti 

kongreleri önemli olmakta ve 
muhitte büyük bir alaka uyan-.. 
dırmaktadır. 

y 
ralının yıldöniinıii 

I\ ünasehetile 
tebrikler 

Ankara, 15 (A.A) - ltalya 
Kralının doğumunun yıldönü

mü münasebetiyle Cumur baş
kanı Atatürkle S. M. Kral ara
sında aşağldaki telgraflar teati 
olunmuştur: 

S. M. Kral Viktor Emanuel; 
Majestenizan doğumunun yıl

"önümü münasebetiyle samimiğ 
tebriklerimi ve şahsi saadetle
riyle ltalyanın bayındırlığı hu· 
susundaki dileklerimi sunarım. 

Kamil Atatürk 
Ekselans Kamal Atatürk 

Ankara 
Ekselansınıza samimiyetle te

şekkür eder ve şahsi saadet
ler ile Türkiyenin bayındırlığı 

yolundaki dileklerimin kabulü
nü rica ederim. 

Vil or Em anuel 

ngiltere a kası 
Londra, 15 ( A.A) - İngil-

t e b a ıl a ı yönetırn J,.nrulu 
Nı ar. nyı s çım n e bu ,ün 
genel d irektör bu u n Mo t -

o N?rm nın yen'den nam et
i · · o c tir. 

lnebolu . vapuru Kaza
zedelerin teşekkürleri 
lstanbul, 15 (Telefonla) - ine botu kazazedelerini getiren Ege 

vapı,ıru bugün Jimanımı:za saat 11 de gelmiştir. Kazadan kurtu
lanlarm ekserisi Antalyada askerliklerini bitirip ana yurtlarına 
dönen askerlerden olup bunlardan Üsküdarlı Nuri, Mustafa ve 
arkadaşları lzmir ilbayına ve lzmir halkının kazazedelere gös
terdiklere iyi muamelelerden dolayı minnettar bulunduklarını 
bildirmişlerdir. 

Yunan l<ralı Pariste 
ava la 

C. başka 
görüş üştür. Kral bugün 

tara ından kabul edilecek 
Paris, 15 (Ö.R) - B. Laval bugün saat 16 da Ke d'Orsayda 

Yunan lcaralı ikinci Yorgiyi kabul etmiştir. Kralın otomobili 
mihmandarı olan bir amiralin birlikte saat 16 da Dış bakanlığı 

nvhsına gi rmiş, askerler selam resmi yapmışlardır. Kral protokol 
şefi B. Rochat Yunan orta elçisi B. Pofüis tarafından karşılanmış 
ve hemen salona alınmıştır. Burada B. Lavalla buluşarak uzun 
bir görüşme yapmıştır. Saat 16,30 da ayrılırken B. Laval ken
disini şerd merdivenine kadar teşyi etmiştir. Giderken de gelirken 
olduğu gibi tören yapılmıştır. Motosıkletli polislerin himayesinde 
o!an kralın otomobili son süratle uzaklaşmıştır. Kral yarın Cumur 
başkanı B. Labrun tarafından kabul edilecek ve yarın akşam 
Fioransaya hareket edecektir. 

ısı arışıklığ 
Londra, 15 (ÖR) - Mısır başbakanı tarafından neşredilen 

tebliğ Londrada hayret U} andlrmıştır. Vaziyele bu tebliğde ve
rilen şekil, F orayofisin Mısır şubesi tarafından vaktile 
incelenmesine lüzum göstermektedir. lngiliz hükümeti ancak 
bundan soora durumunu ve işlere vereceği istikameti tayin 
edecektir, 

Londra, 15 (Ö.R) - Bütün Mısırda durum sakindir. Ve kan 
dökülmeden kanun esasi meselesini herkesin kabul edebileceği 
bir anlaşmaya van)acağı umulmaktadır. 
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Kadın 
Uçman bulundu 

Nevyork, 15 ( Ö.R) - Ce· 
nubi Atlantiği geçrek Brezil-

yaya vardıktan sonra ke•disin· 

den haber alınamaması ndişe
Jer uyandırmış olan kadıa uç
man Jean Barler bulunmnıtur. 

Uçman, makinesinde bozukluk 
oldugundan Rio dö Janeyronun 

400 kilometre şimalinde bir 

yere inmi tir. Kendisini ara
mağa giden bir harp geasisile 
Riyo dö Janeyroya varımştır. 

Çindeki durum 
·Tokyo 15 ( Ö. R ) - Ajans 

Rengo bildiriyor : Rivayet edil
diğine göre sü bakanı Kusey 
Çindeki Japon kuvvetlerinin 
kumandanına talimat gö dere
rek güdüsünün uluslaştınlması 

dolayısile Nankin hükimetile 
Şimali Çin arasındaki aürtün
melerjn Japon ınıntakasına s i
rayetine mani olmakla beraber 
ihtiyatlı hareket etmesiai rica 
etmiştir. 

···············&•• 
Ehl.yetsiz şoförler 

lzmirden Trgutluya gitmekte 

olan Manisalı Yusuf oğlu Ha

san, ehliyetsiz olarak idare 

ettiği sekiz numaralı kamyonu 

muhabere alayı onünden g~çer

keu kamyonu keza ehliyetsiz 

olan muavini Süleymana idare 

ettirmekte iken karşıdan gelen 

Halil oğlu Ahmedin arabasına 

çarpmış hayvanının ölümüne 

sebebiyet vermiştir. 

SiNEMASI 
Telefon 3'151 

MAURiCE CHEVALiE 
kız ve en yüksek Fransız san'atkarları ile beraber BUGÜN den itibaren 

.,enen in e 1 büy ·· k ve en ııeş<ıe i fihnindP 
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Kale önünde tehlikeli bir ya
tış oldu. Seferde iken her za
man vukua gelebilen küçük 
yatlamalar vukua geldi ise de 
üç, beş parça eşya aktarma 
ederek gemiyi düzelttik. 

PELiKAN FENERi 
ÖNLERiNDE 

" Pelikan feneri önlerinde 
tehlikeli yatışın sebebi rüzga
nn ve denizin şiddetidir. Rüz
garın şiddeti 4 bifor kuvvetin
de idi. Geminin batacağına 
dair kanaab, batmasından ya
nın saat evvel edindim. Va
pura giren sular fazld idi. 
Rüzgardan daha fazla yalpala
yarak daha çabuk devrilmesine 
maııi olmak için geminin ba
şın: rüzgara vererek demir 
attım. ,, 

GEMi DURMASA YOi 
" Eğer durmayıp seyre de

vam etseydik gemi daha fena 
vaziyete düşebilirdi. Bundan 
dolayı da karaya gidemedik 
lnebolu vapurunun iskeleye 
yatması meyli on beş derect; 
vardı. 

MAKİNA NE ZAMAN 
İŞLEMEZ OLDU ? 

Reis burada makinenin ne 
zaman işlemez bir hale geldi
ğini sorunca süvari cevap verdi: , 

" - Kazan önüne su gel
diğini haber verdiler. Makine 
ağırlaşmıştı. Demirledikten ya
nm saat sonra da vapur battı. 

Demirledikten sonra islimi 
bıraktılar. Makine işlemez 
bir hale geldi. Seferde de 
gemiye su girer, göverteden 
yine çıkardı. Bu her zaman 
olabilen hadiselerdendir. 
YARIM SAATT A NE GiBi 

TEDBiRLER ALDINIZ? 
Yarım saat içinde halkın ve 

yükün selameti için ne gibi 
tedbirler aldınız? 

" - Yolculara can kurtaran 
dağıtıldı, denize sallar atıldı, 
denize iki filika indirildi. Ge
miden en son denize atılan 

bendim. Demir attıktan sonra 
mürettebata emir vermek için 
seslendim. Fakat onlardan hiç 
bir ses alamad1m. 

GEMi BAT ARKEN 
" Gemi yattığı zaman yolcu

lar geminin iskele tarafmda 
idiler. Onlar buğday çuvalla
rını denize atıyorlardı. istikbal 
vapuru bize yanaşmak istedi. 
Halat tutturamadı. Arkadan 
tosladı. Halatı alacak da 
kimse yoktu. Eğer istikbal 
vapuru toslamamış olsaydı 
Ioebolu 10 dakıka sonra 
batardı. 

- ikinci Kaptan nerede? 
"- Sizlere ömür vefat elti. 

ÜÇÜNCÜ KAPTAN 
Samiin arasında bulunan 

üçüncü kaptan reise hita
ben kendisin burada oldu
ğunu söyledi. Reis bunun 
üzerine gemi mürettebabndan 
kim versa salonu terketmele
rini ihtar etti. 

Mehmet Ati kaptan reisin 
suallerine cevap vermekte de
vam etti: 

GEMiNiN MUA YENESi 
"Geminin muayenesi yeni 

yapılmıştı. Muayeneden sonra 
ilk sefere çıkıyorduk. Makina
da ve teknede hiç bir arıza 
yoktu. Ve gemideki yük mik
tarınca başka zamanlarda da yük 
alarak sefer yaptığımız vakidir. 

FACf A ESNASINflA 
TERTiBAT 

"Hadise esnasında mürette-

ı 
batı hiç görmedim. Ben köprü 
üzeıinde idim. Düdük çalıyor
dum. Cevab veren yoktu. Bir 
kısmı baş taraftan yük alıyor
larmış. Güya geminin müvaze
nesini temine çalışıyorlarmış. 

Onların gemiden ne zaman 
ayrıldıklarını bılmiyorum. De-

mirlemekten maksadım, yolcu
nun fazla telef olmaması için 
geminin devrilmesine mani ol
maktı. Vapurda altı tane filika 
vardı ikisi indirildi, diğerleri 

indirilemedi. 
FiLiKALARI İNDiRECEK 
KiMSE YOKTU 

" Filikaları indirecek mey
danda kimse yoktu. Tahminen 
karadan üç mil açıkta idik. 
Alelade seyrile bu mesafeyi 
yirmi dakikada katedebilirdik. 

Süvarinin ifadesi okundu. 
Doğru söylediğine ve hiç bir 

şeyi gizlemediğine yemin etti- ·ı 
rildi ve ifadesinin altına imza 
ettirildi. ( 

ÜÇÜNCÜ KAPTANIN 1 

iFADESi f 
Müteakiben üçüncü kaptan 

bay Ramihin alelusul isticvabı 
yadıldı. Hadisenin na · ıl vuku
bulduğu riyaset makamı tara· 
fından kendisinden soruldu. 

ÜÇÜNCÜ KAPTAN 
YAKAYI ŞÖYLE 
ANLATTI: 

i 
1 

" Son iskelemiz olan Antal
yadan yükümüzü aldık, anbar
ları kapattık ve lzmire hareket 
ettik. Kösten fenerini geçince 
iskele tarafından gelen şiddetli 
Rüzgarın tesirile gemi su aldı. 
Suyun girdiğini görünce gelen 
sulan gemicilerle dışarı atbr
mağa başladım • Köprüde 
bulunan süvariye ve ikinci kap
tana haber vermeğe koştum. 
Gemi rüzgardan ve sudan faz- ı 
la meyletmişti. Sulür da Y!!Di
Jemiyecek derecede !ambar
dan hücum ediyordu. Yukarıda 
yolcular geminin yatmadığı ta
rafa yük aktarma ed=yorlardı. 
Telaş eden yolcuları teskine 
uğraşıyarduk. Gemi ( Pelikan ) 
feneri rotasını alacağı zaman 
meyil daha fazlalaştı. Baştan 
demir atıldığını gördüm. Uıak
tan gelen ve bilahare istikbal 
vapuru olduğunu öğrendiğim 
gemjye fileyşin elektrik lamba
sile iki de. a düdük çalarak ve 
telsizle beynelmilel imdat işa
reti olan ( S.0.S. ) işaretinin 
verildiğini işittim ve gördüm. 
Vaziyetin tehlikeye girdiğini 
görünce yanımdaki gemicilere 
suyun yenilemiyeceğini yukarı 
çıkmalarını söyledim. tahli
siye yeleklerini, çocuklardan 
ve kadınlardan başlayarak da
ğıtmağa başladım. Geminin 
geri tarafında bulunan iki filika 
indirildi. Bunlara bir çok yo-1 
cular bindi. Gemiciler ve bir 
kısım yolcular hala yük atmak
la meşgul idiler, Bu sırada is
tikbal vapurunun geldiğini gör
düm. Bir balat attı. Gemi seyr 
halinde bulunduğundan va bi
zim geminin meyilli olmasından 
halat alınamadı. Bizim geminin 
meyli 4S dereceyi bulmuştu. 

GEMi BiR SUCUK 
DAKiKADA KAYNAMIŞ 
Geminin bizi de sürükleye

ceğini anlıyarak denize atıldım. 
ahldıktan bir buçuk dakika 
sonra da arkama baktım. San
cak tarafına meyleden geminin 
kaynadığını ğördüm. Halata 
yapı~rak bekledim.Gelen san
dalla istikbal vapuruna çık
tım. Geminin kıç giiverteain-

ce d •• n o 
deki salları da d aha evvel de
nize attırmıştım. "Gemi batma
dan önce kamaralardaki yelek
leri denizde bağnşanlara attır
dım." 

T EHLIKE EMRi 
VERiLMEDEN 

Tehlıke emri verilmeden 
yolcuların dörtle biri kendile
rini denize atmış:ardı. Bunlar
dan pişman olanlar "kal'tan 
bizi kurtar ,, d iye bağrışıyor

lardı . 
YOLDA MUVAZENESiZLiK 

" Birkaç tanesini tekrar ge-
miye aldık. Yolda t~~ı 'ikeli 
muvazent!sizlik oh ıaciı. Uf ak ı 
meyiller her zaman olabilir. 
Hamulemiz geminin hacmi istıa-
b sinden bir kaç ton da ek
sikti. Meyli denizin ve riizga
rın ş d ·leti yaptı. 

GEMi SU ALDIKTAN 
SONRA 

"Gemi su aldıktan sonra 
kumandanın emirler vererek 
tehlükenin önüne geçeceğini 
umuyor ve bekliyordl!k. Ben·m 
vezifem sulan boşaltmaktı. El
den gelen ve mümkün oJan her 
şeyi yaptık. Bir buçuk dakika 
evveline kadar gemide bulun
duğuma göre geminin batacağı 
kanaatını bir buçuk dakika 
evvel edındim demektir. Sağ

nak ri'zgar altı, yedi bifor kuv
vetinde idi. Sağnak sekiz, do
kui bifor olur sonra ikiye 
ini verir. 

- Demiratma cd Er -
ne siz de iştirak · tti
niz mi? 

" - Bu vazife ikinci kap
tana aiddir. Süvan emir vc rır, 

ikinci kaptan ifa eder. Ben 
üçünclı kaptanım. 

BU VAZiYETTE KARAYA 
GiDEMEZ Ml iDiNiZ? 

" - Bur~sım ben idrak ede
mem, ben üçüncü kaptanım. 

Süvari lüzum görmüş n:ızgarı 
yana almak için demirlemiş ... 
Batmakla su almak arasında 
yarım saat geçmiştir. Pelikan 
fenerine iki üç mil mesafede 
idik. Baştan kara etmek suva .. 
rinin vazifesi idi. Suvari ve 
ikinci kaptan köprüde idiler 

MESLEK iTiBARiLE 
KANAATLER 

Meslek itibarile kanaat
lerinizi soruyorum. Karaya gi
demezler mi idi? 

" - Yukarıda ne gibi vak'a
lar geçtiğini bilmiyorum. pü
men almaz, demir tutmaz, ma
kine işleıhez, cüzgar fazla gelir. 
Bunları takdir lazımdır. Yuka
rıda olmadığım ve bunları bil
mediğim için kat'i birşey söy
liyemem. Stop kumandası ve
rildiği zamanki vaziyeti bilmi
yorum. Çünkü aşağıda suları 
atmakla meşguldüm. 

BEŞ DAKİKA EVVEL 
Gelen vapur yanımızda de 

mirledi. Mürettebat geminin 
batmasına bir dakika kabncıya 
kadar gemide idiler. Süvariyi 
de orada gördüm. Makinelerin 
ne zaman işlemez bir hale 
geldiğini bilmiyorum. Yalnız 

demirlemeden beş dakika ev
vel çarhçının " sular geliyor, 
bir çaresine bakın ! ,, dediğini 
işittim. 

BAŞ MAKiNiSTiN IF ADESI 
Mülazim kaptan bay Bedri 

çağırıldı. Yoldu, müteakiben 
baş makinist Salih isticvap 
olundu. O da vakayı şöyle 
anlattı : 

" - Demirlemeden on daki
ka evvel kömürlükten su szel-
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Trakya du)umları: 

M~ki~i·;ı··Alı~ed 
mes'ul tutuluyor 

Alpullu, ıs ( Özel ) - Ge
çenlerde Alpullu istasyonunda 
vukubulan tren kazasını tel· 
grafla bildirmiştim. Bu k.a~a 
hakkında demiryolu idaresının 

iş ediğin · g · • 
erıyo 

' şube müdürleri tarafından ya• 
pılan tahkikat neticesinde ka" 
zaya Lüleburgazdan gele~ 

d. · · kinistı 
meğe başlamıştı. Kömürlüğün 

içinde beş ton su vardı. Ateş
çi Ömer geldi. Vaziyeti haber 
verdi. Makina ile suları denize 
atmak için kömürlüğü açtık. 

Sintineye kömürlerin gitmemesi 
için kürelderle sulara yol açı
yorduk. Makine hiç b r zaman 
işliyemez bir bale gelmedi. 
Yalnız geminin fazla meyil et
mesi yüzünden sular süzgeçe 
gelemiyordu. Süvariye haber 
gönderdik. Gemiyi düzeltmesi
ni istedik. Bu hadise demir at
madan 10 - 15 dakika evvelce
revan etti. Demir attıktan 20-30 
dakıka sonra da vapur battı. 
Gemiden evvela mülazım kap
tan atladı. Arkasından ben 
atladım. Aramızda saniye farkı 
vardır. Geminin liman idare
since muayenesi yeni yapılmıştı. 
ilk sefere çıkıyorduk. 

- Yolda buna benzer 
hadlser geçirdiniz mi? 
"-Evet geçirdik. Antalyadan 

hareketimizde böyle bir meyil 
oldu. Fakat bu gibi hadiseler 
bu gibi gemilerde hemen da
ima oluyor. Benim yükle ala
kam yoktur. Fakat bundan 
daha fazla yükle sefer yaptığı
mızı bilirim. 

istikbal vapurunda ve b:zde 
projektör yoktu. istikbalin bize 
tosladığım görmedim. Benim 
ve süvarinin filikası indirilmişti. 
Benim makine dairesinden çık
makJığımla geminin alabora ol
ması ve batması arasında dört 
dakika geçti. Rügar sertti fa
kat derecesini bilmiyorum. 

GÜVERTE LOSTROMASI 
NE DiYOR? 

Güverte Lostroması 48 yaş
la:-ında Kadri de mahkeme rei
s:nin suallerine cevaben hadi
seyi şöyle anlattı: 

" - Gemide yük fazla ve 
havaleli olduğundan Antalya
dan beri gemi bir taraftan 
öbür tarafa yatıyordu. T;tyfamla 
beraber boyuna yük aktarma 
ediyordum. 

FAZLA YÜKÜ KiM ALDI? 
- Kim alacak gemiaıin kap-

tanları ... "' 
- Ne kadar yük vardı? 
- Tonunu bilmiyorum. Fazla 

havaleli olduğundan kah doğ
ruluyor kah bir tarafa meyle
derek gidiyordu. Kösteni ge
çerken gemi yana düştü. Gemiyi 
düzeltmeleri için haber gön
derdik. Suvari gemiyi iskeleye 
alarak Tuzla ya doğru git-
tik. Burada da rüz-
gar gelince gemi iskeleye 
düştü. O vakıt sular hücum 
etti. Tehlikeyi gördüm. Yuka-

rıya gittim. Suvariye haber ver
dim. Bu hadise batmamızdan 
takriben bir saat evveldi.Kap
tan biç cevap vermedi. T eh
like mahalline gittim. Her ta
raftan su geliyordu. Sular arb
yordu. Tekrar kaptan köşküne 
koştum, suvari ile ikinci 
kaptan konuşuyorlardı. Su· 
variye " beyim gemi gidiyor ,, 
dedim. ikinci ile beni başa 
gönderdi. Burada ikinciye kara 
ya gidelim dedim. ve gemi 
baştan karaya gidebilirdi. Sü
vari demir atmak emrini verdi. 
Bir taraf an denize yük atiyor
duk gemi doğruluyor diye bir 
ses işittim. Birdenbire gemi 
aksi tarafa meyletti. Bu sıra-
larda lstilcbal vapuru bize ha
fif sürünerek yanımıza geldi. 
Halat atb. Halatı aldık. Bağ
lamağa uğraıırken denizdeki 
çırpınan yolcular balata yapıı-__ 

tı lar. Halatı çektiler. Biz 
tut madık ve bağlayamadık. 

Halat atm& ile batma arasında 
on dakika geçti. Demir atma 
ile batma arasında 20 - 30 
dakika geçmişti. 

istikbal vapuru ile aramızda 
üç metre mesafe vardı. Hatta 
halatı elle attılar. 

BAŞDÜMENCININ lf ADESI 
Tayfaların isimleri çağırıldı. 

Arkadaşları lstanbula gittikle
rini söylediler. Yalnız başdü
menci Hasan mahkemeye gel
mişti, o da vak'ayi şöyle an
lattı: 

"-Ben dümen vardiyasında 
idim. Gemi sol tarafa düştü. 

Suların ve bamulenin fazla ol
duğundan gemi yanlıyordu.Ha
mulenin tonunu bilmiyorum. 
Fakat yük çok havaleli idi. 
MüJfizım kaptanla Jostruma yu
karıya gelip süvariye tehlikeyi 
haber verdiler. Yolumuza de
vam ediyorduk. Kösteni ge
çince lombazlardan su geldiğini 
söylediler. ikinci çarkçi kömür
lüğe su geliyor diye bağırı· 
yordu. Daha demirlememiştik 
süvari söylenenlere " peki ,, 
diyor, yoluna devam ediyordu. 
Bu konuşmalar batma yerine 
gelmeden on beş dakika evvel 
r.luyordu. ikinci kaptan süva
riye uiskele alabanda yapalım,, 
karaya bindirelim,, dedi. Ve 
bana da bu yolda emir verdi. 
Ben bu em:ri yerine gt"tirdim. 
Süvari sancak alabanda emrini 
verdi. Bu defa da sancak ala
banda yaptım. ikinci kaptan 
nereye bindirelim diyor, süvari 
de demirliyelim diyor yükü 
aktarma edelim. Gemiyi doğ
rulturuz. Yolum uza gidemez
ıek bile lzmirden şat getirir 
y1ikü aktarma ederiz diyordu. 

Gemiyi pekala karaya bin-
direbilirlerdi. Çünkü karaya 
bir iki mil mesafede idik ve 
g~mi on bir mil sür'atle geli
yordu. Süvari ikinciye 11 sen 
karışma ,, dedi ve ikinciye de-
mir başına gitmesi için emir 
verdi. Süvari önce yol kesti. 
Sonra demirledik. ) )emirleyince 
ben aşağıya indim. iki sandal 
indirildi. Süvari filikaları indir
mek için emir vermedi. Yalnız 
süvarinin ve çarhçı başının 
sandallan daima hazır bu
lunduğundan bunlar indi
rildi. Demirlememizle bat-
mamız arasında yarım saat 
geç6. lmdad için gelen vapu
run kıçı bizim geminin başın
dan temas ederek sıyırarak 
geçti. Sonra dört metre kadar 
açıldı, halatı aldık. Fakat yol
cular balata sanldıklarından 
tutamadık. 

IKINCI ÇARKÇININ 
iFADESi 

Telsiz memuru bay Ziya 
çağınldı. İstanbula gittiğinden 
dinlenemedi. ikinci çarkçı bay 
Alı başkanın suallerine şu ce
vapları verdi: 

- Hadise mahalline a-eldi
ğimiz zaman ben nöbette idim. 
Ateşçi kömürlüğe su geldiğini 

haber verdi. Gemi İ9kele ta-
rafına yatmıştı. Bizim kamara
lardaki yataklarımıza kadar su 
dolmuştu. ilk tedbir olarak kö
mürlerin sintineye gitmemesi 
için küreklerle sulara yol açtık. 
Gemi sancak tarafına yatmazsa 
suları atamıyacağımızı süvariye 
söyledim. Demirlemeden evvel 
makine çalışıyordu. Süvariye 
gemiyi sancağa yatırması la
zımdır. Su fazla !'eliyor diye 

marşan ız trenınm ma 
Ahmedin sebebiyet verdiği an· 
laşrlmışhr. Makinist semaforuo 

~ eO 
kapalı bulunmasına ragııı 

.... a-treni vakbnda durdurama .... 
sından mes'ul tutulmaktadır. 
Kaza esnasında parçalanan 

· şeker şirketinin manevra ıııa· 
kinesi demiryolu atelyelerinde 
tamir edilecektir. Yaralanan 
makinist Halil hastahaneden 
çıkmışhr. 

Edirnenin 
Kurtuluşu . 

Edime ıs ( Özel ) - E~ır~ 
nenin kurtuluş yıldönüın°0• 
rastlıyan 2S ikinci teşrin tar~
hinde fevkalade kutlulama t?

11
• 

T .. en• reni hazırlanmaktadır. or Ü" 

geçen yılJara nisbetle daha ~a· 
kemmel olmasına çalışılmak tJ• 
dır. Ankaradan bir çok sayla 

0 
]ar davet edilmiştir. Törendke' 

00 I" so:ıra geçe belediyede 5 
şilik bir ziyafet verilecek ~e 
bunu mutantan bir balo takıP 
edecektir. • •••• 

•••• •••••••••••••••••••••••• ••••••••• diJll· 
ikinci defa haber gönder 

yarım yol emrini verdi. son· 
ra stop emrini verdi. Bunu t~r· 
nistan emri takib etti. Torn~: 
tan yaptım. Vapur demirlen •· 
Tamam haberi geldi. Sulard•" 

• · · eoı· kazanın patlamaması • ıçın 
0 

niyet vasıtasile islimi bacada_ 
·· rteY" dışarı boşalttım. Ust güve ,, uııı 

çıktım. Ben aşağıda o!dug r 
için daha evvel yukarıda nele 

olduğunu bilemem. . le 
- Daha önce gemı böY 

meyiller yapmış mı idi? er 
- Antalyadan hareket ed ol· 

ken bir defa daha "" 
du. Stoper dediler yük . ~ti· 
<Jarma ederek gemiyi duıe .. 
ler .. Şahsi kan.aati~e .. g~re f!:. 
minm bu meyıllerı yukun • 
lahğından ve havaleli olnıasıl1 
dandır. ,. 

- Karaya ne kadar. JIJes 
fede idiniz? r 

- Ben aşağıda idilD· }{o • 
tulduktan sonra bir 1Dil ıne5• 
fede olduğumuzu söylediler. it· 

- Bu vaziyette karaya. g 
mek mümkün değil miydı~io>ı 

- Ben kaptan olsaY 
tehlikeyi sezince baştan k:;~ 
yapardım ve yapmak da ınuba" 
kündü. Imdad vapurunun I· 
Jat ;erdiğini ve halatın t.~;,ı 
duğunu gördüm, Fakat Istıb ğ" 
seyir halinde olduğundan t t• 
lıyamadalar. Yolcular da h~;eıı 
hücum ettiler. Halat e 
kaçb. 7 

- istikbal size çarptı nıı e" 
h. setı:sı - Hayır çarptığını ıs e" 

dim.Aramızda iki üç metre :fjf 
tre mesafe vardı. Yalnız iyi 
suründü geçti. Sonra gePl d•· 
açh. Şiddetli bir temas olııt~ra 
Isticvaplar bittikt~o s~rar 

mahkeme reisi suvarıye te 
sordu: ~ 

11
da 

- Evvelce gemi batt•S'
1
• ·ı. 

· tıoı · 
makine çalışmıyordu deını~ığırı• 
Halbuki makinenin durına 
söyliyorlar? dirtJ. 

- Hayır çalışmadı denıc Jcioa 
Demirleyinceye kadar ~a 91.1 

.. nune 
çalıştı. Yalnız kazan ° ald" 
geliyor dedikleri zaman ııı 
na ağ1rlaşmışb dediın. c1·ıece1' 

Başka isticvab e 
1 diğef 

kimse kalmadığından ve b ı1.1rı· 
mürettebat lstanbulda .. u ,.Jı• 

ısı .. 
duğundan mabkem~ re ede 
nan zabıtların roabkefll fııı· . ·ıu . tara saklnnmasma ılgı erı ette· 
dan istenildiği zaman sur eril• 
rinin verilmesine karar -. 
diğini tebliğ etti, 
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ngiliz 
Başbakan 

Olarak 

Seçiminin sonu 
Bay Baldvin rakipsiz 
ekseriyetle kazandı 

Londra, 15 (Ö.R) - lngiliz 
seç.minin son neticeleri ancak 
bu gece geç vakıt belli ola
caktır. Fakat şimdiye kadar 
e.de edilen neticeler hGkume
t.n sağlam bir ekseriyet ka
:ı:andığını göstermektedir. Bu
nunıa beraber hükumet parti
leri birçok wevkiler kaybet
mişlerdir. Başlıca muhalefet 
partisi olan Labour Party 
(Sosyalist partisi) yeniden bir 
çok saylav kazandığından mev
kii kuvvetlenmiş bulunmaktadır. 

Baldvin kabinesinin en ön
emli şahsiyetleri olan başba

kan B. Baldvin rakipsiz, dış 
işleri bakanı sir Samuel Hoare 
ve finans bakanı B. N eilie 
Chamberlain büyük ekseriyet
lerle ~eçilmişlerdir. Bunlar yine 
iş başında kalacaklardır. Sos
yalist partisi de geçen seçimde 
parlamento dışında kalmış olan 
birçok liderlerini yeniden ka
zanmıştır. 

Geçen parlamentoda 615 
aaylavdan 513 ü hükümet parti 
lerine mensuptu. Muhalefet 102 
saylavdan ıbarettı ve bunların 
59 u sosyalist, 30 u liberal, 
4 ü müstakil liberal, 3 ü ~üs
takil sosyalist ve 6 sı müsta
kildi. 

Bu dakikaya kadar neticesi 
belli olan 573 intihab daire· 
sinden alınan neticeler şun
lardır: 

Hükumet partileri: 405 
Muhalefet: 168 
Hükumet partilerinin saylav-

ları da şöyle ayrılmaktadır: 

365 Muhafazakar, 29 Ulusal 
Liberel, 9 Ulusal Sosyalist ve 
2 Müstakil. 

168 Muhalif Saylav da şu 
partilere mensupturlar : 

164 Sosyalist, 18 Liberal, 4 
Müstekil Sosyalist. 

Bu neticelere göre muhafa
:ı:agirlar 70 yer, Ulusal Libe
raller 7 yer, Ulusal sosyalist
ler 4ve Müstakiller biryer kay
betmişlerdir. Buna karşı mu
halefet tarafında Sosyalistler 
( işçiler ) 93 yer kazanıyorlar. 
Muhalefet Liberaller 12 yer 
kaybediyor ve müstakil işçiler 
bir yer kazanıyorlar. 

573 saylav böylece belli ol
duldan sonra daha 42 saylavın 
hangi partilerden çıkacağı sa
baha doaru belli olacaktır. . .. 

Fakat bu neticeler ne olursa 
olsun hükümetin kuvvetli ekse
riyetini değiştiremiyecektir. Di
ğer taraftan geçen mecliste 
yalnız 102 saylav varken bu 
dafa belli olan beşyüz yetmişüç 
dairede 168 saylava çıkmış olan 
muhalefette kuvvetlenmiştir. 

Sosyalist pa:tisinin eski baş
kanı eski ulusal birlik kabin<!
si başkanı ve şimdiki kabine
de baş Lord sanselye olan 
B. Mak Donald mağlup ol
muştur. 1931 seçiminde ise 
5951 reylik bir ekseriyeti var
dı. Bu defa B. MakdonalJ'ın 
kazandığı 17853 reye karşı 

rakibi olan sosyalist namzedi 
20 binden fazla rey alarak 
seçilmiştir. 

Makdonald'ın oğlu ve kabi
nede sömürgeler bakanı olan 
Malcolm Mac Donald da mağ
lüp olmuştur. Kabinenin en 
genç bakanı idi. 

Dışbakanı Sir Samuel Hoare 
çok büyük bir ekseriyet ka 
zanmıştır. Eski dışbakanı Sir 
Austen Chamberlain de büyük 
ekseriyetle seçilmiştir. Şimdi 

içbakanı ve eski dışbakanı Sir 
John Simon 842 reylik pek 
küçük bir ekseriyetle seçilmiş
tir. 1931 deki ekseriyeti 13000 
reydi. 
Tarım Bakanı ancak 2 rey 

ekseriyet kazanmış ve netice
nin kontrolüne kadar muvak
katen seçilmiş sayılmıştır. 

B. Eden Şosyalist ıakibinin 

aldığı 10,900 reye karşı 35746 
rey toplıyarak kolaylıkla se
çilmiştir. B. Lolyd Gorge 
Gal memleketinde Carnavorn 
seçim dairesinde seçilmiştir. 

Rakibi tarafından toplanan 
9600 reye karşı 19000 rey 
almışbr. 

Çok önemli neticelerden bi
ri de 20000 reylik büyük bir 
ekseriyetle yeniden seçilen B. 
Vinston Churcillin seçilmesidir. 

Sosyalist namzetlerin 14000 
reyine karşı 34800 rey almıştır. 
Lord Derbınin oğ u yeniden 
seçilmiştir. 

Sosyalistlerin eski liderlerin
den Morrison, eski amirallık 
lordu Aleksander yeniden se
çilmişlerdir. 

Lloyd Gorge'un kaydı Me
gan Lloyd Gerge'de seçil
diği cihetle müstakil liberal 

ihtilal Kraliçesi 
BAYAN TAL YEN 

Bobesplyerı 
Yere Seren Kadın 
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Arkadan gelen arabada yeni ğine bakılırsa, prenses yine en 
evliler ve daba arkadan da az sıkılmış olan kimse idi ve 
şahitler geliyordu. ev sahipliği vazifesini azametle 

Ne yapacağını bilmiyen B. gördü. 
de Chimay Talyenin sonuna ka- Talyen erkenden çekilmek 
dar kızına refakat etmek iste- için müsaade istedi. Kızını ve 
diğini sandı ve içeri girmeğe damadını kucakladı, bayan de 
çağırdı. Caraman - Chimay önünde 

Talyen, ya bizzat şaşırmış eğildi ve halefinin elini sıktı. 
olduğu için, yahut ta bu asil- Babilon caddesinde somurt-
zatın nezaketine red cevabı kan bir suratla, yayan döner-
Vermiş olmamak için kabul etti. ken ona tesadüf edenler sor-

Y emekte gözler pek te ta- dular : 
haklardan aynlmadı. Evlenme - Demek prensesin evinden 

al l cıkı.Yorauouz ? 

partisi mevkiini sağlamlaştırmış 
ve Sir Samuel Hoare tarafın
dan Lloyd George partisi iki 
kişilik bir bebe otomobilile 
meclise gelecektir,, yollu alayı 
tesirsiz bırakmıştır. Müstakil 
Sosyalist part si de durumunu 
sağlamlaştırmıştır. 

Paris, 15 ( Ö.R ) - Ingiliz 
ı seçimi neticelerini tefsir eden 

" Debats ,. gazetesi diyor ki: 
Parlamentoda mu ha 'efet 180 
meb'us kazanarak kuvvetlen
miş oluyor. Bunun'a beraber 
hükumetin ekseriyeti de, bizim 
tahmin ettiğimiz saylav dere
cesını geçmiştir. Fakat asıl 
mes'ele bu de~ildir. Top
ladığı rey'.er itibarile Sosyalist 
partisi inkar edilemiyecek bır 
muvaffakıyet ka:ı:anmı~tır ve 
saylavların sayısı bunnn hakiki 
bir aynası değildir. Sosyalist 
partisi g<çen defaki seçime 
göre bu defa 2 milyon rey ka
zanmıştır. Böylece muhafaza
kar partinin memlekette ona 
karşı o1an üstünlüğü pek az 
birşey kalmıştır. 

Fransa için seçim eyi neti· 
ce vermiştir. Sosyalist hüku
metleri Cen~vrede prensipleri 
müdafaa ede~ ve vaidler verir 
fakat Londraya ılönünce her 
şeyi unuturlardı. Baldvin ve 
arkadaşları daha az söz söy
ler, fakat daha çok hareket 
ederler. İngilterenin sağlam 
bir soysal netice kazanması 
Fransayı ancak sevindirebilir. 
lngilterenin bugünkü acıklı 
ihtilaftaki durumunu hafiflet
mek te bize düşer. 

" Temps ,. diyor ki; lngiliz 
intihabatının neticesi tahminle
re uygundur Yarın ln~i:te
rede Ulusal birlik kabinesi 
kurulursa Bay Baldvinin him
meti sayesinde olacaktır. Ay
nı :ı:amanda bu seçim parla
mento rejiminin güçlükleri ne 
güzel karşıladığının bir delili
dir. 

Dış siyasada, Ingilterenin 
kendi üzerine büzüldüğü, Av
rupadaki rolünden vazgeçer 
gibi olduğu tereddüd devri 
yerine B. Baldvin İngiliz kabi
nesini muayyen bir siyasaya 
ikna etmiştir. 

"Enforyasyon,, soruyor: lngil· 
terenin mukadderati nereye 
doğru gidecek? Bunun cevabı 
kolaydır. lngiltere aynı yolda 
devam edecektir. Yarınki hü
kumetin siyasası evvelki gibi 
olacak, fakat belki daha ziya
de kararlar tatbik edilec.,ktir. 

Omuz silkti : 
- O istediği kadar rüya 

prensesi adını taşısın, daima 
bayan Talyen olarak kalacaktır. 

TAL YENiN SONU 
Talyen yeni kurulan krallığa 

bağlanmıştı. Ancak 9 termidor 
tarihinin hatııası onun yaşamak 
imkanını bulmasına ve bütün 
kral katilleri Fransadan çıka· 
rıldığı halde orada tutnlmasına 
yaramıştır. 

Lui XVIll e termidorcunun 
Kiberonda ve 13 vendemrde 
yeniden dehşet adamı olduğu
nu hatırlattıkları zaman kral: 

- Unutmıyalım, ki demişti, 
bir gün mukadderat bu adamı 
alet olarak kullanmağı her 
nedense muvafık bulmuştur. 

Ve Tali enin sefalette oldu
ğunu haber alan hükümdar, 
acıyarak, hususi kasasından 
ona altı bin franklık bir teka
üdiye bağladı. 

Lui XVI nın katili olan Tal
yen Lu: XVllI in .. dakasmı 
utanmadan aldı. Çok defa da, 
kızından geliyor perdesi altında, 
bayan de Chimayın yardımla-

1 

ı 
1 

Fransada 
-36- YAZAr : Mişel Zevako 

Daha ne istiyorsunuz Monsinyor .. 
Dora bizim adamlarımızdandır 

Finans işleri 
Paris, 15 (Ô.R) - Radikal 

grubunun toplantısında B. Her
riot fırka başkanı sıfatile söz 
alarak finans komisyonu tara
findan alınan kararların teh
lükesini göstermiş ve bünlann 
bütçede büyük gedik açacak
larını halbuki radikalların sa
dece bazı emirnamelerin ağır
bğını azaltmak istediklerini 
ve bunu başbakanın da kabul 
ettiğini ileri sürerek demiştir ki: 

Eğer radikal sosyalistler uz
laşmağa yanaşmazlarsa B. La
val düşe·ektir. Fakat o vakıt 
onun yerine kimi koyacak
sınız? 

Her halde ben değil l 
Sonra eski Finans Bakanı La

moureux de Frankı kurtarmak 
için radikallerin hükumete sa

lahiyet verdiklerini hatırlatmış 

ve işe giriştikten dört ay son
ra bu salahiyeti geri almanın 

doğru olmıyacağını bildirmiştir. 

Herriotun sözleri bir yatış
ma hissi uyandırmıştır. 

Seçimın Sonu 
Londra 15 ( A. A ) - Gre

envich saati ile saat 12 de bi
linen seçim sonucu şudur: 

Muhafazagarlar 174, Ulusal 
Liberal 14, Ulusal işçi 5, Mus
takil 1. 

Bu suretle hükumet taraf
tarı 194, işçi 80, muhalif libe
ral 8, müstakil 1, hükumet 
aleyhtarı 89. 

Daha 300 seçim dairesinin 
neticeleri belli değildir. 
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- Artık içmek sırası geldi. 
Diye bağırdı. içki içerlerken 

hep bir ağızdan Bakus namına 
yapılan bir şarkıyı söylem eğe 
başladılar. Jan Doranın ricasi
le yüzü maskeli kırmızı tüylü 
şapkalı sekiz kişi kabul edildi. 
Bu meçhul kimseler yüzleri 
maskeli olarak tiyatroya gelen 
adamlar gibi iki sıra üzere 
oturmuşlardı. 

jan Dora geniş camekanlı 
kapıyı açtı. Kiliseye benzeyen 
Yunan tarzı mimarisinde bir 
takım heykellerle süslenmiş bir 
salon gözüktü. Şiirler kapı 
açılınca beyaz elbiseler giymiş 
ve başlarında çelenkler olduğu 
halde bestelenmiş Yunanca 
şiirler söyliyerek içeri girdiler. 

En önde Ronesar gidiyordu. 
Yarım bir heykelin önünde 
bir az durdu. Uzun u:ı:un bir 
şeyler okudu. Ondan sonra 
herkes beyaz elbiseyi çıkardı. 
Yalnız başlarında çelenkler 
kalmıştı. Hepsi de diğer bir 
odaya geçerek tekrat içmeğe 
başladılar. Kadehler yekdiğe
rine tokuşmağa haşladı. Ve 
bunların çarpışmasından hasıl 
olan şakırdılar, konuşmalar 
işidiliyordu. 

Şövalya dö Pardayan giz
lendiği yerde kendi kendine: 

- Bu herifler deli mi dir? 
Divane midir? 

Diye söyleniyordu. 
Şövalye Dö Pardayan varlı

ğından şüphe edildiği anda 
mahzene inecek deliğe girme
ğe hazır bir halde karanlık 
odadaki durumu gözetiliyordu. 

Şairlerin zıyafet salonuna gir
melerini mUteakıp maskeli se
kiz adam ayağa kalktılar. Yü-
• • •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 

Cephede vaziyet 
Büyük bir askeri faaliyet olduğu 

teeyyüd etmektedir 
Roma, 15 (A:A)- Makallenin cenubunda Antalo bölgesinde 

ve Selikoda çok büyük bir askeri faaliyet olduğu teeyyüt etmek
tedir. Habeşler, Amba-Alei yakınlannda değil fakat Dessie ve 
Asagni gölü civarında tahaşşüt etmektedirler. 

Somali cephesinde yeni birşey yoktur. Makalle ile Asmara 
arasında gündelik hava postası açılmıştır. 

ltalyan Protestosu 
Devletlerin vereceği cevaplar 

Paris, 15 (A.A} - ltalyan protestosuna devletler tarafından 
ayrı ayrı verilecek eevaplar hakkında her devletin kendi ceva
bına sahıp bulunduğu ve bir lngiliz - Fransız konsultasyonu 
esnasında bu notaların metnini kararlaştırılması mevzuubahs 
olmıyacağı tebarGz ettirilmektedir. 

Esasen Fransız ve lngiliı siyasalarının aralarındaki ince fark
lar dolayısiyle bu iki memleketin notası dahi esasta bir olma
makla beraber ifade tarzında ayrılıklar gösterecektir. 
• 

rını kabul etti. Ô jen de Bo· 
harne de, annesinin hatırasına 

hürmeten, ona yardım ederdi. 
Bununla beraber Talyen se

falet içinde yaşardı. Kumar
bazda. Pale-Ruayal kumarha
nelerinde, şamdanların ışığı 

altında, yeşil örtü üı.erine egi
lerek ve titreyen parmaklan 
arasında kartları yoklayarak 
hala sisli beyninden, yıpranmış 
kalbinden ve hastalıkların ke
mirdiği vücudundan bir zevk 
çıkarırdı. 

1820 sonteşrininde Sen kıyı
larında bir kitapçıyı aradığı 
sırada ona rastgeldiler. lhti
lilci gazetesinin "Vatandaşla

rın dostu,, gazetesinin son ko
leksiyonunu kolu altında tutu
yordu. 

Rozali Martino onun hizmet
çisi olmuştu. Yalnız ona bağ! 
kalmıştı. ihtiyar kadın bir za• 
manki alkışlanan adamın şimdi 
sefaletini umumi gezinti yer .. 
!erinin en Ocra kötelerinde 
sürüklediğini görerek batını 
sallıyordu. 

14 son tesrinde fena bir 

gece geçirdi. Manasız korku
lara düşüyor, kabuslar geçiri
yordu. 

Kapıyı eyice kapadınız mı 
- Evet, bay. 
- İçerı girmelerine müsaa-

de etmeyiniz. 
- Kimin? 
- Mümessil vatandaş burada 

değildir dersiniz. 
- Bay, siz huma içindesiniz. 

Yatmalısınız. Size bir fincan 
ıhlamur getireyim, 

Tek gözlü korulu bir göz 
açtı: 

- Evet, satmam var. Kimse 
.ıcelmedi. değil mi? 

- Kimse bay 
Ertesi gün sokağa çıkmak 

istedi. Rozaliye: 
- Çok uzağa gitmiyeceğim 

Ağaçlıkta dolaşacağım, bedi. 
Ağaçların yaprakları dökül

müştü, Souktu. Sen nehrinden 
buz gibi bir ruzgar esiyordu. 
Yarı kötürüm olan Tel yen bas· 
tonuna dayanarak güçlükle 
lerileyordu. 

Eski yuvanın parmaklığı 
önünden birçok defalalar geçti. 

zünden maskesini çıkaı an birisi: 
- Bu ne biçim ayin ... 
Diye mırıldandı. Zorlukla 

kendini tutan Pardayan : 
- A ! Metrepolit Sorben dö 

Senfuva imiş .. 
Dedi. Sorben sözüne devam 

ederek : 
- Böylt: rezilane ayine hiç 

rast gelmedim. Tam işe baş· 
lamak sırası .. 

Ayni veçhile maskesini çı

karan diğer biri cevap verdi: 
- Daha ne istiyorsunuz Mon· 

sinyor.,. Dora bizim adamları· 

mızdandır. Nereye gideceksi· 
niz? Zabıta bizleri arıyor. Bu
rada emniyet içindeyiz ... Sonra 
tevkif olunacağız ... 

Paradiyan bu sö:ı:leri söyle
yen adamın kralın maiyyet as· 
keri kumandanı Kussen oldu
ğunu tanıdı. Diğerleri de mas
kelerini çıkardılar. Bunlann 
arasında Hanri Dökiz ile am
cası Kardinal De Loreni gördü. 
Ka.dinal: 

- Bu şairlerin maskaralık
larını gördünüz. Bunlarla vakıt 
geçirmiyelim. idareyi elimize 
aldığımız zaman bunların da 
icabına bakarız. Kussen bura
ları iyice öğrendiniz mi ? 

- Evet, öğrendim. 

- Burada şimdilik emniyet 
altındayız. Şimdilik işlerimizden 
bahsedebiliriz. Vaktı çok ya
kındır. 

Dedi. Gizli cemiyet üyeleri 
birçok şeyler daha görüştüler. 
Pardayan da bunları di~li_Yor
du. işittikçe dehşet ıçınde 
titriyordu. 

Konuşmaları bittikten sonra 
hepsi ayrı ayrı Dük dö Kizin 
elini öptüler. Birkaç dakika 
fasıla ile sokağa çıkan ara-
lıktan kapının sürgüsünü çeke
rek dışarı firladılar. Bu aralı
ğın öbür ucunda Loben hala 
nöbet bekliyordu. Bunların 
hepsi çıkınca mahzen deliğinin 
kapağı kalkarak Pardayanın 
kafası göründü. işittiği şer
lerden dolayi sapsarı kesıl
mişti. 

Eğer Dük dö Kiz Deviniyer 
pansiyonunda cereyan ede.n 
ahvali gören ve işiden bır 
adamın varlığını bilmiş olsa 
bu adamın vücudunu derhal 
ortadan kaldırtırdı. Her sokak 
ba;:ında kendisi için bir tuzak 
ve her yer düşmanlarının giz-· 
lendiği pusu oluyordu. Yediği 
yemek ve ekmek Katerin dö 
Mediçinin Italyadan getirttiği 
müthiş zehirlerle zehirlenirdi. 
Artık rahat yaşamıyacak ve 
rahat rahat yemek yiyemiye 
cekti. 

.'ioıııı Vur - • 
üçüncüsünde, daha fazla daya
namıyarak kumarhaneye girdi. 
Masada yer alanlar, bu serse· 
rinin kim olduğunu kendi ken• 
dilerine soruyorlardı. 
Akşama kadar, gözlerini ya• 

nındakilere dikl'rek orada kaldı. 
Rozalı ona kapıyı açtığı va

kıt, titriyordu Fakat mazinin 
bazı birikintilerile süslenmiş 
olan büyük sarı atlas perdeler 
vardı. Mesut günlerin saatı, 
bir cam fanus altında durmuş
tu. Bir tavla masası oyuncuya 
çapkın bir oyun arkadaşı 
kadını hatırlattı ... 

Gece hayaletler tekrar geldi . 
Versay sarayından, Paris ha· 
pishanelerinden, daha uzaktan: 
Turdan Bordodan, Kiberondan 
Vandan', Oraydan geliyorlardı.. 
Talyen bu hortlakların elleri 
arasında çırpınıyordu. Can çe
kişinde Rozali ona yardım 
ediyordu. 

Sabah sa•t altıda can yerdi. 
Korkunç yüzü üzerinde kır bir 
sakal bitmişti. Elli üç yaşında 
idi. 

- Sonu ı.ıar - J 
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Mısırda nüfuz kavgası Ogadende Habeş zaferi 
(tal yanlar Mısırlıları tahrik edecek Habeş ordusunun altı tank ve 1000 
geniş propaga dalar yapıyorlar Esir _aldığı teeyyüd etmektedir 

NÜFUZLARINI GENiŞLETMEK ıçıN DURMADAN ÇALIŞIYuRLAR Habeş ordusuna 5000 mitralyöz gelmiştir 
HABEŞıSTA~DAN SONRA GÖZLERi MISIRDADIR. KıPTJ Adis-Ababa, 14 ( A.A ) - hakkında e~irler getirmiştir. cenubunda olacağı sanılmak· 

~ ATRıGI JSE HABEŞiSTAN iÇiN ÇALIŞIYOR.. Ogaden cephesinde Anela mev Kuvvetli kıtalar Ras Nasibu- tadır. Söylendiğine göre Ital· 
LONDRA (iKiNCi TEŞRiN) kiinde Habeş kuvvetlerinin nun ğruplarını kuvvetlendirmek yanlar muharebe temasını elde 

Jngiliz yazıcılarından Thomas kazand,ğı 2afer, resmi kaynak· üzeredir. Adua'den ayrılarak etmeğe çalışacaklardır. Bu· 
Greenwood Mısırdaki nüfuz tan teyid edilmektedır. Habeş· süratle Ogaden cephesine git- günlerde Habeşliler, taarruz 
mücadelesine tahsis ettiği bir ler bu muharebede 6 tank ele mektedirler. için Italyan hattının zaif nok· 
yazısında diyor ki; geçirdıkleri İtalyanlardan 12 Asmara, 14 (A.A) - Tigre tasını aramak tabiyesini takip 

Mısırın ltalyan ·Habeş sa- kışi öldüğü ve 1000 somalili 
vaşında önemli bir mevki ol- asker esir edildiği de teeyyüd 
duğunu söylemekle kimseye etmiştir. 
yeni bir şey öğretmiş olmıya- Resmi tebliğ Habeşlerin Go-
cağız. Mısır, yalnız ekonomik rahai ve Dagabbour'a daima 
ve stratejik bakımdan değil, hakim bulunduklarını ilave et-
ayni zamanda bir müslüman mektedir. 
devleti olarak nüfuz mücadele- Ras Destanın Kenya sınm 
leri içinde olduğundan, Hilbe- boyunca, Blodaki ltalyan mev-
tistanda cereyan eden kanlı zilerinin cenubunda, hatta ita!• 
savaşla ilgili olarak bu harbin yan somalisi içinde ilerlediği 
gelecekteki inkişafını elaltın- şayiası dolaşmaktadır. 
dan hazırlamaktadır. 5000 MiTRAL YÖZ 

Mısır, uluslar sosyetesinde Harrardaki Habeş telsiz is· 
üye olmadığına göre kendi ha- tasyonu yeni.den işlemektedir. 
line bırakılmış olsaydı bir Ak- Habeşler, Ciciga bölgesinde 
deniz harbinde asla bitaraflığı- cereyan edecek muharebeye 
nı muhafaza edemiyecekti. Hiç hazırlık olmak üzere bu mev-
bir devlet, Mısırın bir yığın kiin cenubundaki mevzilerini 

itatvan 
cephesinde habeşler, bilhassa 
Santini ordusunun sol cenahına 
nüfuz teşebbüslerine devam 
etmektedirler. 

Ü.:Jsülharekelerine ve ezcümle tahkim etmektedirler. 
Süveyşe dayanmadan Akdeni-
zin doğu lcısmında hakimiyetini 
tem·n edemez. Bu bakımdan 
Mısır milleti kendi arzusu hila
fına bile olsa barba sürüklene
cekti. Böylece lngilterenin 1922 
aenesindenberi Mısıra karşı ta· 
kibettiği bayırhahane ve libe
ral siyasa bugün gerçek anla
mını bulmuştur. Mısırın istikla
lini garanti etmekle beraber 
Mısır topraklarında yabancı
Jarm gözetilmesi ve Stratejik 
noktalann müdafaası hakkını 
lngiltereye veren 1922 mua
hedesi olmasaydı lta1yanın Su
dan ve Libiya sınırlarında bü
yük kuvvetler tahşit ettıği za
man Mısırın hali ne olacaktı? 

ITALYANLARIN TAZYiK
LERiNE KARŞI 

O zaman Mısır pek haklı 
olarak, Dücenin Mısır liman
larını Açtırmak ve içsel yolla
rından Italyan askerlerinin ser
bestçe geçebilmelerini temin 
etmek için, kendi üzerinde bir 
tazyik yapmasından korkacak 
idi. Zira Mussolini doğu Afri
kasındaki istila emellerini bu 
yoldan daha çabuk elde ede
bilirdi. Fakat ltalyanlar bir 
kez Mısıra ayak bastıktan 
sonra oradan çıkmakta hiç te 
istical göstermiyeceklerdi. Za
ten Firavunlar ülkesinde yap
tıkları poropagandalar da bunu 
isbata yeter. 

iT AL YAN PROPAGAN
DASININ ERGELERI 

ltalyan kolorıilerınin yerJeş
ın;ş bulundukları bütün Mısır 

·şehirlerinde bu propagandalara 
rast gelmek kabildir. Romanın 
ajanları buralarda okullar, bas· 
taneler, kulüpler, Faşist kurum
ları vücuda getirmek için bü-

· yük miktarda para sarfediyor
. Jar. Italyan tebaalarının daima 
hararetli bulunmalarını sağla
makla da kanmıyarak kendi 
davalarına yerli halkın sempa
tisini kazanmağa çalışıyor ve 
Jngilterenin aleyhine olarak elle
rindeki bütün vasıtaları kullam-
yorlar. Bari radyo istasyonunun 
Mısırlılara ve Filistin halkına 
arapça konferanslar vererek 
yaptığı tahrikat ta uzun za
mandan beri devanı eden bu 
Italyan hulul politikasının ger
çek ergelerini gö:sterebilir. 
Geçen ilkbaharda lskenderi
yede açılma töreni yapılan 

ItaJyan Jisesi münasebetiyle la
tife yollu denilmişti ki : 

.. Burası bir okul olmaktan 

Mısır Kıptileri ve rğ/tmrrleri 
kışla olarak yapılmışa benze- redeki Kıpti patriği Amba Yo-
yor. " Fakat Mısır halkı Ro- hanesin eseridir. Bu adam bü· 
manın tahriklerine ve istekle- tün kıptilerin en yüksek ruhani 
rine kulak asmıyor. başkanları olup Habeş Kıptı 

MUSSOLlNI TOPRAK kilisesi başkanı Abunayı tayin 
iSTiYOR eden de bdur. Nüfuzlu ve kur· 

Zira pek iyi biliyar ki Mus
solini ltalyanın faydasına ola
rak kolonize ve istismar edile
cek topraklar istiyor. Halbuki 
Mıs1rdaki süel varlıklarını he-
men hemen görünmez bir hale 
koymuş olan lngiliı.lerin bütün 
Nil vadisinde bir tek kolonları 
bile yoktur. Ekonomik siyasa
larına aid bütün teşebbüslerde 
Mısırlıları o kadar serbest 
bırakmışlardır ki çok zamanlar 
Mısırla ticaret eden diğer 
memleketle kendi zararlarına 

olarak ayni derecede bulun
maktadırlar. Bir kaç ay önce 
ltalyanlar tarafından Eritrede 
çalışmak üzere toplanan Mısırlı 
işçiler oradan derin bir hayal 
sukutu ile dönmüşlerdi}-. ÔyJe 
ki Mısır hükümeti artık ltalyan 
kolonilerine çalışmak üzere 
Mısırlılarm Eritre veya Soma
liye gitmelerini esla teşvik 
etmiyor. Hatta hoş görmiyor. 

Mısırdaki Italyan propağan
dasına karşı şimdi en kuvvetli 
mütekabil bir propaganda da
ha yapılmaktadır. Bu da Kahi-

naz bir diplomattır. ltalya Ha 
beş savaşı başlar başlamaz 

Negüsün davasına en samimiğ 
bir yardımcı o muştur. Şimdi 

Kıpti patrikhanesi Mısırda Ha
beş propaganda!:ımn merkezi 
haline gelmiştir. Amba Yoha
nes e~ki nazırlardan Tevfik 
Doze paşanın yardımını da 
temin etmiştir. Habeş impa
ratorunun yabancı memle· 
ketlerdeki elçilerine, ajan· 
larına gönderdiği talimat, 
harp araçları satın almak 
için icap eden paranın bulun
ması gibi işler hep bu kanal
dan geçmek suretile kolaylaş
maktadır. 

Mısırda Habeşista:ıdan yana 
olan bu kaynaşmalardan başka 
yurdJarını terkederek Mısıra 
sığınmış bulunan Senusilerin 
de mücadelelerini ııazarı dık
kate almak gerektir. 

lngiltere yakın şarkta Ulus
lar sosyetesin'n idealini mü
dafaa etmekle beraber Büyük 
Britanya imparatorluğunun ve 
Mısır milletinin hayatiğ men
faatlerini de korumaktadır. 

Amerikada bir trikotaj yarışında 
bir erk~k birinci gelmiştir 

Külliyetli miktarda silah ve 
mühimmat geldiği için, Ha
beşlerin şimdiki durumlarının 
daha iyi olduğu kaydolunmak· 
tadır. 

Bugün son sistem beş bin 
mitralyöz ile sıhhiye levazımı 

Sasabaneh ve Dagahburun 
ltalyanlar tarafından işgali, 
ltalyan kaynaklarından teyid 
edilmemiştir. 

Röyterin Adis-Ababadaki 
muhabirinin telgrafla bildirdi-

Habeş çocukları 

ve tüfek ve mitralyözlerin ta- gine göre, Habeş· hükfımeti 
miri için 
gelmiştir. 

oniki adet makine ltalyan uçaklarının ve Ciciga 

iMPARATOR HARRARA 
GİDECEK 

Harrar 14 ( A.A ) - Habeş 
imparatorunun bir memuru 
uçakla Diredou'ya gelmiştir. 
Sanild•ğma göre bu meur 0-
ga den cephesi kumandanına 
imparatorun Harrar yolculuğu 

üzerinde uçtuklarını teyid et
mektedir. Atılan bombalar 
Daggabburda yalnız iki kişinin 
ölümüne sebep olmuştur. 

YENi TAARRUZ NERE
DEN OLACAK? 

Roma, 14 ( A.A ) - Havas 
aytarı bildiriyor : Gelecek ltal
yan-Habeş çarpışmasının Tigre ........ 

Alman Donanması 
Bir yılda 12 deniz altı gemisi ve 

Bir tayyare gemisi yaptılar 
Pars, 12 ( P.T) - Entran- brlatarak diyor ki: "Meş'um" 

sijan gazetesinin Alman do- " U " leri Balbk deni2in-
nanması hakkında yaptığı bir de ve Şimal denizinde gö-
tedkika göre, ely;evm Kiyel'de recek miydi? Germanya de-
on iki Alman denizaltı gemisi niz tezgahlarında bir mühendis 
vardır. B.u gazete 191_4 de 

ve işçi ordusu çalışıyor. Harb harb başladığı zaman Von Tir ... 
piç'in 29 denizaltı gemisi oldu- içinde müttefiklere ve bitaraf-
gunu, fakat iki sene içinde Jara aid 6000 gemiyi denizin 
bunların sayısı dört yüze çıka- dibine yollıyan çelik tekneler 
rıldığını, mütareke imza edil- de burada yapılmıştır." 
diği zamanda ise daha 350 Entransijan aytarı Kiyelde 
denizaltı gemisinin denize açıl- bir de uçak gemisi yapılmkta 
mak üzere bulunduklarını ha- olduğunu ilave ediyor. .. ..... ... 

ALPULLU 
Bu sene yirmi üç 

Şeker istihsal 
loün 
etti 

• 

ton 

Alpullu, 15 ( Özel ) - Şe- kerlcr her giin vagonfarla ls-
ker fabrikası dün senelik çalış- tanbula ve Trakyanı.o muhtelif 
masına nihayet vermiştir. Fab- şehirlerine sevkedilmektedir. 
rika, bu sene 127 bin ton Fabrika müdürü bay Şefik 
pancar işlemic ve bu mikdar· diğer bir vaz feye tayin edil-

A 'k d '- d J d b. ı - J • - b k Y miş olduğundan evvelki gün merı a a Ka ın ar arasın a ır e orme erı musa a ası ya- dan yüzde 00 ıekı·z randıman y 
Alpulludan ayrılmıştır. erine 

pıJmıştır. Yüzlerce kadının iştirak ettikleri bu müttabakaya yalnız aJarak 23 bin ton şeker istih- kimin tayin edileceği henüz 

kollan 
ederek toplanmaktadırlar. 

HABEŞLERiN KUVVETi 
Roma, 14 (A.A) - ltalyan 

hatlarım Makallenin 12 kilo· 
metre şimalinde kurmuşlardır. 
T ~mbien bölgesi tamamen 
araştırılmış ve Habeşlilerin bu 
bölgeden tamamile çekildik· 
leri görülmüştür. 

Popolo di Roma gazetesine 
göre, Habeşlerin cenub cep· 
besinde 180,000, garb cephe· 
sinde 40,000, şimalişarki cep· 
sinde 20,000 kişilik kuvvetleri 
vardır. 40,000 asker de harb 
manevraları için ihtiyatta bu· 
lunmaktadır. 

ORITRINAL BiR USUL 
Asmara, 14 (A.A) - Burada 

çıkan bir habere göre, son gün-
. Seveyş kanalından geçen muh
telif vapurlar, Lyprite'den ya· 
pılmış Uost denilen bir mayi 
yüklü idiler. Bu vapurların yük· 
ferini yabancı bir devlet sömür• 
gesi limanlarından birine çıkar· 
dıkları ve oradan da bunların 
.Habeş topraklanna nakledildiği 
söylenmektedir. 

Sanıldığına göre, Habeş or· 
dusu bu mayii ltalyan grup· 
larınm yürüyüşüne zorluk çı· 
karmak için toprağa dökecek: 
lerdir. 

Fransada 
Finansal durum 

Paris, 15 ( Ô.R ) - Fransız 
finannl durumu üzerinde siya
sal faaliyet hararetlenmiştir. 
Finans komisyonunun hükume
tin yeni tekliflerini ancak ya· 
rın görüşeceği zannediliyor. Bu 
sabah komisyonun Radikal ve 
sosyalist grubu saylavları B. 
Herriot'un yanında toplanarak 
hangi yolu güdeceklerini gö· 
rüşmüşlerdir. Öğleden sonra 
komisyonun delegeleri finans 
bakanının yanına girerek mil· 
zakerede bulunmu,lardır. Ya~ 
kında bir anlaşmaya varılacağı 
umulmaktadıı. , ........ ___ . 

Satılık 
Celal Bayar Bulvarı üzerind~ 
kain 4 numaralı ev (870 lirası 
sekiz senede ödenmek üzere) 
5500 liraya satılıktır. 

Yeni yapılmıştır, Şehir ga· 
zinosile denize çok yakandan 
nezareti vardır. Bahçesi ge· 
niş, hayası günesi, ziyas; 
boldur. Her türlü konforu 
haizdir. Senelik iradı 650 
liradır. Müracaat yeri Büy:~ 
Kardiçalı Hanı numara ) 

Telefon 3118 [ 15-1 ? 
----~~2~·~e lt_a~I---~_ bir erkek ~rmi ve birinciliği de o kazanmııbr. ul etmiftir. lstihaal olunan ıe- belli değildir. 

~---~~~~~------------------------~~~-----~---------------.....;...----------~=-----------------------------~---~~---------------
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YENi ASIR 

935-936 
Likleri 
Şanıpiyoua nıaçları 
Başlıyor. Yarın altı 
Maç vardır 

935 - 936 senesi İzmir şam
piyonu maçlari yarın başlıyor. 
Maçlara başlarken iki yenilik 
göze çarpıyor: 

1 - Burnov anın da federe 
edilmekle takımlann sekizden 
dokuza çıkması. 

2 - Türkspor kulübünün 
ayni federe kulübler birincisi 
Aydın demir yolu ile birleşerek 
(deınirspor) ismı altında ve kuv 
•etli teşekkül halinde görünme
si kulüblerin dokuza çıkmasile 
ber sene lik maçlarında on 

dörder maç yapan takımları
IJlız bu sene iki f azlasite on 

•ltışar maç yapacaklardır ki 
:bu da bir kazançtır. Çünkü 
iki devrede ve altı ay içinde 

Yapılacak olan bu maçlara şiJd 
lanıpiyonasında da yapılacak 
İkişer üçer maçı da ilave 
edersek Izmir takımları 
~utbol mevsimi olan yedi ay 
!çinde yirmişere yakın maç 
Yapmış olacaklardır. Federe 
olına1rta bir az geç kalmakla 
beraber Bumova kendi başına 
\'e geniş bir muhit olduğu için 
lcuvvetli bir varlık yaratabilir. 

Demirspor takımının dayan
dığı geniş teşkilattan alacağı 
kuvvet ve hız ile birinci plan
da gözüken takımlara yakın 
'bir kuvvete malik olacağını 
Ümid etmek isteriz. 

Buçanm da her sene takı
~Unda görülen ilerileyişini göz 
0 nüne alırsak bu seneki likle
t'İn geçen senelere nazaran 
daha enteresan olacağım teba
tüz ettirebiliriz. 

1 
~u kısa izahattan sonra ge

eliaı yarmki maçlara: 
Günlerin kısa olması do1a

Yısile birinci devre her pazar 
2'Ünii üç maç yapılmak suretile 
~;Çecektir. ( B ) takımları da 
l"'la1k tadında birer saatten 
01ınak üzere öğleye kadar üç 
lnaç yapacaklardır. 
Öğleden sonra bu sabada 

2'ayri federeler liklerine devam 
edeceklerdir. 

K.S.K-BURNAVA 
Alsancak stadında yarm ilk 

trıaçı saat 10da K.S.K-Bumaya 
takımları yapacaklardır. Bur
llavanın ilk maçı olması ve 
l<.S.K takımınm da geçen se
tıeki takımından hayli farklı 
01nıası bu maçan sonucunu bayii 
~erakJandırmaktadır. Bu maçın 

akemi Alhnordulu Mustafadır. 
·ALTAY-BUCA 

i .ikinci maça yapacak olan bu 
kı takımdan bu seneki kad-
~~nn kat'i olaralt bilineme· 
esıne rağmen Altayın kaza· 

~cağını söyley ... biliriz. Belki 
~ galebe biraz zorlukla elde 

: ilecektir. Bu maçın hakemi 
e lzmirsporlu Burhandır. 
IZMIRSPOR-ALTINORDU 

k Günün son ve en mühim 
ik~rşılaşmasını yapacak olan bu 

1 takımın alacaktan netice 
~:ra~la beklenmektedir. Halen 

Urlciye ikincisi ve lzmir şam · p· 
Yonu olan Alhnordu takımı-

tıın Sovyet kal'. ılaşmaJanndan 
Lonra Adil ile Hamdisini kay
k etmesi bu takımın elbette ki 

Uvvetini hayli sarsmıştır. Bu
tıa rnukabil Izmirspor kad-
tosuna k' ··d f" Z'h 
tı . es ı mu a n ı -

1 • 
h Yı alması ve takımın heman 
~~illan tecrübeli ve eski 
b eınanlardan teşekkül etmesi 
u takıınm kazanma ihtimalini 

artıran ·ıı d' M Ce.,· amıııer ır. açın neti-
~ '"

1 hakkında fazla sözü lü
k Unısuz buluvoruz. Çünkü ta
k •rnların ilk maçlarıdır. ve 
n Uvvet derecelerini bilmiyoruz. 

U nıaçı Altaylı Alaettin idare 
ktir. Fudböl be eti birin· 

a isa b • • yor 
y • 

verı i bi 
r e 

Manisanın hayat damarı olan 
Manisa, 13 (Özel) - Ma

nisa belediye işleri hakkındaki 
yazımın belediye ile alakadar 
olanlar arasında yanlış tefsir
lere uğradığını işitiyorum. Ya
zımın sırf şimdiki şarbaya mü· 
teveccih olduğunu zannedenler 

. bulunmuş ? Biz ta eski devir
lerdenberi bütün mesais'ni Ma
nisanın imarına hasreden bir 

belediye reisi bulamadığımız
dan bahsetmiştik. 

işin halihazır belediye heyeti 
noktasından mütaleası lazım 

~elirse belediye işlerinin yü 
rümemesinde yatnız şarba-

yın değil bütün belediye 
heyetinin mesuliyet payı oldu
ğunu yazmak insaf kaidelerine 
daha uygun düşer. 

Yakmen biliyoruz ki bele
diye encümeninin haftalarca· iş 
çıkaramadığı zamanlar olmuş

tur. Verılen kararlar haftalarca 
imzalanmamış, işler yüzüstü 
kalmıştır. Beledıye meclis ve 
encümenlerinde görüşülecek 
şeyler ve bu toplantılarda alı
nacak vaziyetler ev ve tiçaret· 
hanelerde görüşülmüş ve bu 
ev ve ticarethane toplantıların
de verilen kararlar resmi mec· 
lislerde müzakerata mevzu ya
pılark işler dilediğimiz intizamı 
yaratma enerjisini bulamamıştır. 
YENi BiR HAY AT DAMARI 

KULA:.EŞME YOLU 
Manisa ilintle ilçelerin birbi-

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Satışlar N 
~~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
664 S Süleymano 10 25 13 50' 
624 Alyoti bi. 7 25 1 l 
429 T Debas 9 12 75 
559 inhisarlar ida. 4 87 6 75 
346 H Z Ahmet 10 25 11 25 
177 Ç O Nuri 11 12 

••• anısa lıükdmet 'lwnaifı 

rine ve do1ayısile nna yo!lar cakbr. Yolun şimdiki vaziye-
bağ1anması hususunda çok dik- tinden bile istifade eden tüc-
kat ve takdire değer çalışma- carların çokluğu sayesinde Eş· 
lara şahit o!maktayı~ Bugünkü me pazarı çok ka1abalık ol-
yazımızda Kula • Eı;me yolun- makta ve ha1k bu yüzden çok 
dan bahsetmek istıyoruz. Bu istifade temin etmektedir. 
yol süet ve ekonomi noktasın· Yol tamamlanınca Uşaktan 
dan çok önemlidir. Kırk kilo~ kalkan her hangi bir nakil va-
metre uzunluğunda olan yolun 

on. beş kilometrelik kısmından 
madasıoın toprak düzelme işi 

bitmiş, on üç menfezden sekizi 
ıv.apılmış ve beşinin inşaab da 

bitmek üzere bulunmuştur. Ya
pılacak iki biıyük köprünün 

bütün malzemesinin hazırlan
ması için ilgililere emir ve

rilmiştir. llkbaharda bu köp· 
rüler de bitecek ve yol 
açılmış bir vaziyete girmiş ola-

ara Piyasası 
15-11-1935 

Alış 

Mark 51 20 50 70 
lslerlin 616 50 621 50 
Fr. Fraııgı 8 28 8 30 
Dolar 80 79 40 
Belga 21 12 21 50 
İtatyau lireti 10 17 10 27 
İsviçre Fran. 40 87 41 12 
Florin 85 35 85 87 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr.Şilini 23 SG 24 

sıt sı G ~re - Eşme - Kula -
Salihli ve Manisadan geçerek 
lznnre varacaktır. 

Valimiz Murad Germenin 
doğru ve müsbct görüşleri sa-

yesinde hiç bir köy halkını 
isinden alıkoymadan meydana 

gelen bu eserden dolayı bu 
muvaffakiyetin elde edilmesin

de öncü olanları takdir ile en
mağı vazife bildik. 

Tok söz 

Köy kurumları 
Işıklar ve Pınarbaşı köylerin· 

de de köy kurumlarile samimi 
konuşmalar yapılmış ve bu köy
le.rde de birer spor teşkilatı 

vücuda getirilmesi kararlaştırıl
mışhr. 

Kamunbay bay Sçfik Erol 
yakında dağ köylerine ç:karak 
tedkiklerine devam edecektir. 
Tramvayda si ah alınış 

Kışla önündeki durak yerin
den Güzelyalıya gitmekte olan 125 j Taranto M 10 25 11 75 

118 Ş Bencuya 8 12 50 
118 M J Taranto 10 25 17 
ss K A Kazım 11 2s ı1 1s ~-0-0~K~T·O~RilllBli!iliiillım 
48 S Gomel 9 9 50 
42 Ş Remzi 14 14 

9 sayılı tramvayın vatmanı ka
rakola müracaatla tramvayda, 
Alsaocak et kokularından 

U7.unca boylu sarışm bir şahsın 

havaya silah attığını haber ver· 
miştir. Silah atan tramvaydan 
kaçtığından zabıtaca aranmak
tadır. 

40 Manisa B Ko 11 16 H 1 A 1 
38 S Celardin 12 50 12 50 u u 1 r 
37 Vitel 9 75 9 15 
30 H ŞeşbCf 11 11 75 
22 H Alanyalı 12 12 
22 J Taragant 12 50 12 50 
11 Y Karasu 12 12 50 
10 L Galemidi 13 50 13 50 

3548 Yekfın 
427373 dünkü sabş yekunu 
430921 umumi satt.Ş yekunu 

incir 
Çu. Alıcı 

484 Muhtelif 8 
Zeytinrafiı 

Fi at 
13 

Kilo Alıcı Fiat 
5000 Muhtelif 32 32 

Zahire 
Çu. Cinsi Fi at 
80 buğday 7 8 

1000 Arpa S S 
596 K Palamut 370 510 
117 balye pamuk 43 50 44 
40 kaba u 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ci takımlarında hakemlerine 
üçer, (B) takımlann hakemleri 
ne de birer buçuk lira masraf 
ücreti olarak verilef:ektir. 

HALK STADINDA 
IJk maçı saat 9 da Altay -

Buca yapacaktır. Hakem Ah
med Hamdi ( Halkevinden ). 

)kinci maç saat 1 O da lzmir 
spor - Altmordu. Hakem 
Şevket ( K.S.K ). 

Uçüncü maç K.S.K - Bur
nova. Hakem Ahmed Hamdi 
[ Halkevindcn ]. 

Futbol heyeti mnzeretsiz iki 
maça gelmiyen hakemlere bu 
sene başka hakemlik vermiye
cektir. 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

P~zardan mada hergün 
dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mu
ayenehanesinde hastalarını 

kabul eder 2 - 26 (3436) 

Yangın yerlerinde 
Yangın yerlerinde geçmişi 

bozuklardan Muhiddin oğlu 
tombul Ahmed, Yusuf oğlu 

Hayri, Ali oğlu Mehmed zarla 
kumar oynarlarken zabıtaca 
suç üstü yakalanmışlardır. 

Menerı .. en Malınüdürlüğünden; 
Cinsi 

Evvelce tarla 
Mtktan 

Tahmin K. 
Mevkii Lr. K. sahibi eveli dosya 

Elyevm mera 459600M2 Atiağa arap çiftliği 25 00 Baltac, Edvar 509 
" 183840 " " " " 1 o 00 " " 508 
" 137880 " " " " 7 so " " 507 
" 183840 " " " " 1 o 00 " " 506 
.. 257760 " " " " 15 00 " il 505 
" 45960 " " " " 2 50 " " 5(4 
" 91920 " " il cı 5 00 " " 503 
" 551520 " " " " 30 00 " " 502 
" 229800 il " " " 12 50 .. " 500 
" 459600 " " " " 25 00 " " 499 
" 183840 .. " " " 10 00 il " 498 
il 459600 " " " " 25 00 " " 496 

Mera 919200 " " " 11 50 00 11 
" 497 

" 919200 " il il " 50 00 " " 495 
Yukarıda yazılı rumlardan metruk olup Ali ağa nahiyesi hu

dudu dahilinde arap çiftliği merasının bir senelik icarı 7-11-935 
tarihinden itibaren 15 gün müddet ve pazarlık suretile arttır
mıya konulmuştur. isteklilerin pazarlık gllnli olan 22 - l l - 935 
Cuma günü saat 14 de % 1,5 dcpozitolarını hamilen Menemen 
maliyesinde kurulu komisyonu mahsusuna müracaatları ilan 
'llunur. 3719 (3463) 

- -
lzmir Be1ediyesinden: 
l - Beher kilosu beş buçuk 

kuruş tutan dört bin yetmış 

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

2 - Üç yüz yetmiş yedi lira 
eUi kuruş bedeli keşifli erkek 
lisesine giden Necati bey cad
desinde molo-ı kaldırılması, dö 
şeme tamiri, yeni döşeme yapıl
ması ve kordon çekilmesi işi 
baş sekreterlikteki keşif ve 
şartnamesi veçhi le 26-11·835 
salı günü saat 10 da açık ek
siltme ile ihale edilecektir. 

iştirak için yirmi dokuz linı
hk muvakkat teminat makbuzu 
veya banka mektubu ile söy
lenen gün \'e saatte komisyona 
gelinir. 

3 - Muhammen bedeli yüz 
doksan Hra Kar yakada inti
bah sokağında yeniden yapıla
cak adi döşeme baş sekreter
likteki keşif ve şartnamesi mu
cibince26-11-935 günü saat 10 
da açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. iştirak için on beş 
liralık muvakkat teminat mak-

·buzu ile söylenen gün ve saat
te komisyona gelinir. 

4 - Belediyenin Yemiş çar
şısında eski çeşme mahallinde 
1411 sayılı dül<kanm bir sene-
lik icarı elli lira muhammen 
bedellebaş sekreterlikteki şart 
namesi veçhile 26-11-935 salı 
günü açık artırma ile ihale edi-
lecektir. iştirak için dört lira
lık muvakkat teminat makbu
zu ile söylenen gün ve saatte 
komisyona gelinir. 

S - Bin üç yüz yirmi beş 
lira bedeli muhamroenli Tepe-
cikte yapılacak pazar yeri baş 
şekreterlikteki keşif ve şartna 
mesi veçhile 26-11-835 salı gü 
nü saat 10 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

iştirak için yüz liralık muvak 
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söy-
lenen gün ve saatte komisyona 
gelinir. 10-13-16-22 

3647 (3423) 
- Beher kilosu üç kuruş 

yetmiş beş santim ve tutarı 

iki bin yirmi beş lira bedeli 
muhammenli elli dört bin kilo 
kaim buğday kepeği başsek
reterlikteki şartnamesi veçhile 
29/11/935 Cuma günü saat on
da açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. iştirak için yüz elli 
iki liralık muvakkat teminat 
makbuzu ve ya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatte komisyona gelinir. 
13-16-20-26 2684 (3438) 

- 38 Numarah adanın 87 
numaralı 2229 metre murabba
ındaki arsasının beher metre 
murabba1 436 kuruştan 9718. 
44 lira muhammen bedel üze· 
rinden 19:11-935 Salı günü sa
at onda kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartnamesini görmek 
üzere baş sekreterliğe, iştirak 

için de 729 liralık muvakkat 
teminat mukbuzu veya banka 

teminat mektubu ile kanunun 
tarifi dairesinde teklifler azami 
o gün saat dokuza kadar ko
misyon reisliğine verilir. 
-6:_12-16 3572 (3391) 

- Belediyeye geçen kordon 
tramvaylarından kalan rayların 
sökülmüşlerinin beher tonu on 
iki ve müteahhit tarafından 

sökülecek olanların beher tonu 
da on lira muhammen bedel 
üzerinden açık arttırma ile iha
lesi 22-11-935 cuma gününe 
tenUlit edilmiştir. Bu işin be
deJi muhnmmen yekunu iki 
bin Jira elli kuruştur. Şartame
Jcrini görmek için bassekre
terJığc, iştirak için de yüz elli 
Jiralık muvakkat tcrt,linat mak
bu:r.u veya banka teminat mek
tubu ile sövlenen Q"Ünde ve 

Müzayede 
ile fevka ade bü

yük satış 
Acele yolculuk dolayısiyle 17 

teşrini sani 935 Pazar günü 

sabahltyin saat 1 O da tramvay 
caddesi Sadık bey mevkiinde 
695 N. lu hanede Mösyö' A1-

bertoya aid fev!calade lüks ve 
nadide mobilyalar bilmüzayede 
satılıktır. 

Satılacak mobilyalar meya
nında gayet lüks maundan ma
mul modern üç kapılı aynalı 
dolap, tuv 1et, iki adet komo
dinosu, Lavumanı, iki adet kar 
yola masa somyası ve cibinliği, 
maundan kristal camlı büfe, 
kontre büfe, açılır dört köşe 
masa ve ltı adet maroken is
kemlesi, şemşiyelik, bir adet 
iki kişilik nikel fcaryola maa 
somyası, r.ıaruken bir kanepe, 
iki koltuk, yeni bir halde Al· 
man markalı piyano vetaburesi 
Avrupa mamulafmdan 12 par· 
ç:ıdan ibaret he.zeran koltuk 
takımı, tek kapılı aynalı dolap 
ayaklı nak~ ve digiş si~ger 
makinası, buz dolabı, yeni bir 
halde sahibinin sesi gramofon 
30 plagiyle, duvar saatı, cam
lı masa. bakır mangal, Poker 
masası, sığara sehpalan, bronz 
pencere kurdelaları ve perde· 
leri, semaver, vantilatör, şez

lonk. kadife perdeler, büyük 
salon için çul, abajur altı he
:ıeran iskemle, levhalar, dört 
oda için yeni bir halde yer 
muşammnlan, hah, kilim ve 
seccadeler ve saire bir çok 
lüks ve nadide mobilyalar bil
müzayede salılacakbr. 

Hamiş: Satış acele olduğun
dan iştirak edecek zevat çok 
istifade göreceklerdir. 

Fırsatı kaçırmnyioız. 

Fırsat artırma salonu 
Aziz Şımk Telefon: 2056 

1- 3 (3456) 
rz7.z7...zzzzTLT~r77.Z7J.7.77...7JJJ 

Mua~lim Doktor 

A~met ulôsi 
ALATAŞ 

iç hastalıkları doktoru 
Kemeraltı Şamlı sokak No.20 

CZZ7..TLTL7J.ZZ7..ZZZJ~.ZZZZ7-',CJ,1.-'_,,__~ 

Müflis Aksekili Musata Nuri 
iflas idaresinden : 

Müflis Aksekili çavuş zade 
Mustafa Nurinin iflas masasına 
ait iflas idaresi tarafından tan· 

zim edilen alacaklılar sıra def
teri 15 - 11 - 935 tarihinde if
las dairesine veriJmiş olduğu 

icra ve iflas kanunun 234 üncü 
maddesi mücibince ı]in olunur. 

3724 ( 3494) 
CLZZ77:7..7..Z 7-Z ,f7J..2"'.LTJ7.7.LZZJ 

~ Müjde .. Müjde .. 
Halis Meşe ve pınardan 

~ sureti hususiyede yakbrılmış, 
lskenderiye için nargilelerde 
kullrtnılmak üzere hazırlan
mış elleme, dayanıklı taş ve 
topraktan ari kalburlanmış 
mangal kömürlerini toptan 
ve perakende olarak Me
zarlıkbaşı Ismetpaşa bulva
rında 26 numarada Mebmed 
kömür depo:,uoda bulacak-
sınız. 1-5 (3437) 

C7.77f.LZ77TL7..7.ZZJ'.77.7.77.7.7-7.IZZJ 

saat onda komisyona müracaat 
olunur. 3728 (3466) 

- Beher tenekesi dökme 
olarak dört yüz yirmi beş ku· 
ruştan sekiz yüz doksan tene
ke tutarı üç bin yedi yüz sek· 
san iki Jira elli km uş bedeli 
rnuhammenle ahnacnk benıinin 
bnş sekreterlikteki şartname 
veçhile iha!esi 3-12 935 salı 
günü saat onda yapılacakhr. 
iştirak içi.n iki yüz seksen dört 
liralık muvakkat teminat mak
buzu vey; banka teminat mek

tubu iJe söylenen gün ve sant 
te komisyona gelinir. 3727 

16-20--23-27 (3467) 

• 



Borsa idaresinden: 
Borsa binası kalorifer ocaklan için Zonguldak maden kömil· 

rünün "Krible" denilen topaç ve kırık nevilerinden satın alına
caktır. Satıcılann bu ayın on sekiz.inci pazartesi günü öğleye 
kadar müracaatları, 15-16 3708 (3458) 

Şekil No. 9388 Şekil No. 9368 

DAIMON 
Daimon markalı bu fenerle 300 ve 500 metreliktir 

iki piIJileri üç yüz üç pilleri beş )"ÜZ metre mesafeyi ziyası 
ile aydınlabr. Ayarlıdır. Polis ve Bekçiler için daha 

çok lüzumludur 
~,,....7:Z2...,....,..0ı_~..._--.... _~--:z:--7;r/.Y.7Z7J--Z.7!7.~tt:l'!)!-. -&-JJ.....,.....,2...,ıall!Jlr.L7ZZ77/L./..T./.l 

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

Ödemişli Hüseyin Hücmü ticarcthanesidir 
~~: 

Devlet Demir,· o ' larından; 
Devlet Demiryollannda mer'i bulunan D . D. 30 numaralı tarife 

yalmz ot ve saman nakliyabna mahsus o!mak 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 ila'Jeten 
beher kilometresi için ton başına 2 kuruş. 

200 den fazla kiiometrelik mesafa dahilinde 500 kuruşa iJa· 
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 yazılı sik
letin yansı üzerinden ücıet alınır. 

Fazla tafsilat istasyonlardan a'ınabilir. 
14-16-18 3670 [3440] 

Erzurum hatları hariç, Bursa - Mudanya, Samsun - Çarşamba, 
Aydın ve Filyos hatları dahil olmak üzere şebeke üzerindeki 
istasyonların herhangi birinden en çok 70 "yetmiş,, kilometrelik 

bir kısım dahilinde mekteb bulunan diğer bir istasyona ayni 
günde gidip dönecek talebeye seyahat mesafelerine göre aşa· 

ğıdaki maktu ücretler mukabilinde yalmz ikinci ve üçüncü mev
kiler için aylık abonman kartlan verilir: 
1-8 kilometreye kadar olan mesafeler için 2 inci 3 üçüne 

150 100 Krş. 
9-14 " " " " 200 125 " 

15-25 " " " ,. 250 175 " 
26-45 .. .. " " 450 300 " 
46-70 " " " " 750 500 " 

Bu tarife bugün meriyette bu:unan tarifelere göre daha yük-

sek ücretli münasebetlerde birincikanun 1~~5 den ve daha eh
ven ücretli münasebetler için ikincikanun 1936 tarihinden itiba-

ren muteber olacaktır. Fazla tafsilat istasyonlardan alınabilir. 
16~18-20 3459 (3715) 

§ 15 - 11 - 935 tarihinden itibaren D. D. 102 numara~ı nvcı 
tarifesi Aydın hattına da teşmil edilecektir. Bu tarifeye nazaran 

avcılar beraberlerinde götürecekleri iki av köpeği ile " bağaj 
hakkından başka ,, vurdukları avlardan otuz kilo miktarını 
meccanen taşıyabileceklerdir. 16 -;--18-20 3716 (3461) 

§ Sirketten müdevver olup müddetleri hitam hulmuş olan 
1049 numaralı kereste, 1026 numaralı alçı taşı, 1030 numaralı 
preseli kendir ve 960 numaıah arziye tarifeleri yeni bir iş'ara 
kadar uzablmışlard ır. 

1026 numaralı tarife şeraitindeki asgari nakliyat haddi ve 
reddiyat usulü kaldırılarak doğrudan doğruya 800 kuruş tenzilli 
ücret tatbik olunacaktır. 16-18-20 3717 (3462 

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

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaJarı gayri tabii 
doğan çocu~ların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazlan, kemık hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
lukları doğrultmak iç.in korsalar ve kendi ibtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
tayan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsa1ar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
1LE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN 'ı AZA AM1L 

Mu TEHASSISI 

Fah 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 1 O ifa 12,30 öğleden 

kadar. 
ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

sonra 14 - 16 ya 

ende i No. 20 
( 355) S.7 

~~.-..,..--. ....,,--~~--~~·~~~-----~~----- :...---~~~-

fffff ASIR 

çıkan çifte ispiralli 

LLU 
Lamba larını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıkla az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilat; ı fiyatlar 
........ et ~evlik. 

Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 
Ve Siemens fabrikaları mümessili 

J>eştemalcılar 77 .. 79 
Tel. 3332 

Okum-adan Geçnıeyiniz 
'av yerine Hervea içiniz 

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

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

H. J. LEE - Londra müsta merat 
mahsulatı ithalat ve ihracat müessese
sin in; h.mir mümessili G. D. Giras 

Siparişat ve fazla malfımat için lzmirde Yeni Manifatu
racılar, Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

Posta kutusu 234 Tel. 2413 

, 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

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

lzmir Liman ı ş!eri Genel Di
rektörlüğünden; 

Rüsum tonilatosu yüze kadar olan yelkenli ve motörlü ve bu

harlı gemilerin yüz tondan aşağı gösterdikleri ve yüz tondan 

aşağı yükliyecekleri kömür ve keresterlen başka eşyadan yük
leme ve boşaltma işini yönetgemize yaptıracak olanların yük

leme ve boşaltma amele işi ton başma açık eksiltmeğe konul· 

muştur. Eksiltme işi bu ayın otuzuncu cumartesi günü yönet

gemizde yükleme ve boşaltma direktörlüğü odasında saat 1 O da 

y pılacaktır. isteklilerin altmış lira inanca parasını kasaya } atı

rarak eksiltmeğe girme.eri b ldirilir. 
16-20 3725 [3 .,s] 

1e Yef rlrilsanl t•a• -
-- -- ---

Zümrllt Damlası 
es:~............................~ 

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

·······························································~······· ; SIHHAT Balıkyağı .. . 
. . 
. . . . . . 

. . . . 

Norveçyanın hc.Jis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Salıf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZilE1~ 

Sıhhat Eczane 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Diş ınacunu piyanko bileti değildir 

adece ta~ihe güvenilerek 
raesgle seçilmez 

RADYOLİN güzel kokulu hoş ve le:r.zetlidir. Çocuklar bile 
kullanabilirler. . . ıa-

RADYOLIN mine tabakasını tahrib etmeden çok kısa hır 
man içinde dişleri beyazlatır ve parlatır. 

C" 
Bütün bu evsafı bir araya topladığı için hiç tereddüd etrrı 

den seçilecek en mükemmel diş macunudur. 
;;;;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a;;;:;;;;;;;-.----~ 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
OBERON vapuru 8 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup yü • 

künü boşalttıktan sonra 14 

ikinci teşrinde Rotterdam,Ams

terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 8 
ikinci teşrinde gelip 14 ikinci 

teşrinde Anvers, Rotterdam, 

Anısterdam ve Hamburg liman

ları için yük alac:Udır. 
UL YSSES vapuru 20 ikinci 

teşrinde gelip yükünü tahli-

1Yeden sonra Burgaıı, Vama ve 

ll<östence limanları için yük 
rıacaktır. 

~
ERES vapuru 21 ikinci teş

nde gelip yükünü tahliyeden 

· nra 25 ikiaci teşrinde An
,vers, Rotterclam, Amsterdam 

•e Hamburg limanlan için yük 
lacalrtır. 

SVENSKA ORIENT LINEIN 

FREDENSBURG vapuru 28 
'ikinci tetrinde gelip yükünü 

tahliye ettikten sonra 21 ikinci 

1 
teşrinde Rotterdam, Hambnrg 

\ Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Goteburg, Oslo ve lskandi-

navya limanlanna hareket ede-
ektir. 

GOTLAND vapuru 30 ikinci 

teşrinde beklenmekte ohıp yü· 

kiinü tahliyeden sonra Rotter· 

dam - Hamburg • Copenhage

Dantzig - Gdynia - Oslo ve Iıı
kandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

Zegluga POLSKA S. A. 

SARMACJA motörü 20 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup doğ-

! 
ra. Anvers - Gdynia limanlarına 
hareket edecektir. 

l J • v. l 
W. F. fi. \'an Der 1 

Zet> & Co. 
SOFIA motörü Halen limanı

mızda olup Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük 
almaktadır. 

AMSEL vapuru Halen lima
nımızda olup Anvers, Rotter· 
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alınaktad>r. 

A YOLA vapuru 9 ikinci 

ı 
teşrinde bekleniyor. Hamburg 
Bremen ve Anverslen yük 
çıkaracaktır. 

HANAU motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

MACEDONIA vapuru 25 
ikinci teşrinde bekleııiyor. 30 
ikinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre· 
men için yük alacaktır. 

American Export Lines 
Nevyork 

EXCELSIOR vapuru Halen 
il limanlllll%da olup Nevynrlı: için 

yük almaktadır. 
1 EXMINISTER vapuru 12 

ikinci teşrinde bekleniyor Nev-

i york için yük alacaktır. 
EXERMONT vapuru 18 ikinci 
te~rinde bekleniyer. Nevynrk 
için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 30 ikinci 
teşrinde bekleniyor. Ne"York 
için yük alacaktır: 

EXECUTlVE vapuru 15 bi
r;nci kanunda bekleniyor. Nev
york için yük alacaktır. 

EXILONA vapuru 31 birinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 

Service Direct Danubien 
T a hattı 

ALISA vapuru Halen lima
nımuda olup Beograd, No•i
sad, Komarno, Budapeşte,Bra
tislava ve Viyana için yük 
alacacaktır. 

Arment Deppe - Anvers 
ESPAGNE vapuru 5 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers 
Direkt için yük alacakbr. 

'SERVİCE MARITıM ROUMAİN 
' DURUSTUR vapuru 20 ikinci 

ARMEMENi H. SCHULDT 
Hamburg 

HANSBURG vapuru 8 ikinci 
teşrinde beklenıyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

teşrinde beklenmekte olup yü-

l
lkünü tahliyeden sonra Köstence 

Sulina • Galas ve Bryla liman
ları için yük alacaktır. 

ALBA JULIA vapuru 20 ikinci 
teşrinde gelip 21 ikinci teşrinde 

1 Malta - Cenova - Marsilya ve 

1 Barselona limanlarına yük ala
rcaktu. 

} ilandaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 

acentemiz mes'uliyet kabul et
llıe7. 

Faz" a tafsilat için ilıinci Kor-

e' onda Tahmil ve Tahliye binası ı 
•tıtasında 72-4 numarada 

FRATELLI Sperco vapur acen· • ı 
talığına müracaat edilmesi rica t 

olunur. 
Telefon: 2004-2005-2663 

DEN NORSKE Middelbavs 
Llnje (D/S. A/S Spanskelinjen 

OSLO 
BANASERAS ıııotörü 21 

ikinci teşrinde bekleniyor.Dnn
kerk •e Dieppe için yük ala
caktır. 

Jobnston Warren Lines 
Liverpool 

QETRNMORE vapuru 4 
ikinci teşrinde bekleniyor. Li
verpool ve Anversten yük çı· 
karıp Burgas, Köstence, Galaç 
ve Brai•a için yülı. alacaktır. 

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

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

Bir.net Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Taze Kars 
Sütlerimiz ~eldi 

Muhterem müşterilerimizin 'Kars sütleriae gösterdikleri 
rağbet üzerine bu defa da Kars süt fabrikasının filtreden 
geçmiş halis ve gayet nefis tereyağlan getirtilmiştir. 

Muhterem müşterilerimizin sütlerden memnun oldukları 
gibı yağlarımızdan da memnun kalacakları şüphesizdir. 

Toptan ve perakende satış yerl~ri: 
Hükümet karıımıda Sevim pastahanesi, Şekercileıde 12 

ve 14 numarada şekerci Ali Galip müesseseleridir. 
1 - 30 (h-3) 13393) 

iz.mir defterdarhğınd an: 
l11isinin vergi borc:undan ötürll tahsili emval yasasına göre 

haczedilen Hatuniye mahallesinde Dellalbaşı sokağında kain 30 
sayılı hane tarihi iliadan itibaren yirmi blr p müddetle satı

lığa çıkanldığından pey "1irr::ek istiyenlerin defterdarlık tahsilat 
kalemine ııelmeleri. 7-11-16-21 S598 (3399) 

_Yf?:NG ASIR 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
OPORTO vapuru limanımız· 

olup Llverpol ve Svanseadan 
tahliyede bulunmaktadır. 

.BULGARIAN vapuru 18 ~on 
teşrinde gelip 20 son teşrine 

kadar Liverpool ve G!askov 
için yük alacakbr. 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehasııısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram\·ay cad
desi No. 596 Tel 2545 

ROUMELIAN vapuru ikinci 
teşrinin sonunda beklenip Li
verpool ve Svanse'daıı yük 
tahliye edecektir. 

• Doktor 

Londra-Hull hattı 
1. BULGARIP N vapuru 18 

ıoıı teşrinde Londra ve Hull
den geJip tahliyf'ce bu'unacaktır 

OPORTO vapuru ilk kanun 
İptidasında dönüp Londra ve 
Hull için yük alacalctr. 

The General Steam Vavi
gation co. Ltd. 

PETREL vapuru 19 !on teş· 
rinde gelip 21 son teşrine ka
dar Londra için yük alacktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purlann isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 

snliyet kabul edilmez. 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Reııtken mütehaassm 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

• 
H 3. (182) 

Altın 
Damlasını 
Eczacı başı 

• Fer·t, 
Yapar j 

Talı.litlerine aldanma yınıı 

Depo: 

Şif& 
Ecıanesi 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mohilveleri1e süsleyiniz •.. 

Merk0::: 
İzmir 

ikinci Beyleı· 
Sokak 

Nu. 102 
Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar 

Caddesi 
Kmaa Han 

Nu.5 Tel.1426 

r-ekteple. alım satım k{ mis
yonu başkanlığından kız ve 
erkek liseleri pansiyonlarile er
kek öğretmen ve san'at okulları 
müşterek ihtivaçiarı. 
Cinsi azı çoğu kili fi 

K. S. 
1 nci nevi elı.mek 60000 70000 12 50 
Koyun eti 11000 1520() 38 
Kok kömürü 190000 220000 3 

tutan 
L. K. 
8750 
5776 
6600 

muvakkat teminat 
L. K. 

656 25 
433 20 
495 00 

Y nkannda yazılı olrullann üç kalem ihtiyacı kapalı zarf usu
lile üslerme 28-11-1935 Perşembe günü saat onaltıda kültiir 
direktörlüğünde toplanacak komisyonda yapılmak üzere elcsilt
miye konulmuştur. Gösterilen pey akçeleri1e teklif mektuplarını 
üsterme günü sut onbeşe kadar komisyon başkanlığına verile
cektir. 

isteklilerin şartnameleri görmek üzere her gün saat on ikiye 
kadar kız lisesine ve üsterme gün ve saatında komisyona mü-
racaatlan. 12 16 20 24 

lzw ir defterdarlığından: 

• 

lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 
haciz ~<lileıı Ahmedağa mahallesinde Kemeralh caddesinde k.iin 1 
166 sayı:ı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle 
satılığa çıkmrıldığıodan pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tah-
silat kalemine gelmeleri. 6, 11, 16, 21 3597 (3400) 

' 

Kina Lütfi . 
Yirmi senedenberi mevkiini ve şöhretini mu· 

hafaza eden KUVVET ilacıdır. 

Kina Lütfi 
KUVVET ve İŞTAH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZA Ylf ve KANSIZ olanların can kurtaranıdır. 

N .• IÇID tercih edilir, 

NİÇİD sevilir. 

ÇOnld : Lezzeti boşhır, herkes içebilir. 

ÇOnld : Tesiri kat'i ve seridir. 

Çllnkl : lçenlerin yanakları kızarır, sıhhat 

V'! neşe alametleri belirir. 

ÇUnki : Yemelı. yiyemeyenler fevkalade bir 

iştihaya sahip ol rlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkadaş

larına tavsiye ederler. 

Genel istek iizerine (Tir
yaki) Harmaıa. çayını bn 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlanmızı, birinci 
lı:aJite çamaşır •e badana 
çividini, Göı.tepe papatya 
çiçeğini, İsparlanm öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
bqlı satıcılvda da bulabi
lirıinİL 

Neatle va Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 
Kars südü, Besi. Her boi dJf macUDu ve fırçalannı (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarmı bizden arayınız. 

Bütün Türkiyede tanınmıJ ve denenmİJ (Arti) kumaş boya

larunn getıel satış yen yalnız depomu.ı.dur. 
Telefon : 3882 

lzmir Yün nsucat 
Türk Anonim Şirket· 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz hm lira sermaye ile tcşekllül etmiş ve 
Dl ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRE.R LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki lcumaş fab
rikasını s·atm almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile' eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yÜD 

iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar bqmda eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve satış fabrika derununda yapıl· 
maktadır S.8 H.2 (43) 

lzmir Milli Emlak müdiirlüiün· 
den: 

Lira 
Develi köyaltı mevlninde 22,97S metre bağ 8' 

" " ,. 11947 ,. ,, 4S 
9190 41 

" ,. n • " 

H • " 11028 " n 28 
Birinci Kordon Balıkhane altında 3 No. diikkan 182 
Karşıyaka bahariye abacı Mefharet S. 23 No. ev 72 
Şehitler Altın sokağında 25-31 numaralı e• 50 

.. .. " 27-33 .. dükkan 36 
Keten çarpa iç.inde Demir baa..da 18 No. maiaza 50 
Topaltı Kireçli kaya mevkıinde 303 No. ev 24 

Yukarda yardı bağ ile cmYaıiı> biw _..elik icaı-ları 28-11-935 
perşembe günü saat 14 te ihate edittncl< lhere arbrm8ia konul
...,.tur. isteklilerin o saatte milli emlik miidiiriyetioe müracaat· 
lan. 3718 (3460) 
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1 
orası Habeş erin en kuvvetli müdafaa mevkiidir 

Ras Kassa tarafında a 
ettiler 

as çevrilm ğe ç lış lan ita yan kol arı 
• 

rıca Alelacele ana ·ıde abe lerin taarruzlar 
JNGILIZLERLE İTALYANLAR ARASINDA 

oma hayret içindedir 
ltalyan protesto notasına 50 devle 

Birlikte cevap verecekler 
Roma, 15 (Ö.R) - ltalyanın ber~itelere karşı 

mukavemeti hazırlanmıştır. Gazeteler ltalyanın 
son şiddetle mukavemet edeceğini yazıyorlar. 
"Giornale d'ltalia,, İtalyanın bergiteleri tatbik 
eden devletlerle tecim anlaşmalarını bozacağı 
hakkında bazı lngiliz gazetelerinin yazıları mü
münasebetile şunları yazıyor: 

····~----------ltalyanın protesto notasıoa bergiteci devletle-
rin hep birlikte cevap verecekleri haberine ge-
Jince bu haber Romada hayret uyandırmı_ştır. 
Şimdiye kadar nomaya böyle müşterek nota 
gönderilmiş değildir. Fazla oiarak Italyanın dev- . 
Jetlere ayrı ayrı nota gönderdiği ve uluslar and-

"ltalya biç bir muahededen vaz geçmek 
niyyetinde değildir. Bununla beraber bergitelcrirı 
tatbiki muhakkaktır ki bir ekonomik harb 
şeklini alacağından ltalyanın buna karşı a)mağa 
macbur kaldığı ve kalacağı müdafaa .tertibatı 
karşısında tecim anlaşmalannın kendiliğinden 
hükümsüz kalması pek muhtemeldir.,, 

laşmasının 16 mcı maddesinin de bcrgiteler kar· 
şısında durumlarını tayin hususunda devletleri 

tam manasile hükümran bırakdığı bildirilmekte 
dir, Bu devleletlerin ekserisi ltalyaya ikı taraflı 

fecim anl~şmalarile bağla olduklarından bergite
leri tatbik etmekJe bu muahedeleri bozmuş ola
cakları ileri sürülmektedir. 

Romen parlamentosu 
Dün törenle açıldı 

Bükreş 15 (Ô.R)- Roman parJamentosa bugün mutad törenle 
açılmıştır. ~amutay ve s~nato birden toplanmışlardı Kral Karol 
yanıı_ıda yehaht ,!>ren~ ~ışel .ve hükumet erkanı olduğu halde 
geldı ve açılış soylevmı verdı. Bu söylevde Kral hükumetin 
kamutay ve senatonun tasvibine arzedeceği proğramım anlat
mışbr. 

Bükreş 15 (A.A) - Parlamentonun sonbahar toplantı devresi 
açılmışhr. Kra!ın sö~Jevinde arsıulusal durumun vehnmeti kayde
dilmekte, zecrı tedbırler Romanyanın uluslar sosyetesinin sadık 
bir üyesi hakkında kabul ettiği ağır bir yük olarak tavsif olun
maktadır. 

Söylevde muahedelere ve mevcut ittifaklara sadakat lüzumu 
kaydedilerek diğer devletlerle olan münasebetlerin uluslar sos
yetesi çerçevesi içinde iyileşmesinden bahsedifmektedir. 

ransanı cevabı 
Paris, 15 ( Ô.R ) - Kaid'Orsay bergitelerin tatbiki hakkın

daki ltalyan protesto notasına cevabını hazırlamaktadır. Yarın 
Yerileceği umuluyor. 

Alman 
Tecim filosu 

Berlin, 15 (Ô.R) - Ekono
mik krizden AJman tecim 

filosu çok müteessir olmuştur. 
Harptan sonra Almanya heman 
bütün tecim gemilerini mütte
fiklere verdikten sonra harp
tnn evvelki 5 milyon tonluk 
filosuna yaklaşan bir filo yap

mışb. 1 son kanun 1934·de bu 
filo 4.374.000 tondu. Şimdi bu 
filonun faaliyette olan kısmı 

3.935.000 tona düşmüştür. Al-

, man bayrağı altında yapılan 

dünya münakalahnın oisbeti 

1934 de yilzde 11 iken timdi 
yüzde 5,6 ya düımiiştllr. 

M sırdaki son hidiseler 
Başbakan Kamutay toplanıncaya 

kazanma < istiyor adar vakıt 
menfi mi olacak? Mısırın istemelerine lngiliz cevabı 

Kahire 15 ( Ö. R) - ., · 1 Geçen yazda bükfıuıet 
Dün gece, Başbakanın J . ' lngiliz yüksek komiserin"' 
takındığı sert durum üze- den 1923 kanunu esasi" 
rine sükunet hasıl oluyor sinin yeniden kurulmasıoı 
gibiydi. Başbakan Nesim istedi. Fevkalade kouıi-
Paşa m;atbuat hürriyetini serlik bunu kabul etuıe-
tnhdid eden ve bükümete yince hükumet protesto 
gazeteleri tadil etmek etti. Bunun üzerine fef .. 
hakkım veren bir emir- kafide komiserlik butüO 
name neşretmiştir. partilerin tasvibile yeoİ 

Başbakanın takmdığı bir kanunu esasi tanıioıi 
tavır istifaya niveti olma- Mısır rarşılarmdarı bir manzara için genel bir komiıyoıs 
dığını ve her halde kamoyun hadiseleri nasıl teşkilini teklif etti. Fakat Kral Fuat 1923 kan&JJ9 
karşılıyacağını anlamak için vakıt kazanmağa esasisini devletin istediğinden, Nahas paşa 0 

çalışacağını ız-östermektedır. Liberal Nesim Pa- zaman bu teklifi kabul dmedi. 

d k b Bunun üzerine hükftmet isteklerini Londr• 
şa, urumu görüşme üzere acele toplanan a· hükumetine bildirdi ise de hiçbir cevap alamada. 
kanlar kurulu toplanbsından sonra bir tebliğ neş- lngiliz dış bakanı Sir Samuel Hoar tarafıod~JI 
retmiştir.Bu bildirikte, Nahas Paşanın ithamlarına Londra şarbayının şöleninde verilen ıöylevıfl' 
~ykırı olarak logilizlerin elinde itaath bir alet Mısır hükumetinin haklı istemlerine karşı ID~ı "' 
olmadığıoı söylemekte ve şunlan ilave etmektedir: terenin menfi bir cevabı olduğunu tahmin ederıJJI-

~ ....... . 
Filıpin a aıa ına 

• 
ı 

Vaşingnton 15 (Ö.R) - Cumur başkanı B. Roosvelt Filipin 
adalarına yarı istiklal veren bir beyamıame neşretmiştir. Bu yeni 
rejim yarından itibaren tatbik edilecektir. Amerikanın La Manilla 
dr:ıki Hbayı bundan sonra Amerika hükumetinin fevkalade kom-
seri sıfatını haiz olacaktır. Bu münasebetle Fili pin ·adalarında 
kendisini temsil eden Sü bakanına ve Filipin Cumur başkam 
B. Manuet Chezzoya bir telgraf çekerek tebriklerini b ldirmiş 
ve Filipinde kurulan ulusal muhtariyet rejiminin tam bir istiklale 
yol açacak surette iktidarla idare edileceği kanaabnı göster· 
miştir. 

o a 
Sarayın~a mate~ 

Paris, 15 ( O.R ) - Geııu .. 
harpta Rus Orduları Başk .. 
mandam olan Granduk Nik0 

.. 
)anın karısı Granduşes An35 

tazi bugün Antibde ölmüştiit· 
1

Roma, 15 ( Ö.R )'- ıtalY": 
Kraliçesinin kızkardeşi ol3 

0 
Granduşes Anastasinin ölil~5 
dolayısile Kral sarayda 

111 
.. 

günlük matem tutulmasını e 
retmiştir. 


