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lnebolu Faciasının Bilincosu: 75 Olü, 
Bir Vapur, 200 Bin Liralık Kayı.D Var ! 

Tevkif Edilen KaPtan Geminin 1 

13 Dakikada ·eattlğını Söylüyor 
Zecri 
Tedbirler 
Ve Biz 

Hat Açıldı 

Karad eniz Bir Koldan 
Dah.a Akdenize Bağlandı 

Binen Yolcuların Adlarını Ve Mersinden 
Kurtulan 1 arın Li stes ini Neşrediyoruz 

Bugün izmirde Büyük Bir Cenaze Töreni 
Yapıhyor - Facianın Mes'ulü Kim? - Gemi 
Sigortasız - inebolunun iki Gün Su Aldığını 
Söyleyenler Var-izmir Valisinin Son Beyanatı 

• 

Kaptan Kazayı 
Anlatıyor 

lnebolunun .üvariai Melamef 
Ali Kaptan 

•il~trıi~ önlerinde vukua gelen D\Ües
de b~n~~ ka7.;ısı haberi, dün ıehrimiz
\1 a Yük bir teesıürle duyulmuştur. 
ı.ri~rda yolcusu bulunan1ar Denizyol 
~tıd •dar esine baıvurarak hadise hak
)ol 1

1 
tafsilat istemişler, bekledikleri 

cu arın akıbetini sormuıla:dır. 
......_, [Arkası 9 uncuda] 

Et~;~,;,ilirken) 
~akammri 
1 ebliği 

a.,.~kara, 12 A.A - Ekonomi 
~ .. •Ilı Celil Ba~ar atideki tebli
•• ile · -~ fl'Jne Anaclolu Ajanaını me-

l) •tııniıtir: 
ıau-•iliz Yollan idareainin 1080 to
~to hacnıindeki lnebolu vap11-
-.. q111a d" 
ıo uıı, 11 - 12 ıeceai, .. at 

•ı.lal'J d hıa 1 n a Urla tahaffuzhaneai 
ile ~ •l'Jnda batnu ıolduiunu acı 

I !an ederim. 
-- ilbaylıiından alınan en 

[Arkalı 3 üncüde] 

'"' :.J 

- outtan lnebolunun aon re•İmlerinden .. 

Ölenler 7 5 Kişi 
Bugün I zmirde Büyük Bir 
Cenaze Töreni Yapılacak 

lzmir, 12 (Telefonla) - Yarın saat 14 de büyük bir cenaze alayı yapıla
caktır. Ölenler 7 S kişi kadar tahmin edilmektedi:. Bütün Izmir, matem 
içerisindedir. Resmi ve hususi müessesele: ve vapurlar bayraklarını yarıya 
kadar indirilmişlerdir. lzmirde bulunan konsoloslar Vilayete gelerek beyanı 
taziyette bulunmuşlardır. · 

Kaptan Nezaret Altına Alındı 
lzmir, 12 (Telefonla) - Geminin süvariai ile tayfalardan bazdan nezaret 

altına almmıtlardır. Şimdiye kadar denizden ancak 15 ceset toplanabilmit· 
tir. Sahillerde aıwnaya devam edilmektedir. Yolcul811"dan bazdan, vapurun 
iki «Ündenberi su almakta olduğunu söylemişlerdir. Bunlann verdiği malu
mata •öre. ıemidelô yükler lzımire selinceye kadar mütemadiyen aağa ve 
sola aktanlmıttır. 

inebolunun Yükü Ne Kadardı? 
lzm!r, 12 (Tele~onla~ -:- ~nebolu ":apurunun muhtelif limanlardan ıu ha

muleyı aldığı tesbı! e.dıl~~ıtır: Mersınden 3~8 ton pirinç, yağ, manifatura, 
eşyası ve çay. Gazı çıftlıgınden 100 ton çeltık. Taşucu iskelesinden susam. 
Anamor'dan 73 parça portakal sandığı. Alanyadan 70 ton bıJiday fııtrk 
keçi boynuzu, Antalyadan 250 ton pirinç, bıiğday ve un. ' ' 

[Gece yarısından sonra aldığımız diğermühim tafsilatı 
9 uncu sayfamızda okuyunuz.] 

Kuduz Çoğaldı, Dün De 
Beş Kişiyi Köpek ısırdı 

l.tanbul •oltalılan Jerhal .ahipli ve •ahipaia bGflbOf 
ltöpeklerden temütenmelidir •• 

[Yum 5 inci sayfada] 

Kamutay bugün 

k a r a r verecek 

Ankara, 12 (Huauai Muhabi-
. rimiz bildiriyor) - Kamutay ruz
namesine alınınıt bulunan ve U
luslar sosyetesi tarafından ittihaz 
olunan tedbirlerin tatbiki hakkm
daki kanun layihası yannki top_ 
lantıda ıöritülecektir. I..iyihanın 

birinci maddeai aynen ıöyledir: 
"Akvam Cemiyeti heyeti umu

miyesince teıkil olunan irtibat ko
mitesinin miaakın 16 mcı maddesi 
mucibince Akvam Cemiyeti flzala
rına terettüp eden vecibelere ait 
olarak kabul edeceii iktisadi ve 
mali tedbirlerin cemiyet azasın

dan bulunan Türkiye Cümhuriyeti 
tarafından tatbiki hususunda icap 
eden mukarreratm ittihazı hu
susunda Kamutay icra Vekilleri 
heyetine salahiyet ·yerilmiıtir.,. 

Hükibnet layihama • .-bı mu
cibeeinde Uluslar Soayetesi irtibat 
komitesinin vardığı kararlan kay-

f detmekle ve mezkür soıyetenin a
...% aından C)lmak itibari;r.le 16 mcı 
-·• .. • wiW.O. t1 .... 11te ettiii
miz taahhütler dahilinde ol•n bu 
kararlann memleketimizce de tat
bikı için Kamutaydan aalahiyet 
almak lüzumuna iıaret eylemekte
dir. 

Dıtitler enümeni, mazbataarnda 
hükUnıetin esbabı mucibesini mu
vafık görerek, meselenin ehemmi
yetine binaen layihanın müstace
len müzakeresini ıenel heyetten 
dilemektedir. 

r Arkası 3 üncüde l 

ik inci 5 Yılhk 
Plan 
Hazırlanıyor 

Ankara, 12 (ffu•u•İ Muhabiri
mia bildiriyor) - Ekonomi Bakan. 
lıiınca lıe.aplan ha~ırlanmıf bu
lunan iltinci beı ••nelik enJü.tri 
planı üurinJe •on incelemeler ya
pılmaktadır. Planın mart ayı orta
lannda ilcinr ihtimali ltuoe>etlidir. 

/kinci plcinda madenler ve elelt
trilikayon İfleri önemli yer almalt
taJır. 

Ali Çetinkaya Dün Açtığı Hattın 
•• 

Büyük O nemini 

lrmalt-Filyoa Aattının açılmlUI Karadeniai A.lıdenin bir kere Jaha baf. 
t.nalıla lıalmadı lrömür laau.zcuını bütün demiryoUarımıza Ja bailadı •• 

Fily09, l2 (Buradan eiden muha- bayraklarla donatılmış, ayrıca muaz .. 
birimiz bildiriyor) - Birinci tren An zam bir tak kurulmuştu. Bayındırlık 
karadan saat 13,30da, ikinci tren14,30 Bakanı Ali Çctinkaya, Erkim harbiye 
da geldi. Filyos istasyonu ve civarı ikinci reisi Asım, Gene:allcrden Ali 
Zonguldaktan ve diğe: yerlerden ge- Sait, Fahreddin, Eyüp. Nihat, HüsnU. 
lea- binlerce halk ile dolmuıtu. Şehir 1 Arkam 9 uncuda 1 

Göçmenlerimiz Servetlerini 
Yarıyarıya Kaybediyorlar · 

[Son w•len 1,10fJ kiıililt wöçmen ltalileai buwün ukôra yerlerine wön. 
derilecekler. Arkadan welecelt daha bir laayli wöçmen uarJır. R•mıimia 
dün bunlan vapurdan çıkarlten gÖ•teriyor. Kendileriyle ,,aptıiımı:z ko
nupnalan 3 üncü •ay/amı"a bulacak•ını~.] 

Habeşler Düşmanı Müte
madiyeri içeriye Çekiyorlar 

Vaz iy et 
Habeıi•tandaki •Üel laarekcit / • 

talyanlann lehine inkiıal etmekte• 
dir. Cenupta, fimalde, yine ulalı 
telek çarplfmalar olmuı ve ltal
yanlar bir miktar arazi daha elde 
etmiflerJir. Artık Roma Ja Habeı 
lcrin, ltalyan ordularını m:nzil ue 
muvıuale hatlarından u:zcıklQffır· 
malt ıriyaaaını takip ettiklerini iti
raf efmelttedir. 

Cenupta Gorahinin şimalinde ltalyanlar 
bir Habeş bölüğünü mağlQp ettiler 

Roma, 12 (A.A.) - Dün neşrolu- ı zi üzerinde hareketine devam f'tmek
nan resmi bir tebliğde, ltalyan kıtala- tcdir. General Graziani emrind:lci kıt 
rının, Makalle cenubunda Chelicot va alar Gorahai'nin' şimalinde dil,manı 
disine hakim bütün tepeleri işgal et - J,ırpalamaktadır. Hafif bir otomobil 
tikleri bildirilmektedir. ikinci kolor - kolu, Fafan nehri kenarında bir Ha -
du, Aksum ve Takaze arasındaki ara- be§ bölüğünü mağlup etmiştir. Habe§ 

ler, ağır kayıplara uğ:amıılar ve iki 
o a - w...., a a a a.......... kamyonla, birçok tüfek, mühimmat, 

yiyecek ve harp gereçi bırakmıtlıirdır. 
İtalyanlar, içlerinde Habeş ordusu şef 
!erinden Fiteorari Gheletto Tomat ve 
Grazmatch Vorkio Balachen olmak ü
zere birçok esir almışlardrr. Bagheri 
ka bileıi tefi Abdel Kerim Moham -
met, yanmdaki muhariplerle birlikte 
ltalyan otoritelerine mutavaat etmiş 
tir. Hava kuvvetleri keşif uçuşları 
yapmaktadır. 

Cuma günü Tefri· 
kaya başlıyoruz 

Hab•ıler weri mi çeltiliyorlar1 
Aamara. 12 (A.A.) - Habe§ asli ...................... ~ [Arkau 9 uncuda.] 

" Arsen Lüpen ,, in 
son vak'ası 

Rıu Ka•.a'nın ordu•u 10 bin ki. 
fi ile Maltallenin cenubunda m•V• 
z.i almıftır. 

Siya•al şahadaki cluruma gelin
e~, buracla da Önemli bir deiifilı· 
lık Y.olıtur. Y alnıa gazeteler, zecri 
t~dbırler Jola,,..iyle ltalyanın 6a 
tedbirlere iıtirolt eden devletı.re 
gönderdiği prote.tovu nefr•tm•lı· 
tedirler. 

Jtalyanlaro 6Öre Hcrİ tedbirler 
konleranaına iftirak eden laer dev
let münferiden hu tedbirlerden 
m~a'ulclür. Zecri tedbirler konle
rcma Ulu•lar Kurumunun 6ir orga
nı olarak telcilılti edılmemektedir. 
ltoJ,,.. a.cri t-16irlere ltarır ted • 
..,.,.,. ,.,._,.,., tla ilôoe etmiftir. 
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Dl1Sl1NDLJKC~ 
Fikir ve Zikir 

Meşhur Fransız Andre Gide 
· .. ki «Yeni Gıdalar» adlı son ese
rinde nazariye olarak değil, saa
deti herkesle beraber mes'ut ol
makta bulduğu için komünizmi 
terviç ettiğini bildirir - Kitabı
nın 149 uncu sayfasında şöyle di 
yor: «Aı'kadaş, tıiç bir şeye inan 
ma; delilsiz hiç ıbir şeyi kabul 
·etme. Bilmek iştahı şüpheden 
doğar. İnanmayı bırak ve mah1-
mat edin. Ancak delil olmadığı 
zaman insan zorla kabul ettirme 
ğe çalışır. Aldanma. Zorla kabul 
etme.» 

Bu kitap çrkmadan epey ön
ce, şüpheden doğmayan bir ina
nışın piç olduğunu yine bu sü
tunda yazmış olduğwn halde ay 
ni fikri bir Fransızın ağzından, 
arkadaş olan ve olmayan herke-
6e tekrarlamakta fayda gördüm. 
Çünkü bizde okumayı seven 
gençler tanıyorum ki mizaçları
na uygun herhangi bir nazariye
yi müdafaa eden kitaplardan 
başka eserlere ıhiç göz atmıyor
lar. Halbuki lbir nazariyenin ca
zibesinden ve netice olarak yap
tığı telkinin esaretinden kurtul
mak için onun karşılık tezine 
ait bütün tenkitleri de bilmek la 
zımdır. Bilmek te yetişmez: bu 
tenkitleri insanın kendi kafasile 
de yapmaya muktedir olması 
icap eder. İşte bu ıkabiliyeti ve
ren şey ancak şüphedir. Yoksa 
herhangi bir fikir, bir akıyde in
sanı hemen kandırır. Çok genç 
yaşlarında kafalarının istiklali
ni muayyen bir sisteme kaptır
mış olanların bir türlü bu ima
nın esaretinden kurtulamamala
rı, artık fikirle değil, zikirle va
kit geçinnelerindendir. 

Bir kafaya müstakil hüviyeti
ni veren şey zikir değil, fikirdir. 

Peyami SAFA 

Mecidiye köylüler 
Kamutaya dilekCje 
Gönderdiler 

Mecidiye köyü halkı namına Ka
mutaya ve aaylavla;a bir dilekçe gön
derilmiştir. Bu dilekçede, Mecidiye 
köyünün 1293 savaşında buraya gelen 
göçmenler tarafından kurulduğu, mev 
cut yasaların verdiği müsaadelere 
rağmen ev ve bahçelerin kendilerine 
temlik edilmediği bildirilmektedir. Me 
cidiyeköylUler, uzun yılalrdanberi top 
rağa verdikleri emeğin ve harcadıkla
n paranın ziyaa uğratılmaması isteğin 
de bulunmuılardır. 

1000 e kartı 32 
Leyli meccanilik için açılan imtiha

na ıehrimizden giren 1000 den fazla 
talebenin 32 ai kazanmıt ve Bakanlık 
bunların isimlerini dün Kültür Direk
törlüğüne göndermittir. Di:-ektörlük 
bugün, kazanan talebenin adlarını İs
tanbul kız ve erkek liselerine gönde
recektir. 32 talebenin beti kızdır. Şeh
rimizdeki mekteplerde ye: olmadığın
dan bunların bir kısmı Bilecik ve 
Trabzon liselerine gönderilecektir. 
Diğerleri de Erenköy, Kandilli ve 
Hayda:pap liselerine yerleştirilecek
lerdir. 

Kızılay hastabakıcılar okulu 
Kızılay Hastabakıcılar okulu büyük 
paviyonun inşaatı bitmit ve talebe ye
ni binaya taşınmıştır. Okulun tahsil 
müddeti üç seneye çıkarılmış ve öğ
retmenlere Amerikan haııtabakıcılar 
okulu programı kabul edilmiıtir. 

No.88 

Cumbadan 
Rumbaya 

Server BEDi 
- Haydi, dedi, oturalım, birer 

puta yiyelim. 
Dükkan ıahibi gülerek ı 
- YanJıı ! Dedi, pastacı yanımız 

aa buraaı kuma, maiazaaı! 
Cemile w Selim ilk defa olank et

raflarma dikkatle baktılar. Mağaza 
sahibi ıülüyordu. C«nile bir kelime 
.öyleıneden ve a~kUma bakmadan 
dükkandan çıktı. Selim de onu takip 
etmiıti. Bititik paıtacı dükkanının 
önünde bir mainakata Mlba11 daha ge
çirdiler. Selim içeri ginnek için yal
varıyordu. Cemiıle istemedi. "Ben se
ni aranm" diyenık yüriimeie hazırla· 
nıyordu. 

Selim dedi ki: 
- Beni iki dakika dinle. Uzabna 

Bak dükkancılara rezil oluyoruz. Otu· 
ralnn ıurada. Haydi Cemile. 

Cemile ellerini arlcaaına koy•ak 
eorclu: 

Suriyedeki emlak ·------ N D · · ? 
Sahiplerinin dileği r -- e ersınız . - "'\ 

Suriyede emlaki bulunanlar, dokuz 
senedenberi tecil edilen haklarının bi: 
an evvel ödetilmesini temin isteği ile 
Başbakanlığa müracaat etmişlerdir. 
Emlak sahipleri, tasarruf ve satış hak 
kının mübadele suretile karıılanaca
ğı habe:leri karşısında bu işin müm
kün olan çabuklukla h:?lledilmesini is 
temişlerdir. Bunlar ayrıca Kamutay 
başkanlığına ve Dış Bakanlığa da 
§U dilekçeyi göndermişlerdir; 

Türkiye Cümhuriyeti Başbakan
lığı yüksek makamına 

"Mağsub tasar:uf ve satış hakkımı
zın dokuz senedir tecillere uğratılarak 
nihayet mübadele felaketi ile karşıla
nacağı yolunda Suriye yüksek komi
ıerinin 1ıtanbul basımına vaki olan be 
yanatını garabetle karşıla: ve Lozan 
Antlaşması dairesinde emlakimizin 
serbest bırakdmasının ve bu yüzden 
uğradığımız zararlann tesbitile taz • 
min ettirilmesinin ·teminini diler ve 
saygılarımızı sunarız.,, 

Öğretmen vekilliklerine 
atananlar 

Öğretmen vekilliğine yapılan müra 
caatları incelemek üzere Kültür Di
rektörlüğünde seçilen komisyon çallJ 
malarına devam ediyor. Diln verilen 
son karara göre 17 lise mezunu mün
hal öğretmenliklere tayin edilmişler
dir. Açık öğretmenliklerin yekGnu 25 
di:. 8 kiti de bugünlerde atanacaktır. 

HAKYERLERi 

Bir cani idama 
MahkQm edildi 

Zafranbolulularm kahvesinde 
aralannda hiçbir kavga olmadan' 
Mehmet Ali iıminde birini bıçak)~ 
arkaaından vurup öldüren Emin 
dün af ırceza mahkemesinde, ya
pılan ıon duru§ma neticesinde ta. 
ammüt sabit görülerek keqdi=inin 
idamına karar verilmiştir. Ancak 
öldürülen Mehmet Alinin ıuçlu [~ 
minin karısına evvelce hakaret et. 
meai ve çocuğunu düşürmeğe se
bep olma11, cezayı azaltıcı sebep. 
ler arasmda görülerek cezaıı 24 
seneye indirilmit ve en nihayet ( 5) 
aeneai de af kanunu dolayıaiyle 
yeniden indirilerek, kat'i olarak 
19 sene ağır hapse konulmasına, 
60 lira harç almmaaına, müebbet 
olarak umumi hizmetlerde kulla
nılmamaıına karar verilmiıtir. 

e Dini hisleri alet ederek halkı 
hükumet aleyhine tahrik etmekten 
ıuçlu İranlı hoca Muaanın durut
ması dün ağır cezada bitirilmiıtir. 
Geç vakit verilen karara göre, Mu. 
harrem, Safer, ve Ramazan ayla
nnda Valide hanında bir kısım hal 
ka vaızlar veren hoca Muıanın la
iklik, cümhuriyet aleyhinde aözler 
ıöylediiine dair olan ıahitlerin ifa
deleri biribirini tutmadığından, 
Muaanın dini biıleri tahrik ettiği 
aabit ıörülememiıtir. Suçlunun, 
müaaadeaiz vaız ettiiine ıelince, 
Muaanın ilmi kıyafetle ıezebilece
fine dair elinde veaikaıı bulundu
iundan, htır iki noktadan da ken. 
disinin beraatine karar verilmiştir. 
Mahkemenin karannı, dinliyenler 
araıında bulunan, Musanın akra
balan, "Yaıaıın cümhuriyetl,, diye 
bainıarak alkıtlamıılardır. 

e Şeker kaçakçılıimdan ıuçlu 
Karabekir ve arkadatlannın du. 
ruıma11na dün sekinci ihtııaa hak
yerinde devam edilmiıtir, Dünkü 
celsede, muhbirin hadise hakkın
da gönderdiği ihbar mektubu ~ 
kunmuttur. Suçlular, mektupta Ö
ne ıürülen iddialan kabul etme
miıler, duru,ma tahkikatın geniıle 
tilmeıi için bqka güne bırakılmıt
tır. 

- Ben aana bir ıey ıoracağım. 
- Şurada oturalnn da öyle. 
- Hayır. Evveli aoracafmıa ce-

vap v~r. Ondan sonra. 
- Sor. 
Cemile yımm ad1m geri çekildi, 

Selimin gözlerine bakarak: 
- Ben eıki Cemile miyim? diye 

.sordu. 
Selim batını önüne eğerek: 
- Çok zannederim ki öylesin. 
- "Çok zannederim ki" ne demek? 
- Canım, gel oturahm ıurada. Sa-

na anlatacağım. 
Pastacıya girdiler. 
Selim Cemilenin ta yanına oturmuı

tu. O kadar ki bazan dudakları onun 
•çlanna değiyordu. 

- Cemile 1 dedi, biliyonun ki aen 
çok açık kalpli, çok doğru kızını. Hiç , 
yalanın yoktur. 

Cemile dikildi: 
- Hiç yalanım yok değil, arada bir 

vardır. 
Selim süldü: 
- Gördün mü iıte, bunu söylemek 

en büyük doğruluktur. Fakat bana hiç 
yalan ıöylemek istemezsin. 

- istemem ama. ııkı,ırıam söyle
rim. 

iNEBOLU KAZASI 
iki Üç 8Ün evvel gazetelerde 

çıkan bir reami tebliğde ltalyanla
rın bütün Habeş harbinde iki 6Ü· 

bay, birkaç asker ve otuz kadar 
da yerli neler kaybettikleri yazılı 
idi. Gerçi dört meydan muharebe
siyle hülasa edilebilen Habeı ma. 
cerası için bu rakam azdır. Fakat 
iki 8Ün evvel lzmir yakınında kay. 
nıyon lnebolu vapurunda 75 canın 
kaybolduğunu düıünür•ek bu fa
cianın bize Habeı aerlfÜnıtinin /. 
talyanlara mal olduğumlan daha 
pahalıya geldiğini kestirebiliriz. 

Senede bir, iki yılda bir, hu· 
lôsa ne zaman bahtı karalar bir 
araya toplanıp ta talie kurban su· 
nulacakları .acıman bir vapur ba. 
tar, çarpıfır batar, oturur batar, 
devrilir batar. Bi% buna "facia,, a
dını veririz. Böyle iılerde hiç §Of. 
mıyan ilk intizamımız; bu ad tak
maktır ve bu iaim okC:dar çok aöy. 
lenmiı, takılmııtır ki; her böyle 
kazada "facia,, dendiği zaman ar. 
tık onun anlatmak iatediği acıyı 
duymaz qlmuıuzdur. Tıpkı inaan 
adlannı manalannı aramadan iıi. 
tiıimi:z a-ibi. 

lnebolu vapuru neden batmıı-

\.. 

tır? Kabahat kimdedir? Bunları 
araıtırmıyoruz. Bunlan araftır· 
maktan da birıey çıkacağına ka. 
ni bulunmuyoruz. Ancak auları. 
mıula bu gibi kazalar ne birinci. 
dir, ne de -maaleaef. aonuncu. Her 
yerde kaza olmaz mı? Olur. Fakat 
her kazadan sonra bir ders alınır. 
Bi% bütün bu ka~lardan eğer tam 
bir dera almıı olaa idik, bir liman 
ai%ında devrilen bir vapurun yol. 
cularından elli kiti boğulma:zdı. 

Ne bir deniz mütehassısı, ne bir 
bahriyeli, ne de tahli•iyeciyia. Sa
dece KÖrÜyoruz ki; in•anları korr.to 
mak ve kurtarmak için mevcut va. 
aıtalar ve tedbirler ekaiktir. Bu. 
nun en acı delili ailelerine birer 
mezar bile bırakamadan boğu!an 

75 kiıidir. Acımak, ağlamak, hat. 
ta mea'ulleri var•a hırpalamak 
bi:zce faydcuızdır. Her kazanın 
hakiki aebebini görüp onun iinüne 
geçecek tedbiri almadan hepimia 
teaaclülen yaıarız. Halbuki bütün 
dünyada kazada ölenler, tesadü
fen ölürler. 

Biz böyle düıünüyoru:z. 

Siz ne dersiniz ? 
J' 

Ekmek Meselesi 

ikinci Ekmek Teşeb.büsü 
Hala Yerinde Sayıyor 
Buğday fiatlarındaki ucuzlama un fiatına da tesire 
baıladı, elaneğin ucuzlaması sırası da geldi 

Na:h k~isyonunun önümüzdeki 
pazartesi gününden evvel toplanmıya
cağı anlaşılmaktadır. Halbuki bundan 
bir müddet evvel un fiyatlarının yük
seldiğini gören komisyon fevkalade 
olarak toplanmış ve ekmeği arttırmı§
tı. Dün öğrendiğimize göre belediye 
1 S günde bir olan mutat toplantı•uıı 
bozmak niyetinde değildir.Birkaç gün 
dür buğday fiyatlarının dügmesi un 
fiyatlarına da tesir etmeğe başlamış
tır Bu takdirde fiyatlar arttığı zaman 
15 günlük mutat müddeti nazarı itiba 
ra almadan ekmek fiyatlarım arttı -
ran komisyonun yine ayni şekilde ha 
reket ederek ekmeği ucuzlatması 
icap etmektedir. Öte yandan ikinci 
ekmek m e s e 1 e s i de boyuna 
t e e h h ü r etmektedir. 1 z m i r ve 
Konya belediyeleri ekmeği kendileri 
çıkarmağa kara: vererek kısa bir za
manda halkı büyük bir dertten kur
tardıkları halde burada ikinci ekmek 
çeşnisi etrafındaki tetkikat bile henüz 
bir neticeye bağlanmamıştır. Halbuki 
şarbay Muhiddin Üstündağ geçen 
cuma günkü umumi mecliı toplantı
sında şöyle demişti: 
"- Ikinci ekmek meselesi tetkikatı 

bu akşam bitmiş olacak. Iyi netice a
lırsak pazartesi gününden itibaren de 
tatbik edeceğiz!.." 

Bir rivayete göre de ikinci ekmek 
meselesi Belediye iktısat direktörü 
Asım Süreyyanın Ankaradan dönmesi 
ne kalmıştır. Asım Süreyya dün be
lediyeye telefonla perıembe günü, ya 
ni yarın Istanbulda bulunacağını bil
dirmiştir. 

Dün a-elen buğdaylar ve fiat 
Dün şehrimize Anadoludan 392 ton 

buğday, 179 ton un gelmiştir. Borsa
daki muameleler henüz durgunluğunu 
muhafaza etmektedir. Yumuşak buğ
daylar 9 - 9,15 kuruştan sertler 7 -

- Fevkalade •aziyetler olur. Ben 
haıtalanmm. Doktorlar ümidi keser· 
ler. Sen bana iyi olacaionı söylenin. 
Burada yalan llznndır. 

- iyi söyledin. 
- Fakat aen, pyet iyi bilirim ki 

8,10 kuruştan satılmıştır. Fiyatlarda 
birgün önceye nazaran yeni bir değiş
me olmamıştır. Buğday piyasasında
ki son düşüklük, vasati 40 para kadar 
dır. Bu tenezzül, dünden itiba:en un 
fiyatlarına da tesir etmeğe başlamıı
tır. Bu düşüklük gelecek haftaki nar
ha-*-ir edecek.tir. Un llyatlan diln, 

çuval başına 40 - 50 kuruş kadar ucuz 
lamıştı:-. Bu ucuzlama devam .:ıt•s: 
takdirde narh 13,5 kuruştan 12 kuru
şa indirilebilecektir. 

Tapu Genel Direktörünün 
tetkikleri 

Tapu ve kadastro genel di:ektörü 
Cemal tapu idareıünde tetkikat yap -
maktadır. Genel direktör, Kadıköy ve 
Beyoğlu ilçe tapu idareleri için bulu
nan binaları gezmiş ve kadastro mes
lek okulunun Ankaraya nakli işlerini 
gözden geçi:miştir. Cemal, bugünler· 
de Usküdar tapu idaresini teftiı ede
cektir. 

Dökmeciler itiraz ediyorlar 
Süleymaniye civarında bulunan dök 

meci dükkanlarının oradan kaldırılma 
ıı hakkındaki karar dökmecilere bildi 
rilmişti:. Haber verildiğine göre, be
lediyece bu sanatkarlara üçer ve altı
§ar aylık birer mü~let verilmiştir. Dök 
meciler, belediyenın bu kara:ma itiraz 
etmektedir. Dükkan sahipleri, halkın 
sağlığına zarar v~recek şekilde çalış
madıklarını. beledıye kararının en ön
ce bu civarda çalışan lru:şun fabrika
sına ait olması lazımgeldiğini ileri sUr 
mektedirler. Belediye, henüz, dökme
cilere yer göstermemiştir. 350 sene
denberi dökmecile· i muhitinde topla
yan bu civa:da 43 dökmeci dükkanı 
vardır. 

namuı meselelerinde yalan aöylemez
ıin. 

- Kat'iyyen. 
- Tamam. Ben aana inanırnn. t"a. 

kat iki gözüm, içimin rahat ebneai 
için aana inanmak kafi değildir 

KUÇUK HABERLER 
• 17 lkinciteşrin pazar günü saat 

15 te Galatasa:ay lisesi konferans sa
lonunda bir konser verilecektir. 

• Gıdasız çocuklara yardım etmek 
üzere Kızılay Kültür Direktörlüğile 
temasa başlamıştır. Cemiyet bu yıl 
muhtelif mmtakalarda 250 fakir ilk 
okul talebesine sıcak yemek dağıta
caktır. 

• öğretmenler Birliği bu ayı:ı yir 
mi üçünde yıllık kongresini yapacak
tır. 

• Ebeler Birliğinin düzenlediği kon 
feransların bi:incisi dün saat 14 de 
Eminönü Halkevinde verilmi§tir. Kon 
feransta Profesör Dr. Tevfik Remzi 
kadın hastalıklarının sağlıktaki rolle
rile kanse:den bahsetmistir. 

• İstanbul Avcılar v; Atıcılar bir
liğinin senelik fevkalade kongresi bu 
gün saat 18 de Bahçe!\1pıda Agopyan 
hanındaki merkezinde yaprlacaktır. 

• Kızılayın kaza başkanları, dUn 
çokluk olmadığı için toplanamamıı ve 
içtimai 19 İkinci teşrin salı glin üne 
bırakmıştır. 

• Ve:emle aava9 kurumu tarafın -
dan Eyüpte yeniden yaptırılmakta o
lan dispanserin yapısı 15 güne kadar 
bitirilecektir. 

Açık Lağımlar 
Kapatılmalı 
İstanbul umumt meclisi dün toplan 

dı. Şarbayhk şehir planı ve imar bü
rosu için bütçede 60,000 lira tahsisat 
ayrılmasını ve Gazi köprüsü tahsisa
tından artan paranın buna kaqılık 
gösterilmesini istiyordu. Bu teklif in
celenmek üzere Bütçe encümenine 
gönderildi. 

Bundan sonra görüşülen meseleler 
içinde en önemlisi lağım ıularile ıula
nan bostanlardı. Lağım sularile sula
nan sebzele:in tifo vak'alarına mey
dan vermesi dolayısile bostanlann la
ğım sularile sulanmasının veya güb
re olarak lağım muhteviyatını kulla
nılmasının yasak olduğuna, gübre yap 
mak veya sulamak için uzaktan ge
çen lağım sularım hususi kanallarla 
bostanlara alanların bostanları kapa -
tılarak bütün sebzelerinin zaptedile -
ceğine dair sıhhiye encümeni mazba
tası reye kondu. 

Uzun münakaaşlara yol açan bu 
mazbata hakkında ilk sözü Hasan Feh 
mi (Eminönü) aldı ve bu kararın tat
~ikatında güçlük çekileceüi i!ltimatini 
ıJerı au:c .. ~h ..ı .. , . _ ....... ~ •• '"; • • 

ranmak üzere meselenin Kavanin en
cümenince tetkikini istedi. Hulusi Er 
tuğrul buna itiraz ederek: 

- Memlekette tifo salgını vardır. 
Bu iş ihmal edilir işlerden değildi:. 
Acele sonuçlandırmak lazımdır. dedi. 
Ve üyelerden birçoğu kendisini teyit 
ettiler, 

Raıit (Eski Defterdar) : 
- Açık laiımlar kapatılmalıdır. 

Kapatılmıyorsa belediye vazifesini 
yapmıyor demektir, r· 

Halil Hilmi: • 
- Emrivakileri vardır. Laiımla

rın acık olduiu meydandadır. Bu. 
nun ~niine ge~mek lcizımdır. 

Hasan Fehmi: 
- Açık lağım olduiunu ben de 

bil;yorum. Fakat bunu burada bu 
ıekilcle •Öylememeli, belediyenin 
mevkiini düfünmek lazımdır. 

Dediler. Başkan Tevfik: 
- Mesele iki noktada toplanıyor. 

Birinci nokta bostandar hakkındaki 
kararın belediye zabıtası talimatname 
sine geçtikten sonra güc;lük çekilmesi 
ihtimalile meselenin kavanin encüme
ninde tetkiki ve ikinci noktada sıhhi-
ye encümeni kararıdır. • • 

Dedi ve her iki noktayı reye koydu. 
Neticede encümenin kararı kabul edil 
di. Meclis önümüzdeki cuma günü sa 
at 14,30 da toplanmak üzere dağıldı. 

- Ne demek o? 
-Bak buraaı ç_ok kantık, lıte aa. 

na bunu anlatmak istiyorum. Sana 
ben inan1r1m değil mi? TamMn. Fakat 
ıana inandıiıma her zaman inanmam. 
Yani kendime inanmam, anladın mı? 

- Anlamadım. 
- Bak iki gözüm: Şimdi, şu daki-

kada sana benim tam bir itimadnn var 
diyelim. 

- Neden "diyelim?". 
- Diyelim değil, var, fU dakikada 

aana tam bir itimadnn var. Eminim ki 
namuı meıelelerinde ıen aıla yalan 
söylemezıin. Biliyorum. Fakat "tu 
dakikada" biliyonam. 

-Yani? 
- Yani. .. Ben ele insanım. Bazı da-

kikalar kendime ıüvenim az olU1'. 
Kendime inuımam. Kendi kendime 
derim ki: "Bre aptall Sen Cemileye 
inanıyorsun ama hata ediyorsun.'' Bu 
benim senden deiil, kendimden ~ÜP
bemdir. 

Cemile dü,ünclü. Umumi manasını 
aezdiii bu aöııleri muhakeme etmek 
liznneelince beyninde bir karanlık 
peyda oluyordu. 

- iyice anlıyamadım. dedi; yani 
aen bana her zaman emDİ)'et etmiyor
ıun. 

Günün i~inderl 

İnebolu faciası 
İşte bir tanesi daha battı. Ve ,.. 

acıklı bir blanço bırakarak. 
7 5 ölü. Matem içinde 7 5 ev. Ooo hl 

yır, hayır! MeBinden İstanbula gelir
ken Izmirin burnru dibinde kaynarı· 
veren şu Inebolu vapurunun macerl" 
sına bir kaazdır demezden evvel çok 
düşünmeğe mecburuz. Ve buna - bU· 
na olsun - artık kazadan başka bir ad 
bulmağa çalışmalıyız. . 

Evvelki gün bu sütunda çıkan bı: 
yazımda demittim ki: 
"Baıka memleketlerde iskartaya Çl 

karılan hurda tekneleri alıp buraya 
getiriyorlar. Soğan zarına dönmüş ""' 
lan bu tekneleri az şiddetli bir dalga 
deliveriyor, batıyorlar. Bir gemin~ 
gönderine Türk bayrağının çekilrnesı 
halkın o gemiye malını ve canını ern
ııiyet edebileceğini gösteren bir mi
nevi garanti, hatta bir devlet sigorta· 
sıdır. 

Limanlarımızdaki fen heyetleri 
naııl oluyor da böyle gemilerin yol• 
çıkmalarına, yük ve yolcu almalarına 
müsaade edebiliyorlar?.,, 
Keşke bu satırların yazılışından ~· 

saat ıonra hadiseler bana hak verdır• 
miı olmasalardı. Geçelim ... 

Acaba İnebolu neden battı? 
lzmirden gelen haberler bu sorgtt4 

nun eksiksiz bir cevabı olarak ileriye' 
sürülemezle:. Vapurun birdenbire çı
kan bir yıldız karayel fırtınasına d~
yanamamış olmasını kabul etmek işı
mize gelmiyor.Zira bu takdirde bir feıı 
heyetinin ve iki fen müessesesinin bil· 
yük bir hatada iştirakini kabul etme
miz lazım gelecek. Anlatayım: 
· 1 - lnebolu daha beş gün ön~e 
kızaktan çıkmıştır. Bir geminin taınır 
edilir edilmez kar§daştığı ilk fırtına
da delinivermesi tamir eden fen adaı11-
larının lehine bir not mudur? 

2 - İtletme, gemiyi tamirden son
ra tekrar eline alırken sıkı bir kon• 
troldan geçirmez mi? • 

3 - Kızaktan çıkan bir ge~ı. 
fen heyetinin yeni baştan müsaade~ıı
ni almağa mecbur değil midir? 

O halde? Tamir edenlerin "sağlalll 
yaptık" dedikleri ve gözden geçirerı,; 
lerin de "Mükemmel 1 Mükenunetl 
diye el çırptıkları anlatılmıyor mıı; 

Telgraflardan öğreniyoruz ki, yo • 
cular ve yardıma gelen gemilerin kaP 
tanlan geminin alabora olarak b~tu; 
ğını söylemektedirler. Eğer hakıI<ı .. 
bu ise geminin batmasını fazla yükl~ 
olmasına atfetmek doğru olamaz. Zı
ra alabileceğinden fazla yük yükle:1efl 
bir gemi alabora olmaz, kaynar. Fa~· 
la yük yüklemek hepimizin bildiğirl11 :ı: 
yüzme kanununa uygunsuz bi; it y~P" 
mak demektir. Gemi kendisini ıu u,;: 
tUnde tutamaz bit aP,hğa "111-rt't>' 
anda comburlop denizin dibine:.Wiet 

A 1- 1 • - -s-· - --·"""·' 0 
" 

merkezinin değişmesi lazımdır. A~. 
ba tamir esnasında Inebolu'nun atıl 
barla:ında, kömürlüklerinde bazı de· 
ğitiklikler yapılmıttır da gemi bu ~~ 
ğişikliklere göre mi kömür veya y\I 
almıştır? Eğer böyle ise bunun da 111e
suliyeti, yine düpedüz tamir edenler.'• 
ettirenlere ve fen heyetine yükler~ 

1 Yoook böyle değildir de Mer~in ~ıJ 
yük alırken süvari veya [ ekıerıya "1'' 
nevi işlere bakan l ikinci kaptan )'.05e 
ı~:i ambarlara iyi yerleştirtem~ın~ıı
o zaman mesele büsbütün değitır. .• 

b. e• 
ra dalgalar arasında, matemde ır 111 
bırakarak kaybolan ikinci kapta.rı e• 
yaptığı hatlyı canı ile ödediği netı~af 
sine ulatırız.Yol~ul~nn "fırtın~ ~aş ya 
batlamaz yüklerı hır yandan obUr b!J 
na taııdıklarını" söylemeler~ de rııe 
neticeyi en doğru bir tahmın ha 

1 
,, 

yükseltiyor. Yalnız aklımızın alıt111 

dıiı bir nokta var: .\j1' 
Acaba yolcular geminin pamuk ~]il' 

1ü olduğunu ve bu pamukların ~i~ 
nınca ağırla§tıklarını ne:eden ve 
den öğrenmiılerdir? P ~ 

Yoksa bu pamukları efendi 1<auıı· 
tan, bu yağmuru ve fırtınası bo~, g 
lerde güverteye mi istif etınittı :1e: il1 

Eğer böyle ise, yalnız gem~ cıe 
değil gemilerimizi idare edenler ~ 1•5-, ·nı 

ırkı bir kontroldan geçirilınelerı 
temek doğru olacak. zıf 

Nizamettin NA 

- · "Sana" dejil, bana, ke~d~ 
Yani ,... inandığmı için kencfjole 
dıtnn zamanlar oluyor. . ııJ"ı-

- l,te o zamanlar bana ına 
yorsun demek. 

- Sana da. kendime de. ,..,.. 
- Yani ben aeni aldatıyoruın 

yonun. 
- Evet ama... tl,tı ,e 
Cemile birdenbire ayağa ka dıf'ti 

çftntaıını kapuak dükkandan 1'~· 
fn·ladı. Pa. ... vermeden dışan ~~~ 
yan Selim onun arkasından .

1 
e#d• 

için vaktini kaybebnişti. Beyog ~,r1f' 
caddeıinin kalaablığı içinde ?.e .. dii " 
~deceğini tatırdı, rastgele yuru 
Cemileyi bulamadı. 

-3-
Prenae•İn dav~ti ,,.. ~ 

Büyükderede, prenıeınn ya ~•"' 
• ) • f.1.P". 'f 

nünde otomobilden indık erı. d ıt lı~1 
Cemile kendini önlerinde gı ; 'l'(V 
huıuıi arabanın bo,alttığı gaye 1 ~e' 
bir kalabalık içinde buldu. ~: C" 
men ufaklar tarafından açd~•t ·~~ 
mile, çıplak dirseğini genı!Jı,rıe 
içine alan Tahsin Beyin parıtl d;.e: 
verdiği işarete göre hareket e:ı:ıct' 
biraz durup öndekilere yol yeri',,. 

ıonra içeri ıirdi. "' 
Arka11 
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iki Tarihi Gün 

Ankaraya Güzel Bir Yeni 
Anıt Daha Dikilecek 

bırı ~. 12 - ş_. Kurulunun buırünkü toplanbsmda Mecdi Sayma. 
~ Verdıfı bir takrir cörüıülmüıtür. Mecdi Sayman bu takririnde Bü-
~ Kurtarıcı Atatürkün Ankaraya geldiği tarihi günle Ankaranm hü
Jıi~et merkezi ilan olunduiu ıerefli l'ÜDÜ canlandıran bir anıtın. bu iki 
d dıaen.iıı birbiriyle kat'i alakaaı dolayıaiyle, ıebrin münasip bir mey

lr ~· dikilmeaini ve bu itle meıgul olmak üzere riyaset makammm bir 
di'-Aiıyon teıkil etmeaini teklif etmektedir. Takrir taıvip olunarak bele-

Je reialiiine baval_e olunmuıtur. 

1, 5 Ve 10 Kuruşluklar 
~kara, 12 (Huauai Muhabirimiz bildiriyor) - Finanı Bakanlığına r::: tnalumata aöre, Darphanede yeni 1, 6, 10 kuruşluk nikel para

I niinıune ve kalıplan hazırlanmııtır. Bu paralann 25 ve 50 kurut
'llklarnı baaılmaım.m tamamlanmuı beklenmiyerek baaılmaıına baıla
llacak~ • 

Zecri Tedbirler Ve Biz 

Elıianomt enctlmenl ise mazlja. 
laıında: "Li.yihaya bağlı Akvam 
Cenıiyeti kararlan memleketimi
'thı ekonomi noktaımdan yapacaiı 
leıir itibarile encümenimiz tarafm 
dan tetkik edil.mit n bu huıuıta 
Dııbakanından uzun izahat alın.. 
ftıııtrr. Neticede bu mukarreratın 
lllenılekt ürünlerini dışpazarlara 
._lnıaktan meneden hiçbir kayde 
leaadüf edilmediğinden layihanm 
ilYnen kabulüne karar verilmit
t.ir." denilmektedir. 

Parti grupa lciyı-
~ • hayı kabul etti 

n'l[ara, 12 A.A- C. H. P. Gru-

[Baıtarafı birincide] 

ptı bugün Aıbaşkan Hasan Saka'
nın Baıkanlrğında toplandı. Zecri 
tedbirler meıeleıi üzerinde Dıtit
leri ve Ekonomi Bakanlarınm ver
dikleri İzahlar d:nlendikten sonra 
hükumetin bu huıuaa dair hazırla
dığı layiha eıaı itibariyle kabul ve 
taıvip olundu. 

Ekonomi Bakanlığında ya
bancı dil kursları 

Ankara, 12 (Huıuıi Muhabiri -
miz bildiriyor) - Önümüzdeki ay 
başından itibaren Ekonomi Bakan
lığı konferanı salonunda memul'
lar için Fran11zca, İngilizce, Al
manca muhabere kurıları baılrya
caktır, 

-

Barem 
Teşmil Ediliyor 
Ankara, 12 (Hususi .Muhabiri

miz bildiriyor) - Bazı müeaae
~elerde çalııanlar hakkındaki barem 
kanun projeıi Baıbakanhğa veril
miıtir. Bu projeye göre, Milli Ban. 
kalar memurları ve hususi kanun
larla devletten bir hak ve imtiyaz 
alan müeııeıeler memurlan ücret
li devlet memurları gibi yeni teıkil 
edilen barem esaslarına tabi ola. 
caklardır. 

Kurtaran kaptanlara 
Teşekkür 

Anka:-a, 12 (A.A.) - Istihbaratnnı 

za nazaran, Ekonomi Bakanı Celal 
Bayar halen açık denizlerde bulunan 
Pola vapurunu telsizle bularak süvari 
sine Inebolu gemisi yolcularının kur
tarılması için sarfetmi~ olduğu gay • 
retten dolayı teşekkür etmiştir. 

Celal Bayar ayni zamanda istikbal 
şilebi süvarisine de ayni mealde bir td 
graf yollamıştır. 

Bakanhğın 
Bildiriği 

lo11 T •--.c.. 1 O • ~ ,. 

il lbalumata gore, h'A'f~n"ı~ıwıuc 
ulu .. - kt J • •• • • t.f - .. a a o an ıemı suvarıaı 

. efunet Ali Kaptan lzmir körfe
~•lle . k K .. 

Yeni Göçmenl~r 

Romanyadan Golcn Kafile 
Bugün Gönderiliyor 

1
. ıırer en oıten adaaıyla Pe-
•kan feneri araaında tahaffuzha _ 

lııe h. d ızaımda ani olarak çıkan yıl. 
h •:t karayel fırtınaıı teıiriyle lom-

.•:t ve firengilerden ıemiye ıu 
•1t"nı w b l t ege at a.mıf ve vapurun bir 
"~~•fa eğilmit olmaıından dolayı 
1' 0~ürlüklere aür'atle ıu dolarak 

•:tan dairesini itcal ve makinala

::: .Ç&lıtmaıma mani olmuı bulun-

• 
tunu, ve yolculann da heyecan

a b· 
~ ır tarafa• kofUflDUf olmalann-
ll an dolayı ıemlnin devrildiğini 

•de eylemiıtir. 
Y o1culardan bir kıımr kazanm 

=~İnin fazla yüklü olmasından 
0ıduiunu ileri ıürmüşlerdir. 
. Derhal kaza mahalline gönde
~lrniı bulunan vekalet deniz fen 
t.•Yeti reiıi ve htanbul fen heye
hltıize menıup iki aza hakiki .... 
~bi tahkik ve teabite memur edil

'-litlerdir. 

)orenıide 43 semi adamı, ve 103 
cu bulunduiu acantalardan teL 

bafla toplanan malUınattan anla
~11-ııtır. Bunlardan 11 i lngilia 
J ~~dıralı Pola ve 114ü istikbal fİ. 
... • 1 tarafından kurtanlarak lzmi
f e letirilrnit ve Pola vapuru tara
l~dan aetirilenlerden üçü ölmüt-
1~· ~Yrıca 9 ceaet toplanmıttır. 
~ kıti kayıptır, Bunlarm hakiki 
\ •ziyeti hakkında tetkikat ve ta-
~i1at devam etmektedir,' 

t d •~aya uğrayanlann iıtirahat, 
)• •vı, iaıe, iıkan ve gitmek iıti
._~•kleri yerlere deniz yollan he
iç· illa diledikleri vesaitle sevkleri 

1
; tertibat alınmııtrr. 

.... konorni Bakanlığı kazaya uğ -

.... Yanlar ve kaybolanlann liıteıi • .... . ,..... a, ca neıredecek, kazanm ae-
•Plerj · ·· .. I 't'aJc . ıu onem ve aurat e araıtıra 
Ji icaplarını yapacaktır. 

be u. •cı hadisede canlannı kay
let~f olanların ailelerine vekL. 

-..;r' ~· tahann adına taziyelerimi 
tij 11 ale ıunar ve elemlerine bü-
~albiınle iıtirak ederim. 

5çill ;•Ya uğrayanları kurtarmak 
tar f ola ıerniıi ve Iıtikbal ıilebi 
• a ından a·· t ·1 . 1 b .... k -,.._ti oı erı mıf o an uyu 
•it- Öd ere alenen teıel<kürü de 

.... ,arım. 

Göçmenlerimizden çoğu eUerindeki servetin 

!~~ısını feda etmek vaziyetinde kalıyorlar 

Evvelki gün Romıınyadan· lstanbu
la gelen 17 50 göçmenin vapurdan çı
karılması işi dün de sürmüştür. Bun
lar, Tutrakan ve köylerile Silistre il
çesinden ayrılan göçmenlerdi:. Göç
menlerin yerleştirme yönetgesi, dün 
öğleden itibaren vapurdan çıkan göç
menlere iskan tezkerelerini vermeye 
başlamıştı:. Göçmenlerin ellerinde 
vergi muafiyetine tabi birçok eşya, 
levazım ve tecim mallarının bulunuşu. 
yurddaşların ancak bugünden itiba -
ren kendilerine ayrılan yerlere gönde
rilmesini icap ettirmiştir. Bu göçmen 
e§ya ve tecim malları üzerindek~ iş
ler bugün Gümrük idaresince bitirile
cek ve yarm yola ~ıkarılacaklardır. 
Kadın ve çocuklar, bugün sabahleyin 
trenle Çerkes köyüne gitmek üzere 
yola çıkarılacak, yarın da göçmen eş
yaları taşınacaktır. Anayurda kavuş
tukları için çok sevinen göçmenleri
miz, haber verildiğine göre, Çerkes 
köy, Vize ve Ipsala kazalarile Tekir
daiı illerinde hazırlanan evlere yerleş 

tirileceklerdir. Göçmenlere verilecek 
tohumluk buğdaylar, iskan bölgeleri
ne gönde:ilmiştir. Genel ispektörlük, 
yerleştirilecek olan göçmenlerin istira 
ha~ ~~ refahla yaşamaları, çalışabilme 
len ıçın gereken bütün tertibatı almış 
tı.~. Henüz inşaatı bitirilemeyen bazı 
goçmen evlerinin de tamamen hazırla 
n~bilme~i için kış bitinceye kadar bü
yuk ka_fıleler halinde göçmen getiril
me"?e.sı kar.arlaştmlmıştır. Bu müd
det ıçınde şımdiye kadar gelenle; yer
leştirilece~tir. Türkiyeye gelmek üze
re bugünlerde Köstencede topla:tmak 
ta olan kafilenin Istanbul köylerinin 
bazılarında yerleştirilmesi düşünül
mektedir. iskana elverişli köylerle bu 
ralara barındırılacak göçmenlerin mik 
darı üzerinde incelemeler yapılmakta
dır. Dün bir muha:ririmiz, göçmenler 
le temas etmiş, Daydır köyünden M us 
tafa adında ve 70 yaslarında bir yurd
daşla konuşmuştur. Mustafa demiştir 
ki : 

"- Köstencedc 20 - 25 gün kadar 
kaldık. Kafilenin tamamlanması la-

ARNAVUTLUKTA 

Arnavutluk Yeni 
Hadiselere Mi Gebe? Gençlik aşısı! 

Ah bu gençlik! Elde iken kıyme
ti bilinmez de sonradan aramağa 
kalkarız. Bugünkü Rejime Düşman Olan

lar Son Hô.diselerden 
1Bügük ümitlere Düşiigorlar 

"Voronof,, un maymun guddele
rinde aradığı, kah bulduğu, kalı 
bulamadığı gençliği şimdi de bir 
Rus hekimi baıka bir yerde bul
muş deniliyor. Sözüm hata meclis
ten dıtan, gebe kadı:ıın küçük ab
destini tınnga edince insan genç· 
le§iyorınuf. 

1 

(Geçenlerde Arnavutlukta Fi
yeri'de bir isyan olmuş ve bastr
nlmıştı. Arnavutluğun bugünkü 
rejimine düşman olan eski meb'us 
ve nazırlardan bazıları bu isyanı 
kendi taraftarlan tarafından ya
pılmış gibi göstermekte ve Arna
vutluk Hükumetinin bunu vesile 
ederek şiddetli bir tedhiş usulüne 
geçtiğini ilan etmektedirler. Dün
yanın bugünkü karışık durumu 
içinde, bilhassa Italya yanında yer 
almış olan Arnavutluğun rejim 
düşmanlarına karşı az çok şiddet
li bir harekete geçmesi tabiidir. 
Çünkü bir başka rejim kurulduğu 
gün bugünkü rejim taraftarları
nın daha çok şiddetli bir tazyik 
altına ahnmıyacaklar:ı nasıl iddia 
edilebilir? 

Aşağıda muhalif eski meb'us ve 
nazırların imzaladıkları bir beyan
nameyi neşrediyoruz. Bundan 
maksadımız, sebepleri meçhul ln
lan Fiyeri isyanının kimler tara
fından tertip edildiğini ve kimlere 
ümitler verdiğini göstermek için
dir.) 

Cenevrede bulunan ıiyaaal Arna
vut mültecilerinden Koculi, Vilama
ıi, Mitroviça ile Papaz Don Fıra 
Karna ve F ıromada Kliaaura fu be
yannameyi neıretmiılerdir ( 1 ) : 

"Fiyeri'deki aon iıyan dünya ef. 
kan umumiyeıinin dikkatini bir de
fa daha Arnavutluk meseleleri Üze
rine çekmiı bulunuyor. Bu hadise 
yabancı yardımile kurulmuı olan ve 
büyiik bir uluaal facia ıayrlmaıı li.
znngelen bugii r kü rejimin yeni ve 
dikkate değer bir devreıidir. 

Son on bir yıl içinde vatandatla
rımız bu rejime karşı olan kin ve 
hiddetlerini muhtelif veıilelerle açı
ğa vurmuşlardır. Fiyeri vak'uının 
tebarüz ettirdiii aııl fevkaladelik, 
bu aefer iayana memleketin her ••· 
nıf ve züm.--inin ittirak etmit ol
ması ve ayni zamanda ordunun ve 
jandarmanın da rol almıı bulunma-
Md~ . 

Bu hadisenin aebepleri nelerdir? 
Siya-ı ve ahl&kif taraflarını bir ke 
nara koyarak Fiyeri'ye daha dik
katli bakarıak görürüz ki, bunda 
en büyük ıebep memleketin içinde 
yüzdüğü dehıetli ıef alettir. Bu se
faletten meaul olan ise doğrudan 
doğruya ve yalnız bugünkü rejim
dir. 

Daha önceden birçok defalar tek
rarladığımız gibi bugünkü hükU
met yabancılara kartı olan taah
hütleri yüzünden memleketin bir
çok menfaatlerini ayak altına al
mıştır. Hükumet taraftarlannm is
rafları iıe hazineyi bomboş bırak
mış ve uluıal ekonomiyi harap et
miıtir. 

Arnavut Devleti bugün iflaı ha
lindedir. Büyük memurların ihtilu
ları biribirini kovalıya durıun, dev
let, orduıunun ve jandarmuının 
maatlarını aylardanberi vereme
mektedir. Zaten Fiyeri'de jandar
malar ve aıkerler aıilere ıırf bu
nun için yardım etmit değiller mi
dir? 

Bugünkü hükumet aon günlerini 
yafadığını l'Önnektedir. Fakat zan 
ediyorlar ki, milleti tazyik etmek· 
le, 1.000 kişiyi tevkif etmekle, yir
mi otuz kiıiyi aımak veya müebbet 
kürek cezaıına çarpmakla bu i~i 
düzeltebileceklerdir. Garip iddia! 

zımgeliyordu. Türk konsolosqnun bü 
yük yardımlarile bu bekleme günleri
ni nasıl geçirdiğimizi bilmiyorum. Fa 
kat ufak tefek sıkıntı da çekmedik di-

e yemem. Geçen ıhafta Karadenizde fır
tına devam ederken biz de Köstence
de idik. Vapura binemiyorduk. Açık
ta bekliyorduk. Bu durum Türk kon
solosunun dikkat nazarını çekti. Çolu 
ğumuzu, çocu~umuzu ve açıkta kal -
maktan müteessir olanları civardaki 
han, otel ve evlere yerleştirdi. 
Daydırdan gelenler, 10 - 15 gün 

kadar Köstencede kaldık. Fakat bek
lediğimiz her gün biraz daha sıkılı -
yorduk. Çünkü, elimizde kendimize 
yetecek kadar un vardı. ekmek yapa
mıyorduk. Paramız yoktu ki ekmek 
alalım ... Konsolosluk, bunun da çare
sini buldu. Şimdi Köstencede toplan
makta olan kafile. artık bu ufak tefek 
güclükleri de görmiyecektir .. 

Göçmenlerle birlikte gelen bir Türk 
tecimen de şunları anlatmaktadır: 
"- Tü:k konsolosluğunun çok sü

rek1i çalışmalarına rağmen. göçmenle 
rin ellerindeki tecim malları Köstence 
limanından güçlükle çıkmaktadır. Göç 
men Tü,.k tecimenlerinin çoğu malın 
nasıl çıkarılacağını, Romanya hüku -
metinden müsaade alınıp ahnmıyaca
ğını bile bilmemektedir. Bilhassa bu 
a:-ada, göçmen tecim malları üzerinde 
ki muamelelerin çok uzatıldığı görül
mektedir. Bu durum, tecimenleri ser
vetlerinin büyük bir kısmını feda et
mek mecburiyetinde bırakıyor.,, 

S. M. Ahmet Zogo'nun Kızkardeıi 
S. A. R. Prenaeı Seniye Zogo 

Muhakemeler devam etmekte
dir. Daha birçok Arnavutlar kötü 
akıbetlere uğrıyabilirler. Arnavut 
milleti her ne pahasına olurıa olsun 
memleketi harap ebnit olan ve oy-
nadığı araıuluaal ıiyaaa serııüzeşt
lerile Balkanlarda ıulhü tehdit 
eden bu rejimden kurtulmağa ça
Jııacaktır. 

Biz ıimdi İnıanlık namına me
deniğ dünyaya, medeniğ insanların 
şuuruna hitap ederek: "Arnavut
lukta yapılan tedhiş ve tazyika kar
§1 Arnavutlan koruyunuz!" diyo
ruz. Orada inıanları büyük bir so
iukkanlılıkla ve bir metot dahilin
de öldürmektedirler." 

Beyanname burada bitiyor. 
Malumat kabilinden kısaca ilave 

edelim ki: 
1 - Arnavutluk bugünkü re

jimden Önce de itıiz ve parasızlar
la dolu idi. 

2 - Bu meb'us ve nazırların re. 
jimlcri iııe yüzde yüz yabanc-ılara 
dayanırdı ve hiç te Arnavutluk va
tandatına hürriyet ve""İ§ değil
di. - N. N. 

(1) Bunların ilk üçü eski nazırlar
dan ve son ikisi de Fannoli zamanın
daki eski meb'uslardandır. 

iş bizim hekimfore kadar gelmi~. 
Olur mu olmaz mı diye tereddüt e
denlere t:evap veriyorlar .. 

• Ben böyle ş-.?ye a3ı.t açmak iste• 
ı mem. Çiinkü b:r küçük hikaye bi. 
1 1. . 
ı ırım. 

1 Vaktiyle meşhur ve pek celallı 
bir mareşalımız vsrdı ki; simdi 
hakkın rahmetine kavuşmuş bulu
nuyor. Bu zat köskiinün önüne 
"kiiçük su döküldüğünün farkın• 
varmış. P;k te hiddetli olduğun
dan uıaklannı haılamrş, onlar da 
pusu kurup beklemişler. Aksi ola
cak. Bir tenekeci Yahudi bu küçük 
kabahati yaparken yakalanmış .• 

Paşanın huzuruna çıkmış. 
- Bre herif utanmaz mısın ka

pmu kirletmeğe?. 
Yahudi korkudan sapsarı oldu

ğu halde lafını tutamamıf ve uşak
ları göstererek: 

- Aman Sultanım! Herkes ya· 
par bir ıey demezler, tam ben ~u 
döktüm. Ağızlarını açtılar .• demış. 

Artık siz bunu enine boyuna çe• 
kip çevirin! 

Yalnız, bana ıoraraanız böyle 
küçük sudan alınacak gençlikten 
pek hayır gelmez. Kaldı ki; işin 
içinde bir de gebe kadın vardır. 
Eğer vaktiyle birçok dertler için 

bizde de kullanılan bu ilacı size 
tavsiye etaelerdi, aöyliyenin cahil 
ve vahşi olduğuna hükmederdiniz 
ya. Kocakarı ilacı adı altında asır· 
lardan beri söküp gelen ve çoğu a
lay mevzuu olan devaların ~ünün 
birinde bir laboratuvar ve bır he
kim elinde itibarlarını tekrar ka • 
zanacaklarına emin olarak, küçük 
abdestten gençlik bekliyen ihti
yarlara müjdeler veririm. 

B.FELEK 

Adliyede 
Yeni tayinler 

Ankara, 12 Hususi Muhabirimiz 
bildiriy.or) - Tüze Bakanlığı ha. 
kim, müddeiumumi ve müıtantik
ler hakkında yeni bir tayin karar. 
name projesi hazırlamaktadır • 

Serbest 
Mıntakalar 

Ankara, 12 (Hususi Muhabiri.. 

miz bildiriyor) - Türkofis serbest 
mıntakalar hakkında bir kanun 
projeıi hazırlamaktadır. Bu proje 
hazırlanırken türlü memleketler • 
deki tatbikat ve mevzuattan ve 
neşrolunmuı eıerlerden istifade e .. 
dilecektir. 

FOTOGRAFINIZI GöNDERlNlZ, 
KARAKTER1N1Zl SöYLIYELlM 

Reşit Saffet 

Aldatılmaktan hoşlanmayan 

bir adam ... Dünyayı tanır. Bir 
çok entrikaları bilir, fakat yap
maz. Sevimli gülümsemelerine 
ve tath sözlerine rağmen, kate
gorik bir insan olduğu derhal 
anlaşılır. Aldatılmak istenildiği 

zaman sesmı çıkannaz, dinler, 
aldanır gibi görünür, fakat katı
yen aldanmaz. Oldukça ileri soy 
sal bir faaliyeti vardır. Şahsi fa
aliyetinde ise ne yapacağmı bel
li etmez. Bunu prensip ittihaz et 
miştir. 

Resimlerinizi Gönderiniz, 
· Sorbon Univerıiteai Pıikoloji cru· kendilerinin de fotoğrafilerini yolla

pu sekreteri Jean Carteret'nin kendi- mak ıuretile phıalarına ait tahliller 
•İne verdiğimiz fotoğrafiler üzerinde- yapılmaarnı istemelerinden anlıyoruz, 
ki tahlillerini bir haftadanberi neıredi şimdiye kadl\f' gazetemize gönderilen 
~~· Franıız alimini!' h!ç tanımadı. fotoğrafiler binleri aımıı ve Jean Car
gı ınaanlann fotoirafılenne bakarak teret'nin tahlilJeri bu ıuretle büyük 
yürüttüiü hükümlerdeki iıabet, hay. alaka· uyandınnııtır. Bu fotoğrafi!ere 
ret verici bir d9"cededir. Bu fikrimi- ait tahlilleri elimizdeki meıhur adam
ze okuyucularnruzm da iıtirak etmek- lar tahlilleri bittikten ıonra ve bize 
te olduğunu, aldığımız mektuplann gönderme ıırası ile &azetemizde net· 
çokluğundan ve bu iıabete İnanarak re başlayacaiız. 

Fotoğrafinizi 
karakterinizi 

gönderiniz, 
söyliyeli m r 

WVJ 
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ıvo. Jl Yazan: Ziya ŞAKIR 

Klişe Atölyesi 
Renkli, tire, ototipi, her türlü klişe yapıhr. 

Ucuzluk, ~abukluk, iyi, temiz ve 
güzel iş 

Altı Korsan Gemisine Karşı Tek 
Başlarına Ateş 

Açmışlar, Harbe Tutuşmuşlardı 

Uzanıp Giden Bir Dava 
Boru yükten Ahmet imzasile: bir hatun bulsam ben de çoktan ev
'' EıJde güzel ve genç karımı br. lenirdim, dedim. Güldü, hoşuna git. 

rakarak hizmete gittim. Dönüşte ti. ''Ne iyi adamım aenl" dedi. Ga. 
karımın kandırılarak bir zahire lataıarayda arabadan inerek bahfı. 
tüccarına kapatma gittiğini duyun- file beraber parayı ıJerdi. Derken 
ca beynimden vurulmuşa döndüm. iki günde bir beni bulmağa, Şiıli, 
Çıldıra•ıya sevdiğim karım ve onu Hürriyet tepe•i aeyahatine çıkmaia 
aldantan herifi parça parça etmek baıladr. Her ıeferinde taksi paraşı. 
için çırpınıyordum. Akıllı ve iyi nı veren bu kadınla aramız; pek iyi. 

7130 
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adamlar önüme geçtiler. "Maşa 
varken ne diye elini ateşte yaka. 
cakşın" diyerek bana daha makul 
çareler gösterdiler. Fakat neden 
bilmem; baı vurduğum yerlerden 
karımı geri istememekle beraber 
onların gayrimeşru )'aşamalarına 
da engf!l olamadım. Ve bir sene
den fazla davamız devam ediyor." 

Ve bu zavallı Ahmet bir türlü ay
rılamadığı bu kadınla aşığından inti- 1 

kam almasına iki çocuğunun mani ol
duğunu, halbuki kendisinin utancın
dan sokağa bile çıkamadığım, halbu

ki onl;ı.rın hala başbaşa yaşadıklarını 
yazarak ne yapacağını soruyor. 

: U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. I 
~ Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan i 
§ •• 1 

IUNVONI 
: Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmaymız. i 
: Telefon : 4.4888. ·8718 ! 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Gençlik, a,k, aaadet, zevk, neş'e ve haya\ taşıran ve başından •onuna 
kadar hümmalı bir faaliyet içinde ıreçen müeteana bir film. 

MilmeHilleri: DOLORES DEL RİO-FRED ASTER-GINGER ROGERS İbrahim Reiı (Hacer ~erife niyet) 
etmiş olan bu iki müteassıp adama 
söz geçiremedi. Yelkenlerini açarak 
Rados limanından hareket etti. Girit 
eularına yaklaşır yaklaşmaz, altı kor
san gemisi, hepsi birden ctrahnı çe
virdi. 

Fethet. 

Onun vaziyetinde evinden ayrılarak 
ihanete uğrıyanlar için Ceza Kanunu 
son derece şiddetli maddeleri ihtiva 
etmektedir. Bu maddelerin tatbikine 
mani olanlar va:-sa Ahmet hak yeri
ne, hatta vekalete kadar şikayet ede
bilir ve hakkını istiyebilir. Mahkeme
lerin böyle hususi ve nazik vaziyetle
ri gözönünde tutarak hükümlerinde 
acele etmeleri hem kaıum, hem de 

istikbalini emin görmüyorsa onun 
meşru bir bağla bir erkeğe bağlan
mak istemesi mümkündür. intizamsız 
~crbest ve evsiz yaşıyan kadınların 1 

hovarda, fakat dü:üst erkeklerden 
hoşlandıkları da muhakkaktır. Ama 
bu kadının hoşlanması da kafi değil
dir. Disiplin altına girmesi için sev
mesi de lazımdır. Bununla berabe: 
daha uzun müddet tecrübe etmek, 
başka birtakım oyunlara alet olma
mak gerek. 

Bu güzel filme ilaveten : 

İbrahim reis, kolayca teılim olacak 
bir adam değildi. Kurtuluş ümidi 
olmadığını açıkça görmekle beraber, 
Türklüğün şeref ve kahramanlığını 
göstermek istedi. Ambarında bulu
nan birkaç fıçı barut ile 'ülleyi, se
kiz on tüfenkle beıı on baltayı orta
ya dökerek harbe girişmeğe karar 
verdi. Gemide bulunan genç bacıla
rın ellerine birer silah vererek gemi
nin küpeştelerine dizdi. Dört topunu 
da doldurarak hep birden ateşledi. 

Altı adet büyük harp gemisinin a
rasında, bu cılız tekne, çok acıklı bir 
vaziyete girmişti. Ve cenge başladık
tan bira.z sonra da evveli Silnbill 
ağa ve sonra da İbrahim reis, fehit 
düşüvermişlerdi. Artık gayret, Mek· 
ke Mollası Bursalı Mehmet efendiye 
kalmıştı. Mayası, cesur Türk kanı 
ile yoğrulmuş olan bu adamcağn da 
derhal cübbesinin eteklerini beline 
'okmuş; 

- Ha, aslanlarım.. Ha, ~ahbazla
nm .. ateıl .. 

Diye bağırarak topçuların ve tü
f enkçilerin aralarında koşmaya baş
lamıştı. Fakat Malta ~övalyelerinin 
faik ateılcri kimşeye göz açtırma· 
mışlar; kısa bir harpten sonra, bu 
cılız aciz ve zayıf &emiyi bastırmış· 
lardr. 

Gemi ile içindekiler esir edilmiş· 
ti. Fakat bu esirlerin içinde en mü
himmini Mekke Mollası Mehmet e· 
fendi ile küçük bir çocuk teşkil et
mişti. Şehit düşen Sünbül ağanın 
kanlı cesedi başında gözyaşları döken 
bu çocuğun altın işlemeli takkesi 
ve sırtındaki kıymetli elbiselri kor· 
.anlara garip bir fikir vermiş; bunu, 
lalası ile seyahate çıkan bir şehza
de zannetmişlerdi. (2) 

Bu vak'a, beş on gün sonra İstan· 
bula ve saraya aksetmiı; Sümbtil a· 
ğanın şehit ve Mekke Mollasının e
sir olması, büyük bir teessür husule 
getirmişti. Hele Cinci hoca, Mehmet 
!::fendinin esir olmasından çok derin 
bir acı hissetmişti. Çünkü, Molla e
fendiden be§ bin kuruş rüşvet almış; 
Mekke Mollalrğını kendisine, o alı
vermişti. 

Sarayda, her vak'a çarçabuk unu· 
tulmaya mahküm olduğu halde, gün 
geçtikçe bu hadise eh~~.iyet ve he
)' ecanını arttırmrı; bu tun saray a-
ğaları tarafından: 

- Ne demek olsun? .. Kızlar ağalı
ğı gibi şeref ve kıymetine değer biçi
lemiyecek bir makam ihraz etmiş olan 
bir saltanat emektarı ile ulemadan 
bir zat kafirin gadrine uğrasın da, bu 
hal hazmolunsun. Buna, tahammül 
gerekmez. İlla bu kafirlerin hakkın· 
dan gelinmeli; şehit ağamızın ruhu 
ıad edilmeli. • 

Diye bir cereyan başlamıştı. 
Nihayet iş hocanın himmetine da

yanmıştı. Bir gün hoca saray ağaları· 
run bu heyecanını padişah İbrahime 
anlatmış: 

- Padişahım! .. Ecinni padişahına 
damıtım. Eğer Girit c~ngi~e kıyam 
buyrulursa. bin kere yuz bın ask.e~
le imdada gelecek. Hem bu Gırıt 
memleketi kafirleri kati mal ve em
vale malik olup bunlardan da hazine 
bir vafir istifade eyliyecelctir. Dur· 
ma sultannnl.. Fetih, müyeserdir. 

Diye, padişahta bir cenk hevesi u
yandırmıştı. 

Mal ve emval .. 

• 
fstanbul ve saray halkı, bu hadi

seler etrafındaki sözlerle meşgul o
lurken, Girit adasında da mühim bir 
dedikodu ve korku ba§ göstermişti. 
Malta korsanları, ellerine geçen ga
nimetten bir kısmı ile SUnbül ağanın 
kıymetli atlarından birisini {Kandi
ye) prensine hediye etmişlerdi. Fa
kat bu atın karaya basması, paE,flsla
rm üzerinde fena bir tesir husule ge
tirmiş ve aralarında: 

- Türkün atının toprağımıza a
yak basması, iyi bir alamet değildir. 
Rados ve Kıbrıı ve sair adalarda, 
emsali görülmemiştir. 

Diye, bazı sözler işitilmişti. Bu söz 
ler, çarçabuk halk tabakası arasında 
da intişar etmiı, bir hayli heyecan ve 
dedikoduya ıebebiyet vermişti. 

• 
Istanbulda iki büyük hazırlık baş-

lamı~tı. 
Biri, düğün hazırlığı idi. Padişnh, 

Giride (serda:) tayin ettiği (Kaptanı 
Derya) Silahtar Yusuf Paşaya olan 
muhabbet ve teveccühünü göstermek 
istemiş: kendine damat etmeğe karar 
vermişti. Yusuf Paşaya zevce olacak 
ıultan. (henüz iki yaşında) idi. He
nüz kucakta gezen bu sultanın §İmdi
lik nişan merasimi icra edilecekti. 

Padişah İbrahim, düğün yapmağl 

pek seve:-di. Çünkü günlerce devam 
eden bu düğünler, kendisine çok zevk
li eğlenceler temin ederdi. Şimdiye 
kadar hemşirelerinin ve aair saray 
mensuplarının düğünlerini yapmış ve 
bunlar için de etekle:- dolusu altınlar 
saçmıştı. Halbuki şimdi yapılacak dü
ğün, bizzat kızının düğünü idi. Hiç 
~üphesiz ki bu düğün hepsinden par
lak olacak; ve emsalsiz şenlikler ya
pılacaktı. Sultanahmet meydanındn
ki İbrahim Paşa sarayının tamirine ve 
yeniden birkaç kısım ilave edilmesine 
karar verildi. Düğün, bu meydanda 
yapılacak ve biltün htanbul halkı bu
'!'ada toplanacaktı. O zamanın dü!ün
lerinde balmumundan ağaçlar ya· 
pıhr. bunların dallarının uçlarına zarif 
kandiller, küçük aynalar, avizeler, 
billur salkımlar, küçük yeni dünyalar 
asıhr, güvey tarafından geline takdim 
edilirdi. Adına (nakıl) denilen bu ga· 
rip hediyenin kUçUklUk ve bilyüklük 
derecesi, gelinin ıeref ve kıymeti ni1-
betinde değişirdi. Şimdi, sultana ya· 
pılacak olan nakıllar, şimdiye kac'ar 
görUlmemİ§ bir büyüklilkte olacaktı. 
Bunların cadde ve sokakfardan gege· 
bilmeleri için, iki t;uaftaki evlerin 
cumbaları ve şahnişleri kamilen yıkı· 
lacaktı. Terziler ve kuyumcular da ha
Tekete gelmişti. Çarşıdan saraya aldı
rılan eşyanın haddi hesabı belli değil· 
di. Sarayın her köşesinde ayrı bir ça· 
lı§ma göze çarpmakta idi. 

!kinci hazırlığa gelince; bu da 
(Tersanei Amire) de görülmekte idi. 
Kaptanı Derya Yusuf Paşa, (Girit 
seferi) ne lazım olan ihtiyaçları te
min edebilmek için artık Tersanede 
(Kaptan Paşa Sarayı) na postu ser
mi~ti. BUtiln kadılara emirler gönder
miş, gemilerin ihtiyacı için birçok şey
ler istenilmiıti. Rumeli eyaleti valili
ğine KUçUk Hüseyin Paşa tayin edil
mi~, deriıal Sclaniğe gönderilmişti. 

vicdan borcudur. 

• 
Qğlu yerinde bir gençle 

''Bir sene evvel mahallemi.z;e, 
aonra evimize tQ§ınan ve kocaaile 
bir ay kadar oturup ayrılmıf olan 
bir kadınla, isteği ü.z:erine bir me$i. 
re yerinde randevu vermiş, orada 
bulufmUftuk. Bu kadın bana hemen 
eıJlenme teklifinde bulundu. Şa1ır
dım. Çünkü ben 22 yafındayım; o 
İ•• 40 yaflanndadır. Onun çocuğu 
ıayılırdım. 6, 1 yaşlannda bir de 
kız çocuğu ıJardı. Ben bu söz kar. 
fısında "Kı•met olur•a evleniriz" 
diye baıımdan savmak İstedim. Ne
den sonra o evimizden ba,ka bir 
şemte taıındı, fİmdi ben onun yü. 
.z;ünü görmek istemiyorum. Fakat o, 
benim yolumu keaerek beni sevdi. 
ğini, ne zaman eıJleneceğimizi ıo. 
rup duruyor. Acaba bu kadın be
nim için bir tehlike olabilir mi?" 
Eğer evladı yerinde bir gençle mü

nasebette bulunduğunu ateme yay
maktan çekinmezse bazı rezaletlere 
sebep olmaktan başka bir surette teh
dit edenyz ve nihayet bu rezaletler de 
bir erkekten ziyade bir kadın için ha· 
ya edilecek bir ıeydir 

Bir kadınla çapkınlık etmiş olmak 
22 yaşında bir genç için zamanımızda 

pek te edep ve haya dışında bir hare 
ket v.e silinmiyecek bir leke değildir. 

• 
Bir şoför ve aevgiliai 

Şoför Kartal yazıyor: 

GECE ADAMLARI 

, ______________________ , __________________ ..... ~ 
YARll't AKŞAM 

iPEK ve 
MELEK 

Slnemalar1nda birden 

göaterılecek olan ( BEN HUR ) 
dan daha fnkalide .-e ,imdıye 
kadar tananmış en büyük aşk 

romanı • 
KLEOPATRA 
Şaheserinin ilk irae1i ,erefine 

Gala müsamereleri 
Bu muazzam ve harkulide Fransız
ca ıözlü a,k ve ihtiras filmine 

300,000 den fazla 
artiat ve figüran ittirak etmit ve 

23 milyona mal 
olmuştur 

Baş rolde: 

CLAUDET 
COLBERT 

Rejisör: 

CECiL B. 
DE MiLLE 

Gala mü.samereleri İfiin biletler evvelden ahnabilir. 

"iki ;yıldır Beyoilu taraflarında 
ıof örlük ediyorum. Baıımdan bir. 
çok garip vukuat geçti. Böyleıine 
rastlamadım. Geçende bir erkekle 
bir kadın arabaya bindiler Tepeba. ı 
fından Şişliye gidiyorlardı. Yolda 
ensemde bir mara~ koptu; kadın 
bağırıyor, herif; bağırıyor, biri ona, 
öteki buna şamar indiriyordu. Şif. 
liyi .ı:or bulduk. Heri/ indi. Kadın 
Bana: "Dön!" dedi. Geri döndük 
Kadın bir ara Hürriyet tepeıine di
ye kumanda verdi. Yine döneyim 
mi, dönmiyeyim mi diye düıünme. 
ğe vakit kalmadan kadın kapıyı 
açtı. indi ve yanıma geldi, oturdu. 
Hüngür hüngür ailıyordu Hürriyet 
tepuine açıldık. Ondan ıonra da ~ 
o açıldı. Kendine geldi. Vak'a.tını • 
anlattı. Bu herifle iki aenedir, be· ~;;;..~;;;;.;.;.;.;.;.;.. ............................ 11! 
raberlermiı. Herif çok zengin ama W dehıetli de hasiı imiı. Falan filan. lJk defa olarak en buyük Franııı ıinema yıldızları en büyuk Fransız fılminde 
Onu ~ok .evermi§. Şimdi başka ara. .-..ı. .A.. .A.. • • ~ ~ 
ba ile peşimi.z;den geliyor mu diye ~ ~ ~ ~ ..... 
de korkuyormuı. Ama kendisini ( L B h ) 
benim yanımda 11öriince korkudan e on eur LOU1' -

c2> Bu çocuk, sümbül aianm evtatlıtı yanaıama.z:mış. Arkaya baktım, ge· CHARLES BOYER • CiABY MORLAY • PAULET DUBOST • JEAl't TOU 
idi. Babası maJQm değildi. Halbuki kor- len giden yok, Döndüm, kadını bi. JACQUE CATELAll't ve MICHEL SIMOl'tE 

[ ı\rkası var] 

Bunları duyan İbrahim için, artık 
·•urmak mümkün değildi. Derhal 
lK.antanı derva) silahtar Yusuf pa· 

sanlar bu çocuğu (Türk şehzadesi) dıye ra.ı; teselli ettim. Böyle feylerden Methur muharrir HENRI BERNESTEIN'in şimdiye kadar bu kadar büyük bir Franıız filmi 
ıenelerce Avrupada rczdirmiılcr, Osman· hayır gelmiyeceğini, eıJlenmekten ... •••••••••••• Yakında T () R K Sinemasında •••••••••ı•-~ 
lı fıfik(lmetinl tehdit etmek istemlşlercfif" baıka çare olmadığını anlattım. iyi , ................... ----------------------~~~~--~------
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iCMAL . 
JaPonyanın ikinci adonı 

\e Avnap~. devletleri ltalya - Ha
~ ~ harbı ıle rneıgul iken Uzak Do. 
f~k~ ~•Ponya da Şarki Aıyada 
•tın~~ıyet kurmak için ikinci adımı 
Ya b.ı~ ~azırlanmaktadır. Japon-
1.t ırıncı adımını 1931 yılında 
te ~u.~Y.~nın İfgali ile atrnıfh. Bu 
l f buaun muvaffakıyetle netice
.~:.':~ai! ~aponyaya ikinci bir adım 
d1tn ıçı? cesaret vermiıtir. Bu a-
d da Çınin ıimalindeki altı ka. ar ·1· 
Ç1l vı ay~t.i ayırarak burada Man-
ryadakı ıdareye benzer bir ida. 

te kurrnakt I ır. 

Ja talya - Habeı harbi baıhyah, 
p Pjnya fırıat kollamakta idi. Ja_ 
)'on ar harekete reçmek için 1taL 
ai: - Habeı harbinin Avrupaya 
•rt •~et etmesini beklediler. Şimdi 
İn 1 

harbin mevzii kalacağına 
b •nınf aya baılamıı olacaklardır ki 
._ll ıraatı da kaçırmak iıtemiyor.,.r. 
1 ~·~onların Çin üzerindeki emel. 
d~~n! .tahakkuk ettirmek için ken
e~ ~ne nıahsuı yollan vardır: 
J \lnun birinde bir hadiıe olur: Bir 
p •Pon aıkeri ölür. Yahut bir Ja.. 
.. on rna.ğazaıı yaı~ma edilir. Bu"'\ln .. 
Ilı uzerine Japon aıkeri maka· 
ı/b harekete reçerler. Çinden 
b ır~a.kırn feyler isterler. Japon Dıı
~ •nlığı böyle biqeyden haber
\ r olmadığını iddia eder. Fakat 
lti~' hadiıenin büyümeaine mani tet
d etnıez. Çin yan kabul, yan red-

eder, Aıkerler harekete geçerler 
l~ nihayet Çinin batına çorap örü-

111-. 

8~ defa da vaziyet huna benze
:eıe batladı. Çin hükumeti, Ja_ 
t~"Ya tarafından evvelce, Şimali 
~hakkında ileri sürülen birta
J rnetalibah tetkik ediyordu. 

''d~Ponlar Çinden ıunlan iıtemekte 
ıler: 

, 1 - Pekin askeri ıuraaının ilga. 
llıı, 

ç·2 - kuoninlanı'a, yani Milli 
1 •n P&rtiıine mensup olan memur
•rııı azlini • 
ll' ~ -:- Cayriaakeri mıntakanın ge

•t etılmeıini • 
~ 4 - Japonya aleyhinde bulunan 
•~ı Çinlilerin tevkifini. 

i\ı •Ponyaya kartı mümkün oldu
ç· kadar uysal davranmak İstiyen 
e:n hükUıneti, bunlan müzakere 
1( rne~ Üzere içtimaa çağırdığı 
a \loıııntanr partiıinin görüımeleri 
"ra.~ndadır ki bir Çin milliyetper. 
.=[k tarafından Baıbakana karıı 

aıt Y•pılmıJlı 
.\..:~~ •uikastm şar.attliı heye~an 
~.Jİnadi bis Japon aıkerinin t. >'•iına edildiği t>lfcfırıtı'ne-k'Uf 
İçi~u V~ziyet karııaında Japonya 
filJı v.;.•ıle de hazırlanmıt oluyor. 
hrıd a. ıka burün vaziyet 1931 yı
İatikj!' .daha çok elveritlidir. Çinin 
d._. •la ve tamamiyeti ile alaka
hiı- olan İngiltere, donanmasmın 
deaı~1•rnın1 Uzak Şarktan almıt Ak-
4\' •ze aetinniıtir. Sovyet Ruıya, 
.. .,.1ruPada Al:nanya - Lehiıtan 
f)er::rnaaı Üzerine beliren tehlikeyi 
Jc.. l'&f etmefe uğraııyor. Ameri. 
ti) J'ahuz baıına Japonya ile ka~ 
Ja~ktan çekinir. Bu vaziyette 
~ °"Yanın, belki de bu defa ıili
S.ed ~!Jlnuya lüzum kalmakaızın 
'1a e ıne varması beklenir. Çünkü 
\J1\l11fUryanın iıtilisı ııratannda 
letı • ~ kurumuna ve büyük dev_ 
1-içb!'n himayeıine güvenmekten 
Çi.,. 1b fayda haııl olmadıiını gören 
\a)~) u defa Japonyaya kartı çok 
lll\i) daVl'anmaktadır. Öyle gÖrii
lıl~ ki Japonyanın Uzak Şarkta 
•dıaııı Jet kurmak yolunda attığı 
"' le j"n ikincisi birinciıinden da
'.o ay olacaktır. -A. Ş. E. 

~•rkezi Avrupanın 
.. ~~Zlml işi 

'İlliaı tia, 12 A.A - Temps razete
h,tb Praı özel aylan ile lı:onupn 
ltoıı •lc~ll Hodze, Benea'in çizdiii 
~ti .. •ktif. rüvenlik ıiyaaaunı devam 

a:;.:iıni .Sylemittir. • 
~.. •kan, Merkezi Avrupayı 
~ •ba •tınek lüzumunu ileri ıü~ 
ille 11ı"'e bunun için bu tanzim itinin 
lltraı erhaleai olan Roma andlaıma
'-•lli ':' Polonya, Bulgaristan, Yu
tılc ~an Ve ıereii takdirinde Bal
'-aiır kelerine teımilini tavıiye et-
4~t, Merkezi Avrupa ile Doğu 
.t•lci ~·1! ve Sovyet Ruaya arasm
ıı..aıı ~ırn ilaileri bu ıuretle nor-

•ttırilıniı bulunacaktır. 

l<ap'ıa Londra 
~tısında tayyare 
q61coru 

ti 1D::!ra, 12 A.A - Süel tanare
"-ei J·ır Uewllyn .... kadın tayya
- .... lll~ 9Yndham, Kap ile Londra 
ıı..ı1ı~ a. J'eni bir ıürat rekcmı yap. 
~il lı il'. Bu iki tayyareci, Kap' -
t\iQ ı2"91c•t ettiklerinden tam altı 
!'a liaaı .._t aonra dün akf&Dla doi 
~İti• "d~rth tayyare meydanına 

"' r ır Q\l • 

)ecti ~=".evvelki rekor, yedi rün 
'1olli._ t ıle kadın tayyareci Amy 
clıa. • Jbonaon'a ait bulunuyor 

/ialganın Zecri Tedbirleri Protestosu 

italya Tedbir Konferansına Giren Her 
Hükumeti Münferiden Mes'ul Tutuyor 

/ta/yaya Göre Toplanan Konferans Hiçbir 
Şekilde Uluslar Sosyetesinin Organı Değildir 
Roma, 12 (A.A.) - İtalya hüku· 

metinin zecri tedbirlere i§tirak eden 
devletlere verdiği protesto notası, ıu 
noktaları ihtiva etmektedi:: 

ı - Paktın 12 inci maddesinin çiğ
nenmesi ittihamını reddeden ltalya, 
memorandomundaki delilleri bu itti -
hama kar§ı ileri sürmektedir. 

2 - Nota, İtalya tarafından kurta
rılan ülke halkının İtalyayı bir müte
.arrız olarak değil, fakat himaye edj -
ci bir devlet olarak tcllkki ettiğini ve 
bu rolün paktın 22 inci maddesi tara
fından kabul edildiğini temin etmek
tedir. 

3 - Zecri tedbirlerin tanzimi için 
toplanan konferana, hiçbir tekilde u. 
luılar aoıyeteıinin biır orsanı değildir. 
Bu konferanaa ittink eden her hüku· 
met, münferiden mes'ul bulunmakta· 
dır. 

4 - Habe§istana yapılacak ıillh ih 
racatı üzerine amborgonun kaldrnl -
ması, Uluslar sosyetesi komitesinin 
tekliflerine muhaliftir. Bu komite, Ha 
beşistanın "tehlikeli bir karıtıklığın 
önüne geçecek olan" anıulusal bir 
kontrol altına alınmasını kabul etmi§
ti. 

S - Bu gibi zecri tedbirler, evvel• 
ce vukubulan daha ağır ihtillflarda as 
la tatbik edilmemi§tir. 

İtalya hükumeti, zecri tedbirlerin, 
dünya ekonomisi üzerindeki ağır ne
ticelerine dikkati çekmektedir. 

Bu itibarla, bütiin İtalyan ihracatı 
üzerine konulan memnuiyetin gerçek 
bir dUtmanhk olduğunu kayded~rek, 
mukabil tedbirler atmak zorunda bu
lunduğunu ileri ıürmekte ve İtalya
nıd büyük karışıklıklara me:vdan ver
memek için Uluslar sosyetesini terk~t 
mek istemediğini ilave eylemekteclır. 

ltalyanlann alacalı 
mukabil d u r u m 

Roma, 12 (A.A.) - Italyanm zec
ri tedbirleri tatbik edecek olan devlet
lere verdiği proteıto notası hakkında 

r~HYril!V~i~ a~~'bir ıis'i"niit"~~kit ;:iii 
mekte ve İtalyanın §iddetli mukabe
lei bilmisilde bulunacağı kaydolun -
maktadır. İtalya, bugünkü vaziyetten 
yeni yeni tehlikeler doğmama1t için 
ekonomik ve finansal tedbirler alacak 
ttr. ltalya, kendisine kar,ı Uluslar sos 
yeteıinin ne gibi zecri tedbirler tat -
blk edeceğini öğrenmeden evvel sos
yeteden aynlmak istememiştir. İtal • 
yadan her türlü mal alınmasının dur
ması ekonomik bir zecri tedbir değil, 
fakat hakikt bir dil§manlrk hareketi -
dir. Bu da İtalyanın mukbelei bilmi
sil tedbirlerini haklı göıtenneğe ka-
fidir • 

LiivGl elçi ile göriftii 
Priı, 12 (A.A.) - Laval, ltalyan 

büyük elçisini kabul ederek bir saat· 
ten fazla görüşmüştür. Siyasal çeven
ler bu mülakata bürük bir ehemmi
yet vermektedirler. ' 

Franaız ,aseteleri notayı 
naaıl telair ediyorlar 

Paris, 12 (A.A.) - Dün Cerutti'
nin Laval'a ve:-diği tifahi notanın muh 
teviyatı ne olduğu bilinmemektedir. 
Bununla beraber, gazeteler, bu nota 
nın zecri tedbirlere karşı, ltalyaoın tat 
bik ctmeği tasarladığı önleyici tedbir
lerden bahsetmesi ihtimalini endiıe ile 
kaydetmektedirler. 

Matin auetesi, bu huıusta ıunları 
yazıyor: 

"İtalyan notası, kat'i bir tekilde ya
zılmıştır. Zefri tedbirleri tatbik etme 
ği kabul eden devletlerle mevcut te
cim andlatmalarınıa f elhedilecefin -
den bahaettifi sanılmaktadır.,, 

Pertinax, Edıo de Pariı ıazetesin
de yazdığı bir maaklede, ltalyan mu
kabil tedbirlerinin daha uzak ihtimal
leri iıtihdaf edip etmediğini ıormakta 
ve şunları yazmaktadır: 

"Brenner üzerindeki İtalyan kuv -
vetleri azaltılacak mı? ltalya Uluslar 
Sosyetesi ile iliıiğini kesmeğe mi ka
rar vermiştir? Niçin? Aloisi, 1923 ha 
discsinin ilgisi ile Hitler'le konuımak 
için mi Münih'e ıitmittir? 

Hitler, İtalyan - Alman yakınlatma 
projesine muvafakat etmiı midir? .. 

Petit Parisien gueteıi de ıunları 
yazmaktadır: 

"ltalyan mukabil tedbirlerinin, çok 
ileri gitmiyeceğini ve mukabelet bil· 
miailleri davet edecek bazı tedbirler 
ahnmıyacağını umut edelim. Çüıtkü 
bu ıuretle Habet anlaımamazbjının 
mevrlt ka'abilece~i hakkında •Unbe -
ler uyandıracak kötUlilklerin doğması 
ihtimali vardır. 

Zecri teclbirler lıonlerann 
Cenevre, 12 (A.A.) - Zannedildi

ğinc göre, zecri tedbirler konferansı, 
25 ikinciteırine doğru, finansal ve e
konomik tedbf rlerfn tatbikına başlan • 

M...aolini 

masından sonra toplanacak ve bu ted 
birlerin ilk neticeleri ve Itatyan pro
teıto ve mukabil tedbirleri ile meşgul 
olacaktır. 

lş komitesi, bu konferansın toplan
masından evvel içtima edecek ve Po
lonya, Hindistan, Siyam ve diğer ih
raç memleketlerinin İtalya ile haliha 
zırda mevcut bazı kontratları dolayısi 
le iıtedikleri rüçhanlı durum işini tet
kik edecektir. 

ltolyanın itlaalcitr 
Roma, 12 (A.A.) - BugUn çıkan 

bir emirnameye göre, Italyaya getiri
lecek her cıya hükumete bildirilecek
tir Di~er ba~ ,.._ ise hn•n.i-üaıaa
ueye t~t>ıdır ki bunların arasında do-
muz eti, te:-eyağı, kakao, deri. ipek, 
birçok madenler ve bazı lüks eııya bu
lunmaktadır. 

Elelıtrikten taaarrul 
Roma, 12 (A.A.) - Elektrikten ta 

sarruf maksadiyle hükQmet dairelerin 
de iş saatleri •u suretle tesbit edilmiş 
tir: Saat 9 dan 16 buçuğa kadar çah
§tlacaktır. Oğleyin 12 den yarıma ka 
dar istirahat edilecektir. 

Et iatilılalcôtı 
Rom, 12 (A.A.) - Deniz Bakan

lığı, ayrıca müsaadeye tabi bulunan 
özel alival müsteena olmak şartile salı 
ve çarıamba günleri, gemilerde ve ka 
':'ada, et istihlakini yasak etmiıtir. 

Japonya ve tedbirler 
Tokyo, 12 (A.A.) - ltalya elçisi 

ltalyamn zecri tedbirlere kartı yaptı
~· proteıtoyu Japon hükumetine bil
dirmit ve Japonyanın bu ltalyan te -
ıehbüsünü hüsnü suretle karşılayaca
iı ümidini izhar etmiştir. 

Harbi durdurabi
lecek ilci devlet 

Lond:-a. 12 (A.A.) - Röyter Ajan 
sının bildirdiğine göre, Los Angeles
de bulunmakta olan Senato Dış işleri 
komisyonu başkanı Pitmann, bir ko -
nuşma sırasında demiştir ki: ''Japon
ya ve İtalyanın ıUel teıebbüslerini dur 
durmak lbımdır. Fakat bunu yapacak 
iki devlet va:dır: Amerika ve lngilte
re. Uluslar Sosyetesinden birşey bek
lenemez. Uluslar Sosyetesi artık öl -
müştilr . ., 

Baltlvin'in bir makaleai 
Londra, 12 (A.A.) - Daily Tele

graph gazetesi, hükumet programının 
2na hatla:-ını ve ezcümle barışın Uluı 
)ar Sosyetesi vaartaaile muhafazaaını 
mevzuu bahseden Baldwin'in bir ma
Jraresini yaymaktadır. Kendiaine isnad 
edilen atırı bir silihlanma dileğini in
ka,. eden Baldwin, lngiltereye ve bü
yük Britanya imparatorluğuna tam 
bir güvenlik ve bütUn ihtimallere kar 
§ı menfaatlarını korumak imkinıru 
vermek iatedlfinf tasrih etmiı•ir. Bun 
dan sonra Baldwin, bilhaasa ekonomik 
kalkınma ile işsizliğin azaltılması hak 
kında Uluaat hükumet tarafından şim 
diye kadar başarılan işten saymıştır. 

Yunanistanda 

Kondilisle Çaldaris Ara
smda ihtilat Biraz Yatıştı 

KonJilü ue arlt<ıdQflannın Atina garni:conunun Krallık i,in ~·min •ttifi 
•mada olınmıı reaimleri •. 

. ~tina, 12 A.A - Baıbakan Kon. 
dılıs, Çaldaria'in baıbakan olması
na kuvvetle kartı duracağı balı:. 
kındaki pyiaları kat'i olarak ya
lanlamıı ve bu ıibi yalan haberler 
çıkaranlar hakkında takibat yapıl 
m~ıı.nı eınretmit olduiunu ıöyle
mııtır. 

Parlômentonun leahi 
Atina, 12 (Huıusi muhabirimiz

den) - Batbakan Kondiliı yakın
da yeni seçim yapılacafmdan ta. 
raftarlannın timdiden bunun için 
hazrrlanmalannı eöylediiini teyit 
etmistir. 

lçbakanı Shinoa da ırazeteeiler 
ile drütüı-ken Kl'al l"elir gelmez 
kabineye parlamentonun fesih hak 
kını verecefini, kabinenin de par
lamentoyu daiıtarak hemen yeni 
seçim yaptıracağını aöylemittir. 

Çaldaris taraftarları Kralın gel
dikten aonra yeni kabinein kurul
maıını Çaldarise havale edeceğine 
emin bulunduklanndan parlamen
tonun toplanmasını istemekten sar. 

fınazar etmitlerdir. 

Kralın mÜfaviri femaa
lanna deuam ediyor 

Atina, 12 ( Husuai Muhabirimiz
den )- kralın müıaviri Streit ko
nutmalanna devam etmektedir. 
Dün Çaldariı ile Dııbakanı Teoda_ 
kiı'i ayrı ayn ziyaret ederek gö
rüımüıtür Streit bütün kralcı lider 
)eri bir ittihat kabineai kurulmaaı
na davet etnıektedir. Burün de Me
tak•s ile ıöriitecektir. 

V •nia.loa loaliyette 
Atina, 12 (Huausi Muhabirimiz 

den) - Cümhuriyetçi partilerin li
derleri birkaç ıünden beri yaptık. 
lan saatlerce süren konu9malar
dan aonra içıiyaaanm aldıfı dunı
ma kartı s\idecekleri yolda ittifak 
etmişlerdir. 

Hükumet taraftarlan razeteler 
siyasal hayattan çekildiğini söyli
yen Venizeloıun rahat durmadığı
nı bir taraftan krala Yunanistana 
dönmesini tavıiye etmekte, dilet 

Kuduz Çoğaldı 

Dün de beş kişiyi 
kuduz köpek ısırdı! 
Sarıgerden Başlıyan Kuduz 

·Taksime Kadar Geldi 
Dün \ie şeh:-imizdc beş ki§i kuduz 

köpekler tarafından ısmlmı§ ve teda
vi altına alınmıştır. Bu ısırma vakala
rrnın biri Topkapı, üçü Beşiktaş, biri 
Taksim semtlerinde olmuştur. Son 
hdta içinde kuduz ısırılmaları çoğal
mı§tır. Zekeriya köyüne ine? kuduz 
bir kurdun birtakım köpeklerı ısırma-
1.uı ve bunların da Sarıyer, Büyükde
reye inerek oradaki köpekleri bulaş
tırmaları yüzünden kuduz bulaıığı ev 
velki gün Beşiktaşa kadar uzamıştı. 
Şimdi kuduz köpeklerin Taksim ta -
raflarını da bulaıtmlığı anlaşılmakta· 
dır. Bu vaziyet karıııında belediyenin 
hemen ve çok tiddetle köpek öldürme 
mücadelesine geçmeıinin lbımgeldiği 
anlaşılmaktadır. 

Sıhhat dir•lctörünün Jiyevi 
Dün bir yazıcımız bu hususta Is

tanbul Sıhhat direktörü Ali Rıza ile 
konuşmuştur. Ali Rıza demiıtir ki: 

"- Başıboş köpeklerin öldürülme 
itine önemle devam edilmektedir. 
Hatta köylerdeki köpekleri de öldür
tüyoruz. Ancak lstanbulun sınırı ıe
niı olduğundan köylerden köpekler 
inmekte devam ediyorlar. Şunu da söy 
temek isterim ki, köpekle: öldürülür
ken bazı yerlerde halkın merhamet 
gösterdiği memurlardan, köpekleri 
sakladıkları görülmüştür. Bu me:ba
met yerinde değildir. 

Çünkü bu hayvanlar öldürülmezler 
se vakalar çoğalır. Bu sebeple bazı 
halkın değil merhamet &öste:mesi, bi 
lakia yardım etmesi lüzumu meydan
dadır. 

Evlerde, apartımanlarda beslenen 
köpeklere gelince belediye zabı•ası ni 
zamnamesine göre bu köpeklerin ağız 
lıksız ve taamasız sokakiara çıkarıl
maması lazımdı:-. Bu ıekilde sokağa 
çıkarılmayan köpekler de batıboş kö
pekler gibi öldürülür. Köpek b~aleye:ı 
terin de halkın genel sıhhati namına 
köpeklerini baııboş bırakmamaları 
gerektir . ., 

Kuduza afrlanan havvanlar 
Kuduz hangi hayvanla:da bulunur? 

Sayalım: Köpek, kedi, fare, merkep, 
beygir, öküz, inek, manda, koyun, ke 
çi. deve, domuz, kurt, çakal, tilki, ayı, 
maymun, tavpn, sincap, zerdeva, por 
suk, Mia kedisi, sansar, kunduz, ıe
lincik, köstebek. geyik, alageyik, ka
raca, arslan, kaplan, fil, sırtlan, yara
sala:-. 

Yılan, kaplumbağa gibi soğukkanlı 
hayvanlar ve balıklar kuduz hastalığı 
rıa tutulmazlar. 

En cok köpeklerden 
Yapılan hesaplarda 100 ısırık vak'a 

ıının 90 - 92 ıi köpek mrmalanndan 
~elmo:ktedir. Runun icin eskiden bu 
haa~alı~a Daülkelp demitlerdir. Hal
bukı dığer memeli hayvanla:-ın da bu 

Diinya yükselme 
Röko ru kırıldı 

Rapidcity, 12 A.A - Amerikan 
orduıunun Esplorer adındaki Stra. 
tosfer balonu Stavena ve Anderao
nun idareleri altında 24 bin metre
ye kadar TÜkaelerek dünya yük. 
ıelme rekorunu kırmıthr. Çıkıt ıa
at 7 de batlamıı ve en yüksek irti
fa saat 13 de elde edilmittir. Bu 
esnada kozmik fualar üzerinde 
çok mühim tetkikat yapılmı9tır. 

Rapidcity, 12 A.A - Stratosfer 
balonu 23,13 de Whiteleke civarın· 
da yere inmiıtir. 

. Balon 9300 metreye alçaldığı sı
rada balon kumandanı Stevenı 
telıizle verdiği bir haberde, 22,570 
metreye kadar yiikaeldiiini ve bu 
yükaeklikten bilhaNa rünet istika
metinde balondan apiı bakıldığı 

vakit apiıaı simsiyah sözüktüiü. 
nü bildirmiıtir. 

Romanyada tevkifat 
Bükret. 12 A.A - Mütekait Ge

neral Radeacu'nun, Bükreıin en 
mühim kliniğinin tefi profeaör Ge
rota'nın ve meıhur Romen avukatı 
Vasiliu Cluj'un tevkifleri burada 
heyecan uyandınnıthr. 

Bunların her üçü de Mareıal A
vereaco'nun halk partiıine menıup 
turlar. Tevkiflerinin sebebi, yalnız 
yüksek idari makamlan ilsiliyen 
bazı meselelerle alakadar hakika
te uymıyan yazılar DefHtmİf olma
landır. 

taraftan da Yunaniatandaki adam 
lan vaııtaıiyle bir renel af ilin e. 
dilmeaine çalrflDakta oldutunu ya
zıyorlar. 

Cümburiyetçi razetelerden Elef. 
t~ron Viına yazdığı bir baımakale
de cümhuriyetçi olduğumuzu sak
lamıyoruz. Krallığın iıtikbali bizi 
alakadar etmez; bizim dütündüiü 
müz Yunaniıtanm parlimanta
rizmden aynlmamuıdır. diyor. 

istiyoruz! 
1 - Derhal aokaklarılalci bütün 

köpekler öldürülmelidir. 
2 - Aiı:clılm:& aokaio çıkarılan 

köpekler de itlaf edilmeli, aahip. 
lerinden aiır para ce:&aaı alınmalı· 
dır. • 

3 - T alcıime kadar aıçrayan v• 
köpekleri bulothran kuduza kartı 
•İrayeti tahdit edecek bütün ted. 
birler alınmalıdır. 

hastalığı alıp verdikleri görülmüştür. 
Onemli bir nokta 

Sokaklarda herhangi bir ısırma vak 
asına uğrayacaklar için doktorlar ilk 
tedbir olarak ıunlan tavsiye etmekte
dirler: 

- Yaraya hemen pansuman yapıl 
malı, bol tentürdiyot sürmeli, vcy~ 
daha iyisi kızgın demir ile derince d<ıg 
lamalı ve yahut Acide nitrique - zaç
yağı ile iyice yakmalı, güzelce sarma
lı ve hemen kuduz hastanesine gidi!
melidir. 

Bir nokta 
Dr. Zekai Muammer son ne~retti• 

ği kitabında kuduza kartı sava,, an
latırken diyor ki: 

.. _ Şehirde köpeklerin adedini tah 
dit etmeli, ve herkese köpek beslemek 
hakla verilmemelidir. Kanaatimce bu 
çok milhim ve çok şümullildilr. Menı 
leketimizde meşrutiyetten ve bele Lü
yük harpten sonra rastgelen köpek 
beslemek sevdasına dilştü. Köpek bes 
ltmek bir nevi moda oldu. Bilhassa 
kurt köoekleri ile buldok'ar, o yırtıcı 
mahlfıklar ne kadar çoğalmıştır. Hat
ta meraklıları döl almak için evle:-in
de kurt beslemekte ve bazan bu kurt 
lar tarafından ısmlanlara rastlanmak 
tadır. Kuduzun hlikmlinü icra ettiği 
bir memlekette bu modanın önü:ıe geç 
mek kat'iyyen lazımdır ... 

Sözün kıaan 
BiitUn bunları yazdıktan sonra sö-

zün kısası şudur ve şunlan isti }-·oruz: 
1 - Belediye bütün teşldlltile de:. 

hal aokaklardakf bütün köpek!eri öl
dürmelidir. Şimdiki mücadele kafi de
ğildir. 

2 - Köpek besliyenlerin köpekl~ 
rinin ağızlrkıız sokağa çıkmalarına 
kativen müsaade e'tlilmemeli ve bchrle 
köpekler hemen yıııkalanıp itlaf edil • 
mekle berabe: sahiplerine de ağır pa
ra cezalan verilmelidir. 

3 - Rumeli kavağından Taksime 
kıdar sıçrayan ve köpekleri bulaştt
ran kuduza karıı icap ediyorsa hasta
lılhn ıııir~veti nt'kt:ısrndan d::ıha genif 
mücadele tedbirleri alınmalıdır. 

Uzak Şarkta 
Vaziyet G ergin 
Sanghayda bir Japon mağa· 

zası yağma edildi 
Şanchay, 12 A.A - Dün bir Ja

pon maiazaıının yağma edilmesi 
Üzerine, Japon konıoloıu. Çin oto
riteleri nezdinde bir protestoda bu· 
lunmuıtur. 

Şanwlıaya bir Japon 
lıruvcaörü wönderildi 

Şanıhay, 12 A.A - Bir Japon 
denizciıinin ildürülmeıi ve Japon. 
yanın tehditleri üzerine burada 
baııösteren heyecan arııuluıal 
bölıede bir Japon dükkinmın tah 
ribi ve komünist beyannamelerinin 
dağıtrlma11 üzerine bir kat daha 
artmııtır. 

Japonlann ekseriyetle bulunduk 
lan Şapei'den Çinliler arııuluıal 

bölreye relmektedirler. Burada 
kendilerini daha ziyade emniyet 
altında rörmektedirler. Tientain'
den Şanghaya bir Japon kruvazö
rünün ıönderilmeai büyük bir ilıi 
uyandırmıttır. 

Çin sularındaki Japon lilo•a 
Tokyo, 12 A.A - Dıı Bakanı 

Japonyanın Çin elçiıine ve Şanı. 
hay konaoloıuna talimat sönde~ 
mittir. Japonya, bahriye aakerinin 
katline kantanlann cezalandrnl
maımı, tarziye ve tazminat veriL 
meaini ve nihayet Çinde oturan Ja
ponların pvenliii için teminat ia
temektedir. 

Aynı zamanda Cin aulanndaki 
Japon filosuna Şanl'haydaki Ja_ 
ponlann emniyeti için icap eden 
bütün tedbirlerin almması emri 
•eriJmittir. 
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EKONOMiK KRONiK 

Sömürgecilik 
ltalyanm Doğu Afrikasında girişti

ği istila politikası, son zamanlarda 
sömürgecilik'ten yani "müstemleke 
politikasından,, yeniden bahse vesile 
oldu. 

Sömürgecilik nedir ve nasıl olur? 
Bunu bizde ancak bu mevzu üzerin
de biraz etili! yapmış olanla: bilir. v~ 
sade zannedilir ki "Sömürgecilik., bir 
devletin diğer bir devleti zaptetmesi 
ve orasını kendi arzularına göre idare 
edip, bir istismar siyaseti gütmesidir. 

Vakıa mesele eninde sonunda bu
dur: fakat genel durumu itibarile bir 
çok sömürgeler arasında çok büyük 
fa klar vardır. • 
Sömürgeciliğin ilk nüvesi, eğer ta

bir caizse, cüz'ü ferdi "esarettir". 
Çünkü esir adam, başkasının mülkiye 
tinde ve başkasının tasarrufunda bu
lun.a~ adam qemektir. Sömürge siya
s~~ı ıse .~d.eta bu esaretin "devletleş
tırılmesı ınsanla:-ın elinden alınarak, 
muayyen bir idare sistemine raptedil
mesi demektir. 

Sömürgeci bir Avrupalıya sorarsa
nız, yaptığı iş tamamile vahşi veya -
hut geri kalmış ırkları medeniyetin 
feyzinden istifade ettirmektir. Onları 
medenileştirmek, memleketlerini imar 
etmek, ve tabiatile bu işi yaparken ars 
lan payını kendisine ayırmaktır. 

Kölesine elbise yapan, onun belki 
medeni bir şehrin bütün zevklerinden 
istifadesini temin eden. ona ev, bark 
bahşeden, fakat ölmesine ve yaşama
sına hakim olarak, ecelini elinde tu
tcın bir adamla, bir müstemlekeci dev
let arasındaki fark bu itibarla cok bii
yük olmasa gerektir. Fakat birisinde 
hakim olan düşünce, şahsidir. Otekin 
de ise tamamen bi: teşekküle, bir mü-

EKONOM 
HABERLER 

Muğla tütünleri 
Şimdiye kadar Muğla vilayeti 

dahilinde iki milyna oyakın tütün 
ııatılmışbr. Satılmamı§ olarak 400 
b 'n kilo kadar tütün kalmı§tır. Fi
atlar 70 - 80 arasındadır. Tütün_ 
ciler durumdan çok memnundur 
1ı içinde 12 alıcı vardır. Dördü A~ 
merikan sosyetesi, di!crleri inhi_ 
aarlar idareıi, Avusturya rejiai, Fe 
lemenkli ve yerli tüccarlardır. Sa
tı§ hararetle devam ediyor. 

İzmirde üzüm durumu 
Birinciteırin ayının ikinci on be§ 

günlük devresinde boraada üzüm 
durumu hakkında Tecim ve Endüs 
tri Odasınca bir rapor hazırlanmış. 
tır. Bu rapora göre on beş günün 
ilk haftasında üzüm satışları canlı 
ve hararetli olmuştur; ikinci hafta
sında bu canlılık biraz gev§emiş 
ve &ah§lar durgun gitmiş ise de fi_ 
atlardaki hararet on beş günlük 
devrenin sonuna kadar devam et
miıtir. 7, 11 numaralr üzümlerin fi_ 
atları ilk hafta satış fiatlarına göre 
kilo başına birer kuru§ yükselmiı
tir. 

Üzüm kurumu ilk hafta içinde 
6,5 - 10 kur1~ş arasında fiatlarla 
2616 çuval, iHnci haftada 7,5-11 
kurut arasında 2670 çuval olmak 
Üzere 5286 çuval üzüm satın al
mııtır. inhisar idaresi de 5 - 7,25 
kuru§tan 1514 çuval üzüm almış 
ve üzüm kurumunun piyasadan ü
züm almağa başladığı 23 Eyliilden 
31 inciteşrin akşamına kadar bor
sadan 21,234 çuval üzüm almış 
olduğu anlaşılmıthr. Bu miktar, Ü· 
2üm piyasası üzerinde oldukça ö
nemli tesirler yapmıştır. 

No. 174 

esseseye aittir. Ve bazan bir Avrupa
lının bir yerlinin yapamıyacağı işleri, 
yaparak hem kendisinin, hem de o yer 
linin istifadesini temin ettiği vakidir. 

Onun için muhtelif sömürgeler ara 
sında çok büyük farklar vardıT; çün
kü sömürgeleştirilen muhtelif yerle -
rin ahalileri arasında da farklar var
dır. 

Türkiye sömürgesi olmayan ve sö
mü:ge istemeyen bir memleket oldu
ğu içindir ki, bütün dünyanın hemen 
dörtte üçünü, yani hattı üstüvanın 
çok yukarısından başlayarak, birkaç 
yer müstesna olmak üzere, bütün ce
nup dünyasını bir örümcek ağı gibi 
saran bu geniş siyasa, m<:ktcpleıımiz. 
de öğretilmez. Birçok talebelerimiz, 
Avrupanın, Amerikanın bütün memle 
ketlerini su gibi ezbe r ettikleri halde 
Afrikanın, cenubi Asyanın, idare şe
killerini, bura arda servetlerin nasıl 
istismar edildiğini bilenler çok azdır. 
Dünyanın genel ekonomik ve siyasal 
durumu hakkındaki bu biganelik, hiç 
te doğ:-u olmayan bir şeydir. Yüksek 
mekteplerimizde sömü. geciliğe dair 
öğretilen şeyler, ancak, hukuku düve
lin mahdut bir parçasını işgal edecek 
kadar azdır. Halbuki sömürgecilik 
başlıbaşına bir ders, bir etüd mevzuu 
olacak kadar şümullüdür. Ve ekono -
mik bilgilerin en mühim branşlarından 
biridir. Çünkü sömürgecilik, bir taraf 
tan servetlerin dağılmasile, se:vetle
rin istismarile, ve servetlerin istihla
kile en yakından alakadar olur; di
ğer taraftan da insanlık, medeniyet ta 
rihini ve bu medeniyetin usullerini 
"Proccde" !erini bize çok geniş ve 
çok etraflı surette öğretir. 

Mümtaz FAiK 

Tütün mahsulü 
1935 yılı tütün mahsulü hakkında 

inhisarlar lda:esine gelen rakamlara 
gö~e diğer muhtelif mıntakalardaki 
istihsalat tahmini şu suretle göste
rilmektedir. 

Adana 56.466 
Malatya 938.404 
Diyarıbekir 170.000 
İstanbul 113.499 
Çanakkale 30.000 
Balıkesir 1.325.908 
Bursa 2.605.142 
Eskişehir 59.966 
Kocaeli 2.554.632 
Trabzon 2.296.534 
Artvin 410.000 
Giresun 6.584 
Samsun 3.194.690 
Zonguldak 1762 
Tokat 2.500.000 
Gazi Antep 500.000 

MISIRA TUTUN ITHALl rı -
Resmi istatistiklere göre Mısn . ı, 935 

yılı ilk altı ayında: 274.268 
Mısı: lirası kıymetinde 2.606.87 3 ki
lo yaprak tütün ithal edilmiştir. 

G,eçen yıl ayni zaman zarfında 
241.393 Mısır lirası kıymetinde 
2..170.227 kilo tütiln ithal edilmişti. 
Buna göre bu yılın ilk altı ayında 
kıymetçe yüzde 13,6 ve kiloca yüzde 
5,5 bir fazlalık vardır. 
Mısıra tütiin ithal eden mühim ül

kele::in 1935 ithalatları şu §ekildedir: 

Ulke 
Yunanistan 
Bulgaristan 
Türkiye 
İspanya 
Çin 
B. Amerika 
Rusya 

Kıymet 
Kilo Mısır Lr. 

633.313 71.051 
392.033 39.938 
350.308 42.931 
586.600 48.976 

239.638 25.364 
167.243 22.796 
22.362 2.894 

KIRMIZI VE SiYAH 
o kudret sahibi paskapos başmuavi-
nine götürdü. · 

O konuşmanın sonunda Mathilde 
hüngür hü1gür ağlıyarak çıkarken 
M. de Frilair, o zamana kadar ihti
yatlılık edip gösterdiği diplomatlık
tan vazgeçti; zaten kendisi de adeta 
heyecana kapılmış gibi: 

- Size söz veriyorum, dedi, jüri 
üyelerinin vereceği cevaptan emin o
labilirsiniz. Himaye ettiğiniz gencin 
suçunun şüphe götürüp götürmediği, 
bilhassa l:" işte tasar olup olmad ğı 
hakkında hüküm verecek on iki kişi 
arasında benim ikbalime bağlı altı 
dostum vardır; paskaposluğg yüksel
memin kendi ellerinde olduğunu on
lara hissettirdim. M. Valenod'yu V~r 
Tieres şarbaylrğına ben getirttim; M. 
de Moirod ile M. de Cholin onun sö· 
zünden ayrılamaz. Hakikati ist .. rse· 
niz, talih bu işte karşımıza, akid~si 
pek bozuk iki jüri üyesi çıkardı, fa
kat onlar da müfrti liberal olmakla 
berabo:r büyük i'flerde benim emirle
rimi dinler; onlara da adam gönde
rip M. Valenod ile beraber rey ver
aelerini rica ettirdim. Jüri liyelerin-
4!en biri de gayetle zengin, geveze 

STENDHAL 

liberal bir endüstri adamıdır; o da 
sübakanhğında bir üstenciliğ (müte
ahhitlik) pe;iindedir; hiç şüphesiz be
ni darıltmak istemez. Ona da, M. de 
Valenod'nun benim soo sözümü bil
diğini söylettim. 

Mathilde endi§e içinde: 
- O M. Valenod da kim? diye 

sordu. 
- Onu tanısanız, muvaffakıyeti

mizden hiç şüpheniz kalmazdı. Cü
retli. küstah, kaba, çok söyler bir a
damdır; tam budalaları peşinde sü
rükliyecek bir insan. 1814 onu fakir, 
sefil bir halde bulup meydana çıkar
dı; ben onu ilbaylığa yükselteceğim. 
Reylerini onun istediği g'bi vermiye
cek üyeleri dövmeğe kalkabilir. 

Mathilde'in içi biraz rahatlandı. 
O akşam bir ikinci aytaşmaya 

(münakaşaya) daha mecbur oldu. Ju
lien, sonunun neye varacağı kendisi 
için pek belli olan nahoş bir işi uzat
mamak için, mahkemede kendini mü
dafaa etmemeğe karar vermişti. Mat
hilde'e: 

- Avukatım ııöyliyecek ya 1 yeter, 
dedi. Düşmanlarım beni zaten bir 
haylı gördüler: onların bu zevkini 

Türkiyede 
Şeker 

Endüstrisi 
Bir senelik istihsalahınız 

70.850 tonu buldu 
.. Türkiyedeki ıeker endüstrisi 

gunden güne ilerlemektedir. Mev
~ut. fabrikalar Türkiyenin bütün 
ıhtıyaçlarım temin edecek kudret
tedir. 1934 yılından itibaren Tür. 
kiye artık hariçten şeker ithal et
memektedir. Türkiyede aenede 65 
bin - 70 b:n ton istihlak olduğuna 
göre 1934 - 1935 İstihsal yılın
dan itibaren şeker fabrikalarımız 
bütü nihtiyaca karşı koyacak mik. 
tarda mal yapmışlardır Üç fabri
kanın 1934 - 1935 İstihsali yekü
nü 65,557 tondur. 

Muhtelif aenelerde Türkiycye 
yapılan §eker ithalatı §Udur: 

l 930 62,300 ton 
1931 44 350 
1932 29'330 ,, 
1933 16 690 " ' ,, 

.. Bu. İstatistikten anlatılıyor ki 
T~rkıyede şeker endüstrisi ilerle. 
dıkçe ithalat azalmış ve nihayet 
1934 senesi 19 birincitefrininde 
~urhal şeker fabrikasının açılma
ııyle sıfıra İnmiştir. 

1 Eylül 1934 te Türkiyenin şeker 
atoku 25000 tondu. 31 Ağustos 
1935 tarihine kadar olan 12 aylık 
istihsal aenesinde Türkiyede dört 
şeker fabrjkası, yani Turhal Ea
kiıehir, Uıak ve Alpullu f;brika. 
larında teker istihsali 70.850 tonu 
bulmuş ve bu suretle ' memleketin 
bütün şeker ihtiyacı dahilden te
min edilmiştir. 
Şeker fiatlarının ucuzlatılması 

hakkında hükumetin aldığı karar 
memleket dahilinde bir taraftan 
şeker sarfiyatını artırmış diğer ta
raftan şeker İstihsalatına hız ver
mi§tİr. Bu suretle 1 Eylul 1935 te 
şeker atoku evvelki aeneye naza
ran 5.900 ton fazlaıiyle 30,900 to
nu bulmuştur. 

Türkiyede teker endüstrisinin 
inki§afı ayrıca ıosyal hayatımız ü. 
zerinde de büyük bir değişiklik 
vücuda getirmi§tİr. 

Bugün mevcut 4 fabrika yüzün
den işçi, memur, zürra aileleri ola. 
rak aşağı yukarı 150,000 kişiye 
baliğ olmnktadır. Bu suretle mem
leketimizde 150,000 kİ§İ İş bulmuş 
demektir. 

Şeker endüstrisi, yurdumuzun 
itlenmeıine de ıebep olmu§tur. Şe. 
ker endüstrisine pancar yetİ§tİr
mek için, 20 milyon dönüm arazi 
ekilmiştir, 

Fabrikalarda 60 - 70 bin ton 
maden kömürü ıarfedilmiştir. 

Ameleye verilen Ücret her sene 
2 milyon liradan fazla tutmakta. 
dır. 

ihraç bankaları direktörleri 
toplandı 

Başlıca ihraç bankaları direktör
leri arsıulusal ödeme bankasının 
Bal'deki merkezinde toplanmı§lar
dır. Bu toplantıda geçenlerde ih
das olunan Ulusal Arjantin Ban
kası delegesi de ilk defa olarak bu
lunmuıtur. Kısa süren toplantıdn 
bilhassa bankanın elinde bulundur 
duğu m.ühim altın stoku sayeain
de klerıng olarak altının Arbitraj 
hususunda oynadığı mühim rol gÖ· 
rüıülmüıtür. 

artırmağa lüzum yok. Sizin sayeniz
de yükseldiğim mevki o taşralıların 
gözüne battı; emin olun ki içlerinde, 
benim cezaya çarpılmamı istemiyen 
bir tek kişi bile yoktur; ama sonra 
da, benim ölüme götürüldüğümü gö
rünce, oturup budala budala gözyaşı 
dökerler. 

- Evet, onlar sizin küçük düsürül
menizi, unurunuzun kırılmasın; isti· 
yor, burası doğru; fakat zalim olduk
larını sanmam. Benim Besançon'a 
gelişim, ıstırabım, kederim bütün ka
dınların alakasını uyandırdı; sizin gü
zel yüzünüz de işi büsbütün düzel
tir. H ükümenler karşısında birkaç 
söz söyleyin. dinleyenlerin hepsi si.z
den yana olacaktır, vs. vs. 

Ertesi sabah saat dokuzda Julien 
Tüze (adliye) sarayının büyük salo
nuna gitmek üzere hapis odasından 
indiği zaman candarmalar, avluya yı
ğılmış hıncahınç kalabalık arasından 
bin zorlukla yol açabildiler. Julien 
iyi uyumuştu, gayetle sakindi; yü
reklerinde gaddarlık olmadığı halde 
ölüm hükmünü alkışlıyacak bu kıs
kançlar yığınına karşı filosofça bir 
acıma duyuyordu; o anda içinde bun
dan başka hiç bir his yoktu. Fakat 
kalabalığın arasında bir çeyrek saat 
kalıp da kendisine karşı halkın şef
katli bir acıma hissi beslediğini anla
yınca dogrusu çok şaştı. Onların ağ
zından nahoş bir tek söz bile işitme
mişti. t~inden: ''Tuhaf l dedi, bu taş-

CI 

12 lkinciteşrin SAL 1 .l:epek 3 ıo 10.5 To.ıı HALI 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Frangı 
20 Liret 
20 Belçika frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya 11ilin 
Mark 
Zloti 
Pcngo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç kuronu 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

Alıt 

618,-
124,-
165,-
173,-
81.-
23.-

815.-
82.-

92.-
22,-
32,-

23.-
24.-
14.-

22.-
52.-

33,-
31.-
935.-
53.-

234,-

lıtıt 

622,-
126,-
168.-
177,-
82.-
24.-

818.-
84.-
94.-
23,-
34,-
24.-
25.-
15.-
23.-
54.-
35,-
32.-
936-
53.50 

236,-

ÇEKLER 

Paris üzerine 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Bclga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Mark 
Zloti 
Penco 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovets 
İsveç kuronu 

Kapanıı 

12,06 
618,75 

0,79,49 
9.77.90 
4,69,90 
2,44,25 

64.50,15 
ı.ı 7.03 

19.20,93 
'4,25,22 
1.97,53 
4.21.-
4 51.40 

~3.77.SS 
34.91i.33 

2.71.30 
10.98 

3,12,87 

ESHAM 

t~ Bankası Mü
N. 

•• .. H. 
Anadolu 3 60 

.. 3 100 
Şirketihayriyc 
Tramvay 
Bomonti • Nektaı 
Ter1'os 
Reji 
Aslan çimento 

-Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat Değirml!ncilik 
Sark Merkez Eczanesi 

Rıhtım 

92.-
9,60 
9,70 

25,35 
41,SO 
ıs.
z2.5o 
8,75 

l4,75 
217,-

9,-
62,-
22,50 
9,-

10,75 
4.-

Anadolu I ve II kupon kesik 
,. III 

Anadolu mümessil 

ISTıKRAZLAR 

Ti.irk Borcu 27,15 
,, ., II 25,10 
,, ., III 25,20 

İstikrazı dahili Kupon kesik 94,-
Ereani 9!ı.-

12 ikinciteşrin SALI 

ZAHiRE BORSASI 

İstanbul Tecim ve Zahire Borsasın 
da dün muamele gören maddeler şun
lardır: 

ARPA 

Maddeler 

[
Yemlik çuvallı 

n uoı.:me 

BUÖDAY "\'umuşık 
;\lahlöt [

Sert 

_Eksırı 

ÇAVDAR [ 

MISJR [
Re yaz çıwıllı 

_Sarı ,ı 

Satıf 
Jt:~. P. mil: tarı 

5 35 61 Toı - - -
7-) 9 25 4UToıı 
cı 6 

10 so 

5 30 ıs 

ralılar sandığım kadar kötü insan 
değilmiş.,, 

Mahkeme salonuna girince yapının 
inceliği gözüne çarptı. Saray, temiz 
bir gotik üslubu örneği idi; büyük 
bir dikkatle işlenmiş sıra sıra küçük 
taş sütunlarla. süslenmişti. Julien 
kendini lngiltere'd.e sandı. 

Fakat az sonra yapının inceliği ile 
uğraşamaz oldu: sanık (maznun) is
kemlesinin tam karşısında, hükümen
lerle jüri heyetinin oturduğu yerin 
üstündeki üç balkonu dolduran on, 
on beş güzel kadın gözüne ilişmişti. 
Halka doğru dönünce, salonun üze
rinde bir daire teşkil eden balkonun 
da hep kadınlarla dolu olduğunu 
gördü: çoğu gentçi, Julien onları gü
zel buldu. Hepsinin de gözleri alaka 
ile parlıyordu. Salonu öbür tarafları 
da hıncahınç dolmuştu; halk kapıda 
itişip kakışıyor, dövüşüyordu; nöbet· 
çiler o kalabalığı bir türlü sustura
mıyordu. 

Julien'i arıyan bütün gözler onun 
gelmiş, sanık için ayrılan biraz yük
sekçe yere oturmuş olduğunu görün
ce her taraftan bir hayret ve şefkat
li ilgi sesi duyuldu. 

O gün Julien, daha yirmisine bile 
varmamış gibi gözüküyordu; arkası
na gayet sade bir elbise giymişti ama 
kıyafeti, tavrı son r!.rıece zarif idi; 
saçları, alnı pek güzeldi; Mathildc 
onu kendi eli ile giydirip hazırlamış
tı. Julien'in benzi son derece uçuk· 

-

AFYON 

NOHUT 

DARI 

FINDIK 

T1F1IK 

YAPAK 

Razmol 1$9 - 125 çul 
Yulaf 4 30 30 
l:uşyeml 

Keten tohuma 

' 

ince 
Kaba 

llspaava 

1 
Knlbıİrlanmıı 
_.'.\"aıurıl 

[
Be'yu 

_Sarı 

Su~am 

ı-ıç tombul 

Llç ~hrl 
Kahul.:Jo 

l
O~lalı.'. 
Ana mal 
Çengelli 
-Oerı 
Kaba 
Sarı 

[

Anadolu kırkım 
,, .. T~bak 

Trakya kırkım 
_ ,, ,; Tabak 

Yün 

52 - 29200 ki 

78 -
7:t 21 

3147 
~993 

60 - 22529ld 
BEYAZ ı-Tam yağlı 

PEYNIH LYarım yağlı 
Yağ<ız 

KAŞAR . [YaRlı 
PEYNiRi Yağsız 

ZEYTiN ı ncl yemeklik 34 :ıo 11636 ki l
r:tstra 

YAÖI 2 nci yemeklik: ,1:t - IR8()8., 
Sabunluk 33 - 2348 " 

Ay çiçebi tasfiye - -
NEBATI Haşhaş 

Pamuk 
YAÖ Sıı<am 

_ Beı.lr Pişmiş 
" .. 

UN 
Ekstra ekstra 72k. - -
Elı:sıra 721c.- -
Rlrınci }'umu.7%k.- -

• Birinci scrı 

BORSA DiŞi 

BAKIR 
Tahta \'e yuvarlık l.:r. 69 70 tş 

ltırıdenlz 

.An.ıdoln 

Beyu 

BAL MUMU 

kg. .. 76 .. 
ÇAY 

tş 

77 

tı. !6() 360 tş .. " 
.. 21t5 3~0 

• 26S 360 

.. 
..,..,~.flD Vı:' ı:'NVAI 

Camlık, kö,ebcnt kg. 
nortkoşe, lama, yuva .•• 
Mıhlılc, silme '' 
Potrel '' 
Siyah çember •• 
Yuvarlak ( 6 mm, n 

aşağı) .. 

s.so kş 
i.75 w 

5:;0 •1 

r.so " 
9.50 • 

Gal.-enizll sıç (duı) " J6 

8.50 .. 
19 .. 

16.~0 .. 

Siyah saç 
lı:ar!içe 

Çinko 

" (oluklu) " 16 

.. 
1 ı.~ 12.50 •• 
10.50 12.25 .. 

27. 28. . 

Köule 

Sığır 

Maa4a 

Metin 

Eh· an 

DERi "ltlcınmcımİf., 
(Kurut beaabiledir) 

1 
lI 
ı 

n 

kg. 120 
n 105 

" 115 
.. 100 

l ad. " 60 
il .. .. 40 

Beyaz çekme l .. .. 50 

_S11htiyan 

Elvan 

Beyaz 

ll " .. 35 

1 " .. 75 

n " " s5 
1 .. .. 50 

n .. n 55 

ıso 

125 
liS 
rıo 

85 
45 
90 
45 

115 
iS 
57 
65 

tş 

.. 

.. 
., 
.. .. 
.. 
• .. .. 

tu. Yerine oturur oturmaz etraftan 
herkesin: "Tann'm 1 ne kadar da 
genç! .... Yahu, bu daha bir çocuk. 
Resminden çok daha güzel...,, gibi 
sözler söylediğini duydu. 

Sağındaki candarma, jüri üyeleri
nin oturduğu yerin üzerinde çıkıntı 
teşkil eden küçük balkonu göstere
rek: 

- Şu balkondaki altı bayanı görü
yor musunuz? dedi. Onların biri İl· 
bayın karısıdır, yanında•i de mar· 
q uise de M ... ; o sizi pek seviyor; 
sorgu hükümeni ile konuşurken duy
dum. Onun yanındaki de madame 
Derville ... 

Julien: 
- Madame Derville mi? ·dedi ve 

yüzü kıpkırmızı kesildi. · 
Sonra içinden: "Buradan çıkar çık

maz madame de Renal'e yazacaktır., 
dedi. Madame de Rcnal'in Besançon· 
a geldiğinden haberi yoktu. 

Şahitlerin dinlenmesi bir kaç saat 
sürdü. Genel savaman söze başlar 
o:ı.şlamaz, Julien'in tam karşısına ge· 
len küçük balkondaki kadınlardan iki 
si hıçkıra hıçkıra ağlamağa başladı
lar. Julien içinden: ''Madame Der
ville bu kadar yufka yüreklilik gös· 
termez.,, dedi. Ama gözlerini kaldı
rıp bakınca onun ap·al olduğunu gör· 
dü. 

Genel savaman, işlenilen suçun ne 
kadar gaddarca olduğuna dair, kötO 
bir fransızca ile, sahte edebiyat ya-

(Metre murabbaı hHabila) 

Bergama 8 so ı 1 
Borlu 5; 1 
Demiul ~ 6 
Gördes 1.7.5 3.50 
Isparta ()"•kanmış) 9. 11. 

(yıkanmam:ş) 7.50 ıo. 
Ka)·scrl (has ipek) ıs. 50. 

" (muıçi•ter) 30. 36. 
(merserize ipet) 13, ıs. 

(nebat i )>irinci) 16. !4. 
Nl~de (çift) 8. 9. 
llşıt m2 4. 7 50 
Kilim (esti ıd.) · n. ıs. 
Klllm namazı " 5. 7. 
Seccade 
Yamk 

KAHVE 
Muhtelif tipler kg. 
Boniıs 

Yefil 

Çubuk 

f'lyer 
Beyaz 

Piyaato 
Sarı 

Caio 
<;amarl• 

il 

KALAY 

KiTRE 
tı. 

.. .. .. 
" 
LiMON 

lıılya (504 adet) 
" (490 .. ) 

(3tı0 .. ) 
(330 .. ) 

Trablu~(330 " ) 
(504 .. ) 

.. (420 .. ) 

8. 
1 . .50 

97. 

-. 
-. 

ıs. 

3.50 

99, -. -. 
2n.:;o 5!25. k 

--. -. 
ııJ. nı. 

9s. ııo. 

54, 60. 
45. 47.50 

J5. 
!Q. tt. 

560. 570. 

-. -. 
-. -. 
-. -. -. -. 

:i60. 570. 

-. -. 
HAYVAN BORSASI 

DiRi SATIŞLARI CETVEU 

CfNS[ 

Karaman 
Da!ıııç 
l[arayıka 

Kun 

Eı Eı 
R~aııı yuurı 

SAYISI ACIRLitJ Kş S. Kş S. -2451 11561 ıa ıs ti 
242 6555 13 16 --!IS 5836 16 :it 18 -

.. Sıit" Kuzusn 
Tifılk 

------ __ ..,. 
Kara keçi 6 273 10 - 13 -
O~lat - - - -
Okli.z 76 !36134 
f nelc 6 11177 
loek .. Ecnebi" 
Dana J. ı~ .! _ ;:_ -- ... 
Manda 
Malak 

17 
21 

F03' J - 1 -
3!8:i 7 - 8 -

Romanyada ithalat 15 ı\ill 
tatil ediliyor 

Bükre,, 12 A.A-latefani Aj_.,. 
sı bildiriyor: • 

Ulusal Bankada yabancı dö.ıf 
1atoku tükendiğinden 15 ıün -,ii ... 
detle lngiltere, Fransa, Belçİ~ 
Danimarka, Hollanda, Porteki" 
Polonya, Mıaır, Suriye, Macatİ" 
tan, Filistin, lıveç, Norveç, Ka::; 
da ve Japonyadan ithalat tatil 
lecektir. 

Avustur~ 
VIY ANA SERGiSi 

Viyana ilkbahar Sergiıi he~ --: 

olduğu gibi Laypd~ S~rgi~i".~ -~
teakıben martın 8 ıncı gu~llP""-"" 
15 inci gününe kadar aktedı~ 
tir. Viyana Uluılararaaı Son tS 
Sergisi Eyliılün 6 ıncı gününd:.,. 
üncü gününe kadar yapılaca 

pıyordu; Julien dikkat etti, nıa~ 
Derville'in yanında oturan ka ~ 
genel savamanın fkrini paylaşa~ 
larını gösteren bir tavur !ak~ o 
}ardı. Jüri üyelerinden. hiç şup~ 0111"' 
bayanlarla tanışan bir kaç ~ıt~ ıe;iıı' 
ra bir şeyler söylüyor, bel~~ ıÇ iÇ.,.. 
rahatlatmak istiyorlardı. Juhe~ ııJ • 
den: ''Bu bir hayır alameti gibı bUlr' 
züküyor.. dedi. O ana kad~r, • 0JjSS 
mün verilmesinde bir vazıfeıı. bl" 
herkese karşı içinde katıksız rar.,, 
fifseme hissi duymuştu. Gen.e . bit 
manın bayağı talakati bu ~ı~:e 1er 
kat daha artırdı. Fakat kendıs•1 dl~ çekten ilgi gösterildiğini an a -.ır 
ruhundaki kuruluk yavaş yavat 
bolmuştu. etli rr 
Avukatının gösterdiği ınet.~nleırıel' 

vura memnun oldu. O söz soy 
başlarken Julie~ ona ya.vaşça: ,..,. 

- Rica ederım, edebıyat yaP 
kalkmayın, demişti. 

Avukat ona: • e ~ 
- Bossuet'den aşırılıp sıı: ;il'° 

kullanılan o tımtıraklı sözl.er 
için iyi bir tesir bıra~tı, dedıİcat ,fi 

Söylediği doğru idı: avu d•~ 
söylemeğc başhyalı d~~~. beştca~ 
olmuş. olmamıştı, butun C.-.: 
mendillerini çıkardılar. Bund~ne ~ 
ret bulan avukat jüri üyele ;. '~ 
derece kuvvetli şeyler söyle 1

.,. 

en titredi gözyaılarını tutaııı .-.rJ 
' [Arkası AQ 

N. A1' 
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Arada bir 

Cefayı Çekmeyen Sahiden 
Sefanın Tadını Alamıyor ! 
Yağmurlu Günde Otobüs Yenimahallege Nasıl 
. Gider Ve Boğaz Gezmesi Nasıl Yapılır ? 

)af?eçen pazar günil idi. Çiseliyen 1 
~ gınur altında tramvayla Beyoğlu
ti bfııkmı!!tım. Nasıl oldu, nereden es
liy mem, Taksim durak yerinde bek-
r en otobüslerden biriyle Büyükde
ıt~ ~adar uzanmak aklımdan geç
~ 1erse, başımdan geçecekler var
}'~!· u havada, bir otobüs seyahati 
,, Pmanın ne demek olduğunu anlı
,,aınaınışım. 

d Xendikendime §Öyle düşünüyor
um: 

~1- Hiç değilse ayağım karada sa
ra ır::· Can sıkıntısından esneyip du
ta~agnna ; hiç dışarı çıkmadan; pan
lc ~numun ucunu ıslatmadan boğaza 
/ ar tatlı bir gezinti yapar, döne-
l!rı. 

lltV e bu diişünce ile, sarı levhanın 
d ~nda bekliyen otobüslerden birine 
b?gru Yürüdüm. Şoför yerinde, genç 
ijır ~dam oturuyordu. Beni görünce, 
~t u_ste birkaç korna çaldı. Otobüa

~lerın dilinde bunun "Buyursunlar 
ta Yım!,, manasına geldiğini anlamak

gecıkmedim. 

1 .. Otobüsün ilk yolcusu bendim. Şo
f~r, Ö~. ~_ırada yer gösterirken, ha

Çe gulumsedi: 
- ltallah, siftahınız bereketlidir!.. 

ş· Ce\'ap verecektim. Vakit kalmadı. 
b~ıın~n bir adam, en aşağı kendi 
t' tını kadar yer kaphyan, kalın tif
ı:; Paltosunurı eteklerinden sular a-

a~a otobüse yerleşti. 
ki E:lındeki ıemsiye, o kadar ıslaktı 
,.: Ucundan sızan damlalarla otobü -

uln .içi küçük bir göl haline geld~ 
Çımden: 

-: Varan iki! diye söylendim. 
•a~ıra.~ ~~nra üçle~tik: Bu, ge~~n 
l"k yuzlu, hasta bır adamdı ... Guç
b~ le nefes alıyordu. Kısık sesi ile 
ır aralık şoföre sordu: 
- Hemen yola çıkacak mıyız? 
- Otobüs, dolmadı ki daha ... 

dı·Sa.rı yüzlü adamı bir düşünce al
' titreye titreye vira söyleniyordu: 

~ "} kendimi eve kadar atabilsem ... 
0;a bir kriz daha gelirse, tamam .. 

lıni ~~cağız, meğer, anjin haataaı 
!:. ıkıde bir tıkamnmş. 

te:oyJe bir kalp hastası ·1e, üç çey-. .._t .Unan yolcUluk hiç de hop 
f:der. §ey değil ama, nasılsa otobüse ! 
n~ış bulunduk. i 

ız.Şışınan yolcunun da keyfi kaçmıı- l 
• tamı vurarak seslendi: ı 
-Ş ~oförbaşı ... Nevakit kalkıyoruz? ı 

" 
0.for, başını bile çevirmeden cevap 1 

erdı: ı 

lrı - Bu gidişle epey bekleriz ... Y-ağ-
uru görmüyor musunuz? 

t Şoförün hakkı var. Üç kişi ile ko- . 
ı:. 0 fobüsü kaldıracak değil ya.. El
d rıınizi açıp bize beş on yolcu gön
o:r:eai için Tanrıya dua etmekten b çaremiz kalmamıştı. 1 
ltaa:rken, yolcuların dördüncüsü, ar
~ n bir beşincisi, bir altıncısı sö-

n etti. 
bıa '11en biraz daha sağıl kaydım, şiş
S n bir parça sola doğru ilerledi. 
b:ratı horoz ibiği kadar kırmızı, 
la rnu bir patlıcan kadar iri, dudak
d:1~ın üstü, delikanlı bıyığını gölge
•:ı: ırakacak derecede ~üylü erkek 
tıkıtıanı bir ermeni bayanına yer aç
lllt: '.Nezaketli bir bayanmış doğrusu; 

ın bana döndü : 
lt:ı;: lrabatsız ettikse, kusurdan gel

Yınt. 

Sonra, şişmana bakıp boyun kırdı: 
~;- Ne yapalım, çaresiz, katlanaca

... Öyle degV ı"l? 
&·f ·• 

birk tabun sahiden bereketliymiş, 
~~ç dakika içinde otobüs ağzına 
t\ı1t. r doldu. Tamam 20 kişi olmuş-

dij'°: ~h .. Artık yola çıkarız 1 diye 
)o~Unuyordum. Fakat bizim şoförün 

cuau arttıkça, hırsı da artıyordu: 
- Az §Öyle toparlanın! .. '1.;- ~fendi; zayıfçadır, ikinizin ara
• ııgar ... 
(i:' ~u çocuğa da küçük bir yer ... 

btj kbı. •Özlerle, daha birkaç yolcuyu 
~ . ı~t!fi otobüse yerleştirdi. 

)il;ı:;Jnilı adam, köşesinde sıkıştıkça 
l renkten renge giriyordu. 
•ter nıisiniz, adamcağız, Maslak 

• 

1 

... 

lıt• Mıulalc yolunun korkunç virajlardan biri .• 
yolunun tam orta yerinde kalıbı din- 1 lah .. Bir da~a mı: tövb~ olm~sın, be-
lendirsin !... risi olsun, eger kı otobuse bmerse~:· 

Bereket versin sağımdaki bıyıklı er Tanrı kimin varsa bağışlasın, Bu-
meni dudusu pek konuşkan bir kadın yükderede bir kızım var. Geçen yıl 
dı. Dereden tepeden, fakat tatlı tatlı evlendirdim. Bu sabah tel.çraf çek
anlatıyordu: . . mi~ler: yolcu~uz .. ge.~iyor, dıy~ ... ~ız 

- Kör olası saatçi! .. Bu ışı bana cagıza menzil ustunde yetışeyım, 
saatçi yaptığıoı der isem, tuhafınıza dedim. v ' • 

gider. Dün gece yatarken kurmuş Kadıncagız bunları anlatırken ar
isem, bilirdim ki, sabaha karşı şıpşak kamızda bir ~o~uk :vızıltısı koptu; 
duracak?.. derken anne sının sesı: v 

Bir de el attıysam.1 işlemooor .. Ca- - N~ yaps~k ki a dostlar .. Ogla -
nım sıkıldı derisem ınamn.. Hazırla- nın şeyı gelmış .. 
nıp edinceye gıdar, vapur da kaçtı, Şoför in~t etti: . . 
gitti.. Yoksam otobüse binecek ka- - Taksımde hır saat bekledık. 
dar sersem kar ımıyım ben?... Orada şey ettireydin 1 Şimdi dura-

Bu sersemliği, sade o değil, hepi- mam ben .. 
miz üstümüze çekebilirdik. Etraftan gar~e~ verenler -.:ar: . 

Derken altımızda bir sarsıntı baş- - Azıcık dışını sık .. Hadı benım 
tadı, aarsı~tıdan sonra bir homurtu... yavrum, Büyükdereye varınca, annen 
Şoförün yardımcısı otobüsün önün- bak sana n:ı~r. alacak .. 
deki kolu, gacır gucur çevirdikçe, Çocuk dışını sıktı mı, sı~madı mı 

bilmem, fa~~t bir daha sesı. sıkmadı . 
Maalak yolunan d8nemeçlerinden 

yıldırım gibi geçtikçe, içime türlü 

1 
türlü korkunç ihtimaller geliyor: A~-

1 

sızın bir ağaca çarpmışız. Yahut •. ~ır 
batka otobüsle karambol etmışız. 
Ço'Tukçocuk, çamurlu yolun üstüne 

. serilmişler. Uçan kuştan medet umu-

1
1 yorlar. 

- Şoför, azıcık yavaş sür!. 
l Şoför oralarda mı ya ... Büsbütün 
1 hızını arttırıyor. 
! Gene böyle bir dönemeci dönüyor
! duk. Yanı başımda bir çığlık koptu: 
1 d v b" : - Aman, durun!. A amcagıza ır 
şeyler oluyor ... Baktım: Gene o ; an
jinli hasta .. Adeta can verip can alpı 
yor. Aman biraz lokman ruhu .. On
dan vazgeçtik, aman bir parça su ... 

Hele neyse, suya hacet kalmadan 
HaritaJa bu hale ••lmelc te vardı.. gözlerini açtı. o eliyle kalbini bastırır 
sarsıntı artıyor. Homurtu çoğalıyor, 
fakat bizde hala hareket yok. Niha
yet, hessa, yussa ile koca otobüsü, 
ölmüş bir dev anasını harekete geti
rir gibi yerinden oynattılar. Zorlu 
birkaç ileri geriden sonra yola dü
züldük. Fakat, Taksimle Büyükdere 
arasını o kadar hızlı geçtik ki. sar
sıntıdan hiçbirimizin iler tutar yeri
miz kalmadı. 

Ermeni hayam ikide bir kafası 
küt diye, tavana çarptıkça ağzından 
ateş püskürüyor: 

- Zo bu ne allabın belası, mefli
ket otofüstür ! .. 

- Acep bize kastı vardır, yoksa, 
aklı batında değildir, kim demiş ki 
qu kadar koştursun deyi... Züğürde 
mal kaptırmışız, noolmuşuz? .. 

Karşımda yaşlıca bir Tür~ baya~ı 
var, durmadan tesbih çekıyor. Bır 
yandan da aizı oynuyor. İlkin sakız 
çiğniyor sanmıştım. Meğerse mırıl 
mınl dua ediyormuş. Çok geçmeden 
içindekini açığa vurdu t . 

- Y enimahalleye ttağhkla varın
ca, fıkaraya sadakalar vereyim, işal-

ken, yanımdaki yaşlı bayan da, toru
nunun korku damarını bastırıyordu. 

Şişman yolcu, bu arada hepimize 
birer tane nane şekeri dağıttı: 

- Helecanı kalbe, hafakana bire 
birdir 1 diyor. 

Şekerleri ağzımızda eritmeğe çaba 
lıyoruz. Hacıosman bayırına tırma
nacak yerde, otobüs, birdenbire zınk 
diye durdu ; tekerlekte küçük bir 
arıza olmuş da, bir şey değil, yirmi 
dakikalık bir

0 

gecikme ... 
Tek ayağım karada olsun diye, 

rahatlığını düşünerek bindiğim oto
büste, durumumu şöyle bir incele· 
dim: Pisi balığı gibi yamyassı olmu· 
ıum. 

Paltom sırsıklam ... Soğuktan çene
lerim takır takır biribirine vuruyor. 

Karşımda oturan yaşlı adamcağı
zın ağzı, ne de fena kokuyormu~ 
meğerse .. Ağız kokusu çekmeğe alış
madığım için dehşetli rahatsız ol
dum. 

Bayırı zar zor çıktık. ;Fakat yokuş 
aşağı inmek daha tehlikeli .. Çamurlu 
yollarda, bir tepetaklak ,gidersek 
yandık. Gözlerim yakından iyi gö
rür: Şişman adamın kalın tiftik pal
tosunun üstünde beyaz bir şey gözü
me ilişti. Dikkat ettim: Bu beyaz 
nokta ağır, fakat emniyetli adımlar
la yürüyordu. Eyvahlar olsun .. Kos -
koca bir bit 1 

Çok geçmeden, bütün otobüsün 
içindekiler öğrendiler. Yalnız şişman 
adam. işin farkında değildi. Nihayet, 
ermeni bayanı hafifçe çıtlatt :ı 

- Zatınızın yakasında bir "misa • 
fir,. gezineorsa uğurdur!. 

ı Şişman, hemen ensesine el attı, 
• 1 fakat biti aradınsa bul ... Havyanca· 

1 ğız. kaşla göz arasında sır oldu. Bü-

1 
tün otobüs yglcuları hep birden ka
şınmağa başladık . Acaba, bu sevim-

i siz mahlfık hangimize musallat ol
muştu? .. 

J 
Büyükdcre fidanlığının önüne ge

linceye kadar, katın bire bım • Bir 

Merkezi Umumi 
Son toplantısında 
neler konuştu ? 

Son günlerde Ankarada, umumi 
merkez içtimaını yaptı. Balkan ve 
Rus temaalarından sonra toplanan 
bu umumi merkezin önemli itler ile 
uğratacağı tahmin ediliyordu. 

Halbuki; öğrendiğimize göre u -
mumi merkez bu içtimaında, ruz
namesine temaslan koymamıı fa
kat sporumuzu daha yakından a
lakadar eden batka itleri konut
muıtur. 

Bunlardan batlıcalan nizamna
mede yapılacak değitikliktir. 

Bu deiitikliğin de son zaman
larda, ıporun aldığı vaziyet karıı
sında zaruri olduğu muhakkaktır. 

Çünkü elimizde bugün İçin mev
cut Dlan Türkiye idman Cemiyetle
ri ittifakı nizamnamesi, futbolün 
memleketimizde hakim olduğu ta
rihlerde yapılmııtır. Bugünkü spor 
çerçevemiz daha geniılemit oldu
ğu ve diğer sporlar da, futbol aya
nnda ve belki de ondan daha iler
lemiı bir durumda bulunduğundan 
dolayı böyle bir deiitikliği yap
mak esasen lazımdı. 
Duyduğumuza göre bu mevzuu 

bahaolan deiitiklik nizamname
nin anayaaaıında olacaktır. Bu 
hu .. ıta, her federasyon kendi 
brantında yapılmasını İıtediği de
iitikliği teabit edecek ve bunlara 
istinat eden bir anayasa hazırla
nacaktır. 

ikinci mühim mesele de ıporcu
ların sıhhi muayeneıidir. 

Merkezi umumi İçtimamda bu 
mesele önemle incelenmİf ve her 
mıntakada, maatlı birer doktor tu
tulmağa karar verilmiıtir. 

Her sporcu, klübe ıirmeden ev
vel bu doktorun muayenesine tabi 
olacak ve sıhhi ıeraiti apor yapma
ia müsait olduğu takdirde tescil e. 
dilecektir. 
Buıün için klüplerde mevcut o

lan ıporculara gelince ; onlann du
rumu da incelenmit ve liıanıiye ~ 
lanların, yani, filen spor yapanla
rın, doktor muayenesine tabi tu. 
tulmasına karar verilmittir. 

Küçük yerlerdeki mıntakalar 
için, aynca bir doktor tahsis etme
nin pek faydalı olmıyacağını dütü
nea teıkilat, buralardaki muayene
nia belediye doktorlan tarafından 
yapılmasını düıünmüı ve bu işi tet
ki ketmeğe karar vermiıtir. 

Üçüncü mesele olarak; poligon
lar işi konuşulmuştur. Her ıporcu 
muayyen zamanlarlla aiflh kullan
masını öirenmek veyahut bunda 
bilgisini artırmak için. hükumet ta
rafından yapılacak olan, poligon
larda ahı taHmleri yapacaktır. 

Ancak bu poligonların şehir için
de yapılması daha muvafık olacağı 
dütünüldüğü için ıimdilik büyük 
tehirlerde bunlar yapılıncıya ka
dar bu itin tatbikı iti tehir edilmit
tir. 

POLiS 

Fenahk geldi, 
Denize düştü 
Kabataı iıkeleıinde dün herkesi 

teli.ta düıüren bir vak'a olmuıtur. 
Liman idaresinin 598 numaralı 
mavnasında kaptanlık eden lnebo
lulu Nuri, bir aralık mavnanın üs
tünde gezerken birdenbire fenalat· 
mıt. yere ve oradan denize yuvar
lanmıttır. Mavnada kimse olmadı
ğı için zavallının imdadına gelen 
bulunmamıt. iıkelede hadiseyi gö
renler Nurinin batıp batıp çıktığı
nı farkebnitlerdir. Hemen mavna
ya yaklaıtırılan bir sandalcı, Nu
riyi baygın bir halde denizden çı
kannıttır. Nuri, üzerine fenalık 
geldiğini ve denize düıtüğü zaman 
kend isini bilmediğini aöylemiıtir. 
Hadiıeye poliı e l koymuı ve çağ

rılan ııhhi imdat otomobiliyle Nu
ri hastaneye kaldınlmııtır. 

• Kuruçeımede Öksüz çocuk so
kağında oturan 8 yaıında Mediha 
aynı sokakta 12 yaıındaki Fevziye 
adlı bir çocukla dövütmüıtür. Me
diha eline geçirdiği tatla arkadatı
nın başını yarmıı, yaralı tedavi al
tına alınmııtır. 

• Fatihte Zorlale sokağında o
turan Sadriye, evin camlannı ıiler
ken altındaki merdivenin kayma
siyle yere düımüı, ağır ıurette ya
ralanmııtır. 

Sadriye, imdadı ııhhi otomobili 
ile hastaneye kaldınlmıştır . 

e Beyoğlunda Koloğlu sokağın
da F eaci Zade apartımanında otu
ran Münirenin dairesinde kumar 
oynıyan Avram, Franıuva, Muıta
fa ve Muzaffer it üzerinde tutul
muılardır. 

az sonra iskeleye vardık, otobüsten 
en önce atlıyan bendim. İlk işim 
hemen giıeye koşup İstanbul için bir 
bilet almak oldu. 

Vapurun kaloriferli kamarasında 
ıslak paltomu sırtımdan çıkarıp ku
ruturken Büyükdereye otobüsle gi
dip vapurla dönmek arasındaki far
kı düşünüyordum: 

''Cefayı çekmiyen idem, aafanın 
kadrini,, ıerçekten bilmezmit 1 

S-lihl.9 GONGOR 

L MUHABiR MEKTUPLARI 1 
Erzurumun Çifte Minare

leri Tamir Ediliyor 
Bu Büyük Sanat /zeri ilerde 

Müze Haline Getirilecek 
"Çifte Minareler" Erzurumdaki 

asarıatikanın en değerlisidir. On 
ikinci miladi asırda Selçuki Türkleri 
tarafından yapılmış ola~. bu e.ser, _em
saline Türkiyede tesaduf edılemıyen 
bir san'at abidesidir. 700 küsur sene 
evvel bu havalinin bir üniversitesi o
larak yapılmış olan bu binan~~ kap~
sında ve iCjinde bulunan kabılı nakıl 
kitabe ve saireler Çar kumandanları 
tarafından Rusyaya gönderilmiş, mi
nareleri de zelzelelerin ve top mer
milerinin tesirile yıkılmış ve çatla-
mııtır. . 

Gerek minarelerin ve gerek hına 
içindeki kubbelerin lav taşı üzerinde 
yapılmıı olan tezyinatı akla hayr~t 
verecek derecede zarif ve mütenevvı
dir. Kubbeler arasındaki sütunların 
ve sütun baılıklarımn mimari nokta
sından kıymetine ölçü bulunamaz. 
Binanın her tarafındaki aan'at eser
lerinin orijinalitesi, bilhassa, biribiri
ne hiç benzemiyen tezyinatın mebzul 
ve mütenevvi olmasıdır. 

Bu eşsiz ve tarihi .~serin tamiri?e 
928 senesinde teşebbus olunmuı ıse 
de mahalli yardan ile yapılmasına 
imkln görülememesi ve o sıralarda bu 
gibi aan'at abidelerinin onar~lmaları 
için devlet bütçesinden t:ıhsısa~ ~11!' 
namamaıı yüzünden tamır ettırıle
memitti. Bu gibi abidelerin onarıl
ması hakkında kanun çıktıktan sonra 
Çifte Minarelerin de tami~i cihetine 
gidilmiş ve geçen ıene, Abıdel~r Ko
ruma Heyeti azasından ve eak~ eser
ler mimarisi mütehassısı Macıt, Er
zuruma gelerek keşfini yapmıştı. K7 
ıif bedeli 16.100 lira tutan bu tamır 
işi Erzurum Kültür Direktörlü~~n.ce 
takip olunarak yüzde 16 tenzılatıle 
ihale edilmiş ve tamirata başlanmak 
üzere iskele kurulmuştur. Bu para ile 
minarelerin ve medreseyi yaptırmış 
olan hatunun yattığı kümbetin tami
ratı yaptırılarak yıkılmak t~hlikesi~
den kurtarılacak iıe de, ılerde hır 
mıntaka müzesi yapı!Acağı söylenilen 
bu aan'at abideıinin tamire muhtaç 
daha birçok yerleri vardır. Kültür Ba
kanlığımızın bu lmmnları da tami~ ve 
ikmal ettireceğine hiç şüphe etmıyo
ruz. 

Çifte minarelerin tamiratı mimari 
mütehaMısı Macid'in nezaret ve 
kontrolu altında yapılacaktır. Macit 
dün buraya gelmiştir. 

Çifte minarelerin tarihsel önemi 
Çifte Minarelerin tamiratına ba~

lanmaaı münasebetile bu san'at abı
desinin tarihçesi hakkında okurlara 
k19aca bir malUmat vermek te fayda
lı olacağını düşünerek Erkek Oğret
men Okulu Tarih Öğretmeni Abdür
rahim Şerifi gördüm. Abdürrahim 
Şerif (Ahlat Kitabeleri )adlı ~arihi 
eseri yazan değerli ve meraklı hır ta
rihçimizdir. Kendisi Erzurumludur. 
Şimdi de Erzurum tarihini hazırla
makla meşguldür. 

Abdürrahim Şerif bu husustaki ri
camı memnuniyetle kabul ederek şu 
malilmatı verdi: 
"- 12 inci miladi asırda Selçukiler 

Anadolunun Konya, Amasya, Kayse
ri, Sıvaı, Erzincan ve Erzurum gib~ 
büyük şehirlerinde ilmi ve ımdenı 
eserler yapmışlar. Bu şehirlerden 
ıarkta en mühimmi Erzurum idi. 
Çünkü burası Tebriz, Isfahan, ve 
Hint yolu üzerinde bulunmasından 
dolayı ticari varlığı yüksekti. Erzu
rumda o asırda iki büyük karvansa
ray mevcut olmakla beraber ayrıca 

Venedik tüccarlarının kargir mağaza
ları da vardı. Erzurumda depo edi
len şark emtiası Sıvas - Kayseri -
Ankara yolu ile Ege sahillerine ve 
Sinop yolu ile de lstanbula ve oradan 
Avrupaya sevkedilirdi. .. 

Erzurum Selçukiler zamanınd~ ?~
yük bir askeri garnizon ~er~ezı ıdı. 
Buradaki Selçuk askerlerı tımar ve 
zeamet usulü ile, merkezden yardım 
görmeden mahalli menabide~ ~~tifade 
ıuretile idare olunurlar ve buyuk mu
harebelerde fevkalade yararlıklar gös
terirlerdi. Nitekim Gıyasüddini Key
husrev zamanında yeni bir mezhep or 
taya atarak cesur ve muharip Türk
menleri etrafına toplayıp Malatya ve 
Tokat havalisini kan ve ateş içinde 
bırakan (Baba ishakı Zünnun) gaile
sini bastırmak için ıevkedilen birçok 
Selçuk orduları muvaffak olamadılar. 
Erzurumdan gönderilen Yerli Kulu 
askerleri bastırdılar. 

Erzurum 12 inci asırda cami, med· 
reae, hamam, çepe, han ve birço~ 
umumi binalarla ıüslenmitti. Herbı
risinin mimari üsl(kbu, güzelliği başka 
başka olan bu binaları hep Selçuki
ler yaptırmışlardı. O devirden zama
nımıza kadar ulaıan büyük binalar. 
dan yalnız Çifte Minareler kalmıştır. 
Bu bina, ıehrin ortasında ve Içkale 
surları dahilinde büyük bir binadır. 

Çifte Minareler hicri 651 tarihinde 
Alaeddini Keykubad'ın kızı tarafın
dan yaptırılmıştır. O tarihlerde Cen
giz oğulları Anadoluyu himayeüne 
ahnıı, Selçukilerin istiklali aanılmq 
bir llalde idi. ~•&7ct• 1 

Çifte minarelerin görünüp 

kümdar ailesi o zaman Harzcme gl• 
derken Erzurumu beğenmiş ve bura• 
da ikamet ederek bu binayı yaptırmış.-
tır. 

Çifte Minareleri yaptıran hatun. 
burasını bir ilim ve irfan mü~sesesi 
olarak yaptınnıJ, ilk müderris olarak 
Fahameddin tayin edilmiş, burası o 
asrın bu havaliye mahsus bir üniver• 
sitesi veyahut Külliyesi malcamına 

kaim olmuş ve birçok meşahir yetiş
tirmiştir. 

Burada yüksek ilimlerin tedris 
edildiği, bazı kütüphanelerin köşele
rinde o zamana ait kitap yazılarının 
görülmesinden de anlaşılmaktadır, 

Zannedildiğine göre, vilayetin civa .. 
rındaki şehir ve kasabalardan buraya 
birçok talebe gelip leyli olarak oku .. 
muşlardır. 

Osmanlılar 915 tarihinde Erzuru• 
mu aldıktan sonra Çifte 'Minarelerin 
ehemmiyeti kalmadı. Çünkıü onlar, bu 
ilim müessesesini tophane, esliha de
posu halinde kullandılar. 

Çifte Minareler medresesini yaptr• 
ran hatun, medresenin tamiratı mü
temadiyesine ve talebesinin iaşesine 

sarfedilmek üzere 7 dükkan ve birkaç 
değirmen ile şehrin civarında genit 
bir arazi ve 4 köy vakfetmiş ve bu 
vakfın şeraiti devam ettiği müddetçş 
medrese ilmi faaliyetinde ilerlemiştir4 
Fakat, Osmanlılar eline geçtikten 
sonra şehrin mütegallibe paşaları ya• 
vaş yavaş medresenin vakfına el uza• 
tıp gasbederek bunları kendi cami ve 
medreselerine bağlamışlar ve bir 
müddet sonra da(Evkafı Milnderise)' 
namı verilerek mülkiyete kalbedil• 
miş, Çüte Minareler de böylece orta• 
da sahipsiz ve bakımsız kalmıştır. 

Minarede görülen yarıklar, Dör• 
düncü Sultan Murat zamanında Aba· 
za Mehmet Paşa isyanında şehri mu .. 
hasara eden Husrev Paşa ordularının 
atmış olduğu mermilerden açılmış ve 
minarelerin şcrifelerinin üst kısımla• 
rı da 16 ıncı asırda vuku bulan şiddet• 
1i bir zelzelede yıkılmıştır. 

Eskilerin anlattıklarına göre, bina• 
mn tezyinatı fevkalade imiş. Maama
fih bugün elimizde kalmış olan kısım
ları bile bunu 'göstermektedir." 

YENi NEŞRiYAT 

Aandolu Selçukları 
Müneccimbaşı tarihinden yeni di

le çevrilen bu kitap, (Türkiye bası
mcvi) tarafından iyi hır şekilde ba
sılarak satışa çıkarılmıştır. Selçuk 
eserlerini tanımak istiyenlere tavsiye 
ederiz. 

Gökyüzü 
"Çalıkuşu,, müellifi Refat Nuri 

Güntekin'in bu romanı muallim Ah· 
met Halit kitaphanesi tarafından çı
kanldı. En karışık ruh haletlerini 
aydınlık ve cazip üslubu ile sadeleş
tirmekte eşsiz olan Reşat Nurinin bu 
romanında aşk, hastalık, sinir teşev
vüşleri ve bazı itikat mücadeleleri 
nin açık tahlilleri vardır. Yormadan 
düşündüren ve kendini bir hamlede 
sevdiren bu kitap, müellifin en olgun 
eseri telakki edilmeğe layıktır. Diğer 
birçok meziyetlerini hatırlatmaya ki· 
tabın imzası kafi geleceği için ıimdi
lik fazla söz katmadan okuyucuları· 
mıza "Gökyüzü,, nü hararetle tavsi· 
ye ederiz. 

Bulamadığım §arkı 
Şair Nabedidin yüze yakın şiirini 

taşıyan dördüncü eseridir. lnce bir 
istihza ile tatlı bir hüznü ilıtadane 
bir surette birleıtircn bu tiir kitabı
• · · e tavsiye riz. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
Saylav Garat inkar Ediyor 

• 
Yunan Reji"!!;_ 

Bayonne Belediye ikraz Sandığı Hep 
Staviski Ve Adamlannın Elinde! 

İngiltere Akdenizde Nüfu
zunu Kuvvetleştiriyor 

·ıc·ncl Kral Othon'un yerine kral ı 1 
.,. 

Edvard'ın kainbiraderi ve kral Ch~ıl" 
tian'ın oğlu birinci Georges'u .. 11~ nan kralı yapmı§tır. Kral bıX? t" 

Georgeıı, kendisine verilen diretctf eı 
re sadık kaldıkça saltanatı silk ~·• 
içinde geçmiştir. Yalnız bir va 
çıkmıştır. Yunanlılar Giritlilerin .~e~ 
viki üzerine harbe girmişler ve Tur.P 
]erle yalnız başlarına kalınca ınağhliÇ 
olmuşlardır. 1912 de İngiltere h~!,_ 
olmak üzere bir Balkan konvansı;.;ıı 
nu yapıldı. Avusturya, Sırplı.la re 
mağlfıp o1acağı ümidiyle bu işi 1cl~ 
etti. Rusya ise aksi ümitle bunu t ~ 
vik etti. İngiltere hayrette katar~ 
Türklerin zayiatını tahdide çal~ d 
Kral Kostantin Büyük Britanya ~ 
ayrıldı. Bu da taç ve tahtına ınal t
du. İngiltere İzmiri İtalyaya vaadetl" 
ti. Fakat İtalyanlar sulh konfer• 

Halkı Tuzağa Düşüren 82 Milyonluk Bütçe Nasıl Hazır.lanmış? 
Le Pelit Pariıien'den: 1 

"'Gün doğmadan meşimei şepten 
neler doğar?" derler. Fakat Staviski 
muhakemesinin altıncı celsesinden ev 
vel geçen gece, etrafa sükunet getir
memiştir. Celsenin daha başlangıcın
da bir heyecan havası esmeğe başla
<h. Bayonne avukatla:mdan baro reisi 
Delmas'ın Bayonne ikraz sandığı di
rektörü Tissier'in müdafaasına iştirak 
etmemesini istemeleri birçok tcfsirata 
yol açmıştır. Bundan başka Bayonne 
§arbayı ve saylav Garat, Guebin'e gön 
de:diği mektubu tamamen inklr et· 
miştir. 1831 senesi Nisanında Garat, 
sahte bonolan iskonto edecek olan 
Confiance şirketi direktörü Guebin'e 
telefon etmiş ve sonra telefonla söy
lediklerini mektupla yazmıştır. Ga
rat tahkikat bakimi huzurunda tele
fon konuşmasını hatırlamadığını söy
lemiş, fakat kendisine atfedilen mek
tubu kabul etmiştir. Fakat dünkü cel
eede telefon mükilemesini inkar et _ 
mi~ ve mektup altındaki imzasının 
aahte olduğunu söylemiştir. Ba§kan: 

- Dün size birinci bonoların teda
•üle çıkarıldığından haberiniz olup 
olmadığını sormuştum. Bana haberi
niz olmadığını söylediniz. Sonra Gue
bin bir mektup gönde:ip göndermedi
ğinizi de sorduğum zaman bu mek
tup altındaki imzanızın taklit edilmiş 
olduğunu söylediniz. İmzanızı reddet
meniz ve hadiseyi inkarda gösterdi
ğiniz şiddet beni hayrete düşürdü. 
Bununla beraber bir pazar bile din
lenmeden bu dosyayı tetkik ettim. Be 
ni dinleyiniz 1 Ben kim olu:sa olsun, 
doğru olduğuna emin olmadıkça hiç 
kimse hakkında bir kelime bile söyle
mem l Sizin ihtarlarınız beni rencide 
etti. Bütün geceyi dosyayı tetkik et
mekle geçirdim ... 

Siz isticvap edilmediğinizden tika
yet ediyorsunuz. Iatintakta 18 defa is 
ticvap edildiniz. Siz bu mektubu o za 

Eaki polia mülettiıi Digoin 

man inkar ettiniz mi? İmzanın size 
ait olmadığını söylediniz mi? Hayır 
değil mi? Oyle ise ben mi hatl ediyo
rum?. 

Garat - Ben imzamı kabul etme
miştim. Ve mektubun aslını görmek 
istiyorum ... 

- Onu size göstereceğim. 
- Ben de mektubu hiç benzeme-

den alacağım. Guebin'e telefon etme
diğimi tekrar ederim. Size açıkça bü
tün hakikati anlataçağım. Fakat siz 
ıabırsızhk eseri gösteriyorsunuz 1. 

- Hayır, asla .. 
- Hakikati söyliyeceğim. Bu, be-

nim hakkımdır 1. 
Ga:at bundan sonra kürsüye çık

mış bir hatip gibi, aleyhindeki vesi
kalan red ve inkar etti .• Başkan: 

- Sualime cevap vermediniz .. Is • 
tintak hlkimi Ardonneau huzurunda 
bu mektubun sahte olup olmadığını 
6Öylemediniz mi? Evet veya hayır de
yiniz. 

Garat yeniden uzun bir nutka baı
ladı. Ve mesele hakkında isticvap edil 
mediğini zannettiğini ve diğer vesika
la:-ı ve bilhassa Gers noterlerine gön
derilen mektuplan da kat'i surette in
kar etti. 
Başkan 11 Nisanda Guebin'e gön

derilen mektubu ala~ak suçluya göster 
di. Garat gözlliklerini düzeltti. Elini 
alnına göt\irdü. Bir saniye te:eddilt 
etti ve sonra dedi ki: 

- Bu mektubun altındaki imzayı 
kat't surette redde iyorum 1. JUri efen 
diler, görceksiniz i bu mektubun 
gönderildiği ye: yırtılmııtır. Yanım -
da bulunan mUbaşir de bu s8zUmU 
tasdik edecektir. Evet, bu mektupta 
yazıldığı yer yoktur. Yırtılmıştır!. 

Başkan: 
- Filhakika mektubun yazıldığı 

yer yoktur. Fakat mevzuu bahsolan 
mesele, altındaki imzadır. 

Bundan son:a mektupta yazı ve im 
auuı t~ miitchasıu&lara havale e-

Bayonnc belediye reui 

dilmiştir. Başkan Barnaud, tekrar Ba
yonne ikraz sandığının usulsüz ola
rak teşkil edildiğine temaa ederek: 

- imza ettiğiniz zabıt varakasın
da, ilk tedavül sermayesini teşkil e -
öen ve Staviskinin tedarik ettiği 200 
bin f:angr aldığınızı kabul · ediyordu -
nuz. Bu meseleyi anlatınız. 

Garat bu işe nezaret etmek mes'u· 
Jiyetini Finans ve Tecim ve lçh.akan
l:klar üzerine attı. 

Başkan - Bu nezaret, sandığın ilk 
'efi olan şarbaya terettüp eden bir 
vazife değil midir? 

- Siz de daima beni alaka göster
memekle itham ediyorsunuz 1. 

- Düşününüz bi: kere ... Direktör 
işe baılamadan evvel, bonolar tedavü
le çıkarılmış ve milyonlar Staviskinin 
cebine girmiştir. Siz, idare meclisi ba~ 
kanı sıfatile bu usulsüzlüğe bigane 
kalabilir miydiniz?. 

Garat yeniden mes'uliyet1 idare mec 
lisi azalarının ve siyasal rakiple:inin 
üzerine atmıştır: 

- Hakkımda zafa ve namussuz -
tuğa deıaJet edecek bir delil göste·il
mesini bekliyorum 1 Bu delili ı.iç kim
se gösteremiyeccktirl 

- Siz bu müessesede hep Stıwiski
nin adam1arından ibaret idiniz! Bura
da emir veren ve hezimeti durdurabi
lecek yegane adam Stavıski idi. Sizin 
haberiniz olmaıfan milvonlarca fra,..k 
Irk bono tedavüle çıkarılmamıstır. Mu 
vakkat di:ektör, size sormada°i-t bono
ları imza etmemiştir 1 

- Size vereceğim cevap şudur: 
Bilmiyorum. Benim bir §eyden habe
rim yoktu ... Hayır milvonlarca frank
lık bono imza edildiğinden haberda-: 
değildim. 

• 

isticvap edilirken .. 

Garat, bundan sonra kontrolün u
sulsüzlüğünden uzun uzadıya bahset
mig ve mahkemenin canını sıkacak 
derecede uzun bir nutuk söylemiştir. 

Başkan: 
- 40 milyonluk bir i y:ck<lnunu ih 

tiva eden 4 Nisan tarihli illC bütçe pro 
jesini gördünüz müydü? 

- Evet, o bütçeyi gö:düm. Ve bir 
çok evrak gibi onu dll imzalamı~tım. 
Şimdi ben de size dönerek diyorum 
ki: Di~erleri nerededir?. Şimdi bu da
vanın sebebini anlıyorum. 

- Siz gittikçe daha ileri gidiyor
dunuz. Zira Uç ay son:a bir ikmal büt 
çesi, 42 milyonluk ikinci bir bütçe ka 
bul ettiniz. Demek oluvor ki ilk sene 
için 82 milyonluk bir iş yapacağınızı 
tahmin etmiş idinir. ... 

Henüz kurulmuş olan küçük bir be 
lediye ikraz sandığı için 82 milyonlul 
b.ir ?litçe, hileli bir istir. Bu bütçcvi 
sı.~ !lan ettiniz.. Sonra halkı tuzağa 
dus\l:nıek iein siz herkese bildirdiniz. 
!zah ediniz bakalım 1. 

- Ahval ve şerait tavazzuh edince 
size cevap verecci'im. Siz üç av ileri
ye atlıyorsunuz. Sizi takip etmeğe ha 
zırım... ( 

Garat bu sözle,.le Bavonne ikraı 
ı:ıandığma kontrolör olarak tayin edi
len Constantin adında bidnin tayini 
meselesine, başkandan evvel temas et 
mis oluyordu. Constantin. Staviskive 
takdim edilmis ve Garat'nm tavsive
sile miifettisliP.e tavin edilmişti. Bu 
adam direktör Tissier, muhammin Co 
hen ve .komiser Dig:oin ekibini tamam 
lrvo-du. KoTttrol vazifesini yapmayan 
bir kontrolördii, .. 

- Constantin. Bavonne'a relrH. 
Aleyhimde çok tehlikeli silahlar kulla 

nıldı. Ziyafetlerden ICıtüflerden bahse 
dildi. Fakat ben teftişlerde bulunma
dım. He:şeyi Constantin yapıyordu. 
O herşeyi görüyordu. Ziyafet veril -
medi. Yalnız samimi bir akşam yeme
ği yenildi. Nutuk söylenmedi. Yalnız 
kısa birkaç cümle sarfedildi. Ah, efen 
dim, eğer ben Constantin'i arka kapı
dan içeriye sokmuş olsaydım, sözüm 
yabana bu kontrol hakkında o zaman 
nele: söylenmiyecekti ki 1. 

Garat dinleyenlerin tahammülünü 
suiistimal edecek kadar uzun sözler 
söyledi. Başkan sakin, sabırlı, dalgın 
gibi bir tavır ile sözünün bitmesini 
bekliyordu. 

- Bütçeden bahsediyorduk. Siz de 
bana Conııtantinden bahsettiniz. Ben 
operet artistine benzeyen bu memu
run teftişlerine ve Bayonne'daki mil
yonlarınrzrn faztataştırılmasına asta 
temas etmemiştim. Fakat siz bu dev
let memurunun ciddiyetinden, salahi
yetinden ve vicdanından bahsettiniz. 
Constantin'in Paristen geçerken ya
pılan ve altında sizin de imzanız bu
lunan zabıt varakası önümde duru -
yor. Umit ederim ki bu imza artık bu 
defa sizin hakiki imzanızdır. Okuyo
:um: "Constantin'in teftişi bilhaıısa 
reklam maksadile yapılmıştır! .. ,. 

Muhammin Kolıen anlatıyor 
Bundan sonra sahte mücevherata 

kıymet takdir eden Cohen dinlendi. 
Cohen, ikraz sandığında mücevherat· 
hı dolu paketler bulduğunu ve Tissier 
ye mü:acaat ederek: "Bunlara fazla 
kıymet takdir edilmiş olduğunu söy
lediğini ilave etti. Tissier de kendisi
ne: "Aldırma! S Martta herşey yolu
na girecek!" dediğini söyledi. Cohen 
bundan sonra: 

- Görüyorsunuz, ben kendimi ka
bahatli çıkarıyorum! .. dedi. Ba§kan: 

- Evet, fakat hüsnü niyet sahibi 
bir kabahatli değil mi? 

- Evet hüsnü niyetler 
(Kahkahalar) .. COhen mücevhera

ta değerinden fazla, yani 20 bin frank 
lık mücevherata SOQ,000 frank kıymet 

Suçlulardan Delroa'utı bir yüzü 

takdir ettiğini itiraf etti. Ve bunu bir · 
kaç defa tekrar .etti. 

Cohen: 
- Benim zaflarım vardr. Fakat bu 

dfını da 15 milyon frankta durdur-
dum!. I 

Bunu?} ilzerine sa1on kahkahalarla 
çınladı. 

Staviakinin bir adamı 
Başkan - Digoin kalkınız .. 
Digoin eski bir polis müfettişidir. 
Başkan - Alexandr'ın, Staviski

nin kim olduğunu biliyordunuz. Çün· 
kü bu dolandırıcının babaıını da tanı
yordunuz. Sonra B. N. C. dolandırı
cılığını da biliyordunuz, Sonra bu mü 
essesenin direktörü olan Staviıki 
Maly'nin tevkif edildiğini bildiğiniz 
halde şayanı tavsiye olmıyan bu ada
mın hizmetine girdiniz? 

- Bana Alex müessesesinin mü· 
cevheratrnı satmek için emniyetli bir 
adama ihtiyacı olduğunu söylemişti. 

Yunan Kralı Geor11e• 
Le JumaPdan: 

Yunanistanda krallığın tesisinde 
iki mühim ve ıayam dikkat amil var
dır. Biri devamlı bir rejim sayesinde 
dahilde sükiinun tesis edileceği ümi
di, diğeri de Danimarka hanedanı 
İngiliz hanedanı ile sıkı ve yakın ak
raba olduğundan Yunanistanda İngi
liz nüfuzunun kuvvetlenmesi. 

Bu amiller, Akdeniz meselesinin 
birinci derecede ehemmiyet kespctti
ği bir zamanda bilhassa nazarı dik
kati celbetmektedir. İtalyanın mah
kum edilmesini intaç ettiren hatanın, 
İtalyanın, İngilterenin arzusuna mu
halif ve Akdenizde sadık bir yardım
cısı rolünü tecavüz eden bir sıyaaa 
takibine cesaret etmiş olmasıdır. 

İtalyan İngiliz anlaşmazlrğı, İn
gilterenin, Akdenizde müitakil bir 
Fransız İtalyan anlaşmasını kabul et
memesinden ileri gelmiştir. 

İngiltere, İtalyanın Akdenizin 
garp havzasında hakim olan devlet 
Yunanistandır. Tarihi hatırhyalım: 
İngiltere, Yunanistanın istiklali ile 
elakadardır, fakat adaları almasına 
muarızdır. Ruayaya karşı bir set ma
hiyetinde olmak üzere Osmanlı im
paratorluğu kullanılmakta idi. Bu 
sebeple Yunan kralı Othon, Kırım 
muharebesinde lngiltereye müzahe
ret etmediği için tac ve tahtından 
olmuştur. 

ita/yan -
Su 

Daily Telgraph'dan: 
Maasauva limanında timdiki halde 

petrol sudan daha pahalıdır. İtalyan 
memurları zecri tedbirler dolayıııiyle 
ordunun erzak hususunda sıkıntı çe· 
keceğinden korkmaktadırlar. Bunun 
neticesi erzak yüklü en küçük gemi
ler bile son derece dikkat ve ıüratle 
tahliye edilmekte ve yeni yeni sipa· 
rişler verilmektedir. Massauva'dan a
lınan haberlere nazaran İtalyanlar 
zecri tedbirlerin tesirlerinden endişe 
etmektedirler. Asmara ve daha yu
kardaki ÜHÜlharekelerde her ncka
dar petrol stokları varsa da bunların 
sıkı bir muharebe neticesinde altı 
haftadan ziyade kifayet etmiyeceği 
söylenmektedir. 

İtalyan ordusunun petrola şiddetle 
ihtiyacı vardır. Gün günden uzayan 
yollar üzerinde münakaleyi temin 
için mühim miktarda petrol istihlak 
edilmektedir. Mussauva'da ~imdiye 
kadar içecek su meselesi halledilmiş 

General Kondili• 

sında müstakil kalmak arzusu~d 
gösterdiler. Loit Corc da bundan ır 
tifade ederek Yunanlıları Anadolu~ 
saldırttı. Fakat işler aksi gitti, ye"° 
bir hanedan buhranı başladı. Uz 
bir mazinin bu kısa hulasası atiyi ar 
dınlatmıyor mu? 

değildir. Birkaç mil uzaktan bO~ 
vasıtasiyle şehre akıtılan su kfı 1' 
gelmediği gibi yolun sık sık bottl 
ması yüzünden askerler ve halk tJ' 
kıntı çekmektedirler. 

Gaz tenekelerile satılan su son dl' 
rece yüksek fiatlarla alınmaktaclıf• 
Askerler de kendilerine verilen ırıi~ 
tardan bir dirhem fazla su butaııı" 
maktadırlar. 

Birkaç gün evvel 10 bin san~! 
yüklü bir gemi o kadar çabuk tahh~ 
edilmiştir ki on bin sandık petroı r 
bu kadar süratle tahliyesi bir re ~. 
tegkil etmiştir. Şimdiye kadar 5~ 
bekliyen petrol gemileri bundan b01: 
le süratle ve diğerlerine tercihan ttoo 
liye olunmaktadır. Aden'den 17 · bir 
aandık yilkliyen İngiliz bandıralı !
gemi, zecri tedbirler'daha birkaç~~"' 
ta mevkii tatbika konnuyacağı ıçılı
sabırsızlıkla Massauva'da beklenıtıC 
tedir. _____________ ___. 

Digoin Staviskinin hizmetine gir • 
mek için resmi vazifesinden izin is
temişti. Dcgoin bundan sonra Ba
yonne ikraz sandığına geçmiı ve ora
da komiserlik vazifesini yapmıştı. Di
goin orada yüz franklık i~ üzerinden 
25 santim alıyordu. Sabık polis mü
fettişi bu vazifeden 25 Teşrinievvel 
1932 de çekilmi§ti. Raa Seyyumun aakerleri bir i.tirahat eanasında.. ~ 
Başkan: ==================================================;:::::::::; 

• 

N b 1 ... 1 · · · • B ·· k · b · · · B""t""n adaıd" - e se epe çeıcı dınız? mııtı. en oyle zannederim i sız u cevherat terhın edıldı. u. u nu,. 
- Ehemmiyetsiz sebeplerden dola- işte bazı usulsüzlük gördünüz de o- tarın Staviski olduğunu bihyord.u kiY' 

yı çekildim. nun için istifa ettiniz? - Hayır, ben defterimi Stavı~ 
- Korkmayınız, söyleyiniz. - Hayır t vermiştim. İstediğini yazıyordu ~ıfr 
Suçlu salondaki gillilımeleri pro- - Bununla beraber siz Staviskinin - O daha fena 1 Siz muhafız ·rı• 

teıto ederek: adamı idiniz? tile yerinize bir hırsızın -geçırı~s~ 
- Gülenler, bunı.da namusunu mü - İyi işler için 1 müsaade ettiniz. Demek oluyor 

dafaa eden bir adam bulunduğunu -Fena işfer için det Hatot'un ken- Staviıkinin adamı idiniz 1 C ben'• 
nazarı dikkate alacak olurlarsa ken- disine ait olmryan mücevherleri re • Digoin Pariıten Bayonne'a 0 .r et' 
dilerine minnettar olacağım. hine koyduğunu biliyordunuz. Bu ha in bet milyon frank kıyme~ takdı tir , 

Digoin Madam Sapeyre adında bi- reket size usulsüz görülmedi mi? tiği birtakım taşlar ve incıter g~ 110 
rile çıkan bir ihtilaf yüzünden istifa - Evet. mişti. Acaba bun1arm sahte 0!dufu et-
ettiğini söyledi. - İşte gördünüz mü, nasıl sizi biliyor muydu 1 Digoin bunu ınk r 
Başkan: yakaladım 1 ti: . . St•• 
- Staviski Bayonne ikraz sandığı Sonra muameleler biribirini takip - Siz, benim dediğim gıbı, k .,, 

rehinlerinin yüzde otuz beşini kendi etti. Bir defa Garance, sonra Barse- viskinin adamı idiniz. Onun sadı 11ro 
namına yapmıştı. Bu sebeple Madam londa Balenz, Berlinde Rosenthal, ni- körükörüne itaat eden bir nıem 

"u iddia edilen mcletu6a tetleile eJleİrilıİeİnİi •• İl•••llİILaiiİliey'rlelİslizldleln.llplekİlalz~i llİklİalllıralİlbmillı.İııİmhmajy~e~t~Lo~n~d~r~a~dl:a.:N~ev;;;ıs~n:a:mı~n:.a~h~e~p:.m~ü~!id~i~n:!;iz;. ______ ..ı.._ .. 11111 ... 
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Hat Açıldı 

karadenizi Bir Koldan 
Daha Akdenize Bağladık 

~':!!z reist, bat müddeiumumt, say
derı ,~e gazeteciler ikinci gelen tren 

Çııı;tdar. 
Gelerı h d . . 

ile ıeld" eyet oğruca bu tören yen-a ı. 
laa;;~racta takın önünde bir kürsü 
~eli u:ınıt bulunuyordu. Kürsüye ev 
bir Y Halit Aksoy geldi ve güzel 
~utuk söyledi. Ondan sonra Parti 
ili .. nı ~e aaylav Mithat Altıok ay
llri ~Uzellıkte bir nutuk söyledi. Her 
tbeızı ut~ta Irmak - Filyos hattının 
teli rıyeti ve memlekete temin edt>-

•ydalar tebarüz ettirildi. 
!hı Çetinlraya lrünüde 

~li ,..rıd~n ıonra Bayındırlık Bakanı 
bUtU-.etinkaya kürsüye geldi. Hattın 
lcb n. ehemmiyetini zihinlerde daha 
llut~tUz ettiren ağır, vakur cümlelerle 

•• Unu ıöyledi. Bilhassa dedi ki: 
1.., - liat, 7 Şubat 1927 senesinde 
\'e !Ç Ve Danimarka g:upuna verilmit 
ıet,Ütaa~ malzemesinin kolay nakledi 
tiran eceğı dütüncesile inıasına 13 Ha 
)oa 1927 tarihinde bu noktadan (Fil 
)oa tan~ baıtlanmrş ve bu suretle Fil
ttı·ta •ıındiki görünen iskele ve sair 
8i:t kurulmuttur. Fakat sonradan 
tqrts hattının ilerleyerek, nakliyatın 
\t~l tırafmdan yapılmasında kolaylık 
-ltrı . olunca, bu taraftan batlanmı§ o
~e bıntaat Eakipazarda durdurulmut 
ltrrıa~n~ kartı hattın diğer ucu olan 
tu . ııtasyonundan Çankınya doğ
h ~taata devam olunmuı ve Çankrrr
'-rı adar 105 kilometrelik kısım 23 Ni 
tır ~931 tarihinde itlemeğe açılmıt -
iti· •ttın Irmak ile Filyos arasında
~e ~zunluğu 391 kilometredir. Uzerin 
Stop ~ iıtaıyon, 1368 adet menfez ve 
~ r • 880q metre u z u n 1 u ğ u n
~ 3? t U n e 1 v a r d ı r. Bü
le b .~~. Zarif köprülerin her biri ve he 
.ıı_ ~~~tij~ ınernteket demir.yollarındaki 
~rMı_ en ıızww olan 3440 metre
bıu Ba_tıbeli tüneli Türk elile kurul
~ır fen ve san'at örneğidir. Bu 
._rf . inıasına devlet hazinesinden 
C:ır.- edılen para kırk bet milyon lira • .. 
ı.~•tttn geçtiği yerlerde nUfusun ka 
tilz ~k, toprağın zengin, ormanların 
llıt e Ye verimli, madenlerin çok ol -
batlrı!olayısile yakın bir gelecekte 
!ar Yllnca kurulacak olan fabrika
l>ir~ buralarda Bayındırlık ve rt>fahın 
lıeırı at dah-a artacağı tabiidir. Filyos 
lleı· IOn bir menzil değil, kömür hazi 
'iııı ~e rirmek için bir kapıdır. Hat 
l'\t dıden Zonguldak ve Ereğliye doğ
~•nnıaktadı:. Pek kısa bir zaman 
~k . bu töreni Zonguldakta da yap
tl)tr~e büyük bir saadet duyacak, bah 

il lınıız artacaktır. '= llndan sonra Bayındırlık Bakam 

[Battarafı birincide] 
~ . -----:---------------

takın altına gerilen ko:delayı keserek 
hattı itletmeğe açmıştır. 

Çetin Kayanın gaze-
tecilere beyanatı 

Filyos 12 (Buradan giden muhabi
rimizden) - Bayındırlık Bakanı Ali 
Çetinkaya, kendisinden malumat iste
yen gazetecilere şu beyanatta bulun
du: 

- Memleketin, bilhassa Anadolu 
dahili olan ihtiyacını demiryolu vası
tasile kat'i surette tahtı temine almış 
bulunuyoruz. Şüphesiz şimendifer, 
he: yer için olduğu gibi, bura için de 
bir hareket ve iktısadi faaliyet amili 
olacaktır. Havzanın istihsal mesaisi -
ni şüphesiz kılacaktır. Ormanlardan 
istifade imkanını kolaylaştıracaktır. 
Kömür havzasının üstünde kuvvetle 
ümit edilen demir madenleri istikşafı 
yapılacaktı:. ve Karabükte büyük en
düstri fabrikaları kurulması musam
memdir. Ankara ya' avdetimden iki üç 
gün sonra Diyarrbekir hattını açma
ğa gideceğim. Hattın Diyanbekire 
varmış olması ile Şark memleketleri
mizi Garp vilayetlerimize bir defa da
ha bağlamış oluyoruz. 
Afyon Karahisarda da Türk zaferinin 
ve havada uçarken ~!ÜP şehit olan 
tayyarecilerin namına yapılan anıdı 
açacağız.,, 

Sev&'ili yurcldqlw, miHi mücadele
mizin en parlak zaferle neticelenme
ıinden ıonra inkılil:nnuzın iri,tinneğe 
muvaffak olan yüce Atatürkümüz ile 
on.ı e-eriıoü İleıbf!tle ve basarıh bir i
rade ile dunıp dinlenmeden takip e
den yüksek Batbakammız 1-.et lnö
nünün daima ilerüini gören yüksek ba 
liret~ zeülanna borçluyuz. Ev Tür 
lriin gözbebeii Kamil AtalÜT'k, Kara
denizin bu güzel loydanndan da sana 
binlerce minnet ve selam. 

Zon..,Walıton ~hn 

Çankırı, 12 {A.A.) trmak - Fil -
yos hattının açılma töreninde buluna
cak çağmlrları götüren iki tren bu -
gün tehrimizden geçti. Bu münasebet 
le uce tehir ve etrafındaki tepeler ı
şıkla aydınlanmııtı. Açılma töreninde 
bulunmak üzere şehrimizden de bir 
heyet gitmi§tir. Çağırrlrları götüren 
trenler bütün istasyonlarda gösteriler 
le karııtanmakta ve uğu:lanmaktadır. 

Karabulı'tan geçerlren 
Safranbolu, 12 (Hususi muhabiri -

mizden) - Sayın Bayındırlık Baka
nımız Ali Çetinkaya Irmak - Filyos 
hattı açılış töreninde bulunmak üzere 
Karabuk'tan geçmittir. Çotkun gös
terilerle ka:-ırlanan bakanımız halka 
Atatürkün selimlarmı sunmuı ve Fil
yoaa hareket etmittir. 

Son Telgraflar 

Kr-al Yorgi Bu Ayın 
24 ünde Atinada 1 

~~ra, 12 (A.A.) - Yunan Kralı Jorj perşembe günü Pancı 
~ı!_ı~e hareket edecektir .. ~ral iki gün. Paris.~e .. kaldık~an sonra 
]ı,2~ya giderek orada iki kız kardeşıyle goruşecektır. Kralın . 
~~eleri Kraldan sonra Atinaya giderek Kralla birlikte otu
~rdır. Kral pazartesi akşamı veyahut salı sabahı Floran
·~n Romaya gidecek, perşembe günü Brendizide bir Yunan 

lıörüne binerek 24 ikinciteşrinde Atinada olacaktır. 

İtalyanlar ilerliyorlar 
lcaı~· 12 (A.A.) - 43 numaralı resmi İtalyan tebliği: Ma
~ karargilunda, Habeşler tarafından kaçarken bırakılan bir 
~ tay y a r es i b u 1 u n ın u ş t u r. İkinci K o 1 o r d u 
it\ 1 n .~ a k a s ı n d a, A d d i s - A b a b a A d i - n e v r i d 
lalt~ıı z a p t e d i 1 m i ş t i r. Dört koldan, ltalyan ve yerli 
ltıUt~er, Takazze nehrine doğru ilerlemektedir. Dankali'lerden 
ta;"'""te'kkil olan kol, Dessa mıntakasında ilerlemekt~ir. Yayla
~Intakasında hareket eden İtalyan müfrezeleri Azbi yakın
~· vannışlardır. Somali cephesinde, Gorahai şimalinde 
leri ~~~e hareketi devam etmektedir. Tayyare ıkuıvvet 
)~Yüksek yaylalarla Dankali bölgesinde önemli keşif uçuşları 

ılardır. 

Habeşler 4 Tank Almışlar 
liı~ra. 12 (A.A.) - Reuter Ajansmm muhabirinden: Habeş 
~11r~:~ İtalyan müfrezesini ağır zayiat verdirdikten sonra kaçır
~~ iddia etmektedirler. Bu tali muvaffakıyetlerden biri 
t>.<1 ~e, öbürü Ogaden'de olmuştur. Reuter Ajansının Adisaba
laQ aki lllUhaıbiri, çıplak ayaklı ve yalnız tüf ekle mücehhez O

~ b~_!_piyadelerinin Ualual'da makinah bir İtalyan müfreze
"""1111 ederek tiddetli bir muharebeden sonra dört tank al-. . . . . . 

italya - Habeş harbi 1 Inebolu Faciası 
cs ... ıarafı birincide] Vapur Batarken Mürettebat 

kuvvetlerinin, Makallenin cenubun • 
da, Scelicico'nun cenubu istikametin
d ericat etmekte bulundukları bildi -
riliyor, 

Rtu Kaua Malıallenin 
güneyini de bekliyor 

Adisababa, 12 (A.A.) Havas Ajan 
sı muhabiri bildiriyor: Habeş hüku
meti uzun müddettenberi bildirik yay 
mamıştır. Fakat resmi kaynaktan ha
ber verildiğine göre Ras Kassa ~uv.vet 
!erinin mevkileri Makallenin ellı kılo
metre güneyinde bulunmaktadır. ltal 
yanların Makalle güneyindeki ~ok a
rızalı topraklardan dolayı müşküllerle 
ka!'şılaşacaklan söylenmektedir. ~u 
bölgede Chire'nin sarp dağları, derın 
Taccaze vadisi ve Semin yalçın kaya
lrklan vardır. 

Söylendiğine göre, Ras Seyum, 50 
İtalyan casusu yakalatmıştır. 

Habetler niçin geri çekiliyorlar 
Roma, 12 (A.A.) - ltalyan süel 

çevenleri, Habeş kuvvetlerinin şu se
beple:den dolayı, geri çekilmekte ol
duklarını söylemektedirler: 

ı - ltalyanlarr, irtibat hatlarını u
zatmağa mecbur etmek, 

2 - ltalyanlan, Habeşlerin büyük 
erzak ve levazım stoklan bulundu: -
duklarr bir böllgede beklemek. 

Ote taraftan öğrenildiğine göre, Ha 
beşler. 220,000 kişinin toplanmış bu -
Junduğu güney Tigre'sinde ltalyanla
ra mukavemet etmeğe hazırlanmakta
öı:lar. Bu kuvvetler, Ras Seyumun 50 
bin, Ras Kaıısanın 70 bin ve Ras lm
ronun 50 bin askeri ile imparatorluk 
muhafaza kuvvetlerine mensup bazı 
kıtalardan mürekkeptir. Ellerinde mo 
dern harp ge:eçleri bulunan bu kuv
vetler, Taccaze nehri boyunca mevki 
almışlardır. Bundan ba§ka veliahdi:ı 
kumandası altında bulunan 40 bin ki 
şilik bir kuvvet, Dessie ile Ashiangi 
gölü arasında Italyan sol cenahı kar
şısında yer almış bulunmaktadr:. 

ltalyanlar H abefiatanın 
hemen ~ .. inlüer 

Londra, ız (A.A.) - Reuter Ajan 
sr, muhtelif muhabirlerinden aldığı 
babe:lere dayanarak bildiriyor: 

Son üç gün içinde günde takriben 
7 5 kilometre katetmek suretiyle ltal
yanlann Ogaden'deki inanılmıyacak 
derecede seri ilerleyişleri gözönünde 
tutulur ve buna Tigre'deki ilerleyiş te 

ilave olunu:-sa, İtalyanların kırk gün 
içinde derinlemesine Habeşistanın tak 
riben yarısına kadar girdikleri anlaşı
lır. Muhakkaktır ki Habeşliler, Cibu
ti demiryolunun cenubundaki mevki
leri kuvvetle müdafaa etmeye ve öte 
ta:aftan Makalle'nin elli kilometre ka 
dar gerisindeki hatlar üzerinde ısrar
la mukavemet göstermeğe azmetmiş 
bulunmaktadırlar. Fakat Habeş başku 
mandanhğrnrn, çok geçmeden, taktik 
değiştirmesi ve taar:uza geçmesi la
zım gelmektedir. Zira, aksi takdirde 
Habeş ordularının denizle irtibatı ke
silerek bunlar memleketin içlerine doğ 
'!"U iki taraftan sürüleceklerdir ki, bu 
hal asker arasm<.ia kanşıkhk doğur
maktan hali ka1mıyacak ve hele asker 
lerin kuvvei maneviyeleri için büyük 
bir tehlike teşkil eyliyecektir. 

Reuter'in Adisababa muhabiri tel -
grafıncta diyor ki: 

Salahiyettar yabancı süet müşahit .. 
ler İtalyanların cenuptaki hayret veri 
ci ilerleyislerinden dolayı hayret için
dedirler. Bunların zannettikle:ine gö 
re mütecaviz. hiç bir mühim mukave
mete maruz kalmadan yakında Cicika 
ya varacaktır. Buradaki arazinin vazi 
yeti, bombardıman tayya:elcrinin mu 
hafaazsı altında ilerleyen hücum tank 
lanna ve zırhlı otomobillere karşı Ha 
betlerin her türlü mukavemetini çok 
giliilettirmektedir. 

Cenup kumandanlarmdan Ru Na
ıibu'nun asi askerler tarafından öldü
rüldüiü haldundtılô fayİa, Ru'm biz
zat keneli.si tarafmdan yalanlanmakta
dr. R.. Naaibu, dün akpma dofru 
Dagghabur'clan Cic:ibyıa gelmiıtir. 

Adiaababaya ıelen fakat daha teey
yüt ebnİyen bir habere göre, timaJde 
kumanda f!den Raa Seyum ile R.. Kas 
sa arumda, takip edilmesi lizımcelen 
taktik baWanda ihtilif vardır. Bunlar 
dan biriei, ..-i çekilmekte devamr, eli 
ğeri ise hemen timdi mukabil taan-u
za geçmeyi mmeldedir. 

Reutey Ajansınnı ltılyan orduları 
peadindeki muhabirinin bildirdiiine 
glSre, ttalyantar, Gorahal ve Sasabane 
hi işgal ettikleri .zaman çok mühim 
mikdarda yiyecek, hayvan ve mühim 
mat ele geçirmişlerdi:. 

Tigre'de işgal edilen bölgelerde ya 
pılan temizleme ameliyesi r.eticesinde 
§İmdiye kadar birkaç Habeı batıbozuk 
efradı esir edilmittir. 

Kaptan Kazayı Anlatıyor 
Kimlerin kurtarılabildiği hakkında iz 
mirden hiç bir malumat gelmediği 
için bu müracaatlara tatmin edici ce
vaplar verilememişti:. Kaza haberi ü
zerine lstanbul Deniz Ticaret Müdür 
lüğü de lizımgelen temaslara girişmiş 
ve aldığı yeni malOmatı Ankaraya bil 
dirınittir. Deniz Ticaret Di;;-ektörü 
Müfit Necdet, Ekonomi Bakanlığı -
nın acele daveti üzerine dün akşam 
derhal Ankaraya gitmiştir. Müfit Nec 
det, kazaya kurban giden lnebolu va
purunun son durumu hakkında Ba
kanlığa izahat verecekti:. 

. GemiJe kaç yolcu vardı? 
Denızyolla:-ı idaresi, faciayı haber 

alır almaz lzmirle ve vapurun uğra
dığı diğer limanlarla sıkı bir muhabe
'!"eye girişmiştir. Vapurun bu liman -
lardan aldığı yük ve yoku mikdan 
ayn ayrı tesbit edilmeğe başlanmış
tır. Dün gece geç vakte kadar gelen 
haberlere göre, gemi, lzmire gelme
den uğradığı son iskeleden 101 yolcu 
ve 41 mü:ettebat ile hareket etmiştir. 

Facia sırasında, mürettebattan yal
nız iki kişi ölmüstür. Bunlar bir ka
~arotla, geminin ikinci kaptanı Besim 
dır. Besim, bir sandala binmeğe mu
vaffak olduğu halde denize dökülen 
birç?k yolcuları kurtarmış, hatta kü 
reksız kalan sandalını bir müddet yü
z;rek arkasından sahile doğru itmiş -
tır. Bu çabalama sırasında fazla su 
yutması. kaldırıldığı hastanede ölümü 
ne sebep olmuştu:. 

Deniz ticaret ilirelıttör
lüiüne •elen mal&mat 

Deniz Ticaret direktörlüğüne l!elen 
haberlere göre. vapur süvarisi Meh
met Ali lzmir liman reisli~ine kaza 
hakkında şu izahatı vermişti:: 

''- lzmir limanı acıhlttnnJa ani 
bir lrrtınaya tutulJulıt. Gemi, bir • 
den bire van tarala yattı. Ve Firen 
ıri deliklerinden gi;uertelere nı ırir
meğe bafladı. Daha uaziyeti kav
ramağa meydan hl'llmadan nılann 
1tüuerteden lıtömürlüee Jolduiunu 
laiaettik. Bütün ocalılar birden bire 
.öndü. Ve uapurumu.su 13 Jakilra 
,;bi pelıı kı•a bir zamanda bahr
dı.,, 

/nebola uapuru ne 
ualrit infa edildi? 

lı'\!botu vapu:-u, 450 safi ve 1080 

[Bqtarafı Birincide] 
sene evvel Seyriıefain idaresi tarafın
dan satın alınmıftır. Gemi 43 yatında 
olmasına rağmen ıık sık tamir gördü 
ğü için sağlamlığını kaybetmemişti:. 
En son olarak 20 Birincitetrin tarihin 
de havuzlanmıt ve altı aylık fennt mu 
ayenesi yapılmtftır. lnebolu vapuru 
sigortasız bulunmaktadır. 

llıinci kaptanın ailen 
ikinci kaptanın ölümü haberi, şeh

rimizde bulunan ailesi tarafından dün 
sabah öğ:enilmittir. Besimin refikası 
bu acı haber kartısında ne yapacağını 
şaşırarak feliket içinde Beşiktaştaki 
evinden çıkmıt ve akrabalarının yanı
na gitmiştir. 

Kimler 
Kurtarıldılar 
lzmir, 12 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Abdüllatif oğlu Muhsin, 
Muhsin oğlu Şevket, Manisalı Hasan 
oğlu Mehmet, İzmirli Arif oğlu Mah
mut, Kili~li Ahmet oğlu Ekrem, anası 
Fatma, oglu Ahmet, kızı Makbule İz
mirli Mehmet oğlu Osman, Mustafa 
oğlu Rifat, Hüseyin oğlu Abdürrahim 
Selanikli Ali oğlu Bedir (Antalya vi
layet meiyet memuru), lnebolulu Tev 
fik oğlu Galip, Ankaralı Hasan oğlu 
Mustafa, Antalyalı Mustafa oğlu Os
man, Merzifonlu Hamdi oğlu Meh -
met, Merzifonlu Mehmet karısı Hu
riye, E:zurumlu Mehmet oğlu Sıtkı, 
Adapazarlı Cemal oğlu İbrahim,, Çeş 
mt>li Rifat oğlu Nezaket, Ceıımeli Ne
zaket kızı Leman, lstanhuÜu.polis Os
man oğlu Nccmeddin, karısı Mesrure, 
üç yaşında oğlu Nazmi, Mustafa oğlu 
Nuri, Eskitehirli Hasan oğlu Sadık, 
Silifkeli Ali oğlu Mehmet, Ilgazlı Meh 
met oğlu Mehmet Ali, Antalyalı Ha
san oğlu İlyas, Kuşadalı Mehmet oğ
lu Cemal, Çarşambalı Mehmet oğlu 
Cemil, Osman oğlu lbrahim, Ahmet, 
Geredeli Nuti oğlu Mustafa, Bolulu 
Mehmet oğlu Hayrullah, Antalyalı 
Abdülkadir oğlu Osman, Antalyalı 
Hüseyin oğlu Yaşar, Kizım, Vodinalı 
Hakkı kızı Ayşe, Radoslu Abdullah 
kızı Zekiye, Aliiyeli İbrahim kızı Ay 
te. Adanalı Sabiha, lzmirli Av-

Yolcuları Bırakıp Kendile
rini Kurtarmağa Bakmışlar 

lzmir, 12 (Husu.si muhabirimiz bildiriyor) - Facianın daha feci bir ta
rafı vardır. Gemi mürettebatının. kazanın vukuundan evve.la yol~ula~ı 
kollamak ve onları kurtarmak için tedbirler almaları liznngehrken, bılakıs 
onlar simitlere sarılmışlar, sandallara atlamıtlar ve yolcuları ölümle karşı 
karşıya bırakmışlardı:. Ne yapacaklarını taırran yolcular bula~i~?i~l~ri s~
mitlere aa:ılmışlarsa da, birçoğu nası1 kullanılacağını bilemedıgı ıçın, sı
mitten istifade edememiştir. --------
"Baştankara Etseydi, 

Bu Facia Olmazdı .. " 
lzmir, 12 (Hususi muhaöırimiz bildiriyor) - Müddeiumumi bugün on 

kitiyi isticvap etmiştir. Süvari nezaret altında bulunmaktadır. istikbal va
purunun birinci kaptanı Mustafanm, ikinci kaptanı Omerin, lostr.omo Ta~
ainin ifadeleri alınmıştır. Bunlar: "Eğer vapur baştankara etseydı, bu facı~ 
olmazdı,. demişlerdir. İngiliz vapurunun süvarisi de verdiği raporda a:rnı 
mütaleada bulunmuştur. Vapura hamu\elerin usulsüz konduğu da Adhye 
tahkikatından anlaşılmaktadır. 

Kahramanca Gösterilen Gayret 
İzmir 12 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - istikbal vapuru mürettc-

batınrn denize dök'blenleri kurtarmak için gösterdiği gayret kahramanca~ır. 
lngiliz Polo vapuru da kaza mahallini hayli geçmiş olduğu halde gerıye 
dönerek, kazazedele:4; cidden büyük yardımda bulunmuıtur. 

İzmir Valisi Son Vaziyeti 
Anlatıyor: Kurtulanlar 1~.2 

tzmi:, 12 (Hususi muhabirimizden telefonla) - ilbay Fazlı Guleç, IY'enl• 
den ıu beyanatta bulunmuttur: . . . 
··- Hidisenin hangi saatte vukua geldiği kat'i olarak tesbıt edıle~yor-

sa da ıg s - 20 sularında olduğunu tahmin ediyoruz. Ilk kaza haıberı, saat 
23 raddeİerinde gelmiştir. Hadise mahalline derhal imdat heyetleri gönde
~ilmekle beraber daha çabuk yetişebilmek için Urla, Karaburun ve Foça ka
zalarına telefonla emir verilmiştir. Bütün çalışmalara rağmen, ancak 122 
kişi kurtanlabilmiştir. Bunlar da 1stikb~l ve lngiliz. ba~dırah ~oto ~~pu:
lan tarafından kurtarrlanlardır. Hadisenın neden dogdugu !henuz katı ola
rak anlaıılmıJ değildir. Süvarinin ifadesine göre vapur bofaza girerken bir .. 
denbire yıldız fırtınası çıkmış ve gemi devrilerek ıu almağa başlamıştır. 
Vapurun batması 15 dakika sürmüştür.,, 

Vapurdaki Yolcuların isimleri 
Mersin, 12 (Hususi muhabirimizin telgrafı) - Inebolu va.pu::-~, lima~ı

mızdan 37 yolcu ile hareket etmiştir. Mehmet, Ali. Ester, Nıya_z~, ~ecıp= 
Behçet, Sabiha, Ayşe, Nezahat, İlhan, Ali, Fatma, Enver ve Alı ısmı~d.ekı 
yolcularla on asker lzmir için bilet almışlardr:. Istanbul yolcularının ısı~
leri tunlardır: Mehmet, Huriye, Fazlı, Galip, Necmeddin, Mesrure v~ :1>ır 
aske:. Bundan başka Çanakkale için Mehmet, Fatma, Hıfzı, Ahmet, ısı~ 
}erinde dört kişi ve bir de asker, Gelibolu için ise yalnız bir asker yolcu bın
miştir. lnebolunun Mersinden aldığı hamuleyi mikdarlan ile bildiriyo:um: 
İstanbul için 85,820 lira değerinde 5,687 kilo, lzmir için 20,900 lira değe~i?
de 70,500 kilo, Çanakkale için 300 lira değerinde 1800 kilo, Inebolu ıçın 
1500 lira değerinde 2940 kilo, Onye için 920 lira değerinde 920 kilo mal 
yüklenmittir. İnebolu vapdru, Tatucundan yalnız 70 ton çeltik almıştır. 

Besimin Yürekler Acısı Ölümü 
lzmir, 12 (Hususi muhbirimiz bildiriyor) - ikinci kaptan Besim bir 

sandala atlaya:ak, yolcuları kurtannağa uğratırken, çoluk çocuk ve kadın
ların can havlile sandala sarılmaları üzerine sandal devrilerek batmış ve için
dekiler denize dökülmü§lerdir. Kaptan Besim yüze yüze Urla sahiline ka
dar v~r1?lı§, fakat karaya çıktıktan sonra bitap bir halde dü~erek, oradan can 
vennıştır. 

Kurtarılan.lar Meccanen 
Yerlerine Gönderilecek 
lzmir, 12 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Ekonomi Bakanı Celal 

Bayar kazazedelerden kurtulanların gidecekleri yere kadar varmaları için 
ycmekled de Denizyolları idaresinden verilmek üzere, meccanen gönderil
melerini emretmiştir. Bu işe Türkofis tefi Ziya memur edilmiştir. 

12 Kişi Daha Kurtarıldı 
lzmir, 12 (A.A.) - Kaza yerinde 

bi:çok kimselerin sallar üzerinde çır
pınmakta oldukları haber alınmıt ve 
İzmir limanından Uyanık ve Güzel Iz
mir vapurlan sıhhi imdat heyetlerile 
kaza yerine gönderilmişlerdir. 

Kazaya uğ:ayan yolcuları bulmak 
lizere yapılan araştırmalarda 12 kiti 

lu Hayati, Bolulu Merdan oğlu Ke -
mal, lstanbullu Mustafa oğlu Hasan, 
İnebolulu yazıcı Osman, Düzceli Meh 
met oğlu Şeref, lstanbullu Hasan oğ 
hı Hidayet, Hüseyin ollu Zeki, lstan 
bullu Şeref oğlu Şükrü, Manisalı ls
mail oğlu Ali, latanbullu Salih oğlu 
Nuri, lstanbullu Hasan oğlu Hür:em 
memleket baıtanesine yatınlmıılar -
dır. 

Şeltir oteline yahnlanlar 
İnhisarlar takip memuru Mehmet 

kansı Huriye, Ankaralı Hasan oğlu 
Mecdi, Ordulu Murat oğlu Kamil, Nu 
ti oğlu Mustafa, yağcı Muhiddin oğlu 
Hayreddin,, Antalyalı Hasan oğlu Ya 
pr, hmirli Khım kın A , 

daha sağ olarak bulunmuştur ki,, bun 
larla beraber kurtulanların yekunu 
125 i bulmaktadı:. 

ikinci kaptanla beraber ölülerin sa 
yısı dokuzdur. Yarın saat 14 de bu ô
lüler için bir tören yapılacaktır. 

Bütün İzmir bu faciadan dolayı ge .. 
nel matem içindedir, 

kinist Nevzat, Bedri, Mülizim Tahsin 
o~lu Bedri, mürettebattan Ziya, sıh
hıye memuru Abdür:ahman, kamara 
tefi Şemseddin, kamarot Faik, lostro
mo "Mahmut, Serdümen Muharrt>m, 
üçüncü kamarot Necati, yağcı Rerep, 
ser dümen Ali, ambarcı Hüseyin, ka
marot Salih, ate§çi Mustafa. aşçı Tah
sin, ateıçi Tahsin tayfadan Salim, 
ateıçi Davut, yine Davut. De:viş. kö
mürcü Mehmet, kömürcü Cahit, tay
fa Veli, serdümen Hüseyin, ateşçi 0-
mer, yağcı Mustafa, kömiircU Musta
fa, kamarot Ihsan, büfeci Mustafa, ka 
marot Vahid, tehir oteline yatırılmrş
lardır. 

Kwraınlanlardan 
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2~.. 12 Ve 2 Bin Lirahk 
Kaynana mizacı 

Kaynanaların çoğu niçin huysuz 
olurlar? Damatlar:n bazıları, dul 
kaldıkları vakit kızlarını kıskanırlar 
da, onun için derler. Bo§ fikir. Kay
nanaların çoğu evli kalsalar da, dul 
olsalar da kırk beş, elli yaşlarına doğ 
ru huysuz olurlar, çünkü o yaşlara 
doğru bayanların çoğunda boyundaki 
tiroit guddesile yumurtalıkların işle
mesi azalır, bu da bayanın bütün be
denine, huyuna tesir eder. Onun için 
mizacı da değişir. 

Zaten tiroit guddesinin iyi işleme
mesinden ileri gelen bu mizaç kayna
na olmıyan bayanlarda da, erkekler
de de bulunduğu gibi çocuklarda bi
le bulunur. 

Bu mizaçta çocuk daha yeni doğ
duğu vakit küçük olur, çok uyur, ça
buk üşür, memeyi güç alır, başını 
doğru tutamaz. Geç ylirür, saçları ve 
dişleri geç çıkarlar. Her şey, büyüme
si de, ağır olur. 

Büyüdüğü vakit boyu kısa kalır, 
daha ziyade tombalak olur. Derisi ka 
lınca, çoğu yağlı ve çıbanhdır. Boy
nu kısa, yüzü geniştir. Fakat gözleri 
sönük, göz bebeklerinin kü,Çük olma
sı zekasının pek de açılını§ olmadığı
nı gösterir. 

Gençliğinde aşk işlerine karşı gev 
§ektir. Sevgisinde hiçbir vakit sıcak
lık gösteremez. 

Bütün hareketleri ağırdır. Söz söy
lerken yüzünün adaleleri pek az oy
narlar. Lakırdısı da yavaş olur. 

Elleri ayakları çabuk üşür, biraz 
soğuktan morarırlar kışın eller ça
buk çatlar, ellerinin morarmasından 
şikayet eden bayanlar bu mizaçta 
olanlardır. 

Bademcikler çabuk şişer: sık sık 
boğaz hastalığına tutulur. Nezle de 
sık gelir ve uzun sürer. Müzmin a
pandisit hastalığı da en çok bu mi
:zaçta bulunanlara musallat olur. 

Fakat ateşli bir hastalığa tutulduk
ları vakit ateşleri pek yüksek ol
maz. 

Nabızları yavaş atar, dakikada an
cak altmış kadar sayılır. Damarları
nın içindeki tansiyon da her işleri gi
bi, küçüttür. 

Beslenmeleri ve erimleri de yavaş
tır. 

Deniz havası, soğuk suyla du!J yap
mak, açık havada sporlar bu mizaçta 
olanlara çok iyi gelit'. 

Lokman Hekim 

Yeni Hakimler 
İstanbul hakim namzetliğine Hu -

kuk fakUltcsi mezunlarından Saadet 
Ulusoy, İstanbul hukuk hakimliğine 
hukuk mezunlarından Memduha, ls
tanbul hakim namzetliğine Ankara 
Hkim namzetlerinden Handan, lstan
hul hiikim namzetliğine Kemal atan
mışlardır. 

Zayi 
329 sicil numaralı ehliyet varakamı 

zayi ettim. Yenisini çıkaracağım. Es
kisinin hükmü yoktur. Halim oğlu 
Osman. 

İstanbul 4 üncü icra memurluğun -
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa 
raya çevrilmesi mukarrer bir sahibi -
nin sesi gramofon ve plaklarının 
20-11-935 çarşamba günü saat 10-11 
de Kadıköy Mısırlı oğlu Hayri Bey 
sokak 23 No. da birinci açık arttırma 
ile satılacağından isteklilerin memu -
runa müracaatları ilan olunur.(16527) 

ESKİ OSMANLI İMPARATORLU
GUNUN TAKSİME UGRAMIŞ DÜ
;YUNU UMUMİYE MECLİSİ. 

Paris 9 !kinciteşrin 1935 

c/0 7 l/2 Faizli 2 inci sıra 
1934 Türk borcu tahvil
leri hamilerine tediyat 

ilam 
Eski Osmanlı İmparatorluğunun 

taksime uğramış Düyunu Umumiye 
si Meclisi, % 7 1/ 2 faizli 2 nci sıra 
1934 Türk borcu tahvillerinin 25 İkin 
citeşrin 1935 vadeli olan 3 numaralı 
kuponunun tediyesine İstanbul, Paris, 
Londra ve Cinevre piyasalannda bu 
tarihten itibaren başlanacağını alaka
darlara ilan edeı: . 

Bu kupona gayrisafi olarak 18.75 
Fransız frangı tediye olunacak ve 
muhtelif memleketlerde yürü kanun 
lara göre icabederse vergiler bu tu -
tar üzerinden alıkonulacakdır. 

Hamiller bu tutan, Pariste Fransız 
frangı olarak alacaklar ve diğer pi -
yasa1arda kendilerine işbu tutarın ku 
ponların verildiği tarihteki rayiç üze
rinden deneşi verilecektir. 

İşbu tediyata gerekli altı aylık kar 
şılıklar Pariste Osmanlı Bankası nez 
dinde teşkil edilmiştir. 

İşbu kuponun tediyesi İstanbulda 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka
lı ile Oımanl Bankasında yapılacak öo 
.a 

ikramiyeler De Çıktı 
Dünkü Keşidede Kazanan 

Talihliler Kimler ? 
Tayyare piyangosunun 20 inci ter -

tibinin birinci keşidesine dün de de -
vam edilmiştir. 

12 bin liralık ikramiye, Balıkpaza-
mıda SaJahaddin isminde bir taliliye 
isabet etmiştir. Kazanan numaralan 
tamam olarak bildiriyoruz: 

12.000 lira kazanan No. 
16800 

23875 numaradan 25375 numaraya 
kadar sonu beşle biten biletlere amor-
ti vardır. Bu amortiler verilmektedir. 

2000 lira kazanan N o. !ar 
26573 29671 

1000 lira kazanan N o. lar 
24239 28464 

500 lira kazanan numaralar 
297 348 1949 2024 2155 

2234 2155 3943 3898 4730 
4698 6827 7750 7086 8308 
8168 9332 9492 11322 11609 

12027 13545 13597 14967 14424 
14479 15927 15831 17798 18423 
18575 20465 20759 20761 21738 
21979 21380 22017 22283 22107 
23142 23643 24878 24795 24135 
24506 25138 26663 26285 26495 
28117 29125 

150 lira kazanan numaralar 
1924 2672 3554 4096 6768 
6897 7312 8840 11321 11811 

12662 13308 14809 15793 18841 
20762 21489 21924 21476 22910 
22146 22794 24386 24932 24799 
27963 29298 29694 

100 lira kala nan numaralar 
535 885 1781 1895 2871 

2017 4038 4499 7628 7372 
7214 7557 7648 7069 8048 
8082 8951 8049 8969 9564 
9069 12648 13141 13033 14248 

15215 15528 15974 17575 17902 
19416 20486 20169 20920 21852 
21273 22113 22802 23786 23807 
24253 25784 26147 26071 26990 
27236 28477 28248 28794 29749 
29799 29343 

50 lira kazanan numaralar 
381 
693 

1111 
1826 
2027 
3522 
4883 
4322 
5725 
5125 
6159 
7207 
8879 
8873 
9727 
9706 

10829 
10219 
11874 
12343 
12371 
13639 
13659 
14688 

641 438 327 389 
437 483 979 217 

1856 1096 1170 1055 
1286 2443 2037 2561 
2534 2007 2160 -3540 
3049 3609 3360 4007 
4100 4203 4781 4046 
4547 5465 5481 5643 
5140 5210 5449 5371 
5001 5466 5056 6969 
6933 6196 7927 7657 
8969 8672 8601 8060 
8221 8674 8915 8234 
8558 8447 9142 9050 
9244 9280 9445 9815 
9680 10185 10726 10707 

10859 10425 10849 10519 
11881 11280 11533 11038 
11683 12656 12660 12999 
12334 12626 12290 12124 
12284 12480 12258 13946 
13127 13857 13251 13595 
14752 14561 14515 14364 
14858 14307 14520 15617 

F A VDAILD 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

İSTANBUL 

18: Dans musikisi (plfık): 19: Çocuk 
Esiraeme Kurumu İstanbul Merkezi adı
na söylev. çocul·.Lara öiütler; 19.30: Şan. 
(Bayan Nikoca~ye.n). kontralto piyano 
Laşenski) ~ 20: Sait Edip ve orkestrası; 
20.30 : Profesör Hasan Ferit Alnum 
eserleri, Bayan Bedriye Tüzün, stüdyo 
orkestrası. tarafmdan, Dirijet: Hasan Fe
rit Alnar: 21: Radyo caz ve tanao crup
ları; 21.35: Son haberler, borsalar; 21.50: 
Orkestra eserleri (plik). 

BÜKREŞ 

13 • 15: Plak ve duyumlar ; 18: Orkes
tra: 19: Sözler; 19.20: Konserin süreği; 
20.15: Plik; 20.50: Sözler; 21.05: Keman 
konseri; 21.55: Teknik sorgulara cevap, 
22.05: Harp solo; 22.30: Duyumlar; 
22.45: Orkestra; 23.45: Yabancılara du· 
yumlar, konserin süreği. 

VARŞOVA 

16.30: Hafif müzik (şarkılar): 17: Ço
cuk programı: 17.20: Plak ; 17.45: Söz
ler; 18.20: Oda müziği; 18.50: Mizah; 
19: Şarkılar; 19.30: Sorgulara cevap, 
ıözler; l 9.45: Opera p!Uı, soylev; 2 ı: 
Orkestra. duyumlar; 22 : Şopen konseri; 
:.!2.40: Edebiyat; 23.05; Senfonik ıkonscr ; 
24.05: Danı pliklarL 

BELGRAT 

19.30: Ders: 20: Plik: 20.15: Duyum· 
lar; 20.30: Ulusal program; 21: Lyubli
yana'dan röle; 21.50: Orkestra ile halk 
müziti: 22.40: Orkestra konıı"ri: 23.10: 
Duyumlar; 23.30: Kentet müziii. 

VİYANA 

18.05: Yeni Avusturya müziği, cüzel 
sanatler; 19: Ekonomi, ders: 20: Duyıım. 
lar: 20.10: Aktüalite: 20.30: Senfonik 
konser (Oııwald Kabasta idaresinde) : 
22.50: Şen program : 23 : Duyumlar : 
23.10: Hafif müzik: 23.50 : Sözler, 24.05 : 
Hafif müzik; 1: Kuartet müziği (Viyana 
müzifi). 

HAMBURG 

15363 15161 15061 16255 16659 
16092 16821 16075 16484 17113 
17294 17597 17140 17463 18437 
18502 18127 18212 18305 18224 
18710 18793 18885 18177 19403 
19410 19801 19858 19214 19835 
19272 19057 19518 19667 19745 
19035 19378 19948 20677 20182 
20983 20720 20055 20701 20102 
20033 20514 21981 21202 21249 
21911 21004 22324 22474 22260 
22065 22606 22527 22615 22194 
22385 23797 23019 23380 23533 
23302 23654 23694 23081 23561 
23865 23866 24968 24887 24151 
24623 24116 25687 25197 25110 
25345 26348 26452 26290 26099 
26155 27258 27860 27005 27829 
27626 27239 27719 27132 28214 
28939 28633 28977 28346 28215 
28408 28336 28787 29712 29712 
29385 29943 29406 29759 29004 
29640 29151 

30 lira kazanan numaralar 
7 18 39 80 133 

694 779 868 334 106 
1817 1916 1424 1979 1917 

1070 2100 2931 2981 2455 

3723 3688 3422 3917 3292 

3888 4542 4803 4508 4319 

4187 4035 4735 4596 4741 

5687 5488 5537 5340 5738 
5512 5381 · 5ıss 5754 6008 
6607 6092 6877 6940 6()13 
6679 7247 7580 7171 7539 
7038 8965 8074 8144 8070 
8610 8313 8442 8613 8783 
9281 9222 9825 9848 9178 
9106 10170 10129 10995 10725 

11714 11391 11396 11868 11488 
11073 12114 13267 13803 13657 
13761 13280 13833 13368 13039 
14832 14930 14189 14739 14769 
14390 14591 14367 14677 14495 
14102 14035 14087 14466 14658 
15244 15062 15961 15310 15687 
15374 15618 15197 15034 15990 
16591 16828 16654 16509 16854 
16145 16566 17053 17191 17749 
17883 17762 17549 17520 17037 
18724 18334 18843 18U3 18552 
18934 18094 19066 19795 19995 
19446 19950 19772 19923 19861 
19112 20166 20559 20564 20575 
20904 20010 20439 21693 21779 
21061 21626 21031 21656 21181 
21618 21278 2?.322 22375 22293 
22263 22329 22191 22058 22365 
23851 23645 23589 23223 23657 
24890 24461 24547 24760 24109 
24797 24918 24741 24603 25879 
25374 25868 25518 25934 25761 
25938 26548 26810 26494 26627 
26105 26791 26276 26507 26230 
26798 26658 26829 26594 26422 
26771 27335 27452 27359 26572 
28096 28216 28530 28593 28502 
28014 28400 28288 29005 29262 
29041 29478 29926 29881 29475 
29719 29291 29874 

IBllL.GDLEIR 

ri ; 19.50: "Ayni adım ve ayni basışta" 
adlı müzikli yayım ; 21: Duyumlar; 21.15 : 
Ulusal cenı;lik programı: 22: Orkestra; 
23: Duyumlar; 23.15: Olimpiyat servisi ; 
23.30: Müzikli program arası; 24: Oda 
müziği. 

BERLİN 

18: Frankfurttan: Karışık yayım; 19: 
Halk müziği ve şarkıları (plak); 20: Ei
lenceli orkest'ra müziği ; 20.40: Aktüali
te; 21: Duyum ve &özler; 21.15; Ulu
ul program; 23: Duyumlar; 23.15: 
Olimpiyat sevrisi ; 23.30: Gece müziği ve 
dans havaları. 

BUDA PEŞTE 

18: Reportaj (Polisten); 18.45: Piya
no dersi: 19.20: Şiir: 19.45: hlıkçı ar
tistlerin piyano birlitile kona eri; 20.05 : 
Söylev; 20.35: Macar ıarkıları; 21.40: 
Duyumlar; 22: Opera orkestrası; 23.20: 
Hava raporu; 23.25: Caz; 24.30: Plak. 

• 
SİNEMALAR 
TiYA TR OLAR 

Naşit - Ertuğrul Sadi tiyatrosu: (Bay
ku~) ve (Hoşkadem gebe) 

ROSU: Saat 20,30 da (Kırmızı fener) 
* HALK OPERETİ: Fransız Tiyatro· 

sunda: (Bay - Bayan) opereti. 
* TEPEBAŞI, BELEDİYE GARDEN

BARINDA: Milzik - Varyete. 
* ŞEHİR TİYATROSU: Saat 20 de: 

(Tohum) 
* SARA V: Kartalların ölümü. 
* YILDIZ: Bir aşk gecesi. 
• TÜRK: Vonder Bar. 
* SÜMER: Kadm ne yapım? 
* AL~AZAR: 17 No .lı Polis otomobili. 
• ŞIK: Son günah un - Kokaraça. 
* MELEK: [Sevmek yatamak mı?l 
* KADIKÖY SÜREYYA: (Küçük 

Anna] 
* ÜSKÜDAR HALE: Garp cephesinde 

kanlı hücumlar • 
MÜZELER 

• Ayasofya müzesi: Saat 10 - 16. Gi
riı: 11 kuruı. 

• 

İstanbu l Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi 

774 Arnavutköy, Yenimahalle 

1627 Bostancı Çatalçcşme 

1628 
" 

' 1628 .. 
, 3645 Mahmutpaşa Daya Hatun 

5310 Yedikule Hacı Piri 

5329 · Heybeliada 

Sokağı 

Yenimahalle 

Çatalçeşme 

,, 

" 

Emlak No. Cinsi ve hissesi 

E. 43 Y. 81 Ahşap hane 

E. 15 Mü. harita 142 247 metre arsa 

E. 15 Mü. harita 102 191 metre arsa 

E. 15 Mü. harita 66 137 metre arsa 

Hisseye göre 
muhammen !{. 

300 T. L· 
açık arttırına 

280 ,, 

230 ,, 

154 •• 

Kalcılar han 3 üncü kat 24 Kagir oda 150 ,, 

Ağaç Kakan Mekteb 

E Yalı Y. Ay Yılqız 

E. 9 Y. 67 - İçerisinde kuyusu ve ağaç-
67 /1 tarı ve evi bulunan 8268 met 

re bostanın 2/ 6 His. 1200 kapalı 
zarf 

E. 40 Y. 74 Ahşap dükkanın 1/ 32 His. 15 açık 
arttırına 

6147 Ayvansaray Atik Mustafapasa Hamam E. 23 Y. 29 29 metre arsa 116 " 

6307 Kasımpaşa Eyyüyüm Ahmet Caınmii Şerif E. 44-44 Mü. 73 metre arsanın 1/2 His 40 " 
Y.51-53 

6713 Edirnekapı Çakırağa Yanaki Kalfa E. 16 Y. 12 57 metre arsa 60 ,. 

Edirnekapt Avcubey Türbe E. ve Y. 14 25 metre arsanın 2/3 His. 20 •• 

6983 Fatih Dülgarzade 

7364 Boğaziçi Yenikj:)y 

Yeni E. 9-11 Y. 5-7 Harita 778 93,20 metre arsa 1000 kapalı 
zarf 

E. Bitinci 
Y.Salkım küpe 

E. 1-3-7- 9 
Y. 3-7-9-11 

"Üç hane ve bir ahır 1300 ,, 

Yukarda evsafı yazılr gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 25-11-935 ta· 
rihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonolariladır. 

ESKİ OSMANLI İMPARATORLU
GUNUN TAKSİME UGRAMIŞ DÜ
YUNU UMUMİYE MECLİSİ 

Beyoğlu Birinci Noterine: 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahalle -

Paris 9 İkinciteşrin 1935 sinde Şişli sokağtııda 26-1 numaralı 

cı/0 71/2 faizli1933Türk 
borcu tahvilleri hamille

rine tediyat ilanı 
Eski Osmanlı İmparatorluğunun 

taksime uğramış Düyunu Umumiye 
Meclisi, her üç tranşa aid % 7 1/ 2 
faizli 1933 Türk borcu tahvillerinin 
25 ikinciteşrin 1935 vadeli olan 5 nu
maralı kuponunun tediyesine, Anka
ra, İstanbul, Paris, Londra, Berlin, 
Frankfurt-s/ -Mein, Roma, Amister -
dam, Viyana, Brüksel, Anvers, Bal, 
Cenevre' Zurih ve Budapeşte piya -
salarında , bu tarihden itibaren başla
nacağını alakadarlara ilan eder. 

Bu kupona gayrisafi olarak 18. 7 5 
Franıız frangı tediye olunacak ve muh 
e i 'tneml ketler yUrUr anunlııra 

göre icabederse vergiler bu tutar ü
zerinden alıkonulacaktır . 

Hamiller, bu tutarı Pariste Fran -
sız frangı olarak alacaklar ve diğer 
piyasalarda kendilerine işbu tutarın 

kuponların verildiği tarihteki rayiç ü
zerinden dene§i verilecektir. 

İşbu tediyata gerekli altr aylık 

karşılklar birinci ve üçüncü tranşlar 
için ıPariste Osman! Bankası nezdin 
de ve ikinci tranş için Berlinde Deu
tsche Bank und Disconto - Gesell
schaft nezdinde teşkil edilmi§tir. 

Diğer taraftan meclis, 22 nisan 
1933 tarihli itilafname hükmüne tev -
fikan haiz olduğu salahiyete binaen, 
Fransız frangını' 25 Mayıs 1936 va
deli gelecek kupon için tediye akçesi 
olarak korumaya karar verdiğini ha
millere bildirir. 

25 İkinciteşrin 1935 vadeli kupo
nun tediyesile yükümlü bankalar §Un

lardır: 
Ankarada: Türkiye Cümhuriyet 

Merkez Bankası ve Osmanlı Bankası. 
İstanbulda : Türkiye Cümhuriyet 

Merkez Bankası, Osmanlı Bankası ve 
Deutsche Bank und Disconto - Ge -
sellschaft. 

bakkal dükkanımdaki bütün malları 

Nikola Suvermezli'ye, Dairenizden 

tasdikli 11.11.1935 tarih ve 20044 nu 

mara altındaki senet mucibince' sa

tup teslim ederek bu dükkandan ala· 

kamı kestim. Ale!Usul ilanını iste -

rim. 

Beyoğlunda Hamalbaşında 28 llo. 

Fehmi bey apartımanında 8 numero -

lu dairede oturan Vasil oğlu Sava 

İstanbul Altıncı İcra Memurluğun

dan: 

İpotekten dolayı açık artırma ile 
paraya çcvrilmeıine karar verilen ve 
tamamına yeminli üç ehlivukuf tara· 
fından (2443) ikin bin dört yüz kırk 
üç lira kıymet takdir edilen Boğazi
çinde, Çengelköyünden Taşocağı ve 
halen Bayır sokağında eski 16 yeni 
12 numaralı 1200 arşın yani 686. met
ro murabbaı ma' bahçe bir bap hane
nin yarısı açık artırmaya çıkarılmış o
lup 6-12-35 tarihinden itibaren şart
namesi herkesin görebilmesi için dai
re divanhanesine talik edilecek ve 16· 
12-35 pazartesi günü saat 14 den 16 
ya kadar İstanbul Altıncı İcra daire
sinde satılacaktır. Müterakim vergi, 
vakıf icaresi ve tanzifat ve tenviriye 
rüsumu borçluya ait olup artırmaya 
iştirak için yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi alınır. Artırma bedeli muham

men kıymetin yüzde yetmiş beşini 

bulduğu takdirde ihale yapılacaktır. 

Aksi halde en son artıranın taahhüdü 

baki kalmak üzere artırma on beş gün 
daha temdit edilerek 31-12-35 salı gü 

nü ayni saatte muhammen kıymetin 

yüzde yetmiş beşini buldu
0

ğu takdirde 

en çok artırana ihale edilecektir, bul

madığı takdirde 2280 numaralı ka -

nuna tevfikan satı§ geri bırakılacak • 

tır. 2004 numaralı İcra ve İflas kanu-

- Çinili Köşk - Eski ııark eserleri mü • · nunun 126 ıncı maddesine tevfikan i
zesi: Saat 10-16. Giri1: 11 kuru,. potek sahibi alacaklılar ile diğer ala-

• Türk ve Islam eserleri mı.izeıi: Saat 
10 - 16. Giriş: 11 Kuru,. 

• Yedikule: Saat 10-16. Giriı 11 kuruş. 

• Ticaret ve Sanayi müzeıi: Saat 10 -
16. Parasız. 

* Askeri mi.ize ve sarnıçlar: Saat 10-16, 
• Topkapı sarayı müzesi: . Bugün kapa. 

Giriş: 52 kurue. 

• 
DAVETLER 

Aksaray Gençler Birliğinden: 
Görülen lüzum üzerine birliğimizin 

fevblade toplantısı 12-11-935 pazar 
sabah saat 10 da birliğimizin Aksa -
raydaki lokalinde yapıla<:ağından sa
yın arkadaşlarımızın gelmelerini dile 
riz. 

• 
Hukuk talebe cemiyeti cenel ıelı:reterli

iinden: 
Cemiyetimizin yıllık koncresi 17-11-935 

pazar aünü ıaat 9 da İstanbul Halkevi lr.on 
ferans salonunda yapılacaimdan i..za ar • 
kadaslarm celmeleri. 

• ÇABUK SIHHi 
YARDIM TEŞKiLAT! 

kadarların ve irtifak hakkı sahipleri

nin dahi iş~u gayri menkuldeki hakla 

rını ve hususile faiz ve masrafa dair 

olan iddialarını evrakı müspiteleriyle 

yirmi gün içinde dairemize bildirme

leri lazımdır. Aksi halde hakları tapu 

sicilleriyle sabit olmadıkça satış bede

linin paylaştırılmasından hariç kalır
lar. Alakadarların işbu maddei kanu

niyeye göre hareket etmeleri ve daha 

fazla malumat almak istiyenlerin de 

.935/ 2620 dosya numarasiyle memu -

riyetimize müracaatları ilan olunur. 
(16529) 

• 
İstanbul İkinci İcra Memurluğun -

dan: 
Haciz altına alınmış olup paraya 

çevrilmesine karar verilen bir adet ka 
sa, bir kartonyer ve bir büyük çini so 

ba 26-11-935 salı günü saat 12 den 
itibaren Karaköyde büyük Tünel hanı 

İstanbul Asliye Altıncı J-Iukıık 
Mahkemesinden: ·d• 

Lüna tarafından kocası Sirkecı 
Demirkapıda Kum sokak Linos ap•~ 
tımanı 3 sayılı dairede oturan tsr~ 
oğlu Nisim aleyhine açılan boşan jtıı 
davasında müddeialeyhin ikametg ili 
meçhul olduğuna mebni daveti~~~ e 
on beş gün müddetle ilanen te~lıg~c 
tahkikatın 21-12-935 cumartesı s• 
10 na talikine karar verilmiş ve dad.' 

ı• 
vetiyenin bir nüshası da mahkeme ıı, 
vanhanesine asılmış olduğundan ıtl ıııı 
ayyen gün ve saatte asliye aluncı sı 
kuk mahkemesinde hazır bulunrtı• r 
aksi takdirde tahkikat giyabın~~ Y"' 
pılacağı lüzumu tebliğ yerine ılan 
lunur. (16526) 

Beyoğlunda Pire Mehmed aoka~~ 
da 1 No. lu kömür deposunda At• 
oğlu Muatafa kapudan ile J{öınUr' 
Ali kapudana . • 

İst: 3 üncü icra memurluğundatı·it 
Ter Pandos Marinonun mezkur ~, 

No: lu dükkanın tahliyesi ve 154 1~e 
ranın 855 kuruş mahkeme masraf ! 

müteselsilen icra masrafile berab~~ 
tahsili hakkında Beyoğlu üçüncü sıl34 
hukuk hakimliğinden aldığı 5.5ı9 ,ı 

. N 1 ·1· infa tarıh ve 935 - 11 o. u ı amın ·r 
talebile verilen 30/ 5/ 935 tarihli t•~1 , 
talebi üzerine adreslerinize gönderi , 
len icra emirlerine müba§irleri tar•,e 
fından meşrubata nazaran bu adrt~tr 
olmadığınız anlaşılarak i~an~n. te1,. 
ğat yapılmasına karar verılmıştıt·. ôe 
rihi ilandan itibaren otuz gün içın dJ 
yukarıda yazılı borç ve masrafları ıı• 
iremizin 935/1033 No: lu dosY85~~ 
ödemeniz ve yukarıda adresi y• ad 
yeri tahliye etmeniz lazımdır. Bıı ~rıl 
det içinde borcu ödemez ve ~~c del' 
tahliye etmezseniz tetkik mercıın itle 
veya temyiz ve yahut iadei muhatce ıtl 
yolile ait olduğu mahkemeden icra~ti• 
geri bırakılmasına dair bir karar g ).j 

rilmedikçe cebri icra yapılacağı ..,e dj 
ne bu müddet içinde mal beyanıllite 
bulunmanız bulunmaz iseniz he:::ı.ı • 
tazyik olunacağınız ve hakikate ile 
hatif beyanda bulunursanı; haP

5 
tr 

. ·n tt 
cezalandırılacağmız icra emrını 

1 
nııt· 

liği yerine geçmek üzere ilan (~:szl) 

----------------~ 
J KUÇUK ILAl'IL_g 

ıco" 
Arayıp bulamadığınız şey bern 

forlu, hem havadar hem ucu:ı: ( 

Kirahk Apartmanla 
Şi!Jli Bomonti Bulgar çarşı Efe tO" 

kak 46-48 telefon 49309. 

------------------~ 
A . M • y ·1 -e sUrO" 
slıye ahkemesı enı e ... 

sun dan: . . µıoıı 
Davacı İzak Bardavit vekıh ô• 

Amarafüle müddeialeyh Hasırcılıııır dl 
. kJtl 

22 No. da dükkanın ı:emın ,i· 
nıükim Yaşara vaki tebliğatta ınıııtl i! 

. ·-· ıniib'~ 
leyh semti meçhule gıttıgı 1" 

aıı 
tarafından verilen meşrubattan ~ 

bı. t icr•11 
Şılmış olmakla tıanen te ıga ·t<•' 

A tab1<1 
na karar verilmiş ve yevmı , 

26-11-935 salı saat 14 de bırakıl~e' 
A •• de geı 

oldug- undan ve mezkur gun ,,. .. t•" 
diği veya bir vekil göndermedığı 1 

d b kıl•" dirde tetkikatın gıyabın a a 
ilin olunur. ~16522) 



• ::::-:.:: 
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ı. Kızılay Cemiyeti 1 kezi Satınalma Komisyonundan: 
;::::: G 1 M 5-~ ene erkezi Ambar Direktörlüğünden: = 
;::= Eıkişehirin Karacaşebir kayGnde Kızılay ambannda bulunan § 
;:::: ve 0 170 -......, O,, lira değerinde olan ••3" Fiat, "9,, Berliye, "2,, Perle., S 
;::::: "2 l 
;:::: '' atil kamyonile "1,, Albiyon marka tamirhane otomobili ye § 
=::; bir pr t 1 k -~ ea ezgahı g-erek perakende ye rerek toptan a ma üzere = 
~ açık arttırma yolile ıahşa çıkarılmı,br Göımek iıteyenlerin her =: 
~ gOn ve arttırmaya girmek için de 14-11 935 perşembe fÜDÜ pey § 
s=:akçelerile adı geçen ambara relmeleri ilin olunur § 
llııı111111111111111ı11111111111111ıııııı ııııııııııııııııııııı ı 111111111111111111~ 

9032 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satınalma Komisyonundan: 

İtlafıfar ameliyatında kullanmak üzere 30 ila 50 ton 
Çubuk kükürt eksiltme ile satm alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli kilosu 18 kuruştan 9000 liradır. 
B - Kükürt şartnamesi İstanbul Limanı Sahil Sıh

hiye Merkezi Levazımından parasız alınır. 
C- Eksiltme 15 İkinciteşrin 1935 cuma günü saat 

'ıs te Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul 
lırnanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Komisyonunda 
:Yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat parası 6 7 5 liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olanların 935 senesi Ticaret 

Odası vesikası göstermeleri mecburidir. 
G - İsteklilerin saat on dörde kadar teklif mektupla-

rını Komisyona vermeleri lazımdır. (6823) 8784 ......____ _____________________________________ _ 

... inhisarlar lstanbul Başmüdürlü-
9ünden: 

Kırk kalem evrakı matbua kağıt ve malzemesi merke
zimizden verilmek üzere tabettirilecektir. 

A - Tahmin bedeli 3 7 5 liradır. 
B - Şartnameleri İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 

Merkezi Levazımından parasız alınır. 
C- Eksiltme 19 İkinciteşrin 935 salı günü saat 14 te 

Galatada Kara Mustafa Paşa sokağın'da İstanbul Lima
n.ı. Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma komisyonunda ya-
pılacaktır. 

D - Eksiltme açık olacaktır. 
E - Muvakkat teminat 29 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin matbaa sahibi oldukla

rına dair Ticaret ve Sanayi odasının 9 3 5 senesi vesikası
nı göstermeleri ve muvakkat teminatlarını saat on dörde 
kadar vezneye yatırmaları lazımdır. ( 6909) 

8912 

lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Yeni hal binası için dört tane çöp arabası pazarlığa konulmuş
tur. Bu arabaların hepsine 490 lira 56kuruş bedel tahmin olunmuş 
tur. Keşif evrakı Levazım Mü<iürlüğünde görülür. Pazarlığa 
girmek isteyenler 37 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 15-11-935 cuma günü saat 16 da Levazım Mü
dürlüğüne müracaat etmelidir . . (B) (7133) 

Düşkünler evine lazım olan 2000 kilo mercimek açık eksiltme
ye konulmuş, ihale gününde isteklisi bulunmadığından eksiltme 
15 İkinciteşrin 935 tarihine uzatılmıştır. Şartnamesi levazım mü
dürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. h 
arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 19,5 liralık mu
vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 15 lkinciteşrin 
cuma günü saat 15 de Daimi encümende bulunmalıdır. (7139) 

lstanbul 4 üncü icra memurlu§undan : 

Emniyet Sandığına İçki satıcılığı tezkerelerinin hükmü İkinciteşrin 935 
nihayetinde bitecektir. Yenilemek gerektir. Birincikanu
nun birine kadar tezkeresini yenilemiyerek içki satanlar 
kanunen ceza görürler. Kolaylık olmak için Beyoğlu sa- Birinci derecede ipotekli olup üç ehli vukuf tarafından 
trcılarma İkinciteşrinin 15 inden 22 sine İstanbul ve di- tamamına 3448 lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde, 
ger tnahaller satıcılarına da lkinciteşrinin 22 sinden so- Çengelköyünde, Çengelköy ve Hamam çeşmesi cadde -
nuna kadar gün belli edilmiştir. Son günlere bırakılmı- sinde eski 163 mükerrer, 163 mü, 163 mü, yeni 2, 59, 61, 
Yarak vaktinde başvurmalarını dileriz. 63 N o. lu altında dükkanı olan bahçeli bir hane ile üzeri 

Gelecek satıcılar eski tezkerelerile nüfus kağıtlarını ve odalı diğer bir dükkan açık arttırmaya vazedilmiş oldu -
birer fotoğraf beraberlerinde getirmelidirler. (6751) ğ"undan 25,12,935 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 

8939. 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edile
ıl"iiiiii.ö=--- -------------------------------- cektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 7 5 ini 
-~K~a~p!!!!a~l~ı ~Zi!i!!a~r!!!f!!!!!!!!!U~-~s-~-·~~u~ıiiiiiii·ıiiiiiileiiiiiiiiiiiiii~~~' bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Ak-

si takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üze-

E ks l• ı t m e ı·ıa.A. nı re arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 9,1,936 ta
rihine müsadif Perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar 

il 

S B 
keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında art-

u•• m er an k tırma bedeli kıymeti muhammenenin o/o 7 5 ni bulmadı
ı ı ğı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan 
11 

geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek Umumi Müdürlüğünden: 11 istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 1,5 nisbetindc 

1 - lzmit kl§lt ve Karton fabrikasına alt Re· 
"ir, lşCjl yıkanma yeri, genel glrlf, Yollar1, deko• 

1
, 

"il Pozu ve anrotman işleri vahidi fiat esası ile 1

' 

eksiltmeye Cjıkarllmışt1r. Bu işlerin tahmlr:- edllen 
bedeli 44,662 Lira 24 kuruştur. 1

' 

2 - Bu işe ait evrak şunlard1r: 
a ) Eksiltme 9artnamesi 
b ) Mukavele projesi 
c ) Fenni tartname 
d ) Husust tartname 
e ) Metraj ve ketif hulasa cetvell 
f ) Projeler 

lstlyenler bu evrakı 223 kuruf mukablllnde ı 
SUrner Bank Ankara fUbesinden alablllrler. f 

3 - Eksiltme 25 ikinci tefrln 1935 pazartesi ı ! 
9Unu saat 15,30 da Ankara'da Ziraat Banka•• 
binasında SUmer Bank Merkezindeki Komi•yonda 
»apııacaktlr. 

4 - Eksiltme kapah zarf u•ullle yapllacaktır. 
S - Eksiltmeye girebllmek için iateklilerin 3,349 lira 70 kuruş muvakkat teminat vermesi 

"e rnaıt ve fennt bakımdan bu işi muvaffakıyetle 
başarabilece§inl vesaikle isbat etmesi ıazımdtr. 

e - Teklif mektuplar1 yukarda yazıh gUn ve 
•aatten bir saat evveline kadar mUnakasa komls· 
Yonuna verlleblllr. Posta ile gönderilecek mek· 
t'-'Pların nihayet ihale saatinden bir saat evvel 
9efrnı, ve zarfın kanuni 9ekilde kapatllmıt alma· 
•ı lazımdır. 

---

~ ---------------------------------------
Ankara Nümune Hastanesi Baş 
labipliğinden: 

l\:apalı zarf usuliyle münakasaya konulan 309 kalem 
~latı cerrahiye ve tıbbi malzemenin ihale gününde ta
.~P zuhur etmediğinden pazarlıkla mübayaa edilmek 
U~ere on beş gün müddetle tekrar münakasaya konmuş
tur. Talip olanların 25 Teşrinisani 935 pazartesi gunu 
~aat 1 O da hastanede teşekkül eden komisyona teminat-
arı ile birlikte m~iracaatlan ilan olunur. (3343) (7119) 

pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
hamil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irti
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarif e dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile bir
likte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında 
birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
haklan tapu sicilli ile sabit olmayanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviri-
ye, tanzifiyeden mütevellit belediye rüsumu ve Vakıf 
icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla ma
himat almak istiyenler 14,12,935 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için dairede açık buulndurulacak 
arttırma şartnamesile 934/2018 No. lu dosyaya müra -
caatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri 
ilan olunur. (7127) 

jEVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 1 

Boğaziçinin en değerli ve şerefli yerinde bugün kö • 
mür depoları olarak kirada bulunan iki parça arsa. 

Değeri Pey parası Kapı No. Harita No. Miktarı 
Lira K. Lira K. eski yeni 

11292 00 864 90 105 119/2 

12306 00 012 95 105 119/3 

• 

2 

1 

, , 
3242 metro mu
rabbaındaki ar
sanın bütiınü 

3533 metro mu
rabbaındaki ar
sanın bütünü 

(2957) 

Yukarda kıymet, emlak ve harita numaralan yazılı 
olan ve 119 No. 1ı yalıdan ayrılmış bulunan Kuruçeş -
mede bir yanı tram~ay caddesi ve bir yanı deniz ve bu 
gün kömür qepoları olarak kullanılan iki parça arsa ka
palı zarf usulile yapılan arttırmada istekli çıkmadı
ğından pazarlıkla satılmalarına karar verilmiştir. Üster
mesi 5-12-935 perşembe günü saat 15 te komusyonda 
yapılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey paralari-
lc mahlUlat kalemine gelmeleri. ( 7122) o 

Hayat Sigortalarında Değerli 

Bir Yenilik 
Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve maluliyetin 

actlanndan çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te· 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile bayat ıigortalannda mühim bir inkılap yapmıştır• 
Çünki bu sigorta ile : 

Ölilm ve malQJiyet temin olunur - her sene nakdi temettO verilir -
vefat halinde milemmcn meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin bita• 
mında sigortalı hayatta bulunuru ve malQliyete uğramamı§ ise miıem• 
men meblağ % 10 fazluiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi malfiliyet 
müddetince ücret alınmaz - daimi ma!Qliyct halinde milemmen meblağın 
3 10 u senelik irat olarak veriliı ve vefatta ve ya mukavclenamcnin bita· 
mmda müemmen mebliğ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün f aideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 

Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 2053 t' .. 
Umumi acentalığı : Galata. Unyon han. Telefon: 44888 

872Z 

latanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Mevkii Cinai Miktarı Tah. Fi. Teminatı İhale Saati 

Ton Ku. ıan. Lira tarihi 

Ezine Un 220 14 50 2310 2-12-935 14 
Bayramiç Un 165 14 50 1795 3-12-935 14 
Bayramiç Un 176 14 50 1914 4-12-935 14 

Ezine ve Bayramiç için kapalı zarfına talip çıkmadı
ğından tekrar kapalı zarfla alınacaktır. Unun miktarı 
teminat ve ihale tarihleri yukarda gösterilmiştir. Şart -
namesi eskisi gibidir. İsteklilerin kanunun 2,3 üncü 
maddelerinde yazılı vesaikle teklif mektuplarının ihale 
saatinden bir saat evvel Bayramiçta Tümen Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. (453) (7145) 

* • • 
Pınar hisarın 2 6 2 ton ar -

pasına, Al pullunun 81 ton 
arpasına, Vizenin 5 2 ton sa
mamna, Alay Iarın kuru so
ğanına, makarnasına, pata -
tesine istekli çıkmadığından 
hepsi de birer ay pazarlığa 
konularak ilk pazarlığı 15-
11-935 cuma günü saat 14, 
1 5, 16 ya bırakılmıştır. ls • 
teklilerin Vize satmalma ko
misyonuna gelmeleri. 

(442) (7039) 

rı 32550 lira olup ilk pey 
parası 2442 liradır. Şartna
me ve evsafı her gün Çorlu -
daki Komisyonda görülebi
lir. Eksiltmeye gireceklerin 
zarfları açma saatinden bir 
saat önce kanunda yazılı ve
sikalarla birlikte teminat ve 
teklif mektuplarını vermele-
rı. ( 438} (7022) 

9013 

Vize A~pul;u iç~n 60 şar Dr. A. KUTiEL 
ton ve Pınarhisar için 100 Karaköy Topçular caddesi N.33 

8795 
ton ki ceman 2 2 O ton ek-

meklik un kapalı zarfla alı- ~~~..,. A K B A ~~~!"il 
nacaktır. İhalesi 26 İkinci-

11 
ı · 

teşrin 935 Salı günü saat müesseseleri 
16 dadır. Vizeye ait unun Bütiin kitaplannı:ıı, Levuım 

doıyanıa, Ecnebi H Türkçt' 
muhammen fiatı 14 Kr. 7 5 liıanlarda ruete "e mecmu•· 
santim Alpulluya ait unun larınız.ı en iyi oeraitle 

muhammen fiatı 14 kuruş Akba müesseselerinden 
50 santim ve Pmarhisara tedarik t'debilırain ·ı 
ait unun muhammen fiatı '•!i!-!!!i!!!!!!!i!!!i!i!!l!!!!!!!!~~~~~~~• 
15 kuruştur. Hepsinin tuta~ 8716 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: ltarakl5y ltl5prtıbatJ 

Tel 42362 - Sirkeci MUhUrdar· 

, 11111 ude Han. Tel 22740. 111111 

Ayvahk yolu 
ANTALYA npuru 13 İkin· 

citeşrin ÇARŞAMBA 1rünil aa

at 19 da A YVAL·GA kadar 
17094, 9150 ' 

Mersin yolu 
ÇANAKKALE vapuru 14 

lkinciteşrın PERŞEMBE ıünü 

ıaat 11 de PAYAS'a kadar 
170951 9151 . ~-. 
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OSRAH llboratuvarlartnın 
yeni meydana getirdikleri 
OSRAM " D ,, ampulleri 
fennin bir mucizesi tellkki 
ediliyor. Çifte spiralll olan 
OSRAM " D ,, llmbalars 
tabiT sarfiyatla pek 
~ok ı ş ı k verirler • Cere· 
yandan tam manasile isti· 
fade etmek isteyenler 

OSRAM"D 
" ampullerini diğer llm· 

halara tercih etmelidir· 
ler. Adi ucuz llmbalara 
nazaran O/o 40 istifade· 
lidir. 

HERVEA 
Çay yerine kaimdir. 
Çay yerine " HER- , 
VEA" tabir edilen 
ve fazla mıktarda 
idrar veren nebat 
hülasasını aldığınız
da hamııı bevli ihrac 
ve uzviyetinizde kuv 
vet hiaaederek ve bilhassa : 

Romatizma -jrllartndan 
! kurtulacakaıniz Hernevi tafsilat 

ı ve aipari~ için Galatada Voyvo
da cadduinde Ünyon hanında 
49 numarada B. Tubiniye müra-

ı caat. Posta kutu•u: 1139 Galata 
Londra H. J LEE. müatemlekit 
müatabzarah fhracai ve ithalat 

ı müeaaeaab Türkiye mümessili: 
l ı Şark Mukez Ecza Deposunun 

butüo şubelerinde de ıahlmaktadır 

8962 1 

TIFOBIL Dr. Ihsan Sami 
Tifo ve paratifo hastalıklarına tu
tulmamak için ağızdan alman tifo 
haplandır. Hiç rahatsızlık vermez. 
Herkes alabilir. Kutusu 55 kuru. 

8885 

Ademi iktidar 
lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer- ve 

Bel gevşekliğine 
kezi Satınalma Komisyonundan: HORMOB.N 

8 İkinciteşrin 935 cuma günü saat 14 te açık eksilt- ' 1 I 
n1eye konulan Büyükdere Sahil Sıhhiye Merkezi iskele Tafsilat: Galata posta kutusu 

~~~~~~ 1255 
tamiratına istekli zuhur etmediğinden eksiltme on gün • 
müddetle uzatılmış ve 19 İkinciteşrin 935 salı günü saat 
on beşte ayni şerait ile tekrar eksiltmesi Galatada Kara 
Mnstafa Paşa sokağında İstanbul Liman Sahil Sıhhiye 
Merkezi Satınalma komisyonunda yapılacaktır. İstekli
lerin şartnamesini görmek üzere merkez levazımına mü-
racaatları. ( 7054) 9056 

. 
Nafıa Bakanlığından: 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satmalma 

Komisyonu ilanları 

İdareleri İstanbul Leva
zım amirliğine bağlı kıtaat 
için 4200 ton buğdayın kır
dırılması 26-11-935 Salı gü
nü saat 15 de Tophanede 
Satınalma Komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi ya -
pılacaktır. Muamele ve ko

250 gramhk ambalaj 

T U R Y A G saf, hazmi kolay ve bütün yemekler 

için kullanılan mükemmel bir nebati mutbah yağıdır. 

Çok idareli olup, atet teıirile tebahhur edecek hiç bir 
maddeyi muhtevi değildir. 

Kendi ambalajında bir kaç ay taze olarak muhafau 
edilebilir. 

Sal nebati TURY AG ile pişirilen yemekler çok lezzetli 
olur. 

TüRl<iYE YACf VE MAMULATI 
SANAYii LiMiTED ŞiRKE Ti 

istanbul • izmir 

13-11-93, ==~ 

Bakanlık müzesine yaptırılacak 7 34,44 lira keşif be
delli 4 adet camekanlı dolap ile 4 adet teşhir masası açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 26-11-935 salı günü 
saat 15 te Ankarada Bakanlık binasında yapılacaktır. 

isteklilerin Ticaret odası vesikası ve 55,08 liralık mu
vakkat teminatları ile birlikte ayni gün ve saatte komis
yonda bulunmaları lazımdır. İstekliler bu husustaki şart 
nameyi Bakanlık Malzeme Müdürlü&'ünde görebilirler. 

ruma vergileri ciheti aske- ~~~~iiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--~~iiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiii~~~~~~iiiiiiiiii~~~~!i!!!!!!~ 
riyeye ait ~lmak kalın ve in- ----------------------------------

•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı .• ,,,,.,,,,.,,,,.us 
K A Ş E ( 3 2 s 3 ) ( 6 9 8 2 ) 9089 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 17853 lira olan 32 kalemden mü
rekkep şef yazıhanesi, etajerli ve etajersiz memur masası, 
telgraf makinesi masası, orta masası, etajerli küçük me
mur masası ve etajeri, komodin, telefon etajeri, dosya, 
kurşun,yangın ve abonöman karneleri ve ihtiyat bilet, 
eczane için ilaç dolapları, sandalye şef dötren, evrak, im
dadı sıhhi, şamdan, alet ve mektup sandıkları, tahta ka
ğıt atacağı, 2 ve S metrelik tahta rampa, fıçı rampası, i
lan tahtası, etiket levhası, 4 metrelik tahta merdiven, 
tahta ayak altlığı, laboratuvar için çalışma, eczacı için 
çalışma ve eczacı yazı masaları 25-11-1935 te pazartesi 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 
1338,97 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulun
madığına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler Ankarada malzeme dairesinde ve 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde parasız 
olarak dağıtılmaktadır. ( 7033) 9055 

~·ııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

§ Türk Hava Kurumu · § = -
-----~ Büyük Piyangosu 

~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zenain etmiştir ~ 
= 2 ci Keşide 11 • 1 ci Klnun • 935 dedir. § 

~ Büyük ikramiye ~ -= 30.000 Liradır ~ = -§ Ayrıca·15,000,12,000, 10,000 Lirallk ikramiyelerle~ 
=: (20,000) Llrahk bir mUklfat vard1r. 5 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENiCE 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi. 100.- Basıldığ'ı yer: TAN matbaası. 

ce kepek müteaahhide ter
kedilmek şartile Buğdayın 
beher kilo kırma ücreti S S 
santimdir. Muvakkat temi -
natı 1732 buçuk liradır. 
Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin kanunda istenilen vesi
kalarla aşartnamede yazılı 
şeraitini haiz olanların teklif 
mektuplrını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (243) ( 6919) 

. . 9006 

* "'* 
İdareleri İstanbul Leva-

zım amirliğine bağlı kıtaat 
için 65 ton sadeyağ 26-11-
935 Salı günü saat 15,30 
da Tophanede Satmalma 
Komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli beher kilosu 
80 kuruştur. İlk temi-
natı 3850 liradır. Şart

namesi her gün Komis
yonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalariyle be
raber tekliflerini ihale saa
tinden bir saat evvel Komis
yona vermeleri. ( 2 41 ) 

(6920) 9007 

* "' ~ 
Askeri Tıbbiye talebeleri 

için yüz takım maa şapka 
harici elbisenin kumaşı cihe
tiaskeriyeden verilerek diğer 
malzemesi müteahhide ait 
olmak üzere 25-11-935 Pa
zartesi günü saat 14 de Top
hanede Satınalma Komis
yonunda açık eksiltme ile a
lınacaktır. Tahmin bedeli 
1000 liradır. İlk teminatı 
7 5 liradır. Şartname ve nü
munesi Komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. 

(250) (7026) 9019 

-~-
TOZU iLE BiLCüHLE 
MUTBAI' EŞYA VE 
EOE VATINIZl.BANYO· 
LARINIZI VE SAiREYi 
YORULMAWSIZIN TE· 
MiZL,_YiB PAALATABi· 
LECEGiNiZi MATIAlNIZ· 
OA jfUTUNUZ. 

' BiR 

TURAN 
MAMULATIDIR! 

~~~~~~~~~~· 

VAPURCULUK 
Türk Anonım Şirketi 
lıtanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Galata şubesi Tel: 43663 

Trabzon yolu 
AKSU vapuru 14 lkınci Teşrin 
PERŞEMBE günü saat 20 de 

HOP~YA kadar. 

N O ALMINA 
Grip - Nevralji - Baş ve diş ağrılan - Artritizm - Romatizrrı• 

•ıııi•ıııı• ıııı •ııı ı ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııll 
""" 

Ayar işyarı Aranıyor 
Marmara bölgesi öl~üler ve ayar 

başispekterliğinden: 
U ray grup merkezlerinde çalıştırılmak ve ücretleri 

uraylarca ödenmek üzere san'at mektepleri mezunları 
üstün tutularak 45-150 lira aylık ücretle ayar işyarlaı1 
arandığından isteklilerin nüfus ve askerlik kağıtlarınıtı 
ve tahsil belgelerinin birer kopyasını ve kısa bir hal ter "' 
cümelerini dilekçeleriyle birlikte getirerek imtihan edil.
mek üzere 18-11-935 pazartesi günü saat 10 da İstan
bul yeni postahane arkasında Beyker Hanında Mannara 
bölgesi ölçüler ve ayar baş ispekterliğinde bulunmaları· 

(6784) ~ 

• • 
ıpı K nan~ 

I Sizi soğuk alğınhğından, nezleden gripten 9'•ft 
ve diş a~rllarından koruyacak en iyi ille budllt• 

ismine dikkat buyurulması 

Harp Akademisi Satınalma 

Komisyonundan: 
Harp Akademisi matbaası için muhtelif matbaa rn.a!: 

zemesi 25 İkinciteşrin 935 Pazartesi günü açık eksıl .. 
me ile satın alınacaktır. ( 648) lira ( 6) kuruş muh~11 Bartın yolu men fiatıdır. Şartnameyi görmek istiyenlerin h~r ~5 

BARTIN vapurn 13 ikinci Teş- saat g dan 16 ya kadar ve eksiltmeye girecekl~rın ·ı1' 
rin ÇARŞAMBA saat 19 da İkinciteşrin 935 Pazartesi günü saat 14 de 48 Iıralık 1 

C 
. rı~ 

~i-de~y-e~k-a~da~r·--~~~iiiiiiiiiiii~• teminat makbuzları ile Yıldızda Satınalma Komısyo oo' 
• na gelmeleri. ( 6945) 9 


