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'(Y azISI :1 üncü sayfada) 

Zecri tedbirler Yaralılar Anlatıyorlar 
'toplantıda lsveçin şiddetli tedbirler K .f 

istiyeceği anlaşılıyor eşı rapor~ A bugün . verilecek, tüyler örpertici facianın 

1 hakıkı sebebı de bu suretle anlaşılacak 
ngiltere ekseriyete uyacak! . v • • • • 

--------ı Toplanb pnünün yaklaımuı En dıkkate deger noktalardan bırısı devrılen ara-
Suriyedeki ;;~~,i~d:°i: ::':~~i: bamn daha Altmbakkalda iken firen tutmamasıdır 
ra h ts 1Z11 k mıya batlamıtbr. Dün ıelen ha- · a berlere ıöre, toplantının on gün fı 
SoııamanlardaSuriyedeSJkmkıs. ıürmeıi muhte~eld!r· Ko~ite y~I- Bacakları koınan ma·· ettı·şı·n so··zıerı· ~ ve k k1ıklar oluyor Bura. mz mevcut tedbırlerın tatbık tarzıle f' L j ' hidise~r: inkişaf ~ man. değil, tedbirlerin eımiline ait bü -

'devlet :ıan Fransa için ciddi bir ün tekliflerin tetkikile. u.fraıacak -
~ teklini almış bulunuyor. Suri. tır. Petrol ekıperlerının raporu 
~ Fransanın yaptığı şey nedir? ıs. büyük bir dikkatle tetkik oluna -
~ ve karıııklıklar ile memnunL caktır • • • . 
~erini gösteren Suriyelilerin Bundan başka, t.edbı~lere ışh -
1._-::- · edir" rak eden devletlerın hmanlarını 
~n gey D • J ) • ·ı • d k 

l'ransizıar mesuliyeti Suriye nas. ta yan tıcaret gemı enne e. a -
~erinin vatanperverliği kendi palı bulundurmalan yolundakı tek
~lanna alarak mandater devlet lif de incelenecektir. Milletler cc
lle birlik çalışmağa engel bir durum miyeti mabfelleri, tedbir her hılngi 
~etmelerinden şikayetçidir. (Sonu Sa. 2 SU. 3) 

Bi&ina görlifilmüz ıudur: 
liandater devlet olan Fransa Surl. yasetinin tatbikine yardım edecek ya. 

~-Ym"letebilmek için bu memleketi bancı muhacirler getiriyor. Türkiye . 
~ kQ.çilk parçalara ayırmış, en den giden Ermenilerin veeair töpheli 
'ı>ıı Yapılan. kanunu esasiye göre Suri. elemanların Suriyeye yedetthilmeleri 
~birbirlerinden ayn sekiz muhte. bundandır. Fakat dıprıdan getirilen .. •• • "luımeti 

idare taladmatı vücuda getirmiştir. bu yabancı muhacirler Suriyede ya. ruyıq ıati ' 

~ titr da~;&~d&-' ~--tpf&u..~l~t.lil& , reısı, ıa.r, nlllrüı ean•aıw-ına ve .u.leklerine • 
leea.tre vardır. Esasen küçük olan bir konomi yolundan birer rakip oluyor. 
'1eketin bu kadar parçalara aynL lar. Bu suretle yerli ahalinın yaşama 
~ ta.bil olarak idare masraflarını vasıtalannı ellerinden alıyorlar. Öbür 
'ıtırır. Bu masratlar ise halktan ver. taraftan Fransayı merır ı.Ul e .. n c 
ti teklinde alınır. yerli ah•'i Uz.erine bir tazyik lleti kc 

itte bugün Suriyelilerin en büyük siliyorlar. Bu suretle yabancılar Fra,.. 
litra.yeUeri vergilerin artık tahammUI sadan aldıklan kuvvet i'" yerli )'" 
~nıez bir dereceye gelmiı olması. il.zerine h&kim bir mevkie çıkıyorlar. 
~. idare taksimatının artmasından Onun için gUn geçtikce yabancılara 
'-lıteveıut olan vergi ağırlıklarını ha. daha ziyade esir olduklarım gören 
~tebilmek için Suriyeyi bir tek i. Suriyeliler kendilerini kurtarmak çare. 
'""l'e altına almak fikri derhal hatıra sini yine Suriyenln birliğinde ve is. 
~-bir tedbirdir. Fakat bu tedbir yu. tikli.linde buluyorlar. Fransızlara ge. 
~ işaret ettiğimiz gibi Suriyede lince, onlar yine Suriyelilerin bu arzu. 
~ .... ıetebilmek için burasını idarece larmı kendi aleyhlerine dönen bir ha. 
~kendisi için bir sistem o. reket ~klinde görUyorlar. . • B~an. lıailen firlıet mül~ttifi B. Niymi laa.taneJe, devrilen arabaılan bir göriinaı, 1Hıeofr h-
~kabul etml§ olan Fransanm i§i. Vazıyetin bu manzaram gözönilne ailen diler bir liitbalat: Yelkencı B. Mehmet. 

~g~~ez. Bundan dolayı Suriy~ n~- alınır ve Suri~entn lngillz mandası al. Kazo.ga ait diğer resimlerimiz son sanı1amızdadır. 
).~tlerl ile mandater devletin sı. tmda mllatakil bir idareye mazhar o. , / 1 

·~ telif edilemez. lan 1rak ile hudutca bitişik olduğu Şfohane yokufunda olan, ıimdiyeJ sabah daha iyi anlqılmıgtır. mm bekliyordu. Saat , dolma dbiriı 
l'ine Fran8a Suriyede yerli ahali. hatıra getirilirse Fransa için mesele. kadar misli görillmemif tramvay faci. Şi§1ıane yokuşu ve civan erkenden müddei wnumt Bay Hikmet Onat U. 

t..a hu.dmet hissiyatı ile karplqtık. nin nezaketi kolayca anlaşılır. asmı dUnkil sayımızda yumI1tık. Ka.. binlerce halkla dolmuştu. Zabıta me. müddei umumi muavinlerin<len B&/ 
~bu memlekette dıp.ndan kendi si. ASIM US zanm çok acıklı ve korkunç şekli dUn murlan kazanın olduğu yeri .cordon Hikmet Sone!, altıncı ıube mlldüril 
~ altına alDU§lar, kazanın olduğu yerden Bay Faik, belediye makine 111beal .._ 

isyan bastırıldı nıı? 
Asiler bir şartla itaat edeceklermiş : 

Militarist bir kabine kurulursa! 
Japonyadaki ilıtilalin lıedefi çok telılikeli sayılıyor 

6a,,G AonlertuU& tol!_lı7an lllP!'n lmP.!l'aforJı MiWo ile 
- - T ·- - ~ "' .. (Ya&111 2 hadde) 

kimseyi karşıdan karşıya geçirmiyor. fi Bay Nusret, fen mUpviri Bay HuL 
lardı. ki, tramvay firkeU hareket mUdUrll 

Yoldan çıkıp devrilen ve parçala . Bay lmıet, yol dairesi mUdürll Bay A. 
nan tramvay arabasının ise Uz.eri ör kildir, bat mUhendia Bay Blanpr, mi. 
tWmUtttL fettl§ Sezai kaza yerinde topı•m• 

Kazayı gar.etelerden öğrenen ve bulunuyorlardı. 
tramvaylarla Beyoğlundan Eminönü . KEŞ/r işi 
ne inenler kaza yerinde toplanıyor Keşif heyeti tamamlandıktan 80lll'& 

herkes birbirinden malfiınat soruyor. tramvay seferleri kesildi. K•nnm oL 
du. Bu arada yaralı sayısı Uzerinde, duğu yerler iplerle çevrileftk ketle 
herkes bir tahmin yilrUtUyordu. Gece başlandı. Heyet evvell Beyoğlu kay • 
sabaha kadar hldise yerinde meşgu· makamlık binasınm önUnden bqbya. 
olan Beyoğlu kaymakamı Bay Dani rak rayları muayene etmiş, bu suretle 
hadise yerinde dolaşıyor, keşif zama. (Sona. Sa. 4 Si 1) 

O MESELE/ 
l::ımi"1e lnz. orta olml direlr-1 Demiftilı. Dememeli İmİfl& • 

tör/erinin çocuk velilerine yolla • Y anılnllflZ. Biz ona yaaniare 
dığını öğrendiği melıtap ii::ıeri - Şerel •kalı muharriri d.,,..,e 
ne lıtanbullu bir arkaJllfln ya- lıendilerinin de ıereline oe ın-' 
dılılannı uygun bulmamlflık iıteğine bir ima bulmaıtalı. De@ 

"Şerefli çocuklar, iliyİften rene bu bala.. dönen •afırfamii 
uzak çocuklar, biribirlerini kıı- gördükten •onra Şerel solıafı .. 
kandırm_ıyan çocuklar >:eliftir - ltaniri demenin yerinde olmcu/ıP 
mekte .bıze ortak olunuz dıyen bu • • • • 
temiz yürekli okul direktörlerine nı ıBrf!yona. 8ır ftl)'etimtı yolıı 
bir Şeref sokağı muharririnin hi- ama bır daJaa dolmnmalı lcbıın ~-
tabı hu Mrt ve heaapıız sözler o- lir•e o pnan ad isine ıliflü/ıl.ı 
lamas.,. ,..,.,. .lql,e .,...._ ,,.~ " . 



- Z - KUUU"1 28 ŞUBAT 1936 

isyan bastırıldı mı ? 
Japonyadaki isyana dair dün 

muhtelif kaynaklardan bir çok tel
graflar geldi. Bununla beraber 
bu haberlerin çoğu biribirini tut -
mamakta, bilhassa isyanın neti -
cesi hakkında sarih malumat ver
memektedir. 

Tokyodan ·gelen telgraf -
lara göre, maliye bakanı Taka-
haşi aldığı yaralar yüzünden öl

müştür. Asiler iç bakanlığı daire
sini bopltmışlar, kışlalarına dön
mek yolundaki teklifi kabul etmiş
ler, otuz altı saat süren kargaşa
hlctan sonra Tokyo normal hayata 
dönmiye başlamıştır. İmparatorun 
sarayında bir divanı harp toplan -
mıştır. Vilayetlerden çağırılan bir 
çok alaylar, hükiimet kuvvetlerini 
takviye için Tokyoya gelmişlerdir. 
Örfi idare kaldırılmııtır. Devlet 
meclisi Mikadonun başkanlığında 
gizli müzakerelerine devam etmek
tedir. Bu konferansta, prensler, 
hususi müşavirler, harp müşavir
leri ve kabine azası bulunmakla, 
buhranın önüne geçilmesi konutma 
mevzuunu teşkil etmektedir. 

Hükumet askerleri tarafından 
çember içinde tutulan asilerin 
teslim olmaları ihtimali vardır. 
Asiler hakkında ne ı:muamele ya
pılacağı henüz belli değildir. 

isyanın bundan on beı gün 
evvel tertip edilmit olduğu anla
tdmıftır. Bunu haber alan Prens 
Saivouji, asiler evine gelmeden 
kaçmaya muvaffak olmuştur. 
Bankalar ve yabancı devlet elçi -
likleri muhafaza altındadır. Bir 
taraftan da lapa lapa kar yağdı
ğı için, sarayın önündeki nöbetçi
ler donmuı hissini vermektedirler. 

Çin kaynaklarından gelen ha
berlere göre, asiler mevkilerini 
terk etmitler, hükumet kuvvetle
rile çarpıımaları ihtimali ortadan 
kalkmııtır. İmparatorun ısrarı ü
zerine timdiki kabine, yeni ka • 
bine kuruluncaya kadar yerinde 
kalmaya karar vermiftir. 

Londra haberlerine göre, hü
kUmet daireleri hala asilerin elin
dedir. Kendilerine, kuvvete mü
racaat edilmeden teslim olmaları 
ıçm müzakere yapılmaktadır. 
Baıbakan vekili Goto ile arkadat
ları istifa etmitlerdir. Fakat mu
vakkaten mevkilerinde kalacak -
lardır. imparatorun ihtiyar prens 
Saioujinin mutalaasını soracağı 
zannedilmektedir. Bununla bera
ber, Prens Tokyoya dört saat u
zakta oturduğu için asilerin öldür
meyi kurduklan bu prensle konuı
mak güç olacaktır. 

JSY ANIN AKiSLERi 
isyan, her tarafta heyecanlı a

kisler bırakmııtır. 1932 de Şang· 
hay müdafaasında töhret kazan -
mıt olan General Fyanghens "Ja
pon militaristleri yalnız. uzak şark 
sulbünü değil, bütün dünya sul
bünü tehlikeye koyuyorlar.,, de -
miştir. Bu General, militaristle
rin Japonyayı kontrol altına al
mağa muvaffak olmalarının mü
essif hadiseler çıkaracağı, mili -
taristlerin Çini zaptetmek için As
yada cenup istikametinde bir 
hamle yapmak maksadında oldu
ğunu anlatmıttır. 

Vaıina-tonda dıf itleri encüme
ninden bir aza: "Katil metodu
nu gerek Japonya, gerek Amerika 
efkarı telin edecektir. Küçük bir 
grup Japon milletini temsil ede -
mez.,, demiıtir. 

lngiliz gazeteleri, hükumet kuv
vetinin duruma hiikim olacağı ü
midini besliyorlar. Deyli Telgra
fa göre, müdhiş cinayetler uzak 
şark için vahim neticeler doğura
caktır. lmperyalist fikirler bes -
Jiyen ordu, uzak doğuya hakim 
olmak gayesini gütmektewr. 

iSYANIN SEBEP ve HEDEFLF..RJ 
Bir bakıma isyan sebepleri 9un

lardır: 
1 - Okada kabinesinin seçim 

dolayılile kuvvetlenmesi. 2 -
Hududhadiseleri. 3 - Bir prof e
sörün "imparatorun bir devlet 
rüknü olduğuna ve bizzat devlet 
olmadığına,, dair akides;nin aske
ri muhitlerde uyandırdıir gale ., 
yan. 

Londraya göre, mutediller ta
rafından genç zabitlerin faaliyet- C h 

1 
d • 

]erine üç defa darbe hazırlanmış. e p e er e yen 1 
Ve bunların hepisini muhalifler 

çarpu~malar ı 
akim. bıra~~ı'.!ar~ır •. Asilerin ltalyan tayyaı eleri imparatorun kat argahını arıyorlrır 
hedefı, bugunku sıstemı kaldır -

1 

Fransa - Sovye 
Paktı 

Fransız mec'is:nde 
l(abul edildi 

ma~, .endüst.ri ~efl~r! yerine zira- Londra, 27, (A.A.} _ Röytcr ajan.J cephesinde muharebeler olmakta~·r. 1 
atçılerın hakımıyetını ~~m~k ve sının hususi harp muhabirleri bildiri. Bundan anlaşılıyor ki, Ogadendekı l 
Japonyayı sarı ırkın bakımı yap- yor: talyan ileri hareketi Habeşlerin Sidd .. 1 .Paris, 27 (A.A.) - Parl" 
maktır. Şimal cephesinde henüz hiçbir mü. mo'daki mukavemeti tcmn.mcn kmlm 

1 
lJ2 reye karşı 352 reyle Frans 

ASiLERiN iSTEDiKLERi him harekat kaydedilmemekte ise de, cıyn kadar tehir edilecektir. Halen 1 Sovyet paktını kabul etmiştir. 
OLACAK MI? Habeş haberlerine göre, Ras Mulugc Habeş müfrezeleri Sidamo b~lgeaindC' -------------ı 

Asilerin hedefi f aıist bir hü - ta muharipleri Amba . Alagi'yi ele maruz kaldıkları giddctli hava. bom { 
kumet ku~mak ol~uğu için Ja~o1!- geçirmek istiyen İtalyan Heri kollarını bardımanlarma rağmen, büyilk bir \.._ Ankara Habet lETl 
yada yenı tetekkul edecek huku- akamete uğratabilmekteJirler. mukavemet göstermektedirler. 11:1 t :ı 
m~tin ~u temay~lü tqıyacağı tah- Buna mukabil, Eritre kaynakların. rafın da ele gerinnek is!edin lw· · İKTiSAT MÜFETTiŞLERİ GRUf HAll. 
mın edılmektedır. dan alınan haberlere göre, Amba . A. civarında müsademeler olmn'ctadır. . 

ASiLER BiR ŞART KOŞU- lagi'nin işgaline her saat intizar ediL Dessie'dcn bildirildiğine göre, !tal TEFTiŞE ÇIKIYORlAR 
YORLAR mekte ve hatta şimdiden iı?gal edildiği yan uçakları tayyare meydanı ile §ehil' 

Tokyo, 27(A.A.)- lmparato· hakkında da eayialnr dönmektedir. arasındaki vadiyi tekrar şiddetli bir 
run hpzurile toplanan konferans- Cenupta, bir müddetten beri Ciciga surette bombaya tutmuşlardır. Tayya. 
tan sonra, generaller, ezcümle istikametinde bir ttalyan taarruzuna relerin israrla imparatorun ka.ra3ahı~ 

Ankara, 27 (Telefonla) -: 
tisad müfettişleri grup hah 
teftişlere çıkacaklardır. Bu l 
tiılere evvela İstanbul ve Tra General Araki ve General Maza- intizar edildiği halde, bilakis Somali m aradıkları sanılmaktadır. 

ki, asilerin umumi karargahına _ rnıntakasından b:ı~lanacaktrr. 

gitmişler ve orayı tahliye etmele- 1 1 - ---:-1-:- 1 d d. 700 VAR.IDAT MEMURU lllKLED.ll 
rini söylemişlerdir. Asiler, mili- ta yan - lngı iZ temas arı evam e ıyor 1 ıvt 
tariıt temayüllü bir kabine teşek- Ankara, 27 (Telefonla) -
k~l ~t~esi.!artile itaat e~ecekleri- Bir yandan da lngihzler ordularını eksik buluyorlar lire Y?kiileti, bin_a ve arazi •, 
nı bıldırmışler, maamafıh halkın gılerın n hususı muhasebe._ 
hayatını tehlikeye koyabilecek her Londra, 27 {A.A.) _Beraberinde de söz alan B. Baldvin , Başb::ı.kunm devri hakkındaki kanun üzetı 
türlü faaliyetten uzak kalacakla- Italyan heyetinin diğer azası bulunan müdafaa komitesi başkanlığında kala. hususi muhasebelere nakledil 
rını vid etmitlerdir. B. Grandi bugiln öğleden sonra B. E. cağını, fakat bakanlardan birinin bu memurların listesini timdiden 
iSYAN DEVAM EDECEK MI? deni ziyaret etmiştir. komitede başkan vekilliği yapacağını zırlamıttır. Buna göre, nakit 

Dairen, 27 (A.A.) - Röyter ORDUNUN TANZiMi iÇiN söylemiştiı'. Jecek varidat memurları 700 
ajansı bildiriyor: Burada dola - L<mdra, 27 (A.A.) _ üç ordunun "Baldvin lngilterenin silahlarında fazladır. 
tan rivayetlere göre, Japonyada yeniden tanzimi hakkında bugün A. ki bütün kusurları düzeltmesi 13.zım. Bu arada İzmit varidat mil~ 
vaziyet sükunet bulmaktan uzak - vaın Kamarasında yapılan görilşmeler. dır . ., demiştir. lüğüne Çeşme muhase_be müd 
tır ve asker "yurdseverler,, kara Ahmet Tevfik, lzm!r varidat 
listelerinde isimleri yazılı diğer dürlüğüne İııtanbul tahsil müf~ 
bakanları ve devl~t ad~mlarını lngiltere ekseriyete Uyacak! ti IJhami, Kars varidat müd&1 
öldürmeğe azmetmıtlerdır. lüğüne Çorum mal müdürü N 
HARiÇTE iSYAN ÇOK TEHLI- (Ostyaru ı inenle) Jbıraktığı söylenmektedir. Başka bir tayin edilmitlerdir. 

KELi GôRONOYOR. tarzda tiddetlendirilmedikçe ve devletin ısrarlı ~ir m~dahalesi ol- Nakle~ilecek varidat mert' 
Paris gazeteleri, Japon ihtili- anlaımazlıia dair ehemmiyetli ka- madıkça 18 le!ı? yem aı:ııbargol~~ l~rı ad~dı?e tahsil memurları 

linin gerek Asya ve ıerekse Av- rarlar verilmedikçe komitenin itle- konulmasını, atıye tehır edecegı hıl değıld r. 
rupa için çok tehlikeli neticeler rine ıon vermiyeceği kanaatinde - sanılmaktadılr. . l~TIRAV EDEi'EG_l.MIZ TEL AV 
doğuracağını söylemektedirler. dirler. Her halde .. n.~ı~~e~.e p~trol ambar- ~ !\ iJ • • 

Çünkü militarist hükilmetin kom- L d h b 1 . .. 1 gosu teşebbusunu uzerıne almıya- SERGl~INE HAZmLIK 
tularile bir harbe giritmek istiye- ~n ra ~ er rıne lgor~. w• ~v~ç cakttr. Avam kamarasında tedbir- '1 · 
cekleri muhakkaktır Bundan ~etdro le alm rg~o onu ~ad ıgı a .. - ferin ya tiddetli tatbiki, yahud ter- Anknra, 27 (Telefonla) -

· tır e ta yaya artı yenı en zecrı ,. 1A 1.. ~ '- · t kt B?L 
bqlta hu hareketin deniz konfe- l db- 1 b·ır aı.: d k lct R':zlln n nu~· ı.c:anaatı :ı.r ma •· kcndt'l!l"İVe t1ca.1"f!t ala.&f!"'l7. T ... 

d k. b k .. h e ır er tal lain c; ısrar e ece - d . t' k .:1 w• • e 
ra.nıım. a a ı~ ıra .. ac~.gı ta - tir. lsveç proıesının köm\ir ve ır. resmen ıt ıra euecegımız .. 
n:ıın edılmektedır .. Çunku Ame - bam demir cevherleri ıalıtının ve T AVJZ /STIYENLER Aviv sergisinde bulunacak Taı 
rıka bu~da d~ha ıhtıyath davra- tedbirlere i•tirak eden milletlerin Lordlar kamarasında dıı işleri pavyonunun inıasına nezarete d 

k b t k d d :r mur edilmi, ve fskenderiye naca ır vazıye ari111n a ır. limanlarını ltalyan gemilerine açık müse"arı zecri tedbirler dolayııile . · · 
ORDULAR Kl~LALARINA d"I · '!I' ' •• • Tel - Avıve hareket e~.n §tır. ~ bulundurmalarının yasak e ı mesı- Yugoslavyadan ba§ka uç devletın . . . . 

GiRiYORLAR . ne dair olduiu söylenmektedir. daha taviz istediğini söylemittir. flLISTINE OLAN IHRACATIMl7 ARTIY 
Tokyo, 27. (~.A._) - Yenı kıt- Diğer taraftan lngiliz kabinesi- Fakat bunların alakası umumi ti - A k 

27 
T l f · l ) _ H 

alarm gelmesı uzerıne Tokyoda nin Amerikanın istinkifı dolayı- caretlerinc nisbetle yüzde 1 O u geç- l! ara, ( e .e on a ~ 
sükun hüküm sürmeğe b ... lamı•- .1 ' b b .. · · d" w· • • y 1 .. J·· fa tıcaret ata~emız Mustafa 

-:r •• :r. sı e petrol am arıoıunu ugun ıçın me ıgı ıçın ugos avyamn gor u - FT . d I . t" FT fııe 
tır. lıyanı yapmıt olan bırıncı tesirsiz telakki ettiği ve Edeni ek- ğü muamelenin aynını elde etme - ı ı~tın en ge mı! ı~. 1 11 1 ı. 
f k k 1 · · b" ük' b' k k lan ıhracatımız aıttıkçe artma .. ır a as er erının uy ır ıamı ıeriyete uymak noktasında serbest terine imkaı:ı yo tur. • . 1 
kıtlalarına girmiılerdir. Hüku - dır. 1934 de yarım mılyon " 
met örfi idare ilin etmiıtir. JTALYA TEKRA·~ liz liras! t~tan ih~a~alımız b~s~ 

Resmen bildirildiğine göre Y o- 1' bu yekunu geçmıttır. T eşkılll 
kohama, Kobley, O.aka ve

1 

Na- fıareket edildiği takdirde ihra 
goyada da ıükün hükümfermadır. DENiZ ANDLAŞMASİNI IM7A Sof u'isle Çaldatis anlaş· daha fazlala,acaktır. 
Esasen bu tehirlerde hiç bir ha- ETMIYEC~lNi BiLİRDİ mıya çalışacaklar UZU"M Fl.ATLARI TEKRAR YU'KSELEC dise olmamııtır. Bahriye daire -
sinin bildirdiğine göre, birinci ve Londra, 27 (KURUN) - in- Atina, 27 (KURUN) - Kra -
ikinci filo, Y okusukua ve Tok - giliz - İtalyan deniz konutınala- lın arzusu üzerine Sofulisle Çal • 
yo körfezin in askeri himayesini rı hakkında netrolunan reımi teb- daris tekrar görüimey1 ve birle
üzerine almı§tır. imparatorun liğde İtalyanın, henüz halledile - şik bir kabine kurmak için zemin 

Ankara, 27 (Telefonla) - S 
haf ta içinde üzün fiatlarmda 
dütüklük görülmektedir. Bun 
la beraber, alıcı piyasalarda • 
kun azalması ve paskalyanın 1 
latma11 dolayııile fiatların ya1' 
da tekrar yükseleceği tahm · n e 
mektedir. 

kardeti prens Sisihu, bugün Tok- miyen bazı meselelerden dolayı aramayı kabul etmi!lerdir. 
yoya gelecektir. Eski iç itleri ba- timdilik andlaşmnyı İmza etmeye MECLiS REiSi SOFULlS MI 
kanı Gotanın başkanlığı altında- hazır bulunmadığını bildirmiştir. OLACAK? 
ki kabine, yeni bir hükumet te - KonEeransa devam edilecektir. Atina, 27 (KURUN) _ Ko _ 

,ekkül edinciye kadar iktidar ALMANYA - ISVICRE MU"'NAS.EBETI EP.I müniıt mebuslar, Venizelistlerle 
mevkiindc kalacaktır. cümhuriyetçi partilerin meclis re-

Meclisi has, imparatorluk ıa- GERGİNLEŞİYOR iıliğine namzed gösterecekleri B. 
iZMIR TELEFON ŞiRKETi NAFİA İL 

GnRÜŞEGEK rayında yeni kabinenin kurulması Sofu lise rey vermeğe muvafakat 
şekli üzerinde müzakerelerine fa- Londra, 27 (A.A.) - Mancheı etmişlerdir. 
sıla11z bir surette devam etmek. ter Guardian gazetesine göre, Al- Anti Venizelist fırkalar namze
tedir. manya, halihazırda, lıviçre hudu- dinin alacağı 140 reye kar!ı B. 
ASiLER iMPARATORUN ICARAIU. du boyunca kuvvetli tahkimat yap Sofulis 160 reyle meclis reisliğine 

NI BEKLiYORLAR maktadır. Almanyanın İsviçre hu- seçilecektir. 

Ankara, 27 (Telefonla) - . 
fia Vekaletinin çağırması üzer• 
lzmir telefon tirketi mümessitl 
bayram ertesi Ankaraya gidec 
ler, tirketle Nafia arasındaki . 
zı mii§külith itleri neticelendı 
mek için müzakerelere ıiriteCe 
lerdir. 

Pekin, 2i (A.A.) - Doğrudan doğ. dudu mıntakasma nit askeri tecem ======~ 
ruya Tokyodan gelen ilk haberlere ba. mü noktaar Donaucshingen'dir. 
kılırsa, ihtilalciler hareketlerinin ne. Almanların tarafında sürekli 
ticesinden memnun görünmekte \·e askeri harekat vardır. 
imparatorun kararını beklemektedir. lsviçre hükumeti, mukabil ted
ler. General Hari tarafından tavsiye birler almakta ve ,imal hududunu 
edilen şiddetli tedbirler tatbik edilme. tahkim etmektedir. Aynı zaman
miştir. Bunun sebebi, ihtilal hareke. da, hava filc.tillalarmın Zürih c:i • 
tinde önayak olan zabitlerin, Sil Ba . varında, Lndendorf hava üssü et -
kanhğındaki genel karagfı.hlannda.n l'afında dağılmaları ve bu üsıün 
bir beyanname ne§retmek imkanını lsviçrenin şıa.r-bine nakledilmesi de 
bulmalarıdır. dütünülmektedir. 

Bu hususta henüz hiç bir liste ncş. -------------
redilmemcsine rağmen ölü miktarının Prens Kona yeni kabineyi tcakile me 
uksen kişiye baliğ olduğu tahmin e. mur edilecektir. Prensin eski R'• Bn. 
dilmcktedir. 

Kabinenin sağ kalan azalan istüa 
etmişlerdir. Mamafih bunlar, yeni ka 
binenin teşkiline kadar günlUk i.'}lcrle 
meşgul olmaya devam edeceklerdir. 
Sanıldığına göre, ayan meclisi başkanı 

kanı Şrakinin yardımını 2imdiden tc 
min ettiği söylenmektedir. Diğer ta. 
raftan, kuvvetli ihtimallere göre, Ge. 
neral Araki yahut Baron Hiraouma. 
nm bıuıkanhğı altında. bir Koalisyon 
hUkOmetinin t~kili de mulıtetemeldir. 

İTALYA ALMAN OOSTLUBUNA NASIL 
DÖNECEK? ,,. Demiryolları idareıi, Y~ 

Ankara iılasyon binasının ön~ 
Roma, 27 (A.A.) - Havas a)anııı müzaeki son bahara kadar bili 

muhabiri bildiriyor:· 1 tıl' 
Rejimin en yüksek şahsiyetlerinin me3i için icap eden hazır ı 

almı~tır lstanıonun yolcu k•• Stressa siyasetine samimi ve derin bir ç; 
surette bağlı kaldıkları siyasi sondaj. mının daha evvel bitirilmesine 
larm, ltalyaya Stressayı imza eden lrtılacaktır. · 
devletlerden, bilhassa Fransız dostlu. • Orta tedrisat ıenel direk.t
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ğundan artık hiç bir ümit kalmadığı A mi Is tan bula hareket etmitır· 
kanaatini verdiği takdirde terketmeğe • Isparta - Burdur hattı f 
razı olacakları söylenmektedir. açılma töreni bayram ertai y'Jıa 

ltalya, ancak Lehistanın da iştira. lacaktFr. _ 

ki halinde filen Alman dostluğuna dö -------------: 
necek glbi görtinmilyor. Yani, bu ''ye. komitesi zecri tedbirleri fiddetıeaıc:! 
dek,, siyaset henüz olgunlaşmaktan diği takdirde, bu karar, ltalyanJJl ~ 
uzaktır. ı sıuluııal durumlarının yeniden (/11-

Şurası aşikardır ki, zecri tedbirle~ geçirilmesini icabettirecektir. 



1 = 
!işaretler 
Sağ cenahın 
tahrikleri 

Alber Saro hükumeti parla -
ltlentocla itimat kaz.andı. Fakat 
IQğ cenahın yeni Fransız. hükU
ltaetine kar!ı aldığı rJaziyet değiı· 
ıtaemiıtir. Bilakis sağ cenah, ka
l>ineyi sarsacak, Fransada gü -
tiiltülere sebep olabilecek lıadisc· 

Dövmek suretile adli vazifelerini suiistimal 

1 polis komiseri ile 5 polis memuru 
Ağır Ceza M~hkemesinde ... 

leri aramaktadır "s• • • d h ' k L ? 
S x h .t kt •ğ• d w• ıraz sonra, ıçerı en eyva ' aman. can urtaran YOK mu 

a 5 cena ın a ı ı egqme - • 
ltıqtir. Bu taktik, son zamanlar· j m da t ! 
dQ sol cenah mensuplarına yapı· 
lQn açık tecavüzlerle bi:sbütün 
llifonslarını ortaya koymuştur. 

Blum'a yapılan tecavüz.Le 
Franklen Buyyonun Albf'r Saroya Kü 1t Üt deı s.er 1 haftada 
)aptığı hücumlar, Fransız - Sov- 1~ aç saat verilecek? 
~et paktının kar~ıaına çıkarılmak Yab::ı.ncı okullarda TUrkçe dersini 
lltenilen manialar. ıağ cer.ahın ilk s;nıfüırd:ın beri muntazam takip 
lokaktan parlamentoya kadar u - edememiş olan yabancı tabiiyetli ta. 
Zıyan cephe faal"yctindcn başka lebe için kurlar açılmasına I<Ultür 
bir §ey değildir. 1 Bakanlığınca müsaade edilmişti. Bu 
• Sokak cephesinin maksadı, fi· lmrlarda ta.kip edilecek mUfredat pro. 

I t _, l k L grar.ıımn tesbiti için bir komisyon 
1 ecavü~er e •o GR karıııklıkları teşkil edilerek program hazırlanmı§tı. 

"Ücucla getirmektir. Sağ cenah - KUltür Bakanlığı bu programı tetkik 
tan yapılan tecavüzlere ya lili etmiş ve bu müfredata göre Kurlarda 
1t1ukabeleler yapılır, bu suretleı okutulacak Kültür derslerinin haftada 
lrar11ıklık meydana çıkar, yahud haçnr saat olması lazım geldiğinin de 
Aiihiimet tahrikata karıı tedbirler tesbitini istemiştir. Bunun üzerine ls. 
Qfır. Bu mretle •ağ cenah ferya· tanbul KUltür DirektörlUğü önce bu 

d 
L programı hazırlamış olan komisyon • 

ı oa•tırır: dan ve ilk, orta ve lise kısımlar,·a men 
''-Hürriyet elden gidiyor. Dih- sup öğretmenlerden bir heyet teşkil 

latörlük baılıyor. Bol§evik ve ko- ederek bu ciheti sormuştur. 
1t1ifoist hareketleri bir memlekette Bu heyet dün İstanbul Kültür Di. 

· 6ö;yle 7erleıir. rektörlüğünde öğleden önce Ye conra 
Böylece Fran•adaki küçük bur- birer celse yaparak tetkikatta bulun. 

İuuaları harekete •evk etmek iı . muş, kararını verip raporunu yatmış, 
terler. Zaten küçük burı·uvaların KUltUr Direktörlilğline vermiştir. Ya. 

hancı okullarda ecnebi tabiiyetli talebe 
.l'egône korktukları fey, disiplinde için nçılacak kurlarda, kültür dersleri 
hürriyetin elden gitmesi ihtimali - saatlerinin bu mekteplerde esas sınıf . 
dir. Bunun için daima kulakları !arda okutulan lcUJtur derslerinın sa. 
kiriıte ve rulıları vesveıededir. atlerile mütevazin olmaları kabul e. 

1 
°Sqf _:earuılıın bir tokat ıahırtııın - d~lmiştir. 
ifan untcluğu netice hudur. Basma ve yazma eserleri 

Parlamento içindeki mücadele- çüı Ümeki k k . . 
lere gelince, bunun sebebi ma _ . . e'!' .. ~ruma ıçın 
ı- el • Şchrımızdekı kutuphanclcrde bulu 
um ur: Kabıneyi devirmektir. nan basma ve yazma eserlerin çürü 

Fakat parlamentodaki nutuk mu- mekten korunması için Kültür Bakan: 
harebe.i, sağ cenah için bir z.aler lığı, Kültür Direktörlüğüne bir tamim 
temin etmedi. göndermişti. 

Şimdi sıra mali tedbirlere ge· Müzeler direktörü Bay Azizin baş. 
liyor. Sağ cenah bankalara ha_ ~anlığı altında, Kültür Direktörü Tev. 
itimci· F k ·· · el 1 !ık, Topkapı müzesi direktörü Tahsin 

ır. ran uzerın e yapı a - Derleme o· kt·· .. Sel' N" h t U .' 
c k b. k··ı- k .... k ı ıre oru ım uz a nı. 

:ı ır spe u asyon, uçu tasar- versitc kütüphaneler direktörü Bay 
1'Uflarla karakterize edilen Fran- Fchmiden mürekkep beş kişilik bir 
•ız ltü,ük burjuvalarını harekete heyet kütüphanelerde mevcut eserleri 
tetirebilir. tetkik ederek Bakanlığa bir rapor ver 

Fakat bankaların bugün sağ mi§lerdlr. 
cenahın ıiyaıi emellerine tama • Heyetin verdiği raporda başlıca 

şunlar vardır: 
inen iıtirak edeceği ıüpheliclir. 

l\fUzeler kimyagerinin kitapları 
Sa4rl Ertem sandıklarda kurdlann yememesi . 

'-• •·•- ---- nl temin için bir talimatname ha. 

Tetkikler 
Amerikah bayanlardan 

mürekkep bir heyet 
şehrimizde 

Aralannda bir tane erkek bulunan 
bir Amerikan kadın arkeoloğ heye. 
ti şehrimize gelmiştir. 

zırlaması, kUtUphanelerde kurd ço. 
ğaltan tozun önUne geçilmesi için cez. 
rl tedbirler alınması, kitaplann hava. 
landınlması gibi maddeler vardır. Bu 
nu yapmak için de Bakanlıktan iki 
bin lira tahsisat istenmiştir. 

Bütün kütüphanelerimi?.de, 80 bin 
yazma ve 80 bin de basma olmak Uze. 
re 160 bin kitap vardır. 

JAPON - TÜRK TlcARET MUAHEDESi 
YENİLENECEK 

Dövmek suretile adli vazifelerini au-

üıtimal ettikleri iddiasile bir poli• ko _ Esnaf cemiyetlerı· 
miıeri ve bir kaç polis memuru aleyhi· 
ne açılan davaya, İstanbul ağır ceza 
mahkemesinde dün öğleden sonra de -
vam edilmi§tir. 

Davacı, Zekidir. Mahkemede hazır -
dr. Muhakeme edilenler, !Unlardır: Ko-
miser tsınail Hakkı, polis memuru Ce
Hil, Hilmi, Sadrettin, Şefik, Mustafa. 
Muhakeme edilenler, mevkuf değiller. 

Bunlardan Şefik dünkü celseye gelme
mitti. Muhakemeye, onun gıyabında de· 
vam edilmesi kararlaştınldı ve §ahit En 
ver dinlenildi. 

Eskiden "Şirketi Hayriye., de çıma -
cılık ettiğini ve 1imdi Selimiyede as • 
kerUğini geçirdiğini aöyliyen Enver, 
tunları anlattı: 

- Komiserle iki polis, bu Zekiyi ite 
kaka karakola götürüyorlardı. iki po • 
Hı kollarına girmişlerdi. Komiser ar -
kadan ''yürü karakola,, diyordu. Zeki 
de "benim bir kabahatim yok ki.. diye 
cevap veriyordu. Nihayet karakola sok
tular. Bir az sonra içeriden "eyvah, a
man! can kurtaran yok mu? imdat!,, gi
bi ıesler geldi. Ses, evveldenberi tanı -
dığım Zekinin sesi idL Ben ve yanımda 
duran gazinocu Ahmet, bu bağınşı so-
kaktan iıitik. Bir aralık, avukat Hafi, 
yukarıya çıktı, komiserle konuştu. Son 
ra ıeı, sada kesildi 1 Biraz sonra da ko· 
miscr bi.ıi içeriye çağırdı. Bu Zekiyi ta· 

nıyrp t~nımadı~ımızı sordu. 
MUddci umumi -l,{agif, ıahide bir kaç 

sual sordurdu: 
- Zekiyi eli, ayafı iple bağlı bir va

ziyarette görmüş olduklanna dair bir ifa 
desi vardır. Tasdik ediyor mu? 

- Evet, içeride gördüklerimize ge -
lince,. ... Evvelce söylediğim gibidir. O 
ifadem doğrudur. 

- Zekiye bu halin sebebini sormuş-
lar mı? 

- Zeki, kendisini bilecek halde de • 
ğildi ki 1 

- Odada Uzerine kül serpilmiş kan 
lekeleri görmüşler mi? 

- Evet, odadaki kan lekelerinin üzeri 
külle örtülüydü Komisere ''bu nedir?,. 
diye sorduk, Zekinin kustuğunu söyle

Esaslı bir n.zamnameyle 
ıs:ah edi!ecek 

Yıllnrdnnbcri ıslahı için çalışılan 
esnaf cemiyetlerinin, 1936 y.lı içinde 
esaslı bir nizamnameye bağlnnacağı 

umulmaktadır. Haber aldığımıza gö . 
re nlülmdar makamların yaptıkları 
tetkikler, bi.r aya kadar neticelenecek 
ve bundan sonra fili neticeleri elde c. 
dilecek tir. 

Yaptığımız bir tetkika göre, şehri 
mizde bulunan 35 cemiyetin kırk bin 
kadar azası bulunmaktadır. Bu ka • 
yitli azadan başka cemiyete yazılma _ 
yan kırk beş binden fazla esnaiın mev 
cut bulunduğu da anlaşılmaktadır.Es. 

n:ıf cemiyetlerinin ısllı.hi hakkında 

tetkikler yapan heyet, §imdiye kadar 
esnafın cemiyete girmemekte ısrar et. 
mesini ve her fırsatla bundan kaçın • 
masını, bu gibi cemiyetlerin kendi es. 
nafına fnideli olamamalarında bul . 
maktadır. Bunun içindir ki, esnaf 
hakkında hazırlanmakta olan yeni bit 
projede birinci i!ii olarak cemiyetlerin 
esnafa fnideli olması için lazım gelen 
tedbirler alınacaktır. Doksan bin es . 
nafm, otuz beş cemiyete \'erecekleri 
aidatla bu cemiyetleri pek kolayca ya 
şatubilcccklcri anlaşılmakta<lır. Bunun 
için bütün esnaf gerek hast.alandıkla. 

• rı, ge:ekse herr.angi bir felakete uğra. 
dıkları U;\kdirde kendilerine yardım e. 
debilecek derecede kuvvetli bir cemiye 
tin bulunması esas itibarile kabul edil 
miştir. Hastalanan esnafın evine ka. 
dar doktor gönderilecek, bütün esnaf 
sigorta edilerek zarara uğradıkları 
takdirde bu zararları kendilerine öde 
necektir. 

Bu ve buna benzer birçok esnaf 
lehinde kararlarıtı bütün esnafı mem 
nun ederek cemiyet teşekkülüne çeke 
ceği kuV\'ctle umulmaktadır. 

Buna rağmen gene cemiyete girme. 
mc1cte ısrar eden esnaf bulunursa, ce 
miyet bu hususla bazı cezni tedbirler 
almak mecburiyetinde kalacak ve bu. 
nu derhal tatbik edecektir. 

di bize! 

Komi!ler !~?1~il ~ak.~ı, bu. şahitliği HABE~ISTANDAKI YABAr~CI M-uuABtR 
kabul etmedıgını, çunku hakıkate uy - 'l _ • f! 

madrğını söyliyerek, Enverin şahitliği - LER YERLEŞMESE BASLADll AR 
ni dürüst bir §ahitlik sayamıyacağını RÖl"TER ajansının 1stanbulda mu. 
kaydetti ve kendisince bazı sebepler or- habirliğini yapmakta iken H:ıbeş • l . 
taya attı. Şahit Enver, onun bu sözleri· talyan harbinin başlaması üzerine 
ne şiddetle itiraz etti. derhal Hnbeşistana giden Bay Kolins'. 

Enverin evvelce alman ifadesi, mah· in şehrimizde bulunan kansı Bayan 
kemedeki iradesine esas itibarile uy - Kolins de Habcşistana hareket etmiş. 
gundu. Orada fazla olarak Zekide dö· tir. 
vülrne izleri de seçtiğinden, ertesi giln Bayan Kolins de, Habeşistana git. 
doktor Ratip Nurinin o gece Zekinin mcden önce, lazımgelen sıhhi tedbirle. 
bayıldığını söylediğinden bahsetmişti. ri almış ve kendisine geçici hastalık. 

Müddeiumumi Kaşif. gazinocu Ah - lardan muafiyet temin edecek işler 
metle avukat Hafinin de şahit olarak yapt.lrmıştır. 

Bayan Goldmcn'in başkanlığında 

bulunan bu heyette Bayan J{uks, Vuds, 
bey ve Bay Erliç bulunmaktadır. 

Heyeti idare eden Bayan Goldmen 
nıemleketimiz için meçhul değildir. 
baha geçen sene, Tarsusta, dört ay sü. 
ten araştırmalarda bulunmuştu. Bu 
araşt.tnnalar neticesinde, Etiler zama. 
nına ait birçok şeyler elde edilmiş ve 
Adana müzesine terkedilmişti. 

çağmlmalannı istedi. Ahmet Suadin re Bayan Kolins Habcşistanda kocası 
isliği altında Kemal ve Abdurrahman nm kaldığı rnüddetce kalacak ve bü. 
Şerefle teşekkül eden mahkeme heyeti. yük bir tehlike zuhur edinciye kadar 

Japonya ile Türkiye arasındaki ti. bu isteğin yerine getirilmesi için mu • Adisababada oturacaktır. 
caret muahedesinin yenilenmesi için hakmeyi başka güne bıraktı. Ecnebi gazetecilerin Habeşista • 
başlamış olan müzakerelerin muvaffa. =:~=========='==== na ailelerini de !:ağırmaları ve adeta 
kiyctle ilerlediği haber verilmektedir. Ankaraya gitmiş olen J~pon elç:isi ve orada yerle~nıcğe baBlamaları, harbin 

Bayan Goldmen, Yunanistanda Teb 
havalisinde tarihten evvel tunç devri. 
ne ait olan bir takım §ehir harabeleri 
nıeydana çıkarmı§tır. Bayanın maksa. 
dı Türkiyede Neo • litik devri tetkik 
etmektir. 

ARABA ÇARPMASI - Taşdelen. 

den ÜskUdara gelmekte olan :Mus. 
tara oğlu Ahmedin idaresindeki su a. 
rabası, Bulgurluda 12 yaşındaki Se. 
lahaddine çarparak çocuğu sol aya. 
ğmdan yaralam1§1:ır. "' ,. 

Evvelki muahede anzasızca müdde. ataşe komersiyalı nezaret etmektedir. uzun süreceğine bir delil sayılmakta. 
tini tamamlamı§tır. MUzakerelere, lcr. d ır. 

Yaz1s1z Hik8qe: 

3 - KURUN 28 ŞUBAT 1936 

1 Gezi;tiler i . -
Kim istifa etmeli! 

iz.mirde mekteple evi birlc§li'f'
mek, çocuk terbiyesinde iki ba .. [ı 
çalıımak için bir adım atılııı, ı .. 
tanbuldcı bir mesele oldu. Orta 
okul kızlarının kılıkla.rı, sokak 
halleri, arkada§ları ve yoldaşla
rı hakkında ana baba ile mekte
bin baı bQfa vermeı:, güçlerini 
birlqtirmesi, yıllardanberi öz • 
lcdiğimi:.ı bir ıey iken, kopan 
lırtınayı anlamak gerçekten zor • 
laşıyor. 

Dünkü KURUN da okuduğu
ma göre, bir gazete, bu bildiri
yi yaz.anların çocuk babalarına 
tarz.iye vermeleTini ve idil11 ~tm~ 

lerini de iıtiyormu~. Hiç Je yeni 
bir ıey olmıyan o bildiride f ~na, 
uygunmz görülen nedir? Bunun 

terbiyedeki eksikliği~ tt<ıl 
talardadır?. Benim•enmesinden 
ne gibi zararlar doğacaktır? Diye 

düıünmeden ulu orta •Öz.e giri§ • 
mek, gaz.etti/ere yakı§acak fey -
lerden sayılamaz. Çünkü ga:;e!e 

ele, sınılları bütün ülkeye dağıl
mıı bir mektepten b(Jf ha bir şey 
değildir. 

Bizim gibi en büyük Jcvrm!e
ri en kısa zamanlara sığdıran mil
letler, bu büyük r.ıarlığı emanet 
edeceği ger.flcre her şeyden çek 
dikkat etmek ~orunda:lırlar. On • 
lann yetififini en kıskanr gözle?
le kuıatırlar. 

lzmirdeki terbiyeci: uKu.frıra
nız. farpıcı renkler giyinmeı·n!.,, 

Demiı; giyinsinler mi? "Bo)'an

maıınlar!,, Demi§; boyansınlar 

mı? Mektepli olduklarım bildi • 
ren, kendilerinden mektepli tt•· 
refini istiyen, manevi bir zabıta 

kuvveti olan kaıheti kullanmalan· 
nı istemİf. Kullanmcuınlar, ta • 
nmmaz olsunlar ve dilediklerini 
yap:nnlar mı? .• 

Çocuğun, ne he3kin riiqhlar 
uğrağı bir tepe olduğu hiç mi dü
fiinülmüyor ?.. Her §eyi onun ira
desine bırakmaca hangi akıl rar.i 

olur?. Evlerimizde böyle mi )'a • 

pıyoruz?.. "Sinemalara ya!nız 

gitmesinler.!,, Derr.ck, neden kan
lı bıçaklı bir kıya rengine bifrü -
nüyor?. Gitsinler ve adım adım 

dü§sünla mi?.. Filmlerin ltali 
meydanda değil mi? Genç ruhlar 
üstünde karanlığın teairleri hesap. 
/anmıyor mu?.. insanlar da ba • 

lıklar gibi bulanıklıklar içinde av
lanırlar. Sinirlerimiz.deki güç -
•üzlüğü hiç bir vakit unulmaır.a • 
lıyız. 

Hem uzun söze ne lüzum var. 
Sanırım, ki bu hücumu yapan ga

zetenin bir baıka yaprQğında lz
mirde mektep basan, öğretmen· 

leri vuran talebe çetelerinin kan
lı marifetleri anlatılıyor. 

lstanbulcla da bir hocanın ço
cuklar tarafından dövüldüğünü 

okuduk. Bir kaf ay önce de eli 
biçaklı bir hoca katili yakalan
mıştı. 

Bütün bunlarda yera:z a!kı7la
rımızın, zamansız koruyu~larımı -
zın izi yok mudur sanırsınız? Di-

siplin zincir değildir. Aııl onun 
yokluğu adamı zincire vurdurur. 
Yarın müdürlerüe hocalarının tar• 
ziye vermeğe, istilaya çağırılclı • 
ğını okuyacak olan çocuklar ki.nt 
bilir daha neler yapacaklar!. 

Bence ortada. ger~ektm istila 
etmesi lazım gelen biri om, lak.al 
bu, lzmircl~ki mektepci değil. 
buratlaki gazetecidir. 

!3.<itezgln 
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(Ü&ıyanı l incide) Belki bu ayağın kesilmesi icap ede • dan sonra tramvayın kar§ıdaki eve ( y 1 k o 
tramvayın raydan çıktığı yere kadar cektir. bi~lgmwrıı·ytorugittmiğ.,,ini gördüm. B~ka bir §ey rBir ava 1 re••I) 
gelinmiştir. Tramvayın raydan çıktığı HASTAHANEYE GÖTOROLVRKEN J W 
yerden itibaren devrildiği yere kadar Bu hastahaneye getirilenlerden Ye. MUALLiM BAY MOCAHIDIN AN. 

olan mesafe hesap olunmuş, kırmızı ni Postahane caddesinde kırtasiyeci LATI'IKLARI ı•lan etmelı•yı•z ·' 
tebeşirle işaretlenmiştir. Bay Zilhtü yolda hastahaneye götUrii. Tra'Tiv::yda ayakta Niko isminde bir 

FlRENLER SIKIŞIKTI lürken ölmüştür. arkadaşiJe gülüşerek evine dönerken 
Kavisteki rayların aşınıp aşınma. Kafatası parçalanan Bay Zühtü, kaza geçiren muallim Bay Mücahit de 

dığı da dikkatle tetkik edildikten son. Erzurumludur. Eskiden hakimlik yap kazayı şöyle anlattı: 
ra devrilen arabanın üstündeki örtU. mıştır. Cebindeki saatin tam on biri -" Niko ile beraber sinemadan çık • 
kaldırılmış, frenler gözden geçirilmiş. yirmi geçe durduğu görülmüştür. Sa. tık. Tramvaya bindik. Konservatuvan 
tir. Bu tetkik esnasında frenlerin iyi. atin bu suretle müsademe ile birlikte geçtikten snora araba birdenbire sarsıl
ce sıkışık bir halde bulunduğu, kum durduğu anlaşılmaktadır. dı. Ben Nikonun üzerine düttüm. Bun--
yerinde bir hayli kum bulunduguw go··- Beyoğlu hastahanesine kaldmlan d fre · · an sonra nının tutmadığını ve ara· 
rülmüştür. Mühendisler tarafından a. yaralılara da gece sabaha kadar ame. banın hızlandığını anladım. Tramvay 
rabanın ve kazanın olduğu yerin re. liyat yapılmıştır. tiddet!e ilerliyordu. Y okular haykm • 
simleri de almmışb~. 12 ton ağırlığın. Diğer hastahanelere kaldırılan yara yordu. Bu aralık bir kontrol tehlike yok, 
daki tramvay arabasının her tarafı lılara da ameliyat yapılmıştır. heyecanlanmayın,, diye halka teselli et· 
hurdehaş olmuştur. Keşif yapıldıktan BEYOÖLU HASTAHANESiNDE ti. Bir kaç saniye sonra tramvayın çarp 
sonra tramvayların işlemesine miisa. YAT ANLAR tığını duydum. Bayılmıtım. Niko beni 
ade olunmuş, öğleden sonra da enkaz Beyoğlu hastahanesinde _dün ya . enkaz altından çıkardı.,, 
kaldırılarak Şişli tramvay deposuna tanlar ispektör Niyazi vatman Hay - DICER y ARALILARIN SöYLEDIK-
götürülıtıüştür. reddin, yelkenci Mehmet, kahveci Ha. 

KAZA NASIL OLDUt san, gazinocu Süleyman, 11 numaralı LERI DE ŞUNLARDIR: 
ls 

Tünel caddesinde tornacı Rafael: 
Kaca dün de yazdığımız gibi Tepe . kontrol maildir. 

başından gelen tramvay Şişhane yo. Ölen Zühtü ile birlikte yedi kişi e. -" Harbiyeden tramvaya bindim. tık 
kuşunun başında birdenbire hızlaşmış, diyor. Muallim Mücahit, Ayazmakapı. müşteri bendim. Altınbakkalda tramvay 

d K l dd · d önden giden Şi•li - Tünel arabasına 
vatmanla ispektör muavini Bay Niya. a azancı ar ca esın e oturan Hris. s 
zi frenlere yapışarak arabayı durdur. to oğlu Niko, Şchzadebaşmda oturan kızak yaparak çarptı. Fren tutmadı. 

İşte kanlı bir tramvay kazası da
ha: Ölen, yaralanan ... Ve bu yürek
ler acısı manzara karşısında hepimiz• 
de de böyle zamanlara mahsus, ge -
lip geçici bir sinirlilik ... 

Kaza neden oldu? Bunun mes'ulü 
kim? .. Anlamak istediğimiz bul 

Pek ala 1 Bunu biz anladık, adliye 
de anladı, meydana çıkardı diyelim; 
hatta cezalanna, tazminatlarına da 
hükmetti farzedelim: Bu bizde ilk 
kanlı tramvay kazası mı? .. tık ceza 
ve tazminat mı?. Kaçıncı olaraktır ki 
bir araba yoldan çıktı, iki tekerlek ü
zerinde kaydı, çarptı, devrildi ... Tah
kikatlar oldu, muhakemeler oldu .. Bu 
gidişle yine de yoldan ç1kar, kayar. 
çarpar, devrilir ve tramvay arabaları 
böyle balık istifi doldukça ölen de 
çok olur, yaralanan da ... 

Şimdi adliye kendine düşeni ya
pa dursun, bizim asıl yapacağımız 
nedir? 

mak istemişlerdir. Fakat yerler ve bil. Hayriye lisesi ilk kısım muallimlerin. Bunun üzerine ben dışan ön sahanlığa 
hassa rayların il7.eri hafif ıslak oldu. den Ziyanın yaraları hafif olduğu için çıktım. Bir daha da içeri girmedim. Ga-
ğundan frenler iyice sıkıştırılmasına hastahaneden taburcu edilmişlerdir. latasarayda espekter tramvaya bindi. Bize kalırsa Tramvay şirketinin 
rağmen tutmamıı, kızak yapan araba ALMAN HASTAHANESiNDE Vatmana kaçta kalktınız diye sordu 0 de, vatmanların da, belediyenin de, 
yıldırım süratile ilerliyerek kaviste Alman hastahanesine de altı kişi da 11 •9 geçe diye cevap verdi. "öyle ise halkın da, yapacağı ve yapmıyacağı 
raydan çıkmış, bir mUddet ilerledikten kaldırılmıştır. Bunlar Fatihli Bay Meh neden geç kaldın??,. dedi. Vatman da şeyler var: 
sonra Kenan bey apartımanma çarpa. met, Türkiyat enstitüsü memurların evvelki hadiseyi anlattı. ' Eapekter Tramvay ıirketinin 
r:ı.k sağ tarafa doğru devrilmiştir. dan Bay Tevfik, karısı, kardeşi, Zira -'' Frenler tutar, sen kullanamadın ı .. ı yapacağı lfudur: 

Tramvay raydan çıktıktan sonra i. at bankası kontrol servisi memurların. dedi. Kendisi baktı. Frenler bu sefer l - --- - -
çerdeki ışıklar sönmüş ve araba ka _ dan Bay Vehbi, Bahçekapıda terzi Ke. tuttu. "iyi idare edememiısin, yoluna Sinemalardan çıkış saatinde Be-
ranlıkta, içindeki kırktan fazla mUş . ğamdır. devam et .. dedi. yoğlundan kalkacak arabaları bugün• 
terinin feryadları arasında eve çarp. Bay Keğamla Bay Vehbiden maa Tramvay yürüdü. Tepebaşına ~eldik. künden bir iki kat daha ve teknik ka-
mıştır. dasının yaraları hafif olduğundan haf Burada durdu. Bir kaç müşteri daha al- biliyetin son haddine göre arttır -

Kaymakamlık binasının karşısın . tahaneden çıkarılmışlardır. dıktan sonra kalktı. Pera Palası geçtik- mak. Bunu yaptığımız gün vakıa bir 
daki köşede nokta bekliyen zabıta "SEN JORJ,, VE FRANSIZ !!ASTA . ten sonra vatman frenlerin tutmadığını 1 aralıa ile elli yolcu taşımak imkanı 
memuru da yukardan gelen tramva . HAN ELERIN DE anladı. Şişhane yokuşuna doğru araba 

1 
kalmaz: fakat ileride on binlf'rle lira 

yın süratle önlinden geçtiğini görmüş, Sen Jorj hastahanesine k:ıldırlan. hızlaştı. Frenleri vatmanla birlikte ea · lı tazminat ödemek ve şirketi hep vur 
biraz sonra da kaza olduğu anlaşılmış. lar Mahmutpaşada manav, Bay Refael, pekter sıktılar. Fakat araba sür'atle gi- abalıya mevkiinde bulundurmak bun-
tır. gömlekçi Bay lskon, Şehzadebaşında diyor ve kızak yapıyordu. Bu aralık dan daha karlı değildir. · 

Tramvayın raydan çıkınca af te. oturan Bayan Naime ile Bayan Kad. vatman: Vatmanların yapacağı 
k rlekler ttzennde yana eğilmiş ola • riye, Tünel caddesinde oturan Jo.ndır. - Göriiyorsunuz.ya . .Vrenler yine tut fuJurı 

Bundan sonra da yapılan müdahalenin 
hiç bir tesiri olamazdı. Çünkü o kadar 
sür'atli gidiyordu . ., 

rak yürlidüğU, ve süratle giderek Ke. Fransız hastahanesine kaldırılan muyor 1 diye espektere hitap etti. Zaten 
nan bey apartımanının önündeki kal. Şehzadebaşında Hilal sineması sahibi birinci virajı döneıi•en araba sağa doğru 
d rıma ve sonra dıvara çarparak dev. Bay Ahmet Şükrü ile Sahibinin sesi mU kalktı. Daha burada iken devrilecekti. 
rildiği de tesbit edilmiştir. essescsinde plak dolduran bestekar 

l{aza tam on biri yirmi beş geçe o. Drameli Bay Hasandır. 
lunca gürültüye civardaki itfaiye ne. ~IRKET ISPEKTERI B. NiYAZi AN. 
ferleri koşuşmuşlardır. Nokta memu. LAT!YOR. 
ru da bir yandan imdadı sıhhi otomo. Baygın bir halde yatan ve arasıra 
bilini haberdar etmiştir. kendisine portakal şerbeti verilen Bay 

Lambalar yakılmış, devrilen tram. Niyazi verdiği ifadede şunları söyle. 
vayın altında kalan yaralılar otomo. miştir: 
billerle Beyoğlu ZükUr, Sen Jorj, Al . - "Galatasarayda arabaya bindim. 
man hastahanelerine kaldırılmıştır. Vatman frenin tutmadığını söyledi. 

YARALILAR HASTAHANEDE muayene ettim. Tuttu. Şişhane yoktı. 
On bir yaralı Bcyoğlun Zükiır has. §?rnıın b~ına geldiğimiz zaman araba 

Ziraat bankasında kontrol servisinde 
bay Velıbi: 
-" Sinemadan çıktım. Tramvay gi -

diyordu atlıyarak bindim. Tramvay Al· 
tıncı daire önündeki virajı çabuk dön
dü. Sür'atle gidiyordu. Sonra yoldan 
ç•ktı ve benim bulunduğum tarafa dev · 
rildi. Tramvay tı.kla atmadı." 

Terzi Kegam: 

Fren tutmuyor mu? Ön sahanlık 
dolmu§ mu? Arabaya binenler had· 
dinden fazla mı? Bunu anlar anla
maz arabayı bağlamak, yürütmemek: 
"Çek" diyen bir başka şirket memu
ru veya bir başka sıfat ve kıyafette 
bir yolcu olsa bile ... 

Vakıa böyle yaptığı gün dövülüp 
sövülmesi de hatıra gelebilir; fakat 
ileride böyle kaza kurbanlarının kan· 
larmılan hesap vermek, daha hafif bir 
akibet sayılamaz. 
Belediyenin yapacağı 
§udur: - --.. 

be derhal tesis olunmalıdır. Bir, ge. 
ce yarısı gibi kalabalığın oirden 
arabalara atıldığı saatlerde ara. 
ba sayısı artırılmalıdır, yahut vat. 
manıarın yanı veya arabaların i. 
çi haddinden aşın dolu iken a. 
raba sürülüyorsa, doğrudan doğ 
ruya vatmanı mesul etmelid:r : 

İki 1 Vatmanlan da şşoförler gi 
bi arada sırada yoklamal:, a. 
rada bir içki içip içmediğini anla. 
malıdır: Bu üç! Geceleri son sefer 
diye evine beş dakika önce varmak 
için alabildiğine süren vatmanlar 
biliriz. Bunu takip etmelidir: Dört! 
Vakıa bunu temin belediye reisimi. 
ze veya mümessillerine beşer onar 
dakikalık rahatsızlığa mal olur, a. 
ma bu rahatsızlık bugilnkü mesuli. 
yet kıvranışından daha üstün ol. 
maz. 

Bunun yanınJa halka 
düşen ele lJUdur: 

Bir araba önünde veya içindeki 
yolcu sayısı yazılı haddi bulmuşsa 
binmemek ve binmek için. cebir, 
şiddet göstermemek. Arabada otur 
mak veya ayakta durmak için bana 
ayrılmış bir yeri kendisinden önce 
gelip tutmuş iken artık lıiçbir hem. 
§erimin gelip beni izaç etmeye veya 
vatmanları bu kadar vatandaşın ha. 
yatını tehlikeye dilşUrecek bir dar. 
lık içinde sıkıştırmaya hakkı yok. 
tur. 

Vakıa kendileri nihayet evleri. 
ne yarım saat sonra kavuşabilirler; 
fakat bunun yorgunluğu sade şua. 
cıklı levha karşısındaki vicdan sı. 
zısından daha derin olmadıktM. 
baska, bıı kı>nh lrn~nılRrtn önUnu ':..ı. 
mak için de tek çaredir. • ""'

1 

Şirkete bir araba ile elli yolcu 
taşıma fırsatı vermek onu bin kul. 
punu bulup bu halde sebata teşvik 
c:tmektir. 

Hülasa, (Kurun) • Belediyeye şu. 
nu teklif eder: 

Arabalara yazılı olan hadden ar. 
tık yolcu alınınca, herhangi bir yol. 
cu dahi bir zabıta memuru gibi 
kondüktöre durmayı emredebilme. 
lidir. 

Halka da şunu hatırlatır: 

tn.ham:~sine götürülmüştür. h1zla§tı. Vatman freni st1.."ı tuttu. Ben 
Asistan Bay Zeki gece hastahanede de yardım ettim. Tutturamadım. Eii. 

nöbetçi bulunuyormuş ... Kendisi yara. tün gayretimize rağmen frenleri tuttıl 
hlarm geldiğini görünce hemen bir o. ramayınca paltomu çıkarıp tel.crlck. 
tomobil tedarik ettirmiş, hastahaneye Zerin önüne atmak ve bu suretle te . 
yakın olması için Galatasaraydaki mu kerleklerin dönmemesini temin etmek 
ayenehanesinde yatan hasta operatör. istedim. Bir kolumu çıkartmıştım ki, 
lerinden Bay Sadrettinl haberdar araba yoldan çıktı, sonrasını uilıniyo. 

-'' Ben otunıyorduın. Araba Şiıhane 
yokuıunda hızlaıınca korktum. Bir müd 
det kalktım. Atlamak istiyordum. Ka • 
labalığı yanp geçemedim. Arılba kon -
takt yaph. Yoldan çıkarak devrildi. Os
tüme bir kaç kiti düşmüttü. On?ann al
tıncnn çıkam1vordum. Nihayet itfaiye . 1 

Bu yazdığımız tedbirler alınmaz
sa, alınıncıya ve alındığı belediyece 

Otomobiller, kamyonlar, işkence. resmen temin olununcaya kadar hiç 

ettirmiştir. Bay Sadrettin pijaması • rum.,, 
nın üzerine hemen paltosunu giyerek Bay Niyaziye tramvaydan atlayıp 
otomobile atlamış, birkaç dakika son. atlamadığı sorulmuş: 
ra hastahaneye gelerek hemen yaralı. - "Den atlamadım. TramvayJaki 
larm imdadına koşmuştur. En ağır yolcuların hayatını kurtarmaya ça. 
yaralı ispektör muavini Bay Niyazi lışıyordum. Atlamak benim için bir 
olduğundan evvela buna ameliyat ya. zillet olurdu.,, 
pılmasına lüzum görülmüş, ameliyat. Demiştir. Bay Niyazinin bir kolunu 
haneye alınmı~tır. Bay Niyazinin ba. çıkartırken muvazenesini kaybederek 
cakları diz kapaklarından kopmuş bir sahanlıktan yana ve tekerleklerin al. 
halde bulunuyordu. Kalbi pek hafif tına düştüğü, bu suretle iki ayağının 
çarpıyordu. Bu şekilde müdahale edi. birden kesildiği anlaşılmaktadır. 
lcmcmiş, kendisine kan verilmek isten. VATMANIN SÖYLEDiKLERi 
miştir. 

BEN KAN VERiRiM! 
Fakat kan verecek kimse buluna. 

mamış. Nihayet hasta bakıcılardan 

Bayan Saniye atılarak: 
- Ben veririm. İstediğiniz kadar a. 

lın demiştir. Buna sonradan lüzum gö. 
rülmemiş, ve yaralının damarlarına üç 
kilo kadar tuzlu Sörom verilmiştir. 

Bundan sonra Bay Niyazinin kalbi ta. 
bii şekilde atmaya ba.5lamış, nihayet 
ameliyat yapılmıştır. Bay Niyazinin 
iki ay~ da diz kapaklarının üzerin. 
den kesilmiştir. Bundan sonra sıhhi 

vaziyeti ağır olan yelkenci Bay Meh. 
mede ameliyat yapılmqtır. Bunun da 
damarlarma tuzlu Sörom verilmiş, sağ 

ayağı kesilmiştir. Bay Mehmedin sol 
ayağı da dört ye.inden kırılnıı§tır. 

Başından, yüzünden, bacaklarından 
yaralı bulunan vatman Fahreddin is ... 
şunlan söyledi: 

- "Ta§köprülüyüm. f6 ya.şında • 
yım. Beş senedir vatmanım. Şimdiye 
kadar hiç bir Tcaza yapmadım. Harbi. 
yeden kalktıldrm sonra araba Altııı 
bakkalda kı::a.l: yaptı. Öndeki bir a. 
rabaya çarptı. 

Frenlcrdeıı şilphelendim. Galatasa. 
rayda ispcl:tcr Bay Niyaziyo vaziyeti 
anlattım. f(cmlisi de muayene etti. 
Bıı sefer frenler tuttu. Yolumuza de. 
vam ettik. Bay Niyazi de sahanlıkta 
yanımda duruyordu. Şi§hane yo'J.."U§U . 
na gelince araba yine kızak yapmaya 
ba§lad1. Elektrik, kum., el frenlerini 
sıktık. Geri harelcct vaptım. Bcll~ı du. 
rur dedim. Bu da f aide vermedi. Bun. 

yi andıran türlü mürakabe altında. bir arahaya. binmemek suretile bir 
dır. Tramvay şirketinin bir tıirket (yayalık grevi) ilan etmelidir. 
olınası belediyenin bu mürakabe hak Bunu bugün yapmazsak, bir gün 
kını ne ortadan kaldırır, ne ihmale yapmak için bir başka tramvay ara. 
h~k verir. Belediye şu "fren tutma. basının daha devrilmesini ve yine 
dı,, yı seyru .. sefer tarihinde bir ma. birçok insa l ··ı ini 

ciler kurtardılar.,. n arın ° mes , yaralar.-
sal haline getirebilir. Bu müraka. masmı beki. w. b 

B~~hDramili~lliun: 'l•••··~··•••••··~···~~~~eiciei~izi,~u~m~u~h~~~k;a~k~!.~ 
- 11 Ben Tepebatından bindim. Şit .11 

baneyokuşuna doğnı gelirken araba hız
laştr. Arka sahaııhkta durduğumdan at
lamak istedim. Orada bulunanlar önle -
diler. Fakat sür'at daha ziyade fazla • 
latınca ııaıkına döndüm- Kendimi ga -
liba tramvaydiln attım. Biraz ıonra ken 
dimi yerde buldum. t?erde tramvayın 
alevler, dumanlar arasında devrildiğini 
hayal, meyal gördüm.,, 

Şehzadebaşında Kirazlı mesçit cad -
desinde oturan bayan Naime de dedi 

ki: 
''- Aknbamdan Kadriye ile Taksim 

den bindik. Ahbaolarımızdan Bay Ah -
metlere misafirliğe gitmiştik. Ortadaki 
sırnhrdan birinde otunıyorduk. Yakut
ta bağnımalar başlayınca korktuk. Bir 
kazft o1uyordu. Ayağa kaHnnaya vakit 
bulamnd'\n tramvay yoldan çıkh. Sonra 
kendil"'İ haykrnşmalar arasında bul • 
dum. Fener rııktılar. itfaiyeciler tara -
fından kurtarıldım.,, 

11 numaralı kontrol Bay İsmail: 

-" Ben içeride bilet kesiyordum. A
nha birdenbire sür'atlendi. Bir müd
det sonra kendimi sedyede buldum.,. 

Yelkenci Bay Mehmet de: 
-" Araba hızlaıınca dııan çıkmak l 

istedim. O kadar aür'atlı ıidi1ordu ki .. 

lmkin bulamadun- Bqıma bu kaza gel-

di.,, 
Y enicamide kahveci bay Hasan: 
-" Böyle bir kaza olacağını biletçi 

haber verse idi ben atlardım. Buna rağ 
men kalabalığı yanp athyacak oldum. 
Y anp geçemedim. Maamafih bir bakı· 
ma da iyi olmuş •• Çünkü atlasaydnn ne 
kafa, ne gözüm kalırdı. Şimdi ise fU • 
ram buram çürüdü. Hafif yaralar al • 
dım. Demek ki atlamamakla iyi yap -
Dll§llD.,, 

Bay Niyazinin zevcesi: 
-" Erkenden çocukla uyumuttum. 

Gece uyandığım zaman her zamanki 
g•bi saate baktD11. Tam ikiye gelmitti. 
Niyazinin bir buçukta eve.gelmesi la -
zımdı. Bu zamana kadar ge~inden 
ıüphelendim. Yatamadım. Bekledim. 
Saat üçe geliyordu. Kapı çalmdı. Tram
V"" ııirketi deno müdürlerinden Bay 
Hilmi geldi. "Sakın üzü~meyin telaş& 

düımeyİn Bay Niyazi bir kaza geçirdi. 
Sizi görmek istiyor.!,. dedi. Otomobile 
atlıyarak hastaneye geldim.,, 

MODDEIUMUMININ SöZLERt 
Dün sabah vak'a yerine giderek tah

kikatı idare eden İstanbul müddeiumu-1 
misi Hikmet Onat, öğleden sonra adli-ı 
ye dairesine gelmi§, müddei umumi mu· 

avinlerinden Hikmet Sonel lahika~ 

vak'a yerinde devam etmit ve tahkika" 
tın safhalanna dair müddeiumumiye gef 
vakte kadar malumat vermittir. 

Müddeiumumi Hikmet Onat, dün kell 
disiJe görüşen muharririmize kısaca ıö1 
le demiştir: 

"- Kqfin hitamından evvel vak'• • 
nın hakiki mahiyeti ve suçun kimci• ol
duğu taayyün edemez. Kqfin bu,atl 
ve bu gece devamı zaruridir. Kat'i oll" 
tice, ancak yarın almabilir. Fen heY• • 
tinin raporunu yannclan evvel vcrebİ • 
leceğini tahmin ebniyonım.,, 

Y ARALANMIY AN YOLCULAR 
Tramvay içinde buluan 40 dan f,r 

la yolcunun yaralanmıyanlan ka.r:adatl 
sonra koşa, kop evlerine dağıımıttar • 
dır. 

Bay Niyaziye kan verecek bir ada111 

bulunmadığını gazetelerden öğrenen bl' 
zı kimseler, bu arada Taksimde Cicibd' 
ber yanında çalışan Nuri özek haıtanr 
ye gidere!: kan vereceğini söyleıııitdr· 

Tramvay şirketi erkim ve mübendit
Jeri kazanın frenlerin tutmamasında" 
ileri gelmeyip yerlerin ve rayların Y" 
ğan çiğden dolayı nemli bir halde b&J• 
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!olie haberlei'i' 

Zehirlenme 
ÇlSpler 

ıa Silivrikapıda Ağaçayın çaddesinde lstanbulun çöpleri 
!lUJnaraiı evde oturan Necati kan. • h • . 
~ 27 yaşında Makbule, kalaysız kap. D8Sll im a edılmelı? 
~uı?111" pilavı yemek s~retile zehir. 

11ttt:U-· Makbule tedavı altına alın. Şehir Meclısinde dün 
ı.. ... 7'R~Mı:AYDAN_DtJŞME - Gala. konuşulan ışier 
~ Lulecıler sokagında Alkan apar. 
-.ıanında oturan Yakup adında bir Şehir meclisi dün saat on dörtte Bay 
~· tramvayın arka sahanlığında Necibin ba~kanlığı altında toplanmış -
~"lr\lrken , tramvayın firen yapması tır. Gelecek seneler bütçesindeki tah -
~ düşmüş, sağ bacağından yara. si!:::tlara istinaden taahhüdata girişile -
~ıştır. cek işler için müsaade verilmesine dair 

8ôNDtJRtJLEN YANGIN - Aksa bütçe encümeninin mazbatası okunmuş, 
~da Küçük Langada Atmaca sokağın ilbay Muhittin Ostündağ bu maz • 
~~numaralı evde oturan çoban Fat. bata hakkında izahat vermış ve demiş
"qJn oturduğu samanlıkta yangın tir ki: 
~ş, samanlığın bir kısmı ile Hay. ••-Uç itimiz vardır ki: Henüz inki
'lellin oturduğu evin yan kaplaması şaf haJinded.ir. Bunlardan biriıi Haldir. 
~ş, yetişen itfaiye tarafından sön Bunu daha müsmir bir hale koymak i -
~müştür. çin elu~ olan taraflannı tamamlamw 

\'aliler arasında 
cl~ğ · ş ·klikler 

hı.. 'rokat v8.lisi Bay Recainin Muğla, 
-'Yarbekir valisi Bay Faizin Tokat, 
~Ye mlifettişlerinden Bay Feridin 

hrbckir, Niğde vlisi Bay Ziyanın 

~· Kırklareli valisi Faikin Niğde. 
~liklerine tayinleri kararla§tırılınış. 

Bu ak§am saat 

20,30 da 

PERGÜNT 

Türl:~ye çeviren · 

Seniha Bedri 
Göknil 

~ Fransız tiqalrosu 
\t.h oı• .. ;ıu-;Tı 

Bu •~şam sa 

20,30 da 
ozo Dalma., 
Kotınyot slt. 

ti ŞEN DUL 
t'· ,. kında Hal 

rn~ - Bayader 
Bu pazar 

C· Matine 13,30 ve lu aa 
'le gündüz açıktır. Telefon: 41819 
)'tatlar: 35-50-60-75-100-125 

Loca: 400-300-500. 

l:goNFERANSLAR 1 
tı.~l{~dıköy Cumuriyet Halk Partisi 
~~ndaki Halkevi salonunda bu 
~ saat 21 de Erenköy lisesi mildii 
l ... a. Mahir tarafından "lnkilap,, mev. 
'"'llU bir konferans verilecektir. 

\ • Şişli Halkevinde Beyoğlu Halkc. 
, ~ Reisi Haşim Refet Hakarar bu 
t ~m 21 de "İnkilap,, mevzuu ctra . 
~a bir konferans verecektir. Kon. 

l'ansta.n sonra Münir Nureddin ta 
~ndan da bir konser verilecektir. 

~ ( 4 füıcii.den devam) 

~ ıırnasmdan arabanın kaydığını söyle
tlctedirler. 

ŞtHJR MECLiSiNDE TAKRiR 

~ l>Un bu tramvay kazası münasebeti·! 
~ Ş~hir meclisinde de bir takrir veril • 
~ •tir. Azadan bay Feridun Manyas 
~diği takrirde demiştir ki: 

- Suçlulan adli tahkikat meydana 
~ır. Belediyenin bununla .Ja . 

Yoktur. Hadise karımnda efkarı 

~rrüyenin tenviri icap eder. Bu iti -1 
,~ meclisimize makamın izahat ver -
~I 1~ isterim. Bundan ba§ka ölenin 
I'\ "ine yardımda bulunulmasını ve ya
"-'~•nların hastanede ziyaret edilme 

1 İsterim.,, 

fııı ~~ takrir kabul edilmiştir. Bir heyet 
tun hastaneleri dolaşacaktır. 

Iizımdır. 

ikinci mesele de deniz mevsiminin 
yakın!aıması dolayıaile deniz banyolan
nın soyunma yerlerini bir parça daha 
asri bir hale ıokmak lüzumudur. 

Uçüncüsü de çöp meıeleaidir. Çöpler 
Avrupada ıon ıiıtem uıullerle imha e

dilmektedir. Bunlardan biriıi çöplerin 
dağlar arasında çukurlara ablarak veya 
but da düz yerlerde üzerine toprak aıtı
Jarak kendi kendine çürütülmesidir. i
kinci şekil bir fınn yapmak, çöpleri 
burada yakarak imha ebnektir. 

Böyle bir fmn en az 400 - 500 bin 
liraya mal olur. Bizim için en az iki fı
nn lazondır. 

Mali vaziyetimiz buna imkan vennediği 
için fınn usulünü yapanuyoruz. Buna 
mukabil birinci usulü kabul ettik. Çöp 
itlerini asrileıtirmeye çalııacağu. Bu • 
nun için de lazım olan vesaiti ve tesi -
ıab da yapacağız. Bu itleri yapmtırk için 
lazım olan paranm bir kısmı bu yıl 
bütçesin<!en diğer kıNnı da geleeek yıl 
bütçesinden verilecektir. Fakat bu it
leri yapabilmek için şimdiden taahhüde 
girişmemiz lazımdır. 

Meclisin bu hususta müsaadesini is · 

terim.,, 

Dedi. 
Bay Galip Bııhtiyar söz aldı~ 

-" Karadaki hakim rüzgarlann te -
ı1'rile çöp'er heın koku yL'lpar hem de 
~ .. ğ1lır. Bunun için meıele mühimdir. 
Tetkiki liı.znndır." 

Bay Etem Akif: 
,._Ben Avrupa gÖm"l'\rlim amma, 

S•ıriyede çok bulur..dum. Ora·'a çöpler 
t0 .,lan1r kale haricine çıkanbr. uzun 
mü·Mct bırak,l•r. Sonra oraya nidildiği 
7::\man rÖp1crin bir hayvan gübreııin · 
den farklı olmıyacak bir hale geldiği 
görü'ür. 

Yine Suriyenin bazı şehirlerinde bu 
çöpler hamam küJhanlannda yakılır. Bu 
suretle hem hamam 11rt1lır, hem de çöp· 
leı jmha edilmiş olur. Bizde birinci nsu 
Jün kabul edildiğini görüyorum. işin 
sıhhi encümende de tetkiki iyi olur.,, 

Bu madde üzerinde yapılacak müza
kere kafi görülerek mazbata kabul e -
dilmiş bundan sonra ruznamenin diğer 
maddeleri konuşulmaya başlanmıştır. 

Çubukluda gaz depolan inşası kin 
on bin liranın münakalesi, Kadıkö -
yünde Rüştü Paşa sokağında çarşamba 
günleri pazar kurulması, Heybeli ve 
Büyükadada yaptırılması lazım olan 
dört helanın inşası için on bin beş yüz 
liranın kanalizasyon tahsisatından sarfı. 
Beyazıt kulesi bekçisi Şükrüden kalan 
maaşın Üsküdar itfaiye grupu muavin
lerinden Yavere tahsisi hakkındaki maz 
bata. deri fabrikalarında Ye kalafat iş -
}erinde kullanılan yağların boyanması 

hakkındaki mazbatalar okunmuş ve ka
bul edilmiştir. 

Meclis pazartesi günü tekrar topla• 

nacaktır. 

ISTANBULUN PLANI 
Şehir uzmanı Prost, nıım.nda şeb. 

rimize gelecektir. Kendisi şimdilik ts. 
tanbulun plnı ile meşgul olacaktır. 

Belediye bu arada kendisinden ishak 
pa.sa yangın yerini tetkik etmelerini 
burada bina yapılıp yapılamıyacağJ 
hakkında bir rapor vermesini istiye . 
cektir. 

._ ~ÜtUn okuyanları dehşet içinde bı -ı 
li ••n bu tramvay faciasının neden ile
~· teldiği etrafında tahkikat yapıldığı 
\ı 1\ bizce bir §ey söylemek imkanı yok\i Ben yalnız g8rüştüklerimin sözle
«ı 911 M-uhı dt!nkft safhasını yaz -
~ "'- Ölenin anesine taziyette bulunur - ---------------
~ dlfer yaralı vatandaşlara da "bü • • Anadolu Kavağındaki tahaffuzhane 

leçmılı olsun,, diyorum. tamir edilecektir; 2000 liralık bir tahsi
:v. R. sat aynlmqtır~ 
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[KISA HABERLER ] K k d s 
Be~!i~!~:a~!~!a~~ey!~ı!~Ş~i: ( ır ın an onra ' 
ci~anuna ve~a marta çe~riımesi için hü- ~! .,l\za n 1 Teneşir Pak la r ~J 
kumet nczdınde teşebbuslcre başlamı~·' 

( A t&lıu söz:ıl l 

tı~ K t k a·ı 1A ih 1 Yazan : Sermet Muhtar Alus 
amu aya sev e ı en ay a ar a • -----------------------------~~ 
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ha da vardır. Layihada Türk bayrağının 
rengi, kumaşı, eb'adı ay ve yıldızın bay
rak üzerindeki yeri tayin edilmiştir. 

* Şarkta yeniden sekiz nahiye kurul
masına Bakanlar heyeti karar verimiş • 
tir. 

* Yeni yapıla::ak olan adliye sarayına 
ait projeler arasında bir de Yunanlı b!r 
mimarın gönderdiği bir proje varclu Bı.ı 

proje gümrükteki eşyalar arasında te
sadüfen bulunmuştur. 

* Dahiliye vek:ilcti seferberlik ~ulıesi 
müdürü Hasan Fehmi Bitlis valiliğine 

tayin edilmiştir. 
"' Hilkfımct Adapazarından ba~lamak 

üzere Düzce, Bolu, Gerede, Ilgaz, Tos· ' 
ya, Osmancık, Merzifon, Amasya, Er -
baa, Niksar. Şibinkarahisar ve Elüçre 
yolile Bayburta varacak ikinci l:ir hat 
yaptıracaktır. 

* Türkiye ile İran arasındaki ticaret 
yoluna dair konuşmalarda bulunmak 
üzere bugünlerde bir Türk tica:et heye• 
ti Tahrana gidecektir. 

• Belediye büyük caddelerde halkın 

geçeceği yerleri bir harita üzerinde tet
kike başlamışttr. Verilecek karar bir ta• 
limatname halinde şehir meclisine gön
derilecektir. 

• Otomobillerin içerlerinde birer kil -
çUk ampul bulunduğu halde geceleri 
bunlar yakılmamaktadır. Belediye, ber 
şoförün buna riayet etmesini mecburi 
kılmıştır. 

BiR ŞiRKET MEMURU ADLiYEYE 
VERiLDi: TEYKlF EDiLDi 

Hususi bir şirketin memurlarından 
Cevdet, eirkete ait bir makbuzu üze • 
rinde değişiklik yaparak para suiisti. 
malinde bulunmağa teşebbüs ettiği id. 
diasilc yakalanmış, polisçe dün akşam 
üzeri adliyeye getirilmiştir. 

Sultanahmet.birinci sulh ceza mah. 
ltemesind~·sorgusu yapılmış, tahrifte 
ve suiistimal teşebbüsünde bulunma. 
dığını, işin içinde bir yanlışlık olduğu. 
nu söylemiştir. Sorgudan sonra tevkif 
edilmi§tir. Dosya, bugün istintak da. 
iresine verilecektir. 

HASTAHANEDEN ÇIKTIKTAN SONRA 
AYAK AŞIRMAKTAN TEVKiF 

On dokuz yaşında olduğunu söyli. 
yen Hayrullah isminde bir hamal, a. 
yak aşırmaktan yakalanmış, Sultan. 
ahmet sulh ceza hakyerince tevkif 
olunmuştur. 

Zaif, solgun benizli, traşı uzamış, 

bir delikanlı olan Hayrullah, haslaha. 
neden yeni çıktığını, aç kaldığını, bir 
dükkan önünde düşmüş olarak buldu. 
ğu bir koyun ayağını, satıp parasile 
karını doyurmakta maksadile yerden 
lcaldırırkrn yakalandığım söylemekte. 
dir. 

GALATASAAAYULARtN ÇAYI 
Galatasaraylılar Cemiyeti tarafın. 

dan bayramın üçüncü günü saat on 
yedide Tokatliyan salonlarında bir ça~ 
tertip edilmektedir. Cemiyet azasiylc 
Galatasarayı sevenleri bir araya topla 
mak maksadiylc tertip edilen bu çay 
mevsimin en eğlenceli toplantıların. 

dan biri olacaktır. 

İsteyenler davetiyelerini Bcyoğlun. 
da, Saray sinemasına bitişik Lilksen. 
burg apartımanının bir numaralı dai. 
resindeki Cemiyet Merkezinden alabi. 
lirler. 

ACI BiR ÖLÜM 
Sabık Tarsus Noteri Tevfik Oğuz -

canın tutulduğu zatürreeden kurtula • 
nuyarak 23. 2. 936 günü; Tarsusta ve
fat ettiği teessürle haber alınmıştır. Cid
diyet, dürüstlük ve namuskarlığile ken
disini muhitine sevdiren Tevfik Oğuz
canın ölümile kederlenen Vakıt Yurdu 
muhabere ve muamele şefi arkadaşımız 
LO.tfi Oğuzcan, 33 üncü ilk okul öğret
meni Faik Özavcı ve oğullan istiklal 
lisesi talebesinden Be=-irn Oğuzcanla 

Kuleli asker! lisesi talebelerinden Sa -

Mcr Salkımlı meyhanede'ıi Rum ça:gıcıları. 

Bu sözlerin hiç birini anlamı ı onlarla ahbaplık yaparsın; ondan 
yan ruın kızı, halden ve vaziyet sonra rahat rahat konusuruz ! .. 
ten kendine iltifatlar savrulduğu- Ve hemencecik oradan kaçtı. 

nu farketmiyecek kadar budala • Dana, sakalını sıvazlamağa 
mı?.. Konuştuğunu başkalarına başlamıştı. Afife yerden göğe ka. 
göstennemek için çardağa arkası· dar haklı. Bu kan akıl şekle akar 
m dönmüştü. Ortalıktaki curcuna- sular durur. Doğrusu da bu değil 
mn kızıştığı zamanlar başını çe - mi ya? 
viriyor, laf söylüyordu: Konyak karafakisini rnasava vu 

- Mersi, bu komplimcntolara ra" vura, az kaldı kıracaktı. Mey. 
bu beyel gitmiyor. Ne zaman haneci karşısında dıvan durmuş • 
bu beoyle gitmiyor. Ne zaman tu: 
baskaları görüyor, bu namuslu - Konyak? .. Sim<li getirivo • 
kiz, bu pasa ile dalavere var de - rum pasam. Konyak seker gidiyor 
mezler? ma istakoz daa iyi gidiyor. Arap 

Hacıda da cevap yetiştirme: pasa, Sabundzakis bey, mabeyin. 
- Kapı komşu değil miyiz a ci Tahir bey ne zaman konyak it. 

baş tacım? .. Komşunun komşusile siyor, Mihali diyor, istakoz getir J.. 
merhabası olmaz mı?.. Bilhassa Vazit bey de diyor ki, me:zan ta
siz isevi1er de kaç göç denilen va .... Gelelim doktor Hintu-yan. 
keyfiyet namevcut. ıtiyadmız ve o barbunya balık fistik gibi yi. 
örfü adatmız ahihba ve evidda ile yor! .. 
i.ilfct ve ünsiyet mübah telfıkki et- Dana ayağa kalktı. Hercümen; 
miyor mu? arasından karş1ya göz gezdirdi. 

-Evet hen de biliyor. Bir Komşu koca karıların yerlerinde 
komsu yanındaki komsu ile konu- olduğunu gördü ve orayı göster • 
suyor. Birbiri evlerine vizita ya • di: ı 

pryorlar, otumyorlar, muhabbet - Şu karşıya oak. Kır saçlı i· 
ediyorlar. Ne vakit ahbaplık da • ki ik'anseseyi göriiyorsun ya? ... 
ha artıyor, barabar yiyorlar, itsi - - Ne, madam Anastasya iJe 
yarlar, oymyorlar, epsi oluyor kiz kardeşi. 
ma.. - ıstakozu, mercanı, barbun-

Dfına, sandalyesinden ziplıya- yayı, konyağr, rakıyı, şarabı, ne 
rak höykürdü: var ne yok hepsini oraya götür. 

- Hay ağzını öpeyim ş~ker - Ben de şimdi o masaya damlıyo-
parPm ! nım! 

Rum kızı şnşınnı~tı: Es.5eyd bir ya hemı ya merru 
- Kale sen sarfiş. Ne zaman daha çekip fesi bastı: 

boyle lc;;akbin tsakhin lfıf soyleyor - Madamalar, öğlei şerifleri-
sun, ben buradan katsiyorum ! niz, ikindii şerifleriniz hayrolsun. 

Dana bir daha ha,·aya sıçradı: Abdi askar yabancınız değilim, 
_ Meryem anamız, !sa pey- komşunuzum. Komşu komşuya 

gamberimiz aşkı için, mezhtbin. can olur. Ben dıe can fedaya bazı. 
kitabın, papaslarm başına kaçma rım ! ... 
lafını ağzına alma. F~· kire merh? Kadınlar. Türkçeyi hic anlamı. 
met et, beş dakikacık olsun dahr yorlar gibiydi. Kafa sallıyorlar. 
dur ... Dediğimi kavrıyamadın. O çatır patır dille: (Gel efendi! .. O 
tabiri sarfettimse Rahiaciğimin ö tur beyimu !) diye hüsnü kabul 
lüsünii Ör>eyim makamı zendosti- gösteriyorlardı. 
de sarf etmedim ... Haşa, o küstah Meyhaneci önde, iki çırağı pe. 
lığı kabul etmem. Hay ağzım ö- şinde, ellerinde tepeleme dolu 
peyim demekle, fcmi pakinden çı- teps!ler, gelip masayı donatınca . 
kan söz, doğru demek istedim. Bu koca kanlarında, kızlarının da 
tabir beynelefvah zebanzeddir. gözleri fal t~ı gibi açılmıştı 

Rum kızı kaşlarını daha ~iya 
<le cattı. Ciddi bir ta vur la: .-

- Hayır, dedi. Bu boyle gitmi. 
yor. Sana bir şey yok, bana fena 

Konyak, rakı, şarap şişeleri; 

istakoz, karides, barbunya, mer .. 
can dolu meze tabaklan; ... Hep
si masanın üstüne dizilmişti. 

( Arlıau .-ar ) 

Nıtsim tsünkim hen kiz ... Bu, ko- :------------
kat olmus, pasalarla, beylerle ak
sata var. söy1eyezekler .• 

Dana, ağzı açık ayran delisi gi
bi salya akıtırken, rum kızı işi ke
sip attı: 

l!hattin Oğuzcan ve diğer ailesi efradı• 

Tavla müsabakası 
Müsabakalara iştirak 

hakkını oe1en 
kupon: 5 

nın teessürlerine iştirak eder ölüye Tan-ı - Benim anne, teyze karsıda. 
ndan rahmet dileriz, Nasin diyorsun komsuyız, oyleysa --------.-mll!l~-..111!1!11~-= 
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minıPiYBUHO dlner~en ... 
Trramp! Tren, durdu. Dört 

delikanlı ile bir kız, bindiler. 
Çehreleri günetlen yanmıt ve üst
leri, hatları kara bulanmıt bir kız 
ile dört delikanlı! Ellerindeki 
ski = kayak takımlarını, sırtla -
rındaki çantaları bir kenara fırla
tarak, vagonun bölmelerinden 
birisine yerleıtiler. 

Betinin de temposu birdi: Bol 
neıe ! Bir taraftan portakal so -
yup ıuyunu çenelerinden ıızdıra
rak yerken, bir taraftan da ıen 
aki = kayak ıarkıları söylüyor -
lardı. Bölmenin bir köıesinde O· 

turan ıert çehreli ve sportmen gi
yinitli adama, hiç aldll'ıf etmeden, 
bağırıp çağırıyorlardı. Yalnız, 
aralanndaki sarıtın kız, o ıükU
ti ve ciddi adama, arada ıırada 
ıöyle bir göz atıyordu 1 

Derken, karda kayma macera
larının anlatılmasına başlandı. 

Bu anlattı sırasında, öyle hare -
kete geliyorlardı ki!. Kar fırtı -
nası arasında hızla kayıp giditler, 
vagonun içeriıinde tekrarlanıyor
du. Artist vari yele gibi saçları
nın rengi koyu bir delikanlı, Log 
Skilatayn, en çok atıp tutuyor, 
en çok böbürleniyordu. 

Bu arada Sven Sverdrup'tan 
kim tanımaz? İki yıldanberi bü
tün aıçrayıf ve koıu rekorlarını 

cam kırar gibi kıran büyük Nor
veçliyi!. 89 metre ileri atlıyan 
meıhur kıt sporcusunu!. 

Onun baprısını liepsi de uzak
tan görmüılerdi. Kız da, delikan
lılar da ona hayrandılar ve ide -
alleri onunla tanıtmak, onu ya
kından tanımaktı. Bilhaaaa genç 
kızın kalbi, onun adı geçtikce 
alev alev yanıyordu. Hemen bü
tün kızların kalpleri gibi ! Sven 
Sverdrup ! Ne ahenkli bir isim! 
Hulila Sven, bir çok kiti tara
fından seviliyordu itte! 

Bir aralık, artist vari yele saçlı 
delikanlı, §Öyle dedi: 

- Fakat bu adam, ne biçim 
adam, biliyor muıunuz? Ufak 
tefek, kırmızı yüzlü bir adam, 
cücürünbenin biri! 

Kız, bu deyiıe tiddetle itiraz 
etti. Öfkesinden adeta ateı püs-

- Almancadan -

damın varlığını tamamile unut -
muı bulunuyorlardı. O ıükiiti a
dam da, bu ne§eli grupun sözle
rini gülümseyitle dinliyor, hem 
laflara kulak kabartıyor, hem de 
vagonun penceresinden dııarıyı 
ıeyrediyordu ... 

Tramp !. Tren gene durdu. On 
dakikalık bir duruıtu bu.. Tre -
nin o istasyonda duruııı bu kadar 
süreceğini öğrenen delikanlılar, 

birer bardak birayı mideye indir· 
mek için, hemen dıtarı fırladı -
lar. 

Kız, sükuti adamla orada yal

1STANBUL 1600 m. - 17 inkılft.p dersi. 
UnlversJteden nakU. Hikmet Bayur. ıs hatır 
musiki parçalan (plA.k) . 19 haberler 19,15 
dana m81kls1 (pllk), 19,-tıs zlgan bavaıarı 

havaları (pl4k) . .20 halk tUrkillerl •(Osman 
pehlivan tara.tından). 20,30 studyo orkestra 
lan 21 30 son haberler. Saat 2:? den sonra 
Anadol~ aja.nsmm gazetelere mashus hava. 
dls servisi verilecektir. 

BERLlN 3:16,3 m. 17,30 Beynelmilel ml!
lodller. 18 koro teannlsf. 18,20 k. 19 Layp_ 
ztg programımıza bakmal.L 21 k. 21,10 hafit 
konser: Lothar Lord Spleen, uvertür; Ekk: 
d8rt ltalyan prkm, Chabrfer, Espana: Mo. 
zart: Bauer mUZik Volt Pfitzncr: Hletere 
Lleder, Slbellus, karella, BWt Jon. Srtauss: 
Seracrf Baron, Liazt Rhapsodi No. 11 (btl
yUk orkestra. aollst Vaıter Ludvlg (tenor). 

BUDAPEŞTE MO,IS m. - 19,40 plAk. 20. 
10 k. 20,40 stüdyo salon orkestrası. 21,45 k. 
22,05 Budape§te orkestrası. ve korosu kon -
seri. 23 llS Guttenbcrg'in cazı. 23,55 yaylı 

sazlar trlosu tarastndıın konser l,05 konu~ 
nız kaldı. Ayağa kalktı, gerindi, ma. 

burnunun ucuyla bavula dokun - BOKREŞ 364,4 m. - 12,30 13,30, H,so 
k b plA.lc. 19,15 radyo orkestrası konseri, arnlık. 

du. Tel ağdan raf üzerinde i u w,ıs ltonserln devamı. 20 k. 2o,ı5 org kon_ 
bavul, domuz derisindendi. Şiş· seri 21,10 koro tcgannlsi. 21,45 Mozartm 
kindi. Kız, üstüne yapııtırılmıt trin in Es. 22,10 Edgar !straı tarafından şar 

la. 22,80 k. 22,4Ci Oktett ta.rafından (ŞU -
kart viziti okumak merakile uza- bert'in eserleri). 23,a5 k. 

mrken, burnıı bavula dokunduğu ROMA 420.S m. - 11,20 Erttrcden nak. 
gibi, afalladı, sendeledi. Kartın ıen konu~:na. ıs piyano konseri, 19,25 ko -

nU§ma 21,35 varyete saaU. 22,45 piyes 23,15 
üstünde §U isim yazılı idi: keman konseri. 24 plAk. 

Sven Sverdrup ! MOSKOVA, 11u m. - 20 Lekok'un "Ca-
margue" 1aiınll opereti (stüdyo artı.sUerl ta. 

Bu yazı, be§ dakika kadar, ratmdan) 21 orkestra konseri. 22 muhtelit li 

kızın gözleri önünde dansetti. sanıarda konuşma. 
Ondan sonra, bu meıhur sporcu MOSKOVA 748 m. - 18,30 §arkılı konser. 

19 45 halk aazlan orkestrası. 20,45 scn!o -
ile tanı§mak çaresini bulan kız, nlk konser {Şeballn: 4 Uncu ııenfontsl, Vag_ 
kö§edeki sükuti yolcunun oturdu- ner Melstcsinger von NUrnbcrg, Dach • Res 

f d .. .. ·· d" y plgbl: Passacalla. ğu tara a ogru yuru u. ago - VARŞOVA: 1345 m. - 18,20 Trio (kc -
nun penceresini açmak istedi. Gu- man viyolonsel, piyano). 18,50 konu,mıı lD 

ya pencere sıkıtmıftı, açamadı ve E. ıcanızonun pla.klan. 10,ao konu~ 21 1g 
• k ld • nace Parevıkl'ntn ''Manru,, isimli operası 

zorlarken pencerenın a ırıp ın- {ıı.ralıklarda konu_şma). 24,05 hatif musiki. 
dinneğe mahsus deriden parça CplA.k). 
kısmını kopardı ve bu sırada eli V1YANA : 506,S m. - 20,15 meşhur marıı 

· S tar (bando muzlka). 21 Viyana ltlA.!lltlerf acımış gibi bir hareket yaptı. u- konseri (Felıx von vıengartner'in ldarcstnde 
reta hiddete kapıldı! senfonik orkestra). 22,35 bando muzlkruım 

SükUti adam, lakayd bir gü- devamı. 23 konuşma 23,20 Enrlko Knruzo 
(pltık). 24 lrnnuşma 24,25 druıs mUzlgi. 

Iümseyişle, niliayet yardıma dav- ı--------~------ı 
randı. Pencereyi açınca gözüne 
bir monokl sıkı!tırdı ve konu§ma
ğa girişti. Biribirlerinden pelt 

BORSA 
27. 2. 936 

hoılanmı§tılar. Kızı dikkatle sü- 1117.alarmda yıldı& 1şarew olanlar, tıze. 
2üyordu. Kız da onu!. işte ide- rinde muamele göreoıerdfr. Rakamlar 

ııaat 12 de kapanr, satış ttyatlanıur. 
al bir sportmen!. Yüksek ıöhre- •------=--..;;..------~ 
tine rağmen ne mütevazi tavırlı! P A R A L A ' R 

Tam centilmen! Hem ne kadar 
da hoşsohbet!. 89 metre ileri at
ladığından, hatta uçtuğundan 
bahse bile tenezzül etmiyor! Kı
zın delikanlı arkadatları, ya treni 
kaçırmıt, yahud da baıka bir 
kompartımana girmit olacaklar! 
Oh .. , , ne 1yı., 

•Londra 
•Nevyork 
*Parla 
*MllAno 
ıt: Brüksel 
*AUna 
•Cenevre 
•Botya 
•Amaterdam 
•Prağ 

•Stokholm 

621 - *Viyana 
124- •Madrld 
167.- *Bertin 
lfıl>.- • Varoova 
88. - * Budapeote 
24 - * BUkreı 

bH>,- •Belgracı 

24.- •Yokobama 
83.-· *Altın 

UI> - *Banknot 
82-

ı!4. -

17 -
82 ·-
24-
2a.-
rn.-
M-
~-

Ul>7-

2S'ı -

kiirdii: Tren, bu seferin ıon merlia-
ÇEKLER 

• Londra 600,W * Viyana 4.2425 
- Aman yarabbi, ne iftira!. lesine vardı. Büyük ıehrin garı

HaY.ır, hayır, böyle olamaz! Hiç na gürül gürül girdi. I 

Sven Sverdrup adını taııyan bir Sükuti adam - hayır, artık 
adam öyle olur mu? Uyduruyor- konutkan ! - fısıldadı: 
ıun! - Ah, ne yazık! 

Yele saçlı delikanlı, kızı kız _ Ona tutgun kız da, cilvelendi, 
dınnıı olmaktan ıevinç duyarak, flütten ses çıkarır gibi, hafifce ay
bir kahkaha attı: nı ıeyi tekrarlamaktan kendini 

• Nevyork O.SOöb • Madrld ~ 819a 
• P&ri.I 12.06 • Berlin 1 9810 
* Mll!no 10 0066 * VBr§ova 4 2216 
* Brllkaeı 4.7263 * Budapqte 4 b9a7 
• Atına 63 69 * BUkreş ıos SS6S 
* Cenevre 2 ~S69 * Belgrad tl4 8810 
ııı Sotya 64,lıOlll • Yokohama 2 7760 
• Amsterdam 1ı12g * Moskova 1~7 rıo 
* Prag 1U,20Sb c: Stokbolm 81278 

- Ne yapayım ki öyle! Be - alamadı: Iı BAiık&BJ \l.50 

nim elimde mi onu değiştirmek, - Ah, ne yazık! Anadolu ZJ.20 

ESHAM 

batka biçime sokmak? Dediğim Erkek, kızı ıehirde görebilir ~~1 Hayrty 1~~;~ 
doğrudur, bana inanın. Sizden mi idi acaba? Burada bir hafta •Merkez Bank 6HO Balya UOJ 

Tramvay 
Çimento 
Onyoıı Del. 
Şark Del 

ıı.oo 

1025 
000 
000 

şimdiye kadar saklıyordum, fa - kadar kalmak niyetinde idi. Tah- ~~n~!':n~ ö:~ i:ı~o':" ecza ~~ 
kat.... Haydi doğrusunu söyliye- minen o kadar! Sonra gene se - !--------------

h t ı fsttkrezler Tahvlller yim, ben onu gayet iyi, pek ya- ya a ·· 
kından tanırım. Benim eski bir Tabii görebilirdi kızı! Neden * 1933 T.Bor. 1 ım i2~ ~~Y 

d Eli ...... n 2100 meslekdaıımdır ! Arkadaı bir görmesin?. işte a resi: i .. .. .. ın 22 su Rıhtım 
meslekdatım ! Hatta burada da Elmer, Breite Ştraıe, 9 numara! tstık.Dabll1 ı ll~CXJ 

T b d k * Ergeni !atık. US 00 gizlice bulu§duk. Herkesden ka - am u an e, vagonun a -
1928 

A M ıoıtı 
Anadolu ı 

Anadolu ıı 
Anadolu m 
.Mümesau A 

uuoo 
ın.70 
1400 
4885 
f:i.S..'i 

140 
çar da.. inzivayı tercih eder! pısı hızla açılarak, uf ak tef ek, • s. Erzurum u:ı. 
Pek öyle ortada dolatmağı sev - kırmızı yüzlü bir adam, rüzgar -----------111 

mez !. gibi içeri girmesile beraber, do- ps:mı=::::::::::.-::::::::::::::::::ın:ı;;, 

KAYNA 
Haftalık Siyasi Gaze 
Yarınki Cunıartest 

günü ilk sayı çıkıya 
Haftanın mesele ve haberlerine 
yazılar.dan ve icmallerden başka 
sayıda okuyacağınız yazılarda 

bazııan ; 
Kaynak niçin çıkıyor? 

( Baş makale) 

Mehmet vatandaş la candan 
bir derdleşme (Memleket meıe
leleri hakkında samimi bir mü -
naka§a). 

Hayat kırkından sonra başlar! 
(Üç dört yüz bin nüsha satan bir 
kitapla ortaya atılan bir iddiaya 
ait malumat). 

Şarki Groenladdan Kaynak 
okuyucularına selim (Hiç bir der
di ve ihtiyacı olmıyan ve buzlar 
arasında daima gülen tabiat İn· 
sanlarının hikayesi). 

Amerikada iki milyon Türkçe 
bilen var (Osmanlı ordusundan 
silahile kaçan Manisalı bir Rum, 1 
vatan haini olduğunu yirmi sene• 
sonra nasıl keşfediyor?). 

Ecnebi dostlar: İsveç sefirli
ğinden çekildikten sonra memle
ketindeki şatosunu bırakarak Is -
tanbulda yerleşen Türk dostunun 
hikayesi. 

Gurbette yerleşen Tü;kler: 
Londrada İzmirli Bay Ali Rıza
dan başlıyarak hariçte ya§ıyan 
Türklere ait bir yazı serisi. 

Amerika devlet bankası mü -
dürünün Türk iktisadi sistemine 

(Bet Türk gencinin 
da çok maceralı tahsil ha 
ait hatıralar). 

ilmi dütünme (Bay 
medin güzel bir yazı11). 

Antoloji münakaşaıı 
Nurullah Ataç). 

İzmiri düşündüren itleri 
mir valisilP. bir mülakat). 

Deli fişekler ( Keselin lig 
silihtoruna ait heyecanlı v• 
romanının ilk kısmı). 

Bundan ba§ka askerlik, p 
sinema, kadın - erkek, tulaa 
çocuk sahifeleri. ' 

Türk tipi nasıldır ? 

ait mühim raporunun ilk kısmı herkesin alakasmı 
(Kaynak) ın ilk sayısındadır. bir münakafa. 

İzmit kağıdhanesinde bir sey
ran (İzmit kağıd fabrikası ziyaret 
intibaları). 

Harpte kadın asker: 
harbinde döğüfen Rus k.utıdllll1'" 
na dair resimli hatıralar). 

(KAVNAK)ın ilk sayı 
20 sayıfadır. 

Dört sayafası resimli bir ilavedir. G•• 
~en izi müvezziinlzden allrken ırave--.:• 
içinde olup oımadıQına dikkat edint 

CUMA 
Takvim 2s Şubat 
======ı 5 Zilhicc 

uun doğuıu 
Gün batı§! 
Sabab namazı 
Oğle namazı 

lkJndJ namazı 

yatsı namazı 

imsak 
Yılın geçeo gUnlcrl 
Yılın kalan günleri 

641 
17,54 
5 50 

12.2: 
ı~.31 
17.54 
1925 
5.0 f 

59 
306 

Cum•rtesi ı 
.. 9 Şubat 

6 Zilhicce 
6 40 

17.56 
5 so 

12 27 
15,!l2 
ı 7.56 
1926 
5,01 

bO 
305 

btanbul Döl'düncü icra memurlu -
ğundan: 

Yeminli üç ehli vukuf tarafından bü-

İLAN - Unkapanı iskclesiof 
3591 aayılı piyade sandalım 

denize batmı' ve kaybolmuşt\11'. • 
plaka çıkaracağımdan eski plaJrlıalll 
mü olmadığını ilan ederim. 

Unkapanı Zeyrek caddesi 
hanı 23 numarada Mehmet V. H. 1 

Bu iddia, alaylı kahkahalarla muz derisinden yapılmıt tiıkin ft Dr. Mehmet Ali i: 
kartılandı: karınlı bavula el attı ve onu kapar P. B 1. ••t h :: yeni 2 No. lu dükkan dairemizce açık 

H d b d , A , d • d·· d··, ri ev ı11e mu e assısı :: k 
1 1 

. 
16 - ay i e sen e. tma.. kapmaz a gerısın gerı on u. ı: ·-, . ' ~ .. . . _:: arttırmaya çı arı mıı o up şnrtnamcsı • 

B. b
0

l
0 

• • k d o . d s s d . • IKopt'üha ·ı: F,mfnonh han reı: 2191 .. ·'"" 3-36 günündrn itibaren herkesin gör-ız 1 ırız senın ar a at ve mes· zerın e ven ver rupun ısmı •ı::.-::-=:nn::::::::::::::::::::::::::::::::: . , 
lekda§larını !. Me§hur Navsen de yazılı kartvizit yapı§ık bavulu! ni uzatmııtı. Fakat, kız ta§kın - me~ı~e açık bulundurularaıt ~:-::-36 

Y k k d ıd w 1 ki d yaz lı oldu wuna tarıhıne rastlıyan perşembe gunu saat bir vakitler senin ski oyunu arka- a ızın onufmaya a ıgı ı a ora a ne ı g . . 
. . . . . ş· . b 14 den 16 ya kadar daıremızde satıla -da,ın delil mi idi ya! adam?!. Bavulu kapan ve gerı- bakmayı gecıktırmıştı. ımdı a- kt A tt • k . . tr1 

15 
t 

. ca ır. r ırmaya gırme ıçın Hı e• 
Aralal"mda konu)malarına var sin geri dönen ufak tefek, kırmı- kınca, ıu kelimeleri seçtı: minat akçesi veya milli bir bankanın 

hızla devam ediyorlar, kompar - zı yüzlü adam, içeriye girerken, Vantael Kulka, pantalon as -

1 
teminat mektubunu yatırmak Uizımdır. 

tımanm bir köteıindeki ıükuti a- kızın konuıtuğu adam kartviziti - kısı taciri! Birikmi§ vergi belediye resimleri ve 
maramızla dairemize baıvurın 
olunur. (V. No. 13960) 
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Kumbara sahiplerine: 
Her sene kumbara sablplerlne 20.000 
lira ikramiye tevzi eden iş Rankasıoın 
ikinci tertip ıo.ooo lira mDkAfath 986 
kumbara keıtdelerlnln birincisi 1 Nisan 
986 da ANKARA da noter huzurunda 
çekllecektlr. Hu kur'aya iştirak edebil
mek için kumbara sahlplerlnln 1 Mart 
986 tarihine, yani Şubat sonuna kadar 
Bankaya en eşatı 25 llr~ yatırmış ol
maları IAzımdır. 

Kiralık Büyük Mer'a 
Y 91ilköy civarında uki Aya Mama Alem Berdoı yeni adı 

Mecidiye çiftlitinin mer'uı yeni l&bibi tarafından 1mart938 
pazar günü saat 14 de Beyo ilunda Suriye Ç&1111ında 4 üncü 
katta 15 numaralı Avukat Muıtafa Tunab yuıhaneainde 1 
Eylül 936 tarihine kadar kiraya verilecektir. Falıa malGmat 
almak iıtiyenler her ıün yazıhaneye bizzat veya 48192 ye 
telefonla müracaat edebilirler. 

istatistik genel direktörlüğü 
eksiltme komisyonundan: 

1 ıenu1 

1 - Z3 forma tahmin olunan 934 ...... 931 ıeneai Maarif 11llıtınm 
1500 adet baıkııı pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmqtır. 

2 - Tahmin olunan bedel 920 liradır. Eksiltmeye iftirak ede
tekler % 7,5 muvakat teminat vereceklerdir. 

3 - Eksiltme 13 mart 936 aünü Genel DirektlrlUkte toplanacak 
olan komiıyonda saat 14 de açılacaktır. Buna aid f&rblam• Komi1-
>'on kitipliğinden iıtenilebilir. (Ol) (1010) 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

1 - Eldeki vuıflarına uyaun 1500 kilo Eıer sabunu eksiltmeye 
-nulmuttur. Eksiltmeli 29/2/936 cumartesi aünü saat 10 da Anka
l'ada Jandarma Genel Komutanhtı kuralında Sabn alma Komiayo · 
"'-nca yapılacaktır. 

2 - 1500 kilosuna 750 lira deler biçilen aabun prtnameai para
\ız olarak Komisyonundan almabilir. 

3 - Ebiltme pazarlılına ıirmek istiyenlerin 18 lira 25 kurut
~ tmrinat makbuzu ile atin •• aaatinde Komiayona bq nrmalan. 

(321) (788) 

Posta T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 

idare ihtiyacı olan 100 ton 4 m/m kutrunda ıalvaniali demir tel 
lsap.b arfla ekıiltmeye ~onulmuıtur. Ekıiltmeye 17 - 3 - 938 
"rihinde ve saat on beıte Ankara da Poıta T. T. Umum Müdürlü -
ilinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

100 ton telin muhammen değeri 13500 liradır. 
Talipler 1013 liradan ibaret teminatlarını idaremiz veznesine 

leılim edecek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber banka 
ltaninat mektuplarını ve ıartname de yazılı belıelerle teklif mektup
'-rını ihtiva edecek olan kapah ve mühürlü zarfları mezlrGr tarihe 
'-adüf eden salı günü saat 14 e kadar ıözü ıeçen Komiıyon Reis
lsfine vereceklerdir. 

Şartnameler Ankarada Levazı m Mildürlüiü ile lstanbulda leva • 
'-1n ayniyat muavinliğinden paru a olarak verilecektir. ( 462) (1111) 1 

Belediye sular idaresinden: 
1 - İdaremizin Feriköy ambannda mevcut 19850 adet bot çi

'bento çuvalı açık arttırma ile satı hfa çıkanlmııtır. 
2 - Bu ite ait ıartname levazım seniıinden parasız olarak 

~abilir. 
3 - Açık arttırma 11 mart 936 ça11amba rünü saat 15 de Tak -

•bndeki idare binasında yapılacaktır. (1090) 

2 ve 20 lıomprimelik ımbılıjlırdı 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB mark•sını arayınız. 
. , 

Cumurbaşkanlığı Filarmonilc 
Orkestrası Şefliğinden: 

Orkutra kadroaunda a;ık olan yerlere atanmak ilaere piyaoıo, keman, 
viyola, viyolomel, kontraba9, flüt, obuvı, klarnet, faıo, korno, trom . 
pet, trombon, tuba alto saklafou tenor 1akıafon, akoedy•ın. caz ba
terili aazları, çalanların 7/3/938 cumarteıi aünil saat 10 dan 17 ye 
kadar lıtanbul Galatasaray liıeıinde ıınavları yapılacaiından bu ıao&
ları çok iyi bir ıurette çalabilen artiıtlerin kendi en•türümanlarİ\' le 
birlikte ıınav komisyonuna birer d'lekçe ile baıvurmaları ( 142) (361) 

rııı~ rımınıllırı ve 11111ıırı ııı~me ı 111 ıdıreıı 1111-rı 
Muhammen bedeli 29287 lira olan muhtelif kriko ve verenler 

7 /4/938 Sah ıUnil saat lS,30 da kapalı zarf uaulile Ankarada idare 
binasında satın almacaktır. Bu ite ıirmek iıteyenlerin 2196.52 liralık 

Ş muvakkat teminat ile kanunun tay in eltili veaikalan ve teklifl•rinl 
irketi Hayriye aynı ıiln saat 14,30 a kadar komiıyon Reiıliline vermeleri lbımdır. 

hl•••darları heyeti Şartnameler 145 kurut mukabilinde Ankara ve Haydarpqa vezn• 
umumıyeaı içtimai !erinde aatılmaktadır. "841,, 

Hmedarlar umumi heyeti 1936 ıe • ---------------------------
neti martının 30 ncu puarteai ailnU 1&• T i F O B İ L Ad 
at (15) de Şirketin Galatada Fermene-1•-Dr. IHSAn SAM•ı -• apazarı 
ellerde k&ln merkeıi ldarealnde aleltde Tifo ve pıratıfo hıstılıklınna tutul ru•• rk tı•caret 
ıurette lçtimaa davet olwıur. İfbu iç - mımık için ağlrdın ılının ılfo hap-
timaa 50 ve daha alyade hiae l&bibl o- tandır. Hiç rahataızlık VC"rmez. Her 

lan hlaaedarlar lttlrak ederler ve.rey 1&- kes alabilir. Kutusu S5 Kr bankası 
bibi olurlar. .. 

R9snamei mUzakeratı lıtanbul uH,e ltlDC6 hukuk mab-

1 - 1935 Hileli l\e1&batı hakkında ıc-inden: idare meclisinden~ 
meclili ldare ve mUraJdp raporlanrun b Halıcıollunda Fabrika aokafmda 16 
raatl ve mukQr beaaplann tasdiki ile· No. da oturan Şakire tarafından lrocau 
meclisi idarenin ibra11. tamir Akhisar Safa oteli mUateclri Meb 

2 - MUddetl biten reiı ve azılann met yanında veya Habcıotlu Fabrika 
yerine reis ve an intihabı. ıobk 16 No. da Kadirin yanmda otu· 

S - latif a eden azanın yerine baldyei 
mUddttini doldurmak Uzere aza inti • 
babı. 

4 - Müddeti biten mürakiplerin yer
lerine mürakip intihabı ve ücretlerinin 
tayini. 

• ııc * 
Fevkalade içtima 
Şirketi Hayriye 
Hissedaran heyeti umumiyesi 1936 

aeneai martının ( 30 ncu) pazarteıi gü
nü saat ( 16) da Şirketin Gala tada Fer
menecilerde kiin merkezi idaresinde 1 
fevkılide surette içtimu davet olunur. 
lıbu içtimaa ticaret kanununun taallQk 
eden maddeleri mucibince bir hiııeye 
malik olan Giaaedarlann dahi i§tirake 
selihiyctleri vardır. 

Ruznamei müzakerat: 

1 - Şirketin 8ahri inpat ve tamirata 
mahıus fabrikasının teşviki sanayi ka • 
nunundan iıtifadeıini tazammun etmek 
üzerine tirket mukavelenamesine bir 
fıkra ilivcıi. 

ran Ali Hilmi aleyhine; bakım11zbk ve 
fiddetli ceçimsİ%1ik ıebeplerile açılan 
ve mahkememeıin 935/1566 No. ıuna 

kaydolunan bofanma davaaı auuhalinln 
bir ıureti mUddeaaleyhe teblii edilmek 
lltenilmiııe de ıerek btanbul ve ıe • 
rekse bmirdeki adreılerindc buluna • 
madığı tebliğ flmilhaberindeki mübaşir 
mcıruhatilc poliain tadikinden anlatıl· 

nuı olmakla H. U. M. K. nun 141 inci 
maddesi mucibince bir ay müddetle ila
nen tcbliğat yapılmasına ve bu müddet 
zarfında müddealeyhin mahkemeye mü
racaatla İ§bU davı arzuhalini tebellüğ 

ve on gün :r:1rfında cevap vermesine ka· 
rar verlimit oldutundan kevriyet teb -
liğ makamına kaim olmak üzere itan c-

, lunur. (V. No. 13964) 

~--~~~~~~~~~~~ 

1 ıtanbul beıinci icra memurluiun -
dan: 

Mahcuz ve 2. ci arttırma suretite pa• 
raya çevrilmesine karar verilen Dokl!• 
mc'cılığa ait makine ve buna müteallik 
iğneler tıegihlar, çözgüler ve teCerrü -
atı ve makinelerin yedek ak!lamı 2-3-
36 pazartesi günü saat (9) ela Edime • 

Onyedinci senelik hiuedarlar 
umumi toplanb11 da••lnam•i: 

Adapuan TUrk Ticaret Bankuı bll
aedarlan umumi heyeti aenellk toplana. 
il ao Mart 19!6 puarteti pil nat ıa 
da Anbrada Ipklar caddeaiııde banka 
merkealnde yapılacaktır. Bin muka•ü 
namenin muaddel 24 Uncu maddeli m• 
cibince ittiralce saWdyettar olan hiae • 
darların 26 ncı maddeye tevfikan top • 
lantJ ıUnilnden lhbl iki hafta evvel du. 
huliye varası almaları lazımdır. Vekil • 
terin de hissedarlardan olması meırut • 
tur. 

Hissedarların hudu1iye varaıı almak 
üzere Banka merkezine •eya ıubelerine 
milracaatlarını dileriz. 

Müzakere Ruznamesi 
1 - 1935 senesi muamelltına ait ida· 

re meclisi ve nıürakabe heyeti raporla· 
nnın okunması. 

2 - 1935 senesi bilinçosu ve klr ve 
aarar hesaplarının tetkik ve tasdiki q 

idare meclisinin ibrası. 

3 - istifa edenlerin yerine idare meo. 
Jisince seçilen azanın tasdiki ve müddet
leri bitenlerin yerine aza intihabı. 

4 - 1935 ıenesl mUralrip lkretlerinlll 
byini •• yeniden ild nrilrakip intihabı. 

(tlivesi teklif olunan f ıkranm teldi: 
- Şirketin bahrt inıut ve tamirata 
mahıuı fabrikası Teıvfkl Sanayi kanu
nu ahlcamından iatifadc eder. - ) 

kapı Vaiz 1okak 13 numarac!a satıla - ____ .. _______ mm• 
caktrr. 

Taliplerin mahalli mezkQrda hazır 
bulunacak memura gelmeleri ilAn olu • 

nur. (V. No. 15967) 
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YAZ/ VE YONETIM YERi: 
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p11ıı.re: ~4870 
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1- Yoldan ,ıkan arabanın ne kadar yürüdüğü ölçülüyor. 2 - Vatman Fahreddin. 3 - Ölçülme 

1 
.... "--J'- - -Mı.t~i 

Kazanın 
kurbanları 

12 

4 - Yaralılardan Bayan Kadriye. 5 - Sinemacı Ahmet Şükrü.6 - Kazaya uğrayan tramvaya yukarıdan bir bakıf. 7 - Yaralılardan Manav Ralael. 8 - Kontrolör 
l•maü. 9- Muallim Mücahid. 10Jan. 11 - l•kon. 12 - KahveciHasan. 13 - Devrilen arabanın yan görünüıü. 14 - Bayan Naime. 15 - Vatman Fahreddin 
verdiği ifadeyi imzalıyOT. 

1 ıstanlDuı 0eledlyesı ııenıarı l ! 
Senelik muhammen kirası 96 lira olan Rumeli Kavağında iskele 1 

meydanı caddesinde 4/ 1 ahşap gazino 937 - 938 senesi mayısı so
nuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuıtur. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek iıti
yenler 720 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile be
raber 16 - 3 - 936 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende 
bulunmalıdır. (8.) (1138) 

Bir tanesine 8 buçuk kuruş değer konulan ve mezat idaresine 
lüzumu olan 55X 75 boyunda levazım müdürlüğünde bulunan nümu
nesi gibi 1000 tane kağıd pazarlığa konulmu§tur. Pazarlığa girmek 
istiyenler 638 kurutluk muvakk~t teminat makbuz veya mektubile 
beraber 29 tubat 936 cumartesi günü saat 12 de Levazım Müdür-
lüğünde bulunmalıdır. (B) (1063) 

ZAYi - Kazanç vcrgilcrmiz içine-~ BAYRAM O A YAL N 1 Z 
rr::~et.en vil~yet m~hascbcciliğine.ver- KIZILAY Gazetesi 
dıgımız 25 lıraya aıt 6-7-35 tarıh veı 

378484/684 numaralı makbuz zayi ol - . Ç J K A C A K 1 J R 
muştur. Yenisi alınacağından eskisinin 

hükmü yoktur. (V. No. 13965) Mündericatı çok zengin o~an bu gazeteyi okumakla ve ilin· 
Murat motörü sahibi Ömer larınızı vermekle hem kendinize ve hem de KIZILA Y'a yar· 

dım etmiı olacaksınız. 

ZAYİ - Maaşda kullandığım tatbik 
mühlirümU zayi ettim. Yenisini alaca -
ğımdan eskisinin hlimkü olmadığı ilan 
olunur. (V. No. 13947) 

Cerrahpaıa Kürkçüba§ı mahallesi O 
bacı sokak 18 No. da. Kerime. -. . 

Fiatı son sahifede santimi 30 kuruıtur. Müracaat yerleri: 
lstanbulda: Postane karı111nda KIZILAY Satıf Bürosu. 

Telefon: 22653. 
1ıtanbulda: Postane arkasında ilancılık Şirketi. 

Telefon: 20094 - 95. 

Sahibi: ASIM Us - Vakıt Matbaası Neşriyat Direktörü: Refik A. Severııd 


