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Vapurunun 
Son dakikaı Pilyosta bir bayın· 

dırhk bayramı 1
----· 

ıııu,.. 12 <Ba§muharrtrimtzden> Kaza 
'lnUk - Fllyos hattmm açılma 
~ bbda yapıldı. Filyoata yapı - K urbanlan 
·~ h tören yalnız dvar yerlerin de-

!_ bitin Tirkiyenin bir bayındırlık 72 kişi ö/dii, 72 kişi 
~· aayılsa yeridir. Çünkü Ana· 
~ rtuından yurdumuzun her J kayıp 

ayılan demiryolJar şebekesi ae 
agifn maden kömürü işletge 

ertpıiştir. Irmak - Fily03 Ekonomi Bakanı bir 
iktad defa olarak Karade • t bı· .x, t • 

Üdenbe baflamuı Türk ula • e J ~ neşre tı 
•hayatında çok önemli bir hl· Ankara, 12 (A.f\.) - Ekono-

... Fakat bu hattın asıl değeri mi Bak•nı Celil Bay•r qaiı Jaki 
!iiıutdak kömür havzasını iç Ana - tebliiin netrine Anai..olu Ajansı· 

batlamış ollll8Blndadır. 
171k harpte deniz yollanmız dit m memur etmiftir: 

~~!•kası ile kailinee, demiryol. Deniz yollan idııreaioio 1080 
~ki lıletmeyi kömür yerine o- tonilito hacmindekl lnebolu n • 
~Yakarak temine mecbur kaldıfı - puruoun dün, 11 • 12 ıecesi, ... ~ 
~ hsabals biliriz. işte o acıklı f e - 2 O aularmda Urla tAhaffuzhaneai 

dnlerlnl görmüş olanlar bu hizalarmda batmq ,,Jdujmıu acı 
lıılııOL yapılışındaki ve kömUr havza· ile be-• ederim. 
~· 1~ Anadoluya bağlanışmdald e- ~-
~lyetl derhal anlarlar. İzmir llbaylıia-:. dan alman 

lladen kömtiril memleketin nakli- en son malOmata ı&e, balen la
'fa8ıtalannı işleten kunetlerill mirde bulunmakta c~an gemi ıü -

la lnaak - Filyos hattı da variai Mehmet Ali kaptan lmıir 

~ _ Fllyos ~a~ı demiryollan • ıiyle Pelikan feneri uaıında ta • 
~ milU müdafaa kuvvetini kat kat haffuzhane hizuruda ani ola 
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Bir ltalg1111 ml/rezaille 
aalduıp 4 ıanlc altlıld 
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Kaza denemez I 

Nasıl Battı? 
Gemiqe o kadar yük yüklenmiş ki 
muvazeneqi yolcular temin etmiş_/ 

Geminin birinci suvarisi tevkif edildi 
"Su basıyor I feryadını duyunca lıemen koşarak sufJariye 
söyledim. Garip garip yüzüme baktı. 1 elsizle imdat 

istedim. Dinamo söndü, denize atladım/,, 

~ı§tır. Şimdiye kadar Zongul - rak çıkan Yıldız Kar•yel fırbnu-: 
~•Ur havzasından sadece sahil· tesiriyle lombaz ve ~irengilerden *' izdeki endüstri müesseseleri is - ıemiye IU ıirmeye 'bqlamq ve 
~- edebiliyordu. Sonra, umumi - vapanın l>ir tarafa etil.mit olma. 
~ Anadolu halkı günlftk ihtiyaç • 
~&!in memleketin en değerli orman 11ndan dolayı k&mirlüklere .nr'at fJrrdr Drlalrile 5cdan lndola ..,.,. 
~ı )'akıyordu. Eğer bu hal daha le ıu dolarak kazan dairesini İt • Evvelki geeıe fzmfr Ji6rfednCle ve nmun, henüz llyiki veçhile takip.e na iafar&k devrllmf§ ve l)af.ıq.ya 
•• lanaan devam e~eydl, memleketi- gal ve makinalarm çalı!lll&lma kara k lan l bir --• dil • 1 lrl beraber ı..,..,_ ı... .. e1•-nd 
;:: ... battan haşa bir çöl haline gele - (80fl• Sa. s St. 1) ya pe ya 0 an ma:wue kliemelDJI 0 ma 8 ,, ıuorMll9 ..,.......;;ır. 
~ Bunun için Irmak - Filyos ----- ------ de vukubulan feci hadiseyi dtin ha şe §imdiye kadar gelen haber • Bu vaziyet üzerine vapurun tel· 
~ile kömlir havzasının .içeriye ka hiç bir muvaffakiyeti olmasa, yal- her vermiştik. Mersin-tzmir-tstaıı. lere göre fevkali.de acıklı, ibret ve sizi derhal imdat ip.retini vermiş, 
ı..:~._IDUI Anadoluda hayat şart - nız bugün ltlemeğe açılan eseri ile bul TVWlf.•J""'"'" "İ bol rici, dikkat ve allkaya değer ol • vapurda büyük bir hercümerç bat 
......_ muhafazası imkanını da te - memleketin mlnnettarbftnı kazan • ~m yapan ne u,,vapu1 muştur. Sahilin çok yakın olmam- Jaml§lır. lmdat 1faıetini Dk defa 
:"' edecektir. Denileblllr ki şimendl- mış olurdu. Onun için gerek ismet na rağmen altmıp yakm yolcunmı alıp imdada kopn "Polo,, adında . 
:. -..:., .... ile yedi, sekiz yıl içinde İnönü, gerek değerli arkadap Ali Çe- Mes'ul bofulmam alaUara duıiunluk Ye- tn&ilizvapuruoJmııahno.fnljliı:va 
~ ·~ ilç bin kilometreden fazla tinkaya, bu kutla demiryolana işlet ..,._., 
~ laat yapmıt olan ismet lnönft mefe açmakla övünebilirler. 
~·tı, baymdırlık sahasında bat· ASIM us Kim ' 
ınak - Filyos demiryolu 

törenle açıldı 
;;;,_; lıatlın asıl değeri, Zonguldak kömÜT 

.. %asını iç Anadoluga bağlamasındadu 

"lnebola,, nparunun balıfl, 
bir çok yuı1dqın bohlma -
sı bütün yurtta aeı akisler bıraktı. 
Facianın tafsilttmı diler siH1lala· 
nmızda okuyaeakaınız. Burada ifa· 
ret etmek lstecllffmfz ıudur: 

Bu bir kaza defildlr. Böyle bir 
kaza olamaz. Gelen haberleri oJmr. 
ken tflylerfmlz flrperiyorda: Vapu
ra o kadar yflk yflklenml§ ki vapur 
bittin Akdenlzi yalpa 't'1l1"& vura 
r~ Tam hamalMlni alllllf bir 
vapura tekrar yflk ytlklemek cesa-
retini siiateren kimdir, yoleulann Çarlpnın ııhlrine .,,.. lne lola .,.,.,. 11,le hfı..,,., 
haytım dU,Unmlyenler kimlerdir? recek bir bidisedir. Gelen haber • punı lnebolu vapurunun saat 19 

Yüklerin nizami tekilde iBUf e-
dilmemft bulunması, muvazene için )eri sırasile veriyoruz: sularında batı tehlikesile karşılaş 
yoleularm yardımına muhtaç kalın- VAPURUN YOLU tığı ve saat 19,80 da batmJe bulun 
ması akılların almıyacafl bir iştir. "İnebolu,, vapunı Mendnden duğu söylenmektedir. 

Vapur seferleri az oldatu için sonra Antalyaya, uğramış, bura - iMDADA GELENLER 
kaptanlar fazla yük almaya mee - da pamuk yüklenmiş sonra tekrar lnebolunun imdadına ilk gelen 
bar olayormUf. Kumanya hakkı s8- ·ola çıkmıştır. Vapur bu yolculuğun yukarda yazdıtmuz tngiliz va • 
varilerden alınmış oldatu için kap. da 775 ton ~ yükl. enm;a bulmıu punıd1D'. tkinci olarak lzmire gı·t 
tanlar fazla yük alınca mükafat ~.,- ~ 

rBrtıyorlarmış.. yordu. mek bere körfezde bulunan Is · 
Bunlar doğru mudur bilmiyo • Bu eşyanın mühim bir kısmı pa tikW vapuru gelmigtir. '1sildil,, 

ruz. Fakat meydanda bir hakikat muktu. vapunı İneboluyu kendisine bağ -
var: '1nebolu,, npunina bahran ''İnebolu,, evvelki akşam saat on lamak iltemif, pna atımf fakat 
haddinden fazla yüktür. kizd Izmir körl • ... 1r1nn tn bol .ı-., tu 

lnnal -· Fayo. la.:ıttıntiaAi &ta•yonlartlan biri 

işte çok aeı, (ok esef edilecek se e ezme J~ • 8 U vapura ~JI tam119J1 
ı bir ibret levhası.. mış ve girmiştir. Vapur İzmir ka- t.ır. Bir riva,ete göre ıatildll ft • 

)ı._.-_____ ..._. ___ .._ ..... 
1 

lesi önlerine, Urla ile Klianan ara p~ bu esnada tnebolu:ya arka. 
.(YUlll I DCi ~) 
' 

j ·SID& geldiii 1lll'&da birdenbire p. ~' .. ..,..1. 



ltalya, evletleri Protesto Etti 
Zecri tedbirlere şiddetle karşı koyaçak 

-
1~ A~ YA_ A İ KamulalJ l 

Zecrı tedbır lıakıkı ~ z "' t db. 1,,. . ~ 
bir düşmanlıktır, i ~crı e bır ~yı- \ 

diyor ~ asını ugun ~ 
~ konuşacak l 

Protesto notası ~ \ 
ltalyanlar ilerileyor 

)Hükumetin teklifi ha-f ----------
1 ~oma, .12 ~A.A.~ - ltalyanuı ~ ricige ve ilctısat en- f Bir çerkes miralayı 1 

zecrı tedbırlerı tathık edecek oları 5 •• l · l d ~ 
d l ti d

.... ::cumen erınce onay an ı: 
ev e ere ver ıgı protesto nota.ar s i 

hakkında bildirildiğiue göre eko · g Ankara, 12 ( felefonla) --\ 
nomik zecri tedbirler rok a~ı biı" ~ Milletler Cemiyeti tarafmdarıg 

~ !i • .h 1 " . . ~ liıanla tenkit edilmekte ve Ital ~ ıttı az o unan zeer• tedbırlerm: 
yanın tiddetli mukabele bilmisil J tatbiki hakkındaki kanu~ liyi"( 
de bulunacağı kaydolunmakta\ııı. ~ hasının Kamutaym yarmkı (bu-E' 
İtalya, bugünkü vaz!yetten yeııı j gü~.k~) .to~la~tı~rnda görü§üle-~ 
yeni tehlikeler doğmaması için e- ~ cegın~ b~ldn·~ıtt'm . . ~ 
konomik ve finansal tedbirler a a Hukumetın, H&.ı ıcıye Ve ~~ 
lacaktrr. ~ tısat encümenlerine e kabul edi.§ 

İtalya, kendisine kartı uluslar~ len teklifi aynen ~udur: ~ 
= "Ak • • h • E sosyetesinin ne gibi zecri tedbir • ff vam cemz)etı eyetı u -e. 

Suikast suçile Yunanis
tanda yakalandı 

Atina, 12 (Metopolitehıiı) 

Girit Kandiyedeki Yunan memur
ları, Çerkes Miralay f.trefi, Tür . 
kiye Cümur Reiıi IC..amal Atatür 
ke yapılan suiicMt~ i§tİrak suçuy
la yakalaJ\mıttır. E!refin üzerin -
de de itham edici ı:u~ktuplar bu • 

lunmuıtur. Etrefin ecnebi bir dev
let hesabına casuıh-·k yapbğından 
da tüphelenilmektedir. 

Tahkikat netic:!~eıri, yakımfd 
Türkiye hükumetine bildirilecek
tir. 

ŞAYiALAR .. 

Atina, 12 (A.A.) · - Başl;akaıı 

Kondiliı, Çaldarisin haıbakan Ol" 

ler tatbik edeceğini öğrenmeden ~ mumiyuince tefk-;ı olunan irti·E 
evvel sosyeteden ay.'Iİmak iste _ j bat komite.inin mitakın 16 ıncıl 
memittir. ltalyadan her türlü mal § maddesi mucibinr.ıa Akvam cei 
alınmasının durması ekonomik ~ miyeti az.alanna !erettüp eden~ 
bir zecri tedbir değil, fakat hak1· E vecibelere ait orl'.Mk kabul ede{ 
ki bir dü~manhk hareketidi?·. Bu ~ ceği iktıaadi ve '71ali tedbirle-~ 
da İtalyanın mukabele bimisıt j rin, cemiyetin ~z.aEından bulıı ~ 
tedbirlerini haklı gös~~rmeğe ki\~ ~ nan Türkiy~ ~ürtt~ıriyeti ta~a -f 
fidir. ğ lından tatbıkı hr1tusunda ıcapi maaına kuvvetle ks111 duracağ1 

PROTESTO NOTA Si J eden mukarrcratm ittiha.zına1f hakkındaki taiyaları kati olarak 
Roma, 12 (A.A.) _ İtalya.~ ~ K_am~tay tar~lın ltı~,. icra v~ j yalanlamıt ve hu gibi yalan ha. 

hükumetinin zecri tedbirlere İ§tİ . C kıllerı heyetıne ,,Johıyet verıl-~ herleri ,.ıkaranlar hakkında taki 
:c • • ı: ~ 

rak eden devletlere v~rdiği pro ~ mııtır. İ bat yapılmasını emret.mit olduğu• 
te3to notası, şu noktaları ihtiva et· ~ :r'.adde 2 - Bu kanun nqri\ nu ıöylemiıtir. 
mektcdir: = tarıhınden mut~berdir.,, İ--------------

1 - Palctın 1? inr.i ma,:ı,:ı,.~;n;;ı f lktısat EncümefJi mazDa.ta·İ tesind,. v•?.drat bir '"2k"lede. ltal 
çiancnmcsi ittihamını reddeden 1 sın~ cıa aynen 4'>~/e demımek\ yan muliabil tedbirlerinil' daha u-
ltalya, Memorandomunclaki delil ~ tedır: ,- zak ihtimalleri istihdaf edip et 
leri bu ittihnma kartı ileri sürmek G "Lô.yihaya bığlı Akvam ce· _ mediğini sormakta Ye tunları 
tedir. '§ miyeti kararları, m.!mleketimi -1 ya:ımaktadlJ': 

E • k . . • k ~ 
2 - Nota, İtalya taraf ındf\n il z.rn e onomı vaz?yetı no tcuın- i "Brenner üuriml,.ki ltalyaıı 

kurtanlan ülke halkır.ın İtalyayı ~ dan yapacağı tl'.si:- itibariyle [ kuvvetleri azaltılacak mı? ltal)·a 
bir mutaarrız olarak değil, fakat ~ en.cümen tarafından tetkik edil-j ulualar aoıyeteıi ile W;!ğini ke• -
himaye edici bir devlet olarak t~ ~ mı§ ve bu ~usuıta Dıı Bakanın ·\ meğe mi karar vermiı~;; ? Niçin? 
li.kki ettiğini ve bu rolün paktın ~ ~an uzun ızahat al.nmııtır. Ne·~ Bay Aloiai, 1923 hadiı!ıinin ilgi•~ 
22 inci maddesi tarafından kabul ~ tıcede bu mukarr..natta memle·~ İl'! Hitlerle konuımak içın mi Mii· 
edildiğini temin etmektedir. ~ ketimiz ürünlerirr. dı§ pazarlal, nihe gitmi§tir? 

3 - Zecri tedbirlerin tanzirnı ~ ra •atmaktan meneden hiçbirj Hitler, ltalyan - Alman yakı~ 
için toplanan konferans hicbir ~ kayde tesadüf edilPmediğindeni_ la§ma projeıine muvafokat etm:~ 
§ekilde uluslar sosyetesi

1

nin ~bir\ layihan.ın ~y~en kcbulüne ka İ midir?,~ 
organı değildir. Bu konferansa g rar verılmqtır.,, 1 Petit Parisien gazett"ri de fU~· 
ittirak eden her hükiımet, münfe- ~ KAMUTAY G~tUPUNDA i lan yazmaktadır: 
riden mesul hulunmnktc:.dır. i Ankara, 12 (A..A.) - C. H.} "ltalyan mukabil ı~Jbirlerinir 

4 - Habe~istana yapılacak si· ğ P. Kamutay grupu ;dare heyeti~ çok ileri gitmiyeceğini f'4! muka · 
lih ihracatı üzerine mevzu am ~ başkanlığından: ~ becleibilmiaillleri datıe• edecek 
'bargonun kaldırılması, uluslar j C. H. P. Kam:.ılsty grupu bu-~ 
aosyetesi komitesinin tekliflerine~ gün Asbaşkan Has&;..n Sak1nrn~ 
muhaliftir. Bu komite. Habc§ista- ( başkanlığında to<J!andr. Zecri} 
nm "Tehlikeli bir karışıklığın ö § tedbirler mesele~, Gzerind~ dış~ 
nilne geçecek olan,, arsıulusal bir ~ itleri ve ekonomi "akanlannınl 
kontrol albna almmannı kabul ~t· g verdikleri izahlar ~inlendi'i<teıı\ 
mitti. ~ sonra hükumetin l-u hususa da f 

5 - Bu gibi zecri l~dbir~e~~ ~v ( i~ hazırladığı lav:~,. esas ;tfüa·} 
velce vukubulan daha ağır ıh.1laf i rıyle kabul ~.-e tasv:J: olundu % 
larda asla tatbik edilmemiıtir. AW = 

İtalyan hükumeti, ·ı.ecri te~bir ( Siyasal çevenler bu mülakata bu. 
lerin, dünya ekonomİ'tİ üzerinde - yük bir önem vermek ediı ler. 
ki ağır neticelerine dikkati çek · Paris, 12 (A.A.) _ Dün Bay 
mektedir. Cerutti'nin Bay Lava.a verdiği fİ· 

Bu itibarla, bütün ltalyan ihrn· fahi notanın zecri tedcir!ere kar . 
cab üzerine konulan memnuiye şı, ltalyanın tatbik e•.mcği tasa ... 
tin gerçek bir dü§mnniık olduğu · ladığı önleyici tedbi.· erden hah 
nu kaydederek, mukabil tedbirleı setmesi ihtimalini en.Jişe ile kay . 
almak zorunda bulunduğunu ileri detmektedirler. 
sürmekte ve İtalyanın büyük ka • 
rıtıklıklara meydan vermemek i -
çin uluslar sosyetesini terketmek 
iatemediğini ilave eylemektedir 
l.A V AL, lT AL YAN ELÇiSiYLE. 

GöROŞTO 
Pariı, 12 (A.A.) - Bay Laval, 

t talyan büyük eJçisinı kabul ede -
..... ıc bir saatten fazla görü§mÜ§lÜr. 

Malin gazetesi, bu hu~usta ,un· 
ları yazıyor: 

"ltalyan notcuı, kali bir ıekilie 
yazılmıştır. Zecri tedl·irleri tatbık 
etmeği kabul eden devlet/erit: 
mevcut tecim andlCJ§m::ılarının leı
heJileceğinden bahıcttifi ıanıl -
maktadır.,, 

Pertinax, Echo d~ Paris gaz~ 

bazı tedbirler alınmQ .. c.cağını u -
mud edelim. Çünkü ~u auretll? 
Habq anlcqmamazlıRınrn mevzi• 
kalabileceği hakkında :Jpheler u · 
yandıracak kötülüklerin Joğmaıı 
ihtimali vardır. 

PROTESTO NOT ASI VE 
DEVLETi..ER 

Vashington, 12 (A . .\.) - ltal 
yan büyük elçisi, zecri tedbirle ·i 
kabul eden devletlere ltalyamn 
gönqerdiği protesto notasının bir 
suretini, maliimat edbilmek üze
re dıı bakanlık müst~ıarına ver -
mittir. 

Tokyo, 12 (A.A.) - ltalya el 
çisi İtalyanın zecri te:lbirlere kar
tı yaptığı protestoyu Japon hüku · 
metine bildirmit ve JRponyanm 
bu İtalyan tetebbü&Grıü hüsnü su · 
retle karşılıyacağı Ü'!nidini izhar 
etmiştir. 

ZECRi TEDB~RLER 
KONFERANSI 

Cenevre, 12 (A.A.) - Zanne · 
dildiğine göre, zec .. i tedbirle 
konferansı, 25 lkinci•eşrine :loğ ı 
ru, finansal ve ekonoiA1ik tedbir · 

Habeş komutanları 
arasında ihtilaf: . 

Ras Kassa "G . erı 

Seyyum "Taarruza 
Ra• çekilelim", 

geçelim!" diyor 
Londra, 12 (A.A.) - Reuteı Ajansı, muhtelif ayı.n tarından al 

dığı haberlere dayanırak bildiriyuT: 
Reuter'in Add: ... Ababa ayhrı telgrafında diyor ki: • 
Salahiyettar ya'>ancı ıüel mijtahitler İtalyanların Cibutidek' 

hayret verici iledeyi§ierinden dolayı hayret içindedh·ler. Bunları0 

zannettiklerine göre mütecaviz.hiçbir mühim mukavemete m~ 
)\almadan yakında Cidka'ya varacakbr. Buradaki araı:inin vaziyeti. 
bombardıman tayyarll!lerinin muhafazası altında ilediyen hüeuJll 
tanklarına ve zırhlı otC'mobillere kartı Habeılerin her türlü muka1e' 
metini çok güçleıtirmddedir. 

Cenup kumanda\,larmdan RAt Nasibu'nun asi ask-,r!er tarafıo· 
dan öldürüldüğü hakkındaki ıayia . Raa'ın bizzat kend:si tarafınd.ıt 
yalanlanmaktadır. R..,, Nasibu, dün aktama doğru Dagghahur'cl.:t.O 
Cicikaya gelmi,tir. 

Addiı - Ababaya relen, fakat daha teeyyüt etmiv..?n bir haber• 
&;Öre, ıimalde kumanda eden Ras Seyum ile Ru Kasa• arasında, tt 
kip edilmesi lazım ge~en taktik hr.k lunda ihtilaf vardır. !!unlardan bİ 
risi, geri çekilmekte tfflvamı, diğer\ iıe hemen timdi m•ı.:tabil taarrU., 
eeçmeyi istemektedir. 

Roma, 12 (A.A.) - Dün nefro-
ıuuGu &OCOIJUI uu ~ ... ·,"e"C:ı .l&.CH;JGU 

kıtalarırun, Makall., cenubunda 
Chelicot vadisine hi.kim bütün te 
peleri itıal ettikleri bildirilmek -
tedir. 

İkinci kolordu, A!ısum ve Ta 
kaze arasındaki ara:t.i üzerinde 
hareketine devam et.nektedir. 

General Graziani emrindeki 
kıtalar Gorahainin "imalinde düt•ı 
manı hrrpalamaktadrr. Hafif hiı 1 

otomobil kolu, Fafan nehri kena 
rmda bir Habeı bö~:iğünü mağlup 
etmiıtir. Habeıler, ağtT kayıplara 

uğramıtlar ve iki kllmyonla, bir 

lerin tatbikine bat1•.ı.ı.nasından 
sonra toplanacak ve bu tedbirle·i 
illL neticeleri ve ltalyP"lm prote~ 
to ve mukabil tedbirl.a~: ile me§ -
ğu) olacaktrr. 

ı, komitesi, bu konferansın 
toplanmasından evvel içtima ede· 
cek ve Polonya, Hindistan, Siyam 
ve diğer ihraç memleketin İtalya 
ile halihazırda mevcut bazı kou• 
tratlan dolayııiyle istedikleri rüç
hanlı durum i§ini tet:kik edece\c
tir. 

lT ALYA YA GiRECEK EŞYA 

Roma, 12 (A.A.) -- Bugün çı· 
kan bir emirnameye göre, ltalya
ya getirilecek her eıya hükume••· 
bildirilecektir. Diğer bazı e9ya ise 
hususi müsaadeye tabidir ki, bun· 
larm arasında domuı eti, terey:ı• 
ğı, kahve, kakao, dP.ri :pek, bir
çok madenler ve b.ızt lüks eşya 
bulunmaktadır. 

DAiRELERDE iŞ SAATi 

Roma, 12 (A.A.) - Elektrik · 
ten tasarruf maksadiyle hükumet 
dairelerinde it saat}e;·i ~u suretle 
tesbit edilmi§tir: Sr.:ıt 9 dan t6 
buçuğa kadar çah~ıl.~c:Pıklır Öf{ • 

leyin 12 den yarıma J<adar iıtira 
hat edilecektir. 

çok tüfek, mühimmat yiyecek ~ 
IJC'&t' .~ • ...,~. W••....,:•L4••-.•--. 11 

İtalyanlar, içlet~nde Habet of 

dusu teflerinden F.iteorari Gh'' 
letto T omat ve Gramıatch Vorlıi' 
Belachen olmak üzer~ birçok e1iı 
almıılard•r. 

Bagheri kabilesi tefi Ad1"
1 

Kerim Mohammet yanıncl•r. 
muharipterle birlik~,, ltalyan oto 
ritelerine mutavaat etmiıtir. 

Hava kuvvetleri İieıif uçutl•
11 

yapmaktadır. 

HABEŞLER NfÇIN GERi 
ÇEKiLiYOR; . A.RMIŞ 

Roma, 12 (A.A.) - ltalyan ~ 
• ıJJ 

el çevenleri, Habeı v.uvvetlerııı ·t-
fU sebeplerden do(.ıv•. geri çe~ . 
mekte olduklarını •~vlemektedıt 
ler: 

1 - ltalyanlart, :rtibat h•t1"' 
rını uzatmağa mechur etmek. .,, 

2 - İtalyanları: Habetl~ 
büyük erzak ve levaıJm ıtokl 1', 
hulundurduklan b1r bölgede be 
lem ek. 

ır 
Öte taraftan öğ:enildiiiııe 1,.. 
H b 1 k . · · tor re, a eş er, 220,0'ln ışının . 

lanmıt bulunduğu ifüıey Tii1; _ 
ıinde ltalyanlara m·ıkav.eınet 
meğe hazırlanmaktaöırlar. 

oıd" 
Bu kuvvetler, tl.u Sey~ fi 

50,000, Raı Kusa A'" 70, • il' 
Raı lmronun 50.(at,O aıkerl tll" 
imparatorluk muhttfoza ku~' il· 
rine mensup bazı k r• e lardaıı ::tP 
rekkeptir. Ellerinde modern ti•'' 
gereçleri bulunan Lu ku~;. ,.l· 
T eccaze nehri boy'1n~:• rne'f 

1 
L , r,.JI 

mıılardır. Bundan batka ve 
1 ı1J 

b f1J1' 
din kumandası ahında u ~ı' 
40,000 kiıilik bir kıı" vet, O ı . 

.ı ıtŞJ 
ile Ashiangi gölü ~.-asrnoll 1 . 

d er " yan sol cenahı karfısırı a Y 

mıı buluıımaktaclu. 



-' 
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Süveyş kanalı ! Bu b"r kaza mı'? 
kapanır mı? 1 Diin sabah gazetelerini açan-

Jsfanba/ Ağırceza hakyerinde: lar, horkunç bir du}·umla karfı • 
I ili, iki gün önce, SüveYf kaıur l la§tılar: "lncbolu11 vapuru dağıl · 

t firketinin ileri geleı• r:ıf"murlcı· Du•• n akşam u•• stu•• bı•r kıya suçlusu mış, içindeki >·olcr.:"o dan birçuü 
"'1ıc!Qn biri Röyter Ajann.na ka- kiıi boğulmu§fur... Kaza lzmirirı 
~lırı doıt düıman hiçbir devlete burnu dibinde olduğu halde bu 

'fı kapanmıyacağını bildirdi. o·· ıu·· m cezasına çarpıldı! kadar canın /ıurban gidişine mi, 
./(analın kapanmaıı mümkürı havada kasırga )10Hen, den~:.<tt! 

'ttiıcliir? Zecri tedbirlerin konu . buz dağları yüzmezken. torpile 

~c1u;u günlerde, daha doğrun.ı Fakat bazı sebeplerle ceza 24 sene ağır hapse çarpmamııhen bir yotcı gemisi. 
~denizde bir ltalyun - lngiliz nin ansızın par~alanı§rna mı ağ • 

trılcıırrıcuncuı açıktan açığa konu- çevirildi. Sonra da 19 seneye indirildi lamah gerektir? Samnm ki, oku. 
~'>laya bQ§ladrğı gündenberi yucuların yüzünü •arartan, elle -

We bir me•ele ortalıkta Jolaı - Mehmet Aliyi öldürmekle .suç . nük oturan Mehmet Alinin sırtı - le 59 uncu madde, tatbik oluna - rinc/en gazeteler.i düfl:re,1 bu Juy--
~tQdır. lu Eminin muhakemesi dün lstan. na üst üste birkaç defa kama sap rak, idam cezası 24 sene ağır hap- gulardı. Bunu yakından biliyo -
ili !'analın kapatdmcuı meıeleıi - bul ağır ceza hakyerinde bitiril . lamıştır. Bu vaziyet, sonra kahve se çevrilmiştir. Suç, af kanunun · rum, çünkü o duyum kar§ısında 
) ileriye mrenler lngiliz - ltal- miş, karar bildirilmiştir. de aralarında hiç söz, münakaşa, dan önce işlendiğinden, ·bundan ben de böyle sarsıldım 
lti.Qrı cınlaımamazlığının ,ok keı Hakyeri k-urulunu teşkil eden kavga fclan geçmeden kama sap - dolayı da ceza müddetinin beş se 

rt bir hale geldiğin; ıananlardır başkan Kemal, üyelerden Sakıp ve laması ve ayni zamanda suçlunun nesi gitmiş, Emin, 19 sene ağır hap 
Telyazıları "kaza,, diyorlar. 

bu haza mıdır? .. lç;ncle canm 
yongası ıayılan bir sürii mal dol · 
durduktan sonra, y!itden lazla carı 
alan bir t'apur, lzmrı· hörf ezind -t, 
denizin kınldığı bir 'erde, fırtı -
ncuız, taylunn.ız bir günde nasıl 
batar, hele nemi dağılır?.. Buna 
akıl erdirilebilir mi? 

fı Zecri tedbirlerin konuıulması Abdurrahman Şeref, suçlu Eminin yakalandığı zaman, Mehmet Aliye se mahkfım kalmıştır. 
~Cltında Franıanın :ıeri mrdüğü Safranbollulann toplandığı bir karşı ötedenberi kin bağladığını i 
l}ıiJt •ank.iyonların aaılece ekono- kahvede Mehmet Ali isminde biri tiraf etmesi, taammüdü besleyici 
id· tedbirlerden ibaıet kalması ni taammüdle öldürdüğünü sabit deliller mahiyetinde sayılmıştır. 
~ Netekim uluıl'A't' ıoıyetui ele Emin, ceza kanunun 450 inci 
ftct k~yonları ancak ekonomrk görmüşlerdir. Hakyeri kararma maddesinin dördüncü bendine uy 
~· bır olarak ileri •ürdü. Silah!· göre, Mehmet Aliye karşı garez gun olarak ölüm cezasına çarpılt l"niic/ahale ıekline •okmadı. ve husumet güden Emin, hakkin • mıştrr. Ancak, kin duymasının se 
~ noktadan Süven kanalını;ı da bir hırsızlık işinden takibat ya bebi, vaktile karısnu Mehmet Ali 
4 PQtılması meseleai escuından pıldığr, kaçtığı ve saklandığı hal- nin dövmesi ve o sırada gebe olan 
0rtıqulmaml§ elemektir. de, sırf Mehmet Aliyi öldürerek kadmm bu yüzden çocuğunu dü-

ti ~analın kapahlmcuı ifinin ile· öc almak hırsile ortaya çıkmış, ka şürmesi olduğu gözetilmiş, bu ci
> liiriilmesi hatta Akrlenize sira · ma tedarik etmiş, kahveye gitmiş, het cezayı azaltıcı takdiri sebep 
ol.et etmiı bir harp lıalinde dahi içeriye girmiş, arkası kapzya dö • olarak kabul edilmiştir. Bu suret
.:o. Yeniden bir takım hukuk me
t el eri ile kargı harıı va kalacak · 
ır, 

ı l(l analın doşf veya lü1man de~ 
Of ere k l . . • 
iti~ ar§ı o an vaıayetını tet -
& eden esas 1888 muhaveleıidir 

11 ~ llırıkavcle hükmür,e göre ka • 
il 1 kapatmak imkônıızaır. 

11• 
29 llkteırin 1888 ?tukaveleıi · 

irt b. . . 
tı , .. ırıncı maddesi lırsaca ıunla. 

0Yler: 
's·· • •ıvey~ kanal&_ı!.l!h zamanın· 

ti • • "' o'""'6 na,,., ~ırıae a~ 
~:t1-et ve harp gemiıinin bayrağı 
~r olrırıa oln.ın açık bulunacak . .,, 
ta 1898 lıpanya - ltalya harb= 
~~nda, 1904 R ıı - Japon 
~:~nde, 1910 Tü.,.kıye - ltaly,, 

11ttle kanal açık 1<almtftır. 
~f 8ıı Vaziyet uluılar 6osyeteıinin 
ç~11Qf ettiği eıaılarJan biridir. 
>tt'1kti bu mukavele uluslar ıoı 
'•i . ku l l91 nın ru mcuın.ı ıebep olar 

ve 9 rrıuahedelerine le girmişti.· 
~o.y muahedesinin 282 inci 
'iti deıi kanalın ıerbeıtirini le • 
~ etrrıektedir. 

>ı>~q hol.e göre kanatın ıankri . 
~İrı Qr clolayısiyle k~matdmcuı i • 
'oı 1888 mukavelesinin uluılar 
~t'.'e•inde lehinde hüküm ver . 
kıcap edecektir. 

~~· analın kapanm uı bir hayii 
>q •?Q~ar devletlerin '11ÜnakQ§al:ı
&~'1~1'rnelerine ıebep olacaktır 
~ Qn b'Zfka kanalın bitara1 

eo.:~ınc/a menfaati olan uluılar 
l'ti eteıine girmemiş olan clevlei. 
tirı;ı" ltanaJın kapanm-:ıffı ihtima!i 
~lı:'1c/e tecrit eclilnıq bir haldi' 
~'1Qn ltcılya ile biraz daha ya · 
Ol~~ alakalanmal ':lrrna •ebe,ı 

~fır. 

~-·~-.. 1 lJı yara laya n adam 
() ievkif edildi 

t~ i:r .. isminde biri, oteline miS[. 
~'taı ugu Adili sustalı çakı ile 
~ ~nıa~n suçlu olarak dün al 
~İ§tj erı Polisçe Tüzeye getiril -
'ı~ Genel savamanyar Şefik, 
>~ hrnet birinci sulh ceza hak 
~ltit tö~denniş, hakim Reşit, 

'\> a etınıştir. 
•ot~ l'alarnanm sebebi iddiaya ' oteı . , cınin misafire yatak ver 

l'•ll• halterleri -.------
Yakalanan kumarcılar 
Kurlar yokuşunda Güğüm soka -

ğında oturan Fazlı ile kul oğlu so
kağında oturan V asil Melek sine -

Beraet! 
lranlı Ahundun 
duruşmasında karar •.• 

ması önünde zarla kumar oynar - Şeyh Muaanın vlzederken 
!arken yakalanmışlardır. auc; l9lemedl§i netlcealne 

Yine Kul oğlu sokak Çeşmi za. varıldı. Karar alk19landı 
de apartmanında oturan Avram: Bir müddettenbcri İstanbul a -
l:i'-,..._. __ '1--ı- ..,_ - '1L---#-- - Kff ooza :ıı.werınae oalfi1an dıru 
dmda dört kişi de zarla oynarlar - his.5iyatı alet ederek halkı inkılap 
~::;!\~~;=l§~:lannda araş aleyhine tahrik davası, dün sonu-

nu bulmuştur. 
DiPLOMASIZ DlŞÇl - Beyoğ. Bu davada, tranlı Ahunt şeyh 

lunda Hüseyin ağa mahallesinde Ali oğlu Musarun Valide hanının 
okul sokağında 33 numaralı ev - cami yerinde vaaz ederken ahaliyi 
de oturan Yunan tabaasından Sof tahrik yollu sözler söylediği iddi
yanm diplomasız olarak dişçilik a olunuyordu. Bu arada kadmlann 
yaptığı 00öriilerek yakalanmıştır. ayna başında süslenmelerine mü • 

~~ :VENDEN DÜŞTÜ - saade eden kocalara, allık, pud -
Fatih .! çeşme sokağında otu. ra sürerek sokağa çıkan kadınlara 
ran Sabaaddinin kızı Huriye otur bir hayli atrp tuttuğu da iddianın 
duğu evin birinci katındaki pen · bir kısmıdır. 
çereleri silerken merdivenden ka Genel savamanlık ceza istemiş, 
yarak aşağıya dii~müş, Kasığın • Ahundun avukatı Bay Osman Nu
rlan vücudünün türlü yerlerinden ri, müdafaayaparak, bu yoldaki 
yaralanmıştır. ihbann kasden ileri geldiğini, 

FENALIK GELMiŞ - Liman ihbar eden çuvalcı Iranlı Esatla 
şirketinde 598 sayılı mavnada kap karısı Hayriyenin müekkilinden 
danlık yapan İnebolulu Mehmet hoşlanmadıklarını, araları bir kav 
Nuri Kabataş iskelesinde, mavna ga dolayısiyle açık bulunduğunu 
güvertesinde üzerine fenalık gele söylemiş ve camide hazır bulunan 
rek denize düşmüştür. Etraftan ye lardan yirmi kişiden fazla şahit 
tişilerek kurtarılmıştır. dinlenildiği halde, bunlardan hiç 

YANGIN - Altıncı dairede mü birinin suçu teyid etmediğine işa
ellif sokak Aporis apartmanı al - ret ederek, müekkili hakkında be
tmdaki muslukçu Levinin dükka . raat karan istemişti. 
nmda otların tutuşmasından yan- Hakyeri kuntlunu teşkil eden 
gm çıkmış fakat ilerilcmesine mey başkan Kem:ıl, iiyclerden Sakıp 
dan verilmeden söndüıiilmüştür. ve AbdWTabman Şeref, hayli uzun 

KAVGA ETTiLER - Sirkeci süren bir müzakereden sonra, dün 
vagonlarında kavun taşımakta o - akşam geç vakıt verdikleıi karan 
lan Cemal ile Mehmet arasında bildirmişlerdir. Kararda, Hayriye 
kavga çıkını~ Mehmet evveıa. tokat ile kocası Esadm sonradan bu söz 
ve yumnıkla Cemalı döğdükten lerin ayn ayn zamanlarda sa.rf e. 
sonra çakı ile de vücudünün türlü dildiğinden bahsetmelerine, diğer 
yerlerinden yaralamıştır. ta.raftan şahit Hacer, Esat, 1\Iuk -

y ARALADI - Kuru çeşmede 4 bil, Salim, Muzaffer, Zehra, v.s. 
numaralı evde oturan 8 yaşında taraflarından Ahundun tahrikte 
Mediha yine ayni mahalleden 12 bulunmadığı, yalnız kadınlara kar 
yaşında Kulye ile oynarlarken Kul şı allık, pudra sürdükleri:ıden do
ye Medihayı başından taşla yara. layı çıkışarak, yakışık almıyan bir 
lamıştır. söz söylediğinin anlatılnıa:ma i . 

şaret olunmakta, cami bekcisi K a 
memesi imiş. Tüzece ar:~trrma de srmla Cebbar isminde birinin clr 
rinl~tirilccektir. böyle bir hadiseden malumatl~rı 

Kendisi amme hizmetlerinden 
müebbeden mahrum bulundunıla· 
cak, hapishaneden çıktıktan son· 
ra on sene umwni emniyet neza
reti altında tutulacaktır. Kama, 
müsadere olunmuştur. Altı bin ku 
nış duruşma harcı da suçludan a · 
lmacaktır. 

Esmr, orta boylu bir adam olan 
suçlu Emin, karan sakin bir tavır

la dinlemiş, göriinü§te soğuk kan· 
ltlıkla karşılamıştır. 

tcaıtur ı9ıerı 

Fakir çocuklara yemek 
!Ik okullarda okuyan fakir tale 

beye öğle yemeği verilmesi için 
Kızıl ay yurdu ile diğer hayir ku -
ruınlarr çalışmaya başlamışlar • 
dır. 

tık okullarla yakından temas e
dilerek fakir çocukların sayısı tes-
hit. -~a~ .. ır UA 1r ...... ..:ıH4nno VAmAk 
dağıtılacaktır. 

ôCRETMENLF.R BlRLlö.1 KON
GRASI - Öğretmenler birliği kon 
grasmı ikinciteşrinin 23 neli günü 
yapacaktır. 

ÜÇÜNCÜ KADRO - tlk ted -
risat kadrosunun üçüncü kül. 
tür kadro komisyonu tarafından 
hazırlanmağa başlanmıştır. 

Su geçitlerinde annzın bir ka -
yalık mı lqhırclı? Görülmemi§ bir 
canavar mı lneboluyu tepti? Am
barlarda dinamit mi patladı? .. Ne 
oldu ki, koca gemi düdük çalma · 
ğa, yetiıin! derneğe cakit bala , 
madan devrllip gitti? .• T orpillen • 
mif vapurlar. bile bu kadar çabuk 
göçmez, bu kadar kurban ver~ 

mezken, bu •on açık (facia) ki -
me, neye yüklenecek? ... 

Saat dörtte gelen telyanlan 
boğulanların daha bu~unamadıqı· 
nı aöyliyor. Deniz bu ... Ağına cliı • 
ıeni hiç bırakır mı? .. Dün birden 
dörde kadar dalgalarfa boğuımak 
- hem ba •ofukta - hangi göv 
deden beklenebilir? •. Gerçek olan 
fU lii, Clün gece lzmir kıyılannda 

korkunç bir cehennemin kapıları 
açılarak bir~ok kardeıimizi yuttu. 

Bu bir kaza mıdır? bir kıya mı· 
tlır? G~en lırhnada da iki vapu·· 
run böyle dağıldığını okumuıtak. 
Fakat adam hayıbı o!madığı için 
aldıran olmadı. Bir vapur, ncuıl 

üfürükle dağılır? Üfürükle dağı · 
lan bir vapur na$1l yo!a çıkar, ne 

olmadığı yolunda ifade verdikle _ hakla yolcu alır, ne yüzle ~ark 
ri kaydedilmektedir. Dolayısiyle döndürür? .. Bu kadar inıanın ka
suç sabit göriilmemiş, Iranlr A • nına giren ıu karanl)l i§in iç yüzü 
hunt, ittifakla verilen kararla be. nedir? .. Gemiler kalkmadan önce 
raat etmiştir. yolılanma.z mı? .• Bunlann gü,le • 

tzinsiz vaaz etmek meselesine rini, dayanıklı olup olmadılılanm 
gelince, Musarun vaziyeti bu nok· ölren, rapor veren mühendisleri~ 
tadan da 252 nci maddeye uygun miz yok mudur? .. Varsa üfürük -
sayılmamıştır. Esasen ilmt kisve ten dağılan bir gemiyi ncuıl çalq
,giyebileceğine dair elinde resmi tırmıflar, lıe!e içine mınl adam al. 
vesika bulunması da gözetilerek, mıılardır? .. Doğrun.mu iıterıeniz 
bu noktadan da hakkında beraat bu ifte inıanı çileden çıkaracak 
karan verilmiştir. Camide vaaz bir bulanıklık var. Bugün bir -
esnasında kadınlara hakaret nok· çok kardeı ölmi;ıtür. Bir 
tasından takibat yapılabilmesi, ha türkün canını her ıeyılen ü•t tut

karete uğrıyanlann ~ahsen ait ol- tuğumuz günlerde onları böyle 
duğu makama istida vermelerine toptan dalgalara gömenlerin ya -
bağlı bulunduğuna dokunulmuş, kalarına Tiiz.enin de bir eli yapı~
bu cihet de kararda böylece be _ malı ve eğer mıç varsıı, ceza da ::t9 

lirtilmiştir. ğır ve kanlı olmalıdır A rtıh yetcı, 
kaza ıöz.ü her eksikiğin üstüne 

Beraat eden şeyh Ali oğlu Mu . 
kalkan gibi gcrilmes:n. 

sa, mevkuftu. Karar bildirilir bil -
dirilmez, derhal serbest bımkıl . S. Gezgin 

~~~~~~~~~~~~~ 

mıştır. LEHiSTAN lSTlKLALl - Le-
Hakycri salonu, karar bildiri! · histan istiklfılinin y:ıl dönümü do -

diği sırada, bunu i~itmek için ge· layısilc evvelki gün şehrimizdeki 
len ve müzakerenin bitmesini dı - Lehistan konsolosluk erkfmı ve !;e 
şarda bekliyenlerle hıncahınç dol. histan kolonisi bu bayramı k"Utlu
muştu. Dinleyicilerin çoğu kadın lannştır. 
erkek İranlılardı. Bcraet karanm -=--...,.__,,,-..,,,...,.,.----==---=,-:--~ 
şiddetle alkı~ladılar, fakat başkan 
Kemal, bundan dolayı iht.nrda bu 
lununca, alkıı:ı derhal kestiler. 

Top snlmllı, ort:ı ya,..lı trl~naz 
h:r r.c'a.m olan t anh Ahunt, sa · 
lonC:~n çı!~~~rl~cn scv:nç ve heye -

canla şöyle diyordu : 
- J~te, nihavc>t adalet te~0lli 

etti. Çok tc:ekl·rr ederim. Ben, za 
ten m"rıın ·a· .. ~, :·c1re. tunu 
elh~ttc anh•·Lrr-1: ı \: nn!:ıdı. Be . 
raet kazandım ! 
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Yeni gümrük teşkilatı hiç bir 
memuru açıkta bırakmıyacak 

Liğam sularile sulanan bostanlar 
Vaziyet dün Şehir meclisinde görüşüldü 

Ankara, 12 (Telefonla) - Yeni gümrük tetkilitı kı.nununun ne 
lm'etle tatbik edileceği hakkında Gümrükler genel direktörü Mah 
ınut Nedim dedi ki: 

" - Yeni teıkitar kanununun tatbikine evvela lıllnbuldan bQf
lanacaktır. l•tanbulun ihtiyacı göz önünde tutularak bir proje hazır
lanmq ve l.tanbul b'lf müdürlüğü ne gönderümiftir. BQf müdürllik 
ba kadroyu memurlarına göre iıim lendirip bildirecek ı-e bakanlıkça 

tetkikinden •onra k..ıt;yet ke•bedecektir. Daha •onra merkezde mev
cut tahn•ata göre y~nileıtirmeler yapılacaktır. 

Mahmut Nedin:, hiçbir memurun aç~kta bırakılm1ya.c ağını temin 
etmiştir. 

Ticaret ve sanayi mektepleri hacalan 
Ankara, 12 (Telefonla) -

Kamutay Maarif Encümeni, tica
ret ve ıanayi hocafarı bakkındakı 
kanun layihasını müza.reke ve ka · 
bul etti. Bu mektepler hocaları 

hakkında orta mektep muallimle· 
ri hakkındaki hükümlerin tatbik 
edilmesi, layihanın kabul ettiği e-

Limanlar 

aaslardandır. UcretH muallim kul· 
lanmak hakkı da muhafaza edil . 
mektedir. 

Ticaret ve sanayi mektepler~ 

hocalarından kanuni ıartlan haiz 
olmıyanlarm bir imtihandan geçi
rilmesi de esas itibııriyle kabul e 
dilmiıtir. 

Adliqe resimleri pal/a
rından alınacak beg'ige 

Şehir meclisi dün saat on dört -ı 
te Bay Tevfikin başkanlığında tor 
lanmıştır. 

Geçen celsenin zabtı okunduk -
tan sonra belediye reisliği maka . 

mından acele kaydile gelen bir tez 
kere okunmuştur. Bunda, lstanbu 
lun plan işine harcanmak üzere 
Atatürk köprüsünün artan para -
smdan 60 bin liranın bütçeye mas 
raf olarak kaydedilmesi isteniyor 
du. Bu teklif bütçe encümenine 
gönderildi. 

Evkafia belediye arasındaki me
zarlık, su, mektep ve medrese gibi 
ihtilaflı işleri halleden heyetin, ev 
velki kararda adı geçmesile muka 
taa ve avariz vakıflarından dola
yı olan bütün ihtilafları da hallet 
mesi için bunlar haklmıda da bir 
karar verilmesi isteniyordlL Bu is
teğin incelenmesi de mülkiye en -
cümenine gönderildi. 

Motörsüz tenezzüh kot:·:lann - ı 
elan senede iki lira resim alınma -
5I mülkiye encümenince kabul e -
dilmemiş, belediyenin deniz spor
larını himaye etmesi ileri sürüle
rek bu resim senede bir liraya in
dirilmiştir. 

Lağam sularile sulanan bostan 
lann kapatılması hakkında beledi 
ye zabıtası talimatnamesine iki 
madde eklenmesi münakaşalı geç 
miştir. 

Bay Hasan Fehmi bu maddele
rin bir de kavanin encümenince 
tetkik edilmesini teklif etmiş, Bay 
Etem Akif buna itiraz etmiş ve 
demiştir ki: 
"- Bu işin bir dakika bile ih -

male tahammülü yoktur. Halk ay
lardan beri pis sularm tehdidi al . 
tında bulunuyor. Etfal hastahane 
sinin lağamlan Beşiktaş bostanla
mu suluyor. 

AZadan Raşit, bo8tan !ahlpleri Ankara, 12 (Telefonla) 
Limanlann Ekonomi bakanlığın -
na devri hakkında F!nans bakan
lığınca hazırlanan kı.nun liyihau 
incelenmektedir. Laviha pek ya • 
kında Kamutaya verilecek ve bu 
toplantı devresinde çıkarılacaktır. 

Ankara, 12 ('felefonla) - Mustakil ressamlar birliği- 1htl•a• mahkemelerinde 
Noterlerin Adliye resimleri pulla • h ... • 

1 ürk kültür kurulu 
Ankara, 12 (Telefonla) -

Türkiye Maarif ce:niveti umumi 
heyeti yakında fevka.1ade bir top· 
lantı yapacaktır. Pu toplantıdl\ 

cemiyetin ismi "Türlr kültür ku 
nı1u,, fDkJjne ~PVTİIPr.elctir: 

Cemiyetin Ankl\rada büyük 

rmdan aldıkları biiyenin kazanç nın azırJadıgı ıergıJer Ş k k k J v 

vergisine tabi tutub,aması liznn Azası otuzu geçen "müstakil res e er aça çı 1 gı 
geleceii finans bakanlığınca df"f· samlar birliği,, An.kara, lzmir ve 
terdarlıklara tamim edilmiıtir. lstanbulda büyük resim sergileri Kara Bekirin muhakeme-
r.ındık nı·zamname·ı· açmak üzeredir. Bunun masrafı ıine devam ediliyor 
r , ~ temin etmek üzere "dört sanat ba 

Ankara, 12 (T eiefonla) -
Fındık kongresinde kabul edilen 
esaslar dahilinde b:uı maddele<; 
deiittirilen fmdık nis•mneme.1 
tetkik edilmek üzere Devlet Sura• 
sına verilmittir. 

losu,, ismini verecekleri ve şimdi • . Salahaddin Rıfatt.an sonra ikin 
ye kadar görülmemiş sanat bilgi. cı drecede şeker kaçakcılığı yap
liklerile dolu bir balo vermeği ka makla maznun Kara bekir ve arka 
rarlaştmnışlardır. daşlarm.m duruşmalarına dün 8 in 

Bu baloda canlı tablolar hazır- ci ihtisas mahkemesinde devam e
eyacaklan gibi, yerli mallarımızın ..ı:ıuı~<ılı. Muı.ı..\;,~t: ~wıuUA ~uaıu 

bir kollej açacağı ya~ılmııtı. Bu ------------
da en ince ve orijinal surette rek . ~den ?azı ~an~estolann ıste -
Iamlarıru yapacaklardır nıp tetkik edılmesıne karar vere -

[Nöbetçi eczaneler 1 Kollej için Kamut,n reisine ail 
binanın verilmesi :stenmiştir. 

Kollejin gelect!k ders yılınd·ı 

açılmasına çalııılml\ktadır. 

Bir sınıfla iki seneden 
fazla kalan talebeler 

Ankara, 12 (Tc!lefonla) -
Bir sınıfta iki seneden fazla kalan 
talebelerin mektep~en çıkanlma .. 
lan hakkındaki kar&l m bazı yeı -
lerde mektebe iki sene müddetle 
deıram etmiyenlere de teşmil edH

Samatyada: Erofilos, .A.ksarayda: 
E. Pertev, Karagümrükte: Suat, Şeh 
remininde: Nazım, Fenerde: Vitali, 
Şehzadebaşında: lbrahim Halil, Sir
kecide: Ali Rıza, Ankara caddesinde: 
Eşref Neşet, Zeyrekte: Yorgi, Be ya -
zıtta: Cemil, Beşik taşta: Süleyman 
Recep, Karaköyde: Hüseyin Hüsnü, 
Beyoğlunda: Ertuğrul, Dellesuda, Ye 
nişehirde: S. Barunakyan, Maçkada: 
Feyzi, Kasım paşada: Merkez, Has • 
köyde: Halk. 

-======-· rek duruşmayı başka güne bırak. 

Avcılar arasında mrşt~. 
lıtanl>ul avcılar w atıcılar birli _ Hapısanede esrar satan-

oinden:. lar mahkum oldu 
İstanbul avcılar ve atıcılar bfrlJği Umumi hapishanede esrar sat .. 

genel kurultayı, Birlik yasasında ba- maktan suçlu Kürd Musa Kani ve 
zı değişiklikler yapmak üzere, 14 bi . 
rinci teşrin 1935 perşembe günü saat Pitonun duruşmalan dün 9 ncu 
18 de birliğin Bahçekapıda, Agopyan ihtisas mahkemesinde bitirilmiş, 
hanında 6 numaradaki merkezinde Pito bir sene hapse ve 200 lira pa 
fevkalade olarak toplanacaktır. Sayın ra cezasına Kürd Musa 10 ay hap 
üyelerin her halde gelmelerini dile · se 166 lira para cezasına mahkUm 
riz. olmuşlardrr. Bu işte alakası ol • 

lstanbul avcılar ve atıcılar birliğin 
diti görülmektedir. Kültür Ba ,. -------------
kanbğında salahiyetli bir zat bu İUolnbul Belrdiqesi 

den: madrğı anlaşrlan gardiyan Kani -
16 birinci teşrin 1935 cumartesi gü- nin de beraatine karar verilmiş • 

Bu aktam saat nU Kahrlıya büyük ava gidilecektir. tir. hususta şöyle demektedir: Sehir1i"yaİl'OSU 
20 de İştirak etmek istiyen tlyelerin birlik ============= 

" - Her hangi bir mazereti::: 111111111111111 
Jnektebe devam eclemiyenlerfo 1 
talmlde muvallak «Jlamıyanlar· 111 

Tohum merkezine malumat vermeleri. Jzmir şarbayı 
Sovyet mahafiline gelen haber

lere göre Moskovaya giden tzmiı 
şarbayr Bay Yakup Oğuz büyük 
bir sem pati ile karşılanmıştır. 

Mribirinden ayırmak lazımdır . Yazan: Geçmiı Kurun/ar: 
'Mazeretlilerin mekt~plere kabul 111 Necip Fazıl 

Kısakürek 

ıs Te~rinisani 1921 

Landronun muhakemesi 
başladı 

elümeai ltll:ımgeleccği bakanlık -
sa alakalılara bildirilmqtir.,, 

Nazilli mensucat 
fabrikası 

6kara, 12 (T ~lefonla) 
Nazilli mensucat fabrikasında 
müdüriyet ve memurin evleriyl ~ 

111111111 

Fransız tiyatrosu 
HALK OPERETi 

Bu akşam 20,30 da 
BAY - BAYAN 

283 kıza kendisini ~arılıyarak 
bunlardan 10 tanesini de yakıp kül 
haline getiren meşhur katil Lan-

Bay Behcet Oğuz, memleketi . 
mize dönmezden cvYel Moskova
dan başlryarak birçok Sovyet he
ledi müesseselerini gezecektir. 

dronun muhakemesine başlanmış- 1 1 
tır. Landro cinayet silsilesine 191' Qelenler, Qidenler 

Büyük Operet 
iltisak hattının intaıına devam 0 • Yazanlar: Mahmut Yesari ve Necdet 
lunmaktadır. Asıl fabrika binM• Rüştü. Müzik: Sezai ve Sey -
bu ayın sonunda ihalt edilecekti~. fettil' Asaf. Gişe gündüz açıktır. Te . 

otur yaşında iken madam Kösne lNGILlZ ELÇlSl - Cuınuriyet 
ile nişanlamakla başlamı§tır. Bu 
kadın on sekiz yaşındaki çocuğu bayranımd::m sonra şehrimize ge · 
1315 nisanında ortadan kaybolmuş. len İngiliz elçisi Sir Persi Loren 
tu. Bu vak'ayı bir çok diğer heye. dün Budapeşteye gitmiştir. Orada 

A k lef on: 41819 
n ara liğ maçları Yakında: TELLi TURNA 

canlı vak'alar takip etmiş, Landro bir av partisine iştirak edecek . 

Ankara, 12 (TE'lefonla) - ------------
bu aralarda da bir· seya. tir. 
hat yapmış ve bir aralık Ganıbe say. BA y y AKOBl _ Malatyaya 

Anke.ra Lif maçlar1na ayın 17 ıhı• 
de başlanacaktır. 

Devlet şdrasında men'i 
muhakeme kararı alanlar 

Ankara, 12 (T.,lefonla) -
Devlet ŞOnuı dün !oplanmış ve 

Bl11'dur belediye reisi Riza, Mara "! 
beledi,. reiai Huan ve Ağrı vila
yeti eaki nlisi Rifatin meni mu -

• haknnel..m. braı vermittir. 

Naşit - Ertug"'rul Sadi fiyesini tutrrwştur. 31 kônwıuevııel gitmiş olan İtalyan arkeoloğu Bay 
Şelı:adebaşı TURAN Tiyatro.~unda 1316 da Landronun aşık olmak su- ,. 

retile hayatlanna nihayet ı:erdiği "\' akobi dün şehrimize dönerek 
Bu gece Saat kadınların plcinçosu şu vaziyeti gös Londra oteline inmiştir. 

20,30 da teriyordu: Beş nişanlı, bir örey Arkiyoloğ burada iki üç gün kal 
B A Y KUŞ çocuk ortada yoktu. Buna mukabil dıktan sonra Romaya dönecektir. 

3 Perde. Aynca Na bir çok mücevlıerai ı·e elmaslar FiNLANDiYA ELÇiSi _Fin_ 
şidin (Hoşkadem Ge Landronun eline ncçmişti. 1916 il' 
be) komedisi CCumar. ise Madam Paskal, Madam Andrc, lfmdiyanm Ankara elçisi Ankara -
te.ı:ıf - Pazar) yalnız modam lan gibi güzel kadınların dan şehrimize gelerek Perapala~· 

matinelerde: HAM!,f,'T ıl /;aybolrt~u takip <'imiştir. oteline inmi~th·. Buradan Snfyaycı, 
Her tarafa tram\·ar. ·relefon: 2212'7 --------------- sonra BudapejteY.e gidecektir. _ ... 1 

nin açıkta akan pis sulaı: al~: 
tan men edilmesindenzıya~e 0• 

ğamlarm kapatılmasının doğrU 
0

• 

lacağı, kapalı lağamlan a~. 
!ursa ceza verilmesini söyle Jlıll'' 
Neticede belediye zabıtası tsld n. 
namesine şu iki maddenin e e 
mesine karar verilmiştir: ~ 

"1 - Bostanların lağanı ~. 
le sulanması veya gübre olatl ,ıtı1 
ğam muhteviyatını kullanın 
yasaktD'. ,, 

2 - Gübre veya ~ eJllJ 
kullanmak iIBere uzaktan geÇ b" 
ğam sularını hususi laı.nall~~..ıd 
tanlanna alanları veyahut ~ 
lamı içinden geçen ın~ o 
muhteviyatından her ne ~ 1"." 
lursa olsun istifade edenleriJJ • 
tanlan kapatılır ve bütünse~ 
leri zabted.ilir.,, fl/I 

Bundan 90nra görüşecek ııı t.OP 
kalmamış, meclis cuma güııfl 
lanmak üzere dağılmıştır. 

Limon fiyatları yenide" 
çıkmaya baılacb , 

Memlekette son bir ~ tıl' 
gün içerisinde düzelmeye iJf .)IJ bt 
tan, limon vaziyeti birdenbire 1' "1 
karışmış bulunuyor. 

1 

Limon fiyatleri iki gün"dilt.;, 
rar yükselmeğe başlamıştır· sı;. 
da; İtalya ile ticaret mua~;.Jf 
zin bitmesinin ve ttalyaruıı ~ 
bulunduğu vaziyetin tesi6~' "-

~unyerun eyıuı 1e ı.ulit,~ 1 d 
lan arasında gönderdiği~· 
larla, Antalyadan az fi. 
da gelen limonlar ihtiyacı 1<~_1111' 
maktadrrlar. Bu yüzden l~ 1 

nm limon göndermemesi pı ti. 
da mühim tesir yapımştu'· ~ 
(6) liraya satılan sandıkl~ 
(7) liraya çıkmıştır. a··~ 
1500 sandık limor.. bulun ~ 
rağmen İtalya dan yeniderı iK I! 
gelmediği takdirde fiyatıer, ~· 
evvelki gibi (10-12) urayııÇ 
caktır. ~ 

Piyasada henüz limon fi; j' 
takani.ir etmediği için s~~, 
monları da 7 liradan sa.tılrıl 
dD'. ~· 

Diğer taraftan bu sene ~ ~ i
ketimizde portakal vaziyetı ~' 
yidir. Gelen haberlere gö~·ıt ~ 
sul yerinde çok fazladır. v~~ 
piyasaya henüz mal gön.~e e ~ 
tir. Antalyadan gelen doldl\~ 
danesi (1,5-3) arasriıda s:ıtı dl d' 
tadır. Gelecek ayın ortaltırıll~ ~ 
dört yoldan mahsul gelnıe~-
lryacaktır. 0 ı,i' · aerı 6 !1t' Rusya geçen sene bız tJlV' 
sandık portakal almıştı. 1311'i>r)

1 

dann bu sene iki misline çı 
ğr söylenmektedir. 

Otomobil korn•J'tl ~· 
}lil'ıe ., 

A \•mpanın muhtelif şe e1' W, 
de güıiiltüniin önüne geÇ~JJ fJ-'i 
otomobillerdeki korneler 1-'-' 

l rdır· ~· manlarda kaldırılmış a tJflıtl ~ 
yolcularla taşıma vasıtslıı ş i,dl~., 
çeccği yerler zaten ayrı~~~itf"ll jf 
duğu için buna lüzum go~r }'O~~ 
ti. Bizde de yaya yoll:ııı dı e t# ..ı 

·· ıer tJı'i' yon tarafından bu gun ııır ırv·. 
edilmek i.izcredir. Bu yol iS et~ 
narak nwa vnkular;ı wııs ,,ol 

• • • 1 r ıttı 
rliktcr. rnnra ntomohil c ~rY 
konl.a çalmakşrz.ın ie5ece 
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ltmak- Filyos demiryolu Saat 3 Japonya 
protesto 

Çini 
etti törenle açıldı H A BE ş LE R 

Bir ltalgan müfrezesine 
saldırıp 4 tank aldılar ,.!il10e. 12 (o-1) - ı--k -

~~ .... -
~ biDlerce 1artdatm ~ 
la ,.... .. Bu .... eebetle bir 

, ~ W BayıDdırbk bebnı 
Çattng,_ dedi ldı 

"8111fba be,.ak ......... _ ... 
• ~beri M.cltlf - a..-•ı 
"-m..d- biri olan bra ..... 
~ lwwlnu'nbıı bpw 
ı&..ı 1-JUDUJWGL iyi bilir • 
~ ki, ha ..... maden basine-
~ bizi alqtıran demir,ola, .,r 
.... d91n1r atlarla armek kadar ti. 
~ hacaıarla da eüalenmek umin 
L. .. bahman J6ce Bqbelraa lamet 
"'IOaıUnan 9Cliı useklan ,a,.. dl • 
9'ac. .. 1aabedl demir yolu ıiya. 
~ cleferll Ye mea'ua bir ne• !::-ldir. Ba lkamGr yolu daha bır 

den An.dola yaylbmda yer • 
!::ı laauıan Te Jnınalacak olan alır 

Gttrimlsl Te ,anden ,ane art 
• ~olan demir yollanmnı bq 
~ __.Jnln tah damanda. 
'lti dan dolayıdv ld yolan takip 

' ~il iatibmette ancak ba pyeı 
.:anlınak için aeçUmiftir. 

~Hattın Irmak ile Fil,.o. a.rum
r; UZUnluju 391 kilometredir. 
uı . 
"- etıncle 27 istuyon, 1368 adet 

enfez, ve kapril , 8000 metre u
~nluğunda 37 tünel ft.l'dır. 

' . ~ÜYük ve zarif ldSpriilerin her 
:~ı Ye hele bütün memleket de • 
~ Yollarmc:laki taneDerbı en a. 

' Itır u olan 3440 ~ bin d&t yös 
l'··k metrelik Ratıbece tüneli, 
4 Utk eliyle kunılmut fen ve ilim 
~ğidir. 
8u hattm infuma deTlet bul. 

' '-• 'nden sarfediH:n para bk ~ 
' d )on ıın..aır. nattm geçugı yerıer 
' e lliif U$UJ1 kalabalık, toprakla.nn 
~&in, ormanların gUzel -ye "t'eri • 
,.
1
•, ınadenleri çok olrua.ı dolayı -

1 ~ ~ Yakın bir gelecekte bat boyun 
1\ kurulacak olan fabrikalarla bu 
~ 1-rda bir kat daha baymdD"lrk 
) e tef ahın artacağı tabiidir. Fil . 
~. aon bir menzil defil, kamür 
~ ltıeıine wirmek için bir kapı -
~ .Hat timdiden Zonguldağa E 
~ıye doğru uzanmaktadır. 

'1 ek laaa bir zanwn aonra bu ta 
t~ "' Zonauldakta yapmak ile bcı • 
j' ~ saadet duyarak bahtiyar • 

' 

blawartec:ekt.. Tabiatın J'lll'dumuza 'Nl'dllf bu Şanghay, 12 (AA.) - Bir J.ı- mesi üzerine, Japon lionsoloıu: 
del-il Nzineleriıı mahaulünden Londra, 12, (A.A.) - Röyter pon denizcisinin öldürülmesi ve Çin otoriteleri nezrliııqe bir pro-
ill bir 'f'al'Oll k&nüriı beraberi. ajansının Adi.sa.babadaki muha _ Japonyamn tehditlıar• üzerine bu- testoda bulun.mu§tur. 

_ ,_ biri, çıplak ayaklı ve yalnız tüf ek rada baı gösteren ~ ~yecan arsıu· miae ~ realisteaini yapmak için Tokyo, 12 (A.A.) - Dıt ba -
~ le mücehhez olan Habeı piyade • lusal bölgede bir Ja:-.. on dükkanı .-... ._....._ kanı Japonyanın Çin elçisine ve 

Ond 
lerinin Ualualda makineli bir ltal nın tahribi ve kom=~n:st beyanna· erimiz A.tatürkün sev· l Şanghay konıolos\1na talimat 

-ıu ·ıı yan müfrezesine hücum ederek &ı'd me erinin dağıtılması üzerine bh •u• mı etine göaterdifi her yol, 'J' göndermiıtir. Japon-ya, bahriye 
· bu detli bir muharebeden sonra do .. rt kat daha artmıftır. ıfte ıün kıyumda bulunduğu askerinin katline k'lnfanlarm ceo 

bu 
tank aldıklarını ve ür zırhlı oto--""' Japonların ekser:yette bulun 

mus deniz kadar i·eni9, engin, 7 ·~ zalandırılmuını, ta• ziye ve taz-
.. _!_ b bili kullanılmaz hale getirdiklerı·nı· duklan Şapei' den Çinliler arsıu umıu; ve Ur alanlanı çıkar, Türk minat verilmesini ve nihayet Çin-

111 
bildiriyor. lusal bölgeye gelmektedirler. Bu-

m eti bugün de, ya..10JD. da inlala d k d"l · · de oturan Japonların güvenliği 
b b 

Bu haberler Adisababaya geldik ra a en ı erını daha ziyade em· 
m u gibi deierli f':5erleriyle Jai- için temınat istemektedir. 

ten sonra hüklimet tarafından teyı't niyet altında görmektt-dirler. Ti -
ma aıınır ve iftihar duyacaktır. A · d ç· 1 d 
V 

edilmi&tir. Taarruza uğrıyan ltal· entsin'den Şanghaya bir Japon ynı zaman a ın ıu ann a 
e bu da 9erefli bir hakkıdır. 'J' k yan müfrezesinin mühun· bı·r mu""f kruvazörünün gönd~'·ilmeıi bü - i Japon filosuna Şanghaydakt 

Arkadqlar, bugljn ıonıuz bit reze alduğu ve müteaddı•t hu""cuın yük bir ilgi uyandırm•ıtır. Japonların emniyet ic:in icap eden 
MTinçle kutladıfnnız bu açılına '-- tanklarile mücehhez bulunduğu _ Şanghay, 12 (A.A.) - Dün b;r bütün tedbirlerin Alınmuı emri 
uıaJl"UDDU fU bir a-Wı içinde gup bildirilmektedir. Japon mağazaamm yatma edil verilmi§tir. 
te Anadolunun Akdeniz kıyıl&rP 
na bakan Isparta ve Burdur yay . Habeıler hücum tanklarına fev ---------------------------

falarından ve p.rkta karde, ıllere kalide bir kahramanlık ve ,ece . Hu·· nler A radıgw K d 
demir kol aalacak olan Diyarbe atle hücum etmiılerdir. Çünkü, l • } m a ) 0 
kir turlarmdan k!lpacak §enlik talyan müfrezelerinin mitraly&z . . 

1 
atet1erine temas edecek kad T elrikamu )'azum.zın ~okluğundan baaün konamadı. Olmrlan• 

ıes erinin ve kutlu bayramların sı ar ya .ı ö_ıt,_ Jil • 
1 

kından karıı koymu•lardır. ltal - mızcıan ::nır ens. 
ra anacaimı timdirl~r. müjdeli • 'J' ---------------------------

yebillrim. yanlardan altı zabit, bir çok kü • Istanbul 4 üncü icra memurluğündan: 
Bu ul111al Ye çok &n.nH hiz . çök zabit Ye uker &lmüıtür. Ha • E 

metleri takdirinize 3'1D&rken ha • betlerden de bu kadar ölü ve iki m niyet san dıgw 1 
yırh itlerde fikir Yt: bilgileriyle taraftan birçok yaralı vardır. 
ulrafan küçük biiyilk bütün arka•============ Birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehlivukuf tarafmdua 
dqlanma ve bu yolda çahp.n Va· Tohum ve bir tamamına 1067 lira kıymet takdir edilen Çarpmbada, Kotac.ıd.de 
tan ~lamıa tetokkür ye ayni düzeltme mahallesinin Çarıamb& ıokaimda eski 13 ve yeni 19 No.h abtaP n 
samanda doiruluk ve- bilgi ile ha- açık arttırmaya vazediimit olduğundan 25 - 12 - 935 tuihine mG· 
reket eden -ye itin hl--tanlmaama w:t'ohum,, piyesi hakkında dün- aadif Ça.rıamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttır-
yardım eyliyen llt'eç 'Ye Dani kü saymuzda arkadaşmıız Osman muı icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 
marka pruplarma her kampa aa Cemalin bir yazısı vardı. Bu yazı 75 ni bulduiu takdirde mütteriıi üzerinde bırakılacaktır. 4kai takdir 
mlmt memnuniyetlenmizi biJ.Jir _ nm sonunda şehir tiyatrosu ar - de en ıon arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere a.rtt:uma 15 IÜ1l 
meyi &dev bilirim. UJuıal amaçla• tistlerinden Sait için yazılan iki müddetle temdit edilerek 9 - 1 - 936 tarihine müaadif Perıembe 
J'llDDdan biri olan ,u deferli ite ~~J:~lışhkla çrkmadrğı gö · günü aaat 14 ten 16 ys kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık 
lttfrak &l"ZUl1I.,.. manevi zevki i· US""" arttırmasında artbnna bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 75 ni 
le dayetlnize icabet ederek gel_ Bu satırlar şunlardır: bulmadığı takdirde ıattş 2280 No.lı kanun abklmma tevfikan ıeri bı-
mit olan sayın konuklarinnza ıay-- ''Bu yerden bitme yahut anadan rakılD'. Satı§ pefindir. Arttırmaya i9tirak etmek latiyenlenn kıymeti 
_.,ar MID~ A~ • .. _.;_a. t-..a: 1~:..rı-::1_ - 1. • •• ı - 7.5 :tt=• d • • N.11!f b• L- • e- ı:ı-d • -· ·---• ...... ..._ e DflY aırc·ıı :t°eY& 1r pa»Kp• 

Snıili yurttqlar, milb milca . wı e yıne artist oğlu artist oldu - nın teminat mektubunu hi.mi lunmaıan llzımdır. aklan tapu ai-
delemizin en parlak 

2
aferle neti· ğtınu gösterdi,, cilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda difer allkadaranm Ye irti-

celenmeıinden ıoııra inkılibmıı fak hakkı ıahiplerinm bu hakJann, ve hususile faiz 'Ye masarife dair o-
zm iri§titi muvaffakiyeti, yüce A Arasta mozayıklarını lan iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte illn tarihinden itibaren 
tatürkilmilz ile onun eserini :ıa • korumak için nihayet 20 gün zarfında birlikte d•iremize bildirmeleri llzmıdtt. Akai 
betle ve batanh bir ırade ile du' Bir müddet evvel Sultanahmet . takdirde haklan tapu ı!ci11i ile sabit olmıyanlar sabf bedelinin pay .. 
nıp dinlenmeden ta~<ip eden tük- te Arasta sokağında yapılan kazı - latmasından hariç kalıtlar. Miktarı p.rt:namede yazılı mlterakim ver. 
ıek Bqbakanmuz ı•met lnönü . da Bizans devrinden kalma ço!' de gi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye ribuma Ye vakıf lcar•i 
nün daima ilerisini gören yülcsek ğerli mozayiklerin bulunduğunu ile bunların üstünde bırakılma kararı tarihine kadar ifliyecekleri 
buiret ve zekilarma borçluyuz. yazmıştık. Kazıyı yapan profesör mütteriye ait olup onun tarafından Yerilecektlr. Daha fasla malGmat 

Ey Türkün gözh~heği Kamal Bokster ilk baharda .tekrar şehri - almak istiyenler 14 - 12 - 935 tarihinden itibaren herk•ln rmbil
A.tatürk, Karadenizin bu güzel mize dönmek üzere lngiltereye meıi için dairede açık bulundurulacak arttırma tutnanıestJle 934jj 
layılanndan da ~na binlerce gitmişti. Şimdi meydana çrkardrğı 2013 No.lı dosyaya müracaatla mezkOr dosyada me•eut Taaiki ı&re-
mlnnet Ye ıelim. eserler hakkında bröşürler neşret bilecekleri ilan olunur (1128) 

mekte ve konferanslar vermekte . 

Kaza kurbanları 
dir. 

Profesörün söylediğine göre A
hir kapıya doğru manan 88.hada 
şimdiye kadar bulunan mozayık -
lamı birkaç misli daha değerli mo 
zayıklar bulunacağı umulmakta -

' 
latanltul Evkaf Mltllrllll 

Deleri 
L IC. 

....... ,. 1 

• " , (0.ı,,.. Blrindd•) 
'-aı._ o ... bulundufunu, Ye yol
~ da heyecanla bir tarafa 
~ olmalarmdan dolayı ıe 
'it demldifini ifade eylemi9-

• 

~~an bir krmu bsanm 'ld baba fula yOk16 olmumdan 
~ 1)::- ileri silrmiltlerdir. 
. , , ~ l kaza maahlline gönde • 

t..; bulunan vekilet deniz fen 
el' ~ l'elıl Ye latanbul fen heye • 

~))a lllenaup iki aza hakiki ıe • 
~11_ 1tahkik ve tesbite memur e • 

'4Ql tl--.J• . 
r- v.-uır. 

• • '.& 

• jf )C))Clı eJlıide 43 gemi adamı, ve 103 
JÇ , ..._,

1 
bulunduğu acenta!ardan tel 

fJ1 ~~ t0planan malUnıattan alın• _, . 
~ lı ~!;:•ardan 11 l İngiliz bandıra 

l\fl'lld •e 114 il istiklal tilebi ta • 
\itjı111.aıı kurtanlarak lzmire ge-

' •t ve Pola vapunı tarafın • 
~~~etirilenlerden üçü ölmü,tür. 
ti~ 9 ceset toplanmıştır. 12 ki· 
)~i ~trr. &ınlarm hakiki vazi • 
)\t d akkrnda tetkikat ve taharri· 

l\ e~anı etmektedir. 
._,_ uiraJanle.r1n istirahat, 

tedavi, iaıe, iskan ve gibnek iıte
yecekleri yerlere demz yolları he
sabına diledikleri vesaitle sevkle· 
riiçin tertibat almmı~tır. 

Ekonomi bakanlığ. kazay!l ug
rayanlar Ye kaybolan: arın liıtesı . 

ni aynca neıredecek kazanın se· 
beplerini önem ve sil; atle araştı . 
rarak icaplarmı yapaC'.aktrr. 

dll'. . 

Şimdiye kadar çıkarılan moza -
yikların kar ve yağmuraan muha
fazasr için müzeler direktörlüğü 
mozayıklarm üzerini evvela yağ 
yağ kağadile kaplamış ve bunun 
üzerine de kum ve çimento dök -
müştür. Bu sayede yağan yağmur 
lar mozayika. kadar gidemiyecek
tir. 

Bu acı hadisede :t1nlarım kay
betmi§ olanlann ailelerine vekile 
tim Ye tahsım adını taziyelerımi 
saygı ile sunar ve !1emlerine bü • 
tün kalbimle iıtirak ederim. Yeni göçmenler 

Kazaya uğrayan•arı kurtarmak Evvelki gün Nazim vapurile 
için Pola gemisi ve tAHkbal saebı Rornanyadan 1700 göçmen gelmiş 
tarafından göaterilmi~ olan. ~ü . tir. Vapur Saray bumuna yanaş . 
yük gayretlere alene:-. teıek.-0.irü mıştır; bugün Tekir dağına gide .. 
de bir ödev sayarım. cektir. Göçmenlerden bir kısmı 

Ank · 12 (AA) ı da trenle gönderileceklerdir. Ro -ara, . - stihba-
rımıza nazaran, Ek~nomi bakan( manyaya iki vapur daha gitmiştir. 
Celil Bayar halen llcık denizıere Bu vapurlar da yakında iki bine 
açılmıı bulunan Po!a vapurunu yakın mahacir getirecektir. Hava 
telsizle bularak süva.• isine f nebo~ lar bozmadan Köstcncede biriken 
lu gemisi yolcularınm kurtarılma göçmenlerin, yurdmnuza getiril . 
sı için sarf etmiş oldu?u gayretten . _m_e_ıe_r_in_e_ça_ı_ış_ıI_n_u_ık_·t_a_d_ır_. --

dolayı tesekkür etmhtir. 
Celi.f Bayar ayni ~amand.ı b • .. 

~ikbal §İ1ebi süva.r::;ıne de ilyni 
mealde bir tclıraf .)'ollamı§tı:. 

_____ 'if:: 
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OıldldarC!a: Solu Sltıan tnaliaile-
•bade Topbaııelioilu aokajmda es· 
ld 23, yeni 30 sayılı Gç odalı ahıap 
mu biltilııtL (1s1 & } 

Tarakçılarcla Dayahatan mahalle
•lnde ldlçak yeni ban 4 üncü kath 
eski 11 sayılı odanın bütünü (1527) 
Samatyada Hacıkadm mahallesin
de Mercancı Kirkor aokağmda eık1 
15 sayılı ve kayıt muc,bfoce 43, 50 
metre ananm bütünü ( 5695) 

Şehzadebqmda Balabanağa ma -
ballesinde Bozmacı bam ıokağm-
da eski 7 sayılı 48, 50 metre arsa· 
DID bütünü. (5165) 
Beti.ktatta Türkali mahallesinde 
Uzunca oca caddesinde y~ni 26, es-
ki 30 sayılı "(210). mrtre ananın 

bütünü. '(3097) 

85 Edirnekapı Hacımuhittin maballeo 
ıinde Acıçe§pıe sokağında esiri 45. 
~7 yeni 41 sayılı 84 metre araanm 
bütünü. (5321) 

Yukarda yazılı Öı:f'fgeler satı :mak üzere on beş gün lira ile arttır

maya çıkarılmı§tır. Ü•termesi 18 - 11 935 Pazartesi günii saat 15 
te komisyonda yapılacaktır. isteklilerin yüzde vedi buçuk pey para· 
lariylc mahluli.t kalen.ine aclmelcıri. .. ~!1_ 



lzmir Ön erindeki feci kazanın tafsilatı 
(tlıt11aru Birincide) dir. Bu itıbarla ikinci kaptanın hL vapurundan kurtarılanlann sayısıı· 

C!an liafıf surette çarpmış, bundan diseyi nasıl izah ettiği meçhul kal 122 dir. Cesetleri bulunanlar 17 ki 
sonra filikalarını indirerek kur _ mış bulunuyor. şidir. Hastahaneye getirilen yolcu 
tarma işine koyulmuştur. Vapurun BU SÖZLERDEN SONRA lardan bil'isi de öldüğü için facia 1 

15-20 dakika içinde batması kur. Görülüyor ki, vapwun batış se· kurbanlarının 1zmirde toplanan 
tarma ve yardım işlerini güçleş _ bebi henüz kat'i şekilde tes0it e· cesetleri 18 i bulmuştur. Bunlar 
tirmiş bununla beraber bu müd . dilmi§ değildir. Bununla beraber yann biiyük törenle gömülecekler 
det zarfından ve vapur battıktan kaptanın vapuru karaya oturtma· dir. Bütün tzmir matem içindedir. 
sonra yapılan araştırma netice _ imkanı varken bunu yapmadıji;· Vapurlar hayraklarıru yarıya ka
sinde yolcuların mühim bir kısmı yapamadığı noktasında hemen her dar indirmişlerdir. Şimdiki halde 
kurtarılmıştır. İngiliz vapw'U kur- kes birleşmektedir. tahminen 50 kadar yolcunun ne 
tardığı 11 yolcu i~e ölü olarak çı w Kapwtanın if~deleıinden şaşkı~· olduğu bilinmiyor. Bunlardan ba
kardığx iki yolcuyu lzmire getir . lıg~ :Ugrayıp bır şey yapamadıg; zılannın sahile yüzerek çıkmış ol· 
miştir. İstiklal vapuru da kurtar _ sezılıyor. malan muhtemeldir. Fakat mü -
öıklarını karaya çıkarnu~tır. ILERl SÜRÜLEN SEBEPLER him bir kısmının boğulduğu sanı-

KAZA YERiNDE Kaza haklrJnda alakadarların lıyor. 
İmdat işaretleri üzerine her ta- sözlerini yukarda gördük. Şimdi 18 ölüden hüviyetleri tesbit edi-

ra! kazadan haberdar olmuş, bir kaza için ileri sürülen ihtimalleri lenler şunlardır: 
çok vasıtalar kaza yerine yollan. kaydedelim. 328 doğumlu Alaiyeli tsmail oğ
mrştır. Kurtarma i~ine sabaha ka- 1 - Vapura istiap haddinden lu İbrahim, 326 doğumlu Hüseyin 
'dar devam edilmiş, deniz, projek fazla yük yüklenmiştir. Bu fazla oğlu Abdurrahim, Alaiyeli 76 ya
törlerle taranmış, tahta parçalaıı yük 100 ton tutmaktadır. Sonra şında Mehmet. İstanbul polislerin 
na sarılarak çabalıyan bedbaht bü yük nizami şekilde istif edil - den Necmettinin oğlu 6 yaşında 

ıYOlculardan bir kısmını da bu sııret memiştir.Meseıa; alt an barlara pa Ali, hastahanede ölen de Adana 
le kurtaıınak kabil olmuştur. muk gibi hacmi geniş, sikleti ha- polis komiserlerinden Beşir kızı 

KAÇ KtŞl ÖLDÜ fif eşya konmuş, bunun iizerine de Sabihadır. 
Inebolu vapurunda kaç yolcu un buğday gibi ağır eşya yerleşti. Polis Necmeddinin çocuğile be 

bulunduğu maalesef malfım olma rilmiştir. Bu yüzden vapur miiva- raber denize atıldığı zaman çocu 
öığı için kaç yolcunun boğulduğu zeneyi kaybetmiştir. ğunu kurtarmak için çok çalışmış, 
'da heni.iz tesbit edilmiş değildir. 2 - Gemi yeni tamirden çık - dişile çocuğu elbiselerinden tutar. 

Yolcu mikdarr 180-190 tahmin nuş olduğu için bu tamirin iyi ya. ken suya kaptırmıştır. Pek bed • 
edilmektedir. Yolcuların listesi bu pılmamış ve binnetice vapurun baht bir haldedir .. 
lwımadığı için Izmirden vapurun su almış bulunması ihtimali var • Vapuııın mürettebatı 36 kişiy -
uğradığı iskelelere vapurun kaç dır. Fakat bu ihtimal zayif görül- di. Bunlardan 35 kurtulmuş yal · 
yolcu aldığı telgrafla sorulmuştur. mekteclir. Çünkü vapur ih.i ay ev - nız Abdullah boğulmuştur. 
Kurtarılanlann sayısı son haber . vel tamir edilmiştir ve tamirden Alman tedbirler 
lere göre 122 dir. Yolcuların 19C sonra ikinci sefcıini yapmktadır. Izmir, (Telefonla) -Adliye tah 
olduğu tahakkuk ederse bu facia- Bu arada vapurun aldığı suyun kikatma göre hadise 19,30 da ol
nm tam 68 yurddaşm canına mal pamuk hamulesini ıslatarak ağır - muştur. lzmire de tam malumat 23 
olduğu meydana çıkar. laştırdığı bunun da vapunm bat - de gelmiştir. Denizde yüzen eşya-

KAZANIN SEBEBi masmr kolaylaştırdığı ileri sürül . ların çıkarılması için Urlaya e · 
Facianın en can alacak noktası mektedir. mirler verilmiştir. Kurlarılan yol -

sebepleridir. EN MÜHiM NOKTA cular acente tarafından yardrm gör 
al0adan sonrn denizden bay Alakadarlardan sonra ihtimal- mektedir. 

gın bir halde çıkarılan vauurun b leri de kaydetmiş bulunuyoruz. TELSlZ MEMURUNUN AN-
rinci k:!) tam l\lehmet Ali "kendi . Şimdi sıra faciayı gözleriyle gö . LAITIKLARl 
ne gcldil:tcn somu şunları söyle . renlerin, vapurun içinde bulunan_ İzmir, (Telefon) -Telsiz me · 
rniştir: ların sözlerine geliyor. tzmir mu_ muru Ziya şunları anlatıyor: 

- "Birdenbire yıldız fırtınası habirimizin telefonla verdiği son "Gemi fazla yük yüklenmişti. 
çıktı. Vapur su almaya başladı. Ka haberlere göre kurtulan yolcula . Yana yatarak geliyordu. Bir ara • 
zan patlamak iizereydi. Demir at. ıın sözleri fevkalade mühimdir. Irk "makineye su geliyor,, ferya • 
tık ve kendimizi denizde bulduk. Bu sözler vapurun her şeyden ev _ dım duydum. Süvarinin yanma 
.Gemiyi karaya oturtmak iml<i1nı . vel fazla yük alması neticesinde koştum. 
nı bulamadım.,, battığını anlatıyor. Fazla yük al • Mehmet Ali kaptana vaziyeti an 

Bu ifadeye göre vapurun delin- dığı için bütün yol boyuncaboca- !attım. Garip garip·)rüzüme baktı 
füğine hi.ikmctmel~ lazımdır. Fa . hyan vapuı· körfezde kiirük bir fır Bir şey söylemedi. Tekrar ettim. 
kat bu sözleri geminin çarkçı ba • tına ile karşılaşınca güÇ hallete - gin; bir ~y söylemedi. Bunun ü: 
§ISI kabul etmemekte ve vapunm min ettiği muvazeneyi kaybedi zenne goverteye fırladım. Yem 
~elinerek batmadığını söylemekte yonnuş, yana yatmış ve kısa bir zn Kaleden bir vapur geliyordu hemen 
für. manda batıp gitmiştir. Çarkçı ba i~aret verdim. Sonra tel.s~z daire -

Çarkçı başının söyledikleri şun. şının vapumn delinmediği, su al- sıne koştum. Gelen lngılız vapu -
lardrr: madığı sözlerinin yolcuların ifa . nmdan imdat istedim. Cevap al . 

"Gemi amudi bir şekilde batmış desini teyit etmek yolunda önemli dnn. Bir aralık makine dairesini su 
değildir. Yana yatarak batmıştn·. bir değeri vardrr. basmıştı. Dinamo söndü ben de -
Altından su almamıştır: Kaptanın Bakın yolcular ne diyorlar: nize atladım. 
söylediği gibi kazan patlaması - Felaketin sebebi fazla yük VALINlN SÖZLERi 
yoktur. dür ve bu felaket ihtimali İzmir İzmir, (Telefonla) - tlbay Faz 

1 Bence fazla yük alınması bu işe körfezinde değil Finike önlerin - lı ile konuştum. 
sebe.p olmtı.5tur. Gemiden en son de ba.5lamıştrr. Mersinden itibaren Şunları söyledi: 
ben ayrıldım ve kazanın patlama fazla Jrük yi.iklendi her taraf tık - Tahkikat sürüyor. Hadisenin 
ması için bütün bonılan açtım.,, lım tıklım doldu. Hatta gö\'erte 19,5, 20 arası olduğunu tahmin e-

Vapunın üçüncü süvarisi Rami bile eşyayla doldu. Eşya iyi istif diyonız. Hadiseyi saat 23 de öğ . 
ae Eiivarinin sözlerine iştirak et . edilmediği için vapur yola çıkar rendik derhal Urlaya, kara buru • 
memiş, geminin karaya oturtul - çıkmaz müvazenesizlik ve sağa so na ve Kurçaya yetişmelerini bildir 
ması mümkün olduğunu, çünkü sa la yalpalar başladı. Biz de kap . dik. Bütün mesaiye rağmen 122 ki 
hile çok yakın olduklarını işaret tanın emrile eşyayı sağdan sola şi kurtarıldı. Kazanın sebebi he -
etmiştir. Tahkikata göre vapur sa- soldan sağa taşımaya, vapuru mü ni.iz meydana çıkmış değildir. Ad. 
hilden yani Kclizmandan ancak vazelendirmcye çalıştık. Vapur li tahkikat sürüyor. 
bir mil mesafede bulunuyordu. Izmire yaklaşıp kara burnu geçin- Süvari ''ka1.amn ansızın yıldız 

Vapurun karaya oturtulması ce tehlike bütün kuvvetini göster- fırtınasından oldu, sular gemiye 
mümkün olduğu cihetini vapurun di. Bu sırada yıldız fırtınası çık . şiddetle hücum etti. Gemi 15 da -
unoadma yetişen tngiliz vapuru tı. Vapur ferniki deliklerinden su kikada bnttı,, demi.~ti. Aclli tah · 
~ptaru da teyit etmiştir .. Bu kap almaya başladı. 'l'elfış, heyecan kikat esnasmda bazı sahit1er gen·· 
tan şöyle demiştir: arasında battık.,, nin batışının hemen hemen ya . 

"Vapuru batarken gördük. Be· Yazımızın buraya kadar olan rım saat siirdiiğünii söylüyorlar.,, 
nim kanaatime göre kabahat kap kısmı gündüz gelen haberlerdir. GEMi FAZLA YÜK NlCtN 
tandaarr. Derhal baştan kara ede • Son dakikalarda Ankara dan ve !z. At:MIŞ? ·· 
rek kazadan kurtarabilirdi. Çünkü mirden aldığımız yeni haberleri Söylendiğine gö:·e Cenup liman 
gemi sahile pek yakındı.,, aynen veriyoruz. larmdan yukarı sevkiyata az va -

Jncbolunun ikinci kaptanı Be - F ACIA KURBANLARININ Hü. pur aynldığı için tacirler mütema : 
simin yüzerek karaya çıh-tığı ve VlYETLERl rliyen idareye mi.iracnat ederek! 
çıkar çıkmaz öldüğü bildirilmekte. İzmir, (Telefonla) - 1ncbolu fazla ha~nulc veıınek istiyorlar, J 

kaptanlar da fazla yük almaya] 
mecbur oluyorlarmış. 

Vapurun ser dümeni Rizeli M 
harrem ile Lostromo Ahmet Lütı 
de ayni şeyi itiraf ediyorlar. Vapu 
run hıncahınç doldw·ulduğu, hat -
ta güverteye kadar mal yığıldrğım 
yollarda mütemadiyen aktam1a 
yapıldığını söylüyorlar. 

Umumi kanaate göre kaza es 
nasında vapur kaptanı şaşınnış, 

vapurda disiplin kalmamış, kü · 
çük vazife sahipleri işe karışmış, 
halk binnetice fazla telaş göster • 
miştir. Yolcuları kurtaran İstiklal 
vapuru süvarileri Muzaffer ve O · 
mer de "Gemiyi karaya oturtabi · 
lirdi. Vaziyeti müsaitti. Her halde 
Mehmet Ali kaptan itidalini kay -
betmiş olacak .. ,, diyorlar. 

KAPTAN TEVKiF OLUNDU 
Ankara, (Telefonla) - tne · 

bolu vapuru faciasI Ankarada bü· 
yük tesir uyancjırdr. tktısat Veka
leti Istanbul deniz ticaret müdür 
lüğüne lzmire derhal bir tahkik 
heyeti gönderilmesini emretti. Ve· 
kalet te ayrıca bir heyet göndere
cektir. Buraya gelen malUmata gö 
re vapur kaptanı tevkif olunmuş 
tur. 

ŞEHRiMiZDE 
Facia. dün şehrimizde de bü · 

yük tesir uyandırmış yolcuları o
lanlar malumat almak için muh · 
telif yerlere baş vurmuşlardır. 
tktısat vekaletinden alınan emir 
üzerine deniz yolları işletme di -
rekt-Orii bay Zekerya ile Şevki ve 
Münir tzmire gitmişlerdir. 

VAPUR KAÇ YAŞINDADIR? 

İnebolu vapuru 1892 yılında 
yapılmıştır. Bu hesaba göre va · 
pur 43 yaşında bulunmaktadır. 
Seyri~cfo.in idlLrc,:,i rapuru 36 
senelik iken satın almıştı. tne -
bolunun safi tonu 450, gayri safi 
tonu 1080 har.mindedir. 

Kazadan 
kortu anfar 

talyah 23 yaımda Ha.san oğlu Y• 
tar, Antalyalı 17 ya,ında Kaııııtı 

Vodineli 50 ya§ında Hakkı kııı 
Ayıe, Rodoılu 33 yatında Abdul· 
lah , kızı Fahriye, Aliiyeli 40 1~ 

. lı 
tında İbrahim kızı Ayte, 1z111ır 
40 yatında A vram kızı Göyo, )ı.tr' 
talyalı 50 yaırnda Ali kızı f atıl'' 
ve kızı Leman, Antalyalı Rif al ol 
lu Hayti, Bolulu 24 yaıındaMur -
dan oğlu Kemal, lıtanbullu 251' 
ırnda Muttaf a oğlu Ha.an, Jnebo 
lulu 24 yaşında yazıcı Oı.-ı'1 

Düzceli 24 yaırncla Mehmet ojlU 
Şeref; 

İıtanbullu 24 yaıında. Çinoğlu flİ 
dayet, İstanbullu 24 yaımda tlii
ıeyin oğlu Zeki, lıtanbullu 24 y•' 
tında Cafer oğlu Şükrü. Mani,.lı 
24 yaıında lımail oğlu Ali, lıtaıı · 
bullu 47 yaıında Salih oğlu Nd 

1 

ri, lıtnbullu 24 yaşında Hasan ol 
lu Muharrem, Bor inhisarlar ıne · 
muru 315 doğumlu Veyıi oil11 

Mehmet, kanıı Huriye, Ankarah 
27 doğumlu HU.eyin oğlu Halil· 
Ordulu Murad oğlu Kamil, vapıJ · 
run fİl'encisi Musto.f a, yağc11ı flsY 
rullah, 28 doğumlu Hüseyin oi 

1 

lu Y aıar, İzmirli 50 yaımda l{i 
1 

zıım kızı Ayte, vapurculardan Se· 
lim, katip Murad, üçüncü 1.apts~ 
Rami, makinist Halit, Nevzat, pdı 
liznn kaptan Bedri, telsiz memıJ -
ru Ziya, 

Sıhhiye memuru AbdurrahrnaJ'I• 
kamara tefi Semsi, Faik, Meh111et, 
Serdümen Muharrem, üçüncü k~: 
marot Necati, ya3cı Recep, ıerdıl 
men Ali, ambarcı Hasan, Salihi 
ate§çilerden Mustafa, Tahain; ıe
ne Tahsin, Davut, yine Davut, p11r 
muı; tayfa lbrahim, Istanbulht 
Veli; kömürcü Mehmet, }-}aş,P• 
oerdüınon TraL.ı.uuha Mohr4••ı .r 
teşçi Rizeli Ömer; yağcı PoI~tJtll' 
neli Mustafa, kömürcü Muh•:ıı; 
kamarot Alisan, ambarcı Riıeh 
Ahmet, büf;ci Mustafa, knnlıırot 
lıtanbullu Vahit. 

Adanalı komiser Beıir karı•• 
Naciye, oğlu Behcet, kızı Hııtic:t1~ . A' 

lzmir, (Telefonla) - İnebolu Antalyalı 50 yatında Mehmet 
vapurunwı batmasından ıonra kur kızı Fatma; İzmirli 40 ya§ınd~ Jto 
tarılanları bildirdim: "Anadolu za, Vanlı Musa, Mardinli Mchıı~et 
lu 73 yaıında Abdullatif oğlu Me- oğlu Zeki; jandarmadan te:rhi• e: 
mit, Andolulu Mehmet eğlu Şev- dilen Halil; Samsunlu Hasan oi. 
ket, Manisalı 16 ya9ında Hasan oi lu leıail, Samsunlu Ali cğlu Ah· 

lu Mehmet, Giridli 24 yatında Ah Akhiıarlı İsmail, Ordulu Ab • 
met oğlu Mehmet, anası Fatma, dullah oğlu Muta, Ordulu Meh : 
karısı Makbule, oğulları Ekrem, met; Ordulu Kadir, Ordulu erı1 I 
Ahmet, Aydınlı 22 yatında Meh . nıUah, Hnyrebolulu Osman. tu113

• 

met lzmirli 24 ya!ında Mehmet ı Ca kk ı · d kteb
1 

ya 1 - na a e Jan arma ıne r. 
oğlu Rifat, Selinikli 28 yaımda mürettebaından Şaban oğlu A 1' 

Ali oğlu Nezir, İnebolulu 28 ya • Çevrilli Ahmet oğlu yatar, Jetıı; 
trnda Tevfik oğlu Galip, Ankara bullu 335 doğumlu Abdülaziı od 
1 d . 1 o 
ı 24 yqın a Hasan oğlu Muıta • lu Zeynelabidin, Samsunlu 32 

fa, Antalyalı 21 Yatında mustafa ğumlu Mustafa oğlu Enver. 
oğlu Oıman, Merzifonlu 73 yaıın· Boyabatlı 24 yaşında Meb01;; 
da Mehmet oğlu Veysi kar111 Hu- oğlu Mehmet; Ordulu 24 yatıtl • 
riye Erzurumlu 25 yaıında Meh • Salih oğlu Ali, Boyabatlı 44 ~~ • 
met oğlu Suphi, Adapazarlı 25 ya şında Süleyman oğlu Ömer J-lıa• 
şında Cemal oğlu İbrahim, Çetme nü, Boyabatlı 24 yaşında Meh ,·. 
li 27 yafmdn Nezaket krzı Leman, 1 24 1 
İstanbullu 28 yaıında Necmed . met oğlu Fevzi; Çaltmıar 1 J-1 ts' 

şında Mustafa oğlu Ahmet; e1•1 din, kar11ı Mesrure, oğlu Nazmi, 111• 
Trabzonlu 24 yatında Osman oğlu dekli 24 yatında Hamdi, Çet 

Temel, İstanbullu 2225 yaşında ==N=e=-z=-=ah=a=t=, =Ç=e=ş-=m=e::s:l=i =ll=h:::ııa•n==. =--~"' 
Mustafa oğlu Nuri, Silipkeli 34 ya 
şında Ali oğlu Mehmet, Eskişehir- Saya fasulyesi 
li 24 yaıın::la Hasan oğlu Sadık, yetiştireceğiz , 
Ilgazlı 34 yaşında Cemal oğlu Uzun zamandanberi AvrııP~ .. 
Mehmet Ali, Antalyalı Hasan oğ dan getirilmekte olan soya fa.~el\e 
lu llyas, Ku! adalı 47 ya§-ında Meh yesinin de bundan sonra ıneJJl ~ 
met oğlu Cemal, çar~ambah 24 ya timizde yetiştirilmesi için şeker bııŞ 
şında Mehm~i:. oğlu Cemal, Osma - yetesi tarafmdnn teşebbüslere j 

niyeli lbrahim oğlu Mehmet, Ger lanmıştır. }\Ô'' 
redeli 40 ya.çında Nari oğlu Mu~tn tık tohumlar geldikten sonr3 ~j; 
fa. Bolulu i\l yn~ın::la Mehmet oğ . lfücre bunlaıın yetiştirilme ~J<tf 
lu Hnyru!Hah, hntaJ;rnlı 21 y.ı~m ö~rctilecektir. Bu nebattan 

da Abdulkadir o~lu Osman, An • istihsal olunmaktadır. 



Dünkü Keşi dede Kazanan Numaralar 
Eminönünde 1 ekkollu Cemal gişesi listemizin gösterdili 

mükafatları derhal verecektir. 

No. ?\o. Ll ı 
7 : 319 

18 30 322 
so 30 499 
ıos ao 502 
l3,3 30 508 
217 150 547 
297 500 G96 
31>7 30 698 
327 50 730 
::: 30 735 
381 500 741 

389 ~~ 7~~ 
<l37 50 875 
535 
641 ıgg 883 
69 5007 

3 50 125 694 30 140 
779 30 158 
868 30 210 = 100 331 
S?o 50 340 

"O 50 !IBl 
989 ~~ , 449 
10~5 "" 46-

70 30 ™ 
96 50 481 
llt 50 4SS 

~ ~ 512 
~') 5.>"7 
24 30 f;43 

711 100 687 
7ı>t 
817 30 725 
826 30 738 

50 754 

8fi66 50 6008 
95 100 

9lfl 30 13 

?~77 500301 92 .... 159 
9'79 30 196 
~0:)7 50 :J77 

l 607 
7 100 679 

24 50-0 768 
27 50 27 
~7 50 

loo ~67 
301 933 1:;5 500 

160 1 910 
2?7 ~~ !)69 
~~ 500 01~ 
44:1 •0 69 
t•. 0 Ot! 
•l.ı 30 ·~ 

=-o:t 500 171 
~ .... • "'O 207 

"11.ıtı ~-1 214 . 6lR ___ ı :;o 247 

R7t 100 :U2 
924 301 372 
931 3J :145 
t81 301 402 

~'lt9 50 486 
ZD2 30! :;39 
'"n 557 
~ ·)'t 50 -oo 
~~ 30 .., 
~2" . 628 .. 50 
);)~ 150 1 6:i7 
İ11\ 50 750 

609 501 904 
'68 30 927 
7!!.1 30 8048 
~~ 3:> 49 
~99 60 
917 500 

30 70 
9.ı.1 500 74 
10()7 1 

rıo 1 s2 
~: 301 144 
46 100 168 

[>() 1 221 77 50 234 
9G l~ 50 308 

187 so :na 
?o 30 S42 
~ 50 447 

Lira No. 

30 855'1 
50 601 

10-0 613 
50 672 
30 674 
50 783 
30 840 

500 873 
500 879 
30 915 
50 9Sl 

150 965 
80 969 
30 M50 
50 69 
501 ıos 
50 1'2 
50 178 
50 222 
50 244 
50 280 
30 280 
30 281 
50 332 
50 515 
50 ;;64 
50 680 
30 706 
30 7'2"/ 
30 1 815 sol s2s 
30 S.18 
50 10129 
801 170 
so , 185 
30 219 
30 425 
30 ;;19 
50 707 
50 720 
30 1 726 
50 849 
30 859 

150 995 
500 110.38 
150 73 

50 321 
30 322 
50 , 391 
MI 396 

t(lo
1 

ıss 
500 :;:ı,1 

30 1 609 
50 683 

188 il2 
150 ~11 
ıoo 1 829 
ao , ~ı 
50 R68 

1001 874 
30 ssı 

1001120'.!7 
~o 1 114 

1001 124 
50 2.34 

500 25R 
30 284 
50, 371 

1001 3.'W 
100, 180 

50 626 
30

1 

~8 
30 ı;:,n 

100 6GO 
30 ı; ~2 

500 999 
50, 130~1 
50 39 

5001 127 
301 141 
30 :-!:):l 
50 267 

Ura No. 

60 280 
50 308 
so :168 
50 ;;45 
50 595 
30 597 

150 639 
50 657 
50 ö:)9 
50 761 

100 803 
30 S.13 

100 ~57 
50 946 

lOO 14035 
30 tr1 ;o
0 

152 
189 

30 198 
50 ?\7 
50 -248 
50 :J03 
30 362 

500 36' 
50 367 

100 390 
50 424 
50 6 
501 

46 
179 

30
501 495 

;;15 
30 ;;20 
30 !l61 
30 !'i91 
50 635 

lSO s:;~ 
50 677 
50 688 
50 i:l9 
30 752 
50 769 
50 M9 
50 l;'.l2 

30 1 858 
60 930 
30 967 

150ı1:103" 
500 62 
30 161 
30 , 197 
ao• 215 
30 294 

500 310 
50 363 
00 4'gf -· 

1ı;o :l28 ~ 
50 617 \ 
30 618 
30 687 
50 79:l 
50 ~11 

500 i 'li.'7 

30 1 961 
:;o 990 
50 l 16't7!'l 
r;o 92 
50 14:l 
50 2:):-l 
50 ! 48" 
!lO :)09 

50!l I :i66 
100 :i91 
f>O;; ı;:a 

!)0 6:l9 
150 ~00 
:;o ~21 

100 ~8 
30 54 
50 8 

100 17087 
50 5.'l 
30 113 

Lir

30

a\ No. 

140 
160 191 
30 294 

500 463 
50 520 

500 549 
60 ~75 
30 :;97 
50 749 
30 761 
30 , 762 
30 798 
50 03 
50 902 
30 180M 
30 127 
30 171 
30 212 
50 324. 
30 273 

100 105 
50 :J3' 
50 423 
501 m 
30 7>02 
30 1 :>52 

575 
500 724 
30 Sil 

500 843 
:g 888 
50 93' 
M 19035 
30 57 
50 66 
30 112 
80 214 
50 372 
311 :J71 
50 ıo~ 

l 
ııo 

~o 416 
J,)() 14R 
30 ·ıs 50 ,) 
30 667 

500 745 
772 

30 795 
30 79'> 
50 801 
30 835 

100 g;-,g 
30 
SO S6l 

soj 9fs 
M,2o:lıı 
1~ 1 :l~ 

!l5 
30, 102 
20 142 
1 :-,ı ı t6!l 
5-00 Hiı:I 
500 't!17 
30 ~40 
30 1 ~ı:ı 
!lO t6:) 
50 -;\4 
30 ;;~ 
50 '";('~ 
50 ;7:; 
50 4177 
3() iOl 
30 7:-\9 
30 7f)l 
50 762 

12000 9~1 
r,o ?\Oil-4 
301 ~1 
30 'il 

l !iO t7S 
30 •Nt 
50, 202 
~o uı:ı 

Lira No. 

60 273 
30 380 
50 476 
50 489 
30 5'9 
30 618 

100 626 
50 666 
30 693 
~ '138 
30 747 

500 779 
30 852 

100 911 
30 979 
ıso 981 
50 :2017 
50 57 
30 65 

100 HY1 
50 113 
30 146 
50 1:15 
50 191 
50 194 
30 199 

500 260 
30 263 

150 2 3 
30 293 
50 322 
SQ 324 
50 329 
50 365 
30 375 
30 385 
50 410 
50 47, 
30 527 
5(1 608 
50 615 

100 723 
30 794 
50 802 
rtO 998 
50 23019 
so 81 
30 142 
30 223 
50 302 
50 380 
50 .t43 
30 .5.33 
30 a6l. 
50 643 -·· 30 6-i5 
50 657 
50 694 
50 786 
50 797 
30 Q07 

100 S:il 
30 865 
50 66 
30 24109 

500 116 
5() 135 
30 2;~9 
30 2sa 
30 :uo 
50 3:11 
50 ;$86 

500 461 
500 !)00 
150 r.47 

50 1)03 
501 fı23 
301 141 
301 760 
ao1 79;ı 

MI 797 
!iO 799 
!"',O l 878 

Lira No. 

100 887 
500 890 
150 932 
150 968 

50 25110 
30 138 
30 197 
30 345 
30 314 

600 518 
50 558 
30 687 

100 761 
50 78' 

500 S68 
50 :J94 

500 627 
30 658 
50 663 

50() 771 
100 791 
150 798 
100 810 
80 990 
60 27005 
50 132 
50 236 
30 2.'J9 

500 258 
30 359 
30 '52 
50 572 
30 62' 
80 7M 
30 719 
so 860 

150 879 
60 963 
60 280-03 

50 ' so ı• 
60 98 

1!50 11'7 
100 211 
60 2H 
50 215 
50 218 

500 248 
30 346 
60 348 
50 408 
30 437 
50 4M 
50 502 

500 580 ..... ~ 
30 593 
80 633 
;,o 691 

100 693 
50 764 

100 787 
30 79,l 
50 931 
50 961 
30 987 
50 29004 

500 !) 

1000 41 
100 12:> 

50 1;;1 
50 291 

15-0 298 
30 :J85 

500 406 
30 42.'\ 
30 47:; 
50 640 
30 671 
30 fi!\t 

500 712 
30 749 

150 7!19 
500 799 

•. , •. · .. ' ! ... .:.. .... · ,,.·,~... .,· .... ,,_ ..... · . ,·· . ~ t .. ··- t ·;,. . ... l • • • • • • • • 

Lira 

60 
80 

150 
50 
60 

öOO 
50 
60 
60 
30 

150 
50 
ôO 

100 
80 
80 
30 
30 

500 
30 
30 
30 
30 

100 
50 
50 

100 
50 

30 
30 
30 
r;o 
30 
fi O 
r;o 
60 

150 
30 
80 
30 
30 
~ 
30 
50 
50 
30 

100 
60 
!O 
50 

100 
1000 

30 
!O 
vv 

30 
50 
30 
30 
80 
?)() 

100 
50 
30 
30 
50 
30 
:lO 

500 
!'iO 
30 

150 
fiO 
50 
50 
30 
rıo 

wor 
150 

!lO 
10(1 

50 
100 

.1 

Z AY t ı 
Ziraat banka~ndaki heMbımda. kul-

Mufassal notlu 
kanunum edeni 

Z AY J 1 
bl>l~~tlan çantamla birlikte (Istan · 

landrğım z:ıtf mühürümü kaybettim. l':ıı·h1~1nci ilkmektep başmuallimliği) 
lı~ ru de kaybolmuştur. Yenisi yap -
~U ... lacağından kaybolan mühür hü -

Yenisini yaptırdığımdan eskisinin Herhangi bir hadtse e.sebebiyle ka . 
hükmü yoktur. <Y. No. 10811) 

--...ısuzdur. (\". No. 10875) Kasımpaşa güllıane sokağında 28 nunu tetkik ve o hadiseye müteferri 
numarada Ndzım. kanun hükümlerini bulup çıkarmak . '---.... Ş. Yorulmaz 

o,kiı Z AY t ~ dcır icra memurluğundan: 
lt.ır tahcuz ve paraya çeV'rilmcsi mu - 3927 numaralı kamyonumun arka 
'ad~;r hah 1&-11-935 tarihine mü - plikası za)i olmuştur. Yenisini ala • 
>t ~ cumartes i günil saat 11 den 12 cağımdan eski~inin hükmü yoktur. (V. 
taı adar Paşa limanında 3:> No. Ju No. 10814) 
'-tıı deposunda açık artırma suretile Tophane Kılıçali mahallesi Mes • 
lı lll acafından tn1ip olanlann mahil· çit ıokal• 10 numarada Veyael. 
~Q '1ıkora gelmeleri ilan olunur. (V. -------------------
~ iLAN 
'l' ~------------ Istanbul asliye birinci ticaret mah· 
Al{Sh•tE SATILIK ARSALAR kemesince 2S-6-935 tarihinde tas -

taki mlişkOllt maldmdur. 

Eserin sahibi, bu müşkülltı gider 

mek içi (Her maddenin altına: Ka. 
nunu ~· ·.,nt, Borçlar, Ticaret Ka . 

nunlarında allka ve irtibatı olan) 
maddeleri hül!salariyle birlikte yaz 
mı~ tetkiki son derece kolaylaştırmış. 

tır. 

H!kimler avukatlar, talebe, ve hu · 
kukla iştigal eden zent aradıklarını 
derhal bulmakta güçlük çc.>kmi~ erek la.t.~ava.sının letafeti ve iyi menba su- fiye.sine karar verilen Beyoğlu Par -

C i e meşhur Kısıklı'da tramvay cad makkapı mahallesi telgraf sokak 8, 11, •- ------------
~tSa~de fevkaHide nezaretli müfrez 13 No. Iardn pamuk mensucat ve hav- Han 42, 43, 44 numaralarda tasfiye 
>itı/r, bedelinin% 30 u peşin, % 70 i lu fabrikatörJüğü işi ile uğraşan "Sa- memuru avukat Ekrem Iıhamiye mü· 
~ttıı~ taksitle ödenmek ve ilk taksit muel Pardo ve Hayik Papazoğlu ve racaat ederek alacaklarını kaydettir· 
bı)~r Verilmez ferağ muamelesi ya · sürekAsı "kollektif şirketinden ala - meleri ve yukarıda ismi yazılı şirke -
~tıl' k tizere taks itle satılacağından cakh olanların bu ilbın gazetelerde te borçlu olanlrın borçlarını vndele -
ltıy:;lertn Galatada Fermenecllerde çıktı~ gtlnden başhyarak btr ay t~ln- rinde yine tnsfiye memuruna ödeme • 
it k ~hanında (6, 7) N. ya 11 den den her gUn ondnn onikiye- kadar ls leri lazım geldiği ilgililere bildirilir. 

adar nttiracaatlarr. (Tel: 42235) tan bul Aşir efedi caddesi Türkiye (V. No. 10809) 

7 - KURUN 13 il. TEŞRiN 1935 ~ 

Tramvay Gidiş - Geliş Saatleri 
lıtanbul TramıJay .Şirket; (1935 yılının 1 lkincitC§rinden sonra) Pa· 

:ardan bCZ§ha günlerde gidi§ - gelif kış programı 

No. Yollar llkkalktş Aralık Dakika Sonkalkıı 

10 Şi9li - Tünel 6,15 

Tünel - ŞitH 6,35 

11 Şişli - Beyazct 7,15 

Beyazıt - Şiıli. 7,55 

12 Harbiye - Fatıh 7,00 

Fatih-..- H•rbive 6.15 

12 A Harhiye-AksaBy 7,20 

Aksaray - Harbiye 6,35 

ıs Taksim - Sirkeci 7,30 

Sirkeci-Taksim 7,50 

16 Maçka - Beyazıt 6,30 

Beyazıt- Maçka. 7,15 

I 

16A Şiıli (Depo) Eminönü 6,15 

Eminönü - Maçka 6,45 

llk kalkış 7,30 10 
7,30- 9,00 6 
9,00-17,30 6 

17,30-19,00 6 
19,00-Sonkalkış 10 

llk kalkıt 9,00 14 
9,00-17,30 21 

17,30-19,00 1~ 

19,00 Son kalkış 26 

llk kalkış 7,30 14 
7,30- 9,00 8 
9,00-17,30 8 

17,30-19,00 8 
19,00 Son kalkıt 15 

llk kalkıt 9,00 17 
9,00-17,30 17 

17,30-19,00 14 
19,00 Son kalkıt 28 

İlk kalkıt 9,00 7 
17,30 Son kalkıt 7 

tık kalkıt 7,30 11 
7,30- 9,00 8 
9,00-17,30 9 

17,30-19,00 7 
19,00-21,00 15 
21,00 Son kalkıı 20 

İlk kalkıt 7,30 15 
7,30- 9,00 7 
9,00-17,30 16 

1 7,30 Son kalkıt 7 

23,40 

24,00 

23,00 

23,4S 

23,55 

2l,10 

19,05 

19,25 

23,15 

24,00 

7,0S 

20,00 

Maçka - Eminönli 7,20 19,30 
--~~~~--~~~------~--~--~--~------~ 

17 Şiıli - Sirkeci 7,00 İlk kallat 9,00 S 19,30 
9,00-17,30 11 

Sirkeci - Şitli 7,30 17,30 Son kallat 8 20.05 

17 A Mecidiyeköy - Emiönü 6,45 ilk kalkıt 7,30 21 ıs,::m 
7,30- 9,00 21 

Eminönü • Mecidiyeköy 7,20 17,30 Son kalkıt 21 19,00 
~~~--~~~~-~~~~~~--~~----~~~~ 

19 Kurtulut - Beyuıt 6,lS llk kalkıt 7,30 15 23,00 
7,30- 9,00 8 

Beyazıt - Kurtuluı 7,00 · 9,00-17,30 9 23,45 

19A Şişli (Depo) Eminönü 6,05 

Eminönii - Kurtulut 6,40 

Kurtulut - Emin8nü 7,10 

22 Bebek - Eminönü 6,30 

Eminönil - Bebek 6,40 

Bebek - Beıildaf 

23 Ortaköy - Aku.ray 6,30 

Aksaray - Ortaköy 7,15 

34 Betiktaı - Fatih 7,00 

Fatih - Betiktaı 7,40 

32 T opkapı - Sirkeci 6,20 

Sirkeci - T opkapt 6,50 

33 Y edikule - Sirkeci 6, 15 

Sirkeci - Y ediku!e 6,45 

37 Edirnekapı-Si rı.ed 6,15 

Sirkeci - Edirnekapı 6,45 

17,30-19,00 g 
.. 19,00-21,00 15 
~1 .nn a __ .1-n-s 0:1 

tik kalkıt 7,30 1 s 
7,30- 9,00 8 
9,00-17,30 16 

17,30 Son kalkış 8 

llk kalkıt 7,30 1 O 
7,30- 9,00 8 

ı 9,00-17,30 14 
17,30-19,00 8 
19,00 Son kalkıı 20 

İlk kalkıt 7,30 1 S 
7,30- 9,00 10 
9,00-17,30 15 

17,30-19,00 9 
19,00 Son kalkıt ıs 

llk kalkıt 9,00 10 
9,00-17,30 14 

17,30-19,00 9 
19,00 Son kalkıı 15 

llk kalkı9 7,30 8 
7,30- 9,00 7 
9,00-17,30 11 

17,30-19,00 1 
19,00-21,00 16 
21,00 Son kalkı, 20 

ilk kalkıt 7,30 8 
7,30- 9,00 7 
9,00-17,30 11 

17,30-19,00 7 
19,00-21,00 16 
21 ,00 Son kalkış 20 

Uk kalkıı 7,30 1 O 
7,30- 9,00 7 
9,00-17,30 10 

17,30-19,00 6 
19,00-21 ,00 15 
21 ,00 Son kalkış 20 

7,JO 

20,00 

19,30 

23,20 

24,00 

24,40 

20,00 

20,45 

20,00 

20,45 

23,15 

23,45 

23 10 

23.40 

23 ıs 

23,45 

lstanbul deniz ticaret 
müdür üğünden: 

Müdüriyet mo~fö·leri için 15. 20 ton benzin kapalı zar:· usulivle 
ve Algarina için 1500 Vilo makine yağı açık eksiltme ile alınacaktır. 

Benzinin yüzde 7,5 teminatı muvakkatesi 510 lira ve yağ n yüzde 7,5 
temınatı muvakkatesi 36 liradır. bteklilerin teminatı muvakkatelerı 
ni Vilayet muhasebec' ~iğine yatr dıklarıntı dair mak buz veya banlcu 
mektuplariyle yevmi münakasaı olan 18 - 11 - 935 Pazartesi günü 
saat 14,30 da Satına lma Komisyununa ve tnrtnamevi ı;()rnıek üzere 
Müdüriyet idare ıube,ıne müracaatları ilan olunur. (6899) 
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Posta ııutuau No 441 

ANK ··----·--------··· ................................. .-~ 
NEDiR? 

MAclAZASI: letanbul Yenlpoatane caddeal No. 39 

Mantoluk ve robluk yUnlerlmlz 

Gelnıiştir 

pamuklu, patlskalar, ketenler 
Beyaz ve renkll 

Tuhafiye dairemizde en zengin çeşit 
Hazır ve llçU Uzerlne 

Gömlek, pijama, kuan dU fU, robdUşambr 
Ksfllk lhUyaçlarını temin için muhterem mUfterllerlmlzln 

tef rlflerlnl haasaten rica ederiz. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara.ko) - Köprilbqı 

rel. 42.'lf2 · Sirkeci Mflhttrdar ud~ 

Han t~ı~ron: 22740 •-•I 
Ayvalık Yolu 

ANT AL YA V ~i>uru 13 1-
kinciteırin ÇARŞAMBA günü 
ıaat 19 da A YV ALIC...A ka· 
dar. (7094) 

Me1sin tolu 
ÇANAKKALE Vaı>uru 14 

lkinciteırin PERŞf.MBE günü 
ıaat 11 de PAY AS'A kadar. 

{7095) 

Bu 

NEON 

Tes~satını CiHAZ TAKIMLARI 
• l•t. Levazım Amlrll§I Satın 

Nefaset• Metanet· Ucuzlukınlllll•• Alma t<omla<1onu illnları 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
\ 

30 
20 
10 
20 ,, 35 

6 ,, 26 

,, 
" ,, 
" ,, ,, 

10 ,, 46 ,, " 
Talimin edilen heder 45840 lira olan yukarda mıktan ve dnıi 

yazılı Malzeme Asken i: abrıkal.ır Umum Müdürlüğü Satına ima Ko 
miıyonunca 27 - lkinc; teırin - 935 tarihinde Çartanba günü aaaı 
15 de kapalı zarf ile ihalf' edilecektir. Şartname iki lira 30 kurut 
mukabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temınat olan 
3438 lirayı havi teklif n° ıktuplarını mezktir günde ıaat 14 e k'lda' 
Komiıyona vermeleri ve kendiler inin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki veaaikle mezkQr gün ve saatte Komisyona mü• 
racaatlarL (&JSS) 

idareleri lstanbul ı~vazmı A -
mirliğine bağlı kıtaat için 4200 
ton buğdayın kırdırılması 26/ 11 / 
935 sah günü saat 15 de Tophane 
de satmalma komisyonunda kapa. 
lı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Muamele ve koruma vergileri ci -
heti askeriyeye ait olmak kaim ve 
ince kepek müteahhide terk edil -
mek prtile buğdayın beher kilo 
kırma ücreti 55 ıantimdir. Muvak 
kat teminatı 1732 buçuk liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. lıteklilerin kanunda 
iıtenilen vesikalarla p.rtnamede 
ya.zıh ıeraitini haiz olanlarm tek
lif mektuplarnı ihale saatinden bir 
aaat evvel komisyona vermeleri. 

atie 

yapmıştır. 

*Neon,, her renkde ayd.mlık neşreden bir nevi cam tüptür. Gece_ ...t6 
llmlarında ve dekorasyonda kullanılır. Devamlı bir hat halinde ı.v:, 
nan aydınlığı son derece az elektrik cereyanı sarfeder. Asri ve Mo 
bir rekllm vasıtası oldafu için Avrupada pek çok istimal edillll 

Jandarma gene) komutanlığı Ankara _ .. _243"_"•=1~9" ___ _ 

dir. Boruların her şekle girebilmesi resimleri reklamları dahi ~ 
eder. Neon tüpleri ile reklAm yapan müesseseler rekllm hwı 
raldplerl hayrette bırakan neticeler elde ederler. Verimli ve 
rokJAmrn ancalc Neon tilplcrl "A:SıtAoilc elde: c'11h:\;t:iiu1 liu5ih•JıP 
rekllm mütehassısları tasdik etmektedirler . 

satınalma komisyonundan: 
EYaafma uygan olmak gereğ • yle (20,384) çift kundura 14 -

ll - 935 i-erıembe günü ıaat 14 de kapalı zarf uıuliyle Jandarma 
Genel Komutanlıgı kurağında s:l tın alınacaktır. K unduranıa bir çif 
ti için 500 kurut değer biçilmıştir . Şartnamesi 510 kurut karıılığın
da her ıün komİlyondan ahnabilır hlekliler 2490 .;ayılı kanunun 2 
ve 3 cil maddesinde yazılı belgeler ve 6346 liralık Hk teminat mak· 
buzu veya banka mektubunu muhtevi mektuplarını kanunun 33 cü 
maddeıine uygu:l olmak üzere .!k siltme günü ıaatinden bir ıaat ön-
ceye kadar komisyona vermiı olmaları. (3181) (6808) 

1 ıatanbuı l:::Seledlyesı ııanıarı _______ _. 

Ketif bedeli 1884 lirR 2 kuruş olan Fındıklıdaki 13 iincü mektep 
ı;.Jıçeıine dikilecek anıt açık eksıltmeye konulmuı, ihale gününde iı 
teldiıi bulunmadığından eksiltme 15/ 2 citetrin 935 tarihin~ uzatdr 
IDJfbr. Şartnameıi ve keıif evrakı levazmı ~üdürlüğünde görülür 
Ebiltmeye girmek istiyenler 2490 No.h kanunda yazılı vesika ve bu 
na benzer it yaptığına dair Bayındırlık direktörlüğünden taıdik etti
rilmlt ehliyet veıikası ile 142 lirahk muvakkat teminat makbuz ve 
mektubiyle birlikte 15 12 citetrin 935 Cuma günü saat 15 d~ Daimı 
EncGmende bulunmalı•Jır (l.) (7140) 

Sinir ve akıl hastalıkları 
Mütehassısı Dr. ~tem Vassal 

Oalaloflu Hilaliahmer caddesi Keçlgö ren apartımanı kat No. (1) Tel: 22033 
ErJ: Kadıköy Bahariye ileri sokak numara 3. Telefon: 60791 

Türk Hava 
Büyük 

Kurumu 
Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etm~ştir. 

2. ci keşide 11 1. ci Kanun 935 dedir. 
Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
lerle ( 20.000) liralık bir mükafat vardır .. 

.-- Dün ve Y ann --..... 
Tercüme külliyatmm 4 üncü 

serisi tamamlandı 

1 O kitap 520 kurut 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 Rasin Ahmet Reıit 
32 Arist.o Metafizik Hilmi Ziya 
33 l ıkender Haydar Rifat 
34 K...dm ve So .ıyalizm Sabiha 

35 Demokrit 
36 Dinler Tarihi 

Zekeriya 
Haydar Rif· 
Hilmi 0mer 

37 Filozofi ve san'at Suud Kemal 
38 Etika Aiaoilu 
39 Heraklit Haydar Rifat 
40 Ruhi mucizeler Cemil Sena 

Mutlli.ka alınız ve okuyunuz 
lıtanbul • Ankara caddesi 

lstanbul 5 inci icra 11U!murluğun .. 
dan: 

l\lahcuz ve paraya çevrilmesine ka
rar verilen pastane takımı, masalar, 
örtüler, hezaran sandalyalar, koltuk
lar, avizeler, abajurlar, halılar, muh
telif Frigiderler, teraziler, tahta ban 
ko vitrinler ,.e dolaplar, aynalı du • 
var vitrinleri, Stor ,.e perdeler, mer • 
merler, çay hakve ve dondurma ka · 

NEON Asri Reklam Vasıtasıdır• 

SA TiE' ye danışıriız. 
Salıpazarı, Necati Bey caddesi, Telefon: 44962 - 3 -................................ ~ 

1 01111ı ı 111nııı1rı ıe 11111ıırı ıııııme üııı ıdamı 111111, 
Muhammeıi oedelı 17853 ıira olan 32 kalemden mürelrlıfl' / 

yazıhaneıı, etajerli ve et•jera17 memur masası, telgraf ma.IO--' 

ıası, orta masası, etajerl; küçük memur masası ve etajen, ı.._,...;; 
telefon etajeri, doıya, kur tun yangın ve abonoman kameıett .. -
yat bilet, eczane için il~ç dota!)ları, ıandalya, ıef<l5tren, e"1~ 
dadı aıhhi, f&md•n, alet ve mektup sandıklan. tahta kiitt • 1 JI 
2 ve S metrelik tahta rampa, hçı rampuı, ilan tahtası, etiket. 

1 t ' 
ıı, 4 metrelik tahta meıt\iven .ahla .lyak altlığı, laburatuvaı ~I' 
hıma, eczacı içm ç.alıtm.a ve trzacı yazı masaları ~5 - 11 _... S ili' 
pazartesi günü •l'llt 1S,3C da ka;n.h zarf uıulile Ank'arada id-" 
nuında ıabn afınacakdır. ~ 

Bu ite girmek iıtever~lerin 1:i38,97 liralık muvakkat ; ~· 
vermeleri ve kanunun tarin eu;ği vesikalar ve ite 17irmeie _,,,,; 
nuni bulunmadığına dai · bevanname ve tekliflerle aynı ıiil' 
14,30 a kadar &omiıyon reis • i ğine vermeleri lazımdır. ~ 

Bu ite ait ıartnamele Am· ara da malzeme da.ireıinde :;.s.ı · 
darpaıada tesellüm ve sevk müdu rlüğünde parauı olarak 
maktadır. (7J33) __/ 

dehleri, tepsiler, havagazı ocağı ve lstanbul ıı·manı sahı·ı sıhhıye 
sair eşyalar 14-11-93:> tarihine mü • • 
sadif perşembe günü saat 9 dan 10 na k • 1 k • dstll 
kadar Taksim Şehit Muhtar Bey cad- mer ezt Saf J03 ma OffiJSYODUD ·~ !.JI 
desi 143 - 14;; No. lu apartımanın ö • Kırk kalem _.vrakı , •.tbucs k.ı ğıd ve malzeme11 nıerke~ 
nünde açık arttırma sur~tiJe satıla -
cağından taliplerin vakti mezktirda verilmek üzere tabettiralecektir. 
mahallinde bulunacak memura mü . A - Tahm.n ~etle ~ 375 liracır. .,si ı/ 
racaatları ilan olunur. (V. No. 10816) 8 - Şartnameleri t 4anbul Limanı ıahil sıhhiy~ merk 

mından parasız alınır. c(• GJ1~ 
Alman bayan 

Çocukları terbiye yahut ev idare 
etmek için derhal iş arıyor. 1~; bon 
servisleri vardır. Lutren aşağıdaki 

adrese yaZlnız. 

"G. Z.,, Posta kutusu 2032 lstanbul 

Sahibi: ASIM US - Vakıt matbaas 

C - Eksiltme 19 lk : ncitı:>:srin 935 Salı günü saat 14 · _,.. - .. ,, 
da Karamustafapafa sokağında lstanbul limanı ıaht\ sıhh•Y 
ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme açık olacaktır. dıi' 
E - Muvaklrat teannat 29 Hradır. ş ~· 
F - Eksiltmeye gittceklerinmatbaa aahibi ,-,1duklll~~; "~ ':-· 

Ticaret ve Sanavi odasmm 935 senesi vesikasın ı g0aterJ1'1e 
1 

f;,I 
vakkat teminatlarını safi.~ on dörde kadar vezneye ;11tır=-l 


