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o o SAYIFA 

ısır da Kanlı Çarpışmalar Sü~üyor 
Kahrol un l gil re, qa a ' i tık- Yeni bir teori 
[Q,, sesleri k rşunla karşılandı 

e yakın Mısırh yaralandı. ingiliz polisi 
lliversite talebesine ateş etti. üniversite kapa
dı. Kahiredeki ingili% konsolosluğu tallribedildi 

.. :gük mitingde verilen kararlardan birisi lngilizlerle teşriki 
ai edecek lıerlıangi bir hükumete boykota; tatbik etmektir 

ırdaki kalkınma 
\'e ayaklanma 
~ yılm eonbaharm4- Mlaırcla 
"""'1111& geçen Tedlk N.ım Pap, 

leketi aara1 dlktatörltlltlıulen 
eak bir halbklr sfbJ b.rp • 
uı ... 1 Vefd fırkuı lideri 
Pap, bu mul8l tenm ft mll
olmakıa tanmmıt Mı:sırb v• 

ıtrmr plufunun yardımım t.e -
elınittf. 

tf..._ Pap.dan beklenen hizmet. 
dlktatılrltlltl devrinde lmılu, 

llilUI Jaaklan dirilt.ti, Jlı. 

~'-:t ,.rw;;:to ·~,.. . 
~llUalr·tı. Nesim Pap, ara:y dJlı:. 
11rlllftne eon verdL Sarayın Çlkar

propagandasına atfeden Jngilteıede asabiyet 

teınel 1"A"lD' kaldırdı ve dik • 
l'lflk devrinin kötiiltiklerlni temiz

• llqlaclı. Daha aonra Mımrm 
difl 1923 temel yuasma kavuı • 

111 
için sıra reldl ve Nesim Pqa -

d&:Yapamadıfl it de bu oldu. Bir a
llııar kralmm 1923 temel yua - / 

v L"-- .J Kral F • • 1ı-ı al M' · L --' .. fad-ı tarafta 1 d a. - ı U""'"41G: uot 11e Utıyıfı mo ar azaya f ııan ınr URenerı -·ne r o ma ıea soy - • • 
CL Pa.kat kral, htlkdmet reisine Aıafıda: Mrıır Parlamento bıncuı ve Nalıha pafa 

'- ıfı bir mektupla bu hus11Sta hfl. Kahire, 14 (Ö.z.!!1) - Dünkü otuz binden fazla halkın ittirakiy-
•tl tamamlle serhat brraktığmı kar11lklddar Kahire ve Tantada le bir mitini topi•ı.dı. Mitinıte 

ö. R. Do§rul batladı. Evveli vaka partisi bir tiddetli bir nutuk ıihliyen Nahu 
"-., . f(Sonu Sa. 7 Sü. 3) bildiriğ netretti, bur un üzerin.ıt Pqa halk ile birii)te vakanm 

r · merkezi olaı;ı "Halke.vi,, ne doğ 
r m a • • '0 S ha 1 n d Ö ru yürüdü. Yolda ia:aJk ile zabıta 

"' kuvvetleri aruında çarpıımalar 
oldu. Halk, parti merkezinin ö • 
nünde "Kahrolsun lr.ıiltere,, ya. 
p.am İltiklll,, diye ba. lırdı. Zab"' 
ta ''Halkevi,, ne hüa.m ederek e-
vi iıial etmiı ve b ..ı 11rada kurpın 
kullanarak 30 kitivi yaralamıttır. 
Yaralılardan biri ölmüt bulunu 
yor. Bundan bqk.t. halk ıöateri · 
nin devamı müddeti~e yaralılıı 

(Sonu Sa. 7 Sü. 1) 

Suriyeliler 
Muhtariyet 

Dil devriminde Önemli 
bir yaprak açılıyor 

Dilimizin etimoloji, morfoloji ve 
fonetik bakımındaı:ı analiz yolları 

,, 

l 

§ekil: ı . . . . §ekil : 2 
. Güneı - o:ı teorisini anlatmafa )'Clnyan ı•k 'iler. 

(Yazı.sı 6 ncı ıa11fatltl) 

• 
114 yurttaşı kurtaranlar limanımızda ....._ .... ....,..-

" O kaptan nerede, 
bizi mahvetti ! ,, 

"lnebo~u,, vapurunun birinci ve ikinci 
suvarileri yolda kavga etmişler 

Yirmi yolcuyu ölümden kurtaran Hızırın dün 
gece gazetemize anlathkları 

istiyorlar o·· ı · ı ı ·ıb l f .J_ • •• un ger·~ ımanımı.:u ge en stı ; o t•apurunun Prµı/.'ar kaptanı l'e mu 
. Kudüı, 14 (AA.) _ Filiıtin rettebatı: Üstte soldtm Siirari Mustafa kaptan, B<q makinü t Ôm1>r0 l,Jostro 

~"'Ünia lrmalı - - Filyoo Jemiryolıımıu.un arJ.,,. ı&rninJe 
\~Yukarda Suyındırlık B2kanımızı .ciylevini iJi'r rken1 Of'liı 

· dalı uali.ı Halit Aho)'ll aöyl~i vmrken ue ır._i Filyoa 
~- prii)tonanaa.. 

Arap partilerini lc:ndilerine Ör· mo Tahsin. Serdiime~. Sadık •. A~tta: Çarkçı ba~ı Ali, tek b<l§ına 20 ki§i 

klan S 
. L''b k kurtaran llızır, Scrdrım<'n Alı Rıza, atc§çı l'ıfdımet. 

ne unye ve :ı nanın ıe u ( Y · 
"'- · · d k b' h ...__ a:tsı S ncı sayı/~-a) AnLP partilı e te ır cep e mı 

linde birleımiıler VPJ Franıız D~ D •• b • b k • • k • b k • • 
Bakanlıima .dört .m•ddelik bir un ır e çı ı 1 e çıyı 
muhbra vermıtlerdıı. 

Bunlar Suriyeya muhtariye: •• ld •• d •• ' 
verilmesini, bütün Suriyenin tek vurup 0 ur U .-
bir ıiyual birlik h.tılinde toplan · 
mumı ve tetkilitı ~iyeye da 
yanan bir hüktmet kurulpıın . 
iatemektetlirler. 

Halk katili lincetmek istedi 
.(YaZISI 3 üncü sa.yfaila. )1 
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Makalle şimalinde şiddetli çarpışma 1 

..- :!-KURUN 

ita/yanlar büvük zayiata uğradı/at : 
Habeşler bir mühimmatl 

kolunu ele geçirdiler 

Oqadende 1f"'""y;·;;·;;;""'""''"'"'"""''J 
Hab;.ş~~:v~!'!:t bir J kıralı ? 

1 Londradan çıktı, \ 

Adliyenin vardığı 
1 

• 
netıce: 

Akdeniz işinde 

' Fazla yük alınmış, iqı 'Görüşmeler 

gösterecekler ~ Parise geldi § 

· Adisababa, 14 (A.A.) - Reu· ~ ~ uyuşma yok 
ter ajansı aytarından: . ~ Kıral Joıj'a göre Yuna·~ J • •Jb • b k d nııOI 

istif edilmemiştir 
. H3:beş h_ükum~ti,_ M~kallenın ~ ni t I I ilt . ff Italyaya müşterek zmır 1 ayı iÇ a anının para yar 1 
şımalınde, şıddetlı hır musadeıme- ~ s an a ng ere ara ~ k d 1 d .., 
den sonra, Habe§ devriyelerinin, 

1
; sındaki bağlar y cevap mı verilecek azaze e ere agıttı 

lt~.ly.anların büyük bir le~~zn~ ve . . ~ 
~u?ımmat kolunu ele .. geçırdıkle- Londra; 14 (A.A.) - Yunan Londra~. ı.~, (Kuı:un) - lngilız Müddeiumumi beyanatta bulundu - Kaptan tic01 
ram ve bu arada 100 tufek aldık - kralı, Atinaya dönriıek üzere, sa • Italyan goruşmelen etrafında çı- . ' . 
larım bildirmektedir. at 11 de Paıise müteveccihen bu. kan haberler birbirini tutmamak- mahkemesinden ka2agibah1 i raporu istedı " 

Habeşleı:_in insanca hiç bir ka- radan hareket etmiştir. Kral, is • tadır. ln~~terenin ~~ma elçisi.· 1 ahkikat heyeti bugün Egegle dönüyor 
yıbı olmadıgı halde, ltalyanlarrn tasyonda !ngiliz veliahdi ile dük le Mussolının son mulakatı her ı- ..:ıı 
büyük ~ayiata uğradıkları söylen- ve düşes dö Yerk ve dük ve düşes ki tarafın. anlaşmaya va~~k hu- lzmir 14 (Özel aytarımızdan, telefonla) - Müddciwnumi bllS~ 
mektedır. dö Kent tarafından uğurlanmış, s~un~~kı a~ularm:ı, goruşnu~ · öğleden evvel mürettebat ve yolculardan 33 kişiyi dinledi. I{~P,0• 

Roma, 14, (A.A.) - Süel eks· ayrıca halk tarafından da alkışlan lenn surecegıne delıl sayanlar da Mehmet Ali ile müyaceheler yaptI. Kaptan, vapur batacağı vakıt af 
perlerin tahminlerine göre, hal - mıştır. v~rdır. Bu .k?n~m:ıiard.~ A~de • culara gemiyi terk emrini verdiğini fakat bu emrin karışıklıl<t~ . ,':I 
yanlar, Harrar güneyinfo suyu bol YUNAN KRALININ SÖZLERi n~z ~esele~ının ınkişafı uzerınde yulmadığım söyledi.Mürettebat ise kaptanın bu emrini son da~~ıı. · 
olan yükaek yaylalarına varınca Londra, 14 (A.A.) - Yunan hıç ... bır a~~aş!-:11aya varılamamış ol kadar beklediklerini fakat vapur batmaz dıüşüncesile emrin ve;ıI111~. 
Habc1ler Ogaden cephesinde cid kralı hareketinden evvel, demiş · dugunu soyluyenler de vardır. miş olduğunu söylediler. Kaptan, vapurun batacağı &Il'ada istı~ oe· 
di bir mukavemet gösterecekler - tir ki: Ar:Ia~m~ şartlan şunlardır: . madrğını iddia etmektedir. Tayfalar ise istim olduğunu ve eın~r 1 •-s 
dir. "Hareketim ilgisile, menfada lkincı b~r l~lyan .fırkasının Llb rilseydıi geminin karaya oturtulabileceğini, tayfaların 1 - 5 da~ıı<a ,. 

Garrahei ile orada bulunan ku bulunduğum müddetçe, bana gös- yada:t ger: çe.~ılmesı, ıtalyan g~ze lıncaya kadar gemiden aynlmadıklannr, yalnız katibin 10 dakıldl e 
yuların ltalyanlar tarafından a · terdiği misafirperverlikten dola • telerındekı hucum1ann terkedıl - vel denize atla&ığını söylediler. · 
lmrnası Hah~ mukavemet:~ne ö - yı, lııgiliz uluıuna teşekkür ede - mesi. Salahiyettarlar kaptanın basiretsizliğini iddia etmekte ve "~fif 
nemli birdarbe te~kil etmektedir. rim. Büyük Britanya ve orada gör Kahiredeki hadiselerin gergin · tan tehditle hatta bir iki kişi öldürerek karışıklığa mani olB~~e' 
Su kamyonları ile mü::ehhez olan düğüm iyilik ve yüksek terbiye, liği arttırabileceği de tahmin edi munta·zam bir tahlis ameliyesile yolcuları kurtarabilirdi.,, denıe 
I::.lyan kuvvetleri batıya doğru i- daima hatıramda yaııyacaktır. liyor. dirler. 
!erlerken, Gorrahei alan.ndan beri Büyük Britanya ile Yunanistan FRANSA-ITALYA ·· J~f 
ı:;u3uz kalan Hah*""' muharipleri, arasındaki bag"lar, tarihidir. Bu P~ 14, (Kurun) -Mussolini Müddeiumumt Aınn, bugün ga- cesini raporla genel direktor 
5usuzlı.:ık ve erzak-;,okluğu büyük bağların, geçmişte olduğu kadar dUn Fransız büytik elçisile konuş- ;;tl:.~e;Ör~~;;;;;d~iöS"'";:İ;u~ Eı.kn ı .. ......... ı.~:··b k J ., ı'kİfltİ 
tophnmalara mani te~kil ettiğin - gelecekte de sağlam olacaklarına mll§tur. Bu konuşmanın genel si. 28 mürettebat, 900 _1000 ton ha- onomı a an ıgı 
den, ancak mevzii bir mukavemet emınım.,, yasa üzerinde olduğu, İngiltere, 1 ld dl" · hAd. b/" .. · · t • 

KRAL PARısTE Fr t~ .. 1 . d ki .. ·· mu e o. uğunu, a ıyenın a _ıse -. te ıgını neşret ı 
gösterebilmektedirler. ansa ve wı ya arasın a goruş d ı k d ı 11 

d d l . ld ., yi tesbıte me ar o aca e ı erı , 
Yetkili çevenlerin düşündüğüne Paris, 14 (Özel) - Yunan kra· ~el1eri!1 evamma e ıl sayı ıgı toplamakta bulunduğunu, tahki • k• . . k b M 

göre, İtalyanların ilerleyişi Har • lı buraya geldi. Bugün başbakan soy enıyor. katın ıüratle devam ettiğini, maz- 15 IŞIDID a 1 el' 
rara kadar kolaylıkla devam ede- Lavalle kontl§acaktır. Fransız mallannın İtalyaya so- nunun leh ve aleyhine olan delille· b•J • • 
cektir. Fakat bu noktada Habeş. BES YÜZ lNGlLlZ LiRASI kulmaması hakkında konulan ya. rin toplanabilmeıi için bazı ıahit· 1 1nm1yor ' 
ıer, Adı·sababa-Cı"butı" tren yoltı. • GÖNDERiLMiŞ sağın Fransa tecim delegesinin 1 . k w l ak "f d l . .J 

bb .. l . .. · k ld ld - erın te rar çagırı ar 1 a e erı • Ankara 14 (Ozel) _ E1'D4'",, 
nu korumak icı"n ellerinden gel · Atina, 14 (Kurun) - Yunan teşe us en uzenne a nı ıgı · "h · "ld""" · ·· ı d" , ı !M 

b"ld' .1 kt d' nın tavzı ettırı ıgını soy e ı. . b ka l • "k' . • tebl:J dig-1• kadar m~kavemet edecekler Başbakanı general Kondilis kral ı ın me e ır. · · d K b mı a n ıgı ı ı~ı resmı Gemı sıgortaaız ır. aptan u- . . . .... . . cİ 
dir ve Somali ile Eritrcdeki ttal - .Jorj'a Yunanistına dönmek için ITAL YANLARA VERiLECEK gün ticaret mahkemesine başvur- nı neşrettı. Bu tcbltgın bırın 
yan ordularının birle~melerine ma 50 bin İngiliz lirası gönderildiği CEVAP du. Mal aahiplerinin ve kazada ö· desi !Udur: 
ni olmak için bütün gayretlerini ni yalanlamış, yalnız beş yüz !ngi- Paris, 14, (Kurun) - Lava! ile lenlerin varislerinin muhtemel da- 13.11.1935 tarihli tebliğde.~~ 
sarfedeceklerdir. liz lirası gönderildiğini söylemiş - İngiliz elçisi Habeş işi ve İtalyan valarına kar,·ı kazayi bahri rapo • talardan alınmış malumata 1\, 

ltalyanlar, İtalyan Somalisinin tir. notasına verilecek cevap için tutu ru istedi. den Inebolu gemisinde 103 ~·odi~ 
ıüneyinde, Kanya sınırı yakinin - I\ralı Brendfaiden alıp bura · lacak usul hakkında göıi.işmüş · Kaza evrakının Urlaya gitmesi 43 gemi adamı bulunduğu b~l d 
de bulunan Sidanı.o-barrama böl - ya getirecek olan Elli kruvazörile lerdir. İtalya notasına ayn ayrı muhtemeldir. Çünkü hadise Urla mişti. Mersinden yedi kişin~~r·' 
gesinde önemli Habet kuvvetleri iki torpido muhribi, pazartesi gü- veya müşterek cevap verilmesi he sularında geçmiştir. Son tahkikat gemi dahilinde bilet almak ~ o 
bulundujunu ve bu kuvvetlerin nU Kale'den hareket edeceklerdir. nüz münakaşa halindedir. lngi - orada açılacaktır. Verilecek kara- bindirildiği polisçe bildirilI11~~· 
Ras Destanın kuman.duı altında VENlZELOSUN MEKTUBU liz gazeteleri cevabın müşterek ra göre daYa belki de lzmire nak· duğundan gemideki yolcu Sl?~~i< 
olduğunu bilmektedirler. Bundan Atina, 14 (Kurun) - Venize- olmasım müdafaa ediyorlar. Bu - ledilecektir. Adliye, yapur hare • nın 110 olduğu ve 43 gemi ııo;;;~ 
bqka, Dedjaz Belenemerin komu ]osun Venizelist partisi başkanı B. nunla beraber bunun bir İtalyan ket halindeyken demir atıldığı, le birlikte kaza anında ce:..1 • 
tanhğı altıında bulunan 30,000 ki- Sofulise bir mektup göndererek aksülameli doğurmasından endişe fazla yük alındığı ve bu yüklerin 152 kişinin bulunduğu anlW 
,mk bir Habeı kuvveti, Bale böl - cumuriyetçilerin yeni dahili vazi· ediliyor. Müşterek cevabın ayın iyi iıtif edilmediii neticesine var· mıştır. 1ı~ gesinde, Jouba ve Ouebba·chebe- yete karşı muhafaza ettikleri mu. on sekizinden evvel hazırlanma · maktadır. Tebliğin 2 nci maddesindeı il'~ 

la] 

'nı 

~o. 

•ı 

Ji ırmakları arasında taplanmrt hu teclilane hareketi ve ileri sürdük - sındaki zorluklar da gözöniinde tu Tahkik.t için lıtanbuldan ıel· kiııinin sağ oldugu-nun tzmir~~ 
lunmaldadır. Hiç s.üphesizdir ki, lcri ihtirazi kayıtları tasdp ettiği· tulmaktadır. Bununla beraber · 1 h t b .. E vapuri " ,. · h 'k"' t ı mıf .~ ~.n eye uıun ge • lığınca tesbit . edildiği, u ""'Ji 
bu kuvvetler, ltalyan Somaliıini is nı it umet gaze e eri yır.ııyorlar. Fransanın müşterek cevaba iştirak le donuyor. Egede kazazedeler. maddede şimdıye kadar ıo ~.ılt ......._ 
tila ve General Graziani ordusu- Bu haber, henüz teeyyüt etmemiş.. edeceği bildirBmektedir. den 28 kiıi bulunmaktadır. Bun • bulunduğu dördüncü rrtadd/ 
nun geri karakollarına hücum et- tir. Fransız gazeteleri ise kollcktif 19:r~an bi~ krımı Çanakkalede in- 15 kişinin 'akibeti meçhul old 
mek te~bbüsünde bulunacaklar · GENERAL KONDlLISLE CAL- bir cevap değil, görüşülerek ayrı dırılecektır. . kaydedilmiştir. .ı · 
dır. Maamafili, ltalyan kutmayı DARIS ANLAŞAMADILAR ayn cevap verileceğini yazmah.ia O ·· il ka t k ı"'" 

k 1 H b ı · b ı~ .... çunc ~ an, çar. çı, ıemı Bunlardan Mersinden bi '1" 1~ 
susuz a an a· eş erın u P •nı Atina, 14 (Kurun) - Başba · dırlar. mulazımı, makıne ve güverte los- . . • ·~ , 
tatbik etmekten vazgeçeceklerini kan general Kondilisle Bay Çal • " tromolan serdümen telıizci tah· maksrzm bınmış olan 7 kı~-~.41Jt 
ümit etmektedir. daris arasında bir anlaşma zemi - Fransada K rallıkl. kikat dol~yısile bur~da bırakıldı· mirden evveı herhangi bir ~i 

BiR ÇETE MUHAREBESi ni bulmak için sarledilen bUtün lar. ye çıkmış olmalan da nıuh 
emekler boşa gitmiştir. Çaldaris Ubay Fazlı Güleç bugün otel • görülınüştür. / 

Makalle, 14 (A.A.) - Reuter partisi bilrosu, meclisi dağ'itılrp ta Propaganda için düşü- terdeki ve hastanelerdeki kazaze· ~ 
ajansı aylarından: yeni seçim yapılırsa kendilerinin nülen bir çare deleri ziyaret etti; iç itleri Baka· 

İtalyanlar, Degasmatch Gheb • bu seçime istirak etıniyeceklerini nının para yardımını dairttı. 
riet tarafından Hausien garbinde tebliğ etmiştir. Paris, 14 (Kurun) - Fransız lzmir haatanesinde beşi kadm, 
Gheralta bölgesinde Jtalyan mu· General Kondilisin bütün gay • kralcılar partisi birinci Napolyo • yedisi erkek olmak üzere 12 kiti 
vasala yollarını kesmek için ya· retlerine rağmen karalın önümüz. nun oğlunun "Roma kralı,, ölüsü- kaldı. Şehir otelinde de 13 kiti 
pılan hücumu püskürtımüılerdir. deki nisana kadar meclisi dağıta- nu Viyanadan getirerek babasının vardır. Bunlar vapurla Menin ve 
Burada muannidane bir çete mu - mryacağı sanılmaktadır.. yanma gömmeye karar vermişler Antalyaya döneceklerdir. 
harebesi cereyan ettiği haber ve - UMUMi AF iLAN EDİLE- dir. Bunu-yapmaya muvaffak o. Bugünkü tehir meclisi toplantı .. 
rilmektedir. CEK MI? lurlarsa krallığın yeniden kurul • aında, bir dakika susularak kaza. 

Bugün bir mısır tarlasına giz • Atina, 14 (Kmım) - Çaldari- ması yolunda kuvvetli bir propa · da ölenler için sayllı gösterildi. 
lenmiı olan Habeıler, bir katır te- sin l)rganı olan Katimerini gaze • ganda yapmış olacaklarım san • BugUn Egeyle dönmekte olan 
vazım koluna ateı açmıılar, fakat tesi, bugün yazdığı bir başyazı · maktadırlar. tahkikat heyeti reisi Zekeriya, sa-
yerli İtalyan süvarilerinin hücu - da kralın dönüşünden sonra mem- Rivayete ,göre bu hususta kendi- bahleyin hapisanede gemi süva -
mile püs.kürtülmü§lerdir. Bu çar.. lekete normal hayatın dönmesi sine ba.~vurulan prens Otto buna risile konuştu. 
pıfmada Habeılerden bir çok ölü ı için genel bir affı umumi ilan et - razı olmuş fakat karşılığında mü· ı Yeniden ceset bulunmamııtır. 
vardır. mesini tavsiye ediyor. him bir para istemiştir. l Tahkik heyeti, tetkiklerinin ;.eti • 

lngiliz 
Müstemlekeleri~· 

Roma, 14 (A.A.) - ~: 
tana kartı olan silah anı ~, 
nun kaldırı'lma11, ltalya~ _.& 1' 
lerinin geri alınmasını b:~dd~ 
ailterenin menfaati b.....-',;; 
da imkinıız hale koyduld , 
da bildirilmektedir. · _ı,,S1 , 

Ç .. k"" ""d f a ""5~ 1 
un u, az mu a a .. ııw·J'' 

na malik olan lngiliz nt~bis' ~J 
keleri modern silahlı cila ııso' 
betlinin tehdihi nltında bU 
tadır. 



.....___ . 
li,aretler 1 
l<ömür meselesi 

Kimse diyemez ki: 

1 
"- Toprağı ka~rım, kömiir

erimi çıkarırım, !ıtediğim ıibi 
•ııtarım, beğenen, istediğim li ya
tı Veren gelsin alsın!,, 
. Kömür meıeleıi modern inıan 
~in ıu ile, ekmekfo bir hızada -
clır. 

1 
Suyu lalanın keyfi, ekmeği 

alanın karı için baf ,bo§ bıruha • 
l?ıayrz, çcşmebaıları ile tarlalar 
oldum olasıya bir ne.ı: kütle malı 
dır.Fazla vasıta!arım "suyun g?tüJ 
riip, rüzgarın ülürd:c;?ü,, tf .. v· ..f . -
de, İ§lcrin canlı i§ kuııvetiy!e ba -
f arıldığı zamanlarıl-ı bile İfi h•%'" 
ctndırmak veya h ırifletmek «e -
lttiyet kontroliincler. t~ııarcla k!ıl -
"1ııtır. Bugünkü ins;:ına ncuaıan 
~oh iptidai olan ve eUne geçen ilk 
~~bancı insanı ölclrirmeyip t!Sİr 

'Ye kullanan adam "if,, e ni
~ vermek mecbur:yetinde lıa • 
an insanlığın bir ilwlericlir. 
''/ ıl §,, in doğu§u ı§in hakimliğ: 

aha ilk insanlar arasında "il< 
te.trin· .. t . ··1·· h b ı gos ermı§, o i'.me ve ·.ı r 

Ottlığa karşı müthtt bir ıet cek 
"'İftir. 

. Dünya tarihinde buna bfrçolz 
~ltq/ getirilebilir. Bizim kömür 
avzaaı da bugllnkü medeni !ıa -

)(4t•,_ h .k k ·ı· il ..... ızın mu arrı uvve~ ır. 

d ll'1u bcqıboı bir lerl hakkı gibi 
~~iil, bir •oByetenin liziyofojik 
'~rneti gibi tetkik etmek gere~tir. 

l>t, Endüstri hayatı gerçekten 
nlara dayanarak yürüyebilir. 
Şu halele ne yapacağız:? 
'Yapacağımız, malımızı ucuz; 

~~~~ i~in kömürü ucuza mal c· 
lJ ~egız. Kömürü ucuza mal et -
~of. J t 1 o.,,,.ob n7. l!I',..,,.,.,.,.,~,,. trtr.r ••.--• 

~Q ile en çok muharrik kuvvet çı· 
Qrrnah demektir. Bunun kuaca -

•ı h·· omür endüstrüini (rcuyonali· 
ıe) ecl eceğiz. 

Kömür enJü.trUinin UC"lza 

("' alması iğne ile kaya kazrnak
a "1iimku"nd.. B .. "k t • at b ·· )" ur. uyu eA• u-
Qk karlara puro kuuu .. 

Biiyük tesi•at ne ile kurulrır? 
iti .11'!1' halde iki kontfU ara.ındı.ı· 
'>t d~r tonluk kömür rekabeti bu 

eaclenin hal çareıi değildir. 
b .. Biiyük i§letmeye mal olacak, 
~~Wik mülkiyet gerektir. Bu mül· 

l ı~~t bir ıirket ve yahut devlet o
Quj/• 
birı ı~. Her halde b:qıboı ve hiri-
tcı.flertncl en uzak Y2fıyan, mru • 
Oc <lrı o ni•bette bol olan kü;ük 
li a1' ıahipleri inhüalin, i:r.mih!a -

1 

"' Zarann •on İ§aretidir. 

3 - KUH\IN 

Horhor çeşmesi başında cinayet 
Bekçi Cemal kendi yerine ~getirilen bekçi Züifikar 

ile Ahmedi tabanca ile öldürdü 

Halk katili linç etmek istedi 

Soldan~ Katüin kar ı.ı, 8lclünll•n 6ekçiler"den Ziillü lıar, katil H~ 
Dün !abah Aksarayda Horhorr tki bekçi çeşmeye gidince te ·r şağıya atarak zabıta memuruna: 

çeşmesi başında iki bekçinin ölü- nekelerini sıralıyarak konuşmaya - Gel, teslim oluyorum! de -
mHe neticelenen çok feci bir cina- başlamışlardır. Bu s1rada Cemal miştir. Memur katili yakalamış, 
yet olmuştur. Bir arkadaşımızın tabancasını yoklamış, kılıfının doğruca Ahmediye mevküne gö • 
vak'a yerinde yaptığı tahkikat ne- düğmesini açmış, sonra yerinden türmüştür. Kahvede bu hadise ge
ticesini ya2ryonız kalkarak kahveden dışarı çılonrş- çerken bir yandan da sıhhi imdat 

Fatihte Muratpaşa mahallesi txr. Kahvede oturanlar Cemalin bu otomobilinin gelmesi için Beyoğ -
bekçisi Cemal mahallede olan bir hareketlerini görmüşlerse de biı' luna telefon edilmiştir. On deki -
hırsızlık vak'asmın önüne geçmek bekçinin böyle bir cinayet yapa - kadan fazla beklenilmiş, otomo -
için kafi derecede tedbirli ve u _ cağına ihtimal vermediklerinden bil gelmeyince otomobil sahiple -
yanık obulunmadığI noktasından aldmş etmemişlerdir. Cemal çeş. rinden bay Mustafa Nuri Çeşme .. 
bir buçuk ay evvel bu mahalle _ meye gelmiş, tabancasını çekmiş, nin karşısında duran bir kömür 
'den alınmış, Topkapıda bir ma _ o sırada kendisine doğru yiizünti kamyonuna koşmuştur. Kamyo -
halleye verilmiştir. dönen Zillfikara ateş etmiştir. nun şoförü ise meydanda yoktur. 

Çıkan kurşunlardan biri Zülfika - Bu vaziyet karşısında Bay Mus -
Cemal, kendisi hakkında kay· nn kalbine, dıiğeri de sağ böğ - tafa Nuri direksiyon kullanmasını 

makamlığa ihbarda bulunan ci • rüne isabet etmiş, Zülfikar can - bilen keresteci Ahmede koşmuş -
var mahallelerin bekçilerinden sız bir halde ~eşmenin ba ında ye- tur. 
a:~11:1-- ı..:- ı... ..... ı·-·~ ı,~ı... re oüııını~r. Ceımn, cıan eon er t.eC Anmet- hemen i§lni 
mıştır. Bir müdidet sonra Zülfi • ra tabancasını çeşme başından u- bırakarak vak'a yerine gelmiş, 
kar, Cemalin mahallesine bekçi ta- zaklaşmak istiyen bekçi Ahmede kamyonu jşleteren yaralıyı Cer -
yin edilince Cemalin asabiyeti son çevirerek ateşlemiş, Sikhğı iki kur rahpaşa ha&tanesine götürmüştür. 
haddini bulmuştur. Zülfikann şundan biri de Ahmedin sol kolu- Yaralıya hastanede ameliyat ya -
yanma Ahmet isminde diğer bir na rastgelerek o da elektrik dire- pılmı~sa da fazla kan kaybettiğin
bekçi de muayin olarak verilmiş • ğinin dibine yıkılmıştır. den bir kaç saat sonra ölmüştür. 
tir. Aksaraydaki yerinden mem • Katil Cemal bundan sonra ta • Katil cemal yarım saat sonra Ah
nun olan Cemal kenar bir mahal- bancasıru yerde yatan ölü Zülfi . rncdiye mevkiinden çıkanlmL'.?, 
leye gönderilmesine Zülfikarla karın üzerine çevinniş, iki el da • vak'a yerinden geçirilerek Fatih 
Ahmedin sebep olduklarını dü • ha attıktan sonra evvelce oturdu- merkezine götürülmüştür. EHeri 
şündükçe çddıracak derecelere ğu kahveye gitmiştir. Cemal kah· kelepçeli polislerin arasında iler
gelmiştir. Cemal bir kaç defa kay- vedekilerin kendisini tutmamala • liyen katilin üzcıine bilhassa ka -
makama çıkarak yine eski yerine rmı temin için: dmlar hücum ederek yüzüne tü • 
verilmesini istemiş ise de buna im- - Yakanın, yanıma yaklaşma- künnüşler, "kahrol,, diye bağır -
kan olmadığı cevabını almıştır. ym deyince kahvede oturanlar • mrşlardtr. 
Cemal dün sabah yine Fatih kay - dan bir kısmı masa altlarına sı - Bir adanı da kalabalıkta kati
makamr Bay Haluk Nihat Pepe - ğınmış, bir kısmı da kendilerini lin arkasından başına şiddetli bir 
yinin dairesine giderek şimdiki sokağa atmışlardıır. Bu sırada yumruk yapıştrrmıştır. 
yerinden memnun olmadığım söy- kahvedeki masalar devrilmiş, ü - Halkın katili linç etmesini ön-
lemiştir. Yerine başkaları getiril- zerindeki mermerler kırılmıştır. lemek için katil vak'a yerine ge-

• 
ış una < aldıse!. . 

Gazetelerde gülıini bir ttilya
zııı çıktı. Gülür.ç J; J orum; çün · 
kü /ledcr yükse~e y;iksele çılgınlı· 
ğın tepesine varır t 1e çok gez. !Jir 
kahhahada bütün b ·r ömrün ga · 
mı toplanır. Sıkıntımn, ucatıcm 

sinirleri berbat edef"J ıç lırtıntarı • 
rın IK>n sınırına gergin bir yü~ ve 
acı, boğuk gülüçler!e girilm!.vor 
mu? 

Bıraktıkları §ar':? ın gül!e ve 
bomba ile dclinmis duvarla,ma 
"Gene geleceğiz!,, nozlerini }'a -
zıp kaçanlar, şimdi H~en Jor;. vr 
"Sen Gabriyel,, i11 tabutlttrını 

süslü mezarlarından rıkarm~!ar. 
Cepheye giden !mpatator ala· 

yı bu tabutlarla birUkte yürüyor .. 
mu§. Gene o tel ycuısından anla
yoruz ki, "Habeş,, leı bu erm·,te
rin katsal yoldQflığcna bel b:ığla
mıglar. SavQ§ bCJ§layınca bu iki er· 
miı, tabut/arından kalkacaklar ve 
vaktiyle ejderhaları öldürdükleri 
gibi ltalyanlara kıl«ç •allıyacak .. 
larmıg. 

Dofclu~ topraklm ı korumak 
uğrunda kargısına l)c:rılan çıplak 

adam, ilk günlerde Sütün dünya • 
nın gönlünü kendi yanında bul • 
mu§tU. Açık hakların çiğncni§i 

hoı görünmiyordu. Fakat bu da 
çok sürmedi. Olana 1.emen hemen 
alııılclı. Eski Romalılar, Are11a • 
larda insan avı yaparlar, kızğın 

boğalara, köpürmÜ§ kaplanlara 
.uçsuz köleleri parçalatırlardı. 

Keskin bir tırnağın kaburgaları 

kemirişi, sivri azılanrt göğüs et· 
lerine •aplanl§ı kima1:yi iğTenclir· 
mezdi. Bugün de ortada böyle lıir 
Arena var: Habe, vurdu. Yafmz 
seyirciler Romalı değil. Bütün 
dünya oraya bakıycr. SirkleTde 
kafesler kaldınlıp )l'rfıcılar yof 
verilince, köleler )ere çöker ve 
sırtları dönük, yumfllmuı göz; ka
pakları titreye titreye beklerl~r -
miş. Korkunun kötüriim eden bir 
yanı var. Kecliyi as(:ın yapan hor· 
ku tıtska n.ıhlu aclamr IQ§a Jön • 
el ürüyor. 

ôlülerclen medet ummak, ta • 
butları cephelere taşımak bana 
bir korku §Q§kınlığı glbi göründü. 
Şahlanmasını, pençelerinin lıa • 
vada ıslık çalarak savrulmcuını is
tediğim ruh, yaVtı§ yaVtı§ sin:yor. 
T abattan bayrakla ancak mezar .. 
lığa gidilir. Amma, hurtulu§ yol -
larının mezarlıktan ;ıeçtiği de gö
rülmii§tür. Kim bilir. belki t.:zıih, 

bu seyrek sahnehrinden birini 
seyrettirecek! .. 

~ «öm(ir fiatlerinP. devletin ilk 

diğinden buraya nakledilemiye • Katil doğruca kahvenin üstün- len imdadr sıhhi otomobiline bin. 
ceği cevabını alan Cemal doğru • deki odaya çıkmış, kah~ecinin kar dirilmiş, uzaklaştırılmıştır. Vak'a 
ca Horhor yokuşundan inmiş, Hor yolasına oturmuştur. Bır kaç da - derhal müddeiumumiliğe de bil . 
hor çeşmesi karşısında Muharre- kika sonra vak'a yerine zabıta dıirilmiş, müddeiumumi Bay Nu -
min kahvesine gelip oturmuştur. memurlarından Osman yetişmiş, ret.tin cinayet yerine wderek ta.h· ------
Cemal, pencere önünde kahve i • kahveye giderek katile teslim ol- kikata başlamıştır. Adliye dokto • 
~erken kendi yerine getirilen Zül- masım söylemiştir. Katil Cemal nı Bay Enver de ölüleri muayene 
fikatla Ahmetli görmüş, birden evvela tereddüt etmiş, fakat son - etmiş, gömülmelerine izin veınıiş-

S. Gezgin 

Garip bir hnsız rlahal • • k'" •· l • • ~ .. , . esını om?.ır mese e•!nır 
"''l .. ı~ın ilk merhale •ayıyoruz. 

Sadri Ertem bir hiifür savurmuştur. ra. kursunl:trı biten tabancasını a- tir. 

n Tasdik harçları 
da ;: ~~kanlığı tasdik harçların 
dir111· a~ıat yaparak vilayete bil . 
trıetiptır: İmza, beyanname, ala. 
ha:de arıka, umumi ve hususi şa. · 
lirtdetname, vekaletname tasdikle. 
hancın 250 kuruş alınacaktır. Ya
l'ıınız :nemleketleı·de konsolosla · 
dik 0ı::ıraf mdan tanzim veya tas 
~ l an evrakın dış bakanlık -
trr. asdikinde harç almmıyacak . 

Bütün hastalıklara 
deva bulunmuş 

Atinada bir nım papası tarafın 
dan insanın 304 türlü hastalığına 
karşı yapılacak ilaçlan tarif eden 

bir kitap neşredilmiştir. Bu kitabın 
şehrimizde ç.ıkan bir nımca gaze
te tarafından hasılmakta olduğu 
görülerek etibba odası tarafından 
etıbba odasınca görlilmüş, bu gi · 
bi ilaç kitaplannm basılması ya -

"k• sak olduğundan menedilmesi için 
'l' 

1 1 tarihi mektup sıhhat direktörlüğüne yazılmıştır. 
~kı~Pkap~ ~üzesindeki eski ev -
dan d tasnıfıne komisyon tarafın. Erkek kı11af etinde gezen 
l'ak a cvam edi!mektedir. Bu ev · • kızın duruşması 
vel'iı tasında bılhassa ehemmiyet 
~h TnhŞah lsmailin mektubu ile 
ita g" a ~a:Jfepin bir mektubu hal 
doıtUQsterılt!cektir. lkinci mektup 
~etr: ınct~e ~~nluğunda ve yedi 
litıe genışlıgınde bir kağıt üze 

Yazılmıştır. 

Erkek kiyafetinde gezen ::\Ie 
lekzat aleyhine R~mziye tarafın
dan açılan mektr;pla tehdit dava 
sının duruşmasn)-1, tstanbul üçün
cü ceza hakyerinde dün sabah ka 
palı celsede devam edilmiştir. 

Odaya aidatını vermeyen Esrar satanlar mahkum 
doktorlar oldu 

Etibba odasına aidatını venni -
yen 300 e yakın üyeye bugün oda 
yönetim kurulu tarafından ilk 
sirküler gönderilecektir. 

Bundan sonra ayın 30 unda ve 
birincikanunun 15 inde ikinci ve ü 
çücü sirküler de gönderildikten 
sonra bu müddet içinde oday~ 

borçlaıını venniyen doktorlar ic 
raya verilecektir. 300 doktorun o
daya vereceği parn 12 bin lira tut 
mah.1:adır. 

Sıgara makineleri 
Tütün inhisarlar idaresi tarafın 

dan A1manyaya sipariş edilen sor 
sistem sigara ambalfıj makineler· 
gelmiştir. Bu makinelerin bir sa:ı• 
ta 70 kilo sigarayı paketlediği sö~ 
lenmektedir. Yeni makinelerden 
bir dancsi Jzmire gönClerilecektir. 

Esrar satmaktan suçlu Istepan
Hakkı ve Nazminin duıı.ışına1aı1 
dün 8 nci ihtisas mahkemesinde 
bitirilmiştir. Nazmi bir şene hapis 
200 lira para cezası !steran da G 
ay hapis ve 160 lira para cezası 
ödeme~·e mahkum olmuştur. Bu i~ 
de ilgisi olmadığı anlaşılan Hakkı 
nm dn beraatine karar verilmiş · 
tir. 

Yeni para 'ar 
Dört milyon lira tutan yeni pa 

ı-alarm Tophanede basılmasına de 
vaın edilmektedir. 50 ve 100 ku -
ıuşluklann basılması daha bitme· 
ıniştir. Bundan baqka yirmi beş ve 
on kuruşluklann kalıplan yapıl 
mış ve y:dnız on kunışluklarm ha· 
:;ılınnsm.\ hnı::lanmı~ttr. f 0 lrn ll ~ 
lukla!ın da Ônlardan son! a basıl .' 
mnsma ba.~lanacaktır. 

Son günlerde etibba odasının a 
idatım tahsil tmek fu.ere türlü dok 
torlara başvuran bir hırsız türe • 
miştir. Bu hırsız evvela doktor o· 
peratör M. 1zzete başvurarak etib 
ba odasına dört yıla ait aidatını 
vermesini istemiştir. 

1\1. 1zzet bu isteği odaya borcu 
olmadığı için garip bulmuş ve ken 
disine birkaç gün sonra b:ışvunna 
sını sö !emiştir. Hırsız işin sarpa 
saracağım hissederek oradan uzak 
!aşmıştır. 

Yine ayni şahsın türlü zamanlar 
da da bazı doktorlara başvurdu -
ğu görülmüş hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

un·on Fran~ai&e'deki kon· 
fcrans geri bırakırdı 

l"rnnmz Tan ar<?cileri, Bar Salnt -
Exupcry ve Day Conty'nfn buraya 
gelmeleri geciktiği için, bugiın Unioı: 
Franı- ıise'de ""recekleri "H• va Hat
lcırr,. 'c "Ham Fc3 aha tinin şairliğ:. 

hn~''. ı :ı dal.i lrnnfernnsları cl>ıha son .. 
ra) l) bırnkılmı~ '.;:ır. 



l!9m! ' - KtJMJJıf 
Klltlr lflerl 

Halk konf eranslan 

Diin Avrupada fikir tari
hinin doğuşu anlahldı Türk - ltalyan dostluğu· ve zecri tedbirler 
Universitede tertip edilen halk 

konf erans]pmm ikincisi dün yine 
yedi yüzden fazla dinleyiclııin iş" 
tirakil~ Universitede profesör Rüs 
tav tarafından verilmiştir. Profe
sör dün A vrupada fikir tarihinin 
türlü devirlerde doğuşunu ve bu 
günkü son safhası etrafında izahat 
vermiştir. Konferanslarm üçüncü 
SÜ 21 ikinciteşrinde profesör Rei 
c'henboch verecektir. 

Şehrimizdeki Italyanların 
edeceği şayiaları 

Türk mallarına 
doğru değildir 

boykot 

YABANCI DiL KURSLAR! -
Universit.ede yabancı dil kurum -
larma bu yıl geçen yıllardan da -
ha fazla talebe devam etmekte · 
<lir. Kurslarda türlü dilleri öğren -
:mek iÇin gelen talebenin sayısı 
2877 kişidir. 

Bunlardan 2094 ü Fransızca, 
108 i Almanca, 193 ü lnJrilizce 
19 u İtalyanca, 8 ü Rusçadır. Dil 
kurslarına mazeret dolayısiyle 
gelemeyen talebenin mazeretleri 
uygun göriildüğü takdirde bu ay 
iOnuna kadar kabul edilecektir. 

1NKILAP T ARIHI DERSLERi 
BAŞLIYOR - Universitede inki
llp tarihi kürsüsünde derslere 25 
ikinciteşrinden itibaren başlana · 
caktır. Dersler mayıs sonunaka -
"dar devam edecektir. Kültür ba -
kanlığı tarafından hazırlanan prO' 
gram Üniversiteye gönderilmek -
tedir. Dün C.H.P. sinin ~nel sek
reteri Bay Recep Pekerin ders pro 
gramı gelmiştir. Recep Pekerin 
iers vereceği günler şunlardll': 

25 ikinciteşrin, 12, 13, 26 birinci 
kanun, 13, 24 ikincikanun 14, 17 
şubat, 2, 27 mart 9, 10, nisan 4, 6, 
15, mayıs günleri .. Diğer profesör 
lerin dem günleri yakında gelecek 
tir. 
MiLLET MEKTEPLERi - Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da şehrin tür 
lü semtlerinde millet okullan açı
lacaktır. Okullar her semtte en 
l1ygun ilk ökU'l ~inasında açılacak 

~ ve dersleri ilk okul öğretmenleri 
tarafından parasız olarak verile -
ceh-tir. Mmtaka isp.ekterleri millet 
okuluna ihtiyaç olan semtleri tes 
bit ederek sonucu kültür direktör
lüğüne bildireceklerdir. 

l>rof. Papelyanın res\tali 
Kentimizdeki piyano profesörlerin

ilen lstepan Papelyan, birinci klnun
ıla bir resital verecektir. Prof. Papel -
raıı eski san'atklrlarımızdan olup her 
olustan yüzlerce talebe yetiştirmi.§ -
\fr. 

RtBitala hazır bulunmak istiyen • 
ler davetiyelerini profesörden ve ta • 
lebelerinden elde edebilirler. 

Program iki kısrmdan ibaret olup 
lıer bir kısmı ayrı günlerde tatbik e - . 
Wlecektir. 

l'•ll• h• ~eri eri: -·------13 metre yükseklikten 
sokağa düştü 

Italyaya karşı zecri tedbirleri 
almak hususunda hükfunete sala; 
hiyet veren kanun layihasının ka 
mutayca tasvip ve kabul edilmesi 
üzerine ttalyanlaroı bazı mukabil 
tedbirlere başvuraca.ğx şayi olmUŞ
tur. 

Bu cümleden olarak tstanbulda_ 
ki lt.alyanlaroı her çeşit Türk mal 
larma karşı boykot ilan edecekle· 
ri söyleniyordu. Türkçe ve Türkler 
tarafından çıkanlan Fransızca ga 
zeteleri okumamak, Türk kahve 
ve lokantalarına gitmemek , Türk 
sinema ve tiyatrolarına rağbet et
memek, almacağı şayi olan muka 
bil tedbirler arasında sayılmaktay 
dı. 

Bu şayianın aslı ne olduğuı:ıu 
anlamak, öğrenmek üzere dün ls 
tanbuldaki salahiyetli ttalyan ~e -
venlerinde soruşturmalarda bu • 
lunduk. 

Buralarda temin edildiğine gö · 
re zecri tedbir alan devletlerin mal 
!arma, karşı yabancı memleket -
!erde İtalyanlar tarafından muka 
bil tedbir alınması kat'iyen mev
zuubahs değildir. lstanbuldaki 
ttalyanlann Türk mallanna ve 
yerlerine karşı boykot yapacaktan 
da tamamile asılsızdır. İtalyan sa 
lahiyetli çevenleri, bu havadisi bir 

Af yonlarımız 

Y eai bir tip afyon daha 
bulundu 

Uyuşturucu maddeler inhisar 
idartSı, memleketimizin en mü -
hinı verimlerinden birini teşkıl e
den, afyonla.nııuz üzemde, pek 
önemli tecrübe ve islahlara baş · 
lamıştrr. 

lnhisarm bir ispekteri ile iki zi
raat memuru, Y eşilköy ıslahhane
sinin nezareti altında bir seneden 
beri Anadoluda incelemeler yap · 
maktadırlar. 

Malatya, Afyon Karahisar, ve 
Merzifon gibi birbirine zıd mınta 
kalarda yapılan tedkiklerin türlü 
toprak ve işçilik dereceleri hak -
kında çok iyi fikirler vereceği ü -
mit edilmektedir. 

Y eşilköy ve Bursa ıslah enstitü 
terinde yapılan tecrübelere, he -
nüz bir sene gibi kısa bir zaman 
evvel başlanmış olmasına rağmen 
çok iyi sonuçlar elde edilmiştir. Bu 
arada yüzde (28) nisbetinde mor 
fin birakan bir tip bulunmuştur. 
Halbuki memleketimizin afyon • 
lan vasati yüzde (12) morfin ver 
diğine göre bu tip çok mühimdir. 

Tecrübeler sonunda bulunacak 
Kumkapıda Kadlırga caddesin- · 1 · h' 'd ·ta f · 

fte 3 numaralı evde oturan 50 ya • iyi cıns er m ısar 1 aresı ra ın 
dan teksir edilecek ve bedava o-

§Illda Naksabet ismindeki kadın d .., t 1 kt 
pencere camlarnu silerken 13 met larak köylüye agı ı aca ır. 
re yüksekliğinden sokağa düşmüş, G~rek. toprak ve gerek to~um : 
sol ayağı iki yerinden kırılmıştır. lar uzennd~ yapıla~ bu duzelt 
Kadın Haseki hastanesine kaldı- meler sayesınde hanç memleket 
nlmıştır. afyonlanndan yüksek e~saf ~a mah 

TRENDEN DOŞTO - Eren • sul elde edilmek suretıle, fı.yat .r~ 
Iföyünde Kozyatağında oturan kabeti d~ kısmen ehemmıyetını 
Haydarpaşa lisesi talebesinden 16 gaybetmış olacaktır. . . 
yaşında Fahrettin trenden düş • Uzak şarkta yapılan tedkıkler 
müş, başından yaralammştll'. sonunda, oraların m~~op~lla:ın:n 

(Nöbetçi eczaneler ) 
Samatyada: Rıdvan, Aksarayda: 

Sanın, Karagümrükte: A. Kemal, Şeb 
remininde: Nazım, Fenerde: Arif, Şeb 
zadebaşmda: Asaf, Eminönünde: A· 
gop Mlnasyan, Cağaloğlunda: Obeyt, 
Küçükpağarda: Hüseyin Hüsnü, U -
leli de: Sıtıla, Beşiktaşta: Ali Rıza, Ga 
)atada Mahmudiye caddesinde: Mi -
şel Sofronyadjs, Taksimde; Nim -
mettln, Kalyoncukulluiunda: Zafiro
pulo, Şişlide JJamamda: Balk, Ka -
snnpaşada: Merkez, BaSIY.de: Halk. 

aradıklan evsaf da ogrenılmıştır. 
Buna ııöre hazırlanacak nümune · 
!erle, daha büyük siparişler bek -
lenilecektir. 

İnhisar idaresi bu tedkikleri ara 
sında köylünün afyon toplarken 
haşh~m kellesini sıyırdığını ve 
bazılanrun da mahsulun içine kat 
ğı karıştırdığım görmüştür: Bu 
hususta gerek tazyik ve gerek teş 
vik suretile alınan tedbirler saye 
sin.de bu sene yüzde (14.515) mor 
fin veren mahsul elde e"dilmiştir. 

Bu suretle memleketin umumi -
yetle afyon vaziyeti iyi ve tüccar 
vaziyetten memnundur. Bazı kim 

' 

fantaziden ibaret sayıyor, ı 
Başka memleketlerin aldığı zec 

ri tedbirlerin ltalyaya yaptığı te 
sire gelince, söylediklerine göre 
ttalya, kendisine karşı zecri ted · 
birler alınmasından bir cihetten 
memnundur. Çünkü mallarım baş 
ka memleketlere göndermemekle 
beraber, bu memleketlerin malla· 
rma da muhtaç, olmıyacak, bun · 
dan sonra , memleket dışına para 
çıkannıyacaktrr. Diğer taraftan ba 
zı memleketler zecri tedbirlere i~ 
tirak etmediğinden İtalya, muh -
taç olduğu bir kısım mallan da 
bu memleketlerden temin edebile 
cektir. ltalyan çevenlerine göre, 
zecri tedbirlere bugün iştirak et -
memiş olan memleketlere ttal -
ya "gözde memleket,, nazarile ba 
kacaktır. Bununla beraber İtalya 
ya karşr alınan zecri tedbirlerin 
tatbiki her devletin hususi şart · 
Iarma uygun bir şekilde tefsire 
tabi olduğundan, bu sahada mute 
dil davrananlar da ltalyadan ay
ni müsait muameleyi görecekler · 
dir. 

Uluslar kurumuna üye olan Tür 
kiyenin zecri tedbirlere iştirak et 
mesi, İtalyan çevenlerinde gayet 
tabii görülmektedir. Ayni maha -
fi]. kamutavın evvelki P"i1nkii ka -

Hak verlerinde: 

Kütükle bir çobanın 
başını ezenler:. 

Çatalca civannda çoban Halili, 
başını kütükle ezmek suretile ta 
sarl~arak eld'iimfekttm sut;lu Meh 
metle Arifin ve..:.çobana karşı bes
lediği garez dolayısile onlan bu 
kıyayı işlemeğe, ellerine silah ve
rerek teşvikten suçlu Uzeyirin du 
ruşmaları, Istanbul ağır ceza hak 
yerinde dün son safhasına varm~ 
trr. 

Bu davada genel savamanhk ö
lüme çarpılış cezası istemişti. Dün 
suçlulardan üçünün de müdafaa -
lan tekmillenmiştir. Gelecek cel 
sede karar bildirilecektir. 

Damgalı bir çakmakta 
iki taş! 

Üzerinde taşıdığı damgalı çak 
mağın içinde iki tane kaçak çak· 
mak taşı bulunduğu iddiasile hak 
kında tak'.ibata girişilen Nazmi is 
minde biri, Sultanahmet birinci 
sulh ceza hakyerinde dün muhake 
me edilmiştir. Dünkü celsede mü 
dafaa yapılmış, duruşma karar. i
çin kalmıştır. 

Yükleme ve boşaltma 
işlerinden şikayet 

Limanımızdaki yükleme ve bo 
şaltma işçileri arasında son yapı -
lan bir değişiklikte amelenin yev 
miyeleri kaldırılarak ton başına 
ücret verilmesi kararlaştnılmıştı. 
Fakat bu yüzden işlerin ihmale 
uğradığına dair idareye bazı şika 
yetler yapılmıştır. 

Bunun üzerine liman ve rıhtım 
genel direktörlüğü işçilere ~iddet 
li bir yayım göndermiş, burada 
keyfi muamelelere katiyyen müsa 
ade edilemiyeceği ve verilen tali -
mata riayet etmeyen amelenin ida 
re ile alakalan derhal kesileceği 
bildirilmiştir. 

seler, bir kaç sene evvel, fiyatler 
yükselir ümidile topladıklan mah 
sulü bugün satamadıklarından 
memnuniyetsizlik göstermekte ise 
ler de bunlan hiç bir suretle tat
min kabil olamamaktadır. 

Maamafih idare her sene harice 
sattığı 500 sandık afyonun para · 
sile masraflar cıktıktan sonra. tüc 
cara yardım etmektedir. 

rarının Türkiye ile İtalya arasın · 
daki dostluk münasebetine zerre 
ce dahi tesiri olmasına ihtimal 
vermemektedirler. 

Bu itibarla iki memleket arasın
da yapılmakta olan tecim. anlaş -
malanna bundan sonra bile yeni 
şaıtlara uygun bir şekilde devanı 
edileceği kanaati vardır. 

Kamutay karanndan sonra, bu 
konuşmaların durdurulmamış ol -
ması buna bir delil sayılıyor. 

Evvelki gün şehrimize gelmiş o 
lan yeni İtalyan baş konsolosu 
Bay Ernano Armao dün sabah 1 
talyan konsolosluğuna geçmiş, i 
leri devralmıştır. 

Eski konsolos Bay Salerno Mı 
le dün akşam "Adriya,, isimli v: 
purla ttalyaya gitmiştir. 

Yeni konsolos, 1887 yılında Iz -
mirde doğmuştur. Bundan önce 
Kanada, Fransa, ve A vusturyamn 
muhtelif şehirlerinde konsolosluk 
ve bir ara Rodos adası genel il -
bay yardımcılığında bulunmuş · 
tur. 

Yeni konsolos Türkiyeyi çok 
ivi tanımakta İngilizce, Fransızca, 
Rumca. gibi yabancı lisanlarla bir 
likte Türkçeyi de iyi konuşmak -
tadır. 

Valinin sözleri 

Köpeklerle mücadeleye 
mani olanlar varmış 
Vali ve belediye reisi Bay Mu

hittin Üstündağ dün muhtelif me
.seleler hakkında bir yazıcımıza 

funları söylemittir: 
"Haliç sosyetesi belediyeye 

resmen müracaat edip şirketin fa
aliyetini tatil edeceğini bildirme
miştir. Bununla beraber şirket i . 
şini bırakırsa belediye, umumi 
hizmetlerden olan Haliçteki sey -
rüsefer işini temin edecektir. 

KUDUZ VAK'ALARI 
Kuduz vak'alarmm çoğalma -

masınm önlenmesi için yeniden 
bu işlerle uğraşan daireye emir 
vermiştim. Belediye başıboş kö 
pekleri öldürmektedir. Bu arada 
şunu da işaret etmek isterim: Ba
zı kimseler merhamet ve acımak 
hislerinin tesirine kapılarak köpek 
lerin öldürülmesine mani olmak -
ta, verilen zehiri köpeğin ağzın . 
dan almaktadır. Umumi sıhhati a
lakadar eden bu mücadeleve hal . 
kın mani olması değil, bil~kis yar 
dımcr olması gerektir. 

Kuduz vak'alarma, şehir için . 
den ·ziyadıe kenar semtlerde te -
sadüf edilmektedir. Bu da, köy • 
!erdeki köpeklerin şehire inmele . 
ridir. 

EKMEK MESELESi 
Ekmek meselesi normal bir şe

kildedir. Bundan maksadım ek -
mek fiyatının borsa fiyatına göre 
tabii oluşudur. Fırıncılar cvve1ki 
gün müracaat ederek ekmeğe ye . 
niden bir kuruş zam yapılmasını 
istediler. Fakat kendilerile görüs
tüm. Bir hafta daha ekmeğe zaı11 
yapılmamasmı kabul ettiler.,, 

Usta ve kalfalar imtihan 
edilecek 

İnşaat usta ve kalfalarının bir 
kontrol altına alınması için, beledi 
ye fen heyeti tarafından bir tali
matname hazırlanmaktadll'. 
Yakında şehir meclisine ~evke -

dilecek olan talimatname hakiki 
şeklini aldıktan sonra şehrimizde 
ne kadar kalfa ve usta varsa hep 
si bir imtihana tabi tutulacaktır. 
Bu imtihandan sonra ehliyetn:.ıme 
yi haiz olmayan usta ve kalfala -
rm ç:alrşmalarına müsaade edilmi
yecektir. 

İıtJnbul Belediqesi 

$ehir1f'yatrosu 

111111111111111 

111...111 

Bu akıaııı _.t 
20 de 

Tohuıt1 
Yazan: 

Necip f.sd 
k··-" Kısa U•"' 

111111111 ~~~~---~~----~ 
Frans1z tigatrosll 

1 
'IALK orıııS'I' 
Bu ak~nt -'' 

20,30 d• 

~ 
flAY • BAtJ.· 

Büyilk oper~ 
.......... ~, . ..• . • . t Yesari ,.e f{',;P 
Rüştü. Müzik: Sezai ve Sevi 
Asaf. • 41sı9 

Gişe gündüz açıktır. Telefoll · t.I": 
Fiyatlar: 25 - 50 - 75 ı: 100 

400 - 300 . 
Yakında: TEI.LI TUR~ 

Naşit - Ertuğrul SaJı 
Şelz::adebaşı TU Rıt ,,.;1'{:fr ·~ · 

Bu gece Saat 
20,30 da 

SONMIYEN ATE~ 
SCRPlK 

MAHKEMEDE 
,.e 

SES KRALlÇESl 

,,,Jıı 

HAMİYET 1f 
Her taraf tramvay. Telef o~ 

Yeni Eser /er ~··"' 
--------~ 

Arkitekt 
11

• 
llu aylık ı:ın'at dergisinin 57 ııtl (f 

yısı güzel san'atlara ait çok Y~~ • 
e . .;;erkrle çıkmıştır. içinde faıı1• d' • 
medin estetik terbiye ve minı•!1' pi• 
kuratör lsmail Hakkının lınt1~~' 
nayırı, mimar Kemal Altanın ~ • 
sof ya etrafında Türk mimari lı' ı 
zumesi, mühendis Galip AJnarıll 11'1 ı 
ton yolları adlı yazıları ile Z0 " .. • 

dakta Türkiş tarafından Yapılll'JJ•' 
ta olan amele mahallesi, JhaP #"' 
10."i ile Melek Celalin resim se 1' 
ait kıymetli dökümanlar, ve ba~tf' 
zılar Yardır. San'at sennltre bll 

giyi tn '-siye ederiz. 

Anadolu slcukları f'!_ 
Müneccimbaşının tarihinde" ~tf 

dille çeYiren kitap Saraylar J)ir pi~ 
rü Hasan 'Fehmi Tulgal'ın bdll if 
(Türkiye Bnsımevi) tarafındB fi'*~ 
bir sekilde basılarak 50 kuruŞ -' • 
satıŞa çıkarıldı. Tarihimizin bO t',' 
şesini yakından bilmek yurdu",) ır 
sündeki Sel~uk eserlerini tanıOI 
tiyenlere tavsiye olunur. 

Yarım Ay ı· 
19 uncu sayısı renkli bir ~~I~ 

çinde çıkmıştır. Bu sayıdak! i ~; 
tablolarla sfüdü (Kadın mı, dıŞJs..
lan mı Salome yamalı yelkellı .,",erJ 
bulun esir pazarı, 1'ürkiye ,-e~· 
Bismark) gibi bir çok yazılar 
Tavsiye ederiz. 

Perşembe ~ 
PERŞEMBENİN 33 üncfi ~ ~ 

renkli ,.e o altı sahife olarak ç ~ 
sayıda Reşat Nurinin ••Salgt11" .,ı ~ 
li romanr, ,.c diğer bir çok y•: .. 
resimler ,·ardır~ 

[L Kısa Haber~. 
===========""v~~•~, 

iT.AL YAN KONSOLOS dt• v·, 
yan konsolosu tekaüt edilntlş ,tı'lf 
vilt•yete gelerek ,·aliye veda • 

tir. o"""'~• 
CEZA YIRDE VEilA Vı\P 6' J":-

cayirin "PhilipeyilJc,. Jin1aıı•~llf'·.~ 
rülcn iiç veba rnk'asından :.ı,,,. 
liman muvaridatına karşı ,·c 
sus tedbirler konuımuıtut• 
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HÜNLER JI 

Çin imparatoru Y ao yüZ 
Yıl hükiimdarlık etmişti 
1._ Ontm için eski Çin imparator 
~ nıemleketlerinin hudutlarına 
bekçiler ve gözcüler koymağı adet 
d lllişlerdi. Yanlarına büyük ma -
ç~ni tanburlar koymuşlardı. Bek -
~r ve gözcüler uzaktan Hün a· 

Cilanrun gelişini göriir görmez 
~bur sesleri ile tehlikeyi derhal 
bu .~derlerdi. Çin hudutlarından 

turlü tanbur seslerinin duyul -
~ı ~ütün Çin kıt.asının her tara· 
1~ bır yıldırım sür'ati ile yayı · 
ltl'dr "g·· l l" ' . h·· .: un er ge ıyor ... ,, avazesı 
~un Çinlilerin ağzından tüyler 
8e • ertici bir çığlık halinde yük -
llı 1trdi. Ekserisi evlerini, barkları · 
la' Pirinç tarlalarını bırakır, baş · 
d~ alıp bucak bucak giderler-

. İşte bu defa yine Hoang - Ti 
:Parator olduktan bir müddet 
he rıra yine böyle olmuştu. Hudut 
la kçileri ve muhafızları tan bur · 
il tın .~atemengiz madeni sesleri 
e:. llunlerin akın tehlikesini ilan 
ç ~er. Hünler adet itibarile pek 
e~ u. Hudut manialarım feyezan 
g Ş bir nehrin dalgalan gibi 
~Çtiler. Çinin San· Si ve Pe · Çe · 
b eyaletlerini istila ettile~. Bütün 
; ~ eyaletleri baştan başa dehşet 
Çınde bıraktılar. 

d O zamanlarda Hünler arasın -
a b· ita ır adet vardı: Erkeklerin sa . 

1 lı çıkmaması için daha çocuk -
~ yüzlerini -Oağlnrlnr-dı.-Diğcr 
U:ftan Hün diyarının sert ik-
1. l tesiri ile derileri çeki • 
~Ve sertleşirdi. Bundan dolayı 
tu1~.~iler Hünleri bfr nevi ağaç kü
d lrone benzetirlerdi. Çinlilerin ö 
li~~lerini koparmak için yalnız 
tuıierden mürekkep .bir alayın 

~zarasını gönnek kafi gelirdi. 
ha oang-Ti Hünlerin hücwnunu 

' li her alıralmaz Çinin en kuvvet -
tı askerlerini topladı. En mahir Ge 

da eraııerini bunların başına kuman 
<i ll l'aptı. Fakat bu tedbir asla fav 
~~ Vermedi. Hünler önünde bütfuı 
h;n orduları fare alaylaı1 gibi da
':ietdı. Semavi imparator bu vazi . 
~r ~.rşısında meyus ve aciz kal
~: IIun akmla11na karşı gelmek 
ın .ha§ka bir çare aradı. 

lta~hayet bir gün iki tekerlekli 
~asına binerek tek başına dağ 
ııe bye onnanlara çekildi. Ve yi
fun ır gün görüldü ki, çocuklu . 
lin dan beri vahşi hayvan sürüle 

11 
~l hükmeden ve yine bunlar ile 
~ht ardan inerek imparatorluk 
li ha llU ele geçiren Hoang-Ti vah
'bu .. Y\'an süıiilerinden mürekkep 
ti.~ bir ordu toplryarak gelmiş· 
~lrıte lanlar, kaplanlar, kurtlar, 
-.ıg 'r~l~r, Filler, gergedanlar, Ho
llUşİ lllin kumandası altına gir . 
?tlet_ er, Bün orduları ile harp et -
~gelmişlerdi. Hoang-Ti bu 
lltnda ~~nlar ordusunun orta . 
~ kiiçucük arabası üstüne bin-
-~ Başina dairevi bir şemsiye 
~lrdla · Arabasına at değil, Leo . 
~k r ~oşmuştu. lşte Hoang-Ti 
ile . ~Yle bir ordunun yardımı 
he Çuu istila eden Hünlere gale

edebilın;~· ç· ~ .. ı. 
labı::rin rivayetine göre bu ma 

,. ltibıJ hatırası UZUn bir zaman 
~k terde kalmış, ondan sonra an 
l\u ek tük akıncılar Çin hududu 
~Çnıe~ c~retinde bulunabil. 

• Hunıen korkutmak için 

güya Çinlilerin bir bayrağın tepe
sine bir kurt, yahut kaplan başı 
koyınalan kafi gelirmiş. (*) 

(HOANG-TI) DEN SONRA 

Çinin vahşi hayvanlara hükme 
den ve ancak bu sanat ve kabili · 
yeti sayesinde Hünlere karşı Çini 
istiladan kurtaran imparatoru Ho
ang-Ti öldükten sonra yeıine (Ya 
o) isminde bir hükümdar geçti. 
(Yao) bir müneccim idi. Başına 
san renkli bir başlık geçirir, yal · 
mz bir renkli esvap geyerdi. Kır
mızı bir arabaya, yahut beyaz bir 
ata binerdi. · 

Bu garip hükfımdarın bütün işi 
ve gücü gök yüzünü ta~ut et -
mekti. Yıldızların hareketlerine ve 
işaretlerine bakarak Çinin istikba 
line ve mukadderatına dair ah • 
kam çıkarmakla meşgul olurdu. El 
bette bu tabiat ve kabiliyette o -
lan bir imparatorun Hoang-Ti gi. 
bi memleketini Hünlere karşı mü 
dafaa etmesine imkan olamazdı. 

Bununla beraber Hoang-Tinin 
Hünler arasında bıraktığı hatıra 

(Yao) zamanında da bir müddet 
daha kalmıştı. Bu hatıra baki kal
dıkça Hünler Çinlilere cizye ver 
mekte devam etmişlerdi. Vakaa 
Hünlerin verdikleri cizye para de
ğildi. Çünkü o zamanlarda para 
mefhumu henüz dünyanın hiçbir 
yerinde do~amıştr. Hünler Çin -
lilere sadece tavuk, katil' sütU gi. 
bi ehemmiytesiz şeyler hediye e • 
derlerdi. Çinliler de Hünlerin bu 
hediyelerini kendilerine karşı bü -
yük bir hürmet eseri telakki eyler 
lerdi. Çünkü o vakta kadar Hün · 
lerin hiçbir memlekete, hiçbir mil 
lete bu kadar ehemmiyetsiz bile 
olsun hediye vennesi göıiilmüş bir 
şey değildi. 

Bununla beraber Çinlilerin Hün 
lere ne hediye, ne de diğer şekilde 
bir cizye vermeseler bile yine va
ziyeti memnuniyetle kabul edecek 
leri şüphesizdi. Çünkü Çinliler i
çin Hünler tarafından gelecek en 
büyük iyilik memleketlerine teca · 
vüz edilmemekten ibaretti. Bun -
dan dolayı Hoang-Ti öldükten 
sonra yerine geçen müneccim im -
parator (Y ao) nun etvar ve hare
katını gördükce Çinliler bir gün 
korktuklarının yine baş gösterme
sinden endişe ederlerdi. 

Yavaş yavaş Çinlileıin zihnini 
meşgul eden bu ihtimal hakikat ol 
mağa başladı. İmparator (Yao) 
yüz on beş yaşında olduğu halde 
tam bir asır hüküm sürdükten son 
ra öldü. Fazla olarak imparator -
luğu harp ve askerlik işlerini se · 
ven oğluna vermedi. Yerini (Şu -
en) ismindeki oğluna bıraktı ki, 
bu da gayet halim tabiatli bir ço
cuk idi. Bütün arzusu anaya baba
ya itaat ,.e insanlara iyilik fikir -
lerini yaymaktı. 

Çinlilere tavuk ve katır sütü şek 
linde vermekte olduklaıı cizye 
Hünlere ağır gelmeğe başlamış -
tr. 

(Arkası f•ar) 

(*) Haktkat halde Çlnlllrrln bu efsaneli 

kahramanlık hlkAyeel kendileri için me:r.Jyet 
olmııktan zlyacm bir maurt>t olmak üzere 
tamt edilmişe benziyor. ÇtlnkU bu efsanenJn 
ınana5mr Çlnlllerln Dünlere knr,ı insan kuv
vetllo gal,.lıc edllemly("<'f'ğlnln bir ifade ,.e 
ltlratmdao ibaret &örilnüyor. 

114. Yurttaşı kurtaranlar şehrimizde 
Batan İnebolu vapurundan 114 

yolcu kurtarmak suretile büyük 
bir facianın önünü almağa muvaf 
fak olan tstibal vapuru dün saat 
6,5 da lzmirden limanımıza gel -
miştir. 

Vapura ilk defa vapur sahibi 
Bay Hüseyin Avninin oğlu Bay 
Ali gelmiş, vapur kaptanı ile tay
faları tebrik etmiştir. 

Geç vakıt bir muhanirimiz İstik 
bal vapuruna giderek tayfaları ve 
kaptanı ile görüşmüş, kazayı yerin 

de gören ve 114 kişi kurtaran bu fe 
dakar denizcilerin anlattıklarını 
dinlemiştir . . 

İstikbal kaptanı Bay Mustafa 
şunları söylemiştir: 
-Ayın 11 nci günü ~t 17 de 

Alsancak iıkeleıinden hareket et
tik. Pelikan körfezinden geçtik -
ten ıonra önümüzden gelen bir va 
punın rotaımı tebdil ederek dön· 
düğünü gördük. Yolumuza devam 
ebnek üzereyken vapur İzmir ta -
rafına dönmüı ve bizden imdat is 
temeğe batlamr1tı. Bu eanada ine 
bolu ile bir hizaya gelmit bulu • 
nuyorduk. imdat düdükleri üze • 
rine durduk,. hemen sandallan in. 
dirdik. Ben de vapunı kazaya uğ 
rayan vapura yaklattıırmağa bat -
ladım. Bizim gönderdiğimiz san • 
dallar henüz gelmemiılerdi. V a.pu 
rumuza bir saru:lal yaklaftı. Bun -
lar batmak üzere olan vapurun 
tayfaları idi. Üçüncü kaptan da 
bunlar araımda idi. Bu esnada bi 
zim gönderdiğimiz ıandalla.r kur
tardıkları yokularla geldiler. Hep 
ıi baygm bir halde idi. Güç beli 
vapurumuza alabiliyorduk. ine • 
bolu vapuru mürettebatmın geldi
ği sandal ile de Tahsin reisin oğlu 
Hızir tek ba§m& kaza yerine kot
tu. Yirmiden fazla adam kurtardı. 
Vapurumuz rüzgarla yava.ı yavaı 
lneboluya yaklatmı9h. iki defa ha 
lit attık, birinde tuttular, fakat 

vapurda mürettebat bulunmadığı 
için halat bağlanamadı. Bunun 
ttiMriQe.:ec.l=•ilil ~4=.Ye lll• 
mirledik. Etrafımıza. kadar yüze-
rek gelebilenleri halatlarla çıka -
rıyorduk. Vapurda 18 kişi idik. He 
pimiz kurtarma ameliyatı ile uğ -
raııyorduk. 

- Ingiliz bandıralı Polo vapu · 
ru sizden daha mı önce gelmişti? 

- Hayır, o bizden belki bir aa
at sonra geldi ve ancak on kişi ka 
dar kurtarabildi. 

- İnebolu karaya oturabilir mi 
"d•? l ı. 

- Benim kanaatimce oturabi -
lirdi. Biz bir saat kadar uğrattık. 
Halbuki lnebolu birkaç dakika 
makineyi çalıştıraaydı, karaya o • 
turmuı olacak ve tek kurban ver· 
miyecekti. Vapurumuza aldığımız 
yolcular kendilerine geldikleri va
kıt: 

- O kaptan nerede, bizi mah • 
vetti .. Diyorlardı. Görseler parça
lryacaklardı. 

KAPTANLA KAVGALI 
İMiŞLER! 

Gine yolcuların anlattıklanna 
göre tehlike kaza yerinden çok ön 
ce başlamıştı. Birinci kaptan Meh 
met Ali ile ikinci kaptan kavga et 
mişler. İkinci kaptan, Mehmet Ali 
ye: "Sen git biraz istirahat et, yok 
sa batacağız,, demiş, Mehmet Ali: 
"Bana itaat etmiyeni tabança ile 
öldüreceğim,, demiş. Yolda lnö -
nü vapuru ile karşılaşmışlar, Yol 
cu yalvarmış, aktarma olmak is -
temiş, buna da müsaade edilme -
miş., Kaza olurken sandal indiril 
memiş. Sonra kaza yerinde ilk ön 
ce vapurun bir tarafındaki eşya · 
lar denize atılmış, bu sefer öbür 
taraf ağır gelerek yana yatmış .. 
Yolcuların anlattıkları Inebolu -
nun tamamile yanlış hareketi so -
nunda battığı gösterilmektedir. 

Bundan maada İnebolu yasak 
mmtakadan geçmek için telsizle 
müsaade istemiş, tehlikeli vaziyet 
te olduğunu anlatmış, yoksa o sa 
atte oradan vapur geçemezdi.,, 

LOSTROMO TAHSiN SOY. 
LÜYOR 

İstikbal vapuru ile ilk defa im · 
dada giden sandalda güverte los-

tromosu Tahsin, Adem ve Ali Ri
za bulunuyordu. Tahsin, gördük . 
!erini muhaıı·iıimize şöyle anlat · 
mıştır: 

- Biz ya.klaıtığımız vakıt İne
bolu ba.tmı§b. Y olculann çoğu de
nize atılmı§, çırpınıyorlardı. Faz· 
la yaklaımak bizim için tehlikeli 
idi. Bizi de ıandalmuz ile batır -
maları tehlikesi vardı. Onun için 
birer birer toplamağa ba§ladık. 
Vaziyet çok fecidi. Vapurun et -
raf mda çırpınanların üzerine ta 
kamaraların üatlerine kadar yığıl 
mıı sandıklar düıüyor. Zavallılar 
aandl'klar altında kalarak boğulu· 
yorlardı. llk seferimizi yaptıktan 
sonra gördüklerimizi kaptanrmıza. 
anlattık. Tekrar kaza yerine dön
dük. Hem çalıııyor, hem ağlıyor
duk.,, 

!kinci yardım sandalında lostro 
mo Sadık, ateşçi Dursun ve Ali bu 
lunuyordu. Lostromo Sadık şunla 
rı söylemiştir: ,. 

- Orada gördüklerimiz anla -
blır ıey değildir. Birbirlerinin vü
cutlerine yapıfarak batanlar. bir· 

Ahçı Kemal Ateıcı Dursun Alı 

birlerini kurtannağa uğra§anlar 
görülmeğe tahammül edilmez man 
zaralardı. 

Kurtardrklarmıdan biri polis 
Necmeddin ile karısı ve iki çocuk
tur. Poliı Necmeddin, bir taraftan 
yüzüyor, bir taraftan da bir ıalı 
idare ediyordu. Burada karnı, ö
lü çocuğu ve batka bir kız vardı. 
G~ .ı...IJ. ~--~ • 
larmuzın çoğu baygındı. Vapura 
çıkardığımız vakıt yüzü kuyun ka 
panryor, kımıldanamıyorlardı.,, 

k-IIZIRIN GÖSTERDlöl FE· 
DAKARLIK 

Babası güverte lostromosu Tah 
sin ile çalışan Hrzııın gösterdiği 
fedakarlık çok büyüktür. 18 yaşın 
da bulunan bu genç, İnebolu va -
puru mürettebatının geldiği kayık 
la tek başına çal~mış, yirmiden 
fazla yurddaşı ölümden kurtarmış 
tır. Hrzır, muharirimize şunları 
söylemiştir:. 

- Ben, insani vazifemi yap -
tım. Yanıma yardımcı bile alama 
dım, çünkü kurtardıklarnnıza va
purda bakmak laznndı. Kaç sefer 
yaptım, kaç kişi kurtardım bilmi • 
yorum. Ben bunlara bakacak va • 
ziyette değildim. Kendimi bile u
nutmu§tum. Çok tehlikelerle kar • 
tıl8.§tım. Birçok defa sandal dev -
rilecek gibi oldu. Birçoklarını de
nizden çıkarmak için !lğr}l§tım. 
Hepsi inliyor, IÖz söylüyemiyor.· 
du.,, 

Ser dümen Ali Riza şunları de -
nıiştir: 

- Bir defasında. bir kadının bat
mak üzere olduğunu gördüm. Yak 
laıtım. Kayığa çıkarmağa imkan 
bulamadım. Çok şiımandı. Yüz ki 
lodan ağırdı. Biraksam, batıp bo· 
ğulacaktı. Sandalın arkasına bağ
layıp getirdim.,, 
ÇARKÇI BAŞININ SÖZLERİ 
Eski bahriye yüzba..5ıhğından mü 

tekait çarkçıbaşı da şunları söyle 
miştir: 

- Ben makine dairesinde idim. 
Vapurumuz demirledikten sonra 
yukarı cıktım. Bundan sonra ben 
de diğer arkadaşlarımla kurtarma 
işir.e b8.§ladım. Birçoklannı halat
la bağlayıp vinçle yu!<:arı çekiyor
duk. Çıkardığımız yolcuların hep· 
ıi baygın bir halde idi. Hepimiz 
mevcut elbiselerimizi, battaniye -
lermizi onlara verdik. lsıtmağa uğ 
raştık. Hemen hepsi su yutmuş ol 
duklarmdan, ağızlarından akıtı -
yor. Su akıtıyorduk.,, 

TAYFALAR ALDIRMAM iŞ 
İnebolu vapurundan ilk defa 

sandala atlıyarak kurtulanların 
vapur mürettebatı olduğunu yu · 
kaı·da işret etmiştik. 

İstikbal vapw-u kaptanı bunun 
için muharririınize şunlaıı söyle -
miştir: 

- Tayfaları vapunmıuza aldık 
tan sonra biz kazaya uğrayanla • 
rı kurtarmağa koıtuJc. Bir aralık, 
bunlara: "Yahu ıizde yardım e • 
din. Aııl çalı§acak sizsiniz" dedik. 
Aldmnadrlar. Tayfalar: "Bizim 
yanımıza bindi. Vapurda eşyalan 
bir o tarafa bir bu tarafa tqıyor -
duk. Kabahat kimde iıe ceza.11m 
o görsün.,, 
iSTiKBAL VAPURU iKi GÜN 
DAHA LiMANDA KALACAK 

lstikbal vapuru bu gün başka se 
ferine çıkacağı halde iki gün daha 
limannnızda kalmağa karar ver . 
miştir. Bunun sebebi de kaza es
nasında halatlarını ve daha bir 
çok vapur eşyalarım kaybetmiş ol 
masıdır. Bunlar, burada tamamla 
nacalJardır. 

GEMiCiLERiN GÖSTERDICJ 
FEDAKARLIK ÇOK T AKDIRE 
DECECEK BiR DEC'.lERDEDlR 

Batan İnebolu vapuru çarkçıba 
şısı Salim, İzmir muhabirimize "İs 
tikbal vapuru olmasaydı, bugün 
hepimizin cenaze merasimi yapı -
lacaktı.,, demişti. İstikbal vapu .. 
nı kaptan ve tayf alarmın göster • 
dikleri fedakarlık her suretle tak
dire ve tebrike değer buluyoruz. 

İnsani vazifeleri için hayatları
nı tehlikeye koyan bu fedakar de
nizcilerimizi tebrikle beraber on · 
lan mükafatlandırmanın da çok 

·nde bir hareket olacağı kana
atindeyiz. 
iSTiKLAL VAPURU TAHLlSI 

YE ÜCRETi iSTEMEMiŞTiR 
Dün lıtikbal vapuru ıahibi Hüae. 

yin Avni Sohtorik imzaaUe ~u mek • 
tubu aldık: 

Bugünkü gazetelerde "lnebolu,, 
vapurunun batması e3nasında ''lstik
INtJ,. Yllparunun bir fak .kazazedeleri 
kurtardığından dolayı Denlz idare • 
sinden 4500 lira zarar ziyan istedi • 
ğini ve bunun için protesto çekildiği. 
ni hayretle oku4um. 

Halbuki; vapurumun, hükumetimi
zin bile çok önem verdifi bu faciada 
yaptığı yararlıktan dolayı duyduğum 

hb ve memnuniyeti hayatta ilk defa 
duyduğumu söylersem belki de mil • 
baiağa etmemiş olurum. 

Zaten bu kurtarma işi vatani n 
vicdani bir borç olduğundan para ta -
lep etmek bilmem akJuhayaJin kabul 
edeceği bir şey midir? 

Geminin navlun mukavelesi oldu • 
ğundan, tahkikat için 2 g(in alıkonul
muş daha fazla alıkonulmak ihtima• 
line binaen, ihtimal kaptan veya 1z • 
mir acentamız tarafından böyle bir 
protesto keşldesine lüzum görülmüş • 
tür. Hakikatten pek uzak olan bu net
riyattan dolayı vicdanen azap içinde 
olduğumdan muhterem kazetenlzle 
tekzip edilmesini rica ederim. 

KURTULANLARA YARDIM 
İzmir, 14, (Telefonla) - İç ba

kanhğı tarafından kazadan kurlu 
lanlar için verilen 1000 lira Kızıl 
ay tarafından dağıtılacaktır. 

Kazadan kurtulanlardan bir kıs 
ım bugün Izmirden ayrılacaklar · 
dır. Bunlaı1n yol paralarım gide
cekleri yerlere kadar deniz yolla
rı idaresi verecektir. 

DENiZDEKi EŞYALAR 
İzmir, 14, (Telefonla) -1hebo 

lu vapurundan denize dökülen eş
yadan kurtarılanlarinuhafaza al -
tına alınmaktadır. Eşyaların ço -
ğu Foça, Kara burun ve Sef erihi· 
sar sahillerinde toplanmaktadır. 

Laval lngillz elçisile 
konuştu 

Paris, 14, (A.A.) - B. Lava! 
bu sabah lngiliz büyük elçisini ka 
bul etmittir. iyi haber alan mah -
fellere göre, mülakat eanasmda, 
ltalyan notuma verilecek cevap 
meseleıi görüıülmüıtür. 

Bu cevabın İtalyan hükumetine 
18 ikincitetrinden ıonra verilece
ii zannedilmektedir. 
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Y eni bir teori: Dil devriminde 9 Ü L K E .M İ Z D E J 
önemli bir yaprak açılıyor Bir kamyon yolda iki 

sell "h, p, v, f, ğ, y,, v. s. gibi.)' - • d • Türk cliü ıeıkik cemiyeti, dili• J 
mlzin etlrrwMjl, morfoloji ve fonetik! 
bakınundan nasıl analiz edileceğini 

anlatan bir bro~ür hazırlanuştır. Bu 
bro1ürde Güneı - dil teorül adı veri
le11 pek uenl ve yüktek bir buluş or • 
taya konulnwştur; Dil Tetkik Cemi. • 
yeti bu teoriyi herkesin görüşü önü • 
ne koymakla bunun hakkında dilşün
celelcrl olanlann dil§ündüklerini bil
dirmelerine meydan açılması dUeğin
dedir. Türk dili tetkik cemi.yetinin 
broşürünü CZ§ağıya olduğu gibi koyu • 
yoruz. Türkçe ıözlerin bu teoriye gö
re gapılmıı analizlerini gösteren ya
zılar da gazetemizde sık sılc çıkaca,_.. 
tır. Güneş - Dil teorisi şudur: 

1 - (A): tık insanın bulunduğu 

yer: Buradan kendisini saran harici 
alemdeki (obje) leri temaşa ve tetkik 
ediyor. (G) güne§tir; ilk insanlann 
bütün dikkat ve alakasını üzerine çe· 
ken güneş oluyor. 

11 - Harici alemi tetkil eden ( ob· 
je) Jer, gUneşe göre bilyilklük veya 
kUçUkllik, parlaklık veya sönüklük, ya· 
kınlık veya uzaklık itibarile farklı bu
lunurlar. Başka başka dairelerdeki nok· 
talar bu opjeleri gösterir. 

il 1 - İlk insanlann her şeyin ils 
tUnde tamdığt ve her şeyin UstUnde tut· 
tuğu ilk (obje) ıüneı olmuştur: gU • 
neş onlar için her §eydi. Güneşi tet· 
kik ede ede onun vasıflarından, hare· 
ketlerinden, önce maddi, sonra ruhi, 
fikrl, abstre mefhumlara intikale baş· 
ladılar. Böylece güneşten ve onun ha· 
reket ve vasıflarından aldıkları başlr 

-:a mefhumlar şunlar olmuştur: 

1 - Giinc§İn kendisi; esas, sahip, 
Allah, efendi, yükseklik, biiyiihlillr, 
çokluk, kum·ctı kudret; 

2 - Gürıl'.§in saçtığı. ı~ı1:, aydm • 
lık, parl.aklık; 

3 - Güneyin verdiği sıcaklık, 
ateş; 

4 - llarcl,et, imıidat, zaman, mc
Mıfe, yer, kara, toprak, gıda, hayat, 
1.üyümc, çoğalma; 

5 - Reni~, su; 
6- SC$, söz 
iV - İlk insanlar biltiln bu maddi 

ve fikri varlıklan ,güneşe verdikleri 
isim ile anlatırlardı. Sonralan kendi· 
terini ve "ben = ego,. mefhumundan 
çıkan bütün dli!ilnccleri ve nihayet tes
bit ettikleri bütiln (obje) leri de, tap· 
tıklan güneşin ve gUncşten çıkan tilr· 
lü mefhumların yerine koyarak bu is· 
min anlamını geniıletmişlerdir. 

Not - Bu kısa izahtan anla§llıyor 
ki ilk insan dil denilen varlığı yarata· 
blbek için gilnep idrak kabiliyetinden 
bagbyor ve ondan aldığı mefhumları 

genitletme ve anlatma çabalamasına 
giriıiyor. Dil bu çabalamanın neticesi 
ohıyor. Onun için biz, Türk dilinin efr 
molojisini, morfolojisini, fonetik tekA· 
mlllllnü izah eden fi1olojiye, ("Cüncı • 
Dil,, teorisi = TA theoric de "Soleil • 
larıgue,.) diyoruz. 

TUrk4jede ana kök ve 
ondan tUreme kökler 
1 - İlk insanların güne§C ilk ver· 

dikleri iılm, (ağ) dır. Bu da (a). voka· 
linin tekrarlana\ak uzunca okunmasın· 
dan bqka bir ıey değildir: a, aa, aaa
= ağ olmuıtur. İlk ana kök (racine) 
budur. 

2 - Seı cihazı tekamül ettikçe ( ai) 
m ilk ıöylenebilmit olan tipleri sıra· 

siyle (ay, ag, ak, ah) olmU§tur. (Ağ) 

ana kökünün anlattığı bütün anlamlar, 

zamanla, bu "birinci derece radihal 
kökler,, le de arulınıttır. 

3 - Ana kökteki (i) koruıonunu 
fonetik icap (n) yapmı§tır; (v) kon· 
sonu da, yumupk ve keıkin olmak ilze· 
ro ıu acılere inkılip etmittir: (b, m, 
p, f). 

Bu konsoıılar bir kategori te§kil 
ediyor. Bu ikinci konton kategorisiyle 
birinci konson kategorisi arasında müş
terek bir had vardır: ( v = ğ) 

İşte bundan dolayıdrr ki, birinci ve 
ikinci konson kategorisine dahil olan 
iprctler kök (racine) olmakta birbi· 
r.inin yerine kaim olurlar ve hepsi bir 
vokalle birlikte "birinci derece radi· 
/,az kök,, te§kil ederler. 

4 - Dilimizde bulunan 21 konson· 
dan ana kökü yaratan ( i) ile birinci 

der~e radikal kök teşkiline yarayan 
( y, c. k, h, v, b, m, p, f ) çıkınca, 

daha 11 konton kalır ki, bunlar da 
üçüncü ve dördüncü konson kategori· 
]erini teıkil ederler. 

Üçüncü konson lmtegorişi: d, t, 
n, r, 1 

Dördiincii konson kategorisi: c, 
ç, , , f, z, j 

Bu 11 konson dahi ana kök olan 
(ağ) a bir vokalle yapışarak kaynatır 

ve ana kökün (ğ) si ile onu bu kon· 
sonra yapı§tıran vokal düııerek "ikin• 
ci derece radikal kökler., teşkil eder. 

Yani: 
Ağ + v. (el, t, n, r, 1, c, ç, ı, f, z, j) 
formüllerinden çıkan: 
Ad, at, an, ar, al, ac, aç, aı, aş, az, aj 
kökleri de, . ana kök yerinde ve onun 
verdiği anlamlarda görülebilir. 

Ancak bir Türk kelimesinin orijinal 
etimolojik şeklini ve onun esasi anla· 
mırn ararken, bu ikinci derece radikal 
köklerin asıl olmadıklanru dü.fünmek 
ve )Uzum görüldükçe onların asaletini 
göstc:ren ana kökü batlanr.a dikmek 
gerektir. 

5 - Yukarda (a) vokaliyle baııla· 
yan ana kök (racine) ve birinci ve 
ikinci derecedeki radikal kökler, ıes 
cihazının tekimüliyle (ı, i, e, o, ö, u, ü) 
vokalliyle de söylenmittir. 

Türk dili köklerinin genel formU· 
1ü - (v.) vokal ve (k.) konson işa

reti olarak alınm:ık üzere -
v. + K. 

dır. 

Sekiz vokal ve 21 konson bulundu· 
ğuna göre Türk dili kökleri 8X 21= 168 
olur. 

Bunları §Öyle gösterebiliriz: 
1 - Ana kök (racine)= v. + ğ 
11 - Birinci derece radikal kök· 

ler = v. + (y, g, k, b, v, b, m, p, f) 
1 il - İkinci derece radikal kök

ler = v. + ( d, t, n, r, 1, c, ç, ı, f• z, j) 

TUrk Dilinde Ekler 
[Şekil - //, ,.e bakını;) 

Buraya kadar Türk dilinde ana kök 
ile birinci ve ikinci derece radikal 
kökleri izah ettik. Türk sözleir, etimo
lojik kuruluşunda bu ana veya radikal 
kökle başlar. Kelimelerin teıekkülü 

şu yollardan biriyle olur. 
1 - Ya ana veya radikal köke, 

müstakil mefhumu olan diğer bir kök 
ulaııır; 

2 - Veyahut köke ek mahiyetinde 
bir takım yapı§malar olur. 

3 - Bazan bir Türk sözünde iki 
veya Uç asıl kök durum alır. Onların 

arasına bir takım ekler gelir. Onları 

birlC§tirerek bir takım anlaınlar yaratır. 
Türk kelimelerini tetkik ederken 

onda ana veya radikal kökleri sezmek 
en önemli bir analiz yoludur. 

Ana köke veya radikal köklere 
yapışmakla onda bir takım mana ve 
mefhumlar yaratan Türk ekleri basittir. 
Spnradan kolaylık olmak için kurul· 
mu§ olan mürekkep ekleri anlıyabil· 

mek, onlan basit §Ckillerine getirmekle 
müD\kUndür. 

Türkçede ekler 16 türlü olabilir: 
1-v. + b · p 
2-v. + C·Ç 

3-v. + d · t 

4-v. ·+ v · f 
5-v. + ğ- g 
6-v. +h. 
7-v. + k 
8-v. + ı 

9-v. + m· 
10 - v. + n 
!ı -v. + t' 
ı2-v. + s 
13 -v. + § 

14-v. + v 
IS- v. + y 
16-v. + z 

Bunlann başlarında (v.) ile i~rct 
edilen vokaller 8 türlü olabileceğine 

göre ekler 8 X 16 = 128 şekil ahr de
mektir. 

Bu 16 ek, şöylece biribiri içine gi· 
rerek, 7 ye irca olunur: 

1 - (M): her hangi bir obje veya 
süjenin kendisini, mülkiyeti gösterir. 
(Yukarıda ek bahsinde birinci ve ikinci 
kategorilerde bahsettiğimiz bütUn kon
sonlar bu "m,, nin yerinde göründükleri 
zaman ayni anlamın gösterişidirlcr. Mc-

2 - (N): Birinci olarak işaret ve ay 1 y 1 çıg""' ne 1 
izah ettiğimiz -'m., nin, yani obje veya 
ıüjenin biti~iği demektir. Obje veya 
süjenin bitişiğinde her hangi bir mev
cudiyeti, hareketi işaret eder. 

3- (S) (ı, c, ç, j, z): - olduk
ça genit bir sahayı, bu sahada bulunan 
obje veya ıüjeyi, süje veya obje ile bu 
şeyin münasebetini gösterir. 

Not - Ancak bu takımda bulunan 
konsonlardan c ve ç konsonlan, radikal 
kök gibi alındığı zaman ana kök yeri· 
ne de kaim olur. 

4 - (L) : uzak, geniş, belli olmıyan, 
gayriphsi, her sahada bulunur, her §ey, 
engin, tümul gibi genellik ve bellisizlik 
mefhumu ile obje veya ıüjeyi vasıflan· 
dırır bir cösteri~tir. 

5 - ( T • D ) : Ek olarak umumi· 
yetle yapıcıhk, yaptmcılık, yapılnut ol· 
maklık, yani kelimenin anlanunın ta· 
mamiyetini ve müsbet olduğunu anlatır. 

6 - (K) (ı, h, ı ve bu ıonuncu 
"i,, den türeme "v,, ve onun kategori
si) : Ek olarak, objeyi ve panseyi ta· 
maml~r, tayin eder bir işarettir. 

7 - (R) : Her hangi bir silje obje 
veya panıenin belli, kesin bir nokta ve· 
ya sahada tekarrür ve temerküz ederek 
oluıunu, bulunuşunu, hareketini fark 
ve temyiz ettirmeğe yarayan keıkin 

bir itarettir. Bu işaret istenilen, dUşU· 
nülen ıeyin olduğunu da üade eder. 

Etlmolojl, mortoloJI ve 
fonetl§ln stiz kurumunda 

rolleri 
Etimoloji baknnmdan Türk dilinin 

kökleri • (v. + k.) dül\turu ile anlatı· 
labilen • bqka bir vokal, ondan sonra 
bir konson olarak kurulur. Buna ekle· 
nen konıonlar da baılarına birer vokal 
alır. 

Bugün kullandığımız ~zler ağ%1· 

mızda değitmiıse bunu yapan, morfo· 
lojik teıekküller ve fonetik icaplarıdır. 

Etiınolojinin verdi~i ana tekiller 
morfoloji vo fonetik kaidelerine göre 
Jmaltılır. Köke ekler yapıttJkça sözün 
uzamaması için baıta ve ortadaki vo
kallerin bir takımı dilşer. 

Demek oluyor ki: 
1 - Etimoloji, bize dilin ana kökU · 

nü, ondan doğan radikal kökleri, bun· 
tara ekler katılışını, böylece kelimenin 
ilk ve tam kuruluıunu gösterir. 

2 - Morfoloji, ilk ve tam kuruluş· 
taki kelimenin türlü şekiller alışını 

anlatır. 

3 - Fonetik, kelimeleri kulağa 
hoı gelecek yolda tam ve toplu bir 
§ekle koyar. 

4 - Türkçe kelimelerin etimolo -
jik §ekillerinde yan yana gclmiı ayni 
cinsten konson yoktur. Morfolojik 
§ekillerde görülen bu halin sebebi şu· 
dur: Kelimenin içinde fazla bir uzat· 
mayı icap ettiren ek veya kök bulun· 
duğu zaman, fonetik icabı, bundan 
evvelki veya sonraki konson bu uzatma 
yerine kaim olur. Mesela: 

(Belli) sözünün etimolojik şekli, 

(beğeliğ) dir; bu orijin şeklindeki 

(ğe) yerine kendinden sonraki konson 
kaim olmuıtur. Rolü uzatmadır. 

Ayni suretle (kuvvet) kelimesinin 
orijin §ekli (kuTeğet) tir. Burada (eğ) 
yerine kendinden evvelki ( v) kaim ol· 
muştur. 

Bir de gunu hatırdan çıkarmama· 

Jıdır ki başlarında vokaller olarak bir
birine yapııan konsonlardan ikincisinin 
vokali düşünce, gene ayni cinsten iki 
konson biribirine yapışmış bulunur. 

Bir kaçakçı kadın 
Kaçakçılık tertip - tmek su.;un

dan ötürü, Dursun beyin V ~kıf 
mahaHeıinden Hal'l kızı 35 yaı -
larmdaki Esmanın BalıkeoJ:!'de 

yapılan duruıma :fonunda s~?Çt.. 

sabit olduğundan t:~ yıl hapsine 
ve ayrıca hafif par:ı cezasiyle ce · 

. zalandırılmasına ilı tir.as muh \ke• 
mesince karar verilmiştir. 

Aradığım Kadın 
Tefrikamız yazımızın çokluğun_ 

dan bugün konamadı. qkurları -
mızdan özür dileriz. 

__________________ ...., ______ ___ 

Bigadiç arasında Balıkesir le 
geceleyin bir vak'a 

Balıkesir ile Bigadıç ıosesi a• 

rasında işl\yen, içirıdc müıteriler 

bulunan bir kamyou altı aymm 
hücumuna uğramıtt.: . Bu merak
lı vaka ıöyle olmuştur: 

Pazartesi gecesi !loför Beıim~n 
idaresindeki Bigadıç altı numa
ralı kamyonu Balıkesirden ıe<:e 
yansı mü§terilerini alarak Biga· 
dıca hareket etmittir. Kamyon 
yirmi kilometre kadar ayrıldık -
tan sonra Çömlekçi köyü ıoaesine 
yakın olan mezarlığm ağaçları a· 
rasına sinen altı iri gclge kamyo • 
nun önünü keımiıti: 

Şoför birdenbire ıaıalamıı, 
müıteriler acaip ve korkunç ıe•

ler çıkaran ve kamyt.nun etrafın
da dolap.n bu gölgelerden fena 
halde ürkmüılerdiw: Fakat ço~ 
geçmeden ıoför kamyona hücum 
eden bu gölgelerin Hr ayı ıürüsü 
olduğunu a.nlamakta. cecikmemit 
tir. Şoför Besim ıi~ı hal kendinı 
toparlıyarak ve ıo~~kanlığım 
muhafaza ederek a1 ahuma ıon 
hızı vermif, bu ıurtHe azğm ayı· 
ların hücumundan kurtulmak is· 
temiştir. Fakat bu : rada bir ayı 
nasılsa kamyonun tf'kerlekleri a 

Kuşadasında kuı 
güzünden cinayet 
Kupdaıında Krraıızı li.kabiy· 

le tanınan Mehmet isminde bir 

delikanlı, kaf aıını tütsüledikten 
sonra Raufun kalıveıine gitmıı, 

kendisine bir kahve piıirilmeıini 

iatemiıtir. Rauf ocakta kahveyj 
piıinnekle meşgu lkf'n, Kırmızi 

Mehmet de Raufuıt ~erçesini seV" 
mek icin avucuna ?.lmııtır. 

Kırmızı Mehmet serçeyi okıar
ken yaramaz havvh.n gagasiyle. 
Mehmedin elini ıscrmııtrr. Kırmı

zı Mehmet, kutun bu hareketine 
hiddetlenmiı, kutc'lğızın boğazr 

nı sıktıktan ıonra ayakları altına 

alarak ezmiıtir. 

- Ne yapıyorsun 
dam! 

canavara 

Diye bağırmıf tfr Bu yüzdeıı 

çıkan münakaıanı rı ı;onunda Re: 
uf Mehmedi bıçakla yaralıyara~ 

öldürmüıtür. Katil vekalanmııtr: 

Mahkemesi lzmi.·C:t AğrrcezR 
Hakyerinde görüle..:d-tir. 

Efes kazısında yeni 
bir eser 

rasına dütmüf, diğeı bir •1'; 
gene kamyonun çaı1'masi1l• 
ralanarak yere yıkılır;ııtır. islif 

Yaralı ayılar gecenin seti bJf 
ni yırtan çığlıklar~' bağırıp L.J 

kırarak ortalığa büıhütün deJr 
salmıtlardrr. ltff 

Mütteriler ayıla:-!D bu acı al 
kırıılan önünde bü,bütün. iJ' 
müıler, büyük bil' korku.~ J 
kalmıılardrr. Fakat ~iğer dorl.W 
da yaralı iki ayının çığlıklar~ 
korlanut olacaklar ki, Çöoı:lt 
istikametine doğn' kaÇIP"'"' 
b&§lamıılardır. . ,f 

Şoför Besim ve m~'ıterilen 
ların dağıldıkların~ kanaat-~ 
rince geriye dönmi\)ıer, a~ 
inmiıler, kamyonun altında ,r 
ayımn yolun üzerinde bel •• ~ 
kemikleri kınlmıı bir halde~~ 
boyunca ölü olarak uza~ 
olduğunu gönnüıle:~ir. K.-r', 
nun çarpması ile yüzünden ~ 
lanan ikinci ayıyı d... biraz :.ı~ 
ağaçlar arasında bitkin bir 
bulmuılardır. Jıı= 

Bu vaka Bigadıcla büyii1',; 
merak uyandırmıt, IJalk getİ~ 
ayıları merakla ae,rrelmitlerdit· 

lzmirde 

fYeni 
tipi 

bir üzütıl 
bulundu 

lzmir, (Özel) - Uzünı "'/ 
munun bir ıtatiıtiğine &öre, tı / 
8 - 934 tarihinden 11 - !!--
934 tarihine kadar muhtelif ~ 
leketlere olan üzüm ihr-'' .-
21.241.695 kilo olduğu bal~ 
yıl, ayni müddet içbde 24 _...I 
yon 629.955 kilo ıf!vkiyat ~ 
~,h~ .~ 

Üzüm kurumu11dt. prof~ 
Bade, yeni bir üzfım tipi y•~ 
tır. Şirket, bu tipleti esas tu 

ihracata baılıyacakm-. 

Bundan baıka, Tarım ı,.1',; 
lığı mütehassıslarmd1an pro' I 
Doktor Greugorı dı. : ibor~tıl;, 
da üzüm renklerini kimyet'I 

)arla ölçmek ameliyeı.ine b•tl' 
mııtır. 

lnebolu faciasınJa1' 
alınan ibret 

Evvelkı akıam ·.->nir I~ 
dan hareket eden ı.11t:nü "1 ~ 

Sancak cihetine m~yletm~""' 
lunduğundan liman ::iyateU •. ..,r 
f mdan seyrine m"ı •.ıade ~· 
miı, icap eden akh.:malar ~ 
rılarak iki saat tea ht ürle .,. 

İki yıldfLnheri . ı ez - Belevi 
havzasında yapıla .t oprak araş 
tırmaları bir müdd~t için geri bı

rakılmıştır. Efezde.' 11, Belevı 

köyünden 4 kilomecr• ötede de o 

lan kazı mahallind~ halkın Mo - hareketine izin ver~!.,.,ittir:......./ 
zole ismini verdikler: yerde ilk = t 
yapılan araştırmad, türbe ve me· dilememiıtir. MiJa.~dan ö~ t 
zarların şark ve ce, up tarafları . . 'k' . .. .. .. r• -~ 

rıncı, ı mcı ve uçun.:u as -
açılmış bu seneki i~ :nci kazıda dr. d "t h 1 hetlal , 

masın a mu e aasıs J.T • .J 
garp ve şimal taraflr..rı temizlene· dd'' .. d d' l O h• flY re ut ıcm e ır er. a '-" 
rek meydana çıkanlmrştır. Bu ıu · - 17ııl1'" 

eserde hiçbir kit;ı u· de _., 
retle tamamiyle o "'hya konan e · 
serin Eletistik dev:-r. ait memle. 

ketimizde mevcut t>u:unan eserle 
rin en kıymetlisi ,,! ~uğu anla,ıi 

mıştır. Ancak hang. ~evre ait ol
duğu henüz kati ıu:~tte leıbit e 

....". madığı için kime aıi oldulJ 

ıılamamıttır. f 
Bununla berabe: bir prt~ 

hul zengin bir :ı u.· ait 0 

kuvvetle muhteme!Jır. 

de 
t' lt, 

\' 

1 

b 
a 
• 
t 
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Mısırdaki çarpışmalar 
it (Uılyaru Birincide) 
.,_'Q &ay~h (100) e vamuıtır. Tan· 
(7 tehr~~d~ yapılan rösteride de 

O) kıtının yara1A'ldığı anlatılı 
~~r. l:lükOmet, bu kt.rıtıklıklar111 
1 Utün vilayetlere sirayetinden 
~0'kınaktadır. 

MlTlNCIN KA.ttARLARI 
d l<ahirede yapıln büyük mitinğ 
r' üç nıddelik bir karar verilmiı 
ır. Bu maddeler ''Jr!ardır: 

1 - lngltere ile teıriki mesa. 
ebrıetnek. 

' ) 2 - Nesim Pata hükilmetini1 

: tlıal bir ödev oln.ıAk üzere isli 
'Ya davet etmek. 

td 3 - İngilizlerle letriki mesai 
l. ecek he~· hangi "iikUınete boy 

den lngili.;: binbaıts• Liz rovelve
riyle ateı etmiı ve bu ateıten Meh 
met Abdülmecit a i'. talebe yara• 
lanarak ölmüı dört tıılebe de ya -
ralanmıf lir. 

0NlVERS1TE D(""/A.NI TATİL 
EDIL01 

Üniversite divanı bugün top -
lanarak ayın 23 ün;;i gününe ka· 
dar Üniversiteyi kapı.mağa kara· 
vermittir. 

Gösteriler esna.tında birkaç 
dükkanın yağma e:i:!mesi, tram
vayların devrilme'1 ve lngllter~ 
konsolosluğu binasmm tahrip e .
dilmesi gibi hadis.!!er de vuku • 
bulmuştur. 

KABiNE TOt;LANDI 
~ota· 

J tatbik etmek. Nesim Pap. bu v.niyet karşı · 
GÖSTERiLER PEV AM aında kabinesini ~cp!ıyarak mü 

EDiYOR zakereler yapma~~ baılamıttır. 
Gösteriler bugii!ı :ie devam et· Müzakere devam e f)or: ::! Ve Kahireye bi~it'k olan Cize Şimdilik ortabJı.-t.a sükUne! 

d 'Yeti nıerkezindec hareket e hiasolunuyoraa da ha ıükfinet mu· 
le~ 150() kitilik bir hükfunet küt- vakkat gibi görünü/<:r. Hükfune · 

aı, zabıta tarafından mukave • tin vereceği karar ve alacağı vazi" 
ı.ıeı gö d .. w .. • • .k. tar f . d., r ugu ıçın ı ı a arurn • yet sükunetin teme!l~ımesı üze .. 
da ~rpıımalar olmu§. çarpıtma· rinde tesir edecekt:ı-. 
~in hır lngiliz l\ıb~Y\ ~a~k.1~. ü~e- INGILIZLER NE Dt:SONOYOR? 

e ateı açarak d')rt kıııyı oldur- · 
1 ı.au, lng·ıı· ı· 1 ..ı b. w Londra, 14 (0,.el) - Siyasa.ı , ız po ıı e :".en ır çogu 

hralanm 1 d ~ d .. t çevenler, Mısırda k,,ı:an ıon kar • If ar ır. . oııun a gos e . 
licHer daw 1 1 d gaıalıklan İtalyan faaliyetlerine 

gı mıt ar ..r. • 
atNı SOVE atfetmekte ve bu yiiznen asabı yet 

. YF VIL\ YETiNDE göstermektedir. Geıci vaka fırka-
Cıze b·r 0 k B : s·· f . I· .. ye 1 111 f'Ju uvey vı· ır ötedenberi ayni rtreyanı idare 

.,Yetını k • d ·· t · ] n mer ezınJe e goı erı • etmekte idi fakat )ngiliz ç~ven,. 
~~ Yapılınııtır. Böylece Kahire lerine göre, ~ereyau. infilakı, ltal 
tıe g b. 1 B · S ·· f · 

laYetle ~ ~.Y e !e ~ı . uvey V?· yan propagandasının neticesidir. 
ol rı ıoıterılere ııtırak etmı4 M d k' 50 000 1 1 k ı Qy0 r rsır a ı , ta yan o o-
ÜN tv · niıinin buna yardım ettiği zan 
~ ERSlTE GENÇLICl HA nediliyor. Havaı ajansının ay -

EKETE iŞTiRAK EDiYOR tarma göre lngiltere bundan 
Bu sabah, Hukul:, Mühendi~ böyle ltalyaya ka -~ı daha metin 

İee ~itaat fakülteıleri talebesi ders bir siyasa takip ede. t-ktir. lngilte• 
hl~-fıı~ak. gös~e::ye..iıt.iralc ,el renin, Roma .&l!'fİrİıu l~hra~ J?r~. 
h !, dıger fakülte talebeıı d" pagandalanna ıo:ı verılmesı ıçın 
Urtlara l:atılmı§t-,y. Oniversit~ talimat göndereceği !!Öyleniyor. 

Rençleri ile zabrta h1vvetleri ara lngilterE' hükume~i son hadise-

Mısırdaki kalkınma 
ve ayaklanma 

(Ustyanı Birincide) 

BORSA • 

dlzal&rmela Jılclı& &preW olaolar, Uz.t: • 

~·4-11 -935 ~ 
1 

rtade muamele ~renlenUr. HakamlJu -. 

'~p:~~J-:.0' 
. . ~ ......... ·. . ' . ' 

~ . ' • • ,_... • . ... • • .·.- !. . • 

anlattı. Nesim Paşa, 1923 temel yasa- 12 kapı&DJf ut11 ftyatlandD. tSTANBUL: 18 dans musikisi, 19 
sının iadesine taraftardı n bunda nukut konu§ma, 19,30 Avrupadan transmis 
şüphe yoktu. Fakat bu adımı atamı- / • Londr1 tıtO, • • Vlyau ~3. - yon veya plak neşriyatı, 20 konferans. 

N M d d operatör doktor doçent Kazım İsmail yordu. Sebep: Rast geldiği ıüçlük -ı •. Paer"'ı'sor• il~ - • 
8

1
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Ve bu gUrlilkler, lngı·ıterenln , """ - • er o :ı4. - tarafından, (BUnye bakımından Türk 
::. • Mll&Jıo 177, - • Varşon 24, - ırkının vasıflan), 20,30 stüdyo orkeıt' 

Mısır komiseri tarafından ihdas edi - • Brlllaeı u. - • Budapı,ıe !!I - rası,21, radyo caz ve tango gurupları, 
liyordu. Nesim Paşa, Vefd fırkasına • Atloa 84, - • Blikres ı~. - 21,30 son haberler - borsalar, 21,50 
&u güçlükleri bertaraf etmek için ça- • Ccuem "18 ·- + Bellfad ~•. - profesör Ferdi Ştatser (piyano • solo). 
hştığını söylediği zaman bu fırka ona .. Sor,ı "· - .. Yotobamı 85• - BUDAPEŞTE: 18 Ziraat, 18,30 

• Amıterdı • ~•. - • Alt10 9S5. - piyano şarkı, 19 ders, ı 9,30 Bud. K. 
müzaheret vaadetti ve müzaheretinl • Praı 94• _ + Mecidiye 53. _ orkestrası, 20,45 söylev, 2ı,1 5 plak, 
esirgemedi. Fakat bu güçlükler bir • Stothol• 31, -· * Bnıtııot t34 - 22,20 duyumlar. 22,40 yaylı ıazlar ku· 
türlil atlatılamıyordu. ı Çek(ıer 1 arteti, 23,45 1ngil:zcc söylev, 24,10 

Nihayet İngiltere hliktlmeti dıt ba • ı · Londrı 619,!~ * Sro\hlm 3. ti81 Macar müziği (şarkılar). 
kanının bir dlyevinde lngilterenln Mı· • t\nyor• o.7946 • Vlyır. 4,'14111 BUKREŞ: 13 · 15 plak ve duyum 
sırda parlAmento hayatının avdetine ı • Paııs 12.06 • Madrld .5.8190 lar, 18 radyo orkestrası, 19 sözler, 
taraftar olmadığını söylemesi, Mısı " • l\Ul&Jıo 9.8•>17 • Berllo 1.976~ I 9,20 konserin süreği, 20 duyumlar, 
rın tanınmış istiklaline"' İngiltere. • Aflrll

1
kse 4.70:\0 • Vırşo"a 4,n;-;. 20,15 plak, 20,30 operadan transritis· 

f 
• 

1 
• • t D• S."1.67.11! • Badıptftt 4.8~95 yon, 23,45 yabancı duyumlar. 24 plak. 

nin Mısır Ç ış erıne karışmamak için I '• Cenenr ı,.ı ı:-s • Rtltre! ıoı,6!!> 
1 

V ARŞ OVA: 16,30 orkestra, 17 söz-
verdiğl söze uymadığı görüldilğUnden • Sofyı 63,711- • Relgrıd u.ımo ler, 17,15 orkestra, 18 söylev, şiir, 18, 
ve tevfik Nesim paşanın lngiltereye , • .Am1terdarıı ı.17- • Yotohıma t.7610 20 piyano konseri, 18,50 spor, 19 şar 
karşı mut1ak acziçinde kaldığı anla _ 1 • Pru 19, 1984 • Moskon ıoss :;o kılar, sözler, 19, 45 plak, sözler, 21,l O 
şıldığından Vefd fırkası bu hUkQmet- E 5 H A M ---- senfonik konser, 23Norveç eserlerin · 

den senfonik konser, 24,05 danı ha • 
le ilişiğini k~ti ve onu istifaya davet ı, Bınkıs• 0.8•>- Tramny 9,- vatan. 
etti. Aııtdolo 2!5.85 * Çfmeoıo as 9.80 BELGRAD: 19 caz, 20 sözler, ulu· 

Bu davet üzerine Mısırlılar hükO . Rejı 2. ıs Ü•yon Del. -.-· salproğram, 21 koro konseri, 21,50 
( Slr. llayrlyc rs.- ~art Det -.- plak, 22 radyo piyesi, 23 duyumlar, 23, metten memnun olmadıklarını göster

mek f çln ayaklandılar ve nUmayiş1er 
yaptılar. Zabıta ile nlima)iş yapan 
halk arasındaki çarpışmnlara dair ve
riJen malQmat Mısırda baş gösteren 
galeyanın ciddiyetini anlatmağa kA -
fidir. 

MmrzBaııtast Ot.ıs Bılyı I -.- 20 plak. 
U Sigorta -,oo ~ırk ıa. ec::u -.- , VİYANA: Hafif mUzik, 19,20 ha· 
Aomooti S.!:S Teleroo -.- reket gariplikleri, 19,40 reportaj, 20. 

-latikrazlar - tah vlller- 15 şundan, bundan, 20,25 operadnn 
t9J3Thlt Bor.l ,7,20 Eltktılk ı röle, Mascagninin "Cavaleria Rusti · 

. • . il "·u 1'ram·ra, ~·t;o cana,, ve sonra Leon cavallonun "Pal· 
!. . . ıu 2UO Rıhtınt 44 - yaço,, opera piyesleri, 23 duyumlar, 23, 
'*fıdtr&&JDahlll ı 99 - • Anadola ı 42 ~o 20 röle konseri, 23,30 caz. 

Bugün Mısırda Nesim paşa hUkQ- Urıut lstlkraıt 9~. - • Anıdola il 42,40 HAMBURG: 18,15 opera parçala· 
metine müzahir olan hiç bir fırka ve· •1918 A M ıo, . Anıdolo nı ı.40 n (reportaj), 18,30 karışık yayım 19, 
ya kütle yoktur. Saray fırkaları bile ,• Sıvaa-Enorum 9~. •\TUmcssıı A .~.4 " 15 reportaj, 19,40 sebze borsası, 20 or-
bu hUkOmete dilşmandır. Nesim Pa - kestra müziği, 20,45 sözler, 21 duyum· 
şanın, bu şerait içinde, hükfımet ha- .------..----~---"'=- lar, 21,lSulusal program, 22,30 şarkılı 

T k • CUma Cmnarteıı\ köylü programı (şimal müziği). 23,35 
şında kalmasına lmkAn görliJeıtlt'z. Ni a VJm 152 d teşriıı 162 el teşrJn 
t"'k1°m onun da istifa etmek üzere ol- ş ban müzikli program arası, 24 gece mü· 
" ======118 Şaban 19 a ziği . 
duğu bildirilmektedir. GUıı doNu 6 47 6,47 BERLlN: 18 hafif müzik, 19,30 hu· 

Bu vaziyet karşısında akla gelecek GUn batıaı 16 52 1651 kuk bahsi, 19,40 Aktüalite, 21uluscıl 
en mühim ihtimal lngllterenin Akde . Sabah namazı 5,48 !5 48 yayım, 22,30 hafif müzik, 23 duyum· 

Öğle namazı t t 58 l 1 58 lar, 23,30 şarkılar, 24 eğle:ıccli mii · 
nizde devam eden buhranın nihayet tklndi namazı 14,86 4r,.o:ı;:; zik. 
bulmasına kadar 1914 te yaptığını tek- Ak§am namazı 16,52 1651 BU:>APEŞTE: 18 Bud<'peo:te kons. 

Yatııı namazı 1826 18~fı orkestrası, 19 süy!.v, 19,30 r.;i+.,r kcn 
rar ederek Mısırın mukadderatını Imsak 5 45 5 05 seri, 19,55 söylev, 20.30 Puccininin 
zorla e1e alması ve askeri idareyi i1an Yılmgeçengünlm 317 318 ''La Boheme,. oper2ı!', 21,50 dt!l piya· 
etmesidir. Yılm kalan gUnlerl 48 47 sa, 22,40 duyumlar, 23,35 Şubert ıçin 

sözler. 24 plak. 
Fakat bu da pek muvakkat bir ted- --------------- ---------------

1-.nbflil lklnct 1cra memurıu11un • ~-- Dün ve Yarın _.. ....... 
dan: 

Bakalım ne olacak. 
O. R. Doğrul 

Tercüme küllıyatmın 4 llfü'Ü 

seriı::i f:-n ıaınlandı 

•tıtda ' b" 1 1 d h •• o A t Çetın ır çarpı~ma o mut• er en sonra, enu~ ne ııyası, n? --------------
Ur. ' de batka mahiyett~ f\enüz bir ba-

Bir borçtan dolayı mahcuz olup sa 
tdmasına karar verilen bir baskül van 
tiIUör dolabı maa teferrüat, tahta -
dan ıstanca merdinni, hurda tahta 
Ye demir merdiven, tahta anbar, tel
li teııara, çuvallı tellara, makarna 
kavalitrun, büyük tahta sandık, şekc.ı· 
sandığı, fabrika tezgahı Mastalya ma 
kine yağı masa, t:ıhia bölme, ,·itrin, 
mostura, asma terazi, ~-ımakan böl
me camlı nıasa, koltuk, rekJ~m in\' -
hası, raf, keser, testere, anbar tah -
ta mostura kasa, kavanoz, kalorifer; 
kazanı maa tef errüat, iki kampana 
makarna makine..-.i maa tef errtiatı, Si
lindir makinası maa teferrüatı, hamur•ı 
makinesi Simens marka elel<trik mo -

10 kit:ıp b20 kuru~ 

Birinci taksit 220 rliğerıeri 
ayda l 00 kuruş 

Zabıta kuvveti,ı::! kumanda e reket tasariamamı' :r·~ 

.,Son dakika: 

Eleş bin talebe ihtilal için and içti 
l' . 

a't ahırt!, 14, (A.A.) - Üniver -
c'f}': rnahafilindc heyecan öğleye 
bi:ru Yeniden batlam~trr. Bet 
IC\l\ala.Jebe Kahire civarın.da top -
ve rak ihtilil i~in ant içmitler 
~:ıı~n~an so:-ra hükumet me:rl:e
~'lı 1 U;:erlerine doğru "ya{~sm 
~sır y J •• • d" b ~··ı-a. • il.~i ·un •·ırıyct,, ıye a -
tk·ı:c:.'c Ve In.giltere aleyhine §İd -
~rnayi~ler yaparak ilerle -

Anıerikada 
M~nevralar 

meye baılamıılardır. Poli.a ateı aç 
mıt ve bu çarpışma neticesinde 
dört kiti ölmüş ve altı ki!i yara -
lanmı~tır. Çarpışmada iki de po • 
lia ağır surette yaralanmı, ve ni
hayet talebeler çekilmeye mec -
buT kalmışlardır. 

Bakan!ar kurulu fakültelerin 
bir hafta müddetle tatilini emret
mittir. 

JAPONLAR 
Nankin üzerine mi 

qürügecekler? 

Muhacirlerin 
Mahafiyetleri 

Muhacirler hakkında dün iç. 
işleri bakanlığından vilayete bir 
yayım gelmiştir. Bunda deniyor 
ki: 

''Muafiyet nizamnamesinin ü -
çüncü maddesindıe, hükfımetten 
hiç bir iskfın yardımı istememek 
şartile gelmek istiyen ve bu yolda 
yazılı senet veren ve vakti ve hali 
yardıma muhtaç olmıyan muha -
cirler vaJruz iskan kanununun mu 
afiyctlerinden istifade ederler kay 
dr açıkça yazılr bulunduğundruı 
hu gibi muhacirler de gümrük ver
gi ve askerlik muafiyetlerinden 
istifade edeceklerdir. Bu hususta 
hiç tereddüt edilmemesi ve buna 
vöre muamele yapılması laznn -
d:ır.,, 

Halkı hava tehlike erinden 

400 u k 1 .. 
Ça 00 harp gemısl Hava tehlikelerinden halla ko -

korumak için 

31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 

Rnıin Ahmet Reşit 
Ariı•.o Metafizik Hilır.i Ziyo 
fskcnder Haydar Rifat 
Kctdın ve Sc .yalızm ~nbiha 

Zc!.:crıya 

Demokrit Haydar Rif 
Dinler Tarihi Hilmi Ömer 
Filozofi ve san"at Suud Kemal 
Etika Afraoğlu 

Heraklit Haydar Rifaı 
Ruhi mucizeler Cemil Sena 

Mutlaka nlınu ve okuyunuz 
f st:ınbul • A:ı!rnra caddesi 

törü maa teferrüatı bakır forma is ·ı 
tanka tahtaları. Gaz sobMr, terazi, 
gaz ocağı pompalı, 18-11-935 tari-
hine müsadif paınrtesi günü saat ıa 1._ __ ..,. ____ _.._-=ıı•·--
ten itibaren lstanhul Zindan kapı . 
sında Zindan hanında zemin katında 
açık arttırma ıı;uretlle satılaca(itır. 

Arttırma birincidir. Talip olanların 
muayyen gün ve saatte mahallinde 
hazır bulunmaları ilan olunur. <1662.1) 

Z AY l 
93:1 de Maltepe askeri lise inden nl

dığım şahadetname} i zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmU 
yoktur. <V. No. 10929) 

2588 Şadan ôcalgiray 

Denizcilere ve gemici!ere 
1 ahlisiye genel diıektörfüğünd en: 

ilan 
(.~~n)~P~dro (Kalifornia) 14, gi: ... , Japon~:-- 'ankin Uzt-rine taz rumak için alınması icap eden ted 
~a.k · -:-100 harp gemisi ile 400 yik yapmak için yeni sebepler ura birleri tetkik eden komisyon bu Yeşilköy sis düdiJgü tami :ıüı bitmiş olduğundan 'd' ı:eçen di:
tıt1~ b~hıJ açıklarında ve gizli tu- maktadır· Şehir rc.!i,.inin çah~rn.tları sabah vilayette fevkalade bir top- düğün 20 _ ı 1 _ 93; Çarşam'Ja sctbahı saat 8 den iti~·. •ren fa.at:' etı:: 
r,ı.u.._ ~r noktada yapılan manev· m tasılik etmek i tcmcyen Japon lantı yapacaktır. geçeceği bütün den?.l-:ilere ve alıikadarlara ilan olunu• (715:) 
cltın 1

ttirak etmektedirler. Hü • gazeteleri, şar kurulu aleylıincle ~jJ Belediye tarafından Avrupaya 
lliıı, :Ua;evralarına amiral Ban • cletli hir ıniicaclele) c girifınekte Ye ısmarlanan maskelerle elbiseler 
Yia..a111. afaa manevralarına da Çin'lileri samimiyc·t~izlikle ittiham de gelmiştir. Bunlar yakında güm-
blekted1~a) Hepburn kumanda et • etmektedir. ıükten cıkanlacak ve halka tatbi-
~ '~ > 

r '-.aenıil • • ıt d . ki mahivetinde konferanslar ve • 
ı..'"i rah erın rnuharebe kabiliye. Jngı ere e seç1m rilecek, ·hava tehlikelerinden na -
''f-.ıa ne ve Yaralara rağmen mu sıl konmulacaitJ anlaşılacaktır. 
)eni I» et?1ek için tatbik edilecek Londra; 14 (A.A.) - Saat 23, 
ttııttır.1r tııternin tecrübeleri yapıl 30 da alınan ıonuçlar: Dış işleri Bakanlığı genel sek-
le\ Muhafazakar: 42, liberal: 7, reteri Bay Numan Rifat iyileşmiş-

onferans1 •1 k müstakil: 6, iıçi: 23. tir. Bu akşam Ankaraya gidecek. 
ar verı ece Seçim neticeleri, muhafazakar tir. 

Ce~~kara, 14 (A.A.) _ c. H. F. lar için bir gerileme ve liberaller -----------------
~ on l"tırulu haftalık toplantı _ için kayıplar göstermektedir. Z A Y l 
ftı ,:ı>tr. Parti İ§leri konuıuldu _ ---· ... ---·--·-·-""" ' _, 'l'ıp fakültesinden aldığım hü..-iyet 
~"-ar.uda. bu yılın kı! konferansla· üyelerinden, say lavlardan ve par· rnrakamı za) i ettim. Yenisini alaca • 
Otr ba.f~.U~ünde durarak bu İfİn ti yönkurul batkanlariyle partili - ğımdnn e~ldsinin hükmü yoktur. (V. 
-.ı aldı. 81~ın pli.nlanması kararı· )erden, iller ve ilçelerdeki halkev-I No. 10937) 

u kıt parti genöynkurul lerine konferantcılar çıkacaktır. 1053 Necati 

,. .. ... . ... . :·. . .. .~··' - .. ~"'' 

Türk Hava Kurumu 
Büyük p·yangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~şt:r. 
2. ci keşide 11 1. ci Kanun 935 dedir. 
Büyük ikramiye ; 30.000 Liradır 

Ayuca . 15 000, 12.COO, 10 COO lira ık ikıanıiye

er e ( 20.000) ljralı'< bir miikafnt vard.r •. 
• ; •• ~ ·' •' .. ıı;.. f' J I •. 'W - \ 



ABONE ŞARTLARI: 

lllılmleludmiad41 
Yabancı yerlere 
Poet& blrllğ1.ne \ 
gtrm1ylD yerlere) 

l'Qrldyenln ber posta merkezinde KUBIJNa atıoıı.e ,.,mı. 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

lııtanbul. Aııkara caddem, ( \' A.Kn yunt9) 

l'eJetOD ı ldaro: 3'870 
) Yazı !flert: HS79 

Telgraf &dre81: 6UBUN ı.tanbaJ 

Po8t.a lrutun No. te 
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Mu~nyyer Hasan Şevki 
PUDRA ve Y AGSJZ KREMi 

Dünyaca emıalsi.ı.dir •• Her yerde arayınız. 

•ı--
Parla yazdı etiketlere a.ıla aldanmayınız. 

Tramvay Gidiş - Geliş Saatleri 
utanbul Tramvay Şirket; (1935 yılının 1 lkinciteırinden ıonra) Pa· 

zardan bCJ§ka günlerde gidiı - gelif ktJ programı 
No. Yollar llkkalkış Aralık Dakika Sonkalkı§ 
--

10 Şiıli - Tüne( 6,15 

Tünel - Şiıli 6,35 

-
11 Şiıli - Beyazıt 7,15 

Beyazıt - ŞitH 7,55 

12 Harbiye - F atı h 7,00 

Fatih - Harbiye 6,15 

12 A Harbiye-Akıuay 7,20 

Abaray - HarbiyP 6,35 

ıs Taksim - Sirkeci 7,30 

Sirkeci - T akı1m 7,50 

16 Maçka - Beyazıt 6,30 

Beyazıt - Maçk"' 7,15 
. 

16A Şişli (Depo) Em;nönü 6,15 

Eminönü - Maçka 6,45 

Maçka - Eminön~ 7,20 

17 Şitli - Sirkeci 7,00 

Sirkeci - Şiıli 7,30 ---· 17A Mecidiyeköy- Emiönü 6,45 

Eminönü • Mecidiyeköy 7 ,20 --- · 
19 Kurtulut - Bey:o.zıt 6,15 

Beyazıt - Kurtuluı 7,00 

19A Şitli(Depo)Eminönü 6,05 

Eminönü - Kurtuluı 6,40 

Kurtuluı - Eminönü 7,10 

22 Be~k - Eminönü 6,30 

Eminönü - Bebel: 6,40 

Bebek - Beıiktaf 

23 Ortaköy - Aksaray 6,30 

Aksaray - Ortak:;y 7,15 

34 BeJiktat - Fat~h 7,00 

Fatih - Beşiktaı 7,40 

32 T opkapı - Sirkeci 6,20 

Sirkeci - T opkap1 6,50 

33 Yedikule - Sirkeci 6,15 

Sirkeci - Y ediku~e 6,45 

37 Edirnekapr-Sirkeci 6,15 

Sirkeci - Edirnekapı 6,45 

llk kalkıt 7,30 1 o 
7,30- 9,00 s 
9,00-17,30 6 

17,30-19,00 6 
19,00-Sonkallaş 10 

llk kalkıt 9,00 14 
9,00-17,30 21 

11,30-1s,oo ız 

19,00 Son kalkıt 26 

llk ~alkıt 7 ,30 14 
7,30- 9,00 8 
9,00-17,30 8 

17,30-19,00 8 
19,00 Son kallat ıs 

llk kalkıı 9,00 17 
9,00-17,30 17 

17,30-19,00 14 
19,00 Son kallat 28 

llk kalkıt 9,00 7 
17,30 Son kalkıı 7 

tik kalkıı 7,30 11 
7,30- 9,00 8 
9,00-17,30 9 

17,30-19,00 7 
19,00-21,00 ıs 
21,00 Son kalkıı !b 

ilk kalkıı 7,30 15 
7,30- 9,00 7 
9,00-17,30 16 

17,30 Son kalkıt 7 

ilk kallat 9,00 ~ 
9,00-17,30 11 

17,30 Son kalkış 8 

llk kalkıt 7,30 21 
7,30- 9,00 21 

17,30 Son kalkıt 21 

23,40 

24,00 

23,00 -

23,45 

24,15 

23,55 

23,10 

19,05 

19>25 

23,15 

24,00 

7,05 

20,00 

ı~j30 

19,30 

2005 

18,30 

19,00 

-~-

----
llk kalkı, 7,30 15 
7,3~ 9,l-0 8 
9,00-17,30 9 

17,30-19,00 8 
19,00-21,00 15 
21,00 Son kalkıJ 21 

llk kalkıt 7,30 15 
7,30- 9,00 8 
9,00-17,30 16 

17,30 Son kalkıı 8 

tik kalkıı 7,30 10 
7,30- 9,00 g 
9,00-17,30 14 

17,30-19,00 8 
19,00 Son kalkış 20 

llk kalkıı 7,30 1 S 
7,30- 9,00 10 
9,00-17,30 15 

17,30-19,00 9 
19,00 Son kalkış 15 

ilk kalkıt 9,00 10 
9,00-17,30 14 

17,30-19,00 9 
19,00 Son kalkıt 15 

llk kalkış 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 kalkıt 21) 

tik kalkıt 7,30 8 
7,3~ 9,00 7 
9,00-17,30 11 

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

ilk kallat 7,30 10 
7,30- 9,00 7 
9,00-17,30 10 

17,30-19,00 6 
19,00-21,00 ıs 
?1 M ~nn 1 • .., 11.... ?n 

23,00 

23,45 

7,JO 

20,00 

19,30 

23,20 

24,00 

2440 

2000 

20,45 

2000 

20,45 

23,15 

23,45 

2310 

23,40 

23,15 

23,45 

-

"Oenizyolla~-· "ııııoooomıııı Asipin Kenan 
ı Ş ~ E T .~ E ~ '· i Sizi so{luk alğınllğından nezıedel'1 

Acaıtelen: Kara.ko1 - .Koprübqı §§ ~ • 
1 

reL '2312. Sirked Mflhtlrdar ıade ===: grıp~en baş, ve dış ağrılarındal1 
Han telrfon: 22740 ~ koruyacak en iyi ilaç bu 

11abzon Yolu .;I Jllllllllllllllllllllll ismine dikkat buyurulma 
GÜLCEMAL Vapuru 16 

lkinciteırin CUMARTESi gü
nü aaat 20 de HOPA.YA ha· 
dar. (7154) 

Mersin Yolu 
ERZURUM Vapuru 17 1-

kinciteırin PAZAR günü saat 
10 da MERSIN'E kadar. 

(7193) 

Ayoalık Yolu 
MERSİN Vapuru 16 lkinci

teşrin CUMARTESİ günü sa
at 19 da IZMtR't: kadar. 

(7194) 

1 - Ambanm.,da bir mik
tar bot &ahta "0,t.übeç fıçıaı,, 
fıçı, hurda çinko ve pirinç ta
laşı toplanID.IJtir. 

2 - Ambanmtz hurdalı
ğında gemilerden çıkma bir 
miktar demir ve çr-lik hurdası 
mevcuttur. 

Birinci madd~de yazılı q
ya Gümrüksüz olacak ve ikin
ci maddede yazıl. eıya Güm
rük reami ahcııcm: ait olmak 
üzere ıat,l&caktu. 

Gümrüksüz etYanın pazar 
lığı 18 - 11 - 335 ve ikinci 
maddede yazılı P.f yanın 20 -
11 _. ~ tarih~oıie- Mat on 

beıde ıdaremiz !"'vazım ıefli
iinde yapılacaktn. Taliplerin 
ıeraiti öğrenmek :iı ere hergün 
Levazmı ıefliğimı~ e müraca-
atlan (7155) 

Asri kadının aeverekı 

tercih ederek kullandığı 

KremSimon 
Kadın yüzüne, her kadınm aıh· 

hi ve mükemmel bir kremden bek
lemeye hakkı olduğu neticeyi ve· 

rir. Bu netice: 

Ciltte kadife yamaıaklığı. renkte 
günq pembeliğidir. 

Krem Simon 
ve 

Her yerde satılır. 

TiFOBiL 
-~ Dr. iHSAri SAMi 

Tifo ve paratıfo hastalıklarına tutul 
mamalı: için ağı ıdan alınan tifo hap 
landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr 

Z AY t 
Sarıyer malmüdürlüğünden 36 li -

va No. almakta olduğum yetim maa • 
şının tatbik mührünü kaybettim. Im-

za kullanacağımdan mührün kıyme -
ti olmadığını ilan ederim. V. N. 10928 

Sarıyer Ağaçlı bostan sokak No. 26 
Calibe 

Usküdar tahsil müdürlüğünden: 
Haydarpa§a Ma.l;ye T ahsiJ Şu besinin kazanç ve.:gıı.inden aJ· 

yun bulunduğu 72 liı·ct 20 kuruıu le diyeden imtina eden Sütçü P~. 
nun Üsküdar Altun -zade mahalleı\ nin Selamsı:t Topha"l(.iioğlu c& . 

sinde 64 - 66 sayı•ı 'dalar ve ka: ğir iki dükkanının ~ /8 hissesi _:ıı. 
ağa çıkarılmı§br. 20 · - 11 - 935 gününe müsadif Ç~r~amba .... 
sat 14 de Üsküdar ka.,ası kaymaka mhğında ihalei katiye~i icraı Icı~ 
c.ağından talip olanla.tın yüzde 75 pey akçalariyle bi:i~kte pıe 
kaymakamlık idare heyetine müra<'aatlan (7080 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğündeıı: 
30 "fon Bor yağı 

20 ,, 20 numaralı yağ 
10 

" 
25 ,, ,, 

20 ,, 35 ,, ,, 
6 ,, 26 ,, ,, 

10 ,, 46 ,, ,, 
r ah'min edilen heder 45840 lira olan yukarda mıktan ve -:I~. 

yazılı Malzeme Askeri Jc abrıkalclr Umum Müdürliiğü Satmu I~~ ;ı 
misyonunca 27 - lkinc1 teşrin - 933 tarihinde Ç.u,anba ll'ünıl tof 
15 de kapalı zarf ile ihale> edilecektir Şartname ik, lira 30 "",,~ 
mukabilinde Komisyondan verilir . Taliplerin muvakkat temlllat "d•ı 
3438 lirayı havi teklif n·~ktuplarını mezkur günde saat 14 ek• ı 
Komisyona vermeleri ve ken~ilc:?rinin de 2490 numarah kanurı";~ 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatt~ Komısyo~ 
racaatları. (6':f85} 

, 
Emniyet işleri U. Direktörrlüğündef1• 

1 - Zabita memurlarının 93 5 senesi eJlıiselerinin beher ı-~ 
nm muhammen fiati 500 kuruştal1 azı 4773 çoğu 5000 takım eı11 ~O' 
nin dikim\ 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle ekıiltnıe1" 

nulmuıtur. 'fç. 
2 - ihalesi 29 - 11 - 935 Cuma günü saat 15 de EııstJ' 1 

İ§leri umum müdürlüğünde teşekkül eden komisyon huzıinıJJdş 1 

pılacakbr. 

3 - Şartname komisyondan alınır. 1 
4 - Ekşiltmeye girecekler 22 50 liralık muvakkat teminat 1" 

1
,. 

tubu veya makbuziyle 2490 sayılı kanunun 2 3 cü maddelerinde ıf 
zıh belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 

vel komisyona vermeleri. (3311) (704~ 

nıııe l emınaıınrı ve umenıırı ıııetme umum ı~nresı ııınıırı 
f 

Muhammen oedeli 17853 lira olan 32 kalemden mü.re~ ke~ ti 
yazıhanesı, etajerli ve et&jeraız memur masası, telgiaf maks:ııel' di"' 
sası, orta masası, etajeri' küçük memur masası ve etajerı, f.0111°.b~ 
telefon etajeri, dosya, kurşun yangın ve abonoman karnele;'"" .,e i-' 
yat bilet, eczane için Hiç doıapları, sandalya, tefdJtren, e'I' ~~,f 
dadı sıhhi, şam:ı&n, alet ve mektup sandıkları. taMa kağıt at b' 
2 ve 5 metrelik tahta rampa, hç1 rampası, ilan tah•ası etiket lef,,. 

, 'tir 
sı, 4 metrelik tahta meı rli ~en &.ahla .ıyak altlığı, laburatuvaı içi , I' 
lışma, eczacı içın çahtm.s ve ef'zacı yazı masaları l5 - 11 - 3' iPİ' 
pazartesi günü 4Jl'.ı\t 15,3( da kapalı zarf usulile A'!lk'arada ;daat' 
nasında satın alınacakdıı. 

1
ft" 

Bu ite girmek isteyerı lerin 1338,97 liralık muvakkat t~ ~' 
t' 1 veımeleri ve kanunun tas-in ettiği vesikalar ve işe irmeğe ro"" 1 

nuni bulunmadığına da; · beyanname ve teklifle:· le aynı ~ iiJI 
14,30 a kadar &emisyon reis•iğine vermeleri lazımdır. ~,f 

. de;1'' Bu işe aıt şartnamele An..-arada malzeme da;resinde • Y 
da.rpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde para.nz olarak d• 
maktadır. (7J33) / 

Ankara - ls : ..,r,bul arasında işliyen gündüz tren:~:-ine hşll' J~ 
:un gösterdiği rağbe i t azarı dikkı\le alan idaremiz Mcc>.ydar~; ~· 
Ankaraya r_,azar, Pe .·~tmbe ~ün~'~) ; ve Ankaradan Hayd, rpaıf d,rr. 
zartesi, Perşembe g j.ı•eri hareket eden trenlerden baş!< .. ·. 1-{şf );İ" 

d S l A k Ç b h k ~.'- u" .. et' şa an a ı ~·e n aradan _ ·arşam a günü are et etmr.tt. 6' 

tren daha iefere koyw.ıştur. l1"" ı', 
Haydarpaşadan ~ah ve AnkJ radan Çarşamba gü~ıeri kş iJ't'' 

Z AY 1 ( 
ferlerde her sınıf yoı.:- ~l' arrn her cins biletle hiçbir ınur.zaıı' 1.it 1 

1334 - 1335 senesi zarfında Gire- c:1 " 
sun idadisinden aldığım şahadetna _ vermeksizin rahalçıt ~tyahat =-deo: lecekleri ve bu tre .:~er e 

. i 1 d" y . . . 1 • mekli vagon da bulu ~ue-u0~ muhterem yolculanı ilan o!ur.u(r
7
. ~t"b"' memı zay ey e ım. enısını a acagım 1"" 

dan eskisinin hükmü yoktur. (V. No. (3362) 
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