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ltalyanın Cenevreden ayrılışı 
kati değil, şimdiliktir ! 

Sıhhiye ve 
teşkilatı 

içtimai yardım 
genişletiliyor 

Ankara, 13 (Telefonla) - Yeni 
Sıhhiye Vekaleti ve buna mülhak bu
lunan hudut ve sahiller umum teşki· 
13.t layihası Kamutaya sevkolunmuş
tur. 

umum müdürlüğü umumi ve mabll~ 
sihhat işleri, salgın ve bulaşık hast3· 

Irklar, sıtma, zührevi hastalıklar, ,.e
rem, trahom, tıbbi müstahzarlar, sıll' 
hl mühendislik olarak sekiz şubeye ~l 
rılmaktadır. İçtimai yardım roüdUrltl" 
ğü de mesleki tedrisat işleri, uınUfll 
içtimai hizmetler, hususi içtimai biU 
metler, sıhhi mimarlık, hava hücttııı· 
larından ,zehirli ve boğucu gazıard~ 
korunma işleri olmak üzere beş şubC' 
ye ayrılmıştır. 

Milletler Cemiyeti siyasetinin değişmediğini tekrar ediyor 

Bir Fransız gazetesinin 

Bütün Akdeniz devletl.eri 
Roma, 13 (A.A.) - !yi malfunatf 

alan malıafilde beyan olunduğuna gö
re, Aloisi'nin Cenevreden hareketini 
1talyannı Milletler cemiyetinden çe
kilmesi suretinde tefsir etmek henüz 
pek erkendir. İtalya Milletler çemiye
t!nin hattı hareketinden dolayı Ce
nevre ile olan teımki mesaisini §im· 
dilik kesmi§tir. 

KONSEYlN DÜNKÜ MÜZAKERE· 
LER1NDE 

Cenevre, 13 (A.A.) - Milletlerce
miyeti konseyi ruznamesindeki bütün 

• meselelerin tetkikini bitirerek 92 inci 
içtima devresine 6 haziran salı günü 
devem etmeıt üzere bugün dağılmış. 
tır. 

Konseyin terekkiibü hakkındaki 
rapor üzerine müzakereler olmuştur. 
Bu raporda mmtakavi gruplara. ait 
ol.m.ıyan devletler için gayri dailnl 
bir azalık ihdası ileri sürülmektedir. 

Portekiz delegesi, on dört devletin 
mevzuu bahis olduğunu ve binaena
leyh her devletin ancak 42 senede bir 
defa ve o da. üç sene müddetle temsil 
edebileceği hususuna. nazarı dikkati 
celbetmiştir. 

Litvinof bu müddeti azaltarak sı
ranın daha ça.buk gelmesi teklifinde 
bulunmuşsa da bu teklif reddedilmiş-
tir. · 

Bundan sonra Ma.caristamn, Bul
garistanm, A vusturyanm. ve Leton
yamn malt vaziyetleri hakkındaki ra
porlar okunmuştur. 

HABEŞ!STANDAK! ESİRLİK 
MESELESİ 

Arnavutluktaki akalliyet mektep
leri meselesi de halledildikten sonra 
esaret hakkında bir rapor okunmuş 

ve bu münasebetle Habeşistanm Mil
letler cemiyetindeki hukuki vaziyeti
ne temas edilmiştir. Mevcut vesai 
arasında İtalyanın Habeşistandaki 
esarete dair bir raporu da vardır. 

Eden bu rapordaki bazı malüma
tın paktm ihlalile yapılan askeri ha
rekA.t esnasında toplanmış olduğunu 
hatırlatarak raporun neşredilmesinin 

~ ., 
muvafık olup olmıyacagmı sormuş-
tur. 

İspanyol delegesi raporun neşre
dilmesini fakat konseyin ltalya tara
fından Habeşistanda yapılan harekflt 
hususundaki hattı hareketini asla de
ğiştirmemiş olduğunun da kaydedil
meaini iltizam etmiştir. 

LOKARNO :MESELESİ DE HA.Zt
RANA KALDI 

Nihayet konsey Eden'in teklifi ü
zerine Lokamo paktı meselesinin tet
kikini haziran toplantısına bırakmıya 
karar vermiştir. 

lNGtLTERE İMPARATORLA TE· 
:MASTA BULUNACAK Ml? 

Lond.ra, 13 (A.A.) - Avam kama
rası bugün de bilhassa Habeş mese
lesiyle meşgul olmuştur. 

Eden'in yerine cevap veren Baş
bakan Baldvin, İngiliz siyasetinin 
Milletler cemiyeti tarafından alma-

1-clabeşistanı işletmek için, ltalya 
Almanyadan yardım görecek -

Roma, 13 (A:A.) - B. MUS30lini,

1 AlmanyadAn dönmüş o!an ziraat na
zın B. Ros.soniyi kabul etmiştir. 

Bir tebliğde B. Rossoninin bütün 
nasyonal sosyalist mahafilde •etost.a. 
ne olmaktan da fazla bir hüsnü ka
bule mazhar olmuş olduğu beyan e. 
dilmektedir. 

HABEŞiSTAN/ iŞLETMEK iÇiN 

Roına., 13 (A'.'.A.) - B. Mııssolini, 
sanayi erbabı konfederasyonu reisi 
Kont Nolpiyi alakadar nezaretler ve 
korporasyonlarla birlikte çalışarak 
Habe§istaıım servet ve istihsal mena
bii hakkında bir rapor tanzim etmeğe 
memur etmiştir. 

Yakında muhtelif tetkik komitele. 
ri toplanacaktır. 

lt"a1y~ Habeşistanda altın, platin, 
demir, kükürt, mika nitratlar, cıva 
ve belki de petrol bulacağını ümit et
mektedir. 

SaUhiyet sahibi mahafil, Habe. 

şistanm faşist prensiplerine göre iş
Jetileceğini beyan etmektedirler Ha. 
beşistandaki ~rvetlerin bir iki muh
tekir sermayedarın eline geçmesine 
müsaade edilmiyecektir. 

Ecnebi sermayenin aranılıp çağrıl. 
miyacağı ancak Alman sanayiinin 
Habeşistanın istismarı işine iştirak 
etmesi muhtemel olduğu söylenmek
tedir. Bu münasebetle sanayi erba. 
bı konfederasyonunun zecri tedbirle
rin tatbiki tarihindenberi Alman sa. 
nayi alemi ile temas1arrnı arttırmış 
olduğu kaydedilmektedir. 

Bundan başka ltalya ile Alman
ya arasında birbiri ardı srra yapılmış 
olan klering itiliifları her iki memle. 
ketin münasebetlerini arttırmalarına 
medar olmuştur. 

1ta1yada bilhassa madenlerin iş
letilmesi için lfızım olan malzemenin 
kafi olmaması Italyayı, hiç olmazsa 
işin başlangıcında, bir ecnebi yardı. 
mım aramağa mecbur etmektedir. 

lngilterenin nüfuzu azahyor! 

Bu sözü l-litler ne zaman söylemiş? I 
Berlin, 13 (A.A.) - Alman haber 

alma bürosu bildiriyor: 

Daily Te!egraph'ın diplomatik mu • 
habiri Cenevreden gazetesine gönder • 

natı ne zaman, nerede ve kimin önün. 
de yapmıştır? Beynelmilel efkarı umu
miyeyi zehirliyen bu kabil iddiaların ö -
nüne ge~mek zamanr hakikaten gelmi~· 

diği bir haberde, Führerin bir konuşma tir. 
esnasmda İngilterenin prestijinin azal- ---------------

dığmdan bahsettiğini ve küçük devlet- Ingiltere ile Mısır 
lerin bunu tngilterenin şerefine sebef• 

siz bir zarar olarak telakki ettiklerini 

Bay Edene bildirdiklerini kaydetmekte 
dir. Asılsız olduğu aşikar olan bu iddia 

zecri tedbirlerin idamesi için propağan. 
da maksadiyle yapılmıştı. Daily Telcg

nph'ın · muhabirine şu sarih suali so -
ruyoruır: 

Askeri bir anlaşma 
yapıyorlar 

Londra, 13 (A.A.) - Bald\•in bu. 
gün AYam Kamarasında l\'{ısırla ya. 
pılrnakta ola müzakerelerin askeri bir 
ittifak akdini de istihdaf - ~ylediğini 

Bay Hitler iddia edilen bu beya • söylemiştir. 

teklifi: 

birleşmeli! 

Yeni layiha ile, Sıhhiye Vekaleti
nin teşkilatı genişletilmekte, göçmen, 
zehirli ve boğucu gazlara karşı korun 
ma işleri vekaletin esas vazifeleri ara
sına alınmaktadır. 

1 
cak kollektif kararlara istinat ettiği
ni tekrarlamıştır. 

Vekalette bir sağlik ve tibbi işler 
umum müdürlüğü ihdası teklif edil
mektedir. 

Yeni Iayihaya göre Hıfzıssıhha 

Bundan başka 1267 numaralı l<~' 
nuna göre bir merkez hıfzıssıhha mu 
essesesi de teşkil olunacaktır. 

İngilterenin Milletler cemiyetin
den ltalyanm ihracını isteyip istemi
yeceği sualine Baldvin, böyle bir şe
yin şayanı tavsiye olmadığı cevabını 
vermiştir. 

Hükumetin N egUs'le doğrudan doğ 
ruya temasta bulunup bulunmadığı 

sualine karşı da "hayır,, demiş fakat 
hükumetin Filistindeki fevkalade ko
miseri vasıtasiyle böyle bir temasta 
bulunabileceğini ilave etmiştir. 

lstanbulda büyük bir "DevrirTl 
anıtı,, yapllacak 

Nihayet Baldvin, ltalya büyük el
çisinin dış bakanlığa Habeşistanın 

İtalya tarafından ilhakını resmen teb 
liğ ettiğini ve bu vesikanın her türlU 
kuyudu ihtiraziye altında kabul edil
diğini bildirmiştir. 

BÜTÜN AKDENlZ DEVLETLERİ 
BİRLEŞMELİ 

Ankara, 13 (Telefonla) - İstanbul 
belediyesi tarafından !stanbulda bü
yük bir "Devrim anıtı,, yaptırılacak
tır. Bunun için, bir kanun layihası 
hazırlanarak Kamutaya verilmiştir. 

Layihada, belediyeler bankasm
dan o/o5 faizle ve on senede ödenmek 
şartile 300 bin liralık bir istikraz ya· 
pılması için salahiyE!t istenmektedir. 

Vekiller bir tetkik 
gezisi yaplılar Paris, 13 (A.A.) - Paris-Soir ga

zetesinin diplomatik muhabiri riyor 
ki: Ankara, 13 (Telefonla) - Kamu-

Milletler cemiyetinin ıslahı işine tay reisi Abdülhalik Renda, Başvekil 
derhal başlanmalıdır. Bu hususta her !smet lnönü, Vekiller ve bazı zevat 
hangi bir mühlet caiz değildir. Mil- hususi bir trenle bugün Kırıkkaleye 
~etıeı:_ cemiyeti yalnız Avrupa işleri kadar bi~ te~kilr ~ezisi yapmışlar ve' 
ıle ugraşmalıdır. Fransanın, İtalya ile akşam donmüşlerdır. 

Bu teklif Kamutay taraf mdan ka.b" 

edildiği takdirde ecnebi mühendiSle; 
arasında bir müsabaka açılacak ,. 

müsabakaya gelen projeler Mt;arJ 
Nafia ve Dahiliye Vekaletleri taraflf' 

dan tetkik olunacaktır. 

Anıtın yeri sonradan tayin oıurıs 

caktır. 

Ankara Ege 
Kurumunda 

Ankara, 13 (Telefonla) - Eğe Jc11" 

rumu tarafından bugün a:ııJ 
kevinde, Eğelileri biribirlerile ta.nıf 
tırmak gayesile, bir çay ziylieti ,·t 
rilmiştir. 

lngilterenin arasını bulması lazım ge- k • l 
lir. Bütün Akdeniz devletleri arala- [stanbul yollarında l qo • • 

Yunanistandan limon 
getirilecek 

Ankara, 13 (Telefonla) - Pi:YS" 
sada limon mevcudu kalmamış ve f 
yatlar alabildiğine yükselmiştir. l3 
hususu göz önünde bulunduran hü];ıl' 
met Yunanistana 300 bin kilo lill'lt4 
kontenjanı verilmesini kararlaşbr 
mıştır. 

rmda bir pakt yapmalı ve tecavüz tak suzluklar tetkik olunacak 
dirinde biribirlerine silahla yardım 
etmeyi taahhüt eylemelidir. Eğer Mil- Anşara, 13 (Te~efo~a_} _-1stanbul 
!etler cemiyeti bu yola gelmezse, Mil- yollarında yapıldıgı bıldırilen yols~z
letler cemiyeti bir tarafa bırakılarak lukları tetkike bir heyet memur edıl
hareket olunmalıdır. miştir. Heyete reislik edecek olan 

Atatürk'Je 
Romanya 
arasında 

kralı 

Ankara, 13 (A.A.) - Romen milli 
bayramı münasebetile Reisicumur K. 
Atatürk ile Romanya Kralı ikinci 
Ifarol arasında aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur: 

Romen mHU bayramı münasebetile 
majestelerine 

En har tebrikleriınle berabtır ge. 
rek şahsi saadetleri ve gerek dost ve 
müttefik Rmen milletinin refahı hak. 
kındak:i temennilerimi bildirmekle 
bahtiyarım. 

K. ATATÜRK 

Vatanımın milli bayramı münase. 
betile göndermiş oldukları hararetıi 
temennilerinden dolayı ekselansınıza 
çok samimi surette teşekkür ederim. 

KAROL 

Bütün dünyaya 
ders olsun 

Londra, 13 (A.A.) - Wesminster' 

de "Sulh ve imara müzaheret için !!;alı~· 

ma konseyi" nin küşat resmini yapan 

Bay Lloyd George, şu beyanatta bulun. 

muştur: 

Habeşiıtanda vul<ua gelen şeyler, 

bizim için elim bir dera olmuıtur. Te -

ıirleri görülebilecek zecri tedbirlerin 

tatbiki hususunun mütemadiyen tehir 

edilmesi, bunların tatbiki için ıöz veril

diği halde bu ıözlerin tutulmaması ve 

yahut bunların tatbikinden imtina olun 

ması, Hoare - Laval projesi rezaleti, 

binlerce kadın, erkek ve masum çocu • 

ğun zehirli gazlarla boğulması, etrafa 
zehir neşretınekte kullanılan petrolün 
verilmesi, Milletler Cemiyeti mukave a 

lenameıinin himayesi altında bulunan 
bir mem1el<ette işkenceler ve •• kataller 
yapdmaar ••• ,,, 

Nafia reisi buradan ayrılmasına. mü-
saade vermiyen işlerle meşgul bulun
duğu için, heyetin hareketi biraz ge
cikecektir . . 

Fenerler idaresi 
hükumete geçiyor 

Ankara, 13 (Telefonla) - Fener
ler idaresinin hükumetçe almması 

için Maliye Vekaletile idare arasın· 
da müzakereler devam etmektedir. 
Müzakerelerin henüz bir neticeye var
maması fenerler idaresinin alakasını 

tamam.ile kesmeğe temayül etmeme-
sinden ileri gelmiştir. Mamafih, idare 
varidatın muayyen bir kısmını almak 
şartile fenerleri hükumete devri ka-

bul etmiş bulunmaktadır. 

Şam sergisinde 
1 ürk pavyof!.u 
Ankara, 13 (Telefonla) - Ayın 

15 inde açılacak olan Şam sergisin
deki Türk paviyonunun açılış töreni- I 
ni Türkofis reisi yapacaktır. l 

Alman ticaret heyeti 
l"tmire gidecek 

Ankara, 13 (Teelfonla) - Aimıı' 
ya ile ticaret anlaşması için meınle' 
ketimize gelmiş olan ticaret heyet 
bugünlerde ticaret tetkikleri için 11 
mire gideceklerdir. 

Yeni Dahiliqe Müsteşar 
tagin edildi 

Ankara, 13 (Telefonla) - Dahili 
ye müsteşarlığına, vekaleten bultıf. 
makta olan tetkik reisi Sabri'nin aS8 

leten tayini kararlaştmlmıştır. 

Ankara Gücü - Galata 
Saraq 

Ankara, 13 (Telefonla) - AnkııJf 
Gücü klübü Galatasaray k!Ubile i~ 
maç yapmağı kabul etmiştir,. 

Ankara haberlerimi" 
.zin bir kısmı altıncı 
sayıfamızdadır. 

Mısır ve Filistin karışıklıklarında 

ltalya lngiltere aleyhinde 
teşvikte mi bulunuyor? 

Edirnede 
Büyük pehlivan 
güreşleri yapıldı 

Edirne, 13 (A.A.) - Her sene ma
yısın 9 ve 10 uncu günleri Edirnede 
büyük pehlivan güreşleri yapıhr. Bu 
seneki göreşlerde de Bulgaristandan 
ve yurdun her tarafından gelen ünlü 
pehlivanlarımız bulunmuş ve yakın 
köylerle kazalardan bir çok R:iireş 

meraklıları Edirneye gelmiş bulunu. 
yorau. 

Londra, 13 (A.A.) - Star gazct~ 
si, ltalyanları, Filistinde lngiltere'ı 
mtişkülat çrkarmak için para ve diğ' 
vasıtalarla araplar arasında hoşrııl~ 
suıluk yaratmıya çalışmakla ittibB 
ederek diyor ki: 

"Filistin kargaşalıkları esnasırıtP 
yeniden 19 Yahudi ölmüştür. ıttıl• 
yanlar blısırda da aynı suretle /ıtı~ 
ket etmektedir. Hükumet, esos1. 

galeyanda olan lngiliz efkarı umıl~ 
yesini daha fazla kışkırtmam.ak ı~ ... ~ 
ltalyanların bu hareketleri hakkı~ 
ajanlarından aldığı raporları §inıdi 
kadar neşretmemiştir.,, 

lki gün süren güreşler çok heye. --- ------------
canlı oldu ve miisabakalar, başa gii- Ja Tekirdağlı Hüseyin pehlivanın~ bt' 
reşeuler arasında ~~ülayim pehlivan. raberliği ile neti«lendi. 



Başkonsolosun beyanatı 

Irak kadınları nasıl 
yetiştiriliyor 7 

Efendi, Bey, Paşa gibi unvanlar hakta da kaldırıldı; 
f ürkiyenin ilerlemesi alaka ile takip ediliyor 

8
. ~~}~~etimizde ilk defa olarak te-ı 
18 edıldıgıni dün haber verdiğimiz 

Irak baş konsolosluğu tstanbulda ku
rulbeacak ve şimdilik başka şehirlerde 

Yeni TUrkiyenin ilerleyiş yolundaki 
bütün harekatını takjp ediyoruz. Ve 
bunları memleketimizde kendi ihti
yaçlarımıza uyar bir §ekilde tatbik 
etmekteyiz. Bazı noktalarda Türkiye
dekilerin tamamen mütenazırı faali
yete rastlanır. M.eRela sizde ''Efendi 
bey, paşa,, gibi lakapları ortadan kal
dıran kanunun bir benzerini biz de 
yaptık. Irakta da bundan sonra "Bey, 
paşa, efendi,, yoktur. Onun yerihe, 
"Seyid ve Elseyid,, konulmuştur. A
levi olmıyanlara "Seyid,, , Alevi olan
lara .,Elseyid,, diye hitap edilmekte
dir. Bu iki lakaptan gayrisi kullanıl
maz. Hatta ordudaki Unvanlarda bile 
bazı değişiklikler yapılmıştır. 

şu leri olmıyacaktır. 
b' Evvelki gün beraberinde iki kati-
~ ~lduğu halde Toros ekspresile şeh

~ınıız~ gelen yeni Irak baş konsolosu 
lseyıd Kamil Elgeylani ile dün To

katııyan otelinde görüştük: 
Bize dedi ki: 

M - Bundan evvel Kermanşah ve 
uhamnıerede konsolosluk Berutta 

ha§ konsolosluk ve Hicaza; münferit 
nıaslahatgüzarlıkta bulundum. Türki
Yeyi görmeği daima arzu ediyordum. 
İşte bu.gün ve baş konsolos sıfatile 
b~raya gelmek nasip olacakmış .. Va
zifemden çok memnunum. Çünkü iki 
komşu ve dost memleketin arasındaki 
~ünasebet hattı üzerinde çalışaca
gtm. Irak ile Türkiye arasındaki her 
tUrlü münasebet çok iyi ve mükem
lneldir. Memleketimiz dahilinde size 
olan muhabbet pek derindir. Türkiye
d~n gelen ve Türk olan herşeye karşı 
bır tercih gözile bakarız. Her yıl se
Yahate çıkmak istiyenlerimiz. Türki· 
Yeye gelmeği arzuluyor ve memleke
tinize gelenler de çok memnun dönü
Yorlar. Son zamanlarda Iraklı seyyah 
~ara. ~~şı gösterilen sühuletlerdP.n 
~Yh ıstıfadc edilmiş ve memnun edi

cı netice alınmıştır. 

b" Zaten Iraklı, memleketi yakınında 
~: seyahat yapmak istedi mi daima 
~ urkiyeyi hatırlar .. 

Muht<'lit tedrisatımız şimdilik yal
nız tıbbiyede vardır. Fa!rnt kadınla
rımız her meslek sahasında çalışmak
ta seı-besttirler. Ve yetişmeğe gayret 
ed'yorlar. Maarif için hayli para tah
sis edilmektedir. Askeri mektepleri
mize de çok talebe geliyor. Bu yıl 
harbiye mektebine mutadmdan 120 
talebe daha fazla almak zarureti ha
sıl olmuştur.,, 

Haber aldığımıza göre tayyareden 
düşüp ağır surette yaralanan oğlu 
Bay Sabah Nuri'yi bundan bir müddet 
evvel şehrimizden geçirerek Londra
ya tedaviye götUrmüş olan Irak dış 
bakanı, oğlu iyileşmiş olduğundan, 
bir haftaya kadar belki gene memle
ketimizden geçerek Bağdada döne
cektir. 

--------~~~~---·~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-

2000 Ermeni 
muhacir 

E,.ivanvı qer ıeşmek üzere 
Şehı imizden geçı9or lar 

Bugün "Sinaya" isimli Fransız ban
dıralı vapurla 2000 Ermeni muhaciri 
lirnanım~zdan geçerek Batuma, oradan 
Erivana gidecektir. 

Bunların hepsi Türkiyeden Fran -
laya gitmi.ı olan Ermenilerdir. Arala • 
rında lstanbulda uzun müddet Gavroş 
gazetesini çıkaran ve aktörlük etmiş o
lan 'rolayan'm da bulunduğu haber a • 
hnnuıtır. 

Bunların yol masraflarından bir kıs
llunı Milletler Cemiyetinin muhacirle:. 
le meşgul olan "Nansen bürosu., tem!n 
etmektedir. 

Yakında ikinci bir muhacir kafilesi -
n· ın daha buradan geçerek Sovyet Er-
tnenistanına gideceği öğrenilmiştir. 
l> _Bugiin geçen vapurda geçc:nlerde 
arıste ölen tanrnm·s Ermeni bestekarı 

Gornidas'ın cesedi d~e bulunmaktadır: 
Ceset ETivana gömtilecektir. 

NAHiYE MODORLOKLERINE 
POLiS KOM/SERLERi 

GETiRiLİYOR 

İstanbul vilayeti hudutları içindeki 
nahiye mUdürlüklerine tecrübeli komi -
•erlerin tayinedilmesine dair verilen ka 
::ın tatbikine başlanmıştır. ilk olarak 

UnhaJ Eyüp nahiyesı· "d"' 1 .. ~ .. lCa mu ur ugune 
dıköy birinci komiseri Vasıf, Kızıl • 

t?Prak nahiye müdürlüğüne Galata bi -
rtnci komiseri Mustafa Hamdi Heybeli 
nahiye .. d .. ı·· -.. • k mu ur ugune, Taksim birinci 
d~llliaeıi Talat, Mahmutbey nahiye mü
d~rlüğUne Kızıltoprak nahiyesi eski mü 

Urij Kerim tayin edilmişlerdir. 
d 'Yeni nahiye müdürleri ayni zaman • 

1 a belediye amiri vazifesini de görecek-
er, Ye tn . 1 . ~ k • lik . emurıyet erıne resmı omıser-

elbısesile gelebileceklerdir. 

BOCAZJÇJ LiSESiNDE 

tun Arnavutköy Boğaziçi lisesi kurulu
ıtı•• un 1 S inci yılı münasebetile önU -
~:~eki pazar günü saat 15,30 da ba~
trıl • lsere Mr mthıamere tertip et -

ttır. Mu dan ıaınerede talebeler tarafm -
'Yrıc~'~lanrnr! piyesler gösterilecek, 

bir de konser verilecektir. 

Türk 

Yaşları küçük olanlar 
dinleqici olarak alınacak 

Türkkuşunda ameli derslere evvel • 
ki günden itibaren başlanmıştır. Ders
ler her gün saat on dörtten on doku • 
za kadar Üniversite meydanında veril
metekdir. Okula girmek için her gün 
yüzlerce genç bava kurumu merkezine 
başvurmaktadır. Bu gençlerin sıhhi mu 
ayeneleri yapıldıktan sonra Türkkuşu 

okuluna alınmaktadırlar. Okula girmek 
istiyenler için talimatnamede yaşlarının 
on sekizden küçük ve otuz beşten bü • 
yük olmamaları kaydı konmuştur. Fa -
kat 16 - 17 yaşında yüzlerce g,..,ç okr
la hiç olmıı o:sa dinleyici talebe olarak ka 
bul edilmeıcri :çin hava kurumuna baş
vurmuşlardır. Kurumda toplanan bir 
komisyon bu gençlerin dileklerini tetkik 
etmiş ve dinleyici talebe olarak devam 
etmelerine karar vermiştir. 

Planörcülük hakkında nazari ders • 
lere de yakında Eminönü halkevinde 
başlanacaktır. Diğer taraftan bava ku
rumu planörcülük hakkında bir film 
getirtmiştir. Bu film üniversite talebe • 
sine üniversitede, lise talebesine de E
minönü halkevinde gösterilecektir. 

Gösterilme işine 1 7 Mayıs pazar 
günü saat 20,30 da başlanacak ve 24 
mayısa kadar devam edecektir. 

SON ON BES SENELiK 
MiM ARLIGIMIZ 

Eminönü Halkevinden: 

1515/1936 cuma günü saat (17,30) 
<la Evimizin Cağaloğlundaki merkez 1 

ealonunda mimar Samih tarafından 
{Son on beş senelik mimarlığımız) 

konulu bir konferans verilecektir. Kon 
ferans herkese açıktır. 

BEŞTE KADINLAR 
KONGRESi 

Haziranın sekizinde Peştede bey
nelmilel kadınlar kongresinin topla
nacağı belediyeye ve diğer bazı yerle
re bildirilmiştir. 

Bir hafta sürecek olan bu kongre
de kadınlara ait muhtelif meMleler 
görü§ülecektir. 

Kim vurdu ·? / 

Yaralı kentlısini vuranı .. . 
sogiemek. ıstemıı;or 

Taksimde Bostan mahallesi bek
çisi Şahin evvelki gece Kaşkaval so
kağından geç<>rken yerde kanlar için
de bir ad:ımın yattığını ve iniltiler 
çıkardığını görmüş, Taksim karako
luna haber vermiştir. Zabıta memur
ları hemen vak'a yerine giderek bu 
adama hüviyetini ve kimin vurduğunu 
sormuşlardır. Yaralı adam güçlükle 
adının Hamdi oğlu Süleyman olduğu
nu söylemiş, bir müddet sonra da bir 
isim söyliyecek olmuş, sonra: 

- Kendimi ben vurdum demiştir. 
Yarah sıhhi imdat otomobili ile Cer
rahpaşa hastahanesine kaldırılmıştır. 
Yarası ağır olduğundan ifadesi alına
mamıştır. Tahkikat devam ediyor. 

Zinci1 likuguda bulunan 
ceset 

Zincirlikuyuda çift atlı bir araba 
içinde bir arabacının cesedi bulundu
ğunu dün yazmıştık. :Müddeiumumi
lik ve jandarma kumandanlığı tara
f mdan yapılan tahkikat şu neticeyi 
vermiştir: 

Arabacının adı Mehmet oğlu Lut
fidir. Ayazağa köyünden olan Lfltfi 
iki gün evvel arabasına çalı yüklemiş 
lstanbula getirip satmış, sonra ara
basına binerek yola çıkmıştır. Zincir
likuyudaki asri mezarlık önünde Lüt
fi'nin emniyet tertibatı bozuk olan 
tabancası patlamış, çıkan kurşun Lfit 
finin sol böğrünün üst kısmına tesa
düf ederek ölümüne sebep olmuştur. 

Bir müddet sonra yoldan geçenler 
başı boş duran atları ve ıçinde cansız 
yatan arabacıyı görünce Zincirlikuyu 
jandarma karakoluna haber vermişler 
dir. 

Lfıtfi'nin btr kaza neticesinde öl
dUğU tesbit edilmiştir. 

Hamide hastanede öldü 
Hüsnü isminde birisinin metresi 

Hamide'yi vurduğunu ve kadının Ha
seki hastahanesine kaldırıldığını yaz
mıştık. Hamide evvelki gece sabaha 
karşı ölmüştür. Hüsnü de Sultanah
met sulh ceza mahkemesine çıkarıl

mış, tevkif edilmiştir. 
Hüsnü cinayeti hakkında demiştir 

ki: 
'- Hamide ile beş senedir beraber 

yaşıyordum. Ben hastahaneye gidin
ce başka erkeklerle gezmiye başla
mış. Hastahaneden çıkınca öğrendim 
kendisine nasihatte bulundum: ı 
geldi. Kaba etinden vurdum. Bunun 
üzerine beni evinden kovdu. İki gUn 
evvel tekrar Çeşme başında rast gel
dim. Gel beraber yaşıyalım, seni affet
tim dedim. Kabul etmedi; polise şika
yette bulundu. Bunun üzerine poils 
ikimizi de karakola götürüyordu. Yol 
da. gözüm bir şey görmedi vurdum.,, 

EIJÜP Sabri çetesinin 
çaldığı eşyalar 

tstanbulun muhtelif yerlerinde 
hırsızlık yapan Eyüp Sabri şebekesi 
etrafında tahkikat sürüyor. Muharrir 
Suat Derviş ile Bcşiktaşta Dere için
de Zeki'nin evini soyanların da bu hır 
sızlar olduğu anlaşılmış, çaldıkları 
eşyalar meydana çıkarılmıştır. 

Emniyet sandığına Eyüp Sabri ta
rafından yatırılmış olan mücevher
lerden birinin de Kadıköyünde evi so
yulan ödmonun zevcesine ait olduğu 
tesbit edilmiştir. 

KİRA YÜZÜNDEN T AH-
KlR - Beyazıt belediye tahsil 
memuru Yahya Necati müddei-
umumiliğe ve zabıtaya bir istida 
vermiş, bir kira yUzünden avu
kat Şemsettin'in kendisini dairesinde 
arkadaşlarının yanmda tahkir ettiği
ni bildirmiştir. Tahkikat yapılmakta
dır. 

ESRAR !ÇERKEN YAKALAN
DI - Salı paza-mda bir handa yatıp 
kalkan Mustafa Tophanede Defterdar 
yokuşunda esrar içerken yakalanmış
tır. 

KALP DURMASINDAN öLUM
Hasan NAnm isminde bir kunduracı 
dUn Sirkecide şimendifer istasyonu 

K iiltllr ı,ıeri 

U ni vcrsitede 
ıslahat 

Hazırlanan rapor Kültür 
Bakanlığına gönderildi 

üniversitenin türlü fakültelerinde 
yapılacak ıslahatı tesbit etmek üzere 
her fakültede toplanan komisyanlar tet
kiklerine devam etmektedirler. Hukuk 
fakültesi profesörler kurulu raporunu 
bu hafta içinde rektörlüğe verecektir. 
Fen fakültesinde yapılacak değişmeler 

henüz tesbit edilmemiş bulunmaktadır. 
Dil okullarında yapılan değişmeler ka -
rar altına alınarak hazırlanan rapor kül 
tür bakanlığına gönderilmiştir. Ra -
porda dil okullarının ders metotları, 

dersanelerdeki talebenin azaltılması ve 
bu derslerin fakülte derslerinden hariç 
zamanlarda verilmesi kararlaştırılmış -
tir. Rapor kültür Bakanlığınca tasdik 
edildikten sonra talebeye bildirilecektir. 

Her fakültede değişmeler yapıldığı 

gibi eczacı okulunun ders, talebe ve 
tedrisat işleri üzerinde de bazı yenilik
ler yapılacaktır. Bu yenilikleri karar • 
laştmnak üzere önümüzdeki cuma gü
nü saat 18 de üniversite rektörü Bay 
Cemil Bilselin başkanllğı altında tıp ve 
fen fakülteleri dekanlan ile yapılacak 
toplantıya doktor profesör Neşet Os • 
man. Akil Muhtar, Lepşiz, Bodendref 
Hebrun ve Akif de iştirak edeceklerdir. 

Kamplar leyli olacak 
Bu yıl liselerde askeri kamplara on 

beş hazirandan itibaren başlanacaktır. 

Kültür bakanlığı kampları bu yıl leyli 
olarak yapmağa karar vermiş ve bütçe
ye bir tahsisat ayırmıştır. Okullara gön 
derilen bir tezkerede kampa iştirak ede· 
cek talebe sayısı istenmiştir. Gelen ce -
vaha göre her okulun kamp ihtiyacı tes 
bit edilmiş olacaktır. 

Kültür direktörü dondü 
Köy okullarını teftiş etmek üzere 

giden kültür direktörü dün şehrimize 
dönmüştür. 

:s 

DôORDÜNCO V AKiF HAN 

Ecnebi bir firma Dördüncü Vakıf 
hanının ikinci katını taınamile işgal et
mek için Vakıf idaresine müracaat et -
mitşir. Bu handa bir çok yazıhaneler 

bulunduğu gibi esnaf cemiyetleri bürc
su da bulunmaktadır. Onun için ikinci 
kattaki bütün bürolar da Vakıf idare -
sine baş vurmuşlar ve idare ile müza -
kereye girişmişlerdir. 

Vakıf idaresi katı ecnebi firmaya ki
raladığı takdirde burada oturanlar çı -
karrlacaklardır. Esnaf büroları, müza -
kereye devam etmekle beraber, hariç -
te başka bir bina da aramaya başlamış
lardır. 

önünde yere dUşüp ölmüştür. Kundu
racının kalp sektesinden öldüğü anla
şılmıştır. 

YAKALANAN KUMARCILAR -
Bahkpazarında Fuad'ın kahvesinde 
motör kaptanı Sadık ile Mustafa ve 
arkadaşları kumar oynarlarken yaka
lanmışlardır. 

BAŞINDAN YARALADI - Gala
tada Mahmudiye caddesinde Ahmedin 
kahvesinde oturan Ali Perşembe pa
zarından geçerken Kasımpaşalı İbra
him ile karşılaşmıştır. İbrahim bir 
sene eV\'el verdiği parayı istemiş, bu 
yüzden aralıırmda kavga çıkmış, lb· 
rahim Al~'yi bıçakla bnşmdan yara
lamıştır. 

ÇUVAL YÜZONDEN - Asmaal
tmda Burmalı handa oturan :3adık ile 
tesviyeci Veysel bir çuval tuz yüzün
den kavga etmişlerdir. Veysel demir
le Sadık'ın başına vurarak yaralamıf;· 
tır. 

CAMLARI SİLERKEN DÜŞTÜ -
Büyükadada Yılmaz Tiirk caddesinde 
ki müskirat fabrikasında çalışan 58 
yaşında Potikyan ismnideki kadm 
camları silerken düşmüş, muhtelif 
yerlerinden yaralanarak hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

Konservatuvarda 
imtihan.la1a ıjarın 

başlanacak 
Konservatuvarda imtihanlar yamı 

sabahtan itibaren başlıyacak ve hazi
ran iptidalarında bitecektir. 

!Ik defa olmak üzere bu sene kon
servatuvardan on talebe mezun ola
caktır. Bunların imtihanları muhteilt 
günlerde nazari olarak yapılacak, son 
olarak da Tepebaşı tiyatrosunda hal• 
kın ve bir jüri heyetinin önünde altı 
ay evvel kendilerine verilmiş bir ese
ri enstrümanlarile çalacaklardır. 

BREZiLYANIN ANKARA 
ELÇISJ GELDi 

Brezilyanın yeni Ankara elçisi Bay 
Joze Aberto Barros dün şehrimize gel
miştir. Cumur başkanımıza itimatna
mesini vermek üzere bir kaç güne ka
dar Ankaraya gidecektir. 

FAZLA YOLCU TAŞIYAN 
OTOBÜSÇÜLER 

Bazı otobüsçülerin fazla yolcu al· 
dıkları ve belediyenin mükerrer ih· 
tarlarına aldırış etmedikleri için ruh· 
satnameleri belediye tarafından elle
rinden almmıştı. Bakırköy hattında 

dört, Eyüp Keresteciler hattında ye
di, Boğaziçi hattında da iki otobüı 
seyrüseferden menedilmişlerdir. 

Otobüs sahipleri belediyeye soıı 
bir defa daha baş vurmuşlar, ruhsat
namelerinin verilmesini istemişlerdL 

Belediye bunlara y<.'niden red cevabı 
vermiştir. 

GAZI KôPROSO 

Gazi köprüsünün dubaları ve de
mir aksamı belediyenin Balat atelye
sinde hazırlanacağından atelye dün 
köprüyü yapacak müte:ı.hhide teslim 
edilmiştir: atclye genişletilecektır, 
Köprünün Unkapanı cihetind~ yapı

lacak sondaj için on sekiz metro uzun-
1 uğunda bir beton sUtun hazırlanmak 
tadır. Sondaj sonunda ayakların da 
inşasına başlanacaktır. 

EMINONü DURAK 
iSTASYONU 

Sabah ve akşamları Eminönü mey 
danının pek fazla kalabalık olduğu. 

bu yüzden seyrüseferin, bilhassa E
minönünden manevra yapan tramvay 
ların güçlükle dolaştıkları alakadar
ların nazarı dikkatini ç:ekmiş, bura
daki durak istasyonunun köprü üze
rine alınması etrafında. tetkikat ya
pılmıştır. 

nk tetkikatın iyi netice vermediği 
söylenmektedir. 

TALEBE BIRLJCI KONGRESi 
TOPLANIYOR 

M. T. T. B. kongre divan başkan
lığından: 

1615 1936 cumartesi günü birliği
miz nisan kongresi ikinci celsesi saat 
(14) de Eminönü Halkevi salonunda 
yapılacağı bütün arkadaşlara bildiri
lir. 

Bay Ponso 
Haber verildiğine göre yeni Fran

Bız büyük elçisi Bay ?onso yarın şeh 
rim.ize gelerek Cumur başkanımıza 

itimat mektubunu vermek üzere An
karaya gidecektir. 

T AYY ARECJ KOST 

Bir kaç gündür şehrimizde bulu
nan meşhur Fransız tayyarecisi Bay 
Kost Lozana gitmiştir. 

ALFABE MÜSABAKASI 

Kültür Bakanlığınd:.ı açılan alfabe 
müsabakasının neticesi belli olmuştur. 

İştirak edenlerden Edirne Kurtulu§ ille 
metkebi muallimlerinden Murat birine:. 
liği, Çorum Gazi ilk mektebi muallim • 
]erinden Emin ikinciliği, İstanbul ıs 

inci ilk mektep muallimlcrind.en bayan 
Ni:net üçüncülüğü. İzmir ilk mektep 
muallimlerinden Remziye dördün~ülü • 
ğü, İstanbul Edebiyat fakültesi dekan 
katibi Niyazi beşinciliği kazanmıştır. 
Birinciye beş yüz lira mükafat veri • 
lecek ve eseri her sene otuz bin nüs • 
ha basılarak üç sene müddetle ilk mek
teplerde okutulacaktır. 
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lnebolu vapuru faciasının 
muhakemesine başlandı 

(Vstyanı 1 incide) 

lama yapıldığı takdirde bu efradın 
vapurlarda çalıştırılmasının men'i 
icap eder. 

Vapurların limanlarda muayenesi 
icap etmekte iken bu yapilmanrştır. 
Liman reisi tehlike ve nizamsızlık 

gördüğü anda vapurun hareketine ma 
ni olabilirdi.,, ' 

Mahkeme reisinin işareti üzerine 
facia esnasında ölenlere ait doktor 
raporları da okunmuştur. Müddeiu
mumiliğin okunan zabıt varakası ise, 
adliyenin facia gecesinden başlıyarak 
bu korkunç deniz kazasını nasıl takip 
ettiği, hadisenin hangi şartlar içinde 
cereyan ederek, yüz küsür yolcunun 
hayatlarının nasıl kurtarıldığı tafsi
Jatiyle anlatılıyordu. 

SÜV AR1N1N 1DD1ASI 
Reis - Zamanında tedbir alma

mak suretiyle 11 kişinin ölümüne ve 
7 yolcunun da kaybolmasına sebebi
yet verdiğinizden muhakeme ediliyor
sunuz. Bu hususta bildiklerinizi söy
leyiniz! 

Süvari - Mersinden hareketimiz
den evvel 315 ton yük almıştım. Per
sendiden 100 ton çeltik, Taşucundan 
28 ton buğday, Alaiyeden 555 çuval 
susam ve badem aldım. Anamur iske
lesinde teklif edilen 100 ton malı yük
lemedim. Yalnız 4 ton yaş meyva al
dım ve Antalyaya gece vakti geldim. 

Antalyada acente, umumi müdür
lüğün bir telgrafını verdi. Ve 200 ton 
mal hazırladığını söyledi. Bunun üze
rine oradan bir miktar mal aldım. 

Aldığımız yük, geminin hacım 

istiabisinden fazla değildi, bu itibar
la. kendisine itiraz etmedim. 

Aldığımız bu emtia ile yükümüz 
77 4 ton olmuştu. 

Reis - Eşyaları istü etmek vazi
fesi kime aittir? 

Süvari - Anbarcılar mes'uldür. 
Bu işlere ikinci ve UçüncU kaptan ne
zaret ederler. Benim vazifem kontrol 
etmektir. Eşyaların istifinde hiç bir 
noksan yoktu. 

Reis - Size verilen emirde yükle
diğiniz eşyaları icap ederse sigara sa
lonuna kadar doldurmanız bildirili
yordu. Sigara salonuna bildirilen eş
yaları koydunuz mu? 

Süvari - Yalnız ikinci kamaraya 
dört ton koymuştuk. Vapurda müva
zenesizliği icap ettirecek bir vaziyet 
yoktu. Kaladonyaya kadar herşey ol
duğu gibi geçti. Burada rüzgarın te
siriyle gemi yana meyletti. Bu ekser 
gemilerde vakidir. 

Reis - Müvazeneyi nasıl temin et
tiniz? 

Süvari - Gemiyi doğrultmak için 
yükleri mukabil tarafa aldık. Gemi 
yolda bir kaç defa bu meyilleri yaptı. 
Güverte eşyasının yerlerini değiştire
rek müvazene temin edil_iyordu. 

Rados önlerine kadar nisbeten iyi 
şartlar altında geldik. Saib adası önle 
rinde gemi dah~. fazla meyil yapınca 
yine tedbir aldık. Bu da kısa bir za
man sonra zail oldu. Köslenden İzmir 
yoluna. doğru yedi mil kadar seyret
miştik. Bu sırada sağnak halinde yıl
dız poyrazı esmiye başladı. 

FELAKET SAATİ 
Reis - Bu sırada size yolculardan 

müracaat eden ve telaş eseri göste
renler oldu mu? 

Süvari - Hayır, böyle bir müra
caat olmadı. Şiddetle yürüyen fırtına 
esnasında birdenbire iskeleye tomba 
oldu. 

Reis - Bu yalnız rüzgarın tesiri 
midir? 

Süvari - Evet, yıdız fİrtınası kuv
vetli idi. Rüzgfır iskele tarafından ge
liyordu. Bu yüzden sular anbarlara 
girrniye başladı. ÇarkGılar bana mü
racaat ederek: "Su alıyoruz.,, Dedi
ler. Bunu bana kumanda borusuyla 
haöer vermişlerdi. 

Reis - Bu esnada Pelikan feneriy-
le mesafe:>ıiz ne idi? 

Süvari - Tahminen yedi mil. 
Reis - Su nereden giriyordu? 
Sü\'ari - Kömür kapaklarından. 
Reis - Ka.oaklar muntazam değil 

miydi? 

Süvari - Kapaklar muntazamdı,\ 
fakat sular aradan sızıyordu. 

Reis - Nasıl olur bu?.. Kapaklar 1 
kapalı olduğu halde nasıl sızar? 

Süvari - Belki de geminin başka 
bir yerinden giriyordu. Mesela borda
sından bir çivi oynamasile vaki olmuş 
tur. 

Su bu sırada gemiye daha fazla 
hücum ettiği için meyli arttı. Gemici
lere verdiğim emirde suyun boşaltıl

ması için gayret gösterilmes:ni iste
dim. Bu haberi ikinci kaptan vasıta
sile göndermiştim. (İkinci kaptan bo
ğularak ölmüştür.) Gemide tehlikC' 
artmıştı. Geminin meyli tahminen 15 
derece vardı. Sular küpeşteye 4 par
mak kadar yakındı. 

Bu meyille karaya gitmek tehlike
li idi. Yalpa fazla olduğu için sahile 
gitme imkansızdı. Kazanın patlama
sı daha büyük bir facia doğurabilir
di. Son ve en salim tedbir olarak Pe
likan feneri istikametinde demir at
tım. Demir attıktan sonra dakika fev
tetmeden karşıdan gelmekte olan ls-

Vüncü kaptan 
Rami 

Çarkfı başı 

Salim 

tikbal vapurundan istimdat ettim. 
İstikbal yardıma koştuğunu bildirdi. 

Bu sırada ikinci kaptan ortada 
yoktu. Kendi canı kaygusuna düşmüş 
tU. 

Reis - Demir attığınız zaman ge
mi kurtarılabilir miydi? 

Süvari - Ben kurtulacağına za
hiptim. 

Reis - Demir attığınz zaman ter
ki sefine.emrini verdiniz mi? 

Süvari - ..... 
Reis - Gemiyi karaya oturtamaz 

mıydınız? 

Süvari - Geminin sevkine imkan 
göremedim. Suların kazımı patlata
rak gemiyi devirmesi melhuzdu. Bu 
sırada verrliğim emirler ~unlardır: 

Demir at, muvazeneye çalış, yol
cuları kurtarma ameliyesini yap!. 

Reis - Bütün bu emirler ayni an
da tatbik edilebilir miydi? Hem ge
miye müvazene vermek, hem de yol
cuları kurtarmak nasıl olurdu? 

GEM:lDE P ANIK 
Süvari - Peşin yolcular kurtarı

lır, sonra gemiye müvazene verilirdi. 
Halbuki demir attığımız zaman ikinci 
süvari kendisini denize attı. Bunu gö
ren mürettebat ve yolcular heyecana 
düştüler. Gemide panik oldu. 

Reis - Şu halde bu vaziyet bir iki 
saniye içinde oldu ? 

Süvari - Evet. 
Reis - Siz o vakit nerede idiniz? 
Süvari -:- Köprü üzerinde idim. 
Reis - Üçüncü kaptan nerede idi? 
Süvari - Onu görmedim ve isti-

fade edemedim. Esasen bu sırada ken 
dimi kimseye dinletemedim. 

Reis - Sonra ? 
Süvari - İstikbal vapuru geldi. 

Baş taraftan halat a ttr. Sancak tara
fından gemiye hafif surette tosladı 
Bu toslama neticesi gemi battı. 

Reis - . 'Toslama Yaziyetiyle gemi
nin batması arasında ne kadar vakit 
geçti? 

Süvari - Yarım saat. 
Reis - Si;ı o vakte kadar gemide 

miydiniz? 

Sü\'ari - E-ı:et geıniden en son 
atılan benim. Ben atılır atılmaz gemi 
battı. Burada ehli \'tıkuf raporlarının 
bazı kı~ımlarına ce\'ap Yermek iste
rim. Bu rapor, tetkik er-:rri değildir. 
İnebolu vapurunun harmı istiabi:;i 
955 İngiliz. J011 Fran~ız toni1atosu
dur. Halbuki gemide 28 ton noksaniy
Ie 983 ton eşya vardı. 

Reis - Antalya liman reisi gemi
yi kontrol etti mi 1· 

Süvari - Liman reisleri gemileri 
kontrol etmiyorlar. Bu yapılma<lı. 

Reis - Ehli vukuf raporunda, si
zin icabında silah istimal ederek di
siplini temin edebileceğiniz yazılıdır. 
Ne dersiniz? 

Süvari - Ben yalnız başıma hiç 
bir şey yapamazdım. Maiyetim b:ına 
itaat etmiyordu. 

Reis - Ra!?orda "Demir atmak 
muvafık değildir., deniliyor. 

Süvari - Ben en muvafık hareke
ti yaptığıma zahibim. 

KAPTAN RAM! 
Bundan sonra üçüncü kaptan Ra

mi 'nin ifadesine müracaat edilmiştir. 

Reis üçüncü kaptana: 
- Siz de bu işten birinci kaptan 

gibi mes'ulsünüz. Vapurun müvaze
nesini temin etmek, yolcuların hayat
larım tehlikeden kurtarmak vazifesi 
size de düşerdi. 

Suçlu - Gemide resmen emir bi
rinci ve ikinci kaptanlarındır. Ben e
mir telakki etmeden hiç bir şey yapa
mam. Benim vazifem üç numaralı an
bara bakmaktır. Süvari veya ikinci 
kaptan emir vermeden bir kilo eşya 
bile gemiye kabul edemem. 

Süvari ve ikinci kaptan bana An
talyada emir verdiler. Burada verilen 
emir üzerine yükleri aldık. Bunlar 
susam, pirinç, · buğday ve çuval gibi 
ağır eşya idi. Pamuk ve saire birinci 
an bardaydı. 

Ben muayyen vakitte anbarı ka
pattıktan sonra ikinci kaptan yanıma 
geldi: 

- Daha beş, altı saat burada ka
lacağız, dedi. Ben yattım. Kalktığım 

zaman gemi vira ediyordu. Gemiyi 
Mahkeme 4 

tornistan ettik, sonl'a sancak alaban
da etti. Pervanenin işlemesiyle gemi 
yatmıya başladı. Bir kaç çuvalı bir 
taraftan öte tarafa nekledince gemi 
düzeldi. 

SÜV AR! UYUYOR 
Gemi düzeldikten sonra süvari ve. 

ikinci kaptan yattılar. Gemiyi Kale
donyaya kadar ben getirdim. En ufak 
bir ariza bile olmadan gemiyi ikinci 
kaptana teslim ettim. 

Bir aralık, ikinci kaptanın nöbeti 
esnasında gemi fazlaca meyil göster
di. Birinci kaptan kamarasından çı

karak: 
- Ne oluyor dedi. 
- Dümen bastık. M:Uvazenesizlik 

oldu. 
Bu cevabı veren ikinci kaptandı. 

Sonra gtımi iyi vaziyette yoluna tek
rar devam etti. Benim bu i~lcrdc 
hisseme mesuliyet düşmez. 

Reiı:ı - Şu halde siz nasıl gemi 
idare edersiniz? 

Rami - Ben süvarinin nezaret ve 
mesuliyeti altında idareye bakarım. 
Düz ,,.e arızasız yerlerde gemiyi sevk 
ederim. 

Reis - Hadiseyi anlatrnrz. 
Rami - Gemi ı:ıu almab başladı. 

ğı zaman emir telakki ettim. Kova
larla su)' un bo~altılmasrna nezaret 
ettim. Ben yukarıya çıkacağım sıra. 
da gemi demirledi ve imdat dü:fülde
ri ç:ılclı. Yukarıda süvari de, ikinci 
kaptan da yoktu. Onları arkadaşla. 
rrm da görmemişlerdi. Tahlisiye san
dallarının denize indirilmesine neza. 
ret ettim. Tayfaların hepsi bana yar
dım ediyor in rdı. lkinci kaptanla bir 
kaç arkadaşı kücük filikalardan 
birile gemiyi terkettiler. 

Reis - Su tankları varmış. Bun. 
ları doldurup gemide müYazene te
min edilerrıez miydi? 

Rami - Buna imkan gör~üyo. 
runı. Bizdeki tanklar su tankları 
leli. Rizim gemilerde mü\•azene tankı 
yoktur. 

Rei~ - Dl'mir atmak doğru bir 
harelH•t miydi? 

Hami - Kaptan yerinde olmadı. 
~ır.ı frin :~unu k<'.stiremem. 

ÇARKÇI SALIM 

Bunu takiben de çarkçı Salimin 
ifadesine maracaat edilmi-;tir. S:ılim 
ifadesinde şunları söylemiştir: 

- Bana kalırsa bu tankların va. 
purun müvazenesile alakası yoktur.! 

l_I _s_P_o __ R_.101 Avusturyana 
Yeni kabine değişiklik

Jeri bekleniyor 
Moda deniz klübü deniz yan§lan 

tertip heyeti başkanlığından: 
2 ağustos pazar günü Modada klü • 

bümüz tarafından büyük bir deniz gi.:
nü tertip olunmuştur. 

Bu büyük deniz yarışlarına yelken
li, kürekli, ve motörlü bütün amatör ve 
profesyonel tekneler iştirak edecektir. 

Bunlar arasrnda bu yarışla:-a iştirak c• 
decek olan iskele sandalları beş çifte 
;:ılamana, ve yedi çifte kancabaşlar ya .. 
rış heyeti tertibiyesi tarafından yarış 

mevkiine kadar çekileceklerdir. Birinci 
ve ikin: i gelenlere nakdi mükafat veri -
lecektir. 

Buna göre yarışa iştirak edecek mez 
kı'.'ır vesait sahiplerinin, Ortaköyde Yük
sek deniz ticaret mektebi müdürlüğü -
ne, İstanbulda yeni postane civarında 

Zeki R·za "Milli spor,, mağ;ızasma ve 
Modada "Deniz" klübünc 25 mayıs 936 

ak§amma kadar müracaatları rica olu -
nur. 

htanbul bölgesi voleybol heyetin • 
den: 

Bölge voleybol birinciliklerine 
16-5-936 cumartesi günü Galatasa -
ray lokalinde başlanacaktır. Yapılacak 

müsabakalar şunlardır: 
Eyüp - İstanbulspor saat 16 hakem 

Feridun. Beykoz - Galatasaray saat 
16,30 hakem T. Özışık. Feneryılmaz -
Topkapı saat 17 hakem Ali Rıdvan. 

lJ!ÜTTEFJl( KLOPLER 

Viyana, 13 (A.A.) - B. Schusch· 
niggin bu hafta içinde kabinede tadi. 
lat yapacağı zannedilmektedir. Ha· 
tırlarda olduğu veçhile, altı hafta ev. 
vel meYzuu bahsolmuş olan tadilat 
meselesi bilamüddet tı=hir edilmiş idi. 

Yapıl:tcak l><!ra) işler, tebeddüller 
yalnız te:rnik ne1.aretlerde yapılacak, 
harici si~ ~setin istikametinde hiç bir 
cldi:~iklik almıyacak "vatanseverler 
cephesi., nin himaresi altında B Scho· 
<ıchnigg il!' B. Starhemherg arasında. 
ki mesai birliği ta!iYİYe edilmiş ola· 
caktır. 

t~· i malumat almakta olan malta. 
fil, B. Schuschniggin milli müdafaa 
nezaretini muhafaza edeceğini be)aft 
ctmrl, tcdir 

Zannedilcliğine ıröre, geçen pazar 
giinü heinınhrler ile hriı;:tiyan ;ımele 
ara,;ım da ıuhor eden hadiseler ka bi· 
nede yapılması muta."3.vver olan bu 
tadilatı tacil etmiştir. 

Viyana, 1:-1 (A.A.) - B Starhem· 
berg, bir tebliğ neşretmiştir. Bıı teb. 
liğde kendisinin eski nazırlardan ve 
\'iyana eim\'ehrenlerinin eski rı.>isi B. 
Fey ile mütesanit olmadığı ,.e geçen 
pa7.ar giinü kargaşalıklara iştirak et· 
miş olan mumaileylıin bu hareketin· 
den mütevellit bütiin mesuliyl'tleri 
kendisine hırakmış olduğu beyan edil· 

Türk &por kurumu htanbul bölgeıi _m_€_k_t_ed_i_r_. ----------
başkanlığından: 

19 mayıs salı günü bölgemizce aşa -
ğıda yazılı progıam mucibince spor 
bayramı tes'it edilecektir. 

1 - Sabah saat 9 da bütün klüp de -
legeleri Güneş klübünde toplanacak ve 
hep beraber abideye gidilerek bölge na
mına çelenk konacaktır. 

2 - Saat 9,30 da Taksimden başla .. 
mak üzere 60 kilometrelik bir bisiklet 
yarışı yapılacaktır. 

3 - Mektepliler bayramından sonra 
Taksim stadında saat 14.30 da Fener -
bahçe - Galatasaray takımları arasın -
da 934 - 935 senesi B takımları şam -
piyonluk maçı yapılacaktır. 

4 - Maçı müteakip sporcuların te -
raküm etmiş kupa ve madalyalan tevzi' 
edilecektir. 

5 - Ayni gün saat 15 de Bebek ko -
yunda deniz yarışları yapılacaktır. 

6 - Klüpler Taksim stadına girmek 

Gemiye gelen sular sızıntı idi. Bizi 
bunları boşaltmak için ~edbir aldık •. 
Geminin meyli yüzünden sular bir ta. 
rafa hücum etti. O esnada 130 libre 
stim üzerinde idik. Gemi bu i-;timle 
sahile kadar gidebilirdi. 

Ben ~üvariye ne olacağı hakkrnda 
haber gönderdim. Makinenin ·:şi ta.. 
ma'lldır, diye cevap verdi. Bunun 
üzerine ateşi kestim ve tedbiri ta. 
mamladım. Ben yukarı çıktribm \"a. 
kit halk heyecan içinde idi Ilu sıra. 
da süvariyi gördüm ve sordum: 

- Ne oluyoruz? 

- Yük atacağ1z, dedi. 
ÇARKÇT HA~ \N 

Çarkçı il asan da şunları söyledi: 

- Hadi~(' ıo;rrasmda biz vazifemizi 
tam yaptık. Stoper emri verildiği za
man istim mütemadiyen yükseliyor. 
du. bacaya istim Vl!rmek mecburiye. 
ti hasıl oldu. Sonra aldığım emir ü. 
z('rine yukarı ~ıktım. Lombozlar su 
içinde idi. Yatağım da su içinde yü. 
züyordo. 

ZEKERlYANlN lFADESl 

Deniz)olları işletme idaresi şC'fi 
Zekeriya, kendi:::ine riya!"d makamı 
tarafından sorulan suallere karşı 
şun tarı söylemiştir: 

- Antalyadaki acentemiz, Ineho
lu \apuruna 300 fon mal yük!emek 
üz~re müracaat etmişti. Bunu 2:10 
ton olarak kabul ettik. Telg-rarımı 

yazmak üzere ikrn İstanbul deniz tL 
caret mtidiirlüğü telefon etti. Anka
radan emir almrş. l:lO ton çeltik 
yüldcmt'k1iğimizi bildirdi. 

Bu vaıiyet üzerine keyfiyeti An
karaya bililirclim V('k·11{'t bana mev
zuu hahis l:i::J ton yiikü yüklenwkliğ-i. 
miıi emretti. Bunun İİZ\!l'ine ben ıre

miyc emir Ycrmi~ de<{ilim. Kendile. 
rine şu telgrafr tebliğ ettim. 

"Anfalyada 250 fon belıcme/Jal a
lınacaktır. Persenli çiftliğinde 150 

PROST GELİYOR 

tstanbulun planını yapacalr olan 
Fransız Şehircilik mütehassısı Prus· 
tun bugün veya yarın şehrimize gele
ceği anlaşılmıştır. 

Mütcha~sıs gelir gelmez şehri gez. 
miye başhyacaktır. 

DOGUM 
Gazeteci arkadaşlanmızdan Remzi• 

nin bir erkek evladı olmuş ve Günsel 
ismi verilmiştir. Yavruya uzun ömür 

dileriz. 
.., .• ..-..t ........ , ... __ ...... _...,, _________ _ 

için davetiyelerini bölge merkezinden 
alacaklardır. 

7 - Muhtelif madalya kazanmış at• 
let denizci ve sair üyelerle kupa ka • 
zanmış klilplerin tevzii mükafat esna • 
s:nda bizzat bulunmaları ehemmiyetle 

rica olunur. 

ton vardır. Bunların alınmasını Ve. 
katet emrediyor. icabında ambarlar, 
ikinci met'ld kamaraları ve hatta Bi· 
gara salonu da serbestçe kullanılarak 
bu yükleri ne suretle alacağınızı bu 
gece Antal11a limanmdan telsizle bil. 
diriniz. Olamazsa sabah ona kadar 
yrldmm telgrafınızı bekliyorum.,. 

Geminirı tonajrııa nisbetle bu ~00 

ton gemiyi serbt'stce yürütecek bir 
hamule d~ğildir. Ben ı;;üyariye kuru 
bir ~mir Yermedim. Açık kapı h1rak
hm. Acente ile görüşerek v-a1iJ·eti 
bildirmesi için kapı bıra1'hm. ~liva. 

t'İ icabında yolcu kamara]arında tadi· 
lat da yapardı. 

Ben gene tekrar ediyorum kt 
müphem emir ,·erdim Hata etti~. 
mi, 11:tırapla ı;:ore:ularınıza <'cvap 
verirken anlıyorum. 

Ertesi sabah cevap aldım. f'e\'ap 
şudur: 

"Antal11adan 250, Pcrscnlidcn 150 
ton alınacaktır.,, 

Ve buna derhal ceyap verdim: 
"Tt"J"l,;kii.r ederim. o halde c:ifWğe 

uğrayım=.,, 
lKTNCl CEI.SE 

Öğleden sonraki celsede Ali ve 
bayanı Ayşe ismind<' iki şahit dınlen· 
mi~tir. Birinci iı.tiııtak hakim lij?inde 
mübaşir olan Ali, bir tesadüf e~erl 
olarak hayatrnı kurtarmıştır. lki şa. 
hidin de ,;;öyledilded şu noktalarda 
toplam)·or: 

- Vapur Antalyada fazla rük 
aldı. Iliz bu fazla yü]1:e hayret tttik. 
Hadisenin feca)·iini ise telsiz mema· 
ru ziyadan öğrendik. Ziya bize ha
tacağımızı söyledi. Kaptana vaziye
ti sormak ve tesellı sözleri dinlemek 
ü:r.erı> çı!<tıitımızda. o bize teselli ver .. 
mekten ba~ka istimdat ediyordu. Ha• 
:ratımrz mucb:~ kabilinden kurhıldu. 

Mahkeme gelmiyen şahitlerin cet. 
bi i~in 8 hazirana talik edilmiştir. 
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- •taretler 1 •••Uzaktan • • Yakından••• iGezintiler ~ 
14 MAYIS 1936 

Hayret ve 
emri vaki 

Antenler bağırıyor: 
Fransada 

. - lmpcratnr kaçtı 
1"'Pa.uıtor ! . 

/ yaşasın Kadınlar say.av olmadan 

'

• Cenevre hayrette, Londra te
Gfta p • k • arıs ı:z:mı§a benziyor. 

. Konsey, H abeı İ§İnİ tam bu 
mıllet ö/u··. ·· .. k k .. .. .. .. ..unun ır ıncı gunu go· 
ruıecek. 

le .ff_ayret ve uyuıukluk ıaheser
rını nutuk, ya:z:ı, nota, aıans 

habeı-· ı.a1· d ~ • ı n ın e yıgadursun emrı 
Vaki t b' L ' h • aze ır Ruvvet, atılmanın 
dızı, kudretin güzelliği ile :şine 

evam ediyor. 

d Makyavel daha on beşinci asır· 
a funları söylüyordu: 

"Talih kadındır. Cürethar atıl
t:an ve genç insan arar.,, 

Makyavelin 1936 daki torunu, 
CeclJ' • ının düsturlarını dünyanın 
röz·· ·· u onünde realize etti. Talih 
Ciir 'tk a l . , b "' ara, atı gana ve tedbıre yan 

altana elini uzattı. 

nazır mı olacaklar 
Yeni Blum kabinesi iş başına ge · 

lince bir de kadın nazır tayin edilece · 
ği söyleniyor. Avrupa için bunda şaşı -
lacak bir şey olmamak lazım gelir. Va
kıa Fransız kadınları henüz ne saylav 
seçmek ne de saylav olmak hakkına ma 
lik değillerse de Fransız kabinelerinde 
muhakkak nazırların saylav olması i · 
cap etmez. İngiltere ve Birleşik Amer·· 
kada olduğu gibi bu memlekette de ka
dın na7.ır olabilir. Britanya Kolumbi • 
yasında 1921 de bayan Smit, 1929 da 
İngilterede Bayan Bondfild, 1932 C:e 
Birleşik Amerikada Bayan Perkins na
zrr clmuslardı. 

1930 da da Rusyarla bir bayan halk 
komiserliğine geçmişti. 

Par isfa yakalanan 

mücevher hır sızı 

iki 

Paris polisi iki mtice\'her hırsızım 
yakalarnıya muvaffak olmuştur. Bun
lardan biri Hildögard Rihlen adında. 
bir kadın. öteki Salomon Vayscr isim
li bir erekektir. Bunlar, Budapeştcde 
bir mücevher mağazasını soymuşlar

dır. 

Bir gün bu iki hırsızın bir arkada
şı Budar,eştcdeki mücevherat mağa
zasına g:dcrek yüzük almak istemiş 
bir çok yüzükleri tetkik ettikten son
ra kansını göndereceğini söyliyerek 
bir şey almadan gitmiştir. Ertesi gün 
Rihter mağazaya gelmiş kocasının 

bir gUn önce gördüğü yüzükl2ri çıkar 
malarını iı.temiştir. Kadın bunları göz 
den geçirirken bir müşteri daha gel
miş o da bazı şeyler çıkartmıştır. Bu 
sırada tdefonun zili c;almış. Mağaza 
sahibi bu iki müşterinin biribirine ne
zaret ede~cğinden emin olarak telefo
nun bulunduğu odaya girmiş. Telefon
da. k~naısıfi! ıuay iC!ltdlftne kızarak 

odadan çıkınca müşterilerin meydan
daki mücevherleri alıp gittiklerini gör 
müştür. 

Polis ;fje el koyarak bir gün önce 
mağazay.: gelmiş olan Vinter adında
ki adamı yakalamıştır. Fakat bu adam 
gidl'n k~dınla hiç bir mUnasebcti ol-

Giz el 
Paraşltçl 

Kraliçe 
Fakat Hin<Lıstan cevızlerı 

memleketi kralıçesı 

Atasözlerimiz 
bir ışıktır 

Dilimiz.ele ne güz.el ata söz'rri 
var. Bilmem niçin onlara gt:reği 
kadar örıem vermem 0

§İz. Halbu· 
ki bu sözler, milletlerin vicdan 
imbiklerine/en süzülen damlalar· 
dır. Birikince, içinde halkın ru· 

Lenin . 
nışanı aldı Pek az tanınmış yahut bizim mem . 

leketimizde hiç tanınmamış olan bir 
kad·n hükümdar Londrayı ziyaret etmiş 
tir. Kendisine Hindistancevizleri krali
çesi ismi veriliyor. Bu ünvan alay et -
mek, yahut bir san'ata izafe etmek için 
değildir. Kraliçe diye tan lan bayan 
Klümi Ros Hint Okyanosunda bir ada
nın sahib:dir. Bu adada yalnız hindis -
tancevizi yetiştirmektedir. Kraliçenin 
tabaası bu meyvanın ziraatile uğraşan 

hin b"s yüz yerliden ibarettir. 

Amerika Cumu.r 
Reisliğine b · r 
zencı namzet ! 

Amerikada herşey olduğu gibi, 
intıhnp mesclt'leri de <.'ok al:ika veri
ci bir şt'ydir. Amerikada 21 yaşını bi
tiren, b<'yaz veya zenci herkesin inti
hap hakkı olduğu gibi cumur reisli
ğine zenci mcb'uslar da namzetlikle
rini koyabilirler. 

hıı belirir. Soyların içyüzlerini g~·r· 
mck istiyenler, bir kere de bu 
kaynağa başvurmak zorundodır· 
lar. 

Ncdcn:-e, bizde kene/ini )almz 
bu konuya vermek o kadar ulımlr 
gorunmüyor. Eski çağlarda ata 
sözlerini inceliyen!ere, on'ardt>n 
psikoloji mimarisi için harç top'ı
vanlara rastlanmaz. Kim bi'ir 
belki vardır da bizim göıiimü
ze ilişmemiş, tozlu yapraklarda 
gömülü kalmıştır. 

Bayan Ninan Kemneva 
Bugünlerde Amcrikada intihaplara 

başlanmıştır. Bu seneki zenci namzet 
yetmiş iki yaşında bir ihtiyardır. 1da
ho hükumetinde senator olan Boralı 
esasen her sene namzetliğini koymak 
tadır. 

Geçenlerde vakıllarımw.fa!ıi 
incelikten bir haf örnek Vc>rmif 
ve Türk ruhuna yakır..:lan bakma
nın ne haklı övür.çlt-re yol nç~ccr 
ğını söylemİftİm. O bclgelertle 
o kadar yüksek b:r rri'lc! '·,..lbl 
vuruyor, ki okurken hayran o'ma
mah elclen gelmez. 

Sovyet hükumetinde son zamanlar • 
da bazı nişanlar ihdas edilmişti; bun • 
lardan Lenin nişanını ilk alanlardan bi
ri de resmini yukarıya koyduğumuz 

güzel kızdır. Bayan Ninan Kemneva 
paraşütçüdür; 1934 ağustosunun on ü • 
çünde üç bin metre yükseklikten para
şütle boşluğa atılmıştı. Yeryüzünden i
ki yüz elli metereye kadar bir taş gibi 
düşmüş, ancak bu yükseklikte paraşü • 
tünü açmış, yavaş yavaş yere inmişti. 
Bu, Ninan'ın yirmi üçüncü atlayışı idi. 
Daha on sekiz yaşında olan bu cesur 
kız, paraşütü en geç açmak itibarile bü 
tün diinvada şöhret kazanmış ve rekor 
kırmıştır. 

Bu sen.:! eski cumur reisi Hoover 
de scçamek için büyük propaganda
lara baş vurmuştur. Fakat bugünkü 
cumur reisi Roosvelt'in gene çok faz. 
la b.ir rey kazanacağı zannolunuyor. 

Ata sözlerimiz de böyle. içle
rinde derin duyuşların, keskin se

zişlerin, uzun, temkinli dü~ünÜf• 
lerin parpar yanan izlerini IQ§ı• 
yanlar çoktur. Görmes:ni b:len· 
lerin elinde bunlar toplu olr.rak 
bulundurulursa Türkün iç yüzünü 

ortaya koyabilirler. Adın peşinde! 
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madığını, karısının yüzük almaktan 
vazgeçtiğı için ertesi günü mağazaya 
gitmediğ:ni söylemiştir. Tahkikat ile 
riye götürülerek iki hırsız müşterinin 
sahte pasaportla Budapcşteden kaç
tığı anlaşdmıştır. Paris polisi mesele
den val:ti!e haberdar edilmiş ve bu 
kadınla Prkeği yakalamıştır. 

Necaşi Adisababadan çekildikten 
sonra şehri dolduran yağmacılar Habeş 
darphanesi mahzenlerinde bir çok altın 
bulunduğunu hissederek yağma etmek 
fikrile darphanenin bulunduğu yere gi
diyorlardı. Bunların bir kısmı mitral • 
yöz ateşile öldürülmüş. ötekiler, arka -
da§larının cesetlerini siper alarak niha
yet mahzenlere girmeye muvaffak ol • 
muşlardır. Fakat bu sırada kendilerin • 
den daha kuvvetli silahları bulunan bir 
yağmacı takımı da gelmiş, aralarında 

şiddetli bir çarp:şma başlamıştır. Dört 
saat süren bu çarpışmada iki taraf da 
bir çok ölü bırakmıştır. 

Ne yazık, ki bunlar clerlf'nme
miıtir. Şinasinin "Durubu emsali 
Osmaniye,, sinden sonra bmm İf 
edinenler çıkmadı. l.lğurlu bas· 
langıç yeni emeklere havuşamr:ıclı. 
Müste!rik doktor" Kunoş,. un böy
le bir emek pefinde kostuğur:u bir 
yerele görmüıtüm. F ahat çık!l.rdı· 
ğı eserlerde umduğumu bula:na
tlım. 

Türkiyat enstitüsii, bilirim ~olı 

S. Gezgin 
(Lii.tfen sa11ıfa11• ~Priri i::) 

rarengiz adamın, garip fAbıiyeti ile beraber, getir • 
diği teoriyi de gizliden ıizliye reklam ederek tecc~. 
süsü kamçılamak, müıteri bulmak ve kazanmak yo. 
lunu güdüyorlardı. 

Doktor Çetiner, bu teoriyi Erenlerin ağzından 
ıöylece dinledi: 

- Türklerin en eski dinlerinde kadın erkek ay • 
rılığı, kaç göç olmadığı için ilk çağlarda iki cinıin b ·• 
ribirine karıı fizik temayülünden baıka duygusu yok.. 
tu; kadını erkekten ayıran İslamlık, Türk türesine 
aykırı ve o zmnanki din sıkılığı içinde ağır bir ya
sa koymakla bizi büyük bir ıztıraba düıürmüıtür. 
Biribirinden uz~ düşen iki cins, biribirini tahayyül et
ıneğe batladıktan sonradır ki cinsi ihtirasların şid • 
detlendiğini ve türlü fenalıklann baıladığını görü • 
rüz. lslam dini, medrese duvarlanna dayandığı içir. 
en çok tehirlerde yerletebilmiştir; göçebe ve köylü 
Türkler, bu iıe o kadar çok sıkı sanlmadılar. Onun 
içindir ki türeye sadık kalan köylü arasında örtünme 
yoktur ve ahlak temizdir. 

Her ıeyi çıplak olarak görmek ve hayalin işle • 
rneıine imkan vermemek lazımdır. örtü, tahrik ve 
teşviktir. Hakiki ahlak temizliği hislerimizin teki • 
mülü ile olacaktır. Onun içindir ki şehnti öldürmek 
ve yerine Ünsiyeti koymak lazımdır. Burada ıufist
lerin felsefesine dönüyoruz; bilirsiniz ki onlar insan 
için tekamül yolunda beş derece dütünürler: Tabiııt 
karşılığı şehvettir, bu en iptidAİ halimizdir; nefse 
uyan kimse heva_::.•,evesle hareket eder; üçüncü de· 
rece ise kalptir, kalbin karşıhğı aşktır; bundan da 
üstün olan rohtur, bu dereceye gelen İnsanın duygu
su muhabbet ve sükiindur. Beşinci ve sonuncu dere • 
ce sır olmaktır. Bu dereceye gelebilen nııdir kimse • 
ler ise Üns haline varmış olurlar; bu, insanın allah • 
laşmımdır. 

insanlar büyük ve hakiki sevgi ateıinde yanm~.' 
yınca temizlene"lCzler. Sevıi her ıeklile ve derece 
derece insanı büyük, hakı1c:i ve sonsuz olan varlığa 
götürür; türemiz, bu yolda insanlar için hanri İna • 

mıta bulunurlarsa bulunsunlar, hangi soydan gelmiı 
oluralaraa olsunlar ayrılık, gayrıl.k gözetmiyor: 

Yolları ne var ayrı ise hep sana Wj1k; 
Her bfrisi bir yol ile gülzara gelirler! 

2 
Eski çağların fevka'adeliklere inanan gizlilikler

le sarılı havasını bir manto g:bi ar!iaıına alıp ağaçı.. 
rın albnda oturan ve karanlık sözler söyliyen karar.e 
hk çehreli adam geri bir düşünce rci, yolunu şaşınmt 
ve gaflette kalmıı bir ruh mu, yokıa bir tarlatan mı 
idi? Doktor Çetiner bunu birden tayin edemedi; fa • 
kat kendi kendisine ıöyle düşündü: içi görünmiyen 
loş bir uçurum manzarası karıııında idi; neler sak • 
ladığı birden anlaşılmıyan bir tahıiyetin uçurumu. 

Saçı sakahr.a karışmış bir ihtiyar, akşam yakl~ş
tıkça daha sıkla~ıyor gibi görünen ağaçlann arasın • 
dan çıkagelmiıti: 

- Vakitler aşkolıun, Erenler. 
- Aşkın cemal olıun, gülüm. 
Doktor Çetiner, Türle edebiyatının en bü .. ülc rr-s·. 

harrirlerinden birinin mütareke yıllarında lsl 'lnbul 
gazetelerinden birint'e tefrika edilirken bekt .. ~ilerin 
matbaaya gelerek yan bırakttrdıklan Nurbaba rn • 
manını ve bu romanın meczup ve esrıuiı:e' tipi der• 
viş Cinariyi hatırllldı. Erenler, yeni gelen adamı ~ok. 
tor Çetinere tanıttı: 

- Asri Baba eıki muh'plerimizdendir. 
Sonra Çetineri de ihtiyara tanrtmak için r::.i'"il"'1 • 

seyerek ilave etti: 

- Doktor Cetin Beyefendi oğlumuz ... r bvll. 
ikrarı alınını§ r11nll\rd"n evleye. 

Bu garip dilek Çetinerin tuhafına gitti, falt'\t ses 
çıkarmadı. 

ihtiyar, Sevimle ve ilhanla konuşmağa bı.~la • 
mııtı; eskidenberi tanışmakta olduktan anla~··ı~·cr
du. Erenlerin de kımştığı konuıma, o akşam ~·apıla • 
cak olan toplantıya dairdi. 

(Arkası var) 
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,_ Binbir gece masallarından 
6 

3 Kızın Sırrı 
1 

Ban.a : - Maymun kıyafetinden insan 
kıyafetine gir! dedi. 

iSTANBUL - 18 Dans musikisi. 19 
haberler. 19.15 muhtelif plaklar. 20 sıh 
hi konferans: Operatör Dr. Kazım İs
mail tarafından. 20.30 Stüdyo orkestra• 
ları. 21,30 Son haberler. Saat 22 den 
sonra Anadolu ajansının gazetelere 
mahsus havadis servisi verilecektir. 

- Ben bu maymunun hünerlerini 
beğendim. Kendime vezir edeceğim.,, 

Dedi. K:ız babasının arzusu üzerine 
eline bir bıçak aldı. Sarayın ortasına 
bir daire çizdi. İçerisine türlü türlü 
tılısımlar yazdı. Sonra afsun okuma
ğa başladı. O vakit sarayın etrafında 
büyü~ b~r kargaşalık peyda oldu. Ga-I 
yet çırkın kıyafetli bir cin meydana 
geldi. Üzeı-imize hücum etti. Kıza h i
tap ederek: 

- Ey hain, biribirimizin ahdimize 
taarruz etmiyeceğimize dair yeminler 
etmedik mi?,, 

Dedi. Kız: 

- Ey lain! Sende ahdü vefa var 
mıdır?., 

Diye cevap verdi. İfrit kızdı. Der
hal kendi asıl kıyafetine girdi. Ars
lan şeklini aldı. Kızın üzerine hücum 
etti. Kız mukabelede bulundu. Afsun 
okumağa başladı. Sonra saçından bir 
kıl kopardı. Elinde tuttu. Bu kıl bir 
kılıç oldu. Onunla arslan üzerine yü
rüdü. Şiddetli bir darbe vurdu. Ars
lanı ikiye ayırdı. Fakat gene ifritin 
başı sağ kalmıştı. Bu baş bir ifrit şek 
line girdi. Kızın üzerine hücum etti. 
Kız ifritin akrep olduğunu görünce 
kendisi büyük bir ejder şekline girdi. 
Akrep şeklindeki ifritin üzerine yü
rüdü. Bir zaman aralarında mücadele 
oldu. Fakat sonra cin siyah bir kedi 
o~du. O vakit kız çakal kıyafet.ine gir
dı. Gene aralarında mücadele devam 
etti. Nihayet çakal kediye galip gele
cek bir vaziyet aldığı sırada ifrit bir 
nar tanesi şeklini aldı yere atıldı. Nar 
larıldı. İçindeki taneler etrafa dağıl
dı. üunun üzerine çakal bir horoz ol
du. Yerde etrafa dağılan nar tanele
rini g~ga.sile toplamağa başladı. Hep
sini topladı. Yalnız şadirvan tarafm
da bir tek tane kalmıştı. Horoz onu 
huamnmıştı. Horoz bize işaret ediyor
du: 

"Bu taneyi bana bulunuz,, diyor
du. Fakat biz bu işareti anlıyamamış
tık. O vakit horoz bir sayha ile bağır
dı. Dikkatle etrafı aradı. Bu taneyi 
de buldu. Üzerine saldırıp onu da yi
yeceği sırada bu tane yerinden sıçra
dı. Şadirvanın suyu içerisine düştü. 

Orada bir balık şekline girdi. O va
kit horoz da de;rhal büyük bir balık 
şekline girdi. Suya daldı. Büyük ba
lıkla küçük balık arasında mücadele 
başladı. Biz bu mücadeleyi seyreder
ken ifrit suyun içinden dışarıya fır
ladı. Bir ateş parçası gibi ağzından, 

burnundan kIVIlcımlar sıçrıyordu. ü
zerimize saldırdı. Bu sırada kıvılcım
lardan biri benim gözüme geldi. Kör 
oldum. Tek gözlü kaldım. Bu kıvıl
cımlatm bir kaçım da padişahın sa
kalına ve bıyığına isabet ederek yak
tı. Kız bu hali görünce derhal suyun 
içinden dışarıya fırladı. O da büyük 
bir ateş oldu. İfriti yakıp kül etti. Son 
ra gene insan kıyafetine girerek bi
~im yanımıza geldi, ve "Bana bir tas 
su getiriniz,, dedi. Suyu getirdiler. Bu 
su üzerine afsun okuyarak ateş gibi 
kaynattı. Yüzüme serpti. Bana: 

- Maymun kıyafetinden insan kİ
yafctine gir!,, 

Dedi. O vakit ben de insan kıyafe
tine döndüm. Fakat ewelce bir gözüm 

ağır yükler altına girmiştir. Başın· 
dan aşkın İ§leri var. istediğim 

ıekilde geniı ölçülü, inceleyici ve 
ahkam çıkarıcı bir kaplayışla bu 
konuya sarılamaz. Fakat hiç ol
mazsa yurdun dört bucağına ha
ber salarak halkın dilinc!e yaşıyan 
"darbı meselleri,, toplatsa. Bir 
kerre bu ba§artlsın) ötesi kendili
ğinden lı§kırır. Elde böyle b!r ha
zinenin varlığını sezenler, ister is
temez ona alıcı gözile bakarak 
meclmiyef tarihimizin bir yanını 
iılemel• b'lflaTlar. 

S. Gezgin 

yanmış olduğu için tek gözlü olarak 
kaldım. 

- Artık bundan sonra ben !ı.ayat
ta kalamam. Bu ifritin ölümünden 
dolayı mes'ul olurum. Eğer ifrit nar 
·uretinde iken onu öldürebilmiş olsay 
dım bana bir zarar gelmezdi. Lakin 
ne yapalım, kaza ve kader böyle imiş. 
!\f..el'un bana ateş kapısı açtı. Ondan 
dolayı çok zorluk çektim. Az kaldı, 
bana galebe edecekti. Lakin Allahm 
inayetile ben son galebeyi kazandım.,, 

. 
BORSA 

13 4 936 

Dedi. Babasının elini öptü. Kelimei 
şa.hadct getirerek öldü. O vakit hepi
mız mahzun olmuştuk. Bütün şehir 

ahalisi yedi gün bu kız için matem 
tuttu. Babası kederinden bir kaç gi.in 
hasta yattı. Nihayet beni yanma ça- ı-----------~-----11 

ÇEKLER ğırdı: 

- Oğlum, ben senin ~ebebine bun
ca felaketlere uğradım. Senin gelişin 
bize musibet oldu. Hem kızım telef 
o~d~. Hem de yüzüm yandı. Haydi, 
hızım memleketimizden çık, git!,, 
_ Dedi. Ben de şehirden çıkıp gitme
ge mecbur oldum. Yolları bilmediğim 
iç:in çöllere düştüm. En sonunda bil-
miyerek Bağdada gelmişim. Sokak
larda gezerken bu arkadaşıma rast ı----------·------ll ESHAM 
geldim. Birlikte buraya konağa gel
dik.,, 

Bu sergüzeşti dinledikten sonra. 
kız ikinci acemi de affetti. Bundan 
sonra Harunurreşit ile Cafer ve Mes
rura döndü. "Siz de hikayelerinizi an
latınız,, dedi. Bunun üzerine Cafer 
yerinden kalktı. Kızın yanına vardı. 

Gizlice bazı şey~er söyledi. Bundan 
sonra kız fazla ısrar göstermedi. Hep 
'f .. 'n geldikleri gibi serbestçe gidebi-
1e.::cklerini bildirdi. Harunurreşit ma
iyetile beraber çıkıp giderken iki ace
mi de yanına alıp beraberce sarayına 

lf Bankası 10.80 
Anadolu 28.70 
Rejt 180 
Şlr. Hayrty lô.000 

* Merkez Bo.nk 68M 
U. Sigorta 00 
Ponomonb d,f>O 

ıstlkrazlar 

• 1933 T.Bor. l <fü 175 . . . a 22 ()() 

• .. "" m 2210 
lstlk.Da.lıllf 1!900 

• Ergeni lstlk. 95, 
192~ A M 10.00 
S.Erzunım \lf>,7f) 

fr&mVa.J 11.w 
Çlment(I 1040 
ünyon Del uoo 
Şark Del JOO 
Balya ıoo 

Şark m. ecza 100 
Tele ton ıoo 

Tahvlller 
e:ıektrik ..xJ.W 
Tramvay 81,70 
Rıhtım 14.0f> 
Anadolu .ı .ı:ı:ı 7ô 
Anadolu il 
A.oa.dolu m 
MUmessUA 

götürdü. Hepsi o gece yattılar. Uyu- ._ _____________ -' 

dular. Sabah olup güneş doğduğu za-
man Harunurreşit Caferi çağırdı. Ge-11----------------
celeyin gördükleri kızları hatırıattı. Zahire satışı 
Bir adam gönderilerek bu kızların r-:-----------=-----J 

btanbuJ tlcareı ve zahl.re bonıaanıda d"-
yanına getirilmesini emretti. .... 

Hurunurrc§it huzuruna getirilen 
kızlara iptida iltifat gösterdi. Halle
rini, hatırlarını sordu. Geceleyin ev
lerinde gördükleri iyi muameleden 
memnun olduklarını anlattı. Sonra 
"Size söz vermiştik. Evinizde olup bi
ten şeylere dair bir şey sormadık. Fa
kat şimdi burada sorabiliriz de~il c 

mi?,, dedi. Kızlar geceki misafirleri
nin kim olduğunu öğrendikten sonra 
artık kendilerine sorulan suallere ce
vap vermek mecburiyetini anlamış
lardı. Büyük kız ileri gelerek Haru
nuneşidin önünde durdu ve yeri öp
tükten sonra dedi ki: 

mııa.ı.ııcle &ören (kilo) maddeler: 

K§. P. K§. P. 
Nev't: En az ED çok 

Buğday (yumu,ak) 6,35 7,15 
n (kızılca) 6,15 7 

Arpa 5,37 4 
Çavdar 5,20 
Mısır (beyaz) 5,22,5 
Mısır (san) 5,25 5,32,5 
iç ceviz iılenmi' 50 
Tiftik (mal) 85 89,36 
Keçi kılı 48 
Yapak (Anadol) 53,20 60 

,,Yapak (Trakya) 64,20 
Peynir (beyaz) 20,35 

., (ka,ar) 37 

65,20 
24,4 
40 

Sansar adedi 1800 2600 
- Efendim, benim sergüzeştim 

gayet garip ve acip bir hikayedir. Ge-
celeyin evimde gördüğünüz köpekler Zerdeva adedi 2900 
babam tarafından benim kızkardeşle- Varşak adedi 1300 

3000 

rim olurlar. Bunlarla yalmz anneleri- Kunduz &dedi 1000 
miz ayrıdır. Ben onların küçüğü idim. ___________ ...:.:; ___ .J 

Babamız öldüğü vakit mirasından bize ~-----~:-----..-----

T k 
. Perfenıbe CUHA 

a ViW 14 Mayıs 15 Mayıs 

=======122 Sefer 13 Sefer 

beş bin altın bıraktı. Bu iki hemşirem 
o paradan çeyizlerini gördüler. Koca
ya vardılar. Mirastan kalan hisseleri 
sermaye olarak kocalarına teslim et- Gün doğuşu 4 48 4 4 1 

tiler. Beni de yalnız bırakıp onlarla GUn batışı 19. 1 S 19. t fi 
Sabab nama:ı.ı :~ 40 

beraber ticaret için seyahate çıktılar. ogıe namazı 1 ~ 10 :~ 4n 
Gittikleri ~ehirlerden birinde kocaları Iklndl namazı t 6.06 : ~-~~ 
bunların mallarını almış, gurbet ilin- Akşam oamuzı ı 9 1;:; : 9.16 
de kendilerini yalnız bırakmış. Kaçıp Yatsı Mmıızı 2 l 02 21 03 

gitmiş. Hemşirelerim şehirden ı;ehire - .. cı ı 
imsak <> 47 o 4" 

sefalet ı°r•inde .. "kle k ·h t Yılm geçen gUnJen l :a 134 .., suru nere nı aye Yllm kalan gUnlert 2.1'..? 2 .H 

bizim yanımıza gelebildiler. Bir halde -.ı-------------.! 
ki kendilerini gördüğümüz zaman ta- ': · 
myamnc11k. Kendilerini gü~ halle bize 
tamtabildiler. Bunun üzerine kendi
lerini pacavralar içinden soyduk. Vü
cutlarını ham~da yıkadık. Yeni bir 
kat elbise giydirdik. Ben babamın 
mirasınd<J.n bana kalan hisseyi tica
r ette kt1 ll nn rak cok zen""in olmuş
t m. Onun ic:in bu fakir halde yanı
ma n'e) r-n h m irelerime tekrar mnl 
\ r riim. Gcnind-.·d ir.ı . Hemı:;irelerim 
b"yl "<' ı C'faha cr~nce bir gi.in baıı::ı. 

geldiler: 
(Arkası vv) 

ZAYİ 

Maaş mi.ihrümü zayi ettim. Hük
mü yoktur. 

Osman Şükrü 
(V. No. 15936) 

ZAYİ 

Üsküdar malmüdürlüğünden aldı
ğım maaş cüzdanımı kaybettim. Ye
nisini alacağım, eskisinin hülınıü olma 
dığmı füın ederim. 

Ha:ieı~ ve kı.zı Ayşe Şeref nur 
(V. No. 15930} 

......... m.:ı·; 
······ı· .... mm:ir:Uiiı ı .\NKARADAN :::: ::::::11:::: t ' ' ........ ., ...... .. 

Kredi kooperatifleri 
verilen mühlet bittiği için isti ha leyi 

kabul etmiyen 
tasfiyesine 

Ankara, (Kurun) - Eski ziraat k::e
di kooperatifleri kanununa göre kurul -
muş kredi kooperatiflerine, yeni kanu • 
na intibak için verilen mühlet mayısın 
ikisinde bitmiştir. Ekonomi bakanlığın • 
dan öğrendiğime göre sayısı beş yüzü 
geçen bu kooperatiflerin hepsi verilen 
mühlet içinde toplanarak kararlarını 

vermiştirler. Bu kararları ihtiva eden 
umumi heyet raporları Ziraat Bankası 

vasttası ile Ekonomi Bakanlığına gön . 
derilmekte ve Ekonomi bakanlığınc:ı 

tetkik edilerek tasdikleri yap lınakta 
dır. Şimdiye kadar Ekonomi bakanlı • 
ğınca, istihale karan veren koopera • 
tiflerden otuzunun tasdik muamelesi 
bitirilmiştir. Bunlar tasdik tarihinden 
itibaren yeni kanun hükümlerine göre 

çalışacaklardır. 
Yeni kredi satış kooperatifleri ka -

nununun, eski kanuna nisbetle. bir çok 
hususiyetleri vardır. Bunların başlıca -
lan arasında şunlar kaydedilebilir: 

Eskiden kredi kooperatiflerinin bir 
kısmı mahdut bir kısmı da gayri mah
dut mes'uliyetli idi. Şimdi biltün kredi 
kooperatifleri gayri mahdut mes'uliyet· 
li olacaklardır ki, bu bütün dünyaca 

kabul edilen bir esastır. 

Bu esasın tatbikinin bir neticesi o -
larak kredi kooperatiflerinde çok zen - , 
gin ve büyük müstahsiller değil, daha 
fazla küçük müstahsiller toplanmış olc:- 1 

caktır. Esasen büyük müstahsiller kre· 
di ihtiyaclarını diğer kredi müessesele· 
rinden temin eyliyebilmektedirler. 

Yeni kanunun diğer bir hususiyeti 
de; satış kooperatifleri teşki13.tma ba [ • 
lı olmasıdır. Bu nokta büyük bir eheır- 1 
miyeti na izdir: Çünkü; öorçlu bir or · · 
tağın borcunu yalmz mahsulünü sat -
mak suretile ödeyebileceğine göre, bu 
satışı temin edecek teşkil.at hem ortak, 
hem kooperatif ve hem de alacaklı va
ziyetinde bulunan Ziraat bankası 
borçların kapatılmasında yardımcı ola • 

caktır. 
üçüncü bir nokta olarak da, yeni 

kanunla kredi kooperatiflerinin bütün 
faaliyetlerine esas olacak ana direktif
lerin tesbiti salahiyetinin Ekonomi ba
kanlığına verilmiş olduğu kaydedileb·- . 
lir. Bilindiği gibi eski kanun bu sala -' 
hiyeti tarım bakanı ğına vermekteydi. 

Şimdiye kadar, iktısat vekaletine ge-

kooperatiflerın 
başlandı 

len raporlardan, yalnız bir kooperatl' 
fin istihaleyi kabul etmediği anlaşııın1~ 
tır. Bu kocperatif Eskişehir mıntaka 

1 

-;unda 97 sayılı Osmaniye kooperatifi' 
dir. istihaleyi kabul etmiyen koopera · 
tiflerin tasfiye edilmesi yeni kanun ıı~' 
kümleri iktizasından bulunduğu için il' 
kooperatifin tasfiyesine başlanılmıştır· 

Tasfiyeye tabi tutulacak kooperatilı 
!erin Ziraat Bankasına olan borçları 
muacceliyet kesbede:ektir. 

YAŞ ME YVA MUKABIUNDE AL~ 
NACAK BAHARAT iÇiN MOSAAD~ 

VERiLMEDt 

Ankara, (Kutun) - İzmir yaş rnef 
va ihracatçılarından bir grup Ekonoııı' 
bakanlrğına müracaat ederek M sır' 
150.000 liralık yaş meyva ihracı ve !'11ıf 
kabilinde Mısırdan baharat. kına "' 
saire ithaline mfü:aacle edilmesini isi" 
miştir. öğrendiğime göre Bakanlık is 
tenilen bu müsaadeyi vermemiştir. St' 
bebi de ~udur: Geçen sene kend:Jerif1

1 

bu şekilde müsaade verilen bazı ti.İ' 
1 

carlar ihraç ettikleri yaş meyvaları d" 
ğerinden çok aşağı bir fiyatla satmışl8r 
ve hatta gelişi güzel ihraç edilen b~ 
mallardan yolda çürümeğe yüz wtB 

bir kısmını denize dökmekte bile btİ1 

görmemişlerdi. Bu ihracat mukabiJiıı0' 
memlekete ithal edecekleri mallar. it 
hali tahdide tabi tutulan mallar ne~i 
den olduğundan bu suretle uğradıkla 
zaradan oldukça miihim bir kazanç d 
temin etmek suretile telafi edebiliyor 
]ardı. Bu vaziyet karşısında Bakarıl 
verdiği müsaadeyi geri almaya mecb 
kalm·ş, bundan sonra bu yolda mi.isli 
ade vcrilmiyeq;ğini alakadarlara bil · 

mişti. 

Mısır, lzmir 11anaqırıtıd 
ışt1Tak ediqor 

Ankara, (Kurun) - Mısır hüku1111 

ti arsıulusal İzmir panayırına iştirak f 
deceğini hükUmetimize bildirmiştir. 

Suriye demiryolları idaresi panaY1~ 
iştirak edecek Suriyeliler için tenzilit 
bir tarife tatbik etmeyi kabul etmişti1'• 

Mesajeri Maritim, Romanya vaP11 

a:entaları ile diğer bazı acentalar da f' 
nayrrın devamı müddetince tarifeteriır' 
den yüıde kırka kadar tenzilat yap• 

caklanm bildirmişlerdir. 

936 Maliye bütçesi 
8,734,020 Lira 

Ankara, (Kurun) - Yeni maliye teş 
kilatı kanun layihasına bağlı kadroya 
göre maaşlr memurların say-sı 5963 tür. 
Bunların senelik tahsisatı ise 5,243, 196 

lira tutmaktadır. 
Ücretli memurların sayısr 3253 olup 

ve senelik tahsis;ıtları da 1,854,120 1i -
radır. Buna hususi idarelere devredi • 
len: fakat muhassatı eskisi gibi umu • 
mi bütçeden tesviye edilecek olan 2701 
memura verilecek ve yekunu 1,645,704 
lirayı bulan mikdar da ilave edilirse: 
1936 yıh maliye bütçesinin 8,734,020 

,.,, 
liraya baliğ olduğu anlaşılmrş olur. '/. 

Halbuki ayni vekaletin bu sene 
bütçesi 7,536,960 liradrr. Demek ol" 
yor ki yeni teşkilat kanunun tatbikiı1 
den sonra, maliye vekaleti bütçef 

' 1, 197 ,060 lira mikdannda artmış oll 

caktır. ., 
Bununla beraber bütçeye yeni ııı 

külfet yükletilmesinden içtinap edile 
rek maa§ tertibinden 143,520 }iraı11~ 
mevkuf tutulması ve yeni bütçede 3A 
bin 920 lira tasarruf yapılması muva 

fık görülmii§tür. 

lstanbııl Asliye ikinci Ticaret Mah lstanbul Beşinci icra Memurıuüt"' 
kemesi nelen: dan: 

Almaniadan Dresden şehrinde Art- Mahçuz olup ikinci ve son artııt' 
bur Hecker fabrikası tarafından si- ma suretile paraya çevrilmesine ~-; 
parişi Uzerine Galatada, Mahmudiye rar verilen ev eşyası 15151936 tarib~ 
caddesinde 71 numaralı mağazada müsadif cuma günü saat 10 dan i 
tüccardan Karekin Horhoroniye gön- haren Şişlide Bomontide İzzet p~ 
derilen ve mcbü tesellümden imtina'i sokağında Roto apartımanı 1 No· 

1 

üzerine fabrika vekili Hikmet Ziya dairesinde satılacağından talipleri' 
tarafından satışı istenilen İstanbul hazır bulunacak memurumuza rnur' 

caatları ilan olunur. 
c:~1nrüğünlin H. 3/ Q antreposunda ) 
b l K H -

(V. No. 1595:~ 
u unan . . markalı on sekiz balya _ ;:::" 

R. S. lokomotif markalı 120X120 san- ıarm, satış günü olan 23 Mayıs ı9 
tim eb'ndında ve muhtelif kalınlıkfar- sabah saat 10 raddelerinde me;ıot 
da 116 adet ve 65 adet amiyant conta gümrük antreposunda bulunabilecer 
levhaları mahkeme tarafından açık leri ilan olunur. 
artırma Ue satılacağından, talip olan-
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laglltere tlç ı•J bekliyor: Parasız 
Meselenin üzerinden "Sünger geçirmeğe,, de hazırmış! KURUN hekimleri mektupla soru·· 

1 ( U •t yanı I incide) 

Resmi mahafilde ~ide edilebilen 
Yegane malumat şudur: 

ltaJya, Habesistan murahhası 
ile birlikte bir ~asada bulunmağı 
kabul edemezdi. Çünkü Habeşistan 
hundan böyle ttalya imparatorluğu 
ecza.sındandrr. 

"ZECRi TEDBiRLERi TERK 
ETMEK DELiLiK OLUR .. 

Londra, 13 (A.A.) - Timcs gaze. 
tesi yazıyor: 

Milletler Cemiueti dün çok iyi ha
reket etmiştir. Bazı işlerin başka zcı. 
manlara bırakılmasını al:ıl ve ba.ııire. 
tin emretmekte oldı•fjrı a/ırıal vcrdır. 
Ccmi11ctin faaliyet r:c icraatı Habeşis
tandaki rnkayiin mecrasını değiştire. 
bilseydi o ~aman seri kararlar alın. 
lllası nıcrzrw bcılısolabilird;. Uariz 
bir taarruzun ı ·e /Jir düzin. -len fazla 
taalılıütlcrin ifıhil crlilmc .::inin tevlit 
ettiği mesuliycllcr meselesi ()tjfr el 
çabukluğu ile lıallcdilcmrz TC'sirle
ri derrcc;;i lıcr ne alurşn olsun =cer~ 
tctbirler sistçmini t~rkclmek r.ıdcta 
bir delilik olur. 

l'ENI JJ/R KOı\ ,lilfJl' TEKT IF 
0/,UNUYOR. 

Londra. 13 ( .\ .A.) - T.ordlar Ka. 
mara.qmda J.ord Sempill: "Dünyaya 
Yeni ha hn clüz<'n vermek İngiltere. 
nh 'azifcc;i değildir Milletler Ce -

l.eh~stan ordu 
teşkilatında 

B\iyük b=r değişiklik 
yapı:dı 

Varşom. 13 (.\.A.) - Bugiln neş
rolunan bir emirname ile ordu yüksek 
kumanda heyeti teşkilatında bazı 
tadilat yapılmıştır. ı 

Sulh zamanınd3 başkumandanlık 
'·azifcsi cumur n-isine aittir. Cumur 
tcjsj milli mfi d:ıfaaya ait bütün işleri 
~rnırnnmcle-rlc tanzim eder. Bu emir. 
ııameler iki imzalı olup cumur reisi 
ile birlikte harbiye bakanı da imza 
koyar. Terfilere ait emirnameler ge
nel enspcktörün ta.--vibile neşrolunur. 

Harp halinde başkumandanlığı 
genel enspe!d5r ifa eder. Ordu ens. 
Pektörler;nin ye kurmayın işlerine ne
zaret eder. 

l\lilli miiddaa komitesi "Cumu. 
riyeti miidaffa komitesi., adını almak
tadır. Komitenin reisi cumur reisi. 
dir \"e muaYini de genel ensp.:ktör
dür. Komite başkanı ile harbiye ve 
finans bakanlıklarından mürekkeptir. 
Kurmay reis i ,.e muavini ve ordu 
idare amiri de rey hakkı olmaksızın 
komite toplantılarında bulunacaklar. 
dır. 

ı 

FiHstindeki karışıkhklar 
bastırıldı 

Londra, 13 (A.A.) - Filistindeki 
lngiUz fevkalade komiseri dün akşam 
radyoda ulusa hitaben beyanatta bu. 
lunara.k knrışıkhkların bastırılacağını 
\'e mesullerin cezalandırılacağını ih. 
tar etmiştir. 

lngilt~re -Avrupa kablosu 
ikid 'r bozuluyor 

miyeti hiç bir vakit kurulmamış ol. 
saydı bizim için daha iyi olurdu.,, 

Dedikten sonra Avrui)ada sulhu 
temin için lngilfore, Almanya, Fran. 
sa, Halya ,·e Sovyetlerden müteşekkil 
bir lu~naeyil\ teşkilini ta\"siye etmiş
tir. 

verebilecek bir hadise olmuştur.,, 

FRANSA ARAYI BULMACA 
ÇALIŞACAK 

1 lanlara da cevap vereceklerdir 

ALMANYA ITALYAYI BAKU 
BULUY()R, 

Berlin, 13 ( A.A.) ,,,.. 1'erliner Mor. 
genpost gazetesi, B. Aloto;inin Cencv. 
reden geri ~ağrılma.-.ı hakkında şu sa
tırları yazıyor: 

"ltalyanın bu hadiseden sonra 
hala l\lilJetler Cemiyeti azası olarak 
kalması pek az muhtemeldir. Artık 
diplomatik görüşmelere tekrar başla. 
maqı imknsızdır." 

Berliner Lokal Anzeiger gazetesi 
diyor ki: 

"/talya görüşünün şimdi Cenevre. 
de vaki olan bu yeni hadiseyi intaç 
etmesi zaruri idi: 

il. ,/İloisi, koMC.11 celsesini terket
ti. Zirq kon11e11, RM1a1tın emri vaki
leri11i ıa,.ımalc isteme(1Jfkledir. Şim. 
di ne olqcfffjım kim.şe bilemez. 8. ı.Hu
snlini Milletler Cemiııetini terkedecek 
mi.'. Burası meçhul. Fakat ihtilci
fın ltalya ile lngiltere arasında değil, 
lflilletler Cemiyeti ile /talya araınnda 
olduğu hakkındaki /ngiliz tezine hak 

Adisababada 
s·r geçit resmı yapıldi 

Adisababa, 13 (A.A.) - Dün Ma
reşal Badoglio ile B. Bottai ve B. Ga. 
ribaldi hazır oldukları halde askeri 
bir geçit resmi yapılmı~tır. Mareşal 

bu münasebetle bir nutuk söylemiş. 
tir. 

Mareşal Greziani hasta olduğun
dan bu nümayişlere iştirak edeme. 
miştir. 

HARAR EMlRJ DEHALET ETTi 
Roma, 13 (A.A.) - Harrardan bil. 

dirildiğine göre, bu şehrin emiri, 
İtalyanlara dehalet etmiştir. Şehri 

bırakıp gitmiş olan ahali yavaş yavaş 
dönmektedirler. 

Fransız askerlerinin bulunması 

Paris, 13 (A.A.) - ltalya murah. 
haslar heyetinin Cenevreden hareke-
ti Pariste az çok endişe ile karşılan. 
nuştır. Bu hareketin nıuvakkat mı, ! 
yoksa daimi bir tedbir mi olacağı 1 
merak ve bunun Avrupa siyasası üze. 1 
rine yapacağı tesir endişe ile mUla - 1 
haza edilmektedir. 

Fransız mahfelleri, ltalyanın. zec. 1 
ri tedbirlerin devam ettiği müddetçe 1• 

Cenevreye dönmiyeceğini zannediyor. il! 
lar. 

Radikal sosyalist Republik gaze- • 
tesi diyor ki: ff 

"Fransa uzlaştıncı rolünü yapma.. I 
lıdır. Roma, flundan dolayı kendisi. 
ne minnettar olacaktır.,, 

Journal gazetesi, İtalyanın te- 1 
cerrüt etmesine imkan verecek bir si. ii 
yasadan s..ı.kınılmasını tav8iye ediyor. • 
Çünkü ltalya bu suretle Alman ma • 
nenalarının hükmü altına girecek. 
tir. 

KURUN okuyucularına yeni bir 
hizmette bulunuyor: Parasız mua • 
yene.. r 

KURUN hekimleri İstanbul ve u .. 
küdar ve Kadıköy taraflarında hafta
da birer gün KURUN okuyuculanru 
parasız muayene etmeye hazırdırlar. 
Bundan istifade etmek için sadece 
KURUN okuyucusu olmak ve ncı

rcttiğimiz kuponlan kesip biriktir
mek kafidir. Yedi kupon bir defa mu
ayene için yetecektir. 

MUAYENE YERLERi 
İstanbul için muayene yeri Kurun 

idarchancsidir.Okuyuculanmız, Anka 
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya
nında ''V AKIT" kütüphanesine mü
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
yedisini gösterdikleri takdirde kcn• 
dilcrine bir vesika verilecek ve bu ve. 
sikayı alanlar pazartesi günleri öğ
leden sonra aaat 14 den yirmiye ka· 
dar kütüphanenin üstünde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi • 
lcrini muayene ettirebileceklerdir. Echo de Pari.s gar.etesinin dış işle- •I 

ri yazıcısına göre, Cenevrede ltalya. h 
nrn kati bir çekilmesi mevzuu bahis g • Üsküdar için muayene yeri Us • 
olmadığı zannedilmektedir. Zira, 9. 

DtCER YERLER 

•• küdarda Ahmcdiyedc cenaze yanın -
ltalyanın Cenevrede kalması geren ı :ı daki 20 numaralı evdir. Muayene gü-
son baharda MU8oliniye bir çok fay- •• nü ve saati cumartesi günleri öğlc

den sonra 14 den yirmiye kadardır. dalar temin etmiştir. ı 
• Kadtköyünde muayene yeri MU-

yen• Fransı 11 hürdarda 30 numaralı doktor Lcon'un 
) Z H evidir. Muayene günü çarıamba, sa· 

hükômetine n ati 14. 20 arasıdrr. 
•• • Beyoğlunda muayene yeri Par • 

Radikal sosyalistler de fi makkapıda tramvay durağrnda 133 

I• numaralı Hasanbey apartımanmda 2 
tştİrak edecekler 1 inci katta rôntgcn mütehassısı ALt 

,ı 

Faris, 13 (A.A.) _ Kabinenin cu • ·ıı MAHiRin muaycnchanesidir. Bu • 
martesi Cumurreisinin baıkanlığı altın- 1ı1 

rada muayene günü pazar, saati 14·18 
arasıdır. 

da toplanacağı zannedilmektedir. Yarın ı 
için Cencvreden buraya gelmesi bek • : • Kasrmpaşada Postahane kartı • 

P 1 B · Iİ sında Trakya apartrmanmda doktor lenen au oncour, beynelmılel vazi - • 
yet hakkında izahat verecektir. IE Kirimi muayenchancsidir. Muayene 

günü pazartesi, muayene saati 14·20 
RADiKALLER HOKO.METE IŞTL arasıdtr. 

RAK EDECEKLER li Yukarıda işaret edilen yerlere ya· 
Paris, 13 (A.A.) - Radikal sosya • D zılı saatlerde KURUNun yedi ku • 

list partisinin icra komitesi bugün öğ• H ponu ile müracaat edecek okurlanmız 
leden sonra toplanmı§ ve reis Daladicr'· il KURUN doktorları tarafından para
in kısa bir izahatini müteakip sosyalist- ii sız muayene edileceklerdir. 

sayesinde yağmadan ve yangından terin teklif ettikleri şekilde partinin jl RöNTGEN iŞLERi 
kurtulmuş olan Direda'da normal halkçılar cephesi hükQmetine ·iştirakini il Yedi kupon karşılrğında KURUN 

gen miltehaasısı Bay Ali Mahir film 
almak hususunda da hastaya uaml 
tenzillt yapacak ve her türlll kolay· 
lığı gösterecektir. 

RADYOLOJtK VE OPERA TlK 
MUAYENELER 

Doktorlarımız tarafından muay· 
yen günlerde yapılan muayenelerde 
bazı radyolojik ve operatik mua. 
yenelere ihtiyaç hasıl o1duğu görül· 
milt ve bu gibi hastalardan 
Şiılideki Şifa Yurduna ve • 
ya Kadıköyünde Moda caddesinde 
Röntken apartımanmda Röntken mil. 
tehassısı Bayan Saadet Kamilin mua 
yenehanesine müracaat edeceklere a
zami tenzilat ve teshilat gösterilmesi 
karar1aştın1mıttır; ancak bunun L 
çin önce idarehanemize yedi kupon 
getirmek ve sağlık servisimizden 
bu müesseselere hitaben bir tezkere 
almak l!zımdır. 

Doktorlarımız fstlyenlerin tansı • 
yonuna da bakacaktan gibi Betao • 
ğukluğundan, kulak hastalıklanndan 
gikayetleri olanların da temin edi • 
len mütehassıslar tarafından, aafhk 
servisimizin vereceği vesika muka· 
bilinde muayyen günlerde parasız 

muayeneleri de kararla1tınlmı1ttr. 

MEKTUPLA DA SORABiLiR
SiNiZ 

Gerek İstanbulda gerek diğer 

şehirlerimizde bulunan KURUN o
kuyucuları, yedi kupon göndererek, 
sağlık bahisleri üzerinde istedikleri
ni mektupla da sorabilirler. Yalnız 

sorulacak şeylerin açık oltnasr, has • 
talık anlatılırsa duyulan ve görülen 
arazın geniş bir şekilde anlatılmau, 
şimdiye kadar gördüğü tedavi ıe • 
killerinin de İzah edilmesi lazrmdrr. 
KURUN hekimi bu sorgulara KU • 
RUN gazetesinde hususi bir sütun • 
da cevap verecektir. 

KUPONLAR 

Kuponların nc§ri devam eC!cceli • 
tir. Kupon biriktirmek için tarih sı
rasına riayet etmeye zaruret yoktur. 
Yedi kupon gösteren ber okuyucu 
bir kere muayene edilmek hakkım 

kazanmış demektir. 

DiKKAT - Kuponlarmua her 
gün birinci sayfamızda, gazetemizin 
başlığı yanrndadrr. 

hayat avdet etmiştir. kararlattınnıştır. l!i sağlık servisinden alınacak bir kart· 
YACJIA EMRiNi iMPARATOR LEON BLUM'ON TEMASLARI • la müracaat edildiği takdirde ront· 

VER'1/Ş' (A -~--11·-···---·-·---------=--•••••••ml ' · Paris, 13 .A.) - Leon Blum bu- ... ---- .................... .. 
Rom~13 (A.A.) ~Ad~babadan . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

llildirilcl.iğ~ne göre, İtalyanlar Anu-
gün de muhtclıf siyaset adamlariylc iE• 
tişarclerine devam etmiştir. Henüz ra-

pah ve yerli unsurlar nezdinde bir hatsrz bulunan dış bakan Flandin'i de ş • k t • H • • 
anket yapmışlardır. Neticede şehrin ziyaret etmiş ve kendisiyle oldukça u ' . ır e ) ayrıyenın 
yağma edilmesi emrinin, hareketin. 
den evvel bizzat Selasiye tarafından zun süren bir mülakatta bulunmuıtur. l lbd iliği t ·ıAt( 1 
tahriren verilmiş olduğu anlaşılmış. ----------- yen as e enzı n 1 paso arı ve 
tır. ~:::;,::Birinci suıh Hukuk Mah- Boğaz halkına karşı yapılan kolaylık· 

INGILTERE SEFiRiNi Kilera ve Nuanıo vekili Ahmet A- Jarı gösterir mftblm Ve bilyilk flBDID 19 
ÇEKiYOR MU? d 

rifin Ortaköy e Portakal sokağında Mayıs Salı nUsbannzda okunm·asını 
Londra, 13 (A.A.) - iyi bir kay- 12 No. ıu hanede oturan doktor Jozef 

na.ktan haber verildiğine göre, artık aleyhine ikame eylediği fekki haciz........ tavsiye ederiz. 
Adisababada bir Habeş hükumeti bu. davası .üzerine mUddeaaleyhe ilanen--- --------------------------
lunmadığrndan lngiltere hükumeti o. yapılan tebligat üzerine gelmediğin
radakf elçisi Sfr Sidney Bartonu ge- den gıyaben muhakemeye devam olu
riye çağıracaktır. Mamafih Adisaha. narak mahkemc'nin 935157 No. ıu tcd
baya hir lngiliz konsolosu tayin edt. biri ihtiyati dosyası celp ve tetkik 
lecektir. edildiğinden bahsile muamele!: gıyap 

Akhisar Belediyesinden: 

"Gözlerimiz MilletLondra, 13 (A.A.) - Posta ve tel
graf bakanı, İngiltereyi Avrupa kıta • ı 
sına bağlıyan bir telgraf kablosunun bo er 
zulduğunu tebliğ etmi§tir. Bu arıza 48 

Cemiyetinde !,, 

kararının 15 gün müddetle ilanen teb
liğine karar verilmiş olduğundan mu
hakeme 1/ 6/ 936 tarihine rnüsadif pa· 
zartesi günü saat 10 na talik :kılınmış 
ve müddeti kanuniyesi zarfında tah
riren itiraz edilmediği ve yevmi mu
hakemeye gelinmediği veyahut bir 
vekili kanuni gönderilmediği takdirde 
müddeinin iddiasını ve vakaaların ka
bul edilmiş addolunacağı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

Haddi layık görüldüğü takdirde 25 mayıs 936 tarihinde saat 18 

da ihale edilmek üzere 2490 sayılı kanun gereğince kapalı zarf 
usulü ile ve 1200 lira mukadder bedelle itfaiyemiz için yedeklerile 
birlikte bir adet motopomp mübayaa edileceğinden isteklilerin Ak-
hisar belediyesine müracaatları ilin olunur. } 

saat zarfında ortaya çıkan ikinci arı • imparator davasını mii
zadrr 

· dafaada devam edecek 
latanbul ikinci ticaret mahkemesin • 

den: 
Londra, 13 (A.A.) - Negüs, Reu • 

tcr'in Kudüs muhabirine beyanatında 

demiştir ki: (V. No. 15949) Davacı Hasan ile dava olunan Be • 
Yoğlu Y enişehirde eski karakol binası
nın bulunduğu hanede mukim Hacı Ba 
kır aralarında mütehaddis alacak dav<:• 
sının cari muhakemesinde dava olunan 
liacı Bakırın ikametgalunın meçhuli -
Yetine binaen bir ay müddetle ilanen 
tebligat ifasına karar verilmi§ olduğun. 
dan tnuhakeme günü olan 17-6- 936 
Çarıamba günü saat 16 da mahkeme • 
de bulunmadığı veya vekil göndermed:. 
ii '-kdirdc muhakemesine gıyaben ba
kılıeatr tebliğ makamına kaim otmak 
Uaere ilin olunur. (V. No. 15959) 

Henüz kat'i bir proje yapmıf bu • --------------
lunmuyoruz. Fakat ileride Londraya 
gitmek ve Milletler Cemiyetinin ıelc • 
cek toplantııından evvel de Cenevreyi 
ziyaret etmek fikrindeyiz. Haklı dava • 
mızı müdafaaya ve memleketimizi ec • 
nebi askeri i91alinden kurtannak için 
muslihane çahtmaya devam azminde • 
yiz, gözlerimiz bili Milletler Cemiyet;. 
ne müteveccihtir. Ve olan her ıeye rağ· 
men Habetistamn an'anevi istiklilinin 
tam olarak iadesi hususunda hali ~1-
letler Cemiyetine itimadmuz ... dır. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Müte/ıa,.ın 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar ts. 
tanbulda Dh·anyolunda (104) numa . 
rah hususi kahinesinde hastalarını 
kabul eder. Sah, cumartesi cilnleri 
sabah "9 1/2 . 12" saatleri hakiki fı. 
karaya mahsustur. Herkesin halim• 
ıröre muamele olunur.Muayenehane,.,, 
n telefon: 22398. Kışlık telefon:21044. 

Akhisar Urbaylığından: 
Haziran 936 batından itibaren Urayımız Fen heyeti kadrosuna 

120 lira ücretli bir mühendis alına cakhr. isteklilerin 2799 sayılı ka

nunun 5 !.nci maddesi mucibince yapılacak inha üzerine Bayındır· 

lık Bakanlığınca tayini yapılmak üzere 1035 sayılı kanunda yaı.ıh 

vesikalarile birlikte yazı ile Uray ımıza baş vurmaları ilin olunur. 

ZAYİ 

Tıp fakültesinden aldığım hüviyet 
cüzdanımı kaybettim. Yenisıni alaca· 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

328 Ihsan Hasan 
(V. No. 1:5927) 

(2453) 

SATILIK ARSALAR 
Küçükyah iataıyonuna üç daldb 

mesafede dcnüc nazır bir tarafı aafalt 
muhtelif eb'adda yirmi bir parça ana 
satılıktır. İsteklilerin VAKIT propa • 
ganda servisine müracaatlan. 



1 
• 

'ABONE ŞARTLARI 

MemleketımlZde 

Yab:ı.ncı yerlere 
Posta birllğtne / 
girmiyen yerlere~ 

Yıllık 

1M 
1350 

180 

6 aylık S aylık 

420 2315 
725 tOO 

950 000 

~ı 
110 1 
150 i 
1110 

TUrkiyenln her posta merkezinde KUltUN'a abone yazılır 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

tstanbul, Ankara Caddesi, ( \' AIUl yurdu) 

jldare: 24370 
Telefon l Yazı ışıerf, 21418 

Telgraf adresi : KURUN lııtanbuJ 

Post& kutusu No. 46 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletme ~ 
,, Umum idaresi iltınları 
' " 

Muhammen bedelleri, muvakkat temınaı mikdarları ve eksiltme 
şartla.rı aıağıda yazılı malzeme 11 haziran 936 perşembe günü ka
palı zarf usuliyle Ankarada ldare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin muvakkat teminatlarile tekliflerini ve 
kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün sırasile saat 14 - 14,30 ve 
J 5 de Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(2577) .. 

Cinsi Muhammen Muvakkat Ek3iltme 
bedeli teminatı sa.ati 

1 - Galvanize oluklu saç 6808 lira 510,60 lira 15 

2 - Galvanize saç 5940 
" 

445 50 ,, 15.30 
3 - Teneke levha 540 ,, 40,50 

" 
16 

Halen haftada iki gün işlemekte olan Toros Sür'at katarlarının 
16 - 5 - 936 tarihinden itibaren haftada üç gün işliyecekleri ve 
Haydarpaşa-d~n pazartesi, çarŞamb a, cuma günleri F evzipaşadarı pa· 
zar, çarşamba, cuma günleri kalkarak e.şağıdaki Larifeyi takip edecek 
leri muhterem yolculara ilan olunur. (955) (2400) · 

Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 

Haydarpaşa 

lzmit 
Bilecik 
Eskişehir 
Ankara 
Boğazköpril 

Kayaeri 
Boğazköprü 

Kayseri 

Boğazköprü 

Niğde 
Ulukışla 

Adana 
Fevzipafa 

Paz.a.r, Çarıamba Cuma günleri 

Fevzipaşa 

Adana 
Ulukışla 

Niğde 
Boğazköprü 

Kayseri 
Boğazköprü 

Kayseri 

Boğazköprü 

Ankara 
Eskişebir 

Bilecik 
İzmit 
Haydarpaşa 

Varış 

11 01 
14 ıs 
16 24 
21 42 

5 25 

s ıs 
6 00 

7 52 
9 26 

12 44 
16 15 

Varıt 

14 10 
18 46 
20 10 
22 32 

22 25 
23 30 

6 50 
12 07 
14 13 
17 32 
19 40 

Kalkış 

9 00 
11 03 
14 19 
16 38 
21 54 

4 55 
s 40 

5 33 
7 58 
9 34 

13 08 

Kalkış 

11 00 
14 30 
18 56 
20 16 

22 05 
23 10 

22 42 
7 03 

12 22 
14 16 
17 34 

Taahhüdünü kısmen ifa edememesi hasebile mukavelesi feshedi· 
len bakiye mikdar 101 adet kurşu r. pens ve tarih rakamının kıymeti 
aabıkı olan 810 lira beddle müteahhit nam ve hesabına 15/ 5/ 936 
cuma günü saat 10 da açık eksiltmeye konulacaktır. Bu İşe girmek 
iıtiyenlerin 51 lira 60 kuruş muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikalarla birliktt: eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız 
olarak da~ıtılmaktadır. (2285) 

'-- .. PERLOOENT. d , ""atUftllf\11 
tırc h HınlıtMtlı, 

ılr• •l•:ı "' bıleomı. ura•tl s )1Jıı.ıyu•11I 
Nlı ol•n bu "'•'"" d , ı,,.ı c;QrOmıUın 
•orur dit ıUerınl lıun•tltndırır . l'ltlttl 
11rlnft1lr ff lnunın gOrOnlh •ft1•nl 
artırır. 

-·+ "" "'"""- . ,,.,,,~,.,,' .,._ ~ ... ~ 
~-~ -.<~, .. ".-U• ~·......ıt 

1 :J J ; ı '' J •l J : i 1 

·~ ·Ademi iktldaf: 
Be·l ge~şekliği 

ne en tesi,li bir ilaç SERVOlN 
dir. İhtiyarlara genelik yorgun· 
lara dindik verir. Taşraya posta 
ile 175 kuruş11 gönderilir. 
Sirkeci Merkez Eczanesi Ali Rı.za 

Be§ikta§ icra Dairesinden : 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze alı
nıp paraya çevrilmesine karar veri
len kahve rengi istor ve buronz kor
nej mayi çini soba ve tabla ve boru 
manken sandaliye beyaz nikel iki ki
şilik karyola ma somya belediye ru
sumu ve ihale pulları müşterisine ::ı.it 

olmak üzere 21/51936 tarihine müsa
dil perşembe gtiıiÜ saat 10 dan 12 ye' 
kadar Beşiktaş Akaretlerde Spor cad
desi 92 No. lu apartıman 1 dairesin
de satılacağından talip olanların ma
hallinde hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunuur. 

inhisarlar Istanbul baş 
müdürlüğünden: 

Hükmü mayıs 936 sonunda bitecek olan içki satıcılığı tezkerele

rinin yenilenme muamelesi Beyoğlu dahilindeki satıcılar için 936 ma

yıs 15 ili 22, ve İstanbul ile diğer mıntakalardaki ~atıcılar için de 
aynı ayın 22 ila 30 tarihi arasında yapılacaktır. 936 haziranının bi
rinci gününe kadar tezkerelerini yenilemiyerek içki satanlar !fıatHc:tff: 

da kanuni icaplarm tatbik ~dileceğini ve mmtakaları dahilindeki satı

cıların eski tezkereleri ve birer fotoğrafla zamanında müracaat ede-

rek yeni tezkerelerini almaları ilan olunur. (2277) 

(V. No. 15937) 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

911511936 vaziyeti 
ıı Pl\SIF 

Ser11tay• .............................................. : ........... . 
İhtiyat akçesi ....................................................... .. 

M.366.8!i2 35 
\1 l •d•wUld•kl Banknotl•r: 
\Deruhte edilen evrakı naktiye L 1 !58.748.565.-

AKTiF 
Kas11 : 

Altın safi kilogram 16.940,4301L23.828.~70 -
Banknot . • • • • .. l 2 052.t 17 -

Ufaklık . • • • • . .. .486.065.35 

Dahildeki Muh•blrler : 

Lira 

Türk lirası • 2082.762.78 2082 762 78 Kanunun 6 ve 8 inci madde 
lerine tevfikan hazine tarafın-

t-. erlçtekt Muh•blrler . 1dan vaki tediyat. ı I.907.891.-

Deruhte edilen evrakı naktiye-
146 840 672 -

ler. 606 520 63 

Lir• 

15.000.000. -
l.551 182 53 

Altın Safi kilogram 4.524,006 j 6 363.376 J ı 
Altına tahvilikabil Serbest döviz-

Diğer dövizler ve borçlu kiliring 
bakiyeleri . . . . • , 17.675.931.33 24 645 82807 

l
bakiyesi . . . . • • 
Karşıhğı tamamen altın olarak 
tedavüle il~veten vazedilen L 16 000.000. - 162 840 fi-2 ..;;: 

Hazine Tahvillerl: ı 7.988 9, 8.J~ 

1 1 
D. eruhte edilen evrakı naktiyel 
karşılığı. L J 58.74&S63. -

Kanunun 6 ve 8 inci mad·ıı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ delerinetevfikanHazine tara 

TUrk Lirası Mevduatl-······ .. ········-·········· 
Döviz TaahhUdatı 

!Altına tahvm kabil dövizler1
1 2 708 289.~9 

Diğer dövizler ve alacaklı ki- 1 

Belediyenin tasdikinden geçmi~ ve heyeti umumiye parçaları fından vaki tediyat. .. I I.907.891.-

üzerine yarısından az inşaat yapılmış ifrazlarda mevcut arsalar üze- Senedat CUzdanı . 
rine bir kattan fazla inıaata müsaade edilmiyeceği ve yarısından Hazine bonoları • ., L. ı 67 J .000 _ 

fazla inşaat yapılmış ifrazlarda ise mevcut binaların vaziyetine göre Ticari senetler • · 8 928.249.60 

ayrıca irtifa tayin olunacağı belediyemizce tekarrür ettiğinden ile· Esham ve TahvllAt CUzdanı. 
ride hiç bir suretle zarar ve tazminat iddia ve talepler kabul edilmi
yeceli cihetle bu gibi ifraz sahip terinin bu cihetleri ~.lıcrlara bildir
meleri alakadarların malumatı olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

(Deruhte edilen evrakı nak
\ \tiyenin karşılığı esham ve 

tahvilat itibari kıymetle 
34.806 087.56 

146.840 672 -

1 O 599.249 o O 

(B.) (2610) B Serbest Esham ve Tahvilat .. 4.307.9i3.59 38.614.01 J.l!i 

l<eıif bedeli 9141,47 lira olup 15 - 5 - 936 tarihinde kapalı 
zarf usulile ihalesi yapılacağı ilan edilen Çemberlitaştaki eski ma
<ırif binasının tamirine ait olan evraka bağlı şartnamede bu işin 20 
haziran 936 tarihine k~dar bitirileceği yazılacak . iken sehven 20 
mayn 936 yazılmış olduğu sonradan görülmüş olmakla keyfiyet ala· 
kadarlarm malfunu olmak üzere ilan olunur. (B.) (2633) 

Avansl.:tr: 

Altın ve döviz üzerine avansı ~ 30.<l63. l 3 
Tahvilat üzerine avans. . 6.:558.203 7 l 

Hissedarlar·· ................................................... . 

muhteUt 
Yekin 

1 

6 588 b6fi.R4 

4500000 -
3 911 56.i c 6 

t74 149.60S 85 

ı 
1 

ı 

liring bakiyeleri . . • ., 20.226.7 57.37 

Muhtelli .......................................................... . 
22 g~s 041l 1s 
53.SJ:i 120 17 

Y ekOn !74.149.605.8! 
2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

Sahibi: ~SIM US - VAKIT Matbaası Neşriyat Direktöril: Refik A. SevengU l•konte haddi ylizde S 1·2 - Altın üzerine avans yUzde 4 1·• 


