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Hiikiimete Saliıhivef Verildi 
Ekonomik ve finansal tedbirlerin tatbiki hususunda hükumete sa14hiyet veren kanan 

layihası dün Kamutayda müzakere ve kabul edildi. 2 nci sayıf amıza bakınız. 
ııı............---~--~~~~~~~~--~~~~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~,..--~------

lOOQ ltalyan 1 Boğulanlar Gömüldü 
Habeşlere esic lnebolu vapuru çarkçı başısı Saü.m, 
Bir Habeş sultanı 5000 
askerile ltalyanlara geçti 

Ra. i;ukıa'nın Ma kalledekl ıarayı. 
- Yazııı 6 ın::ı aayİfada -

ahire' de nümayişler ve 
kanlı çarpışmalar . 

illgmz general konsolosluğunun 
camları taşlandı 

· ~ef d partisi, Başbakan Nesim Paşanın 
çekilmesini istiyor 

~ire, 13 (A.A.) - VeH 
l~ İ İcra komite 'i lngiltereni~ 
İlae ana yaaaaını m~riyet mevk · 
~ ~OJnıağı reddettiğini l>ıldi
--. ~~ Samuel Hoıt.r~'un nut~u -
'-qı duyduğu hqnutsuz.uğı. 

olmamağa karar verrnittir. 
Sanıldığına göre. Vefd putiıi, 

Nesim patadan çekitmeıini iste · 
mittir. Buna kartı Nfl:ıİm pq.uıın, 
bugünkü ahvalin ik~mar mevkiin. 
muhafaza etmeyi i~p ettird~ ğin i 

(.";mu Sa. 6 Sü. 2) ~aluadiyle, hUkUnıete &1rka 

lialiç vapurları belediyeye geçiyor 

birinci kaptanı itlıam ediqor 
Mehmet Ali dün 

mahkemesinde 
tevkil 

Çarkçıbaşı kap
tanı itham ediyor ı 

lzmir Such Ceza hakyerirule teı.:~if edile-:ı bı · 
rinci kaptan Mehmet Ali "Ben uaz~lemi yaptım 
mürettebat hatalı hareket etti,, diyor. Çarkçıbcış 
Salim i•e: "Vpur demirlecliği vakit oca!ılar l:Jali 
yefte idi. Yanm saat sonra battık. Enıir veril•r. idı 
vapuru karaya oturtabilirdim,, diyor. 

. Va~ icinde !taruıltlık Rwlos örllerinaf. 
~·.7'11;'1rıa ,.,..... .. .,.,._ GlhiUlt Dii)'en • 

Lan kaptan Afe,~met Ali menetmİ§. 
Vapurun i~inde 146 kifi bulunduğu anlcıftl 

mııhr. Bunlardan onunun cetedi bulunduğuna gö 
re 14 lrifİnin kayboldııfu belli oluyor. Bu tl'f'acio 
küçük ~ocaklann· da bulandııfu .öyleniyor. 

Kazaya kurban gidenin, dün lunirde büyiif 
bir törenle gömülmüflerdir. Kazadan lıurtul rılar 
Eğe vapuru ile Cuma günü ıehrimfre getirilecek 
'erdir. 

su1h ceza 
çekildi, 

Izmir 
sorguya 
olundu 

lnebola PiluG.riJ Mehme~ .~r:1lsrn~ra,~ 
tevkifinden .onra 

lneliola oqara laclauila· larlanlcın, Ji.aaelelertlnı lHmltıtı · I. ıtdr · meınldef 1tada1.'anftlni• 

•Vçüncii ltaptaıı Millôzım ka,,. 
Rômi tan Re~i 

Jzmir, 13 (Telefonla) - Çarkçıbap 
Salim ile görüştüm. Şunlan söyledi: 
"- Vapur demirledifi vakit ocak· 

' 

1ar faaliyetteydi. Emir verilseydi va· ·Yhe yıru hra.ya p.."'kcın .om-a Blen Urinei .alltlPW Besim lcrwuı 
puru karaya oturturdum. Demirledik- • 
ten yum saat sonra battık. istiklal ve ,ocakla. ıyl~ beraber 
.apuru yetişmeseydi, bugün hepimidn dilmiştir. Bu rivayet, yapılan tahJd • Bu arada blrlAd kaptan Mehmet 
cenaze merasimi yapılacaktı.,, kat sonunda yalanlanmıttır• Diğer Ali De Odndıbp&aa himln yolda 

Yolculardan bazılannın ölen kap • kaptanlarla yapılan muvacehede n- kaYP ettfklert Ye l\!;-hmet Alinin ı. 
tan lJesimiu kendisini sandala atar - pur batarken her I~ b,tanm ,.,. • •e 1allaaea -.ıt ·cıe söyl ..... ,._ 
ken arkasından gelen yolculara ta - run üst kısmındaki varc1Jyadaı bulua.. bt ~ etmealfltt. 
banca çektfiini aöyledik1ert rivayete- iuklan &nlafllmııtır. {!Joıtıı Ba. Ş Sü. J) 
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Loit Corc lngiltereyi har e sokacaktı! 
Siiveyş kanalı niçin kaoatılarnadı? 
lngiliz Dışbakanı Loit 

Corc'u tenkit ediyor 

Loit Corc 
lngittereyi ItafyanJara 

benzin satmakla 
suçlandırıyor 

~nnııı ıtıaııı •ıım11ınııı11mııııııı1ıııııtllltı11111ııı1111ıın111fl•llllnn'lf 

( Sovyet ) 
E s 
\ ihtilalinin 18 nci yıldö- i 
:: .. .. .. b ·ı ı 
~ numu munase etı e § = ~ § i 

Londra, 13, (A.A.) - Sir Sa - i Atatürk'ten 1 
muel Hoare verdiği bir söylevde, f valenı'n 'e ~ 
Loyd George'un ve işçi partisi § .n.ı § 
mensuplannm, Süveyş kanalının ~ .Y 
ve .Cebelütta_rk'ı a~luka ~tmek su Ankara, 13, (A.A.) - Sovyet 
retıle l~ly~ ıle D~gu Afnkası ara ihtilalinin 18 inci yıl dönümü mü· 
smdaki ~una}ml~tı .ke~~k hu · nesebetiyle Reisicumur Atatürk' 
susundaki tela~len!le. ıtıraz e - ün sosyalist şuralar birliği icra ko
derek şunları soylemıştır: mitesi reisi B. Kalinine çektiği kut 

"Bu tar~da hareket etmiş olaay. lama telgrafı ile Kalininin buna 
dık, ıimdiye kadar İtalya ile harp verdiği cevap aşağıdadır: 
halinde bulunmuı olacaktık. İfÇi Ekselinı Mösyö Kalenin: 
partisi mensuplarile Loyd George' Sovyetiıt aoayalist turalar bidi-
un tavıiyeleri bizi muharebeye ıü ği icra komitesi reisi. 
rükJemit ve ulmlar aoıyeteainin MOSKOV A 
esasını teıkil eden kollektif hare - Birinciteşrin ihtilalinin 18 inci 
keti de ortadan kaldırılmIJ ola • yıl dönümü münasebetiyle en har 
caktır.,, tebriklerimi, şahsi saadetleri ve 

LOYD GEORGE ATEŞ 
PUSKOROYOR 

· Eski İngiliz Başbakanı Loyd 
'George, (San doy Ekspres) de çı
kan bir makalesinde, zecri tedbir 
leri, pek şiddetli bir lisan ile ten . 
kid ederken, zecri tedbirleri bir 
gösterişten ibaret görüyor ve di -
yor ki: 

"Zecri tedbirlerin bazıları tat • 
1.ııK. eaumeKte ve DaZrları da tat • 
bik aahaamageçmek üzeredir. La
kin bu tedbirler, bunclan uzak ka
lan birçok büyük devletlerin, 1 • 
t:ılyaya yapacakları yardımlar ya 
nında f aydaıız olacaktır. Hatti. o 
kadar ki, İtalya bu ıuretle korku · 
tulmuı değil kızdırılmıt buluna . 
caktır. 

İtalyanların Habe~istandaki pek 
sessiz devam eden hareketlerinin 
efkarıumumiyede bıraktıiı tesir; 
lngiltereyi tehdidkar bakıtların -
dan çekinir gösteren bir mahiyet· 
tedir. . 

lngiliz d11 bakanı (Sir Samuel) 
in Cenevredeki töylevinden sonra 
Akdenizde toplanan lngiliz do • 
m:.nmu1nm, Amerika -.e Avrupa
'da yaptığı tesirin sonu gelmemiı • 
tir. Bu iti bataramıyacakıak niçin 
baıladrk? 

· Habef iıtıana, tepelerine bomba 
yağdıran ltalyan tayyarelerinin 
benzinini aatan lngiltere deiil, u 
mulmadık yağmurlar, Habeşista • 
nm tabi[ arizalan yardım etmek -
tedir.,, 

ITALYA DURUMU TAVZiH 
ETMEK iSTiYOR 

Roma, 18, (A.A.) - "Giomale 
D'italia,, gazetesi yazıyor: 

"İtalyanın zecri tedbirlere kar . 
şı, devletlere tebliğ ettiği nota -
nın saiki korku değildir. İtalya, 
sadece, durumu tavzih etmek iste 
miştir. 

Zecri tedbirlere, şiddetli bir mu 
kavemetle mukabele edecektir. 1-
talya ayni zaman'da zecri tedbir -
lere iştirak eden devletlere bu hu 
sustaki mesuliyetıerini hatırlat . 
mak istemiştir. Çünkü bu hareket, 
'dünya ekonomisi üzerinae tamir 
kabul etmez neticeler doğuracak 
hr.,, 

'lECRI TEDBiRLERE MISIR DA 
iŞTiRAK EDiYOR 

Cenevre, 13, (!l.A.) - Ominike 
Cumuriyetile :MISir hükumeti zec
ri tedbirlere iştirak ettiklerini teb 

dost ittihat milletinin refahı hak 
kmdaki samimi temennilerimin ka 
bulünü zatı devletlerinden rica e· 
derim. 

KAMAL ATATÜRK 

Ekselans Kamil Atatürk 
Cumur Başkanı 

ANKARA 
llk teşrin ihtilalinin yıl dönümü 

münasebetiyle göpderdiID.niz teb
rık telgrafınıza mütehassıs oldum. 
TeŞeK.R:Ur1enınJe bırll.Kte saa<tetı ~ 
niz ve dost Türk milletinin ref a · 
hı hakkındaki temennilerimin ka 
bulünü rica ederim. 

KALININ 
Ankara, 13, ( A.A .• - Sovyet 

ihtilalinin 18 inci yıl dönümü mü 
nasebetiyle Başbakan İsmet lnö • 
nü ile Sovyet Halkı Komiserle · 
ri meclisi reisi :Molotof, dış ba -
kam Tevfik Rüştü Aras ile Sov -
yet diş komiseri Lltvinof arasın · 
da teati olunan telgraflar ~~ğr -
eladır: 

Birinciteşıin ihtilalinin 18 inci 
yıl dönümü münasebetiyle Cuınu 
riyet hükumetinin en hararetli teb 
riklerine terdi! en riyasetleri al • 
tında bulunan ittihat hüktimetinin 
devamlı muvaffakiyeti için en sa
mimi temennilerimi ekselfinsmı · 
za arz etmeyi hoş bir vazife adde -
derim. 

iSMET INÖNÜ 
Birinciteşrin ihtilalinin yıl dö . 

nümü münasebetiyle vaki sevimli 
tebriklerinize samimi teşekkür -
lerimle birlikte dost Türkiye Cu · 
muriyetinin refahı ve riyasetiniz 
altında bulunan hükumetin devam 
lı muvaffakiyetleri için temnnile
rimin kabulünü rica ederim. 

MOLOTOF 

Italya sosyeteden 
çekilecek mi? 

Roma, 13 (A.A.) -Tevere ga. 
zetesi, İtalyanın uluslar soıyete • 
sini terkedeceğini çok açık olarak 
telmih ederek ve uluslar aosyete 
ıini tiddetli ıurette tenkid eyliye
rek diyor ki: 

"Uluslar sosyetesine ittirik, mü 
eases üye sıf aliyle ltalyaya çok ba 
halıya mal olmu§tur. Halbu ki, \l 
luslar sosyetesine üye olmakta de 
vam etmek bugün ltalyanrn sabır 
fedaki.rlığma dahi değmez. !tal · 
ya, zamanında, bu düımanlık gös 
teritlerine cevap vermeye ve bu • 
nu en hissedilir tarzda yapmaya 

· a adır. 

Hükiimete salahiyet verildi 
Kral Venizelosla IAfgon saqlavı söz aldı, 

konuşmıyor R. Aras izahat verdi 
Atinaya geldiği gün sıkı 
inzibat tedbirleri alınacak 

Atina, 13 (Kurun) - Kralm 
mutemedi Bay ST.e:t General 
Kondilia ve General Metaksaıla 

uzun müddet görütmüttür. Bir te
merküz kabinesi tee:<ili gayre~leri 
zorluklara uğram.:ıktadır. Bay 
Makıimosun veyahut Bay Mina • 
lokopolosun baıkanlıiında bita -
raf bir kabine tetkiH muhtemel 
görülmektedir. Fakat hükUnıet 
mehafili, bu tarz hallere muartz 
bulunuyorlar. 

KRAL NE YAPMAK 
iSTiYORMUŞ? 

Atina, 13 (Kurun) - Kat\me
rini gazetesine göre Kral Jorj biz• 
zat Venizelosçular!~ Ven\'Ze 
los aleyhtarlarını uzlaıtırmr.ğa 

teıebbüs edecektir. Kralın Par~s
ten geçerken V enizelosla gö.·'j§e
ceği rivayetleri teeyyüt ebnemi,. 
tir 

)i Q ,,., • 

ELLi ÇARŞAMBA YA HARE-
KET EDECEK 

Atina, 13 (Kurun) - Başba • 
kan General Kondilisin beyanatı
na göre Kral Jorj Belgrada ufra· 
mıyacak Paris, Roma, Flonnsa 
yoliyle 24 Teıriniıauide Atinada 
bulunacaktır. Kralı alıp getirecek 
olan Elli kruvazöriyle iki muhrip, 
gelecek Çartamba gilnil Brindi -
ziden hareket edeceklerdir. 

HükUmet Kralm Atinaya ge . 
leceği günde fevkal&.de inzibat 
tedbirleri almaktadır. Kral alayı• 
nın güzergahında bu!unan evler · 
de oturanlann hüviyetleri zabı -
taca sorulmuf, Kralın muvanli.t 
ıünü mezkGr evler" zabıtanın 
izni olmadıkça misafir kabul e • 
dilmesi, alay geçerk~n pencere 
lerden ve balkonlar:lan çiçek ve 
konfeti atılması yasak edilm:ştir. 

Atina, 13 (Kunm) - HUku · 
metin karariyle adalara 80 komü· 
nist sürgüne gönderi!n1iıtir. 

Eski Cumada b;r 
Türkü soydular 
Sofya, (Özel) - Eskicu:na 

kazasının Balçevu k~yünde geçen 
gece, canavarca bi: !:! skın yalJıla 
rak, müthit itkenct'!lerden sonra 
Ömer oğlu Hasan i.ım;nde bir 7a· 
vallı Türkü soymuflardır. H ,.Y 
dutlar, gece karanlıkta Ha•.ıımn 
evine girmitler, silih ve bıçak!a -
rını çekerek dövüp \c vmeğe, ~ıu · 
yika batlamıtlardır. 

Çok feci eziyet!erden sonra 
zavallı Türk, paralannın yerini 
göstermeğe mecbu: olmuf, ve 
haydutlar, Hasanın, ..arı lira , ka· 
ğıt para ve kıymet~i ev eşyahrını 
alarak savuıup gitır.lflerdir. 

Hükumet, haydutJrrrı yak<\!a -
mak üzere takibata hatlamııtır. ( 

Berç TUrker Diyor ki : 

Avrupa diplomtUİ6i e•rarengiı bir maamtrrl 
dır. Y ann lngi! tere ue Fransa deulet'tti ltalya iJı 
anltlfabilirler ve bizim zecri tedbil'lerl' qtir,.Jzi:ııİS 
tic:ıri, .iycui mc nlaatlerimize dokunabilir. 

RUttU Araa da Diyor ki : 
ltalya ·- Habq ihtilaliyle C111calc Millıd11 

C-.miyeti k'!rar lannın bizi mecbUT ettiği ölçiiJ' 
Uf llJftyoruz. Bunun dııında tam bir bitarallığa rİ" 
yet ederek ite ka.rl§mak utemiyoruz. 

Ankara, 131 (A.A.) - Bugün lere kuvvet vermektir. Bir de, yut 
Fikret Sılayın batkanlığıında ya - dumuzu aıla alakadar etıniyell 
pılan kamutay toplantısında uhn· kavgalardan uzak durmak •İY• • 
lar ıosyeteai heyeti umumiyesin • aeti vardır ki, buna da bitaraf.
ce teıkil edilen irtibat komitesi • derler, ve bitaraflık ıulhle ber• · 
nin almıt olduğu ekonomik ve fi- ber yürür. 
na.nsal tedbirlerin tatbiki hususun Bugün, İtalya·Habeıiıtan bat • 
da hükUmete selihiyet veren ka . bi dolayısile ve bizim de ulul~ 
nun layihası müzakere edilmi§tir. kurumunun üyesi olmamız hate 

Bu münasebetle aöz alan Berç le bu kurumun konseyi, ltalya~ 
Tüker -Afyon· demiıtir ki: karp alınacak zecri tedbirlere bi • 

Bu meseleye dair bendeniz de zim de ittirik etmemizi iıtiyor• 
iki söz söylemek isterim. Maksa- Şimdi İtalya bizden mal ah1"! 
dım ıizi vereceğiniz karardan geri ve bu memleketle olan ticaretis01

' 

çevirmek değildir. Ben ırrf yur • zin inkitaf edebileceği bir za~ 

lede,-;h;;~·;~lah~~t~ hu;.~ s~k, · ~hlbii;'ki: İt;ı;~:~:.;anıı~~-· 
alinizde söylemekle vazifemi ifa ki ticari münasebetlerini kes5~~ 
etmiı olacağımı düıünerek kürsü- ve atide bizden mal almamaya 
ye çıktım. rar venin. Bundan mada ltalf' 

Sayın arkadaşlo.r, bugün Türki ile aktettiğimiz ticaret muahede· 
ye Ctımuriyetinin yüksek siyaseti sinin vadesi 1-ıulül etmittir. z~,,.; 
§udur: ri tedbirlere irtirakimiz bittabışıti 

Yurdmnuzun müdafaasını, ye . muahedenin tecdidine bir nı 
nilmez, yılmaz, kahraman asker· te§kil edecektir. ". 
lerimize tevdi ettikten sonra, dün Biz, Uluslar Kurumunun kar 1 .. yanın her uluıu ile dost yapmak rına i~tirak etmek suretiyle, ltıl • 
ve, barış içinde yurdumuzun tica- ya ile cari olan ticari mi.ina.~e~~ 
ri, iktisadi iymar, kültür vesair iş (Sonu Sa. 5 su. 

~~~----~--------------------------------~~____.., 
,._~ .... llflll'l'lllftlıM'""""llllllMı .... ""'---tll'~lllltıııt11Mııtltttllnt111ıfı"', 

_Jt_a_.fq._a_-_R_a_be_.ş __ h_ar_b_i ( 
13/ll/935te 

Askeri Vaziyet 
ltalya - Habe§ harbinin kırk birinci gününe l)armıı b&ılıı · 

nuyoruz. Bugün timal cephesinde yeni bir hadise vukubu!ma: 
mı§tır. ltalyanlar Tiğrede durumlarını sağlamlattı.·ayor ve ,,ga• 

\ ettikle~g:~heıı::~:~::~;:· Habeılilerin Anela mevklinde bit ztr 

g fer kazandıkları haber veriliyor. Habqliler bu muharebede a~tı 
% tank ele geçirmişler, bundan baıka ltalyanlardan 12 kişi ölmıtl I ve 1000 Somalili cuker eıir düımü§tÜr. 
\ Diğer taraftan Habe§lilerin cenup cephesinde ltalyanlflf~ f2 

E ilerleme hareketini durdurmak ve bozmak için bir takım teıe 
( büslere giriıtikleri anlatrlıyor. 
§ Ciciga mevkiinde mühim bir muharebe vukubulacafı /ııttl 
~ vetle tahmin edilmektedir. . 

Raı Guksa'nın hareketine benziyen bir harr.hetin Mu•~' 
tarafında vukubulcluğu, Auua Sultanı Mehmet Gohalin ltalyatt 
taralına geçtiği haber veriliyor. . 

. . ""' ltalyan matbuatı, ltalyan orduıunun Habeıistc.n ar~~'' "'1' 
yarısını İ§gal etmiı bir halde olduğunu yazıyorsa da bu idJıa 
kikati ilacle etmekten uzaktır. 

(
- Şimdiye kadar iıgal olunan arazi belki de Habe§iıtatd; 

ancak sekizde birini teıhil eder. Bu arazi, bu memlelfetin en-, .. .. ,,,., ... 
:;. rek nüfuslu ve en çorak topraklı araz.isidir. Habcf:r. •ık nıt 

' 

zengin topraklı bütün ülkeleri hala Habe§lerin elinJeJi1. bir 

I 
Bundan bCJ§ka iki taraf araıında henüz büyük ve kalı 

muharebe vukubulmamı§tır. 

\..ıuıııırııııııuııııııııınııırııııııuııııııııııııuıııııııııırnıırıu.-111ı11ım--.-•11tıA.,cı•11M1.-... 



Bakaloryadan 
dönenler 

.. Din K.ültür Direktörlü
~de mümeyyizJer seçildi 

Lise ve orta okul direktörleri 
diin kültiir direktörlüğünde bir 
~Plantı yaparak lise olgunluk bi 
ll'nıe sınavlarında bir dersten dö 
rıen talebenin tekrar smava tabi 
~lltuJınası dolayısiyle sınavlarda 
t'lllunacak mümeyizleri seçmiş · 
ır. 

k~Ültür bakanlığı dün bütün il 
"llltür direktörlüklerine yolladığı 
~eni bir emirde de eski bakalorya 
tısuıue liseyi bitirme sınavına gir 
llıiş fakat bir dersten muvaffak o 
lattıanıış talebenin tekrar imtihan 
edilmeleri bildirilmiştir. 

Meyve fiyatları 
Son günlerde şehrimizdeki yaş 

~e kuru meY.Ve vaziyetini öğren 
~ek için dolaşan bir arkadaşımız 
P~yasanm bugünkü durumunu ~ 
bit ederek muhtelif yemişlere ait 
~ve ihracat fiyatım incelemiş · 

· Arkadaşınızın yaptığı incele . 
~~re göre üzüm artık piyasadan 
tt~iş gibidir. Fiyatlerin bu mev 
"llllde yükselmesi mutad olduğu 
halde, alış veriş vaziyeti buna ma 
?ti olmaktadır. 
\1 Son gelen üzümler, Çanakkale> 
la afta,, Tekirdağ, 1zmir mmtaka -

l'Indandir. Üzüm bugün piyasa 
da topdan olarak, 6-15 kuruş ara
~nda muamele görmektedir. Hal 

1 
llki geçen sene bu aylarda fiyat 
o,25 kuruş arasında idi. 
Piyasada olan diğer mallar; el. 

tıı1 a, annut, ayva, nar ve muşmu · 
adır. 

• Elma; İnebolu, Trabzon, Gü -
l\\iillh~nA .NiaNA .-... AYn.a~AdAn 
geıınektedir. Elma fiyatlannda 

Ayasofya 
mozayikler 

Profesör Vitemar 
memleketine g\diyor 
Ayasofya mozayiklerinin ko • 

runma ve açılma işleri 1935 yılı 
içinde artık kapatıldı .. Ma~~ 
birinden başlıyarak sekız ay su • 
rekli çalışılmıştır. Şimdi Profesör 
\Vhittemore ile Bizans Enstitü -
:;ünden olan muavinleri en son a
çılan eserlerin tetkikine ve bun · 
lan yakında mukaddime halin<!_e 
bir raporla yayıp hazırlamaga 
başlamışlardır. Her yıl böyle mu
kaddime halinde tam bir rapor 
çıkanlmaktadır. Her yıl içinde ~ir 
şaheserin örtüsü kaldırılıp sag -
lamlaştınlmış ve Müze Genel Mü
dürü Bay Aziz tarafından halka 
açılmıştır. 

Bu yıl bati kible vestibülünde 
Meryem ana ile !sanın ve iki ya· 
pıcı lmparatorun, Kostan_tin ile 
Jüstinianm büyük· mozayik re -
simleri açılmıştır. Bu resimde 
Meryem ana oğlu ile bir tahta o · 
turmuştur. Kostantin kurduğu 
şehri Jüstinian da yaptığı mabedi 
tutmaktadır. Bu resim bütün dün
yanın bilginlerinin ve güzel sanat 
tanıyanlarının dikkatini çektiği 
gibi _şehre ~e pek çok ~ezgin ~et.~ 
miştır ve Bızans devrınden gunu
müze kalmış en büyük izerlerden 
sayılmaktadır. 

'Sonuna erişen bu çalışma yılın
da Kibledeki galerinin duvarlan 
ve kemerleri sistemli olarak karış 
kanş aranmrştır. 30 metre yük -
sekliğinde bir iskele kurulmuş · 
tur. 

Profesör Whittemore memle ~ 
ketine, Amerikada Cambridge 
gidip ikinci kanun ve şubat ayla
nın Hai-ward Üniversitesindeki 
ııııt:JU uny11::1.11n:ıe 6""'.tu c"c:n;1.ıc. 

da geçen seneye nazaran çok te -
~~vardır. Toptan olarak 4·12 Masonların eşyası 
~~ arası~da ~tışa çıkmıştir. 
t bıstan bır mıkdar elma almış· Bir heyet alacak verecek
ır. 

Nar fiyatleri 3,5-6 kuruş ara . leri lespite başlıyor 

Haliç vapurları 

Ayın yirmi üçünden sonra 
belediye işletecek 

Haliç sosyetesi idare meclisi e
konomi bakanlığı ile vilayet, be -
lediye ve deniz ticaret direktör · 
lüğüne birer ihbarname gönder · 
miş, bu ayın yirmi ikisinden son -
ra Haliçte seyrüseferi temin ede · 
miyeceğini, şirketin faaliyetini ta. 
til edeceğini bildirmiştr. 

Noterlik vasıtasile yapılan bu 
ihbarnamede sosyete, hayli tasar
ıuf yapmasına rağmen vapur yol 
culannm yüz binlerce azaldığını 
ve gittikçe azalmakta olduğunu 
bildirerek maddi imkansızlık kar 
şısmda bu karan verdiğini ilave 
etmiştir. Bu ihbar üzerine beledi · 
ye Haliçte c;eyrüsef erin geri kal -
maması için alınması icap eden 
karan vermiş ve hemen ekonomi 
ve iç işleri bakanlığına bu husus 
ta bir proje gönderilmiştir. Bele · 
diye, aylarca evvel belediye ile 
sosyete arasındaki ihtilafın bele
diye lehine neticelenmesi ihtima· 
lini gözönüne getirerek şehir mec 
!isinden 20 bin lira tahsisat iste · 
miş, idare masraflarına harcan • 
mak üzere bu para bütçeye kon · 
muştu. Bu ayın 23 nden itibaren 
Haliçte seferleri belediye idare e 
decektir. Bu günkü mevcut me · 
mur ve müstahdem kadrosu ay • 
nen bırakılacaktır. 

Belediye sosyeteden 90 bin 1i" 
raya yakın bir para, istiyordu. Bu 
para şirket tasfiye e"dilirken veya 
satın alınırken alınacaktır. Haliç 
şirketi 17 kanunusani 1325 sene -
sinde teşekkül etmişti. İmtiyaz 
müddeti 40 sene olduğuna göre 
svsyete imtiyaz müddetinin sonu • 
na on beş sene kala faaliyetini ta 
til etmiş oluyor. 
~. ~'&e~0?iH~örü ile JrÖ · 

- Ben idare meclisinin kara . 
nnı alakadar makamlara bildir . 
dim. Bu ayın 22 sinden sonra biz 
vapurlan işletemiyeceğiz.,, 

Universitede 
~~dadl?'. Ayva fiyatlan oldukca Türk Masonlarının cemiyetleri-
~'ldir ve toptan 3-5 kuruşa satıl · ni feshe karar verdiklerini ve mal Serbest konferansların 
l'llaktadır. !arını Halkevlerine bırakacaklan-

ikincisi bugün Piyasada görülen armutlar Ka- nı evvelce yazmıştık. lstanbulda-
l'ad . ki Masonlar aralarından bir tas · lstanbu Universitesinin bir yan 
d· eniz mmtakasınm mahsullen- fiye heyeti seçmişlerdir. Dün sa . 
t'~· Henüz iyi cins aıınutlar daha bah saat onda ilk toplantısını ya- dan talebenin genel bilgilerini art 
e rnemiş bulunuyor. pan bu heyet Mason Cemiyetinin trnnak ve genel düşünüş kabili -

'1a Gelen cinsler 4-6 kuruş arasın. borçlarını ödeyecek, alacaklarım yetlerini olgunlaştmnak, bir yan 
satılmakta olup evvelki senele tah~il edecek, bundan sonra bütün dan da Üniversite bilgilerini hal

~ l\azaran fiyat yüksektir. mal ve eşyaları Halkevlerine \'e- ka yaymak için bir serbest konfe· 
~ Çinarcık ve Kocadere havalisin recektir. Masonların Kadıköyün - rans serisi açmağa karar verdiği 
en de bir mikdar muşmula çıka de~i y~ni hin~ları Em!liyet Saı; - ni bundan evvel yazmıştık. Bu kon 

~ll"ııştrr. Bu mahsul da bu sene az dıgrna ıpotektır. ~u ış halled~ ·· feranslarm serisi fakültelerde i . 
'qr lec~k, hın~ Kadıkoy Halkevıne la d'l . t• B konferansla 

!Elektrik ve tramvay 
şirketleri 

Birib.rlerınden niçin 
aynlıyor? 
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Yangın sepetleri 
indirildi 

yangınlar artık renkti 
bayraklarla biJdirilecek 
lstanbulun herhangi bir sem • 

tinde yangın olduğu vakit Beyazıt 
kulesine gündüzse, büyük sepet 
ler çekilirdi. 
Yetmiş seneye yakın bir zaman· 

danberi her yangında çekilen bu 
Metro hanında bulunan Tram · sepetlerin bundan sonra çekilme. 

vay ve elektrik teşkilatlann.~ u~i- mesi ve sepetlerin itfaiye müze " 
ribirlerinden ayrılmalan,, ışı bıt- sine götüıi.ilmesine karar veril • 
miştir. miştiı·. 

Bu ayrılmanın pek esrarlı ol - Bugünden itibaren gündüz her 
duğu~'la dair yazılar yazılmıştı. E · yangın olduğu vakit, sepetleriq 
leh.irik işlerinin başında bulunan çekildiği dıemirlere renkli bayrak
Bay Hanc;es ile, tramvay işlerine lar çekilecektir. Yangın Anadolu 
bakan Bay Gindorf arasında ihti- tarafında ise yeşil, İstanbul tara· 
laf çıktığı ve bundan S0nra iki fında ise kırmızı, Beyoğlu cihetin
teşkilatı biıibirlerinden tam ma . deyse sarı bayraklar çekilecektir. 
nasiyle ayırt etmeğe k:ırar ver · Beyazıt kulesi çift bayrak, Galata 
diklerl ~öyleniyordu. kulesi tek bayrak çekecektir. 

Halbuki bu iki te~ekkül esasen Yangın gece olursa mıntakala-
biribirindıen ayrı sosyeteler halin- rına göre renkli lambalar yakıla
dedir. Şimdiki aynlış yalnız, dai- caktır. Beyazıt kulesindeki sepet
relerin aynlmasına münhasır kal- ler dün indirilmiştir. 

mıştır. T k .. ki 
Elektrik ve Tramvay Sosyete • asmasız Ope er 

leri bugüne kadar Tünel başında- . . .. 
ki binada ka~ılc bir halde bulu - Şehrimızde son günlerde kuduz 
nuyorlardı. Şimdi, Elektrik Sos - vakalan çoğalmıştır. Bu mesele et 
yetesi binanın bir katını, öteki di· rafında alman tedbirler hakkın · 
ğer katını işgal etmiştir. da tstanbul sıhhat işleri direktörii 

lki direktörün aralarında ihti- Bay Ali Riza kendisile görüşen 
laf çıktığı mese}~sine geli!1ce : ~u bir yazıcımıza şunlan söylemiştir: 
sosyetelerden bırınde denıyor kı: " ş~'- · t" l ·· ti ind ... h .1 .. fl h h - cıınn uru sem er e 

"-Bu gıbı ı tı a arın, er an b L- 1 k d ı b" k k .. 
gi surette aynlık vücuaa getirme- atı ~ ~. a~ .. 0 a~~. ırç~ o 
sinden önce, idare heyetlerinin peklerın oldunılmesı ı§ıne sıhhat 
toplantıları neticesinde halledil . memurlanmrz tarafından devam 
mesi imkanları vardıır. Direktör - edilmektedir. 
ler arasında bir ihtilaf çıkmamış- Fakat bazı aemtlerde halle bu 
tır.,, hususta mütkilat göstermektedir. 

Elektrik ve Tramvay Sosyete - Buna sebep de köpeklerin öldürül 
leıinin başka başka teşekküller ol meaine acmıalarrdır. Fakat, hal · 
ması itibariyle ayrı olmaları ka · 
nunen de bir mecburiyetti. Bu iti- km sıhhati namına bu kapeklerin 
barla yeni ayrılış, elektrikle tram öldürülmesi lazımdır. Evlerde bea 
vay işleri için ancak Metro ham - lenen köpeklerin bundan kurtul -
nm katlarında biribirleı-inden ay- ması için bütün memurlara tebli· 
.n bvhmrnakt:\11 _lh~..at~ k.alnrnr «-' ;ruyuk • .D.u Lcrbf"5aa. aıUı-c &&.· 
ıvıahıyet 1tıoanyle ise, bu ikj te • 
şekkül zaten ayn sayılmaktadır • malı ve ağızlıklı köpekler öldü -
1 rüle.miyeeıektir. ar. 

Tramvay tarifesi 
Yeni tarifede tenzilat 

yapılacak mı? 
Yeni üç aylık tramvay tarif esi 

tasdik edilmek üzere Bakanlığa 
gönderilmiştir. Komisyon geçen 
üç aydaki hesaplara göre şimdiki 
tarif ede bir değişiklik yapılması· 
na lüzum görmemiştir. Bununla 
beraber kömür fiyatları ton başr 
na yüz otuz kunış indirildiğine 
göre, gelecek üç aylık tarife tes . 
pit edilirken fiyatlaıın inmesi 
mevzuubahis olacaktır. Kömür 
fiyatları elektrik, havagazı ücret
lerine de tesir edecektir. 

Ev köpeklerine bunlarm talal • 
maıı lazımdır.,, 

Acıklı bir kayıp 
Galatasaray .kulubu yüzücille -

rinden ve Türkiye milli takım yüz 
me su topu elemanlarmaan 400 
metre şampiyonu Mehdi Ziya dört 
aylık bir hastalıktan sonra vefat 
etmiştir. 

.. 
. ._:11. h•~•rler: 

venlecektır n e 1 mış ır. u ra 
B ğlun.daki bina da Beyoğlu talebenin halkin iştirak edebilme- Y .

1 H lkeyo_ · 1 1 kt si için konfew;anslann 18 i 10 ge enı talyan başkonsolosu a ·evının ma ı o aca ır. , · -

Arkadaşları tarafından çok se
vilen ve henüz 21 yaşında olan 
kıymetli sporcunun cenazesi bu 
gün saat ih.;de teşvikiye camisin -
de namazı kılındıktan sonra aile 
kabristanına gömülecektir. Baba 
sı Sedat ağa oğlu ve amcası Ah -
met ağa oğluna taziyetleıimizi bil 
oiririz. 

Bay Lutner eyileşti 
Bürhan isimli bir genç tarafm. 

dan yaralanrak Beyoğlu hastaha -
nesinde tedavi rıdilmekte olan mu 
allim Lütner iyileşmiş ve hastaha 
neden çıkmıştır. Bay Lütner dün 
gazetemize uğnyarak tedavisi es
nasında kendisine ihtimam göe -
teren operatör doktor Sadreddin 
ve baş hemşire ve hasta bakıCI -
lara teşekkür ettiğini bildirmiştir. 

Yangın 
t~ray ... u pazar yerinde Tatar 
:ufun bakkal dükkanından yan~ın 
ı, "'•§, 200 lira kıymetinde eşya ıle 
~ ~klnın tahta kısımları yanmıştır. 
t 'Ilgın yandaki ıa'vukçu dükkanına 
t~ sirayet etmiş, buranın da tavanı 
,_:nıı,tır. ltfaiye çabuk yetiştiği için 
" tın daha fazla sirayet etmeden 
:dUrülmüştUr. 

,,,. AŞINA TAŞ DC'ŞTO - Yenişe -
~aile oturan sekiz ynşında Necdet, 
~ı1111aıoğJu sokağında oynarken bir e
~t damından başına taş düşmüş, 
r,1c:et aflr surette yaralanarak Et-

()ır lstahanesine kaldırrlmı~tır. 

''1tt 0MoBtL KAZASI - Ehliyet • 
'to tslı şoför Ekrernin idaresindeki 
~"1obiı Bakırköyüne giderken yolda 
~l ttanı,·ay direğine çarpmış, içinde 
ttt~"an nıüşteri Bay Ahmet hafif su-
lı e Yaralanmıştır. 

lı.L1ÇA}{J.,A YARALADI - Odun is
~t!e Arabacılar Klhyası Sadet
.._,tabacı Hüseyin bıçakla sol baca
'ı. 1'l Yaralamıetır. Hüseyin yakalan 

I', 

Tasfiye heyeti işini bitirdikten çe başlaması kararlaşmıştır. Yeni İtalyan baş konsolosu Bay 
sonra Halkevlerini idare eden C. Her hafta perşembe günü Üni- Arnao dün "Adria,, vapurile şeh · 
H. Parti~i yfü\vet !darc ~eyetine versitenin biiyük konferans salo . rimize gelmiştir. 
haşYttra<'ak, Partıden ~1r heyet nunda verilecek olan bu konferans Eski baş konsolos Bay Salerno 
mall;ırı ve eşyaları tesellum ede - ların ikincisi bugün profesör Rüs :M:eb, karısilc birlikte ayni vapur-
r.ektır. , . k . l R d" kt" tov tarafmdan verılece tır. Ko · a omaya onece ır. 

Hallaçlar cemiyet 
l<urmak istiyor 

nu: "Avrupa fikri tarihinin doğu Hava kurumunun bolosu 
şu,, dur. 

tstanbulda hallaçlar bir cemi -
yet kurmak üzere dün vilayete mü 
racaat etmişlerdir. Bu müracaat 
t~tkik erlildiktcn sonra izin veri · 
lecektir. 

Üniversite rektörii Cemil Bil . 
sel ilk konferans \•erilirken Roma 
da bulunduğu için bu konferans 
serisinin açılmasını bugün yapa • 
caktır. 

Gaz depoları Çamlıca okulu 
Bir 1ngiliz müessesei ağır yağ . Kapanan Çamlıca orta okulu 

lan ıslah ve imal etmek üzere bü nun yerinde yeni bir ilk okul açıl 
yük bir depo açmak için belediye <lığını yazmıştık. 
den yeni bir teklifte bulunmuş ve Bu yıl bu okul yalnız tek ders
bazı mlittefikler de göstermiştir. haneli olarak işliyecektir. Gele · 
Bilindiği üzere, Istanbuldaki gaz cek ~ene burada tam teşkilatlı bir 
depolarının bir kısmı hususi mü · ilk okul açılmasına çalışılacaktır. 
e~eselcrin bir kısmı da belediye · =-=-=========-:=~-. 
nindir. Yapılan teklif belediyece herhangi bir yerde büyük bir devo 
kabul edilirse sosyete gösterilen yapmaya ba§lıyacaktır. 

Şehrimiz hava kurumunun yıl
lık balosu için şimdiden hazırlık 
lara başlanmıştır. 

Bu balonun geçen yıllara naza
ran daha güzel olacağı umulmak -
tadır. 

Attın arayıcı!ar çalışıyor 
Hidayet isminde biri, Belgrad 

ormanlannda üç güğüm altın bu · 
lunduğunu iddia ederek aramak 
için vilayetten izin istemiştir. 

Söylendiğine göre altınlar 70 
sene evvel omıanda saklanan bir 
Bulgar eşkiyasına aiddir. Arama. 
lar~arı hiı· "~v çıkmanu~tır. 

Sobacı Mehmet isminde hirisi 
de, (Kemer burgaz) tarafında üç 

Romaoyada kalan 
bloke paralar 

Türk ofisten bildiriliyor: 
Romanyada bloke kalmış ti · 

cari alacakların transferini temin 
maksadile bunlann 15/ 11/ 933 ta
rihinden önce Romanya bankası · 
na vatırılmasmm ve 19/ 10/ 935 ta. 
rihinden önce tahakkuk edip ö -
denmesi elzem oldukiarınm bu 
bankaca tetkik edilmesi lazımgel 
diğinin alakadarlara bildirilme · 
si Iazımdır. 

- :::sz:sıı 
güğüm altın m·:.ın.rn::.~ rhı hir RPv 

bulamamıştır. 
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Endüstrileşme 
Sümerbank bir "Ağır Endüstri,, 

servisi ihdas etti 
Ankara, 13 (Teltıfonla) - ~ümer Bank endüıtriletme planına 

Clahil olarak kendisi tarafınds kı:rulacak olan ağır aa11Ayi gurupunu 
önümüzdeki aylarda fi!en tahsKkuk ettirmeie bqlıyae&lrtır. Bilhasıa 
bu guruptan demir ve çelik endüstrisi için yapılmakla o:an hazr:hk· 
lar ve tetkikler bitm;ı gibidir. 

Muhtelif büyük u:.nebi firm:ılar bu ehemmiyetli i•t. projeleriy\,. 
ittirik etmit bulunm:ü.."\adrrlar. Projeler bankaca tetkik-, Latlanm.:,trr. 
Banka kendi bünye.Jinrte ağır ~ndiııtri tubesi namı allI,!;da yeni bir 
aerriı ibdaı etmit ve buna muhtelif ecnebi memleketlerinden mute· 
lıaaaıılar tayin edilm:atir. 

1936 ıeneai İl>l~Jasmda ilk inıaata bqlamlmıt olu.ak ve ıene · 

tle 100 bin tonluk iıtihaal kudıetkdeki demir ve çelik teıİaatı tahmin 
len nazaran 2 ıene zarfında bitirilmit olacaktır. Bu kompleksin teai 1 

ıaahalli olarak Karabük intihcm edilmittir. Karabükte zenain bir k()o. 
1Dilr daman da bulurunuttur. Mütehuııılar mahallinde \etkikler yap
~dır. 

Biitün memleket nüf asu 1 Avrupa ya gönderilecek 
tasnif edilecek talebelerin imtihanı 

Ankara, 13, (Telefonla) - lı· Ankara, 13 (Telefonla) - Av· 
tatiatik ıenel direktörlüğünde ih- rupaya gönderilecek talebeler a • 
dae edilen tunif dairesi tetkili · rasmda açılan müsabaka imtiha • 
tı tamamlanmııtır. Evveli Ankara nının evrakı tetkik edilmektedir. 
dan bqlanarak bütün memleket Netice birkaç güne kadar belli o
nüfu.u tasnif edilecektiY. Tasnif lacaktır. 
bir buçuk ıene sürecektir. Say -
ma ameliyesi bir milyarı bulacak 
br. 

iŞmdiye kadar muhtelif aaymı 
yerlerinden 6000 ıandık evrak gel 
miftir, Daha 7000 ıandrk gelecek 
tir. 

1 icaret mektebi 

Doçentlerin maaılarına 
qapılacak zam 

Ankara, 13 (Telefonla) - Kül
tür Bakanlıiı, doçent1erin m&af • 
lanna yapılacak zam miktarını 
teıpit etmek üzere incelemeler ya· 
pıyor. Bu buıuata bir kanun llyi-

balcalorgaaı han hanrlanacak ve Kamutaya 
AnbTa 13 {Telefonla) - Ti· verilecektir. 

caret mektebi bakalorya imtihan- Göçmen' ere qardım için 
18:"1na girecekler için Halkevinde teekilat· 1JÔpılıyor 
bır kurı açdmııtır. r 

lstanbul -Ankara giindiiz 
seferleri 

Ankara, 13 (Telefonla) - Dev 
Jet Demiryollan ldareıi lttanbul · 
Ankara &rMmda ıündüzleri itli • 
yen trenlerin gördüğü rağbeti gö
aônünde tutarak gündüz aeferle · 
rini haftada üç güne çıkarmağa 
brar vermiıtir. Bu seferlerde her 
Deri biletle her ımıf yolcu ıeya -
hat edeb:ıe~ektir. 

Ankara, 13, (Telefonla) - Kı· 
zıl ay cemiyeti, hariçten gelecek 
göçmenlere yardım için bir tefki • 
lit vücude getirecektir. Bu teşki • 
lit, göçmenlere, i•kin edilinciye 
kadar yardnnda bulunacaktır. Ce 
miyet, Trakyada hastahane olma 
yan yerlerde muvakkat butahane 
ler teıiı edecektir. 

Zabitan maaılarına 
IJO pı lan zamlar 

Ankara, 13, (Telefonla) -Za 
bitan maatlarına birer derece ni. 
betinde yapılan zamlar birinciki

Gayrimübadiller komisyonundaki müzayedeler etrafınJd · 

Dün bir tecimer emlik müzayedesi 
fesat karıştırmaktan tavkif edildi 

Kendisi müzayedeye girmemek şartile, müzayed 
gireceklerden para mı alıyormuş? Aleyhindeki iddia bud 

Emlak tecimi yapan Kazım is 1 da müzayedeye fesat kanştınmş· ı 
minde Sinoplu bir tecimer, dün sıruz. Böyle iddia ediliyor. Ger . 
akşam üzeri polisçe tüzeye getiril ı çek midir? 
miş, genel savamanyar Şefik, tah - Hayır, doğru değildir. Ben, 
kikata önemle elkoyrnuş, kendisi., müzayedeye hiç bir veçhile fesat 
ni sorguya çekmiştir. Kazını hak karıştırmadım. Ben, iki senedir 
kındaki iddia, gayrimübadiller ko emlak ticareti yapanın. Binlerce 
misyonundaki emlak müzayedesi- liralık mal almışnndrr. Fakat hep u 
ne fesat karıştırmaktır. O, bunun sulü dairesinde! Yolsuz olarak 
aslı olmadığını söylüyor. mal aldığnn yoktur. 

Dosyayı gözden geçiren genel 
savamanyar Şefik Kaznnı jandar 
ma ile Sultanahmet birinci sulh 
ceza hakyerine göndenni,, hik:im 
Reşit de sorgusunu yapmış ve tev 
kil etmi§tir. KAzrm, dün geceyi 
tevkifhanede geçirnriştir. Dosya 
hakyerince tekrar genel savaman 
lığa verilmiştir. Orası da işi istin 
tak dairesine havale edecek, istin 
tak dairesi tahkikatı genişletecek 
tir. 

Hakyerinde okunan tahkikat 
dosyasında, Kazımın kararı nım · 
lara ait olup da gayrimübadillere 
devrolunan emlakdan herhangi bi 
rini satın almak için gayrimübadil 
ler komisyonuna başvuranların 
yanma giderek, kendisinin de mü 
zayedeye girecetinden. ve mülkü 
fa.z;;lacA arltn·~c~Cltın 'bo.hcc\~iği 
eğer para verilirse mevzuuöahs 
mülkün üzerine düşmiyeceğini 
söylediği, bazı mülk isteklilerini 
de döverek müzayede yeri civa · 
rmdan uzaklaştrrdığı yolunda ih 
bar yapıldığı yazılıdır. tlbaylık, 
bu ciheti ilgili yere bildirmiş, bu· 
nun üzerine tertibat alınarak Ka · 
zımm hal ve hareketi tarassuda ta 
bi tutulmuş ve tecimer, Mihrinni
sa isimli bir kızdan, müzayedeye 
girmiyeceği vaadini vererek elli 
lira alırken yakalanmıştır. tddia, 
budur! 
· Hakyerinde hakim Reşit, sor -

du: 
- Ne diyeceksiniz? Siz bu yol 

ıouı Osmn 
iki çocuğa tecavüz 
iddiasile yakalandı 

DUn mua~eneye •evkedlldl 
Topal Osman denilen bir adam, 

polisçe yakalanmış, tüzeye verile
rek, alıkonulmuştur. 

Topal Osmanın Yervant ismin
de bir çocuğu odasına götürüp, te 
cavüzde bulunduğu noktasuıdan 
tahkikat yapılmaktadır. Yer · 
vantın sözü üzerine, odaya· Kemal 
isminde bir çocuğun da getirildi . 
ği, buna da tecavii7.e teşebbüse -
dildiği şüphesi uyanmış, o cephe· 
den de tahkikata girişilmiştir. 

Diğer taraftan topal Osmanm 
aar1 bir hastalıkla malQI olUl> .. oL. 
maaıguun l\aı.l.Y~"1e aru8§1unll8ına 

lüzum görülmüş, muayene için tü
ze doktorluğuna sevkolunmuştur. 

Yumurta dola sandık, 
acaba ne olmuı? 

Recep isminde birisinin bir san 
dık dolusu yumurtasını dolandır 
maktan suçlu göriilen Hamal Se
lanikli Firuzla Serezli Salih, po -
lisce tüzeye getirilmişlerdir. 

Gayet uzun boylu bir adam o · 
lan Finızla ona nisbeten kısa boy 
lu Salih, Sultanahmet birinci sulh 
ceza hakimliğince sorguya çekil • 
mişler, inkir etmişlerdir. Kendi -
leri serbest bıraktlmıştır. Tüuce 
araştırma yüriiyecektir. 

Fakirler içia yardım 

- Peki, bu iddia neden, rıl ~ 
den çıkıyor? 

- Efendim, komisyon JJl 
lan her nedense benden h 
nuyorlar. Benim müzayed 
tiri.k etmemi istemiyorlar. 
dolayı, bu i§i tertip ettiler. 
bahk arasına memur ~ 
ya cürmümeşhut yaptırdilat• 
ni elli lira alırken l'altaıatıtıJ.-ı 

nunun birinden itibaren verilecek ------------
tir. Bordrolar ona aöre hazırlan- Bir zarfçılık! 
maktadır. 

tahsisah azaldı ? 
Yazan:· 

Necip Fazıl 
Kıaakürek 

Naıit - Ertuğrul Sadi 
P/ızadebafı TURAN Tiyatrosunda 

Bu gece Saat 
20,30 da 

Baykuş 
3 Perde. Aynca Na. 
pdln komed1sl. Ca
marteal - Pazar yal-

mz matinelerde HAMLET 
Her taraf tramvay. Telef on: 22127 

/akô.n genel direktörlüğü 
Ankara, 13, (Telefonla) - lı • 

kin itlerinin aaihk bakanlığma 
deni baklandaki kanun liyihaıı 
cuma günü kamulayda rörütüle 
cektir. Sağlrk bakanlığı ıimdiden 
hazırlıklarım bitirmi4tir. lıkin 
genel direktörlüğü mülhak bir 
bütçeyle idare olunacaktır. Bu -
nun için ayn bir muhaıebe tetki
lib vücude ıetirilecektir. 

Kimin genel direktör olaca~ı 

katiyetle belli deiildir. Bununla 
beraber hıfzıaalhha genel direk -
törü Aıımm tayini ihtimali kuv 
vetlidiY. 

••••••Bu •k••m: BUtun latenbul halkı ... ••••--• 

Sümer sinemasının 
llk defa olarak göstereceği mevsimin en bUytik müzikal filmi 

(BİTMEMİŞ SENFONİ) nin benzeri 

Şubert'in Aşkı 
fiJ•lnl takdir nazarlarile seyredecektir. Dünyanın en büyük tenoru 
ltlCAllD TAUBSB, bu filmin en gUze1 parçalarını tagannl edecektir. 
lldlldllı PllANZ SCRUBERT'tn 

Dlveten: Paramount Jumal. Yerlerinizi evvelden aldırınız. ••••••••r Telefon: 42851 -.--------

Belediye bütçesinde fakirlere Şantaj mı ~ 
verilmek üzere ayrılan tahsisat ,,,J 

Nahiye müdürünü çok azalmıştır. Buna rağmen her Memduh ıorgudaa .,,, 
d l d ? gün nahiye müdürleri tarafından ' k ld 

bunlar mı o an ırmıı yüzlerce kimseye fakirlik ilmüha- serbest bıra ı 1 ~ . 
Malatyaya bağlı Mudnol kaza- beri verildiği belediyeye yapılan N edeceğini söylediii 

51 nahiye müdürü Rüştü, bir müd- müracaatlardan anlaşılma~a~~ Atb:U,, ne koymak üzere. l 
det evvel izinli olarak 1stanbula Bel~diye ta.ra~mdan nah~ye m~ trik ve Tramvay SosyetesiJJJ/:.a• ~ 
gelmiş. Buradayken zarfçılık su- d~rlerın~ yem bır y~yım gon~enl sil ollu hazırladığı bir çift 12 ~ 
retiyle 450 lirası dolandırılmış. nuş, gen kalan az mıkda~~aki tah kathrü 

50 
ete direktörüne 7 \ 

Araştırma yapılmış, bu işi Porta· kikatın kışın çok sıkıntı ıçınde ka b. symektupla hır" ,:wo 2 
hb. . . 1 . d ·1 v• h" .. sızca ır .UA'I"' . kal Mehmetle Ve ı ısım enn e lacaklara verı ecegı, na ıye mu - d y •• lira istedi"'" bU ~• ~ 

iki kişinin yaptıkları sonucuna dürleıinin her i.ste_Ye~: il!ll~ha · ı:gr ~~~apmağa ~ği İ~ 
varılmış. Vehbinin anası Sabriye ber vennemelerı bıldınlmıştır. siyk ya~iıanan ''Ticaret,,~· , 
de hadisede ilgili görülmüş. si mensuplarından Mem-d~~ -.J 

Dün bu davaya Sul~nahmet i- Talebe birliğinin kongresi zeye verilmiş, genel sa~~ '-ıı; 
kinci sulh ceza hakyennde bakıl- . . .. . _ · Sulta a}ııll• tJ 

şt H: k. Salahattin Demir· ,ffıllı Turk Talebe Birlıgi Genel ya. Şefik, kendisinı . n .. "' 
~:i, 1J~va~r ~~rinde nahiye müdü- zı~ılığından: 10 - ıı - 935 tarihinde c! sulh ceza hakyenne go11 , 
·· R .. f" ·· temsil eden avukat nısapsızhktan açılamayan yıllık kon- tır. .._.-fil~ 1 'il: 
~- uş Ş:sinin davayı anlatışını gremiz 18 - 11 - 935 tarihinde saat Memduh, şantaj id~.l'f. " 
d.afn · sonra suçluları sorguya ıı.30 da Eminönü Halkevi salonunda bul etmemiş, sosyete d~~.1·1 ~ 
ınk eı:nt~' Onlar bu işle ilgı·li bu- Ye mevcutla iktifa edilerek açılacak • den yüz lirayı reklam ~~ 

çe mış ır. ' o 1 b'td' ·ı· · ki' arası olarak ıL lunmadıklarım söylüyorlar. tir. ye ere 1 m 11 • zere ışe P :: 
Tahkikat genişletilmek üzere, iddia etmiştir. ~ ~ 

dumşma başka bir güne kalmış· 1 Nöbetçi eczaneler 1 Hakim Salahattin ~ ~ 
tır. . . Memduhu serbest b_,....~ t 

Samatyada: TeofiJos, Aksarayda: Tahkikat yürüyecektir. ~' 
Vali Şileyi gezdi z. Nuri, Karagümrükte: Arif, Şehre· ~~ ll 

Vali ve belediye reisi Bay Mu · mininde: A. Hamdi, Fenerde: Emil • Okçu M- eaddeslnde: Jsl~~ , : 
hiddin Ustündağ dün sabah ya . yadi, Şehzadehaşında: l41mai1 Hakkı, yoğlunda Posta sokatıab·~ 
nmda ziraat direktörü olduğu hal . Hahçckapıda: Mehmet Kazım. Zeyrek Mis ~okağında: I.imonciya11, ;a 
d Ş'l 't · k kıt te: llnsan HuH.ısi, Kumkapıda: Bel · lusta: IJimitri, l\asımpaŞAclas e.. ı _oya .. J~ı mış, a şam ı:reç va ~ 

1 kı• B• lkta ta: ~au Halit Galat.ada Tur Hala banda: \"o&\ 
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Hükiimete salihiyet .. Boğulanlar Gömüldü 
.(llrlnt:i .ayı/adan devam) 

tıı-ı felce ujrataak, acaba Ulus· 
~kurumu, bu fedakarlığa kartı, 
~ ile gibi maddi ve ameli "com 
......._tion,, temin edecektir? 

CCCompamation,, meıeletini 
.. antant,, üyeleri ve Ro • 

~ 1& murahhası B. Titülesko en 
t_ el Uluslar Kurumu Konseyin • 
rı.:..,-.•zuubahis etmitlerdir ve al· 
~qlardır. irtibat komitesi 
~ vaitlerde bulunmu,tur. 

1aya ihracat yapan bir devle 
laranru telafi etmek için cid

le ameli bir tedbir almmamıt· 
~Şimdilik "lnpllah ileride bir 
iter. huluruz,, miıillu yaldızlı va • 
l'tt; den başka bir ciddi tedbir su· 

IÖremiyorum. 
ıl. 8'niın bildiğim bir ıey vana o 
.._ Zecri tedbirlere iıtirak eder • 

, ticaretimizi sekteclar etmek 
__ ,.._, .. li vardır. 

~UP A DiPLOMASiSi ESRA
RENGiZ BiR MUAMMA 

~ l•rupa diplomasisi esrarengiz 
llnıammadır. Olabilir ki, yann 

il 
Ye Fransa devletleri hal· 

• anlapmlar ve bizim, aleli.
~ tedbirlere İftiri.kimiz 

-""a- t\caıl ve belki de siyasi 
aatnif? dokunsun. 7 kinu • 

~~11•de Fransa ile halya ara • 
loill. !i;'~ ... akCledilen do•tlıik maahe • 

i unutftııyalrm. 
4eaba zecri tedbirler itinde bi.? ~mak mümkün değil miy· 

'-el Bıtaraf kalmanın mahzuru 
~? Ben, ltalyaya tarafgirlik 
'-" liydik demiyorum. İtalya, 
' ~-~~Ji.l etti, arsıulusal duru • 
-qı büyük bir mes'uliyet al-
airdi ve bence çok ağır bir 
İ!lemiı oldu. Fakat bu sırf 

lf disine ait esefli bir ittir. 
erbalde baıkasmm malına göz 

•·~~~ek menfaat için bqkasmm 
~el unu istila etmek, hukuku dü· 
1iiı..e,_ hukuku milele muhalif ha -
~!erdir. · 

... - ... ~_aalesef, Uluslar Kurumu har
'-d, Qa9~cdl"9hanU ;ıı.~t 
~ bırJerle harbı durdurabilecek 
L" Zecri tedbirler umumi bir 
~ doğurabilir diyen diplomat· B Y'ardır. 
~ .azı devletlerin hususi menfa . 
~_ıcabından olan zecri tedbirler, 
~ 1 ile derece alakadar eder aca-

~k. devletler zecri tedbirler 
~ asına iıtiri.k ediyorlarmıf. 
"-i huna kartı itiraz edelim de -

)'oııun 

ti.,8eıı,. "~icaretimize ve belki de 
tit~hınıze, dokunacak bu işe. 
~l:lıeae]ı olmaz mıydı?,, diyo · 

~r yanılmıyorsam Uluslar 
~ tı ÜY.esi olmalarına rağmen 
~· tedbirlere ittirik etmek is . 
~ ~~ Ye bitaraflığı tercih eden 
~i 1 ~lua vardır. Bunlar, "Eğer 
, 1 telemet derkenarest,, (gülüt· 
~İt er) düsturunu kabul etmiıler-

• 

'~~~, incelenmesi lizın:ge . 
4.._.uuar ıunlardır: 

\}• t;- Zecri tedbirlere iıtiraki -
~ 'IC:aretimizi atide ne derece 

, ~r edecektir? 
~l lttirikimize binaen muhS ~arlarımaa kartı "com . 
t. ~!on,, Yesilesi sağlam suret-

C. 11l edilebilecek mi?. 
~ l'fta~ Ademi iştirakimiz halin-

' 1)-~nı ne olacaktı? 
&.~· - uc ,, . 1 .... ~ ovenant ı ımza ayan 
~eaı ~ tedbirlere ittirik et • s; de.letlerin Uluslar Kuru • 
~? ~ı vaziyetleri ne olacak-

t 
ı ~ Ui Zecri tedbirlere iıtirik et-S ~•lar Kurumu üyeleri için 

--. ~!1• Yoksa ihtiyari bir Yazife 
s- r ediyor? 
~~ arkadatlar, ben aırf yur
~ -~n al~_ka11 noktai nazarın. 
... ~lece~ ınutalealarımı arzettim. 
~ 'itt· karar yüksek Kamuta • 
~""lltJ:~i A.,~, mesele oldukça 
"-• ~ r. Binaenaleyh, mesele -
~it old •urette tamik ve tetkik 
•~'lllzı ufunuza ve yüksek ka . 
"ftab.. ona ıöre vereceğinize e . 

'" (BraYo sesleri) . 

ROŞTO ARAS iZAHAT 

Berı; Tü~~~~yon) ıöyle - ine bolu vapuru çarkçı başısı Salim, 
vinden sonra söz alan Dıt itleri 

itham ediqor Bak~n~ Te~fik R~tt.ü Aras aıağı • bı'rı•ncı• kaptanı 
dakı dıyevı vermııtır: 

"Arkadaılar, • 
\ "Arsıulusal durumun ne kadar (Üatganı BirincllU) 

önemli bir zamanında bulunduğu
muzu daha birkaç gün evvel, bü
yük Şefin salahiyettar ağzından 
itittiniz. Atatürk, bu söylevinde 
Türkiye dıı siyasasının, ana hat • 
tmı, bir kaç kelimede en toplu ve 
en açık olarak çiziverdi. 

Uraylar kongresinde, birinci . 
miz "Memleketimiz için sulh i • 
çinde, intizam içinde yaıamanın 
en güzel bir nümunesidir.,1 dedi. 
lnönü bu sözüne şöyle devam et
ti: 

"Enternasyonal hayat huzur İ· 
çinde değildir, büyük vakalar 
milletleri çok meşgul etmektedir. 
Biz bu hadiseler içinde memleke· 
timizi gailelere kaptırmamak i . 
çin, ciddi bir surette itina ediyo • 
ruz. Sulh içinde yafamak, ciddi 
bir sulh politikası yapmak, siya • 
setimizin eıaaıdır, bu sulh haya . 
tını temin etmek için Türkiyenin 
bağlandığı muahedelere dikkatli 
bir surette riayet etmek tiarımız • 
dır.,, 
Sayın arkadatlarım, 
Bugün ıizden tasvibini diledi • 

ğim kanun layihası, itte bizim bu 
tradisionel tianmızdan doğmuf • 
tur. 

Azasından olduğumuz Uluslar 
Sosyetesi, yakm malümunuzdur 
ki, son aylarda, İtalya • Habeı ih
tilafiyle uğraıtı. Biz bu mesele ile 
ancak Milletler Cemiyeti kararla
nnm, bizi mecbur ettiği ölçüde İt· 
tigal ediyoruz. Bunun dıtmda tam 
bir bitarafhğa riayet ederek ite 
kanpnak istemiyoruz. İtalya ile 
münasebatımız, evvelki yıl, on se· 
ne uzablan, bitaraflık ve dostluk 
muahedesi çerçevesi içindedir ve 
IOn zamaruatda daha İyiJetmittir. 

ftabef19Utnla anmaseoeıımm nor 
mal bir haldedir. 

Hükfunetimiz, kendisini a.ğır 
mesuliyetlerle karşı ka11ıya bulun 
duran bu günün vakalarmı bir ta 
raftan İtalya ile· İyi münasebetle
rimizi diğer taraftan uluslar sos • 
yelesine kartı olan vazifelerimizi 
gözönünde tutarak dikkatle takib 
etmek mecburiyetindedir. 

Arsrulusal alemde bir intizam 
unsuru olan Türkiye genel aul • 
hun, kolektif emniyet tedbirleriy
le, milletler cemiyeti ~e kelloğ mi· 
sakı çerçeveleri içinde yapılan 
mmtakavi misaklarla, zihniyetler. 
de ıulha kartı mütemadiyen be. • 
lenilecek muhabbetlerle, milJetle
rin herhangi bir tecavüz önünde 
kuvvetle karşı koyabilmek kabili 
yet ve vasıtalarını ihmal etmeme
leriyle, ve bundan silahlanma mu 
sabakası çıkmaması için silahla • 
rın adilane tahdidine çare aramak 
la en iyi korunacağına kaildir. 
Türkiye uluslar cemiyetinde, Bal· 
kanlar anla§masmda ve umumi • 
yetle komtulariyle ve diğer bütün 
devletlerle kartıhklı koruduğu mü 

(Üıtyam Birincide) 
Yolcuların söylediklerine göre ,.a -

purda gayri tabiilik Rodos açıkların· 
da başlamıştır. Burada bazı yolcular 
dolu çuvalları denize atmak istemiş . 
terdir. Bunu gören Mehmet Ali manı 
olmuş, çuvalları ellerinden alarak: 
"Siz karışmayın!" demiştir. 

Mehmet Ali vapurun batacağına 
kani değilmiş, batarken bile kayıkları 
indirmek istememlştir. 

Vapurun yan yatarak yol almakta 
oldutu anlaşılmıştır. Makineler stop 
etmeden demirin atılması hata olarak 
kaydedilmektedir. Demirin suya inme
siyle vapur büsbütün yana yatmıştır. 

Bütün bunlarla beraber yirmi beş 
yıllık emektar ve aynı zamanda de • 
nizclliği çok iyi bilir bir kaptan olan 
Mehmet Alinin itidaline hakim olama
dığı, telaşe düştüğü ve vazifesini ya
pamadığı söyleniyor. lzmir gazeteleri 
vapurun fazla yük almış olmasını ha
ta olarak kaydediyor ve bundan De -
nlzyollan idaresi şubelerinin, liman 
bapanlannm n kaptanın suçlandı • 
nlması gerektiğini yazıyorlar. 

Kaza yerine yetişen Polo ile l!tiklAl 
vapurlannın kaçar kip kurtardıkları 
katı olarak tespit edilmiştir. Polo va
puru sekiz kişi kurtarmış, aynca Uç 
de ölU çıkarmıştır. lstiklll vapurunun 
kurtardıfı 114 Jdtfdir. 

Dftn verilen tebliğde vapurda 146 
kişi bulundufu tespit tdilmltti. Polo 
ile lstiklll vapurlarının kurtardık1a
n 122 kişi o1duiuna göre 10 öUl ile ye
kQnu 132 yi bulmaktadır. Bu hesaba 
göre kayıpların on dört olduğu anJa. 
şı1maktadır. Bunlardan ba§ka bilet 
almadan vapura girmlt küçük çocuk-
1ann da bulunduğu düşilnülürse, ka
mların OD dörtten fQZ)a oJmm icap 
•t!İ#l tıtAluıbr, 

l.stfldll npuru tahlisiye Ueretl ola-
rak 4500 lira fstemJştfr. 

KAPTAN TEVKiF EDiLDi 
İzmir, 13 (Telefonla) - İnebolu va

puru süvarisi Mehmet Ali bugün saat 
14 ten 17 ye kadar sorguya çekildik· 
ten sonra sulh ceza hakyerinde tevkif 
edilmiştir. · Mehmet Ali: 

''- Ben vazifemi yaptım. Mürette
bat hatalı hareket etti. Benim vaziye
time düşecek herhangi bir kaptan de
mir atmağa mecburdu. Gemide fazla 
yük olduğu iddiası dofru değildir. 
1080 tonluk gemiye 950 ton Yilk koy • 
muştum.,, diyor. 
İzmir, 13 (Telefonla) - Denfzyol • 

lan ldare.~i işletme şefi Zekeriya ile 
kazayı tetkik edecek heyet buraya 
geJdi. Zekeriya boğulanların AYl8J • 
nın iki mürettebatla beraber on dokuz 
ki§i olduğunu, kazaya uğrayanlann. 
masraflan idare tarafından verilmek 
üzere Ege vapuru ile lstanbula gön -
derlleceklerlnl söyledi. Kaza hakkmda 
tetkikata yeni başladığını da ilave e
den Bay Zekeriya, İnebolu vşpurunun 
iki yıl içinde 30 bin lfralık tamir gör
düğünü söyledi. 

nuebetlerinde bu kanaatla çalıı - ---------------ı 
maktadır. · 

Memleket;mizin müdafaası ek· 
sik veya zaif §eraite tabi olan yer 
leri üzerinde hepimizin dikkat ve 
hasıasiyetinin böyle huzursuz za
manlarda daha artmış olacağına 
fÜphe yoktur. 

Bu sözlerimle boğazların vazi· 
yetine İfaret ettiğim derhal yük· 
ıek dikkatinizden !;dkmamrthr. 

Müdafaa kudre~:n.izi tamam -
lamak ihtiyacını h !( münaseb ~tle 
ve her yerde anlatm·.tya çalıtmak• 
tan bir an geri kalmı,·oruz. Bu 1a
mimi dileğimizin r:lo1:· ve alaka . 
dar devletler tarafı: Qan iyi anla• 
tılacağını ve memlek?t müdaf:sa . 
sına ait eksiğin tau.,amlana-:ağı 

günün çok uzak olmiyacağını ü 
mit etmek isteriz. Her halde her 
hangi bir tehlike mc':flhedes] 3 . 
nünde bu hususta icap eden t:·d 
birleri •lmakta hü?<·jmetimiz te 

reddüt etmiyecektir .•. 
HOKOMETE SA l .A.HIYET 

VERiLDi 
Tevfik Rüttü AT&lın sık sık ve 

sürekli alkıtlarla kırtılanan bu 
beyanatını mütealôp Akvam !:e . 
miyeti heyeti umumıyesince tef . 
kil olunan irtibat "::<'ordination,, 
komitesinin mi~m 16 ıncı m-ıd .. 
desi mucibince Akvam cemi~ett 

azalarına terettüp ~ :ien vecibele -
re ait olarak kabul !J!ediği iktisa
di ve mali tedbirlerin cemiyet a • 
zasından bulunan T{;rkiye Cümu
riyeti tarafından ta~}ıiki huıu.1un· 

da icap eden mukarreratın ittiha
zına Kamutay tarafından icr.ı. ve-
killeri heyetine a&lihiyet ve-:-en 
kanun layihası re ıe konulıuak 
kabul edilmiıtir.,. 

Kamutay Cuma g~ nü tophna
caktır. 

Bllflan birinci raim: Kıırtula.n Jıazaz;eJelerJen Bor lnlaİMa' rnenun"U 

Ali (Alinin babaft boğulmıqtıır) I kinci re.im: Kaaya afnya1Jar~ 
lrurtaran ldiklal oap:.ını kaptınlanndan Mu•tala ve Omer. Yavarlali 

ruim: Kaza tahkikatını yapan müJJeiumami muavini Orhan K..,ni 

IZMIR LiMAN BAŞKANININ 
SOZLERI 

lzmir Liman ba~anı Zühtü ile gö · 
rüştüm. Dedi ki: 
"- Vapurdan defterler kurtarıla -

madığı Jçin hangi rota ile geldiği bel
li değildir. Karadan takriben bir, bir 
buçuk mil mesafede batmıştır. Vapur 
karaya oturtulabilirdi. Fakat kaptan 
kim bilir ne düşünmüştür. Şunu da 
d~.lünmek Uzımdır ki belki karaya 
git.seydi vapur gene ti&t.abillrdf. Bfttün 
Danmr-..annıaeae aaıqııaaeaaur,.. 

Antalya maiyet meınuru Bedri de 
,un lan söylüyor: 
"- Son dakikada bir arkadaşımla 

vedalaştım ve denize atladım. Çok bü
yük güçlükle kurtuldum.,, 

TAHKiKATA BAŞLANDI 
Telsiz memuru, çarkçı başı, üçüncü 

kaptan tahkikat bitinceye kadar bura
da kalacaklardır. Diğer yolcular ya -
nn <bugün) Ege vapuru ile lstanbula 
hareket etmektedirler. 

Adliye kendi cephesinden fenni tet
kikat yapmak için bir heyet seçtir -
mektedir. lstanbuldan gelmiş olan 
heyet tetkikatma başlamıştır. Bütün 
mürettebat ve kaptanlardan llzım • 
gelen malGmat alınmıştır. 

BAŞBAKAN VALiDEN 
MALOMAT iSTEDi 

lzmJr, 13 (Telefonla) - Başbakan 
İsmet lnönO llbaydan telgrafla ölen 
ve kurtulanlar hakkında mahlmat is
tedi. ilbay derhal durum hakkında 
maltlmat verdi. 

lç işleri Bakanı Şükrü Kaya, kaza
ya uğrayanlara nakdi muavenette bu
hmdu. ilbay aldığı emir ti.zerine I~ iş
leri Bakanı namına kazadan kurtu -
]anlan ziyaret ederek "geçmiş ol • 
sun!,, dedi. 

CENAZE TORENI 
İzmir, 13 (Telefonla) - Cenaze me

rasimi çok büyük bir törenle yapıldı. 
Törene saat 14.30 da başlandı. Dokuz 
tabut otomobillerle memleket hasta -
hanesinden kaldırılarak yola çıkıldı. 
En önde müfrezeler gidiyordu. Bun . 
dan sonra sırasiyle müret.tebat ve ka· 
zadan kurtulan yolcular, tlbay, Parti 
başkanı, generaller, ecnebi konsolos -
lar, bütün Türk ve yabancı vapur kap
tanları geliyordu. Bunlardan başka 
törene iştira.Jc eden İzmirliler çok bil· 
yük bir ka1aba1ık teşkil ediyordu. Her
kesin gözü yaşarmıştı. Herkes i~ten 
ağlıyordu. 

Atatürk bu1vanna gelindiği vakit lJ. 
bay konsoloslara ve diğer törene işti
rak edenlere teşekkür etti. Burada ta
buttan taşıyan otomobillere çelenkler 
kondu. En önde giden otomobilde E -

. konoml Bakanı Celal Bayarın çelengi' 
bulunuyordu. Bu «>tomobllde tof6rUn 

Bq mcılrin~•t 
Salim 

Lo•ITamo 
Mıutala 

flr-Jısi sarlıs& 
Halit 

K&tip_ Mur~ 

yanmda oğlunu kaybeden polis N• • 
mettin oturuyor, ağlıyordu. 

ILBAYIN SOYLBVI 

Mezarlıkta öl61er gömiildtlkt.en I09-

ra İlbay şun1an söyledi: 

''- Şu dakikada toprağa buald:ılı • 
mız taliksiz ölüler bir feJAket kurba
nı olmak noktasından insanlık hma • 
hına canını feda edenler yanında yer 
a1mağa Jayıktırlar. Bunlann caaına 
mal olan felaket hepimizi teessftrlere 
garketti. Bilhassa birer uzvunu kay• 
betmek suretiyle kederlere düşen al -
lelerin derdi çok büyüktür. Bunlara 
ve Türk milletine baş saflığı dilerim. 
Felaketlerin acıklı tarafı olduğu gibi 
hakiki mahiyetleriyle fay dalı cephe • 
teri de olduğu inkar edilemez. Bilim
niz ki insan hk dünya yüzünde :ilk ne. 
fes almağa başladığı dakibdaııherl 
tabiatle mücadele içindedir. Sinesin • 
de huzur ,.e rahat bulduğumuz med• 
niyet bu mücadelenin mtibarek bir • 
seridir. Her milletin denizcilik ha~ 
tında olduğu gibi Türk denizcilik ta
rihi de bu ve bunun gibi bazı f adala
n kaydetmektedir. Bu facialar gltl
nüşte mücadelede tabiatin galebel!ll • 
nin tezahürü gibidir. Fakat hakikatte 
insanlığı teyakkuza davet etmek Hl • 
bariyle tekamüle doğru hız .,.~ 
dir. Bu itibarla bu hadisenin de aakll 
olmakla beraber genç Türk de~ 
ğinin tekftmülünü hazırhyacak eeliep. 

. ' 
! LIJtf-n •tlfffllP ftW6 t ' 1'" 
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Çorçil ile oğlu 
Liverpolda halkın 
tecavüzüne uğradılar 
Loaclra, 13 (A. A.) - B. Wim· 

ton Churcbill ile oğlu Randolph 
Churchill dün akpm Li•erpool' ela 
halkın tecavfizüne utr-qlardır. 
Otomobile tatlar atılmıt ve Wina· 
ton Churchill batından yaralan -
ID.lfbr, B. Ranclolph Cburdıill, kız 
karcletl ile birlikte yeniden mitin· 
s• clladldd.t saman otomobille • 
ri J8Dlcl• llalk tarafından abluka 
edllmiftlr. Teahürcillerclea hlri • 
ıinia atblı Wr tat. otomohili ba
aara .........-. Genç Chan:hill, 
ba taafıtlratm ltçi Partiaine men
sup ale,lltarlan tarafmdan ppıl. 
mıı old ·• ·- ·· ···.,•e,,,;11tir. 

Varna meni çarpııh 
9 yaralı var 

SefJa, (O.el) ·- Varna. Ot. 
ritta tral, Gebedi•~e 2102 r.11 • 

maralı trenle ~ı~fbr. 
Doku alır ruah Yartbr. Lo • 

kta•ııifı. baaara air•mqlar:lır. 

Kahirede 
Nümayişler 

(Oıt11am BlrlMlde) 

bildirerek, ba talehı reddettli1 
söylenmektedir. 

Kral, bugünkü ıartlar iç~ode 

kabinenin btif a etmeli muvsf ık 
olmıyacağını ıöylemi~lir. 

KANLIBOCUSMALAR 
Kahire, ıs (A.A ) - Er~ ulik 

ıünilnün ba,,.mna11 ilpiyle ~• 
lehe ile polla arumJa ~ma • 
lar ohmq, 19 a polla .,lmak ilare 
39 kiti ,....lamnqt~' Baalarmm 
JUUI apm. 

Talebe, Slr Sanaef H....,.. a 
l91hinde llalnfaut Ye mubale~et 
partial lideri Nahaa ı &f&11 aıkıt
lamqtır. 
INGILIZ GENER.- \. KONSt>

LOSLUQU TAŞLANDI 
Kahire, 13 (A.~) - Taı1be 

ile polis aruınclald • ı rplflll& IAI' 

dan eoma, tiddet :~raftan ·,... 
auarlar, talebefe iltihak r..aif 
n brmalranpk IK• Laik ldl~.!eea ............................. 

1 Çafrılar 1. ::-..::1::: ~y:9. 
-ıa Ti* llırlMlpalar llrlltl. m _........ da cemlan .. · 

17 - U - • tulldlle rutlaJU pa. nl•'fbr. Polla, ..ıwm lld -w 
sar stlnll 1&&t 14 de Beyoğlu Halkevi lesinde alet açmak 1:.>runda bl 
koaferau l&loaada (Kimdir hakiki mıı, netleacle birçı»'c ldm•ler p 
TlrkT n Akalll)ret bakuku) konala· ralanmqhr. 
n haldnada verecefl rok laemll kon- • n 
f fl'Ula, llyelerlala, azlıklar okul cU· Şehrin birçok ycaerinde, D • 

rektlr " ltretmenlerlnfn ve bittin haua elçilik &iaaJLu etrafncla 
ldUaeler mUteYelll heyetlerinin, ve piyade kıtalariyle S'cliı kord1nu 
,.un ••Pble dwnalaamlf Tlrk Hı- teaiı edilmiftir. 
DlltlJaaJum, ••v nrmelerbd aJ' • Şimdi durumda ·~idin ohluk · 
lil&rla cUler. la beraber, •kpm '~-ıeri Naha• ~· 
1er. aıuma ptHıllae flplae JOktu. f&IUD IÖ& eöyliyeceji V efcl pA:ti • 
KadllerlM - 'fUif .. lsl ,.,.. - ıinin hiyük toplantumcla 1Mtb 
... •luÜflU1 laflmede uark• karqddıklar çıkaOtı tahmin edil· 
.. •t1111la Tlrk dnlscllllla• - mekteclir. 
fada •larak uı.u.m " Tll1k .. • INCILIZLERIN lEKLIFl 
............ budu 1a alarak ..... ~- "'.il ı olu.......,_,._ .. ,,1, 1._la;, Kahin, 13 (uael) - ft\~ 

DtJN OOllOL•NUlll iıtibbarat biiroau a fl,armm il :en-
GimUJenJer!n adlannı bildiriyo • • diiiDA -aiı..lNUıaıctı lt.ükUDaeıi 

ram: Mmra, Mıaır el-. r,ollanamt ta 
Judandlaktan yeni terlala edilen lefon, telıraf ve n h•olanmn in • 

Ua7• kazuı Pınar kiytlnden Ali ofla ıilizler tarafından kontrol e .Jil · 
AD. Tanuta etuu GiriW 281 do • 
lamla ı..ao ell• Ali. Mı ••• Is • meaini teklif etmifti.-
mnllld aallllln plmllde olu .. • Bu kontrol vuif esmi Muu bü 
•eU ameirlerladea • ,..aan.da kiimeti hizmetinde b6llunan insi· 
Jllrlt..., taeı.ı. .. ,...... IMael liz memurları yapar.U lanmt· 
bptw Bın'•, t..lrde SenlU tepet1e T ANT ADA. DA KA.RIŞIKLIK 
.._.. Glrltll lllt etı. altı,...... Kahire, 13, (A..A..) -Tantada 
11....ae, ,.U. Ntmt&tbda otı. il, da mühim karııddddar planlfltr. 
ile ti t• Ça•MmJe" aeı.-ıe • • Poliı, müsebbipler üzerine alet et· 
Jaa lt••I• ........ "'71ad• mele mecbur kalmqtır. Bir kiti öl 
~ ...... .üaet. bml • Jallllda miif ye üç kiti alır yaralanmqbr. 
l'atm.:, 1air 28 yapnda Batlee, Bati • 13 il ala' olmak üaere 45 polia me
aala IMlh il J'&flDda ar.. mura pralamnııtır. Bir polia kam 

OHUenlea biri Urlada bü111M111iu yonu ve bir motoaiklet halk tara • 
lcln orüa slmlJmfiftttr. fmdan yalulm11:br. 

Adisababaya 
maskesi 

400 bin ga 
geliyor 

Habeşler son muharebede 6 
1000 ltalyan askerini 

tank aldılar 
esir ettiler 

Roma, 13 (A.A.) - H"vaa takip edilmekte ol'4 Habet k"v iyi oldulu kaydolumnalda 
a)'tan &ildiriyor: vetleri, lnıiliz ıomll:iıine ıe.;mek AD1SABABA y A. 40(, BiN 

Gelecek İtalyan -- Habet çar iıtemiılene de lnıHi .. karako!l.u. MASKESi GE.l IYOR 
prflDUIDID Tiıre pneyinde :ere tarafından Djedjiıaya cloiru tar· A.cldiı. A.baba. 13 (~t 
yan edeceli aanılm'1l1adır. Sısy - dedilmitlerdir. Yakmda 400,000 14ı mukelf 
lendiiine ıöre, İh'yanlar muba• Mabamed Gotn.ı. n adam?.trı meıi beklenmekted:ı.· 
rebe temasını elde ctmeg" e r.ah-- memleketin her ta!'Bfını doh1a · 

'3" r- Tüfek ve mitralyöz 
c•klardır. Buıünler:Je Habet:Ueı. rak seyyar kabilettn-i ltaly:ı~!ar mahaua atölyelerle 4 aenar 
taarruz için ltalyaıı hatbnm uit lehine kazanmaia ;tahtmakt"·lır- atölyeaine ait leva&llllı ih 
noktuını aramak ~.a!>iyeaini blkip lar. d 180 d-L L--- -1ııır.11 

HABEŞLER 1000 ıTALYAN ,\ .. &:!_ en san ıa uur&Ja 
ederek toplanmaktad.rlar. ..,.. lTALYANLARIN YOR 

ltalyanlar, Habet!erin yap • KERlNl ESiR EnlLER NE ZORLUK ÇIKARMAK 
Addia • .Abak. l 3 (A.A. ) -makta olduiu tahtc fat tehdidine Aımara, 13 (A.. \.) -

ı.--1 ko--ı. i.-in wnünferit Ha. Ogaden cephesinde Anela mev · b h ber _, ~- .,. çıkan ir a e ı5re, IOD 
bet ınaplannı takibe karar ver kiinde Habet kuvvt-tlerinin ka )erde Stiveyı kanalmdan 
mitlerdir. zandıiı •fer, re•'Jli lcaJD&ktan muhtelif nparlar, Yprite'd 

HABEŞLER HARBE teyit edilmektedir. Mabetler in. Pdmıt Uoat denilen lir ma,i, 
HAZIRLAN!YOR muharebede 8 tank de ıeçirmit· I dU B --..ı. .. 

lerdir. tal,anlardan 12 kiti &tmoı ü i ·er. u • ..., __ .._ 
A.ddia • Ababa, 13 (.A.A.) - •• t.OOO Somalili asker esir edil . ;J&bancı bir devlet IEmü""ratıll Ha...._ faaliJed• lı.&rbe haar • manlarmclan birlae 

laD1Mkfeclırlar. mittir. •e oraclan da hanlatm HalMif 
Ru Cektaçu 40 hfı: kiti ile d• Resmi bablif, Hahe,lerin Go • raklartna naldeclildifi ths 

mhTolmnm timal balıeainde rabai Dasabboura daima hlkim dilmektedir. 
meni almqlardır. Ru Daatu el& buhuıduldannı iliY• etmekted1r · Samldıima ıör~ Hahet 
35.000 kiti ile demirrohman ~• · ler. au ba maJii ltalyn prupl 
DtlP mtlarma Jer)"flllitlerclir. Külliyetli :mikt&i·cla aillll •e '6rii:rlıüne aorlak ~.karmak 

mühbmnat ıeldiil için, Habefia • 
Habet lmmanclaahlı Danüll tama tlmdlld dunılJllarmm dalı& toprap dikecektir. 

den ilerliyen 1tatr•nlara brfl, __________ Ankarada kıyafet ba 
Saltan JeJaJi koJIDUJlm. Bmmn f bul ul 
lmnetleri 30 bin ldticlir. D .. ie atan UD S UI Gettrl71e 1111'dD1ana )"Obal 

lstanhulda mewut bulunan bir nlamu ıt1dlnaek 'H ...,_.... 
bala•inde hulanan Ru Kabade • adiyle Ankara Çocuk Blllrıem• 
in 40 bia •• Yeliah.fia ele 50 irin tün su1ann herhangi bir hastalı· nma tarafmdan her 711 tertip 
ukeri ftftlır. Jtalpnlum tıar • fa mani olmak için beleCiiye tara. melde ola• uımaı kıyafet kl 
rmlarma '--ı Ha'--iatanm .,_ . fmdan kontrol ve tahlil edilece . Yıl da 7 Blrlnd Unun C:11111.11.n. 
aırlacha. bt~er Z hanlardır. ğini yazmıştık. Sularm tahlili ö • ~a akpmı Anakarapalu aloa 
a. .;;.. 11acib. adar har- nümüzdeki hafta içinde baflqa • nrilece1dir. 
~ ~ .. tilir. • ... cak n.Mr M: ....mda laltme!:-- ......... ilk W.ndll 

olaeakt,m BuvU&fbrinada •mir -= ..... tttii .,..,. 1111.w• 
'Bir 1fXt!Ş Mft.TXNY tfxt',.: maddelerin kanştılt 8l1lar tesblt ]Jplmütadır. Balo peest Ba 

YANLARA GEÇTi edilecek, ~ _.1 .. _ ka.,... .. ,,, .. _ . T• Baytar arumda kıJafet 
J- DWll&.W <JHCIUUAUU de ~Jeeektlr. BfrfnelJfk 1ra11.-

Roma, 13 (AA.) - Havas A· da yahut da geçtiği bonılarda lA ra laymetll hediyeler verileceldlt. 
jwı Qtan bilcliri)Wı zmıplen tedbirler alınacaktır. 

Aoaı1a Salt.un Mohamed :.o. K••• Haberler 
hal, s.ooo ukerle lta!,anlar !ara• Yapı tuflaları 

Bel .ı:- tarafından, · -:.1:1 • Stlleymanlye dvamulaa kal 
fma ıeçmiftir. 8.mlw W fa. ew,ıe 1D§& ew • ma1arına karar ftril• 
aliyete pt111iflercHr. Doaaehe va melde olan binalarda yapılan bir beledfT•Je bqftrarak ı.u brad 
diainde 30C) Ha~i malltp et • kontrol neticesi, piyasa'da satılan raz etmlfler, halkm satblıma 
mitlerdir. tuğlalardan çoğunun kerpiç dere- •erecek bir tekilde ~hpna 

Bu iltihak bidiaeaı çok öne'D • cesinde bulunduğu anlaşılmıştır. blldlnalflerdlr. 
ildir ye General Saat;ni ile Mari· Halbu ki, iyi tuğla, pişmiş ve • Tllrokf• tarafllldan _.._. 
otti'ye, General Graziani ile bir rütQbeti çekmeyen tuğladır. Onun takalar baklanda bir ba•• 
letinceJ• bclar llerı.nek im-..l · için belediye yapılarda kullam • .._buı_r_ıa_uaa1a ___ bqlan __ 11111_tır_. _111! 

mm venıHtkteclir. lan tuflalann cinsini tayin etmefe le müteahhidlere vaziy.eti b 
General Grul.ani tarafın !an karar vermiş, ve inşaat sahipleri • miştir. 

--------------- ----__,,,,......--==• dlm. Tnu11 aendUlmle sidermek l8o ••p ...... 7 tecllm. Fakat bir tirli oaa eRi mıı-
- Babamdan lateyla! .. Çlllkl N11e llallmlt ,.._ 

rlflllr ve ~ •-• t.telderla 
alUufl ilkarta eclllehllfr.U. 
banlaıdan ıtrenfyordum. 

UA .. UA ı• " te•'sUiba• uv111&11ramadna. 
DedL 
Aliye Hanımı ıöaderclim. 

Kulan arabuı uaklafmıl n ~k· - Peki .. Biz de sorup soraıımaıı.. 
U f R J tan aoblı tlönmaptl. 'De naga Omanı ArkadaplDlll cam mkılmqtı. Her. 

Bir hafta sonra rene buyum ı Demif
ler. 

~ elllill "1• uabaalanaJ 
Yan11Ht 11111 kOMlc aıaaıan,. 
prdl. An ..... ,.... .. lılr ...... ........ .ı-• ........ , 
..._ ,.,. Mlarm 111• ııııler ar • 
... ..,. lılr .,. ,... .......... . 
• ....,.. ............ ıen ..... 
llaJal.11Mlan.nı. 

.................... llinrlm 
nra ..,_,. ......,._ .. ı>oı....., 
.. ....,...,... .. , ......... ki 
1'lnr ......... 9711ltılar. 
..... Qnlu ..... edlkl: _ ................. ........ 
........ .-C-i• pldL Ko • 

hna41• l1llaıak ._. 1ıılr aralaJa biJI. 
tur& Gltm ........... . 

.............. '* hpada fld 
~ lns w 1111' ,..ı. bm Tanlı. 

Klllana lllrl •• ,., ... ...,111 ..................... : _ ..... ............ 
...... ,... ••••• tnlrb. 
l'dat • ._ ... hce davraadı: 

- Wı er "9111 ...... . 
1111& 

Blllem: 49 halde 1na kiıın ardmda •• umandan
berl koımuı ve ancak baafla ondan 

Sorup S0?11fturs11111ar J .. 
Aliye Hanım bir hafta sonra r•nt 

ıttti. tıdadsi kamraldı ve llav• etti: 
- Kumralı da menin ... 

OnUmUzdekl araba yavqladı vt 
bizimki luzlaadı. 

Beyazıt, Çemebrlf tq, Saltanah • 
ıaıt... 

B1a 1oldan r•rl dlnlll-
Bmaer rtlsell fıkır fıkır kaynıyor· 

du. 
Ben kumral ıtlzelilı ancak balufı· 

yordak. 
Fatihe yakiaıtlfuaı& l&JD&D araı.· 

lanmıs nıncle7H blriblrlae 7anqa • 
caktı. Yanyana ıtdlyordü. 

Arkadqma •vsilisil• bir kaç • 
konutta ve kl~Uk bir clemet •r al • 
dı. 

Ben kumral imla aacak hakıprak 
aalqtım. GöPtlndeki çlçeti latffba. 
Kaardı ve ilana dotna autu. 

BU Utndliiadell olacak, ba kıran
a karaalll 7tft dllf&L 

- Dar, araı.aı .. 
Kapıyı Wr uda açtna ft kof&am· 

Toslar& baJaa•n ve narlal bybedell 
aftllı çiNt aldm. Cflectı., lfle • 

yUz bulıaqtu. 
- Yahu! .. Bir çiçek için bu kadar 

yorpnlak." itte onları ka~ırdık.. 
Diye lllylendL 

- Bir çiçek, deyip te reçme .. To • 
ha. ldi1Uktlr ua .. bir defa ekilince 
ufaklara rllıe veren kocaman bir 11-
nar olabilir .. 

Kumral attzelf eahiden hoıuma ıit
ndştl ve rene içimde, qk dife relmit
tL 

- iyi .. Hoş.. Fakat bzı prtlarım1& 
var

Demfıler. 
- Nedfr7 
- Ferit Beyin kimsesiz oldujuaa 

aevindfk. Kızımız için kaynana ve si
rflmcenin olmaması başlı bqıu bir 
nimettir. Buna ıöre tabii bize ic rfi· 
vey olacaktır. 

Sonra da bir kaç yüz liralık elmas, 
• • • altın ve saire ile bir o kadar yüz ıö. 

Bir lrıuskerln biricik kr11 ve •• rUmlUfl lstemlıler • 
Nadye lmif. Aliye Hanıma dedim ki: 

Bir kq defa daha bulqtuk. Bir - Annemin ve kardeşlerimin ol • 
sokak klf8sinde, bir maiua önilnd• mamsı benim için acıdır. Benim acı • 
bir tezglh bqıada çekine çekine ko· lanmdan tat duy"1larla ftiJD yoktur. 
nU§tak. Biti atef biri haruttur dly• Ben bir yuva kurmak ittiyorum, yok· 
kahla erlefl aruıu yaman engel· sa bir köhne ~atının altına sığınmak 
ler koJU eski l&ID&lllarda bana ya • istemiyorum. Pazardan cariye de al· 
paMlmek hel'Ülllt harcı detlldL mıyorum. Hayatta dertlerimizi se • 

DUa çok beklemete libam ıönae- vlnçlerlmizl ı-rlqacak bir arkadat 
dlm. anyorum. Danaan gidip oniara aly • 

- Evlenelim... leme, c:Unkü anlamazlar. Bir dalla uf· 
Dedim. Zaten hu kız tanııtıfr er •

1 
ramusın ! .. 

kelden eninde sonunda bu sizi bek • Kadıncaih'1. da bnoa ıııaııımra n1Rcak ' 
ler. ki baka katdı. 

••• 
Keadimi BeJtllma 1U 

lamaa attım. 
Çöllerde ba11 nlar ftn1111. 

ee yflrUmektea, tepelerladeld 
atlllettea ve a,aklaruua altmdalıl 
sın kamdaa baalaa, •••illa' 
laDUf, boiulan 7Ulall olaa 
1ar bu sulara kOfarı.nu.. P, 
lpaa de lllrltralf. 

Kendimi Be7oi'laaa yaa 
nna atarkea aplı J1lkan o D 

ealara beuedlii•I bilf7or--. 
bereket nnla ld doktorha w 
r.elürll elduiaa11 blbMkle 
sakınmasını da biliyordum. 

iki 711 da bö7le pçtl. Hlt 
lpmdekl boflaiu cloldara-.,..,,. 

Bu zaman içinde evleamek 
kaç fl1'S8t daha çıktı. 

Blrladsl: Aliye Haaımm 
bJr ailenin stlzel lmı- Ben bir. 
arkasında oturdum ve oau 
geçlrdller: Kaim kqlr, unn 
iri parlak gizlU, ince bir k-.. 

Fakat zayıf, vUcadfl ._aı 
•lf bir....,... ailJj ufak iefel 
terf,.tz... Sablda bir clcek, f: 
çedf bir ilaç delttl.. Baktl 
zetiltnf!k •P hı""'lanmamal 

tA,.._ 
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Alman bayan 
Çenklan terbiye yahut ev idare 

etmek için derhal it anyor. lyi bon 
senisleri vardır. LGtfen aşağıdaki 

adreae yazınız. 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

:.G. Z.,, Poıta kutıuu Z0!2 lıtanbul 

lıtanbal Tapu MidilrllJllJ"""1&: 'A K T 1 P 
911ıı193!; vaziyeti 

PASiF 
fl10, • Vtyuı 
128. - • Mıdrtd 
168. - • 8erlln 

11. -
17 -
!i .. -

177, - • Varto•• ~•. -
sıı. - • B•dapesı • ç:1 -

24, - • Blkr- 1:1. -
.... .• • lepd ~t. -
!J, - -ı Yotehınıı• SS, -
84 - • Altıa q3s, -
G4 - •Mecidiye ~ -
h, •· • Rnhat tN -

---- Çeki« ----
• Loadra 618,7~ • Sto\hl" :ı. ıi87 1 
' H~Jor 0.79'7~ • Vlyır. •.~48:! 
t Paııı 'l.06 • Mıdrld ~.8190 
: ~lııo 9.796•J • Berfin ı,9763 
, ..qtae '-10l~ • VırşoYa 4,tt;"!I 

, ~ "l' 7i~2 • 8adıpesı· 4,3'96 
t SofJ '9rt l.'621 • Bltre IOf,IH 
t A • 61,1~ - • Bellftd ~70 
t Pra~ 1.17- • Y«*ollamı t.1110 

~ 19,191'-4 • Mostova ıon 50 

ESHAM 
1 ~ '-ııtas 9 .... , - r,...... 9, -

~olu ıtll.1· • \'tmeaıo D 9.0:' 
$11' ? 15 l'ıayoa Del 

ae ' · Hıyrtyr ı 5. ·art ile? -. -

1eıteı Baıtaıı 6t.7~ Hılyı - -
~ ı>ııon~ -.oo ~ ark ıa. ccu -.-

ıııoarı 8,'5 r.ıaroa -.-
.......... , - tah vlll•-

'"rrın Bor.ı 1.1111 Dettrtk -.-
rı ış,·ıs rrımn~ 31.70 

t;.. - ili 2~.55 Rıhtım 44 -
ltrıhtııDıblll I 99 - • A11dola 1 43 oo 
1~1ı ı11ıtruı 9~. • Anadolu ıı 4.'\00 
S ~ '' ııı. A aıdolu ııı 1,40 
'••·Frzarım 9~. • \Jllnıcsııı il 4~.4~ 

GaJatada Arap CamJ Mahallesi KA- K 
lafat eokaiında eski yeni 72 No. lu ... • 

Ura 

blea allpp rabnm K•taatln otlu Alun: 11H ldlopam 16.411.19211...23.169.083 86 
Düai&ri-. ••&r6k olap Ta .. da 11a,.. Banknot ..... --··--···---··· • 6.91S.464 -
dı olmadıiınclan Senetsls tuarrufat Ufatlıı. ···-----····--·-··· " 70S.723. 45 80.700271 IJ 

mauıel.Ue Bamae namına tapuya Oahlldekl Muheblrler ı 

Serm•ı• ·----
lhdyaı alıçesı .... ----· ... •0

-··-·-·---

leeavDtlleki 1Je11knotları 
Deruhte edlJea evrakı nııntye '- 188.748.HS.

Lire 

ı s.000.000.-
1 Oi6.716.67 

raptı pyn mlt.dlller komisyon re-
isliiince fıtenmif olmasına bbuwa ba Türk liruı ----- iL 670.053.83 
yer hakkında tuarruf iddJuında ba- ----
lanaalar ftl'I& vesaDd tuarruflre • t •rt•tül Muheblrler . 

.670 osa.. ,...... 6 n 8 inci madde-
1 atue ınfl k an hnlne tarı 

)erile birlikte tarihi i1Andan 15 gün Albn Sıfl kilogram 4.401,27!'i / 6. 190.757. 96 
sonraya kadar bi1asale veya resmi ve- ~lttnı rıbvili hbil Serbesr döyfzk 39".!50. 8.5 J0.18100811 

kiletnameleri mucibince bilveklle Hazin• Tahvlllerl ı 
935/ 4928 maamele No: sile Saltan Ah- Otnb~ edl1~ nnb nôti,e 
mette Be:roil• Tapa BqmemarJata- K"U'fllali .. ., d L.l.5&748.568.-

• an unun · • ve o ıncı mı • 
na veyahut bera,t tahkikat mahallin- delerint> revflhn Hazini" rara-
de balamcak Tapa Memuruna mira- fındın vırri tediyaı .. 10.7Ş0.980.- 147.997.583 -

eaatlan ntn ol11n11r. (V. No. 10892) Senedat CUzd•nı . 

l Hme boaolan ······ .. ·····--······ı 1- ı §0.000 it. •li .. I a Adıık lllılt:lntlljbulen: · -
t- fiaıi senetleı --....... -.......... 21 931.043 49 a•7ır.9 043.49 utplro kı11 111Uya tarafından Bakır- . .. · · "~ ., 

klS)'tlnde Ta§klprUde Afyon köşkOn • e•ham ve T•hvllat CUzd•nı · 
dt! oturan boyacı Aleko Maroviç aley- \ Deruhte edilen ~Yl"lkı nak-
hine açılan boşanma davasının tah • A tiyr~in k'_"ftlı~ eaham Te _ 31.991.044.78 
kikatrnda müddeialeyhin Jkametgl • tıhTtltr 1 ıtfbırf lı:ıymedel 
hının meçhuli19tine mebni dantiye - B Srrbeat F.ahını .. Tıh~lt • "4t0.07t.95 S6.41U17.68 

n11~_on bet si• mlddetle Ulaen teb- Albn ~e döTtı berine H•n~ ' •• 30.866.0,, 
awe ve tahklkatna 30 -11- 935 ca- Tıh'riltt hm11e nanı .C.161.600.05 

martesi saat 10 a taltkine karar veril-
miş ve bir nUshası da mahkeme dl - Hl••eclarl•r···------····--·-··· ..... 
vanhanesine asılmıı bulundutundan muhteelf 
mu.,,yen sün q aaUe ulf,. altıncı Yellen 

419146608 

4I00000-
11860t6712 
t1U6Uiı.a2 

fuldarı vaki tediyaı 

Deruhte ediln eftlın nntiyt 

bakıycıi -·········--·-··-
K lrfıhğJ tamamen ahın olarak 

J0.750.980.-

147.997 !88.-

tedlYGle ilheten nzedilen ... IL __ ıa._ooo. __ ooo._-_
1

160.991 S81-

Urk Lira•• Mevdu•tı : 
Vıdtliz 

Vadeli 1 
1t.639337 .7t 

----- "'"-----· ll.639.387.lt 
8vlz Mevdu•b : 
Vıdlllz 
Vadeli 

Muhtellf 

it 852.788.90 
.21ı.ı96.46 ıs. tts.985 86 

71.Sll.148 57 

. 

Yell8n llU6Ull.ft 

9 Mart 1188 tarlhlnclen itibaren. hakalr maüemeıdnie hlnalmur JU
nm11ftalmltakdirde1T1Bbmda tah-
kikata bakılacair tebliğ makamına l•konto h•ddl ,uad• S 1·2 - Altın llz•ln• mv•n• ,uade 4 1-2 

'takvim,::;~ rsı::m 
°'1aı 17 Şaban t 8 Şaban 

OGaı dotutu 6 46 6,41 
''-tııı 16 ~ 16.Sl 
öaı. D&rnazı 5,48 s 4a 
l1cıııcu 11&ınazı ı ı 58 r t .sa 
~ ll&lnam 14,36 41,::1!' 
tltaı ll&lnazı 16,52 ı 6 51 
~ tıaınazı I 8 26 r a,26 
ıtraı 5 04 5 05 
lltıı :.~ gUn)e 3 17 ~ 18 

.. rtınıerı 48 47 

kaim olmalr here Hln olunur. 
______ <_v_. N_o_._1_0893_) l•t. Levazım Amlrllll S•bn 

Beyoğlu DördiJncil ıullı hukuk lıa- Alma Komlayonu Hlnl•r1 
kilnlllUula: ._._._ ....................... _. 

Taksim Sıra semler Billlilrcii 80 • Harbiye ve merbutu okutiar 
kak 23 sayılı evde oturmakda iken için 91 Ton koyun f'lİ ve 22 toıı 
27 - 10 - 935 tarihinde ölen Yani ııiır eti 27 - 11 - 135 Cartam· 
Kiryazinln terekesine mahkemece el ba tünü aaat 15 de Tophaneae 
konulmuştur. llin gününden başla • Sabnalma komiayonunda ka~ı 
mak üzere alacak h ve borçl•larm ve 
sair allkası olanların Wr ay içinde ve zarfla ekailtmeye konulmu9tur. 

Devlet Demiryollarından : 
Erzurum hatlan huiç MudanJa - Buna, Samıun -- Çuıaml. 

ve Aydın hatlan dahil olmak bere - çok 70 kilometre içinde ı.. 
lunan her haqi bir iaı-tyon uumda mektebe devam ebnf'k için le· 

yahat edecek talebe19 mahlUI a1bk ..,.hat kartlan tarifeai ibdaı 
edilmittir. 

Seyahat kartlanma lcnd.&t 
llMnld 111 MeYld --

l>r. M;hmel Ali . 
iÇii 100 

mlru4;darı• üe_ _ay lciaü Benilu. Hepıinin tahmin b.deli 45280 li• 
dirdtlndt auf1l lnıku mahkemesine -raClii: ilk WlllatiiW1 ,aı328s~ı;ı11rarın~F;f"-ı"'li:r'lf-sDl!R1Rl•'lliiiB'lllfP 

~et1li9e mütehassısı i j 
PrU~~~:::.~ .. :::.:.:::.lı 

baş vurmaları ve vaktinde alacakları- kuruıtur. Şartnamesi her ıün ko . 
nı kaydettirmeyenler hakkında kanun miıyonda görülebi\tt lıteklilerin 
medeninin 561, 589 inci maddeleri kanuni veıikalar ile teklif mektup 
hUkmti tatbik edileceği ilb olunur. larını ihale aaatind"ın bir ıaat eY. 

(V. No. 10881) 

inhisarlar lstanbul 
başmüdürlüğünden: 

~ aabcdıiı tezkerelM"nin hWmıü lldncitqrıl" 935 ,,,hayetin· 
~ tir. Yenilemek ıerektir. Birincikinunun oırine adar tn· 
~ili 1enilemi1erek içki aatanlar kanunen ceza ıorürler. Kol~ylık 
~ içinBeyoilu ıatıcıiarma lkincitetrinin 15 ind~n 22 ı;ut' lttan 
"- ~· diier mahaller ıabcd'1 ına ela hrinciteirinin 22 ınıden •onu· 
"-. dar gün belli edilmiıtir. Son ıünlere bırakılmıyarak vak •ınde 

... l'lllalarını .i;leriz. r,
1 

Celecek aatacdar eıld lakereleriyle nüfut kttıtlarım ve birer 
~ beraberıerinde ıetirmebdirler. (6751) 

Denizcilere ve gemicilere ilin 
1 ablisiye genel direktörlüğünden: 
~ tıtilkö, ıiı düdütü tamitab bitmif olduiundan adı ıeçen du
~ ':'>- 11 - 93.'I Çarpmha aabahı aaat 8 den iti!•"ren faaliyet" 
~ni:ıdlere Ye aUlradarlara ilin olunur (7152) 

t: •atanbuı t5eledtyesı ılan•ar• 1 
'İ4iç ? ::ilk ftleri !~in 8S tane hayvan ahnacakbr. Bu hayvanlar 
~tal~ ı lnıra~ olmamuı yqlan en az dört en ço~ :.ekiz olcacak. 
~ d lı olın11acak l-oy1UJ eu az bir otua aelds olac•L ıöiüıleri ~ 
~~ olup kırk Y! daha ziyade olduiu takdirde bir vtuz yedi irti· 
~ ~ 1Vanlar da aiınabili... Bu ha~anlar araba çececek kuJret
lia-, s.,~r. Bu 1'ayvanlarıu bir tanesine 100 lira lu1met biçıhnit· 
~;..--~ levazım mGdiir?QUnde ıörülür. Kapalı .ekıiltme l 'i/ 2 
~~ 935 Cuma ıü~ü aaat 18 -la yapılacaktır. Ekıilt.meye ıi:mek 
~ ~-~ No.lı "Lwilmlla Ye ekıiltme kanaaunda Y•aalı nai1'• ve 
~ ...-aıık muvalda&t ı.minat mekllu YeJ& mektuh·-u haYi ı#f 

hlcarda Yazdı aünde .ut 15 kadar daimi uciimeıae ftrme!idir 
(8.) (8837) 

~ePIİne 20 lira deler bi-çi-!e_n_E_JU_"'pte Camikebir mahallesinde 
._~·caddesi etkı 74 yeni 82 No.lı diikkin ankazı &1,,ık arttı~ma 
,,._ ~-.Şartnamesi Levazım müdürlüiünde ıörüliir. Arttır 
~ ııtiyenler 150 kunı91uk muvakkat teminat makbuz ve· 

hl1le berabet 29/ 2 inciteırin 935 Cuma sünü aaat 15 de dai-

vel komiıyona verme-teri. 
(244) (6959) 

TAKSiTLE SATILIK ARSALAR 
Havuanın letafeti ve iyi menba s• 

larlle mqhur Kısıkh'da tramvay cad 
desinde fevkalade nezaretli müfrez 
analar, bedellala % ao •Pilin. 1' 70 i 
yirmi taksitle Udenmek ve ilk taksit 
Yerilir verilmez ferat muamelesi ya • 
pılmak üzere takaitle satııacatmdaa 
Uıtlyenlerln Galatada Fer:menedlerdı 
(llyadi) hanında (6, '1) N. )'& 11 dea 
' • kadar mUraeaatıan. (Tel: '2235) 

lıtanbul aall11e Birinci ticaret mala
kemeıinden: 

Mahmat Hakkı tarafmdan Tahta. 
kalede Uzun carşı caddesinde 276 na· 
merolu dlikkinda Köfteci Ahmet ile 
aynı yerde Neş'et aleyhine 93'/ '11 
dosya nameroslle aplan MO Ura alı· 
cak davasında oturduğu yer belll oJ
ma,an mlddefaleyhJerden Ahmet. llt
nen yapılan tebligata rafmen mah • 
kemeye ıehaedijinden hakkında gı. 
yap karan karar klğıdı mabke•e ko
ridoruna asılmıştır. Müddeialeyh Ah· 
met tahkikat l~I• tayla ecUJen 28. 11. 
935 Perşenbe gUnU eaat 14 de nıahke
meye ıelmedltl nya \'ekll 18nderme
diği takdirde tahkikata gıyabında de
vam edileceği ilin olunur. 

ev. No. 1088~) 

lıtanbul lldrıcl lera Memıırlu,_ • 
dan: 

Blr bor~n dolayı mahcuz olup, 
paraya çenrllmealne karar verllen 
cemmen 2.T7 çift erkek için kahve 
renrt ve siyah rengi iskarpinler 19 -
11 - 936 tarihine m .. cUf salt sini 
saat 16 dan itibaren Galatada Voyvo-1 
da cadde8inde 3 N. lu Reklam namli 
dilkki.nda açık artırma suretiyle satı
lacaktır. Artırma birincidir. istekli o
lanlar muayyen sün ve aaatte mahal
Jhıde haZJr bulu.-acak memuruna mü
racaat etmeleri ilin olunur. 

9 - 14 H ,, .. 125 
ıs - 2s 

" .. " 
171 

26-45 ,, .. .. 300 
46 - 70 ,, .. • 500 

Kuruıtur. 

Bu tarife, mncut Wifel•den dalia uca dtlttlllil mflnuelMt 
lerde 1 Birinciklnun 1935 tarihinden ve daha ytlkaek düttQü adime 
ıebetlerde de 1 lkincı14'inun 1936 tarihinden itibaren tstbik ecHJe. 
cektir. Ve bu tarihlerden itibaren ıimdiki tarifeler lltyohınacakbr. 
Tarifenin tatbik p.rtlariyle diler tafıillt iıtaayonlardan lirenil.W. 
lir. (3319) .(1082) 

lstanbul 7 inci icra •emurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
(500) lira mukabilinde birinci derecede ipotekli C'lup ......,. 

çevrilmeıine karar ver.ten ve tamAmnıa (2833) lira kıymet tak.tir 
edilen Kadıköyünde ffaaanpaıa ntahalleainde Kurbalıdere aobp 
da eski 2 defa 6 miikf'rrer yeni 8,8/1 numaralarla murakkam bahçel 
iki evin tamamı açık arttırmaya nzedilmittir. 

Arttırma Petindir. ArttırmaJa itlirak edecek müfterilerin laf 
meti muhammeneniıı ,üzde 7,5 niıbetinde pey akçeıi Vf'ya milli bht 
bankanın teminat mektubmnı hanaii olmalan icap ederı. Mütenkba\ 
verıi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya ait~ir. Arttam 
prtnameai 29 - 11 · 935 tarihıne müaadif Cuma sıünü dalnMle 
mahalli mahıuıuna :alik edilecektir. Birinci artırması 19 - 12-935 
tarihine müsadif Perıembe ıünü dairemizde aaat 14 ten 16 ya bdar 
icra edilecek, blrincı arttnmada bedel, kıymeti muhanunenanin 
yüzde 75 ini bulduju \akdirde üıtr. bırakılır. Akıi takdirde ıon art 
tırmanm teahbfidü h.ki kaim.ak uzere arttırma on bet cün daha •em· 
dit edilerek 3 - 1 ·· 936 tarihine müaadif Cuma ıunü aaat 14 ten 
16 ya kadar dairede yapılacak ikinci artbrma neticetiııd• en çok art· 
branın üıtünde bırakuacakbr. :?004 numaralı icra ve ff lia kanunu· 
nun 126 mcı maddeain~ tevfikt.n hakları tapu ıiciller\y.e aabit o?mı· 
yan ipotekli alacak'·''"ın diier 'likadaranın ve irtifak hakkı aahiı,. 
}erinin bu haklarını v~ buıuaiyte f•iz ve muarife Jair o'au iddialarm. 
ilin tarihinden itibar.an 20 gün a.arfında evrakı müabitsıe;. iyle birlikte 
Dairemize bildirmele·· lazımdır. Akıi takdirde hakları tapu ılcllle · 
riyle aabit olmıyanlsı ıatıı bedelınin payla,masından h3rİÇ bhrlaı . 
Müterakim verıi, teaviriye ve ta.nzifiyeden ibaret olaa Belediye riP 

~umu•• Vakıf icare•= bedeli m;iz~yededen tenzil olunuJ· Daha fasla 
malUınat almak iıti..r r lerin 93!; 745 numaralı doıyad" mncat enak 
ve mahallen haciz ve takcliri l.ıyu.et raporunu ıörüp ı nbyauldan 

r 7160) 
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ve çifte ıpiralli O~ RAM "O , 
ampullerini diğe(:erine tercih 

tsdiniz 
Bu lambaların çifh rpiralli aı. ce
reyanla çok aydmid' vermeterinı 

temin eder ıtık n-...ı-etme kabili
yetleri elektrik ı.r.ı-t iyatlan ile 
mukayese edilemivecek dereced~ 
dir. 

250 Gramlık ambalaj 

T U R Y A C uf: hazmi kolay ve btitün yemekler 
içtG kullanılan h1ükemmel bir neba•~ mutbah vaiı
llu. Çok idP.reli olup, alet tesiriyle te-bahhur ede · 
cek biç bir maddeyi muhtevi deiildir. 
Kendi amballJında birkaç ay taze olu ak muha{ 'zıı 
edilebilir. 
Saf aebati TIJRYAG ile piıirilen ıemekler 
IMMtli olur. 

\)t~M MA"9uc,.-'1"ı 

f> .. 1. @ ~'• 
TüR~iYE YA<l VE MAMUL4TI 
S4NAYii liMiTED ŞiRKETi 

~stanbul - lzmir 

~ocaeli memleket hastanesi 
baştabipliğinden: 

Kocaeli memleket butanea\ne 34 lira ücretle ve ia.,.ai de ba.tta~ 
neden verilmek üzere bir erkek ve bir kadın hutabakıcı almacaktır 
Hutabalacı mektebinden memn olmak veya enelce hutahaneler 
de hutabalacı olarak çalıtblma dair vesika ıöatermek ~arttır. Veıı 
kalariyle erbabı n&m\a\dan oldu~lanna dair polisten ta.-:1.kli klğıtla 
beraber hutahane bq tabibliiine bqvurmalan. (7150) 

Erenköy kız lisesi direktörlüğünden: 
Eaki ve yeni öireneğe gö!e ikinci devre mezuniyet imtihanl ve 

ollan)uk yoklamalarrr. da yalnn ı,:r zümreden ikmale l'1llan talebeniıı 
ildncltepinin 25 ile 29 u arasında yazılı ve ayın 29 uncu Cuma giinü 
alall JOklamalan yapılacaktır. Yoklama aünleri ıaat aeHzde okulda 
........ lhımdır. (71&8) 

Reklama inanmayın 
Alanlara Sorun 

EN KOLAY, EN PARLAK, EN SCJREKLI YANAN 
KOMCJR TLJRK ANTRASITIDIR 

Reklanıa inanmayın 

Alanlara Sorun 
EN ÇOk. ISITAN, KOKU, DlJMAN YAPMADAN YANAN 

tJe YANARKEN PARÇALANMl't AN KOMÜR 

•• • 
1 r 

ReklAma inanmayın 
Alanlara Sorun 

Her Sobada Ve Maltızda Yanan, Plra Verme1ea, 
En Halli Ve En UCUZ Klmtlr 

Satış Yerleri: 
Yenicami işhan Maden kömürü işleri T.A.Ş ı 

Galata iş Bankası Şubesi 

• Danizyolları •ı Tercüman Aranıyor 
1 ' L E T M E s 1 A k " F b .k 1 

~:::-:.: :~':'~;:::rr:: s erı a rı a ar 
--1::,,::;·;;,;"-- Umum Müdürlüğünd 

GOLCEMAL Vapuru 16 Almanca ve Framızcadaa Tirkçe1• "Ttlrkpclen im 
lkinciteırin CUMARTESi ıü- tercüme yapabilecek bir tadimana ihtiyaç nrcbr. Yapılecelc 
nü uat 20 de HOP A'Y A l:.a- meye ıöre ilk defa 108 lira ücret v.Uecektir. Talip ota:Dlalrlll'f 

illd•a•r·------(•
71

•
54
-) .. I ve evrakı müabiteleriyle birlilde en çok 30 - lldncitepin -

hine kadar Umum MüdflrlQe mGracaatl.t ,('IOlllJ 
I 

ürk 
Deposu 

Veresiye ve Peşin 
Bahçıekapı, Hacıbeldr karpunda

kl 86 namarab mafazaya koıanuz. 
Ki§ ıelmeden, sofuklar basmadan 
enel aradJtmız her nevi yerli ve 
ecnebi kumqlarla ısmarlama Ye 
Hazır elbiseleri burada bulacakamız 
Bir defa müracaat katidir. Vitrin -
lerfmlzdekl fiyatlara dikkat ve fır
sattan istifade edinlz.(V.No. 10609) 

ceviz tomruğu 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünd 
Tahmin ~ilen bedeli 13750 lira olan yukarda mildan .

yazılı malzeme Aakeri fabrikalar umum mildürlüiü ubn ....... 
yonunca 28 - lkincitetrin - 935 tarihinde Perteİnl>e atblii 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir Şartname paruu olarak 

Z AY l yondawı verilir. Talipierin muvakkat teminat olan 1031 Ur-. 
84845 sayılı cüzdan ile almakta ol- fU havi telrlif mektuplarını mealdt· ıünde aaat 14 e kadar 

dutum tekaüt maapma ait Bahtiyar vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun Z ft 3 
adh tatbik mfihrtimli zayi ettifimden . d k' "ki •-"!!. •• k • - .. ,...,;. 
b d h"k il la ~ rın e ı ve~aı e mezaut run ve ıaatte omuyona muracaa~; un an sonra u m o mıyacagınr (.,,., 
ilin ederim. (V. No. 10875) Haliç orman menwrluğundan müte- __ .._ _________________ _.":. 

kail: BABTIY AB Sahibi: Ailll uı - Vün matbua ıc-... .......... --~ 


