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Facia Kurbanlarından Dokuzu DUn izmirde, 
Birisi Urlada Merasimle GömUldUler . . 

IVlesul Ve Mevkuf Kaptanın Dün MISIR iSTi!<LAL iSTiYOR 

Ahnan ifadesi 3 Saat Sürdü Kahirede Kanh Hadiseler Oldu 
Yepyeni Bir Mesele: Vapurlar iskelelerden İngiliz Konsolosluğu Taşlandı 

Aldıkları Yükleri Tartmıyor, 
Bunun İçin De iki Misli Yük Taşıyorlarmış! 
ilk Kafile Bugün Geliyor - Hastanedekiler 
Yürekler Parçahyacak Şeyler Anlatıyorlar -
450 Bin Lirahk Eşyanın 200 Bin Lirahğı 
Sigortah - Kaptanın Mes'uliyeti Anlaşıhyor 

lahkik heyetleri Yeni Tebliğ Neşredilecek · 
işe başladılar 

ı,•111tuı lnebolu kaptanı Mehmet 
rı ~li adliyeye gönderiliyar 

ltııır bı.ıauai fotoiraf muhabirimizin 
reaimlerinden] 

ttı~" deniz f aciaaı tahkikatı ile 
itte~l olmak üzere Izmire giden 
lli;ı e direktörü Zekeriyadan de
t" Yollarına gelen aon malumata 
1°"e ka k •• b"I" d"' .ıı:\i • zanın at ı ı ançoıu un-
bıi 1•Ynnızda neırettiğimiz Ekon~ 
l'&d8akanlığının tebliğindeki gibi 

\lr· I . 
.. ,.;ebolunun 143 yolcu ve tayla. 
~l Qra 122 •i kurtarılmıftır. Boiu· 
>e 2~r, 2 ai mürettebat olmak üe-

ki,idir. 

Dokuz Cenazenin Dün Yapılan 
Defin Merasimi Çok Hazin Oldu 

Ankara, 13 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Ekonomi Bakanlığı de
niz faciası hakkında yann ikinci bir teblii neırederek kazaya uirayanlarla 
kaybolanların isimlerini ilin edecektir. 

Kaptanın ifadesi 3 saat sürdü 
lzmi= 13 (U .. \ 1

"' • i. J.i'd• ·1www)- 1 *al n • ı ,,_..~ 

kikatına Adliyece devam edilmektedir. Müddeiumumi muavini Orhan bazı 
şahitleri dinledikten sonra, saat 14 de vapur süvarisi Mehmet Aliyi dinle
meğe başlamııtır. Sorgu üç saat devam etmittir. So.-gudan sonra tevkifi 
lazım gelip gelmediği hakkında kendisi istintak hakimliğine gönderilmit ve 
hakim tevkif karan venniıtir. Mehmet Ali ceza evine gönderilmiştir. Tah. 

kikate bul(iin de devam edilecektir. lııtanbuldan celen fen heyeti de yarm 
tetkikatına baılayacaktır. 

[Facia etrafında dün gece sabha kadar aldığımız diğer 
\oıf .Uat 9 uncu ıayfamızdadır .] 

lnebolu Faciasından kurtulanlar memleket hcutaneainde .• 
rızmir huauai 

lzmir memleket haataneainde te
davi altına alınan kazazedelerden 
bir kıımı bugün ıehrimize getirile
cektir. Diğerlerinin yarınki lzmir 
poıta11 ile ıelmeleri beklenmek
tedir ... 

Deni:a;yollan direktö
rü ıehrimiu geldi 

Ekonomi Bakanlığından gelen 
bir emir üzerine deniz ticar'et di
rektörlüğü fen heyetinden Hıfzı 
dün lzmire hareket etmiıtir. Fen 

fotoiraf muhabirimizin reaimlerinden] 

heyetinden Hayrettin de bucün iz
mire gidecektir. 

B_unlar Ankaradan lzmire gön
d~rı~en fen heyetiyle birleşerek 
hadıse hakkında İncelemelerde bu
lunacaklar ve hazırlıyacaklan ra
poru Bakanlığa vereceklerdir. 
Denizyolları idareai direktörü 

sadettin, hidi~nin ıehrimizdeki 
kıamiyle metrul olmak üzere dün 
Ankaradan ıehrimize gelmiıtir. 

[Arkası 9 uncuda] 

Zecri 
Tedbirlere 
isfirak edivoruz 

Tevlik Rüıtü Arcu, Berç Türlıer 

Kamutay dünkü toplantısında 

ltalyaya karıı alınacak :aecri ted
birlere iıtiraltimi:a hakkında hüku. 
mete salahiyet veren kanun layi • 
hasını görüıtü. Saylav Berç Tür
ker, bu iftirakin /talya ile ticare_ 
timi:ai bo~bilmeai ihtimalinden 
ve bu takJircle ncud bir taviz ve. 
rileceiinden bahsetti. Dııbakan 

T evllk Rüıtü Araa vaziyeti i~h e
den bir Jiyev verdi ve layiha reye 
konarak kabul olundu. 

[Müzakere tafsilatını 3 
sayfada okuyacaksınız.] 

Üncü 

Polis Ateş Açtı, Boğuşmalar 
Oldu. 39 Kişi Yaralandı 

IC.ıur.tle 6!r •er•..,aı.• e..wılcr llucr pol,Uı.rl 
aokalı 6'1flGnnı tutuyor •• . 

Kahire, 13 A.A. - Erkinlik günü
nün bayramları ilgisile talebe ile po
lis arasında boğuşmalar olmuş, 19 u 
polis olmak üzere 39 kişi yaralanmış
tır. Bazılarının yarası ağırdır. 

Talebe, Sir Samuel Hoarc aley -
hinde bağrışmış ve muhalefet parti
si lideri Nahas Paşayı alkışlamıştır. 

İngiliz konıoloıluğunun 
camlarını indirdiler 

Kahire, 13 A.A. - Talebe ile po
lis araamdaki çarpıpnalardaın sonra, 
pddet taraftan bazı unwrlar, talebe
ye iltihak etmiı ve kanna.kantı:k bir 
halk kütlesi, lngiliz ceneral konsolos
luğunun camlan parçalanmıştD". Ayni 
zamanda hücuma uğrayan bir Yunan 
mağazaırrun da camlan . kmlmııtır. 
Polis, fehrin iki mahallesinde ate, aç
mllık zorunda kalmış, neticede birçok 
kimseler yaralannuıtır. 

Şehrin birçok yerlerinde, bilhassa 
elçilik binaları etrafında piyade kı -
talarile polis kordonu tesis edilmiştir. 

Şimdi durumda sükun olmakla be
raber, akşam üzeri Nahas Paşanın söz 
söyliyeceği Veft partisinin büyük top 

'----·---------'"" [Arkası 3 Uncüde) Velt partisi lideri Naha• 

italya Sür'atle ı Habeşistanda Ras Seyyum Or
Sulh istiyor dusu italyanlarla Harbe Girişti 

Londra, 13 A.A. - Daily Teleg
raph gazetesinin Roma aytarı bildiri
yor: 

R!smi çevenlerde söylendiğtne gö-; 
re, İtalyan notasının en mühim kıs
mı •ecri tedbirler tatbik edecek olan 
dev1etlerin bu zecri tedbirlerden mün
fcien mesut tutulmaları hakkındaki 
fı dır. Görülüyor ki Mussolini U
lus r Sosyetesinin kollektif mesuli
yetini reddetmekle Sosyete ile açık • 

111 tan agığa ilgisini kesmekten çekiniyor. 

1'114 
Lolq Qrdan ue sağdan itibaren: ine-
li,,. i·~P~runun b'lf'""kiniati Sa. 
f'Qı: ~eı ~arlıçın Halit, katip Mu
-- ,,,._~ kaptan Rahmi, mülci-
~ Fuat, loatromo Mmtalıı 

Zcıvallı ilrinci kaptcrnın sağlığından ve ölümünden iki intılHı: Bir yanda 
focuia, lcaıuı, kendisi; öbür ycrnda da babaaı:a bıraktığı focuiu ı>• tır• 

lıuından oilıyan hamile 11• bifar• lccuuı •• 

Ekonomik sebeplerden dolayı l tal
ya ıulbü ıüratle istemektedir. Husu
sile ki, genit Haıbet topraldarmm 1,. 
gali ile ıüel emelleri de tablıin edil· 
mit bulwımakt.adır. 

[Bu buauıta dii• telgraflar S inci 
sayfamızdadır.l 

Dün de bir imamın 
kulağını köpek kaptı 
Sokaldann köPelılerden ve kediler

cl~n temülenme•İnİ i.tiyonuı: ......................... ., 
ı.ondradcıltı na11eı eıçıaının naoeı oruu•uııuu .,.._,., uıun 

iki tayycrreci oila 
lHabqiıtandaki mubaı-cbclere ait tafailit iç aayialarmmdadır 1 
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Dl1,Sl1NDtlKCI; 
Kaza değil, bela 

Bizde «kaza» kelimesi, türlii 
ayrbımızı örten babadan kalma 
bir yorgandır. Bütün mes'uli
yetlerimizi hemen bu örtünün 
altına iter, kaderci bir felsefenin 
klasik tevekkül jestilc boynu
muzu ibüker, «kaza!» der, geçe
rız. 

Ne demektir bu kaza? 
Kaza, ihtimali bir hesapla da

hi gizli münasebetleri buluna
mayan ve her nevi tahmini aşan 
fena bir tesadüftür. Bütün sebe
biyet cccansalite» silsilesi önce
den mükemel bir surette tayin 
edilen, bütün neticeleri bilinen 
hadiseler grupuna kaza ismi ve
rilemez: Şu koskoca binanın ya
nıp kül olacağım fen heyeti ön
ceden bildirmişti; tavsiye ettiği 
tedbirler alınmadı, yangın çıktı 
ve bina, yüzbinlercc kıymetli ev
rak ile beraber yandı. Bu, kaza 
değil, ateşin müdafaasız bir tah
tayı ya!kması gibi zaruri bir fizik 
kanunudur. Şu bozuk yolda oto
mobil yarışı yapılamaz. Yapıhr
~a araba ç~rpar ve devrilir. Bu, 
:kaza değil, arz cazibesinin eşya 
üstündeki tesirine ait zaruri bir 
fizik ıkanunudur. Şu semte ku
duz köpekler dadanmıştır, önü
ne geleni ısıracaktır, bu hayvan
lar öldürülmezse şehirde kuduz 
salgını olur. Bu, kaza değil, ku
duz mikrobunun sirayetine ait 
herkesin bildiği bir tıp kanunu
dur. 

Türkiyemizde feci misal pek 
çoktur. Fakat en fecii 21 kişinin 
hayatına mal olan ve yine gaze
tecilik edebiyatında «kaza» adı
nı alan son İnebolu cinayetidir 
ki tabiat kanunJanndan tutunuz 
da denizciliğin en pratik ve ip
tidai şartlarına bile zıt olarak 
sefere çıkarılan bir geminin ön
ceden tahmini pek kolay ikrbe
ti yüzünden vukua gelmiştir. 

Bu da mı kaza? 
Bu kazaya da mı rıza? 
Öyle ise bütün hapishaneleri

mizi bo!!altahm ve bütün mah
kumların suslarmı kaza ile tevil 
etmelerine gözyumahm. Inebo
lu f eJaketine sebep olanların 
mes'uliyeti, tesadüf mazeretinin 
lh'.imayesine sığınan mes'uliyetle 
rin en az müsamaha edilecek a
lamdır. 

Bu müsamaha devam ederse 
Türkiye, bir kaza değil, bela 
memleketi olmaktan kurtulamı
yacaktır. 

Peyami SAFA 

Göçmenler yerlerine 
gönderiliyorlar 

KcSıtenceden ıehrimize ıelen 17 50 
göçmenin eıya ve hayvanlarının çıka
rılması dün de ıürmilttür. Bu ıöçmen 
lrrin çoğu Çerkesk8yU ve civanna gi
decek, 800 - 900 kadarı da Krklareli, 
Vize ve Sarıyk8ye yerleıtirileccktir. 
Göçmenler arasında, hali ve vakti ye
rinde olanlar da vardır. Bunla: iıkan 
idareıinden aerbeıt iıkin tezkereleri 
almı~lardır. Haber verildiğine g<Sre a
dedi onu eeçmeyen bu aileler, Tekir
da~ma eideceklerdir. Dün akşam, 
göçmenlerden bir grup Trakyaya ha· 
~cket etmittir. Bunlar Çerkeık8yde 
trenden indirilerek kendilerine hazır

Mason localarının 
Tasfiyelerine . 
Başlandı 

Maaonlufun li&vı üze;ine Mason
lara ait para, emlSk ve eşyanın Hal-
kevlerine verilmesi kararlaımıştı. Lo
caların liğvından sonra bir taıfiye he
yeti seçilmiı, bu heyet dün ıabah sa
at 11 de toplannıını yaparak taıfiye 
işlerine başlamıştır. Masonların epey 
paraladle Beyoğlunda ve Kadık8yiln
de birer binaları vardır. Tasfiye heye 
ti çalrımalarını bitirdikten ıonra gerek 
bu iki bina ve ıerekse içindeki eıya 
halkevlerine ge~ecektir. Verilen ma
lumata göre Kadıköyilndekl binanın 
bir mikdar borcu bulunmaktadır. Mev 
cut para ile ne kadar borçlar varsa 
l:ldenecek, geriye kalan ~ara da yine 
Halkevlerine kalacaktır. Taııfiye he
yeti, verecek beıabını, binaların kıy
metini, para mevcudunu, eşya ade
dini ve loulara ait bilQmum eşyayı tes 
bit edecektir. Teııbit i'i bittikten son
ra partiden bir heyet Halkevlerine ait 
olan bcrıeyi teslim alacaktır. Aldığı
mız malOmata &Öre KıdıköyUndelci 
bina, Kadıköy Halkevine, Beyoğlunda 
ki bina da Beyoğlu Halkevine verile
cektir. Beyoğlu Halkcvi yeni binaya 
taırnacak ve eıki bina da spor salonu 
ve temsil §Ubesi olarak kullanılacak
tır. Binalardaki eıyılır da muhtelif 
Halkevlerine dağıtılacaktır. 

Bayazıt kulesindeki sepetler 
kaldırıldı 

Şehirde yanım çıktıfı zaman Beya 
zıt kuleıine kırmızı ıepetler ıaıhyor
du. 68 yıldanberi muntazaman yapı
lan bu Adetin kaldırılması kararlattı
rrlmııtır. Bu ıepetlerin yerine hem Be 
yazıt kuleıine, ve hem de Galata ku
luine bayraklar atılacaktır. btanbul
da yanıın çıkarsa kumızı, Beyollu ci 
betinde sarı, Anadolu ve Adalar taraf 
luı için de yeıil renkli bayraklar ka
bul edilmiıtir. Beyazıt kuleıi çift, Ga
la ta kuleıi tek bayrak atacaktır. Ge
celeri de her iki kulede ayni renkte e
lektrik llmbası yakılacaktır. Eıki yan 
ıın İflt'eti olan 68 yıllık kırmızı ıe
petler Fatihteki itfaiye mllz~ine kal
dırılmııtır. 

Elektrik, tramvay tarif el eri 
Eıki fiyatta ipka edilen •on Uç ay

lık elektrik tarifeal taadik edilmek ü
zere Bayuıdulık Bakanlığına- göa.de
.n1mi~tir, Bakanlığın tarifeyi aynen 
tasdik edeceği umUlmakla beraber 
gelecek üç aylık tarifede tenzilat yapı 
lacağı muhakkak ıörülmcktedir. Elek 
trik kilovat saati de ucuzlatılacaktır. 
Bu indirmelere ıebep ıon günlerde kö 
mür fiyatlarının ucuzlamıı olmasıdır. 
Bu sebeple tarife komiııyonu gelecek 
toplantısında eaaıh incelemelerde bu
lunacaktır. 

Millet mektepleri açılacak 
Şehrimizde bu yıl da millet mektep. 

leri açılac:a.ktır. Kliltilr direktlSrlüğü 
bu yolda çalışmalara baılamııtır. Muh 
telif semtlerdeki ilk okullarda açıla
cak olan millet mekteplerinde önü~ 
müzdeki ay ba§ında derslere baılana
caktır. Bütçe darlığı yüzünden bu yıl 
da öğretmenlere para verilmiyecek ve 
ilk okul öğretmenlerinden iıtifade e
dilecektir. 

Gemiler istenilen zaman 
içinde hamulelerini 

botaltacak 

• 

r Ne Dersiniz.? , 
BiR DEVA DAVASI ( TEKRAR) • 

Okuyucularımız ve Sıhhat Ba. 
lranlıiının alakadar daireleri iyi
ce hatırlarlar ki bu ıütunlarda bir 
deva davaıu cer•yan etmiıti. Biz. 
Avrupadan gelen ha.aır ilaçların 

luih a.a lrcih çolc, lıah herlı .. te, 
kcih bir yerde bulunufundan dola. 
yı ihtikar yapıldığını, bazı ilaçla. 
nn lrolay, bazı ilarlann güslükle 
girdilini, hallıtın irimi ilôcı lıtolay 
kimi.ini Br ve pahalı baldulu
nu yazmııtık. Sağlık Bakanlığının 
alakadar daireleri bu yazılarımızı 
yalarılamak için uzun cevaplar 
&>ermiılerdi. 

O zamandan beri bu ıütunlarda 

birçok yazılar ya:ıuldı; o dairel•r. 

de birçolı iıl•r •örüldü lalrin bi. 
zim ıikayetimize temel olan bir 
ilôç ihtilıardan kendini kurtara· 
modı. "Tan,, muharrirlerinden 
birinin anan için aradılı bu ilaç 
o tek%iplere ralmen piyaaatla pa. 
\alaya «ıtıldı tı• wiin w•ldi lıi; an
cak çok emniyetli ellerle satın alı. 
nabildiii için bulunama.z oldu. 
H mta uykusunu kaybetti. Onun 
yerine baıkalannı denedi. Olmadı, 
olamadı. Çürıkü bu bir •İnİr ilôcı 
idi. Günlerden ıonra öğrendik ve 
biuat kendimizı 6Ördülr ki B•lmiı 

\.. 1 

ve bir ecza deposu bundan 300 ta. 
ne getirterek beher ıiıesini -depo. 
culara. 260 kuruıa .satmaktadır. 

ilacın üzerinde Vekaletin koy. 
tluiu ec.scm• liatı 190 lıuruıtur. 
ilacın adı (Valero bromin) dir. 

Haydi ilacın gelmesine evvelce 
müsaade edilmemiıti; mevcudu 
ltalrnamııtıı ne .zamaPI geleceii 
belli değildi diye bir meıru ( /) ih. 
tikar yapılıyordu. Ya timdi yeni 
gelmiı ve tekrar getirilmeıi müm. 
kün olduğu •ırada 190 kurufa ıatı. 
Pacalı üıtünde yasılı bu ilacı 260 
lruruıa na•ıl aatarlar? V • buna 
kim bakar? Şimdi bu ya%ımı.z Üze. 

rine bisd•PI delil, hüccet, belge İ•. 
tiyenler bulunur. Bizı ise bunun 
böyle olduğunu vekalet müfettiı· 
lerinin bizden e&>vel haber almıı 
olmaları lcbım 6•1İr lıano.atinde. 
Vİ.%1 çünkü ilô~ ticareti iıini onlar 
kontrol ederler. 

Haata, derdine mi. ;/qctn ihti/cô. 
nvla mı uğraısın I Umuyoruz ki 
Vekalet böyle ihtikar yapanlarm 
haddini hemen bildirir ve hallun 
sıhhatini vesile yapıp kese doldur
nıa/f iıtiycnlerin belini kırar. 

Bizı böyle clüıünüyoru~. 

Siz ne dersiniz? 

Haliç Vapurları 

Şirket Bu Ayın 22 sinde 
Seferlerini Durduruyor 

Haliç ya vapursuz kalacak, yahut ta Bele
diye İfe el koyup vapurları işletecek 

Haliç Şirketi Iıtanbul viliyetine, 
belediyeye ve deniz ticaret direktör
lüğüne müracaat ederek ayın 22 ıin
den itibaren, finansal du;umunun bo
zukl11iuadA dol.vı ~~f&DUyacaJını 
blldlrmtitlı·. ~·lrllat. mUracaa~Ya 
purlan ".için yakacak kömürü bulun· 
madığı, kendiıine kömür verilmediği 
takdirde tatile mecbur kılacağını ila
ve etmektedir. htanbul villyeti, bele
diye ve Deniz Ticaret MüdürlliğU şir· 
ketin durumunu incelemektedirler. 
Haliç Şi~keti ıekiz cün ıonrı, 22 
lkincitetrin cuma gUnU çahımıdığı 
takdirde, ıehrin bu civar halkmın na
kil itini hemen belediye üzerine alı· 
caktır. Ekonomi Bakanlığına da vazi
ye~ bildirilmiştir. Bakanlığın, §irket 
hakkında bugtlnlerde bir karar vere
rek lstanbula tebliğ etmesi beklen
mektedir. Ayın 22 sine az bir müddet 
kaldığından, !İrketin derhal yeni bir 

- Elimizde ancak on beş günlük 
l<ömür va:. Biz yirmi giln evvel hü
kumete vaziyeti haber verdik. Ekono
mi Baaknlığına, Vilayete, Belendiye• 
ye, Deniz Ticaret müdürlü~üne ayn
c.a bildirdik. K.HmUr Uz bu ayı~ 18 
inde Jntccekti. Fakat eon ılerece ta ar 
rufa -riayet ederek, ayın 22 aine kadar 
kömürümüzü idare edeceğiz. 3 • 4 gün 
evvel de, iskelelere ilan asarak, artık 
tatili faaliyet edeceğimizi bildirece
ğiz. Haliçte, bu vaziyet üzerine umu
mi seyrüıeferi temin etmek belediye
ye aitti:. Bizce yapılacak bir iş kal
mamıştır. ldare meclisimiz, verdiii bu 
kararı ancak tebliğ etmek vaziyetinde 
kalmıştır.,. 

Son vaıivet bu merkezde iken, bele 
diyenin tirkctten yıllık hisseıinl ala
madığı için açtığı dava da. mahkeme· 
de uzayıp durmaktadır. Muhakeme 
bu ayın sonunda gö:'Ulecekti. Şimdi 
muhakeme safahatının ne §ekil alacı
ğı belli değildir. Şirket her yıl, bele
diyeye gayri ufi varidatının yUzde 
ıekizini ödemek mecburiyetinde idi. 

; 

. 
KUÇUK HABERLER 

• Hallaçlar bir birlik kurmak üze
re ilbayhğa mii:acaat etmişlerdir. 

• 11 ve şarbay yanında Tarım di
rektörü Tahsin olduğu halde Şileye 
kadar giderek Tarım durumunu göz
den geçirmişlerdir. Şile yakınlarında 
bir çiftlikte örnek tohumluğu yapıl
ması dU1Unülmektedir. 

• 21 inci ilk okul talebeai dün tat· 
bikat için ilbıylık konağını ve daire· 
le: ini gezmişlerdir. Başlarındaki öğ
retmenler talebeye ilbayhk işlt'rini an 
la tmışlardır. 

• Beeldiyece fakirler için ayrılan 
tahıiaatın azlığına rağmen nahiye di
rektörlüklerinden her giln yüzle:ce 
fıkara ilmühaberleri gönderilmekte ol 
duğu görülmil§tür. Belediye bir ya -
yımla, tıhaisatın kışın çok ııkrntı için
de kalacaklar için ayrıldığını ve na· 
biye di pektörlerinin rast gelene fıkara 
ilmühaberi vermemelerini bildirmiş-
tir. · 

• İstanbul hapishaneıindeki kadın 
mahkfımlar~n l O u Tckirdafı hapis~ 
hanesinde mabkUmiyetlerini geçirmek 
üzere dün Menin vapurile tehrimiz· 
den gönderilmittir. 

• Balıkpazarında Rüstempaşa ma
hallesi kadaıtroıuna başlanmıştır. 

• Galatada Demirci ıokağmda To
pal Rasim, Cemal, Arnavut Mehmet, 
Marma:ı Hasın, 9oför Recep 11rho1 
lukla biribirlerile kavga elmiıler, Re
cep bıçakla Cemali saf kolundan, Ce
mal de Recebi çenesinden ya"alamış
tır. Mşrmara Hasan kıçmıı. ' diğeri ya 
kalanmıştır. 

• Türk tütünü satın almak üzere 
Romanyadan dün tehrimize bir heyet 
ıelmiştir. Heyet, akşam lzmire hare
ket etmi~tlr. Orada bazı tütün kalite
leri Uzerindeki tetkiklerden sonra til
tUn satın alacak olan bu heyet, Istan
bula dönecek ve burada Sımıun tü -
tünlerinden bir mikdar mübayaa ede
cektir. 

• Emllk ve Emval komisyoncula· 
rı kurumu idare heyetl diln bir toplan 
tı yapmıştı:. içtimada Devlet dairele
rinde takip olunacak işler üzerinde 
dellil ve komisyoncuların haklannın 
korunmaııı ve Emlak bona11 teşkill
tının kuruma ballanması kara:laıtr· 
rılmıştrr. Bu huıusta düıilnUJen esas. 
lar, Ekonomi Bakanlı~ına bildirilecek 
tir, · 

• Ekonomi Bakanlığı tarafından 
A vrupada ekonomik tetkikle:-dc bu • 
lunmak üzere giden heyet dün htan· 
bula dönmüş ve ıkıam Ankırayl\ ha· 
reket etmiıtir. Heyet, endtiıt"1 genel 

ircktörU llhaml, ınaaen endtistn di. 
., rektörü Reşitle tef Bedriden mUteşek 

kildir. Heyet, tetkik ıezisi etrafında 
Ekonomi Bakanlığına bir rapor vere
cektir. 

Şah lımailin mektubu 
Topkapı milzeıindeki eski evrakın 

taaniflne batlanmıttır. Bu evr.ak ara
sında (H. 908) bir Iran hükümdarı ta 
rairndan tUrkçe olarak ya:ılınıt bir 
mektup vardır. Mektubun aahibi Şah 
İlma ildir. Bundan batkı, fı:ıça yazıl· 
mı9 ve aahibi Şah Takmeıep olan ikin 
ci bir mektup vardır. Bu mektubun 
kladı dokuz metre uzunlutunda, ye
di metre enindidir. Bu kıymetli mek
tuplar üzerinde birçok minyatürler de 
vardır. Bu mektupların ikiıi de halka 
&öıteriletektir. ----

Asker tayınları 
Kuvvetli askerlere verilecek tayın 

hakkındaki kanunun üçüncü maddesi 
ne şu fıkra eklenmiştir: Başkumandan 
mezkur &ıdayı ıefe-de iıtediği kıt'ala 
ra tensip edeceği müddet kadar ver
direbili:. Tütün içonlere günde on gra 
mı ıeçmemek ilzere tUtün istihkakı 
ilbe edebilir. 

Günün i~inde 

Bakımsız çocuklar 
Dünkü gazetelerden birinde Ista 

buldaki ba!ıboş çocuklardan birin 
macerasını okudum. Muharrir," 
rullah adını taşıyan bu on iki Y~t' 
daki yavrunun okumak istedigı 
kendisini yetiştirecek ve yetişince 
kadar vasilik edecek bir müeaııese • 
drğınr,. yazdıktan sonra diyor ki: 

"Belediye bunu Çocukları Eıirl 
0

me Derneğine yerleıtirmelidir.,. .... 
Ortaya attı~ı insani esasa but 

ıartlarile iştirak ettiğim bu yazıda 
küçük hat! ıezdirn. Şöyle ki: 

"Istanbul urayının emri altında b 
Çocukları Esirgeme Derneği yoktll 
Yalnız "Çocuklan Kurtarma Yu:dıJ 
adında bir yuva vudır ki bütçesi ur 
yın ana bütçesinde bir faaılôır. Fak 
yuva kıymetli bir mütehassıs tdra~1• 
dan tam bir iıtiklil ile idare edılı 
Emrullahın buraya sokulmamasnı 
zinhaar esrara, hırsızlığa, yankesici! 
le alıımamasını isteyelim. Bu yu-1 
içtimai sathın altına düımu, ol•n1•

1 kurtarmak için kurulmuıtur. onu b 
başka bakımdan önemi yüksek 01' 
itinde rahat bırakılım. 

Her gece evime dönerken bugUn 
cemiyetten yardım ve bakım görett\

8 dikleri için ya:ınki cemiyetin jı;kart 
ya çıkaracağı bedbahtlara ben de ~5 

larım. Onlar ldh bir lokantanın t;~uıı 
de yalanıp yutkunmakta ve kah sıg~ 
ra ve nargile dumarılarile dolu l;ı 
kahvenin ınU~terilerine el açmalct~ 
dırlar. Bazan kolu altına kara kaP 
bir defter sıkıttırmış bir polisin örı.~!l 
den tıs tıı yU :ıüdüklerini ıörUrtı 
ve bilirim ki bazan bir sinemadan ~i 
karken, kulağıma gelen "beyim 
çiklet al!'' yalvarmaıı ve yakaına ~3 
yıf bir kolla uzanarak yapıfan IJ1 rı 
mini ve çok kirli el mutlaka onla:da ~ 
birinindir. Ve onlar çokturlar. Ptıc 
çok. Köpeklerimiz kadar bot ve ç~.' 

Gtçen gün bir dostum bana gel ~ 
Ve "nasılsın?" dememe vakit brr•~ 
madan sordu: 

- Himaycictfat cemiyeti ne oldıı7 t 
- Eskisi gibi yerinde durıır0 

- dedim - yalnız adı değişti. Şimd1; 
na "Çocuktan Esirgeme Kurumu'' 
yorlar. 

- Yaaa ! Amma eskiden bu flrıı'IJ 
nın başında bir de "Türkiye'' kelirtı • 
vardı. Yani cemiyet "Türkiye J-Jiın'f 
yeietfat Cemiyeti" idi. Bu Tür~Y 
kelimesi yine yerli yerinde midir? 

- Elbette. 
- O halde dinle bent... ıt 
Dedi ve uzun ıUren bir macer•1 , 

ıeriıinden ıonrı anladım ki "Arkıd6'" 
tım birkaç ıece önce bir lokanta ') 
c;ıkmıı. Bı9ına bet altı kilçilk çoeıı., 
UtlitmUt. Bunlara beııer .kurut verııı',. 
ve demiı ki; "ıiz dilenmeğe uun~ 
yor muıu yz N~t mektepler~ ~ 
miyonunuz? 1Umayclctraı Cc:ml~ff 
ne güne duruyor? Sizi hem giydıre'• 
Jer, hem yedirirler, mektebe verir! 
okur, adım olursunuz . ., , 

Çocuklardın dördil konferans ~e 
meden ınvı!mıtlar, fakat birisi 
ıibi eteğine yap!Jmıı: .r' 

"Amc-a u•nf b1r.JJ'•ı..tebe yerlettl~~ 
dlt• yalvarı:n-ga batlımıı. Itte o ~'r 
bugün bizim dost, çocukları kol'\l~f' 
lannı iddia eden ne kadar cetı' 111• 
vana hcpıine bat vurmuı. Fatcat t' 
file. KUçüğü bir yere ye:leıtir~,. 
miı. Hele Himayeietf alden ne de ' 
ter bilir miıiniz? ~111il 

- Evvelce böyle bir yardım e cfl .. 
vardı Fakat idare edemedik, kaparı 
- demcmİ!$ler mi? • bel' 
Arkadaşım yanımdan ay:ılırkert 

den şu ricada bulundu: rd' 
-Gazetene yaz.Benim bayraıtı188w 

ro.tetlerine para verdiğim, mecıtl~et• 
rına abone olduğum, ötedeberld,furıci• 
tıinl duyduğum bu kurum ya " ,r· 
yedeki bütün çocukları derha11.~d1'' dım edebilir,. bir cemiyettir ve 1 tıİ' 
sının ba§mda Türkiye adını tı.şrY'tıd 
lir veyaıhut ,erakati •ncak dö~~I 1r• 
yav:uya bir talih, bir piyanko g~:r et' 

sıra ve milyonda bir vurabilen ;.,~•ıı 
mlycttir. Bu takdirde firın•• r 
Tilrktye adını çıkarmaaı lbnT'~' uf' 

Ben de a:kadaşını gibi dUtli" 

lanan yerlere . yerleıttrilecelderdir. 

~~~~!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~~ll!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!~~~~!!!!~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!~~~i~ 
hiyenizıi .-zan ederıeniz zati alinizin ı - Ne yaptmaz? dedi, prenMi" eli· milenin ıömıüt olmak ıöyl• d~ Y' 

Limanlar hakkındaki kanunun ye -
dinci maddesi defiıtirilmiıtir. Liman
lar dıı1ıllinde ıeyrüıeferin ıelimetine 
engel olabilecek suret ve vaziyette 
batan bütün gemiler e~yası liman re
isleri tarafından tayin olunacak kısa 
bir müddet içinde çrkarmağı mecbur
durlar. BiltUn gemi sahip, kaptan ve 
acenteleri ıneı'uldürler, 

4 yıl var ki ıirket bu parayı ödeye
memektedir. Belediyenin alacağı atı· . 
fr yukarı yüz bin lira kadardır. Hı· 
liç şirketi ıon yıllarda hakikaten ka
zanamaz bir hale ~e1 miı;tir. 1935 
yılında yolcularının yüzde 35 ini kay· 
betmiştir. Şirket beş sene evveline 
kadar günlilk hasılatını bin liraya çı
kapablllvordu. Beş sene evvel. yolcu 
adedi. günden güne dCsmU9, nihayet 
§imdik!. vaziyete gelmiştir. Son za
manlarda glinlUk Msılatrn 400 llrava 
dU~tU~U haber veriliyor. EyUp • Ke
resteciler arasında işleme~e baslayan 
ve c;ok rağbet bulan otobUsler de air. 
ketın işine çok sekte vuran ~mıller-

idare ile faaliyetine devam ettirilmesi 
mümkün değildir. Çünkü eaaıh hiç 
bir hazırlık yapılmamııtır. Söylendi
ğine göre. Hali~ Şirketi, muvakkat bir 
müddet için, Akay idaresine bağlı o
larak çah;tmlacaktır. Halicin, bir an 
dahi seyrüseferden mahrum bırakıl
maması için, ti:ketin bugünkü memur 
larile, yeni bir muvakkat idareye bağ
lı olarak derhal faaliyete devam etti
rilmesi temin olunacaktır. Belediye e
saıen geçen yıl H~liç için yirmi bin li
ra bir tahsisat ayırmı~tı. Ekonomi Ba 
kanlığı ve İstanbul 9ehri belediyeıi, 
Haliç halkının bir gün dahi vapursuz 
kalmamasına calı!lacaktır. Ekonomi 
Bakanlığından başka, lç işler Bakan· 
h~ı da varivetten habertiıtr edilml!ltir. 
Haliç alrketl direktörü Haıan dUn bi· 
ze dedi ki: 

den biridir. Ayın 22 ~inde, kllçilk Ha
liç vapurları ya hiç işlemlyecek, yahut 
ta resmi bi: daire veya belediye işle
tecektir. Vaziyet bir iki güne kadar 
anla§ılacaktır. rum. Nizamettin NAıtf 
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Çifte merdiven baaamaklannm her 
iki bqmda dört ufak vanlı. Fakat 
kısa, ıiyah ••ten pantalonlarile, uzun 
çoraplan ve yarım pabuçlarile, ı•· 
lonlu ceketlerile dimdik duran •• da· 
vetltler ıeçerken ,.bm bellerinden 
kırılan bir eiiliıle oaJ.ı MllmlıY• 
bu adamlarm kim olduklarmı Cemile 
anlıyamamııtı. M•cliveni ~ 
.oı tM'lllında y\irüyea M...W. Beye 
yükMk ... ı. torduı 

- Bu ince bacakb liWdi herifi• 
k1m kuzum? 

Memduh Bey korku ile etrafına 
balcbktan ıonra Cemilenin lrUlaiım 
eiildi: 

- Aman, dedi, <Amile Hannefen· 
di, rica ederim, kabiliyeti hicviyenizi 
prenıeılerin U§aklan üzerinde teCTÜ· 
be buyuı'1rken biraz daha ihtiyatkar 
olmak lutfunda bulununuz. Hem bir 
llere daha lıabrlatmak müıaadei be-

Cemile itmile deiil, Şair Nahide ola- ni öpüp batınıza koydunuz, kendiıi o tasavvur bile etmedili bu ··,.~ 
rak prenaeM ve mecliıe ~dün edile- kadar yaıh değildir. Müteessir oldu. lükı cemiyeti anlama11na kil• 
c:eiinizi tekrarlamak iıtenm. Lutfen bir münasebet dütiWerek ken· miıti. Sinemalan hatırladı. c:aJ.,_ıt: 
PNnıea ~ .. tonun bpmna diıine taravet ve zarafetinden bahıe. Yükıekçe bir ywde dur~'! . 

1
,Je" 

yakm bir noktada durarak miaafirle- diniz. ela yaklqarak durdu ve müzıtlY 
rini yuvarlak yüzünde çizilip bozulan - A ••• Herke• Öpüyontu, ben de ıe)'Ntmeie batladı. . _ı ...ıı• 

l du K O'"ptu··m. Sonra -.-..1-n daha a· ,. .. ....!ı.; ... ,,O::t• hesapla ltir ıülüıle kartı ıyor : ır· _ ._.n- .,.... 
kını ıeçkin, uzun boylu, tıknazcana. - Fakat el Öpen erkekler Mtları- ... ıeçti. Açık bir balkon ~~ ii'" 
fakat iyi b.kım ve kOl'aa içinde ya· na ıötürmüyorlar. mu,tu. Dııardan ıiali bir deni dO!'~f 
,ınclan birkaç yıl w vücudünden bir· D•• almaia pek tahammülü olmı· tünde botuk bir ay ••ıi1111" .,..· 
kaç kilo düıüren, elln«', iri ıiyah yan Cemile omuzlannı ıilkerek ıalo- pardtııı ıeliyordu. Cemil• h-C:::.,d"' 
ıözlü, nvri Ye parlak balatlı, bir an nun orta11na do~ hızla yiirüyiiver. kona çıktı. Kim..ı.. yok:-~ 
M1Vimli n lci>irt.iz, bir anda kibirli di. Fakat birdenbire kenditini kenar. ••Sabaha lcadar burada d ~· 
ve HVİmtİ• ıöriinen anlqllmaz bİ1' larda oturan, a,..kta duran. franıqca iyil" db .. düıündü. Çünkii bulı ;Jıcif'• 
kadmdı. " lnıiüee lronufllft ~ Wr kaJa. ra kart11mda Selimi dilıünnı• 1ı1I•~ 
E~ekler onun elini dudaklenna ,a. bahfm yanında ltulmuıtu. cı, onun rubunda, bu yaa-n~~ 1.,r 

türiip brr*ıyorlardı. Tahsin Bey de Srlnldı " ıeri döndü. Tahnn Bey lddan kaçmak ibtiyadl• .,.r 
ayni ı.,.i yaptı. Memduh Bey de ele, Memduh Ber ele Wr ıGril erkek ltlr inava arzuıu uyandrrmaıtı;.. l~ 
pnns•İn eHni dudaima ıötardükten "icadının ellerini 11lnmt ve hatırlan- Fakat h•J9CIU' i~iıld• oldllalcı"I'~ 
tonra yanında dUl'an CemileJi ıöıte- nı tonnalda rne••ul olduk)., lfin Ce- daha fala duramadı, ~ıktı. 5 ,,.,, ~ 
tweks mileye bakamadılar. da ".J'ahıinle Memduh Beyi ar:.,. ev 

- Mü .. de l>uJUl'Vl'Mna lıtidadı , Kalabalrk ta A'İttikçe •hıordu. iç- laml)'Ordu. Onüne selen ~1 ,r 
edmiünd• uzun uzadıya MIMettiğim ıçe 1alonlardan birinden CUMnt eeıi eödWd(i Wr adama yalda • • ... 1,) 
ve t.ralı behiyenizden davet eclibn.k ıelmeie batladı. - Affederıinb, dedi, bisi 
terefini kazanan Nahide Hanımı tak- kırarak dudatma, cwadan da eıki bir Dedikten tonra hemen arkaıını Cemile hemen Mlin ıelcliti taıWa ni ıördünüz mü? el• CI' 
dim edeyim, dedi. el Öpme itiyadile batına götürmüştü. döndü ve ıalona evvelce Jrelmiı olan doiru yürümüıtü. Her köıeden kar- Yaşlı adam bir kaşını k_aıdır~ ~ 

Prenıeı Cemileye elini u:ıatmı9tr. Etrafında mun ıüren bir ıükıit oldu. davetlilerden bir iki-ine doinı yürü· tısına alır elbiıeli, güzel kokan bir mileye dikkatle bak~ı, aogu~yli>'r 
Erkeklet" aibi bu eli Öpmek mecburi. Prenıeu yüverdi. ıürü genç, ya,lı kadın ve erkek çıkı· lüıle ve inıilizce bir ıeY •0 J 
yetinde olduğunu zanneden Cemile - Menmun oldum kızım. Nfa ael- Memduh Bey tekrar Cemilenin ku· yordu. "Bu ne? dedi, ldeta düiün ıi· ualdaıtı. kail "'' 
taadüf ottiii ilk hafif muiav~ de diaıi&I lafına eğilerek: bi bir ıey!" Düğüne benzetiı te c.. [Ar 
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Dünkü Kamutay Toplantısı 

ilalyaya Karşı Ahnacak 
Zecri Tedbirlere 

iştirakimiz Kabul Edildi 
... ~kara, 13 A.A - Bugün Fili
~daJ'nı batkanlığmcla yapılan 
~ Ulay toplanbaında. Uluslar 
lı.iı et.esi heyeti umumiyesince tet
)l))d ~ılen irtibat komitesinin almıt 
l.iı-~ ekonomik ve finansal ted • 
te ._14n .• tatbiki hususunda hükıime 
t:.ı\i .... ~ıyet veren kanun li.yihuı 

8-ere eclilmittir. Q •• 
tl'ii..L nuınaaebetle söz alan Berç 
, --.. (Afyon) demi.Jliı' ki: 
IJti - .. Bu lneaeleye dair bendeniz de 
dııtt IO~ ~ylemek isterim. Maksa.. 
$e~1 •erecejir.iz karardan geri 
.__ ek değildir. Ben ani yurdu
;;,_~ •lakada.r eden bu meaelede, 
-Sl lbijl!.L ___ ~ L--- ~ı:._:,_• 
de ·· ~ cnu;unı -.-.-
~Yleınekle vazifemi ifa ebnif 
a-., illlU dilfünerek kürsüye çık. 

't. S..'Yt'A arkadaılar, bugün Türki
lud~~uriyetinin yüksek ,.iyueti 

lbi~l'd'IUlluzun müdafaaımı, ye
~ z, Yılmaz, kahraman aakerle.. 
~ ze tevdi ettikten aonra, dünya-
1. • ..:._ her ulusu ile dost yapmak ve, 
~ İçinde yurdumuzun ticari, ik
l;9'Yel, İymw, kültür vesair ·ipere 
ltıı .. et verrnektlr Bir de, yurdumu. 
~&ala alakadar ebniyen kavgalar 
iti, llaalr: Jurmak aiyaseti vardır 
~una da bitaraflık derler, ve bi-

flık aulble beraber yürür. 
lıi ~. ltalya - Habetiatan bar
it dol.JWaiyle ve bizim de Ulu.lar 
•. Ulıunlınun Üyeıi olmamız haıe.. 
> 11~~ bu kurumun konseyi, ltalya' -
.~ .•&rfı almacak zecri tedbirlere 
aa1?Jı de ittirak etmemizi iatiyor. 

._ Ş~di Italya bizden mal alıyor 
,. u memleketle olan ticaretimi
.:: inkitaf edebileceii bir zaman. 
•lab~-:Cri tedbirlere ittirak edersek, 
ti ~ır ki, ltalya, aramızdaki tica-
1.i ~Ullaaebatmı keuin, ve atide 
lai z en nıal almamaya karar ver
-~clan maada ltalya ile ak.. 
.d ~ .......... .__ 
..:._~ı ~ulul etmııtlr. Zecri tedbiri~ 
llİQ ~ir.i .. i-titt•~; ı.u --..ı...ıCek. ~eccllcfme 6ır mi.ni teıkil ed• 

t .... 

a· KompanMUyon 
~ •1ı~ Ulualar Kurumunun karan
&. e•k etmek ıuretiyle, ltalya İ
felee <0lan ticari münaaehafnnızı 
"'-ı un ... t~ t:a1.... Uluslar Ku
._ 11,. bu fedak'Ulsia lcal r. bize, 
'-t"dai .....Wi '" .meli "Ccıalpaa. 

,!on,, temin edecektir. 
~ Coİnpanıation,, meaeleaini ckü.. 
.._ &ntanb üyeleri ve Romanya 
~ ~hhaaı Titüleıko en evvel Uluı 
~~u konseyinde mevzuu 
~ · tlerdir ve alkıtlanmıılar -m.;:. irtibat koımiteai birtakon vait
~t e bulunnıuıtur. ltalyaya ibra.. 
'-f· 1•Pan bir devletin zararını te
~ı !bnek için ciddi ve ameli bir 
kl~ır :almma.mııtır. Şimdilik "in. -
lill" h ılel'de bir çare buluruz,, mL 
~=·Yaldızlı va.itlerden baıka bir 
~dbir aureti göremiyorum. 
~ bildiiim birteY vana o 
lt,1,:~ tedbirlere ittirak eder
ilat~~retirnizi aektedar etmek 

.\ lı vardır. 
•ia- ...,_Pa diplomaıiıi esrarengiz 
l.;ti1j'11111nınadrr. Olabilir ki, yarın >- ~ere •e Franaa devletleri ltal
~ &nlatamlar ve bizim, aleli.. 
lııiı~ z!Cl'İ tedbirlere ittirakimiz 
f-._ ~ ~cari ve belki de siyaai men
~ lh.ııze dokunaun. 7 Kiaunuaa
t..ti!ranaa ile ltalya ara.unda ak. 
....;.1..._doatluk muahedesini unut-

~~ lıı9Cri tedbiri .. itinde bita • 
lit. lı.tnıak mümkün deiil mi idi? 
~ raf kalrnannı mahzuru nedir~ 
idi~ ltalyaya tarafgirlik etmeh 
~ denıiyorum. ltalya, aulhu ihlal 
l.ia- • &l'aruluaal duruma kartı büyük 
~ -••'uliyet altma ıirdi ve bence 
~t h.airr hir bata itleJDİ! oldu. Fa. 
'ttiı-. illi llıendiline ait MI& bir 

~de ı.a,ı..._ -1ma rö• 
le •enfallt için batkaımın 

~...;~. İatila etmek, hulmku dü
il~ı~ku milele nuahalif bare-
.. ..:.:-11'. 

1.iQ~, uı..ı. Kmwna hlır
tedb~Ulle seçemedi. Şimdi zecri 
-.t? ~•rle harbi durdurabilecek 
~ ecri tedbirler umumi bir 
~1'd:0iurabilir diyen diplaaıatlar 

~-~ husuei menfaati 
tle d':41- olan zecri tedbirler, bizi 

a_ ~ alakadar eder acaba? 
ı.._.:1c• dnletler zecri tedbirler a
la'-lla k:: ittirak ediyorlarnuf. Ben 
'· tı itiraz edelim demiyo-

,.'!:~~icaretimize ve belki de ıi 
le 1~ dokunacak bu İte ıirit 

tı_. • • nu idi?,, diyorum. 
~aaıhnıyoraam Uluılar Ku. 

nımu üyesi olmal,rrna rağmen zec
ri tedbirlere ittirak etmek istemi
yen ve bitaraflığı tercih eden bir 
iki ulua vardır. Bunlar, "eğer hali 
seli.mel derkenarest,, -ıülüımeler
düatunrnu kabul etmitlerdir. 

Hüli.aa, incelenmeai laznn ıelen 
noktalar tunlardır: 

a - Zecri tedbirlere iıtirakimiz 
ticaretimizi atide ne derece muta
zarrır edecektir? 

b - lttirakimize binaen muhte
mel zararlanmıza kartı "Compen. 
aation,. vesilesi sağlam ıurette te
min edilebilecek mi? 

c - Ademi ittirakimiz halinde 
mahzuru ne olacak idi? 

d - "Covenant,, ı imzalayan fa
kat zecri tedbirlere ittirak ebniyen 
devletlerin Uluslar Kunımuna kar 
fi vaziyftleri ne olacaktır? 

e - tecri tedbirlet"e ittirak et. 
melr: Uluslar Kurumu üyeleri için 
cebri mi, yokaa ihtiyari bir vazife 
mi teıkil ediyor? 
Sayın arkadatlar, ben ırrf yurdu

muzun alakası noktai nazarından 
ıahsi mütalealanmı arzettim. Veri
lecek karar yüksek Kamulaya ait. 
tir. Ancak, meaele oldukça önem -
lidir. Binaenaleyh, meseleyi etraflı 
8Uftttıe mmik ve tetkik elmİ! olclığu 
nuza ve yüksek karannrzı ona göre 
vereceiinize eminim. "Bravo sesle. 
ri,, 

An)iara, 13 A.A - Kamutayın 
buıünkü toplantıunda Berç Tür
ker'in (Afyon) söylevinden sonra 
aöz alan Dıtitleri Bakanı Tevfik 
Rüttü Aru ataiıdaki diyevi :ver-
mittir: . 
"Arkadaılar, 
'Arsruluaal durumu ne kadar ~ 

nemli bir zamanmda bulunduju. 
muzu daha birkaç ıün evvel, Bü
yük tefin aalahiyettar ağ~mdan ~!it 
tiniz. Atatürk. bu aöylevınde Tur
kiye elit aiyaaaaınrn, ana hattmı, 
birkaç kelimede en toplu ve en açık 
olar~k çiziverdi. 

'' 1 La kczaawulachı, bhl s&.iıiW 

"nwmkhtimia için ...lh içinde, in • 
tizam içinde yaıamanın en güzel 
bir nümuneaidir.,, dedi. lnönü bu 
sözüne §Öyle devam etti: • • 

"Enternaayonal hayat huzur ıçın 
de deiildir, biiyük vak'alar millet
leri çak ~ıul etmetkedir: ~. bu 
hadiseler içınde memleketımızı ga-
iltılere kaptırmamak için, ci~~i 
bır S\h .... w..__;,:... adiypruz. Sulh ı~ın 
de yaJ&mak, ciddi hır ıulh polıti. 
kuı yapmak, ıiyaaetimizin eaau
drr bu aulh hayatım temin ebnek 
içi~ Türkiyenin bailandığı muahe
delere dikkatli bir ıurette riayet et 
mek ııarmuzdrr.,, 

ltalya ile müncuebe 
tim~ daima iyidir 

"Saym arkadatlanm, • 
Bugün sizden tasvibini dilediğrm 

kanun layihası, itte bizim bu tra
disionel tıanmızdan doimuıtur. 
Azasından olduğumuz Ulusla! 

Sosyetesi, yakm malumunuzdur kı, 
son aylarda, ltalya - Ha.bet ih.ti
lifiyle ufraıtı. Biz bu mesele ıle 
ancak Milletler Cemiyeti kararla
nnın, bizi mecbur ettiii ölçüde itti
ıa.1 ediyoruz, bunun dıtında tam 
bir bitaraflığa riayet ederek ite 
kanpnak istemiyoruz. Jtalya ile 
münuebatımız, evvelki tıl, on aene 
uzatılan, bitaraflık ve dostluk mu
ahedesi çerçevesi içindedir ve aon 
zamanlarda daha İyiletmittir. 
H~ miinuebetimiz nor • 

mal bir Wdedir. • • • 
Hiiılniawıtinıiz, kendi ... ailr meau· 

li,9tlerle "-fı karfıya bulunduran 
bu ünün vakıalannı bir llııraftan 1 tal-

&' 1 • • • d"w ... 
ya ile iyi münaaeilet ennua ıgw --
raftan Uıu.lar Soayeteline kartı o • 
lan 'VUİfelerimizİ gözönüncle tutanık 
clilrkatle tlıldp etmik mec:IMıriyetıİn· 
dedir. 
Anıulvaal ilemde bir intizam unıau 

na olan Tüırt.i.ye, ıenel sulbün, llol • 
lektif ~ tecl.irlerile, Milletler 
cemi,eti " ~oS mi..Ja çerçeveleri 
içinde y ... lan mmtakavi mi.........U, 
zihniyetlerde IUlbe kartı mülelmdi • 
ym 1-lenilecek muh.W.tlerle, mil· 
Jetlerin babanai bir tecavüz önünde 
llıunetle Im-tı k~ilmek bbiliyet 
ve ...ıt.ııar- ihmal etmetnel.-ile, ve 
bund• ailiıhlarm mü......_1 ÇJk • 
........ için eilihlmm i.diJine tahdi-
cline ~ ....... - iyi kotwca
ima bildir. Tüırtiye Uluslar cemi • 
yetinde, ......... anlatrmıamcla "" 
umumiyetle konuın-fmile ve cliier 
bütün clevletlerle kartılıldı kurduiu 
miinuebetılerinde bu kanaatle çaılıı· 
maktachr. 

Memleketimizin müdafu.aı eksik 
veya zayıf ıenite tibi olan yerleri ü
;;;f°ncle hepimizin dikkat ve haaaui
yetinin böyle bmunuz z.mwıılarda 
daha ....... cıılacat- fÜphe JGidıur. 

I 

Başbakan 
Bugünlerde 
Gelecek 

Ankara, ı 3 (H usust muhabirimiz 
bildiriyor) - Başbakan lamel lnönü 
önümüzdeki günlerde dişlerini tedavi 
ettirmek maksadile lstanbula gidecek 
tir . 

lıtanbul planını yapacak 
mütehaaııı 

Ankara, 13 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - lst.anbul şebi: .p.lanını 
yapmak için Paris ıehrinin genışlet -
me plinlarını yapmıt olan şehirci!ik 
mütehaa1111 Prost'un çağınlması ih
timali kuvvetlidir. --.....,.-

8 i r benzin suiiıtimali 
Ankara, 13 (Hususi muhabirimiz 

bildi:iyor) - Şehrimizde bir benzin 
suiistimali meydana çıkarılmıştır. Bir 
daireye ait benzinlerin el altından pi
yasada satıldığı anlatılmıt ve bu işte 
parmağı bulunanlar sorguya çekilmiş
lerdir. 

Askerlik kanununda yapı
lacak değişiklikler 

Ankara, 13 (Hususi muhabi:imiz 
bildiriyor) - Bugün Kamutayda as
kerlik kanununda yapılacak değişik -
tiklere dair layihanın Adliye encüme
nine gönderilmiş olan maddesi görü
fülmüş ve kabul edilmiştir. Bu suretle 
layihanın birinci müzakeresi tamam
lanmıştır. lkinci müzakeresine gelecek 
halt.a başlanacaktır. 

Düyunu Umumiye komiser
liği baakitipliği 

Ankara, 13 (Husu si muhabirimiz 
bildiriyo:) - Mersin aaylavı intihap 
olunan Sırndan inhilal eden Düyunu 
umumiye' komiserliği başkatipliğine 
1 Haziran 1935 tarihinden beri bu va
zifeyi yapan hazine hukuk müşavirle
rinden Ekrem'in vekalet_çn taıyini ka
ra::-latmıştır • ----

Emniyet Direktörlüğünde 
Çalıpcak gençler 

Ankara, 13 (Huauıi Muhabiri
miz bildiriyor) - Fakülteden çık
tıktan sonra emniyet genel direk
türlüğü teıkilahnda . ~alııtmlmak 
fterw lllkDlı.afti 1'fttt flMllt'e•Cle 
o\;11tturulacak talebe için Kültür 
Bakanlığınca yapılan imtihanın 
neticesi alrnmıt ve kazananların 
adlan emniyet genel direktörlü
iüne bildirilmittir. Kazananlar 
ıunlardrr: 

Kayseri lisesinden Tevfik. Ömer, 
Şevket, Sina lisesinden Ali Ulvi, 
fstanbul liaeıinden Necmettin. 

Güvenlik genel direktörlüfü bu 
va11flarda bulunan daha üç dört 
ıencin alrnmasma karar vermiıtir • 

Bu sözlerimle Botazı..m ...Uyeti
ne itaret ettiğim demal yübek aik
katirUden bçmanuıtrr. 

Müdafaa kudretimizi tmnam1amak 
ilıl9yacnu her münuebetler ve her 
Yerde -.lıatmrya çalıfm8ktan bir an 
•.-i blmryoruz. Bu aamimi dileği -
rnizin doM ve alikadar devletler ta• 
nıEından iyi anlatdıacai ... ve memle
ket miicl.t.aaına ait bu ekaiiia tamam 
laınacajı sünün çok uzak olmıyaca
ğnu ümit elmlk iaıteriz. Her belde 
hem..p bir tehlike mütahecleai ö • 
niinde bu bul!UıMa icap eden tedbir· 
leri almakta hük&imetimiz tereddüt et 
miyeoeldir.,, 

Tevfik Rüttü ArMm ııbık Ye sü
nldi ... ,&aria ilarıdllnaa bu beya -
natmı mıiitealop AkvMD cemiyeti b-. 
yeti umumİyeainoe tqkil olwum irti
mt "ooorclinatioa,, komilelinin mi•
lm 18 ıncı madde.i muc:Dnce Ak -
....... cenÜjeti ani 1 .... terettüp eden 
vecilse&.e ait olarak kabul eylediti 
iktil9di •e mali tedbirlerin cemiyet a· 
za....._ bulunan Türkiye Cümburi -
yeli .__,.ncl.n tatbik lıaeuıunda icap 
eden makarreratrn ittihazma Kamu • 
..,.A ~ ic:n vekilleri be)retine 
-.liııhi:Yet wren kaıun layibaaı reye kon...._ kabul eclilmittir.,, 

K.Dutay cuma günü toplaHaıkbr. 
Ankara, 13 (Huausi MubabirL 

miz bildiriyor) - Zecri tedbirlerin 
tatbiki için hükıimete aalabiyet •• 
ren layiha Kamutayda ıörifülür
ken süfera locasmda yalnız Bulgar 
aefiri Pa.taf ,,. ltalya sefareti t• -
cümanr sôrülüyordu. 

Son zamanlarda ltalyamn mem
leketimizden fazla miktarda ot, 
mraır, yulaf, bakla ve nohut iıten. 
diii haber verilmektedir. Bundan 
baıka peynir, domateı konaerveai, 
-.bun ve kendir de talep edilmek
tedir. 

Jtalyan ithalatçılan derhal mu
amele yaprlmaaını temin için bu 
maddelerin ıif ltalya fiatlerile aev 
ke hazır mallann miktar ve evaa
f!nm bildirilmeaini istemitlerdir. 
Jtalyanm ihtiyacı olan bu madde
lerin birer miktar nümuneleri ace
le olarak ıönderilecektir. Bu hu.. 
suıta icap eden tecimen, mÜeNeM 
ve fabrikalara tebliıat yaprlmııbr. 

Kuduz 

Dün de bir imamın 
kulağını köpek kaptl 
Köpeklerden Olduğu Kadar Ke
dilerden de Sakınmak Lazımdır 

Kuduz vak'alan çoğalıyor. Dün de 
Yeniköyde husuıi bir köpek bir ima
mın kulağını kapmıştır. lmam tedavi 
altına, köpek mü~ahede altına alın
mıştır. Tarabyada birçok kimseleri 
ısıran ve altı yavrusu olan köpeğin 
yavrulan da kudurmuıtur. 

RannMle kudu:a köpelıler 
Dün Ramizde oturan bir avukat t.a, 

ilbaylığa müracaat ederek o civarda 
kuduz köpekler bulunduğunu ve hat
ta adını verdiği bir phsın köpeğinin 
de kuduz olduğunu bildirmiştir. 11-
baylık itin incelenmesi ve kuduz ol
duğu söylenen hayvanın alınması ve 
köpeklerin öldürülmesini ilçebayhğa 
bildirmiştir. 

Sağlılı direlıtörlüğünün emri 
Diğer yandan İstanbul Sağlık Di

rektörü Ali Rıza da dün bütün ilçe
lere köpeklerin öldürülme mücadele
sine büyük önem verilmesi hakkında 
emir vermittir. 

ilgili makamların en büyük şikayet 
leri evlerde ve aparttmanlarda besle
nen hususi köpeklerden gelmektedir. 
Bunlar başıbot bırakılıyorlar ve ısır
ma vak'alaı:ının çoğalmasma böyle 
Batı boş bırakılan bu gibi köpekler 
de öldürülecektir. 

Kedilerden de Nılıınmalı 
Bununla beraber kedilerden de hal 

kımızın sakınması gertkli bulunmak-

istiyoruzl 
1 - Derhal •okaklarclaki bütün 

köpelder ölclürülmelülir. 
2 - Ağı:alık•ı:a sokağa çılıanlan 

ltöpelıler de itlôl edilmeli, •ahip
lerinden ağır para ce:acuı alınmalı. 
dır. 

3 - Talı.üne lıadar sıçrayan ve 
ltöpelıleri bulGfhran lıudu:aa kartı 
sirayeti tahdit edecek bütün ted
birler alınmalıdır. 

tadır. Çünkü kediler t.arafmdan ısm
lanların sayı11 da çoktur.Yapılan araş 
tırmalara göre latanbulda aerseri ke
di çoğalmııtr:. Metrutiyetten önce ye 
di yıl İstanbul bakteriyoloji ve kuduz 
müesseseleri direktörlüğü yapan ve 
timdi Tanger Paatör müessesesi direk 
törü olan tanınmıt kuduz bilgini Dr. 
Rembinger geçen yıl lstanbuta gele
rek kuduz üzerinde bazı incelemeler 
yapmıştır. Dr. Remlinger bu inceleme 
ler sonucunda 25 yıl önceye nazaran 
İstanbul ıokaklannda gördüğü kedi 
bolluğuna hayret ettiğini söylemiştir. 

Hakikaten eskiye göre kediler tara
f'rndan ısırılanların nisbeti yüzde on 
beşe yakındır. 

Yunanistanda 

Kral Venizelosçularla 
Aleyhtarlarını Barışbracak 

Kralın Pariste V enizelosla konuş
ması ihtimalinden bahsedenler var 

Çatd'a,U ve taraltarlannın bir mermim emaanda alınmlf en 
son re.imleri 

Atina, 13 (Hususi muhabirimiz
den) - Katimerini gazetesi kralın 
Yunaniıtana dönmeıile V enizeliıtler 
ile Antivenizeliatler arasında bir uz
laıma yolunu bulmağa bizzat uğraıa
cağını yazıyor. 

Kralın Pariıten geçerken Venize
los ile görüımeıi hakkında yapılan te
şebbüslerin müıbet netice verdiği hak 
kında çıkarılan yayıntı hiçbir taraf
tan teyit edilmemiıtir. 

Kral gelirken Bel
grada uğramıyacak 

Atina, 13 (Hususi muhabirimiz
den) - Batbakan Kondiliı kralın 
Yunanistana gelirken Pariı, Roma ve 
Floranaaya u&rayacağını fakat Bel -
grada uğramayacağını tebliğ etmit
tir .. D~ı. Bakanlığında karşılanma me
rasımını hazırlayacak olan komisyon 
toplanmıştır. Yapılan programa göre 
Elli kruvazörü beraberinde Hidra \t.e 
Psara muhripleri olduğu halde ge -
lecek çarşamba günü tersaneden yo
la çıkacaklar ve cuma günü Brendizi
d~.n .. kra.h alıp ayın 24 üncü pazar 
gunu Pıreye getireceklerdir. 

Yunan kabineai et
rafında çalıtınalar 

Atina, 13 (Hususi muhabirimiz
den) - Kralın Londradan gönder -
diği müşaviri Streit dün de konuşma
larına devam etmiı, Kondiliı ve Me
taksaala görütmüştür. Streit'in bu 
konuımalan hakkında timdiye kadar 
hiçbir tebliğde bulunmamııtır. Fakat 
kralcılardan mürekkep bir ittihat ka
binesi kurulmaaınm büyük zorlukla
ra tesadüf ettiği anlatılmaktadır. Si
yasal çevrenler kralcı liderlerin İftİ
rak etmemeleri, yalnız parti üyeleri
nin dahil olmaaile maruf bir f&hıiye
tin batkanlrğında bir kabine kurul -
masının daha kolay olacağını tahmin 
etmektedirler. Yine ayni çevrenler 
Maksimosu veyahut Mihalakopuloa 
gibi nisbeten bitaraf bir zatin bat -
kanhğında kabine kurulması ihtima
linden de bahıetmektedirler. Fakat 
bütün bu tahminlerin Çaldariı kabi
nesini devirenler tarafından zorluk • 

lara maruz kalacağı anlaşılmaktadır. 

inzibat tedbirleri 
Atina, 13 (Huauıi muhabirimiz

den) - Genel emniyet direktörlüğü 
kralın geleceği gün için fevkalade in
zibat tedbirleri almaktadır. Şimdiden 
kralın geçeceği yollar üzerindeji ev
lerin içinde kimler oturduğu tesbit 
edilmiştir. Bu evlere kralın geçtiği 
gün hiçbir misafir kabul edilmiyecek
tir. Kral sokaklardan geçerken pen
cerelerden çiçek ve aaire atılması ıid
detle menedilmiıtir. 
80 Komünist ıürgÜn edildi 

Atina, 13 (Hususi muhabirimiz
den) - Atina poliıi 80 komüniıtin 
Adalara sürgün edilmesine karar ver
mif tir . 

Hukuk ilmini yayma 
cemiyeti 

Ankara, 13 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Hukuçular cemiyeti ö
nümüzdeki cumartesi günü fevkalade 
bir toplantı yapacaktır. Bu toplantı -
dan maksat, cemiyeti Hukukçular ce
miyeti olmaktan çıkararak hukuk il -
mini yayma cemiyeti haline koymak 
arzusudur. Nizamname deği§tirilecek 
tir. 

Fmdıklarımız 
Ankara, 13 (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Hükumetin muhtelif mil
li ürünleri korumak yolundaki ted -
birleri bu ürünler için piyasalarda çok 
iyi tesirler bırakmııtır. Fındık kongre 
sinden aonraki günlerde tıtanbul pi
yasası çok aağlam bir durum göıter
mektedir. Fiyatlar Fop 46 - 47 ku -
ruıtur. Arz azdır. Huıual t.akasla mal 
g8nderilmektedir. ~ 

Samsun bölgeıinde fındık fiati iyi-
dir. Trabzonda kab\ıklu 22, iç 47, Gi
resunda kabuklu tombul 13,50, ka -
buklu sivri 25, lç 48 kuruştan satıl
maktadır. 

Havaların fırtınalı olması yüzün • 
den aon hafta içinde ihracat diğer haf 
talara nuaran daha az olmUftur. 

Yeni bir kılavuz ister! 
Resmi, teırifatlr ve yüksek mec

lislerde yeni bir konuıma tarzı gö_ 
züme çarptı. Gerçi bu mecıliılere 
her zaman giremem ama bu tar
zın oralara iJİce yerleımit olduğu
nu görüıme edasından anlamamak 
mümkün değildir. 

Bu yeni tarz, insanlardan bahse
derken yalnız aoyadını sfylemek
ten ibarettir. Mesela birisi: 

- Dün Oztaıı gördüm. Tezcan
la görüımemi söyledi. Halbuki 
Tezcan Tekyürek ile bana haber 
göndermit evde yoğum diye! Ben 
de geçerken Alpere uğradım. Bir 
telefon ettim. Falan. Filan •• 

Bu arada kazara bana ka111 da: 
- Siz Ozyağızı tanınıruz. Rica 

ederim yann kendisine bihaua 
gidip Gürtekir"in onu görmek iste
diğini söyleyiniz. 

Dese ne yapardım •. Belki ~u zat. 
ların hepsini tanıyorum. Lakın soy
adlannı bu kacJar kolaylıkla ve ae.. 
lasetle kullanmadığımız ve hele 
hatıramızda bir türlü eski adlan 
silip yerine bu yeni adlan kazama
dığımız için -çünkü bu bir zaman 
meselesidir- bu isimler söylenirken 
kimden bahsedildiğini bir türlü 
anlamıyoruz ve ikiai arası bir mü
tereddit vaziyet alıyoruz .• 

Onun için hiç değilıe manrf kim. 
selerin aoyadlannı alfabe srrasiyle 
gösterir bir kılavuz yapılsa sıkıtın
ca ona bakar mütlr:ülümüzü halle. 
deriz. Y okaa biribirine kanıtıraca-
ğız. 

B.FELEK 

Mersinde bir ihracat iskelesi 
yapılıyor 

Mersin, 13 A.A. - Son yıllarda 
Mersinde liman faaliyeti önemli bir 
surette artmıştır. Gerek giren ve ge
rek çıkan malların tutarı eski yılların 
hemen bir misline yaklaşmıştır. Bu 
sebeple iskeleler, ihtiyacı zorlukla 
karşılayabilmektedir. Bunu gözönün
de tutan uray kurulu yeni yıl bütçe
sine bir çıkat iskelesi yapılmak üzere 
tahsisat koymuş ve birkaç gün önce 
de iskelenin ihalesi yapılmıştır. İs -
ketenin yapılmasına hemen başlan
mıştır. 

Mısırda 
Karışıkhklar 

fBaı tarafı 1 incide} 
lantısında başka karışıklıklar zuhur 
edeceği tahmin edilmektedir. 

Mısırda Veft Partisi hü· 
kfunete arka olmuyor ! 

Kahire, 13 A.A. - Vefd Partisinin 
icra komitesi, İngilterenin 1923 ana
yasasını meriyet mevkiine koymağı 
reddettiğini bildiren Sir Samuel Ho
are'un nutkuna karşı duyduğu hoı .. 
nutsuzluğu izhar maksadile, hüku
mete arka olmamaya karar vermiş
tir. Bu karar başbakana bildirilmiş .. 
tir. Sanıldığına göre, V efd partiıi, 
Nesim Paşadan çekilmesini istemi' -
tir. Buna karşı Nesim Paşanın, oU• 
günkü ahvalin iktidar mevkiini muha
faza etmeyi icap ettirdiğini bildirerek, 
bu talebi reddettiği söylenmektedir. 

Kral, bugünkü şartlar içinde, kabi· 
nenin istifa etmesi muvafık olmıya -
cağını söylemiştir. Gösteriler yapıl
dığı ve bir polis amirinin yaralandığr 
bildirilmektedir. . ...... .__.. .. .......... 
1 Polis Nikol 
Yarından itibaren 
Tefrikaya başh· 

yor uz 

"Arsen Lüpen,, in 
son vak'ası ._.......... .................. 



No. 32 Yazan: Ziya ŞAKIR 

Asıl Donanma Kaptan Paşanın 
Kumandası Altında 

Yola Çıkmaya Hazırlanıyordu 

Paşa oraya gidecek Rumeli askerini 
toplıyarak (Benefşe) sahillerinde Gi
rit serdarı Silahtar Yusuf Paşayı bek
l iyecekti. ( Zağarcıbaşı) lıktan (Yeni-
5eri Kethüdası) makamına getirilen 
Murat Ağa, yeniçeri ağası namına se
fere iştirak edecek ve harpte, yeniçe
rilere kumanda eyliyecekti. (Samsun
cubaşı lbrahim Ağa), (Haseki Ali 
Ağa) ve en i!Üzide çorbacıla:, yeniçe
ıilerin hücum bölüklerini idare ede
ceklerdi. (Bosnalı, Koca M'sa Paşa), 
Silahtar Yusuf Paşaya müşavirlik 
vazifesini ifa eyliyecekti. Elliden faz
la tüccar gemileri kiralanmıştı. Bun
lar, nakliye hizmetinde kullanılacak
t .. Doksan parça (kalyon), (şayka), 
(mavuna), (kadirga) hazırlanmış, Se
Iiniğe yollanmı§tı. Ayrıca altmış par
ça gemi de (Çeşme) limanına gitmiş, 
demir atmıştı. Bu gemilerde; (on be~ 
bin kantar barut), (elli bin adet de
mir gülle), (elli adet badaloşka) de
nilen top, hadsiz hesapsız kazma, kü
rek, kılıç, mızrak, ok, tUfek, (fındık) 
denilen dökme tüfek kursunu, kale 
bedenleriııe c;ıkmak için u;un merdi
venler, zift, katran; düşman ıemi!eri
ne salkım gülleler atmak için zincir, 
bu salkım güllelerle düşman gemil~ri
ııin yelkenle:ini tutuşturmak için yağ
lı paçavra ve sair birçok harp levazı
mı vardı. 

Bu hazırlıklar da, Padi,ah lbrahi
me ayrıca bir eğlence veıilesi teskil 
ediyordu. Hemen he:gün yanına Cin
ci Hocayı alarak Sarayburnundan sal
tanat kayığına biniyor; tersaneye geli
y.or. Akşama kadar orada vakit geçi
rıyo:-. Bazan akşamlar Eyübün servi 
ormanları üzerinden güneş grup eder
ken İbrahim işret sofrasını kurduru
yo: : Halicin durgun sularına karsı 
mehtaplar yaktırarak, denize salkı~ 
fişekleri attırarak, çıraganlar yaptıra
rak eğleniyor. Yassı ezanla:ı okunur
ken, saltanat kayığının aamur kaplı 
Jİlteleri üurine uzanarak mest ve 
mahmur Topkapı Sarayına, Telli Ha
ıekisinin nermin ve muattar kolları 
arasına avdet ediyordu. 

• 
Cinci Hocanın kehaneti boşa git-

memi§; bütün hayatında gösterdiği 
(tek ve isabetli keramet) zuhur et
mişti. Ba§landan bu harbin ilk müsa
demesi, bilyilk bir zaferle neticelen
mişti. 

Haıırlrklır, benUı: ikmal edilmişti. 
Artık asıl donanma, Kaptan Paşanın 
kumandasında olarak (eşref saat) te 
lstanbuldan ha:eket edecekti. Eu bü
yük merasime, - usulden olduğu 
veçıhile - harbe iştirak edecek olan 
filo kumandanları da iştirak eyliye
ceklerdi. 

Düşmanlar, lstanbuldaki casusları 
vasıtasile hükQmetin harp haı:ırlıkla
rını habe: almıılar; onlar da mukabil 
hazırlıklara baılamışlar: Osamnh fi
loıunu pusuya düşlirmek için muhte
lif istikamete kuvvetli korsan filoları 
çıkarmıılardı. 

Akdeniz sahilleri ve bilhaua Ada
Iardenizi artık küçlik Osmanlı gemi
leri için pek tehlikeli bir hale gelmiş
ti. Buna rağmen, Radosta bulunan 
Osmanlı bahriyesi kumandanlarından 
(Memi paıa oğulları) İatanbuldaki 
merasime ittirak etmek Ne ıonra da 
bliylik filo ile sefere if tirak eylemek 
için Radoıtan bir gemiye binmif, Ça
nakkale boğazına doğru hareket et
miılerdi. Fakat, Eskeri adaaı limanı
na gelir gelmezi bliylik bir Malta 
kalyonu ile karşılaşmışlar; derhal 
harbe başlamışlardı. Çok kuvvetli 
bir harp gemisi olan bu kalyonda, 
on adet büyük çapta bindirme top 
ile birçok Malta şövalyesi bulunuyor, 
n kalyon, bilyük bir cüretle saldırı-
1ordu. İki geminin çarpışması pek 
ffddetli olmuş, fakat çarçabuk hitam 

bulmuştu. Türk gemisi mahirane bir 
manevra ile Malta kalyonuna rampa 
etmiş; çıplak vücutlu Türk dalkılrç
ları ellerinde palalar ve baltalarla 
dilşman gemisine girmi~. güverteyi. 
kanlı bir maktele çevirmişti. Ve son
ra esir edilen bu gemi, yedeğe alın
mış, çeke çeke İstanbula getirilmişti. 

Bu suretle harbe ilk adımını atan 
bu TUrk gemisinin, bordalarından ıe
l!m toplan atarak arkasındaki esir 
düşman gemisini çeke çeke İstanbul 
limanına girmesi; biiylik zaferin bir 
müjdesi ve Cinci hocanın da kerame
ti telakki edilmişti. 

Tersanei imirede, kaptan pata kö§
künde, muzaffer Türk gemisinin 
kahraman reis ve tayfalarına Yusuf 
paıa tarafından bil'atler giydiri:ip 
hediyeler verilirken; (Sünnet odası) 
nrn Halice nazır penceresi önünde o
turan ve daha şimdiden büyük zafe
rin getireceği ganimet mal'arının hul 
yasına dalan padişah İbrahim de Cin
ci hocaya minettarhğrnr arzetmiş ; 

- Hoca! .• Tersane eminliğini, sa
na verdim. 

Demişti. 

• 
Usulden olduğu veçhile harbin ha-

kiki hedefi gizlenmiş; (Malta seferi) 
namiyle yapılan hazırlıklar ikmal edil 
mif, artık hareket zamanı gelmiıti. 

Rebiülevvel ayının dördüncü pazar 
gUnü güneş, tam (semtireı) e gelip 
de zeval baılamadan beş dakika ev
vel, (egref saat) ti. O dakika hare
ket emri verilecekti. 

O gün, saray ve bütün İstanbul 
halkı, heyecan içindeydi. Halk; aa
hillere, surlar üzerine dökülmüştü. 
Sarayburnuna çadırlar kurulmuştu. 
Hareket edecek filonun riyale, kaptan 
ve reislerine ziyafetler veriliyor; 
çadırların önilnde çalan dokuz katlı 
mehterin dokuz davulundan çıkan 
tantanalı sesler, vakur bir azametle 
semalara doğru yükseliyordu. 

(Yalı köşkü) nün kafesleri arkası
na, saray kadınları dolmuştu. Bir 
pencerenin önünde, valide sultanla 
Hubyar konuşuyordu. Valide sultan, ı 
derin derin içini çekiyor: 

- Ana, baba kuzuları imdi, kimbi
lir ne mihnet ve meşekkatler çeke
ceklerdir. Cümlesi sağ gidip: kimbi
lir, hangiler aağ dönecektir. Ya, Yu
sUfum .. Eğer ona· bir hal olursa; yok 
mu Hubyar •. deli divane olurdum. 

Diyordu ... Hubyar, dalgın dalgın 
dil§ Un erek cevap vermişti: 

- Allaha emanet, sultanım 1 •. Her 
cenge giden dönmese, şu yer yüzün
de adem oğlu kalmaz. Ve hem Yu
suf pa~a serdardır. Uzakta durup, 
emreyler. 

- Yusuf mu, uzakta durur? .. O
nu, ben bilürüm Hubyar, ne anut bir 
hırvattır. Alimallah, aklına bir §ey 
koymıya görsün. Ne tlirlü tehlike ol
sa, yılar adam değildir. Nice tecrübe
lerin görmü~ geçirmi§imdir. 

Valide sultan bir an sözünü kes
miş .. Artık ellisini çoktan geçmiş bir 
kadın olmasına rağmen daha hala 
gül pembesi harelerle parlıyan yanak
larını titrete titrete tekrar derin de
rin içini çekmiıti. Ve sonra, kalbin· 
de duyduğu bir sızı ile mırıldana
rak ili ve etmigti: 

- Bilmem ki, hasretine nasıl ta
hammül edebileceğim? .. Ah Hubyarl. 
Bunu etmemliydin. Bu cenge Yusu
fun gitmeıini, aslanımın aklına sen 
getirdin. 

Birdenbire Hubyarm rengi uçmuş, 
baıını önüne iğmeye mecbur olmuştu. 
Fakat, vaziyetindeki bu bozgunluğu 
valide sultana göstermek istememiş; 
elindeki hurda inci işlemeli mendili 
alnında gezdirerek titriyen Dir sesle 
cevap vermigti: 

[ ı\ rbıı var] 

. o #!""1/~~~ 
e~ ... ,.,~ ·-~~~~ ıfA'lft, r 
JJ - l'" 1 --., . •r»JI. \~~' 1 ~ 

~ EVlelJ./v\eıer 
Bir Kadının · /tirajları 

İtiraf edilen kabahatler yarı affe
dilmiş demektir. Fakat her kabahat 
değil. 

Mesela Süzan imzasile bize Kum
kapıdan mektup gönderen bayanı; 
itiraf ettikleri gibi. Zaten artık bun
lara kabahat demek de kabahattir. 

Suzanrn mektubunu okuyalım: 
"/ki yıl kadar oluyor ki, tesadüf 

karfıma genç, fakat biraz kabasa
ba giyinen ve konuşan şimdiki .zea.ı. 
cimi çıkardı. Tanıştık, u:zun uzun 
konuştuk. Onun :zengin bir manifa- · 
tura tüccarı olduğunu öğrendilt. 
ten sonra alôltadar oldum ve bana 
karşı gösterdiği temayüle müsait 
bulundum. Bir yıl kadar aeviştik. 
Beni aon derece candan ıevdi a.ıe 
benden hiçbir şey esirgemedi. En 
•onunda geçen yıl evlendik. Yakın 
zamana kadar ben onu aea.ıdiğimi 
aanmıyordum. Halbuki aldanmışım, 
ondan ayrılmak tehlikeai beni ıon 
derece ıarllı. Gece gündüz. ağlıya. 
rum. Nekadar cok sevdiğimi şimdi 
anlıyorum, Siuen soracağım feyi 
•armadan evvel her feyİ ya:zmağa 
mecburum. Bu yaz bir arkadatım 
ile arada bir deniz kenarına a.ıe 
plajlara gidiyorduk. Haftada bir, 
bazan iki defa kah Florya, kah Bo. 
ğaz. ve kah Kalamı~a gittiğimi~ a.ıe 
her delaıında son derece sakin ve 
kendi halimizde deni:n girip, ge
zindiğimiz, hi~bir tanıdığa raıtla
madıiımız halde bir perıembe 11ü
nü Adaya gidecek olduk. Karşımı-

za ihi genç çıktı. Biz.i arabalarına 
alarak Yorgoloya götürdüler a.ıe o
rada :zevcimin amca:zadesile karıı
laftı.k. Bize kabinelerini ikram 

·eden gençleri de, bfai de kepaze et
ti. Ailıyarak :zea.ıcimc bir f•Y söy
lemernaeini .rica ettim. Kabil ol
madı, dinletemedim ve oldufu7{ibl 

4 
kocama söyledi. O gün bugün ay
ni ca.ıdcyi:z, fakat ayrılmak üzere 
mahkemeye müracaat ettiii için 'ı 
ayrı ayn yaııyoruz. Sık sık gidip 
yalvarıyorum, ku11Ur ettiğimi itiraf 
ediyorum; bu kuaurun büyük bir 1 
günah olmadığını aöylüyorum; din
lemiyor. Genclerden birinin kabine
•İnde, t;,aaclÜlen onun İçeri girdiği 
bir aıracla bulunmamı alledemiyor. 
Ben onu ıca.ıdiğim için böyle gü
nahıı:z ,,.re aynlmalııtan büyük bir 
azap duymaktayım. Bana nasıl ha· 
reket etmemi tavsiye edersiniz.? 
Kendimi al/ettirmek için ne yapa
yım?" 

Yapılacak şeylerin hepsini yapmış 
ve onu inandıramamış olduğunuza 
göre pHijdaki günahı işlememiş olma
nızdan başka çare görUnmüyor. Ya· 
hut belki zaman ve sizin gözyaşları
nız onu yumu,atır. Yoksa ba~ta de
diğimiz gibi, evli bir kadının, yaban· 
cı bir erkekle ptaja gitmesine, hele 
onun kabinesinde onunla ha~ başa 
kalmasına sadece kabahat deyip geç
mek bir kabahattir. 

• 

disine mektup yazarak buluımalıı 
Üz.ere bir randevu istedim. Bana ne 
deae beienirsiniz.? Benim birtakım 
kadınlarla konuıtuiumu ileri •Ürdü, 
Ondan ıonra şelômlaımaiı da it••· 
ti. Fakat aradan altı ay ll•çİncc yi
ne gülüşüp selamlaşınca tekrar mü-

racaat ettım. IJu sefer de mektubu
ma hic cevap vermedi. Acaba .. b •• 
bi nedir?'• 

Üç yıldanberi selamla§tığmız ve 
gülüştüğünüz bir kıza mektup yaza
cağınıza ve damdan dü~er gibi ken
disinden randevu istiyeceğinize evve
la onunla ahbap, dost olmıya çalış
malıydmız. Üç ıene uzaktan uzağa 
selamlaşmıya razı olmuşsunuz. Bir 
müddet de havadan sudan bahsetmek 
le hüviyetini anlamıya çalışmakla 
kendinizi sevdirerek, ona yakınlaştı
rarak istediğiniz randevuyu alırdınız. 

1 KUÇUK ILA"L.A R 1 

Ankarada satılık ev - Ankara.da 
Yenişehirde Tuna Caddesinde 23 nu
maralı ev satılıktır. lateklilerin (Is· 
tanbul Posta Kutusu No. 1062) ye 
müracaatları. 9114 

SATILIK BAHÇELi EV 
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KASTA 
'9 FERAH Sinema de 

J(~Bllenler bllmlyenlere~ 
Söylesin; 

Arıu ye talebi umumi üzerin~ 

YILDIZ 
SlrtEMASU'tDA 

Gö•brilen huikalar filmi 

BiR AŞK 
GECESi 

SAGLIK 
ÖGÜTLERI 

Ateşli mizaç 
Daha çocuklukta belli olur: Çocu

ğun her şeyi çabuktur, dişleri erken 
çıkar, yilrilmesi çabuktur, zekası ça
buk açılır, boyu çabuk uzar. Her ıey
den çabuk müteessir olur, sözün kı
sası sinirli bir çocuktur. Ağlaması da, 
gülmeıi de çabuktur. Gündüz yara
maz, sabırsız olduğu gibi geceleri uy· 
kusu da pek dUzgiln değildir. 
Büyüdüğü vakit boyu uzun olur, 

şişmanlamaz. Derisi ince ve yağsız
dır. Boynu uzundur, boyun derisinin 
altında tiroit guddesi kendisini belli 
eder. 

Derisi kırmızı reınkte olmaz, çünkü 
kıl gibi damarları sıkışık olurlar. Kaş
ları gür, l'ZUn ve çok defa biribirine 
bitişik olurlar. Kirpikleri de i!ene 
gür, uzundur. 

Gözleri biraz dışarıya çıkık, göz 
bebekleri büyük ve parlaktır. 

Saçları çok, btitün vücudu çok kıl
lıdır. Bütün hareketlerinde acelecilik 
vardır. Söz söylerken çabuk söyler, 
yüzlerinin adaleleri daima oynarlar. 

Vücudunun sıcaklığı her vakit bir 
az yüksektir. Bazı günlerde durup 
dururken otuz yediden yukarıya çı
kar. Bir taraftan da zayıflamaya çok 
istidadı olduğundan verem hastalığı
nı hatıra getirir. Hele bu mizaçta o
lan bayanlarda ay içindeki muayyen 
günlerde sıcaklık yükselmesi ile bir
likte sinirler de ayaklandığından şüp
he daha ziyade artar. 

Zaten bu mizaç ile verem hastalığı 
arasında büyük bir engel de yoktur. 

Bununla beraber, ateşli mizaç iıta
hı kesmez. Yalnız beslenmesi çabuk 
olduğu gibi, erimesi de çabuk oldu· 
ğundan beslenme işine aralıksız dik
kat etmek lazımdır. 

Nabız hızlı vurur, bazıları uk ırk 
çarpıntı duyarlar. Damarların içinde
ki tazyik te çoğunda yüksektir. 
Kadın olsun, erkek olsun bu mizaç

ta olan!ar aşk işlerine karşı da atetli 
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YENi NEŞRIY 

ARKITEKT 
Bu, aylık aan'at dergisinin 57 

sayısı güzel aan•atlara ait birçok Y 
ve eserlerle çıkmıştır. içinde F 
Ahmedin estetik terbiye ve miın 
dökoratör, İsmail Hakkının İzmir 
nayiri, mimar Kemal Altanın Aya 
ya etrafında Türk mimari manzu 
ıi, Mühendis Galip Alnarın beton 
ları, adlı yazıları ile Zonguldakta 
kiş tarafından yapılmakta olan a 
le mahallesi, İhap Hulusi ile Melek 
lalin resim sergısine ait kıymetli 
kümanlar, ve başka yazılar var . 
San'at sevenlere bu dergiyi tavsı 
ederiz. 

Siyasal Bilgiler: "Mülkiy 
Her ay muntazaman İnti4ar 

mekte olan ıiyaaal bilgiler "Miil 
ye,. mecmuaaının 55 inci ıayııı 
çıkmıttır. 

Bu nüıhada: "Harp ıonu tar 
aal refonn hareketleri,, , "ıoıyal 
ruflar arasında çiftçi 11nıfının ıt 
tüıü,, , "Nietıche ve soıyal f~zilet 
"Cam de Malberg,, in hukuk 
devlet telakkisi,, , "Soıyal kredi Jl 
dir?,,. "Weber'e ıöre demokraıi 
kapitalizm,, , "Tardieu'nün buhr 
hakkındaki fikirleri,, • "Uluıal 
ve uluNl özgülük,,, "Zirai kre 
kooperatiflerimiz,, ba,lıklı yuıla 
la ayın ıiyaai krönolojiıi vardır. 

olurlar. 

Ufacık bir hastalıkta ateı benı 
yükselir. Az ve güç terlerler. Midcl 
ri ve barsakları yolunda i§ler, fal< 
ishal çabuk gelir. 

Deniz havası, dağ havası, gUneı 
çok durmak, soğuk su ile duş, 1 spo 
tarda yorulmak bu mizaçta olanla 
yaramar. Bütün yaıayıılırında itid 
gözetmek en ziyade onlara lhırndr 

Bu ateşli mizacın tlroti gudde5 
nin muvazeneye lüzumlu olan de 
ceden daha ziyade iılemesinden ile 
geldiğini elbette anlamış1rnızdır. 

Lokman H ekirrı , __ 
Bu ak9am : bUtUn l•tanbul halkı 

SÜMER SiNEMASININ 
ilk defa olarak gösterece§I 

mnıimfn en büyük müzikal filmi •BiTMEMİŞ SENFONl)aia benıer• 

ŞUBERT'in AŞKI 
f'ılmini takdir na:ıarlarile ıeyredecektir. Dünyanın en b01ük te 

noru R ıCHARD TAUBER, bu filmin en rüzel parçalarını taran· 
na edec:eLr.tir. Muai.ki.iı FRANZ SCHU8ER f'ia ili.-eteaı Paramou at 
i••rnal. y,.,ı,.rinfıl ~vyeldeo aldınnır 

Telefon : 42851 

1.,. 
~UARDlllC. Bu AK ş A M 

ffelw. Boııı SARAY SinEMASlnD" 

, 

Qtiaterllecek Fr•nsr7•G SHzlll 

SEVEN KADIN 
BOyOk afk filmi 

mu.affalciyet sunreei olacaktır. 
Unutulmıyacak bir film •• 
Hepıi bir kadın bayatı olan bir flhn .. ·. 
ilaveten Paramount Jurnal ye bakikil b~ 
MIKE MAVS fılml, MtKEY'in MAK Nı
ADAMI. Bu akşam bir SOUPLEX tır•t 

ı, ""~' m•rr""'"" tfa~ıtılıtrıtkhr 

T () R K Sltf EMASltfDA 
WOtfDER BAR 

AL JOLSON - DOLORES DEL RIO - KAY FRANCİS • RlCAIU>O 
COR TEZ 5000 güıel kıı Bu büyilk filmi ıörmıyealer için bu akt•~ 
9 ıunreainde •e yannki Cuma matinelerinde büyük teoıilit: Birioel 

?O kuruıı koltuk 30. hu-uıf 40. localar 150 • 200 Bir evlat sahibi dul 
Kayseriden Nevzat imzasile: 

devam ediyor. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

''/ki buçuk yıldanberi dulum. 
24 yaşındayım ve bir erhek çocu· il 
ium var. Çocuğumun babası aağ· 
dır; nerede olduiunu bilmiyorum. 
O da çocuğunu hiç aramamıştır. 
Arasa da kendisine bir gün bil• 
vermiyecek kadar çocuğumu ıevi· 
yorum. Şimdi beni, genç bir komİs• 
yoncaı istiyor. Ailem onunla evlen
mek için beni son derece te§Vik 
ediyor. Fahat ben dehşetli bir te· 
reddüt içindeyim .. Yaşı benim ya
şımda olan bu genç beni çocuğum
la ıimdi kabul etse de ilerde bu ya
bancı çocuğumu çok görecek, baba
•ına atmak istiyecck. Yahut ona 
hor bakacak diye korkuyorum. 
Eie~ yafını başını almıf bir adam 
olsa belki o derece korkmazdım. 
Siz ne dersiniz?" 
Tanışmamı§. sevişmemiş iseniz is

tikbalinizi ve çocuğunuzun iatikbalini 
gözü kapalı kabul ediyorımnuz, de
mektir ve korkunuzda biraz haklısı
nız. Bununla beraber bütün bu kor
kularınızı ya kendiniz veya büyükle
riniz ona anlatarak ve ondan sizi te
min edecek söz aldıktan ıonra bu iı-

BU AKŞAM 

Melek ve ipek 
Sinemalarında birden 

Hl~ bir niabetle kıyaa edilemlyen ve 

CLAUDETTE COLBERT 
Tarafından temsll edllen 

KLEOPATRI. 
Franınıca ı8rlll ,abeserin ilk iraeti t•refin• 

GALA MÜSAMERELERi 
Rejlı~rs CECIL B DE MiLLE Bir paramount filmidir. Yerler enelden alınabilir. 

~f'rbe11t dOhuliv,. kıtrtları bu fHın icin muteb"r dptildirler 

divaca atılabilirsiniz. Yaılr ba§hlat- ·-~;. ••••• .;;;;;;;. •• ~;;;; ••••••• ;.. •••••• .;. ....... -1 dan ziyade basiret sahibi olan genç- 1 
Şimdiye kadar yapllan Fransız Filmlerinin en bUyUğU 
HE"RY BER"STEln'ln me9hur piyesinden muktebes 

ler yok değildir. 

• 
Karşıdan karşıya 

K. F. yazıyor: 
"Üç yıldanberi genç bir kızla 

uz.aktan uz.ala tanıııyorpz. Selcim
laııyor; ırülütüyoruz. Bir dela ken-

M A. A. •• E T 
( L E B o " H E u R ) os1 

CHARLES BOYER- GABY MORLAY -MICHEL SIMON - JACQU~ CATELAlN - P~ULE1 J)~~r 
yaran ak,aaaatm 9da TÜRK SINEMAS NDA bOyOk ıala •ilYareluı olarak fJAyeten dunya babe 
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Bugün İngilterede seçim 

yapılıyor. 

SC>~ :f-l.Al3E~ . Girr@lını<dl"' DQ ~~·_,,-
A L E K SA N D R ' ı n ~ Q. ::..: .. ..---~ 

(1 lıugün 1931 yılından beri ilk 
.efa olarak lngilterede genel ıe. 

çıın Yapılıyor. lnıiliz ıeçmenleri, 
~~hte)if partilere mensup bin iiç 
}'uz elli kadar namzot ara.undan 
altı )'Üz küsur parlamento azaeını 
•eçeceklerdir, Bu seçimin neticesibe IÖre de lngiliz hükumeti yeni 
b ~ilan te~kil edilecektir. Seçim 
b ır memleketin içiıi olınakla bera. 

italya Cenevreden Çekilmiyor ~.A. T~.AL-.A.~f' ................. __ 

er, lngiltere ve Franaa gibi, arsı
~lusal münasebetlerde Öneınli rolü 

0 
a1n .nıernleketlerin seçimi ar11ulu. 
~ bır nıah!yet alır. Hele bugün ln
tdterenin Cenevrede ltalyaya kar
tı takip edilecek ıiyasaya istika
met vennckte diğer devletlere ön 
aya,~ olrnası, lngilteredeki hüku
~etın rnukadderatını tayin edecek 
: an hu aeçiıne her zamankinden 
•ıla bir önem ~ermektedir. 

I Bugün lngilterenin başına.da bu
~n~n Baldwin hükumeti, 1931 se
Çırnı Üzerine ulusal birlik namı al

~ tında kurulan Mac Donald hüku-
~ctinin istihaleeidir, Hükumet 
93t yılında kurulduğu zaman fU 

l>artilere dayanmakta idi. 
1 - Mecliıte dört yüz elli kadar 

":'eb'uıu olan muhafazakar parti
•ırıe. 

~ 2 - Kırk kadar mevcudu olan 
• lllilli liberal partİline. 
- • 3 - O.n üç mevcudu olan milli 

1tçi Partisine. 
.. 4 - Otuz kadar mevcudu olan 

lferbert Samuel liber•llerine. 
' Ozaman hükumetin muhalefeti 
~ de tunlardan ibaretti: · 

l - Elli kadar İ§çi partisi. 
• , 2 - Bir avuç ta Lloyd George 
"' lıberalleri ve müstakiller. 
" Ottava konferansından ıonra 

lierbort Samuel liberalleri hüku
~etten çekildiklerinden hüküme
tın esasen mu haf aza kar olan ka. 
l'•lderi bunrlan aonra büsbütün te
Larüz ~tmiıti. 

Hükumet aeçimi yenileıti!'1"e.i-: 
tarar vermemi§ olsaydı, şımdıkı 
?larlB.nıentonun hayatı daha bir yıl 
•~recekti. Fakat ltalyanın Habe
tııtanda açlliı harp ve bu ~arbe 
~arıı lngiliz hükumetinin takıp et. 
lıii-siyuet lngiliz iç politikaamda 
hükumet p'artileri için öyle müsait 

" htı- hava meydana getirmiştir ki, hü 
: ~Ünıet ıelecek ı~eyi beklemek
, ten ise Hçimi bugün yapmıya ka -

l'•r vermittir. 
liiikumet bugünkü seçimi de mil

li birlik hilkQmeti nam ve henbına 
... ~.,.'?)a~tJut... 1-1nı.:-. __ ._ .... --1.:ı_..ı...._ 
hın alerı ıürdükleri namzetler altı 
Yib:ü buluyor. Bunların be§ yüzden 

.. ~~zlaaı, muhafazakar partiıin~ «:l: 
.. 1 1'adarı milli libera1lere, yırmısı 
~~ ıtıilli iıçi zümrelerine mesuptur. 
r 1ier taraftan muhalif pariiler a
. ~~ı'-.al!l en çok namzet ileri süren 

.. İtçı. Partisidir. llu);ar~~:., namzet
eri heı yüz elliyi bulınaktad- s,,. 

'-'uel liberalerinin adedi İH yuz 
tlli kadardır. 
, iki haftadan beri devam eden se-

71ıtı mücadelesi, lngilterenin Ulus
~r l<urumuna kartı takip ettiii 
11>'&.ıa ile silahlanma meselesi et. 
~~fında toplanmıştır. Muhalif par
ıler hükumetin, Uluslar Kurumun

d, halyaya kartı takip ettiği ıiya. 
~.Yı fa::cla :mülayim bulmakta ve 

Uveyf Kanalının kapanmasına 
"•dar ileri varılmasını tavsiye et
bıektedirler. Hükümetin ıilahlan
bıa aiyaaasını da iıçi partiei tenkit 
etmektedir. 

liiikılrnetin seçimi büyük ekıeri. 
t~tle .kazanacağı muhakkak tel~k: 

1 edıliyor. Bununla beraber, ışçı 
l>•rtiıinin timdi elliden ibaret olan 
~eb'uılarını yüz elliye iblağ etme
:• lhuvaff ak olacağı sanılmakta. 
ır. 

lal S.Çinı bitinciye kadar arııuhual 
Ya.ıa fa.aliydi de olduğu yerde 

j'>'!"'alıta idi. Çünkü bir taraftan 
~rıli::c Bakanlan ~im mücadele

~111e :rrıefguldüler. Difer taraftan 
h~ hülcumet seçim bi~meden k-:t'i t.i" .•dırn atmak istemıy~d!'. S~ı!1' 

ttılcten ve Jngiliz hukumetının 
ltıukadderatı da taayyün ettikten 
::""8. ~abeı harbine nihayet .v~~-
1 ek •çın yeniden tefebbüae gırıfı
i '~eii tahmin edilmektedir. Bunun 
al'lldir lci bugünkü ıeçim.in ne~i~~ 
d .. Yalnız lngilterec:le değıl, butun 
1 u"Yada yakın bir alaka ile bek
-.:.:_bıelctedir. -A. Ş. E. 

• SQveyşt Kapatmak 
liarp demektir 

İngilizlere Göre italyanın Cenevrede 
Kalması Kendi Menfaatleri iktizasıdır 

/ta/yanın pro
testosu ne gibi 
akisler doğurdu 

Cenevre, 13 A.A. - Uluslar Sos
yetesi çevcnlerinin öğrendiiine göre, 
İtalya tarafından zecri tedbirlere İ§
tirak eden devletlere bir protesto no
tasının tebliği, İtalyanın Uluslar Sos
yetesini terketmek i&tediği manasını 
ifade etmez. 

Uluılar Sosreteıi sekreterliği, ve 
telif komitesi, talyadan böyle bir not 
alınamışlardır ve bu ıekilde bir notayı 
beklememektedirler. Çünkü İtalyan 
hilkfımeti, telif komitesini, Uluslar 
Sosyetesinin resmi bir organı olarak 
kabul etmemiştir. 

Uluslar Sosyetesi çcvenlerine göre, 
Sosyeteden çekilmeği münasip gör -
mUş olsaydı şimdiye kadar çoktan ç.~
kilmiş bulunacaktı. Fakat İtalya hu
kumeM, Sosyeteye kar§r sabı~h ve t~d 
birli bir siyasa takibini tercıh ctmıt
tir. Ayni zamandı, lneiltere htik~m~
ti, Uluslar Sosyeteai dışınd~ hı~?ı: 
kotarma şekli kabul edemı_yecegını 
resmen bildirdiği gündenberı İtalya
nın Uluslar Soıyeteıinde kalması 
ken

1

di menfaati icabı olduğu kaydedil
mektedir. Ayni çevenlc:rin verdifi 
malumata göre, İtalyan notası 18 -
kinciteşrinde tatbikine başlanacak o
lan zecrt tedbirler makaniımaaında 

hiçbir deği§İklik yapmıy~caktı~. T~
lif komitesi başkanı zecrı tedbırlerın 
g~lişimini takibe ve mütkülat zuhu
runda eksperlerle iıtiıarede bulunma 
ya memur edilmiştir. Ancak ciddi. hl: 
diseler zuhur edince, 18 ler komıteıı 
yeniden toplantıya çafınlacaktır. 

1 tal ya Cenevreden 
çekilecek mi ? 

Londra 13 A.A. _ Reuter ajansı
nın Cene;reden öğrendiğine göre, İ
talyan notasının metnf, Cenevrede 
tahkir edici mahiyette sayılmamı§tır. 
u •• .-...... ana11'CC"'r0fe, yaıc:rnaa Junya-
nın Uluslar Sosyetesinden çekilmesi 
mevzuubahis o1 acaktır. 

Çünkü bugünkü vaziyet, daha u
zun müddet süremez. Büyük faşiıt 
kurulunun bu bapta birkaç güne ka
dar karar vermesi bekleniyor, 

Zecri tedbirlere kartı 1 tal 
yanın aldığı tedbirler 

Roma, lJ l\,1\.- ıı....... ajanat 
aytarmdan: 

İtalyanın, %ecri tedbirlere ittirak 
eden devletlere karşı şiddetli muka • 
bele bilmisil tedbirleri almak üzere 
hazırlandıfı intibaı vardır. İtalyan 
hükumeti tarafından bu hususta iki 
ihtar y.apılmıştır. Bu ihtar1ardan bi: 
ri, evvelki gün, yabancı ülkelerdekı 
mümeasilleri tarafından devletlere 
verilen proteeto notaları, di~eri .~e, 
Finanı Bakanlığından özel bır mu • 
saade alınmaksızın dışardan yabancı 
malı ithalinin yuak edilmesi hakkın
'daki karardır. 

Öğrenildiğine göre, bu müıaadele':" 
tercihan aecri tedbirlere ittirak etmı· 
yen devletlerden mal ılıcak olan it· 
halatçılara verilecektir. 

Bu tedbirlerin İtalyan döviıi ile t. 
talyan dış tecimi üıerinde büyük te· 
sirleri vardır. Bu suretle İtalyan lire
ti de, tıpkı Alman markı &ibi, ortada 
kendi başına kalacaktır. 

Gelecek perşembe gUnil, Büyük 
Faşist Konıeyi tara!ından bunlara 
benzer yeni tedbirler alınması muh
temeldir. BUtlin bu tedbirler, İtalya 
aleyhinde kabul edilen zecrt tedbir
lerin tatbik tarihi olan 18 İkinciteş
rinden itibaren meriyete girecektir. 

İtalyadaki iş çevenleri, zecri te~ -
birlere ictirak eden bazr devletlerın, 
bu tedbi;ler yüzünden, ekonomik ~ün 
yelerinln tehlikeye maruz kaldıgını 
görerek, İtalyaya karşı durumlarım 
değiJtirebileccklerini umut etmekte -
dirler. 

İtalyan proteatoaun • 
daki maksat nedir ? 

Roma, 13 A.A. - "Giornale d'İ· 
talia,. gaıetesi yazıyor: 

Ulcular Kurumunda ltalyaya ltarfı mü~alt•rel•r )'Gpılırll•n .. 

İtalyan notasının dün korktukların -
dan daha az sert bir lisanla yazıldı
ğını memnuniyetle kaydetmektedir -
ler. . . 

Petit Parisien gazeteıi dıyor kı: 
"Bu notada kuJlanılan lisan, mu

tedildir. Fakat notanın ifade ettiği fi
kirler, İtalyanların zecri tedbirlere iş
tirak eden devletlerle Uluslar Sosye
tesi dışında kalan ül~eler ı~a11nd.a 
tam bir fark gözetemıyeceklen endı
ıesini vermektedir.,. 

J ournal gazetesi şunları yazıyor: 
"ltalyaın notası, bazı kimselerin ha

ber verdikleri tekilde çılanamıftlr. Bu 
nota, uzlaşma ihtiyacını ;8'~zd~ uzak 
tubnamaktadD'. İtalya hiı"~tı, zec
ri tedbirlerin tatbik edileceii tarih • 
ten sekiz gÜn evvel, uzlatma yolu -
nun henüz açık bulunduiu~u ıöstet"· 
mekte ve Uluılar So.yeteaı çerçeve· 
si içinde tatbik edilmek jıtenilen ha
Nketin ekonomik bir muharebe do -
iunnaıı tehlikelerinm önü~e g~İ· 
lebileceğini tahmin etmektedir.,, 

Figaro gazetesi diyor ki: . 

"N otanm ifade ettiği mananın, 
kayde değer ciheti, 1 tal yanın H~be· 
ti•tanı zaptebnekten veya H.heşıı • 
tan üzerinde bir himaye teaiainden 
vazgeçerek, Uluslar .SO.yete.inin ken 
dMine aalmda Habeı olmry1111 baı:ı 
topraklar üzerinde bir manda venm
sini, müsait surette telakki edeceii 
noktasıdll' .,, 

a .. ı,..._ ~•u, Ulii•lar S~e -
te.i çer_sıeveeine giden, ma.INJ bir yol
dur.,, 

Ordre gazetesi, notayı !iddetle mu 
hakeme etmekte ve şunl1'rı yazmakta· 
dır: 

"Bu nota tehditklr olduğu gibi 

diplomasi ufkunu aydınlatmaya pek 
az müsaittir. 

Mu11olini kendisini müdafaa ede -
cek yerde hücum etmekte, ve en c~
retkar hareketler önünde geri çekıl
miyece&i duyguı~nu. verm~ktedir. 
Bu itibarla mesulıyetı pek a&ırdır.,. 

Populaire gazetesi şunları yazıyor: 
''Zecri tedbirlere iştirak eden dev

letlerden herbiri sanki Uluıılar Sos
yetesi paktı ile yüklendikleri mükel
lefiyetler haricinde münferiden hare
ket ediyorlarmıı gibi, Muasolini, pa~
tı imza eden devletlerle ayrı, ayrı mü
nakaşaya girmekte ve bu &~ret~e U
luslar Sosyeteıinin mevcudıyetınden 
tecahüle çalışmaktadır. 

Mu11olini bu manevradan ne elde 
etmek istiy~r? Zecri tedbirle.r~e ~şti
rak eden devletleri hem yekdıgerın -
den hem de Uluslar Soayeteıinden a
yırmak mı?., 

İngilizler ne söylüyorlar 
Londra, 13 A.A. - Gazeteler, İ

talyanın zecri tedbirlere kartı v~r : 
mi§ olduğu proteıto notasında ılerı 
sürülen mütaleaları esassız bulmakta· 
dırlar. Bu gazeteler, 52 hükumetin 
ittifakla karar vermiş olduklarını ha
tırlatmakta ve bunun teıirinin bazı 
ehemmiyetıiz ihtiraz kayit'eri ile a
zalmıyaca&ını yazarak ltalya harp 
fikirlerinde ısrar ettiği müddetçe hü· 
kum etlerin vazifelerine sadık kalma
ları lbım seldiğini aöylemektedirler. 

Mısır iştirak ediyor 
Cenevre, 13 A.A. - Ominika Cu

muriyetile Mısır hükumeti zecri ted
birlere i§tirak ettiklerini tebliğ et -
miş1 erdir. 

Af manganın Siyasası 
-

Hitler Sovyetlerle Siyasal 
Bir Yakmlaşma istiyor 

Bir Alman murahhası Fransız siyasal 
çevrenlerile temas etmek için Parise geldi 

Paris, 13 A.A, - Oeuvre cazete- .t 
tinin haber verdiiine ıöre, Ribben- ; 
trop'un aai kolu olarak telakki e?i- ı 
len Abetz, Fransız ıiyasal çevenlerıle 
malumat istihsaline matuf ıörütme • 
lere başlamak üzere Pariıc gelmiştir. 

Libbentrop'un Alman Fransıı 
münasebetlerine ait meseleleri mü • 
nakagı etmek ilıere yakında Parise 
ıelmeıi ihtimal dahilindedir. 

Ayni ıaıete, Almanyanm Sovyet
lere karşı olan durumu deiittiiini ve 
iki memleket araaında bir tecim and· 
laımasının yakında sonuçlandırılma
sı muhtemel olduğunu bildiriyor. 
Oeuvre'Un sandığına g<Sre, Hitler, 
Sovyetlcrle ıiyasal bir yakınta,mayı 
da istemektedir. 

Bunun tersine olarak Matin gaze
tesi, Abetz'in ziyaretinin hiçbir siya-
sal manası olmadığını yazıyor ve bu 
ziyaretin yalnrz bir "Fransa - Alman· 
ya sosyetesi., adını ta§ıyacak entellek 
tüel bir teıekkülün kurulmasını istih· 
daf ettiğini il&ve ediyor. 

Alman. Fransız 
yakınlaşması 

Berlin, 13 A.A.- Korrespondanse 
diplomatik politik gaıeteıi, Fransız • 
Alman münueb'atından ve bilhassa 
Tan gazetesinin bu huıuıta neıretti
ği mütalealardan bahsederek ezcüm
le diyor ki: 

Ribbentrop 

1 Londra, 13 A.A. - Sir Samuel Ho-
0;e ~erdiği bir söylevde, Lloyd Ge
~·~c Un ve lşçl partisi mensuplarının, 
ıu~e;rı kanalını ve CebelUttarık'ı ab
~f . •tnıcıc ıuretile 1$alya ile Dolu 
tıı r~kaaı arasındaki münakalatı kes • 
td: huıuaundaki tellkkllerine itiraz 

,,~k !Unları söylemiştir: 
firtıdi u tarzda hareket etmi§ olsaydık, 
de b Ye kadar İtalya ile harp halin
hlen Ulunınuş olacaktık. İşçi panbi 
~el 8~P~arile Lloyd George'un tavsi
lııu:ıı hızı muharebeye sürüklemiş ve 
fcrı ka; Soıye~sirıin csasınr teşkil e
~rzııı 0 

lckur hareketi de ortadan kal-

"İtalyanın .zecri tedbirlere karşı, 
devletlere tebliğ ettiii notanın aaiki 
korku delildir. ltalya, aadece, duru
mu tavıih etmek iıtemittir. 

Zecri tedbirlere, tiddetli bir mu • 
kavemetle mukabele edecektir. İtalya 
ayni zamanda zecri tedbirlere ittirak 
eden devletlere bu husustaki mesu -
liyetlerini hatırlatmak istemittir. 

"Franıız gaı:eteıi bu ya.ııaile öyle 
bir mevzua tcmaı etmittir ki, bunun 
ehemmiyeti Almınyada inkir edilme· 
ıııektedir. Almanyanın aiya1111 bu me 
ıelcnin faydalı bir ıekilde göriltülme· 
si için halisane ve aamimt ıayretlerde 
bulunmakta hiçbir zaman geri kal -
mamı§tır. Bunun timdiye kadar yapıl
maması Fransanın icap eden §artları 
hazırlamamıt olmasındandır. Devam
lı ve semereli bir Avrupa teşriki me
saisini ba§armak için Alman beraber
liği lüzumunun tesbit edilmesi geç 
kalını§ bir tesbit olmakla beraber, an
cak Franaanın Almanya ile görilı-

mekten hiçbir zaman imtina etmedi
ği ihtarı kadar doğru olabilir. Bu va
kıadan Fransanın mümkün olan !eyi 
yaptığını ve Almanyanın pek az mem 
nuniyet verici olan bugünkü duru -
mundan mesut olduğunu çıkarmak, 
hadiseleri yanhı izah etmek oıur. Al· 
manyanın Fransa ile müzakerede bu
lunmak istemediği, zira Franaamn 
bunu ancak arsıulueal teşriki mesai 
esasına dayandıfı takdirde milmkUn 
gördtiğU iddiaaı doğru değildir. Al· 
manyanın Uluıılar Soayeteainden çık
mıt olması, amaçlarından biri hakikt 
kollektivitenin raman altına alınmuı 
olan bu kurumun, aıiklr haksızlıkları 
hoı görmek auretile Alman menfaat· 
terine karıı yapılan zararları teşvik 
etmesi olmuştur. Buna binaen, bu ha
diseleri Almanya aleyhinde tefsir et
mek istenmesi pek te doğru o,amaz .. 
Zira bu vakıalar, hakiki kollektivite 
fikrile taruz eden bu kollektif sis
temin mühim kusurlarını meydana 
çıkarmııtır. 

ı olacaktır.,ı 

Çünkü bu hareket, dünya ekono~i
si üzerinde tamir kabul etmez netı -
celer doğuracaktır.,. 

Fransız gazeteleri notayı 
nasıl tefıir ediyorlar ? 
Pariı, 13 A.A. - Birçok guetefer 

No. 31 Çeviren: M. Rasim OZGEN 

/ kibin T ayyareciden Birisi Günün 
Birinde Tepeden 

Tırnağa Silahlanıp Gelmişti! 

Ruıı - Japon harbinde, Ruıyatla ihtilôlci hatip. 
/erden biri nutuk •Öylerk•n .. 

Bir gün, komiserimiz, her zaman~i 
vaktinde cörünmeriı. Bunun tel~ ~ır 
manası olabi~i · dl: Ru,yanın yenı ıda 
recilerile kar§ıla§mak... Buna, kendi· 
mizi hazırladık. Oğleye doğru, pa:· 
makhğm ör.ünde tozlu bl: o•omobiJ 
durdu: ve ondan, lta§tan .a~a~ı 3tl~h
lı dev gibi bir adam indı. nöbetc;ıye 
bir şey söyledi ve habeı \•erdirmeden 
içeri girdi. 

- Sovyet hükumeti, beni, bu ma
likaneye memur etti. 

Oturmasını rica ettim. O, devam 
etti: 

- Sizi tanıyorum; ııiz ıabık GrancJ 
-Dük Alekıaldnınız. Beni hatırb -
mıyo;- mus11n11z? 1916 da sizin tay -
yare mektebiniı:de hizmet ettim. 

O zaman. emrim altında iki bin tay 
yareci vardı; tabiatiyle tanıyamaz -
dım. Ne de olsa. onunla, daha kolay 
nnlaştık. Yeni zindancım, "sev kül • 
ceyş,. çe. bizim Ay-Toclorda kalma • 
mızın doğru olmadığmı, yakındaki, 
amcazademe alt olan Dülber çiftli -
ğinc geçmemizin daha muv.ıfık oldu
ğunu söyledi. 

Çoktanberi askeri tabirler işitme • 
miştim. Ailece hapsimizin bu 'sev
külceys .. fikirl•ri ile ne münasebeti 
vardı? Sordum: 

- Yoksa Tü:klerin asker çıkarma
aındın mı korkuluyor? 

- Daha fena 1 dedi. Yatta Sovyetl
ne mensup Yoldaşlar, ıir:in, derhal, 
idamınızı istiyorlar. Sivastopol Sov -
yeti ise, yoldaş Leninden emi· gelin 
ciye kadar, sizi muhafaza etmek va -
zlfesini bana verdi. Yalta halkı. sizi, 
zorla almak iıtiyecek; buna meydan 
vermemek için tedbirli davranmıya 
mecburum. Eviniz:, her ta:-aftan açık .. 
Dülber, yüksek duvarları ile, müda -
faaya daha elverislidir. 

lyi çizil mi§ bir .. ha •ita çıkard1. Bura 
da, mitralyöz konacak yerler. kırmızı 
ile işa:et edilmiıti. Grand. Dük Piye 
rin villasının, bir gün, askerlikçe bu 
kadar ehemmiyet alacağını, hiç, hatı
rıma getirmemiştim. Piyer, burasını 
yaptırırken, Villanın yüksek duvar -
lırile alay etmiı ve "mavi-sakal.. ın 
halefi mi olmak i&tediğini ıormut -
tuk. O, alaylarımııa, hiç, ehemmiyet 
vermemiş ve hc:keıin biraz uzakça o
lan istikbali dUşUnmesi l!zım old:.ı~u 
nu 18yleml1tf. Onun ileriyi dUtilnil~U 
sayesinde, 1917 de, Sivastopol Sov • 
yeti müstahkem bir hapishaneye sa
hip olmu§tU. 

Zarif mükôlemeler 
Be~ aylık hadiseler, yeni muhafı -

zımıza hak verdirdi. Her on beş gün 
de bir, Yaltadan murahhaslar geliyor 
Lizim muhafızlarımızla pazarlığa ~iri 
şiyorla::dı. 

lnaan ve mitralyöz yUklü ağır 
kamyonlar. duvarların altmda duru -
yor ve içindekiler, yolda§ Zadorojni 
ile görüşmek istiyordu. Dev cüsse Za 
dorojni - altı kadem. üç pus boyunda 
idi • parmaklığa yaklaşıyor, bu dos -
tane(!) ziyaretin sebebini soruyor • 
du. Böyle zamanlarda, içeride kıl • 
mak emrini almıı olan, mahpuslar, 
artık czberll"dikleri, şöyle bir mükale
meyi, pencerelerden dinliyorlardı: 

- Senin masallanndan bıktık, ar
tık, Zodorojnil Yalta Sovyeti, hakka 
ve kanuna mugayir olarak Sivaatopol 
Sovyeti tarafından korunan Roma • 
noflar Ü%erindeki hakkının teılimi -
ni istiyor. Karar vermek için beo da. 
kika müsaade ediyoruz. 

- Yatta Sovyetine, cehenneme ka 
dar yolu olduğunu söylersiniz! Beni, 
cileden çıkarmıya başladınız! lçim • 
den, size Sivaatopol kurşunu tattır • 
mak geliyor. 

- Yoldaş Zodo: ojni, doğru ı;öyle, 
aristokratlardan ne kadar para al -
dın? 

_ Sizin mezar mHrafınıza, bol bol 
yetecek kadar 1 

- Ya' ta sovyeti seni, ihtilal aleyh
tarı olarak Lenine §ikliyet edece~ 1 
Proletarya diktatörlüğüne me.~elık 
vermemenin ne olduğunu sana goste· 
receğiz. 

- Lenin yoldaşın emrini alınız; 
mahpuslar sizindir 1 Bana,. ~ir daha, 
işçi sınıfından babsetmeyınız 1 Ben 
eski bir bolşeviğim. Slz hı~sızlık~an 
hapiste yatarken, ben, partıde idım. 

- Bu sözlerinden pişman olursun 
yoldag Zadorojni ! 

- Uzatmıyalım: çekiniz bakılım! 
Yalta ıovyetinin hatibi olan genç 

adamın üstünde megin bir külot ve 
pardösü vardı. Kadorojniden yüz bu
lamayınca, ba§larını göremediği, yal: 
nız yük&ek duvarların üstündekı 
sarmaşıklar arasında bulunduklarını 
tahmin ettiği mitralyozcularla anlaş -
maya çare arıyordu. On ~ra, i~tilal 
muhaliflerinin teslimindekı tarihı za
rureti anlat1yor ve bUtün hainlerin 
nasiybi darağacıdır, diyordu. Mitral
yozcular sca çıkarmıyorlardı; yalnız 
ara sıra taı parçaları, cigara artıkla
rı atıyorlardı. Zodorojni, hoş söyle -
yiıle, cevap veriyor: yalnız Siv.~sto -
pol Sovyetinin emrilc Grand-Dukle • 
re adamlarının •teı edeceklerini ıöy 
lüyordu. Onun fikrince, i?~il~li~. v~
ziyeti şöyle hti fisa ~l~nab~Jı:dı: Kı ' 
rımda, Bolşevik hiıkumctını, yalnız 
Sivastopol sovyetinin emrile gra~
düklcre adamlarıftın ateş edeccklerı

nl ıöy!Uyordu. Onun fikrince, ih~i~a
lin vaziyeti §Öyle huli&a olunabı~ı~
di: "Kırımda, bolşevik hükfımetmı, 

yalnız, Sıvastopol sovyeti te~~ll ed~
bilirdi. Yalta sovyeti, ne idığı bell_ı
ıiz birtakım kml komünistlerin bır 
halitasından başka bir şey değildi ... 

Ne vakit kur· 
şuna dizileceğim 

Grandük Nikola Zadorojni ile 
uzun uzun konuşm~lanmın sebebini 
an. amıyordu. 

- Bu adamı görüc:üne uydurabile-• ~ • 1 • 
ceğini ümit etme ı Onlar, a~ı~. er.ı.n-
den alacakları bir emirle senı oldur· 
mekten büyük zevk duyacak adam
lardır. 

Bunu, onun kadar ben de bili~or
dum. Fakat zindancımı.ıın ~a~tıgıru 
ve kaba açık kalpliliğini ıcvımlı bu: 
luyordum. Hiç olmazsa, bunu?. s~amı
ml dUşünceleri, muvakkat huku~e! 
komiıerinin riyakarlığınd•n daha ıyı 
idi. 

Her gece yatmazdan evvel, Zador
jniye yarı ıaka sorardım: 

_ önümUzdeki sekiz saat içinde 
kurıuna dizilmemizc ne derecede ih
timal &örü yon unuz? 

O: 
Gece gimalden telgraf 1:;e1mez

ıe, tamir edilemiyecek bir şeye mey
dan vermiyeccfini söylerdi. Bu va
ad, ahvalin nezaketi arasında, benim 
için, en bUyülc emniyet tesellisi olur
du. 

Kendisine gösterdiğim itimada his
siz kalamıyordu; en gizli ıeylerde 
bile fikrimi aoruyordu. 

Mitralyoz hatunda, yeniden vUcu
da getirilen mUdafaa tertibatını ta
yinde ve mahpus grandliklerle ailele
ri hakkında, Sıvastopol sovyetine 
gönderdi~i raporların yazılışında ona 
yardım ediyord\ım. 

Bir gün çok nazik bir meseleye do
kundu ve çok sıkılarak: 

- Ne dersiniz ? dedi. Sıvastopol
dakiler, mürteci general erin, siıi ka
çırmak için, bir denizaltı gemisi gön
dermeler.inden korkuyorlar. 

[Arkaaı var] 
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Bir içyüzün 
Futbol Federasyonu Istanbul Futbol Heyetinin 

Kümeler Hakkındaki Kararını Tasvip Etti 
güls._tanbul futbol heyetinin toplantı 1 
da ~u çarşambadır. lşte dün akşam 
Ya utbo~ heyeti haftalık toplantısını 
tılt~ Ogrendiğimize göre bu toplan
:te ~ utbol federasyonunun bir tezke
ilgs.;. okunmuş. lstanbul futbolile çok 
d 

1 1 olduğu için bu tezkerenin için
ı.~ neler bulunduğunu kısaca şu:aya 
-.aydedelim. 

~e Fd~:~ol federasyonu, nizamnamenin 
tc rk.;gı haklara dayanarak kümeleri 
•af A 

1
• etmenin futbol heyetinin tam 

\t ~ıyeti içinde olduğunu bildiriyor 

11f d u sene yapılan kümelerin şekli-
B e tasvip ve tasdik ediyormuş. 

le-· u •. ~u demektir ki: lstanbul klüp
}' • 1 bırınci ve ikinci adiyle iki küme
n~ ay~~l~ışlardır. Birinci küme, Gü
ik·ş k~~bu de dahil olduğu halde on 
ıı;1 klup.:en teşekkül etmektedir. Şu 
lt de Guneş k!übünü birinci kümeden 
detırznak için yapılan son gayretl~r 
11 boş~ çıkmıştır. Peki amma şu Gu
ltıcş .k.Hibünün yürümemesi, ile:ileme
:U csı ıçin neden ikide birde, bıkmadan 

&anmadan, durmadan dinlenmeden 
~ev• ' 
it gıni çekiyorlar, ayağına çelme ta-
b ıYorlar, arabasının tekerleğine çu
~k sokuyorlar? Niçin yapıyo:lar? 

ınler yapıyor? . 
U ~un bir macera 

Bu bir uzun maceradır. Adeta bir 
ini asaı, fakat kurt masalı değil: Olmuş 
'Yler. 

.. Bana anlattılar. Doğumundan bu
:1une .kadar geçirdiği bütün safhaları, 
1 eyhınde yapılan bütün propaganda-
arı n . 'k 1 la '.. eşnyatr, haksızlıkları vesı a ar-

gosterdiler. 
t')l3ütün teferrüatile, bütün vesikala
lk·e ~unlar yazılmak istenilse belki 
... 

1 cılt tuta: ve bu iki cildi etek çek
·11cler· 
~ ın, çelme takmaların ve tekerle-
lee çub~k sokmalann hatır ve haya
li gelınıyecek bin bir çeşidi doldurur. 
lana anlattılar, ben de size anlataca
t ıınk • fakat iki cildi iki sütuna sığdıra-
a kısaca ..• 

Doiarken 
1lla Doğacağı belli olduktan son:-a doğ
!ne ınasr, adının nilf µıı kütüğüne geç
ta nıe11 ıçın ne-'i<H>lrie yapllmı§. Bir 

1/aftan da üyelerinden bazıları aley
b~ne ~avalar açılmış ve bütün bir klü
lta n ıleri gelenleri eski arkadaşlarına 
CU t'§r §~bitlik etmişler. Ne çare ki, 

111 ~u:ıyet rejiminin fcanunları doğa
•ızı es~ıı ederler, hakyerleri de hak-

arın ağızlarının payını veri:. 

Kapanmak rivayetleri 
~a ~lüp resmen doğmuş ve doğumun
ltı; bugüne kadar da kendisine kılını 
do ırdatınadan ve her şeye rağmen 
ici;tl~k elini uzatan da, bütün Tür -
~c enın en popüler klübü Fenerbah
lu • 01ın_~ştu:. Güneşliler de bu dost
lb~ı~ butün samimiyetlerile takdir et-

ıı:tedirler. 
I{]" 

leyh up resmen açıldıktan sonra, a-
lla te çalışanlar durmamışlar ve pro
larg~~alarını başka şekille:e sokmuş
de~ alı sosyal bir kfüp olduğundan 
tut vur~rak sporcularını klüpten so
da .ın~~ ıstemişler, kah Türk sporun
tıu ~~ilı.k yaratan bi: teşekkül olduğu
~ct~derı sürerek, hatta ellerindeki ga
tini c Yazarak kapanacağı rivayetle
lıcr ortaya çıkarmışlar. He: zaman, 
bin/er~e, her vesile ile bu klüp aley-
• eV: soyleye söyleye bazı kimseleri 

l!' ela - inandırmışlar bile ... 

dar ~~t yalancının mumu yatsıya ka
e Yanmaz. 

li Federe değil 
aıan eın .. sosyal ve hem de spo: klübü 
ftde Guneşin amacı tabiidir ki hem 
tınd reh olınak, hem de küme teşkili-
~ a ~kı olan yeri tutmaktır. 

bu t~ela federe olmak la=ım. Güne~ 
laı:~ da Yilrümeğe, federe olmak için 
lanı olan vasıfları kendinde tamam
boı ~Ya başlamış. Bir taraftan da fut

akıınlannı çalıştırmaj!a koyul-

.. 

Güneı Klübünün 

tr.uş. Fakat Taksim stadının yan his
sesine sahip olan klüp, Güneş futbol
cülerini stada sokmamış. Bir taraftan 
federe edilmemesi için her türlü pro
paganda yapılırken Güneş futbolcüle
ri çalışacak yer bulamamışlar. Fener
bahçe, stadının kapısını Güneşlilere 
açmış, onlarla bir iki de maç yapmış. 
Aleyhte çalışanların spor teşkilatın
daki propaganda kolu harekete geç -
miş. Fede:e olmayan bir klüple maç 
yapan, ona sahasını açan Fensrbahçe
ye gözdağı vermişler. Halbuki ayni 
günlerde federe olan Taksim stadın
da federe olmayan Şişli klübile fede
re Galatasarayın maç yapmasına aldı
ran bile olmamış. 

Uğraşa uğra~ Fene:bahçe stadının 
da kapılarını yüzlerine kapattmnca 
kurtulduk sanmışlar. Fakat zavallı Gü 
neşliler, artık her hafta çantaları elle
:'inde semt semt dolaşarak futbol oy
nayacak çayır aramışlar. Kah Beyko
za, kah Kasımpaşaya, kah Büyükde
reye, kah Kavaklara taşınarak futbol 
antrenemanlarını yapmışlar. Fakat 
bunun böyle ha a çıkmayacağını gö
rU- 7akaim atadutrn eYVell -'Mtte 
bir, sonra da dörtte bir hissesini sa
tın alarak Taksim stadına girip çıkma 
ğa başlamışlar. Ne çare ki, her türlü 
anlaşma ve stadı müşterek menfaat
ler dahilinde beraber işletme teklifle
"rine karşı da daima öteki hissedardan 
ters yüz görmüşler. Bu iş te birçok 
safhalar geçirmiş ve nihayet stadı ye
di adil idareye başlamış. Spor saha
sında bunlar olurken maaa başınd(l da 
Güneşin federe edilmemesi için elden 
gelen ve gelmiyen ne lazımsa yapıl
mış. Fakat bereket versin ki bu sefer 
de genel merkez işe müdahale edered 
Güneşin federe olmak hakkını Istan
buldaki spor idarecilerine tanıtmış. 

Küme meaeleai 

Birinci hedefe ulaştıktan sonra iş 
spor sahasında layik olduğu mevkii 
tutmağa kalır elbette. Aleyhte çalı -
şanlar ise bu sefe: de buna meydan 
vermemeğe başvurmuşlar. Güneş fe -
dere olduğu sırada lstanbul Futbol he 
yeti acele toplanmış ve hemen küme 
ve lstanbul şildi fikstürlerini yaparak 
ilan etmiş. Bu suretle kümeye değil
se bile, her klübün girebileceği lstan
bul şildi maçlarından Giineş klübü, 
"yapılan fikstür bozulamaz,. denilerek 
tam bir sene dışarıda bırakılmış. 

• U%lapna yolu ma? 
Federe Güneş klübü küme ve şild 

müsabakaları dışında kala dursun, bir 
aralık ortada bir uzlaşma havası eser 
gibi olmuş. Bunun üzerine Fenerbah
çe, Galatasaray, Güneş klüpleri mu-
rahhasları toplanmışlar. Aralarında 
şöyle bir protokol iı;ualamı~lar: 

1 - Galatasaray murahhasları ken 
dilerinden salahiyet aldık:~rı için Be
şiktaş ta dahil olmak üzere, dört klüp, 

içinden bir görünüı 

yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşik
taş ve Güneş ara tarın da bir dostluk 
vesikası imzalamayı kabul ederler. 

2 - Taksim stadı ihtilafı Galatasa
ray ve Güneş klüplerinin tayin etti~
leri iki kişi arasında sulhan halledıl
meğc çalışılacak, olmadığı takdirde 
hakeme gidilecek. 

3 - Dört klüp müşterek menfaat
lerini ihlal etmiyecek şekilde ve her 
hususta müşterek hareket edecekler. 

4 - Dört klüp bundan böyle biribi 
rinden oyuncu almayacak. 

5 - Dört klüp bir komisyon teşkil 
edecek ve bu komisyon Avrupadan 
:nüştereken takım getirtme işiyle uğ
raşacak ve bu suretle klüplerin biribi
dne rekabet kasdiyle insana bildiğini 
unutturan ve seyirciyi soğutan tapon 
takımlar getirilmesinin önüne geçilc
c:ek. 

Bu anlaşmayı Fenerbahçe adına u
mumi kaptan Zeki Rıza, Güneş namı
na asbaşkan Kemal Salih. kuvvetli ol
sun diye de Galatasaray namına baş
kan Menemcncioğlu Ethem, asbaşkan 
Teviik Ali, genel sekreter Osman Mü 
eyyet imzalamışlar. 

Nasıl bozuluyor? 
Taksim stadı ihtilafını halledecek 

Galatasaray murahhası bir müddet gö 
rünmemiş. Bu sıralarda meşguldür 
belki demişler. Derken lstanbul böl
gesi kongresi gelmiş çatmış. Kongre
den birkaç gün evvel, Galatasaray 
klübünde kongrede seçimi tesbit et -
mek üzere birkaç klübün bir toplantı 
yapacağını haber alan Güneş klübü 
Galatasaraya, Beşiktaşa ve Fenerbah
çeye birer mektup yazmış. Galatasa
ray klübündeki gizli toplantıdan ha
berdar değilmiş gibi "aramızdaki an
laşma mucibince gelin de görüşelim, 
kongrede tutacağımız yolu tayin ede
lim,, demiş. 

Beşiktaş ve Fenerbahçe murahhas -
ları gelmişler, Galatasaray murahhası 
her nedense "zuhur'' etmemiş. 

Sonra İstanbul kongresi olmuş, 
Galatasaray murahhaslarının kongre
clen çekilip gitmesine ve bu klübün 
mürevvici efkarı olan bir gazetenin bu 
kongreyi nizamsız göstermek için yap 
tığı bütün gayretlere rağmen bölge 
ve teknik heyetleri teşekkül etmişler, 
işe başlamışlar. 

Bunu.ola beraber, Güneş hala üç 
kuvvetlı imza taşıyan anlaşmanın Ga
latasaray tarafından bozulduğuna i -
nanmak istemiyormuş. Fakat nihayet 
Fenerbahçe kalecisi Necdctin Galata
saraya ayartıldığını da görünce ayak
ları suya ermiş ve atılan imzalara rağ
men durumun eski tas eski hamam 
olduğuna akıl erdirmiş. 

Futbol heyetinin karan 
Bu arada lstanbulun yeni Futbol 

heyeti çok isabetli bir karar vermiş: 
Üçüncü kümeyi kaldırmış, birinci kil-

Güneı Klübüniln lutbokulan bircmula-

N================================================== 
meyi on iki klübe çıkarmış, bu arada 

1 

1 

şimdiye kadar büyük bir varlık gös
teren Güneş klübün.ü de birinci kü
meye sokmuş. Bunu da malilmat ka
bilinden lstanbul bölgesi merkez he
yetine bildirmiş. 

Son bir gayret 
Fakat aleyhte çalışanlar boş durur

lar mı? Lik maçlarının başlamasını 
geciktirmek ve bu arada Güneş klü
bünü birinci kümeden atmak pHinmı 
tatbik etmek için, - ne kadar yazık ki -
birkaç yüz lira zarar edilmek bahası
na Pastatinaikos ve Tamışvar takım
larını ~etirtmişler. llk hafta Güneşin 
maçı tehir edilmiş. Bu arada mmtaka 
merkezi hiç hak ve salahiyeti olmadı
ğı lt.ilde küme işlerini müzakere et -
miş,' birinci kümenin on iki klübe çı
karılmasını tasvip etmiş, fakat Güne
şin birinci kümeye alınmasını kabul 
etmemiş. Daha doğrusu başkan ile as
başkan futbol heyetinin takdir hakkı
na müdahale edilmemesi reyinde bu
lunmuşlar, dört kişi leyhte, dördü Ga 
latasaraylı olmak üzere beş kişi de a
leylite karar vermişler. Ertesi günü 
hem Galatasaray klübüne, hem mın
takaya, hem de Galatasarayın alemda 
rı olan gazeteye mensup birisi yeme
den içmeden bu kararı Güneş aleyhine 
tefsir ediyormuş. Biz bunun fazla bir 
gayretkeşlik olduğunu ve böyle bir 
kararın yerinde olamıyacağını yazmış
tık. Doğrusu da Güneşin birinci küme 
ye alınmaması için hiç bir sebep yok
tu. lcabında Atletizm federasyonunun 
Balkanlararası konferansına sahne ya 
pacağı mükellef bir binası, Türkiye -
Sovyet temaslarında kullanılan mü
kemmel tenis kortları, birkaç takım 
çıkar~ak kadar futbolcüleri, Balkan, 
Türk_%e ve lstanbul şampiyonu ol -
muş pmctH güreşçileri, lsmail Hak
kının nezareti altında büyük faaliyet 
gösteren bir lstanbul bölgesi, denizci
lik federasyonunun bir skif verecek 
kadar mevcudiyetini takdir ettiği ls
tinye ve Bebek denizcilik şubeleri bu 
lunan bir klüpten bu hakkı esirgene 
bilir miydi? 

lşte ikinci hafta, - yine bir takım 
alefhde çal §malar yüzünden oyuncu
larından birçoğunun lisansı verilme
diği için - hiç tanınmamış futbolcüler 
le sahaya çıkan Güneş, Süleymaniye
yi 4 - O gibi bir farkla yenerken, fut
bol federasyonu da yazrmızın başında 
bahsettiğimiz tezkeresile Futbol heye 
tinin 'musip hareketini tasvip etmiş 
oldu. 

Bana anlattıkları gibi af'lattım. Çok 
pek çok eksiği vardır, fakat bir tek 
fazlası yoktur. 

Onlar ermiJ muradına .• 

S. G. SAVCI 

• 
Güneş Klübünde konferans

lar baılıyor 
lki yıl gibi kısa bir zamanda sosyal 

<ılanda olduğu gibi spor alanında da 
yüksek varlıklar gösteren Güneş Klü
bü spor bölgesi geçen pazar günü spor 
faaliyetine başladı. Onümüzdeki pa -
zardan itibaren de bu kış mevsimin 
sosyal faaliyetine başlıyor. Güneş klü 
bü, bu mevsim için bir seri konferans 

miı"lahabe ve danslı çaylar hazırlamış
tır. Bunlar her ayın birinci ve üçüncü 
paza:ları yapılacaktır. llk müsahabe 
ve danslı çay önümüzdeki 1 7 Birinci
teşrin pazar günü yapılacaktır. Klüp
te verilecek konferans ve müsahabe
ltr, ayni zamanda İstanbul radyosu ile 
de neşredilecektir. Konferansla: saat 
18,30 da yapılacak, yirmi dakikadan 
yarım saate kadar sürecektir. Bu su
retle müsahabe ve konferanslar klüp 
azala:ından başka herkese dinletilecek 
tir. 

llk konferansı Peyami Safa "Ro
man,, mevzuu üzerine verecektir . . 

• • 
Güreş müsabakaları 

T. l. C. l lstanbul Bölgesi Güreş 
Heyeti Batkanlığından: 

1 - 1935 yılı Mlge güreş birinci
lifi müsabakaları 24-11-1935 de baş
layaca~tır. 

2 - 24-11-1935 de Kumkapıda ka
in Güneş Istanbul bölgesinde yalnız 
56, 61, 66, 72 kilolar arasında müsa
baka yapılacaktır. 

3.- Tolerans yoktur. 

~ - Müsabaka saat 11 de başlaya
cagına nazaran tartı saat 10 da başla
yacaktır. 

5 - Müsabakalara bütün tecrübe
li güreşçile: iştirak edecektir. 

1 6 - Tecrübesiz güreşçilerden 56 

1 

~~ 6~ ~ilolar için ikişer, diğer kilolar 
ıçın ıkışer, diğer kilolar için birer gü
refıi girebilecektir. 

7 - Güreşçilerin federasyondan li
sans almaları mecburidir. 

Romanyada bloke kalmıt 
ticari alacaklar 

Türkofis İstanbul Direktörlüğün 
deıi: 

Romanyadan bloke kalmıı ticari a
facakların transfe:ini temin maksadi
le bunların 15-11-935 tarihinden evvel 
Romanya Bankasına yatırılmasının ve 
19-10-935 tarihinden evvel tahakkuk 
edip vacibüttediye olduklarının bu 
bankaca tetkik edilmesi lazım geldiği 
r.in,..alakadarlara bildirilmesini rica 
ecJlkim. 

HiKAYE Seviştiğimiz Oda 

"Bu mektqbu aldığın zaman, zar
fın üstündeki yazıyı görecek, şaşa
cak, belki rahatsız olacaksın. Yanın
da belki yeni bir aşık, bir koca bulu
nacak, ve bir yabancı tarafından hiç
bir beklenmedik bir sırada birdenbi
re gelen bu mektup, seni müşkül 
bir mevkie sokacak.. Beni affet ve 
oku. 

Dün gece, bir arkadaştan döner
ken, ıerhin taş evli, dar sokaklı ve 
kosmopolit halklı bir mahallesinden 
geçtim. İri taneli yağan yağmur, yü
zümü kırbaçlıyan sert rüzgardan o
lacak, etrafıma bakmıyor, ve tanımı
yor sandığım sokaklardan hızla ge
çerek bir an evvel eve varmak için 
acele ediyordum. 

Fakat birden, gözlerim aşina bir 
yere takılıverdi: Sarmaşıklarla örtü
lü bir duvar. Sonra, dipte kör bir 
gaz lambasının sallanarak yaş kaldı
rımlarda hareler yaptığı bir çıkmaz .. 
Kalbim, sıkışarak, hrzla çarptı. San
ki biribirlerini yemek istiyen birkaç 
his beynime üşüştü: Hayret, sevinç, 
sonra acı ve büyük, sonsuz bir boş
ltık duygusu. 

Korkak adımlarla, yağmurun yaptı 
ğı gölcüklerin üstünden atlıyarak 

çıkmaza girdim. Dipte, sol taraftaki 
evin önünde durdum. Pencereler, içi 
oyulmuı gözler gibi karanlıktı. Yal
nız aşağıda, kapının yanındaki pen
cerede soluk, ölgün bir ışık yanıyor

du. Önüne geçemiyeceğim bir kuv
vet beni, kapıya doğru itti. Belki yüz
lerce defa eçktiğim zm, çektim ve 
bekledim. 

Bu bekleme sanki bir asır sürdü. 
Işık, pencerede öldü ve kapının üs
tündeki. camlarda dirildi. Bir terlik 
sesi, ve gıcırtı ile açılan kapının ar
dında görünen yabancı bir ihtiyar 
kadının şüpheli siması: 

- Ev sahibi nerede? diye sordum. 
- Ev sahibi benim, dedi, ne isti-

yorsun? 

Maziden, yaşıyan bir şeyi dirilt
mek arzusu ile ısrar ettim: 

- Fatma hanım nerede, gitti mi? 
- Çoktan ... Evi bize sattı, Konya-

ya gitti .. 
Gayri ihtiyari, taşlığa bir adım at

mıştım. Kadının gözlerinde bir korku 
uyanmıştı. 

- Burada bir oda kiralamak isti
yorum. Dedim. Ben buranın yabancı
sı değilim .. En üst kattaki arka oda
yı bana ve,rir misiniz? Yalnız bir ke
re görmek istiyorum ... 

O önde, ben arkada, ölü evin gı
cırdayan merdivenlerini çıktık. ''Bi
zim,, odanın kapısını açtı, idare lam
basını üç bacaklı bir masanın üzeri
ne koyarak çekildi, gitti. Bu kadın, 
buraya niçin geldiğimi sanki anla
mıştı. 

Etrafıma baktım. Geniş sediri, kol
tuğu, halıları, duvara astığım resim
leri aradım. Yalnız dört boş, çıplak 
duvar, pencere aralıklarından sızan 
rüzgarın titrettiği lambanın bulundu
ğu üç ayaklı masa, iki çarpık iskem
le gördüm. 

Sen, bu odaya, ürke ürke, korka 

Nakleden : MI - FA 

korka gelirdin. Fakat içeri girdikten. 
anahtan ilci kere çevirdikten sonra, 
ne rahat, ne aerbest, ne müşfik, ne 
tatlı olurdan. Evvela köşeye, sobanın 
yanına kedi gibi büzülür, ısınırdın .• 
Ben de dizlerinin dibine oturur, sonu 
gelmiyen bir hayranlıkla saçlarının 
bakır parıltısını, gözlerinin maviliği
ni seyre dalardım. Anlatır, anlatır· 
dın ... Ve ben: "Hep söylüyorsun, be
ni hiç öpmüyorsun, beni sevmiyor• 
sun,. diye sitem edince güler, kolları• 
ru boynuma dolardın. Bazı, uzandığı· 
mız sedirin üzerinde, tek kelime söy
lemeden, tek hareket yapmadan, yan 
yana olmanın saadetini damla damla 
içerdik .•• 

Giden, bir daha gelmiyecek olan 
günlerin zehrini içime akıtan bu çıP" 
lak duvarlar, bu kirli tahtalar, bu 
boyalan liğme liğme sarkmış tavan 
seviştiğimiz oda mıydı? 

Gözlerimi kapadım. Maziyi tekrar 
yaşatmak istedim. Kapının "tık tık,. 

vuruluşunu, senin korka korka geli• 
şini, bakır pırıltılı saçlarını, mavi 
gözlerini, sıcak sesini tekrar yaşat. 

mak istedim. 
Bunu yapamadım. Geçen günlerin1 

bir tek saatini değil, bir tek dakika• 
sını bile yaşatamadım. Çıplak duvar .. 
ların, kirli tahtaların, boyası liğme 

liğme dökülen tavanın makes olduğa 

sonsuz bir boşluk duydum .•• 
Böyle ne kadar kalmışım bilmiy~ 

rum ... Kadın kapıyı aralamıt ve ıor. 
muştu: 

- Daha kalacak mısınız? .. 
Evden çıktım, çamurlu, karanlılC 

sokaklardan yoluma devam ettim. 

• 
Seni şimdi yeniden ve çok kuvvet• 

le düşündüğüm için bu satırları yaz• 
mıyorum. Sen artık bir hayal oldun. 
Bu mektubu yollamak delilik olacak. 
İşte yırtıyorum. 

POLiS --
Bir Bakkal 
DükkAnı yandı 

Evvelki gece saat 21,5 da Aksaray 
pazar yerinde Hasan oğlu Mahmudun 
sahip olduğu ve Tatar Yusufun kiracı 
olarak oturduğu bakkal dükkanından 
yangın çıkmış, 200 lira kıymetindeki 
bakkaliye eşyası yanmıştır. Ateş biti· 
şik dükkanda Mahmuda ait tavukçu 
dükkanına sirayet etmiş ve bu dük
kan da kısmen yanmıştır. Yangın bün 
dan sonra söndürülmüştür. Yapılan 
tahkikatta dükkanların sigortasız ol
duğu anlaşılmıştır. 

• Kumkapıda oturan 55 yaşlarında 
Kirkor oğlu Abraham Ça:-şıkapıda 
tramvaydan inerken düşmüş ve sektei 
kalpten ölmüştür. 

• Fatih Süruri mahallesinde Yor· 
ginin evinin bodrumundan yangın çık 
mış, büyümeden söndürülmüştü:. 

• Y enişehirde Hançerli sokakta 
Saidin oğlu 8 yaşındaki Necdet so
kakta oynarken, evin arkasından dü
şen taşla ağırca yaralanmıştır. 

Bütün Uıküdar okullarındaki talebelerin yardımiyle 30 fakir çoca
iun beslenmesine baılanmııtır. Bu yavrulara Hazirana kadar yemek 
verilecek. yokıulluklan hisaettirilmiyecektir. Uaküdar 46 ıncı okul bat
öiretmenliği yardımı eairgemiyenlere teıekkür etmektedir. YukardaW 
reaün bu kimaeaiz ilkokul çocuklamu söatermektedir. 



8 T A N::===========================================~ 14- 11 - 935 

Diinya Gazetelerine GOre Hadiseler 
Mata Hariyi Yakalayan Polis Anlatıyor 

Harbın Meşhur Casusu Mata 
Hari Nasıl Tevkif Edildi 

''Dansöz Mata Hari Çırçıplak Karşımda idi. 
O Gözleri Açık Olarak öldü ! ,, 

Le Matin'clen: 
- Hayatınızda yaptıiımz en 

iyi tevkif iti hangisidir? 
Zabıtai adliye direktör muavini 

Priolet'ye bu suali sormak, harp se
nelerinin f aaıla vermediii otuz se
nelik bir meslek hayatına dönmek 
demektir. Harp zamanında ordu.. 
nun bazı taarruzlarında muvaffa
kıyetini temin etmek için, ihanet
lerin önüne geçmek birçok maıke
leri yırtmak ve casuslan ortadan 
kaldırmak lazım ıcliyordu. 12 Şu
bat 1917 de komiıer Priolet, erteıi 
aün tanyeri af anrken Hollandalı 
41 yatında ve casusluk tetkilahy
le meıgul olan zabıtanın ıicilinde 
H 21 diye mukayyet Zelle Marıue
.-ite Gertrude adında bir kadını 
tevkif etmek için emir almııtır. 

H 21, harpten evvel Pariste töh
ret almıı olan dansöz Mata Hari 
idi. 

Mata Hari Pariste çehresinin ga_ 
rabeti, ıehevi halleri perestiıkar -
)arının servetlere mal olan israfla
riyle ıöhret almııtı. 

Priolet H 21 in fitini almış ve hak 
kında §U maliimatı okumuıtur: 

"Büyük bir paı-a ihtiyacı.. H 21 
'.Almanya tarafından evvelden ket
fedilmiıtir. H 21 mükerrer caıuı. 
Mükerrer casus, asıl ciddi olan 
malumatı almak çarelerini bulmak 
için yanlıı ve ehemmiyetsiz olan 
malumatı alan casustur. 

Priolet anlatıyor: 
- 13 Şubat bir Cuma ıünü Ma

ta'nın oturdufu, Champı - ElyMeı' 
de bugüı:ı yerinde bir banka bulu
nan büyÜk bir otele gittim. 

Mata _ Hari'ye kahvaltmnı gö
türmekte olan hizmetçi kız geldi
ğimi haber verdi: 

- Bir dakika .• dediler. 
Bu ziyaretim ihtiyatlı hareket 

ettirmeği icap ettirecek bir ziyaret 
değildi.. O bir dakikayı yerin to
poğrafyaaını öğrenmege, yatak oda 
aına bitişik tuvalet odasında hiç 
k imsenin bulunmadığından emin 
olmaia hasrettim. Odaya gi. 
rince M a t a H a r i y i yata
iı Üzerinde oturmuı, 11rtınada ya1-
tıklar konulmuı ve kahvaltı tepsi
ai dizleri üzerinde bulunduğu haL 
de gördüm: 

- Umit ederim ki ıizi bu halde 
kabul ettiğimden dolayı beni ma
zur göreceksiniz .. Sabah bu kadar 
erken bir kadının yanma giden bir 
adam, onu ziyaretinden evvelden 
haberdar etmeıi lizımdır. 

Ben cevap verdim: 
- Kabahat bende deiil, bütün 

adetleri altüst eden harptedir. Sa
bah as.at sekizde yaptığım ziyaret
lerde, erkek olsun kadın olsun, ev. 
velden haberdar etme:, adetim de
iildir. 

Mata Hari aldırmadı. Tepsiyi hı. 
rakmak için benden yardım iıtedi. 

Bana bu gürültülü hayattan uıan
dıiını ve bu apartnnanı bırakıp 
Henri - Martin caddeıinde küçük 
bir apartmıanda yerleımek istedi. 
iini ıöyledi. 

Yüzbatı Buchardon için de dedi 
ki: 

- Bir Franstz zabitinin seciyesi
ne itmadım vardır. Tahkikat .Y•· 
pan yüzbaıı Mata Hari ile görü,_ 
tükten ıonra H 21 i tevkif edildi· 
ğinden haberdar ettim. 

Priolet ilave etti: 
- Mata Hari'ye cezaaının tahfif 

edileceği söylendiii doğru deiildir. 
idam edildiği sabah, otomobilde 
iki rahibe mahkU.mun iki tarafında 
yer almışlardı. B:.mlar da Mata 
Hari kadar müteeasir idiler. 

Dansöz Matahari Uç dakika ıonra Mata Hari, ıöz-
lerini bağlamak için kendiıine ve.. 

- Size yadigarım olsun. dedi. rilen bağı, tekebbür ve azametle 
Otomobilde Mata Hari büsbütün ı reddediyordu .. O, ıözleri açık ola-

baıka bir haleti ruhiye aöaterdi. rak öldü.. • 

Cezayirde gösteriler 
Cezayir, 13 A.A - Köylü ve te

cim birliklerine mensup iki bin ka. 
dar Avrupalı ve yerli hükUınetin e
konomi ıiyaaaıı aleyhine proteıto
da bulunmak için dün bir miting 
yapmıılardlT. Poliı ile nümayiıçiler 
ara11nda kavıalar olmuı ve üç niL 
mayifçi yaralanmııtır. 

Fransada ıel basması 
Paris, 13 A.A - Rhine nehrinin 

taıma11 Avignon civarında hakiki 
bir felaket doturmuttur. Şehrin 

üçte ikiıi au altında kaldıfı gibi, 
200,000 metre murabbaı topraiı 
da su basmııtır. 
Suların yükselmekte devam et

mesinden endiıe ediliyor. 

A vuıturyanm dış siyasası 
Viyana, 13 A.A - Avustuı-yanm 

dtf ıiyasasmda bir değişiklik ola
cafı hakkmdaki haberlerin kat' -
iyyen aalı olmadığı resmen bildiril
mekte ve bu aiyaaanın Uluslar So .. 
yelesine sadakat esasma dayan
dığı ilave olunmaktadır. 

Dünyanın en büyük gemisi 
Londra, 13 A.A - United Steb 

Layn kumpanya11, 28 bin tonluk bir 
tecim gemisinin in9a11 için talepler 
almıştır. Gemi dünyanın en büyÜk 
ve en hızlı vapuru olacak ve yıl so
nunda tezJ(aha konulacaktır. 

Bir Çin mareşalı öldürüldü! 
Tientain, 13 A.A - Eaki Y anktae 

ilbayı Mareıal Sun Chuang Ca
fang, bugün öğleden aonra, bir bü
diat toplantısı esnasında, bir kadın 
tarafından tabanca ile öldürülmüt
tür. Kendisini, ıükunetle poliıe tes
lim eden katil kadın, Mare§Al tara. 
fından evvelce idam ettirilmİ§ olan 
bir generalin kızıdır. 

iki zenciyi linç ettiler 
Te:xas-Colombeı, 13 A.A- Halk, 

beyaz bir kadına tasallut etmekle 
ıuçlu iki genç zenciyi yakalayarak, 
taarnıza uğrayan kadının evi yaki. 
ninde bir afaca asmııtır. 

- Habeıi.tandaki öul aylan • 
ntıı&ın ~önclcrdiii makaleden bir 
t•Y anlamadım. Yandaki odada otu 
ruyor, lfıtfen ne demek iıtediğini 
ıorar mıaını.a? 

Ric et Rac'dan: 

Ve üzerindeki yorıanı attıktan ="' 

aonra dedi ki: 
- Bir çeyrek kadar tuvalet oda

arna gitmeme müsaade edeceksiniz. 
Değil mi?. 

Ben eğildim. Tuvalet odaıında 
hiç kimsenin bulunmadığını biliyor. 
dum. 

On dakika sonra Mata Hari çır
çıplak bir halde tekrar &'eldi •• Yani 
§Unu demek istiyordu: 

Siz bir caauıu tevkif etmeğe ıeL 
diniz değil mi?. lşte bakınız .. Mata 
Hari ... 
Oturmamı rica ettikten ıonra bi

raz ötede bulunan bir Alman miğ. 
ferini aldı ve: 

- Şekerleme kutum dedi. 
H 21 de böyle Alman miğferi 

bulunduğunu biliyordum. Bu mii
feri, dütman casusluiuna kartı 
mukabil casuıluk yapan ve dansö
zün &tıkı bulunan yüzbaıı Maaaloff 
giymiıti. 

Miğfer içinde bulunan tekerle
meleri ve nezaketle takdim edilen 
aigaralan reddettim: 

- Teıekkür ederim, dedim, 
mukabil casuıluia baıladıfımdan 
beri ne ıekerlt>me ne de siıara ka
bul etmiyorum .• 

Mata Hari yavaf yavaı ıiyahlar 
siy indi .. Boy .tan siyah. bir rop, ıi
yah kürk yaka ve aynı renkten kı. 
aa bir manto giyindi. 

Casuı bu matem kıyafetini, da -
ha doğrusu kendi mateminin kıya
fetini idam ıehpasına kadar muha.. 
faza etti. 
Apartımandan çıkmadan evvel 

•ana miğferi ve iki obüı parça11 
verdi: 

1 

- Genç ltı::ı - JYıçın gunun ıRışınae ou ıarıurıın urıuaırıuu """" r ,.,,. 

devü ucrdiniz de beni ıaat befe kadar beklettiniz! 
- Hakkınıı& var. Fakat babamın kar~aları korkutmak i~in birine 

ihtiyacı vardı/ 

Bulgaristanda 
İç Durum 
Elelteron Vima'nın Solya ayta -
n bildiriyor: 

Yabancı memleketlerde olduğu gi
bi burada da kabinenin değişmesi 
muhakkak olduğu hakkında bir ıa
yia dolaşmaktadır. Toşef kabinesini 
tutmak için çalışmakta olan hüku
met adamları arasında bu şayianı.2 
akisleri &örülmektedir. Bu zevat et
rafında çok gürültü yapılmış olan 
bir kabinenin teşekkUlüne mani ol
mak için çalışmaktadır. 
Baıbakanm giriıdiye kadar birçok 

kereler yalanladığı bu haber, henüz 
11yasal sahneden atılamamııtır. Fa
kat bugün bundan daha milhim olan 
iki mühim mesele vardır ki bunla-

Toı« 

rın kabine meselesinden evvel halli 
lazımgelmektedir. 

Bu meselelerin biri, mevsuk suret
te verilen haberlere göre, orduyu hü
kumet aleyhdarı unsurlardan tasfiye 
işinin devamıdır. Bu haberlere göre 
orduda yapılan yeni tasfiyeler, kra
lın arzusuna tevfikan yapılmaktadır. 
Denildiğine göre sil bakanı general 
Tzanefe bu hususta lazımgelen emir
ler verilmiştir. 

Ordudan uzaklaştırılan büyük ve 
küçük rütbede zabitler ve bunlar a
rasında bulunan Filibe garnizonu 
-kumandanı general İvan Todorof'a 
gelince, bunJarm cümlesi kral aley
hine suikast tertip etmiş olan Dam
yan V elçef'e taraftardırlar. Bunların 
miktarı bir rivayete göre 16, diğer 
bir rivayete ıörc 41 dir. 

Ayni kaynaktan verilen haberlere 
göre, cezri olacak olan bu tasfiye 
yalnız orduya inhisar etmiyecek, ay
ni zamanda Velçef'e taraftar addedi
len bazı memurların mensup olduk
ları idari teşkilata da teşmil edile
cektir. Ayni zamanda Velçef auikaa
tine dair olan şahitlerin dinlenmeıi 
meselesi tesri edilmektedir. 

Karadenizdeki 
Fırtına 
"L'lndcpendance Roumanic,, den:· 

Cumartesi günü öğleden sonra Ka· 
radeniıde fırtına yeniden baılamıştır. 
Denizin dalgalı olmauna rağmen Re· 
cel Karol vapuru cumartesi akıamı 
lskenderiyeye gidecek yolcular ve 
eıya ile Köstenceden hareket c;tmif
tir. 

lTAL YA ZECRi TEDBIRL~ 
KARŞI KOYMAYA UGRAŞI~ 

Romadaki Londra Otelinin 
Adı Aduva Oteli Oldu! 

Daily Telwraph'dan: 
Zecri tedbirlere karşı koymak için 

Mussolini tarafından alman tedbir-
1 er tatbik mevkiine 
konmuş bulunuyor. Hükumete ait 
bürolar tamamiyle ve huıuıi mües
sesat da kısmen ıabahleyin ıaat 8 de 
i_§e ba11-amı1lar 6 da kapanmıılardır. 
Oğle tatili de iki ıaat ıürmüıtür. 

Bazı kasaplar dükkanlarını kapa
dıkları halde, diğerleri emir hilifına 
açmışlardır. Bilhassa domuz eti sa
tan kasaplar çok karlı bir giln gcçir
mitlerdir. Faşist tetkilltı kaaap dük
kanlarını dolaıarak gelecek aalı gil
nil hepsinin de kapalı .kalmalarını, 
ve aksi takdirde tecziye edilecekleri
ni ihtar etmiılerdir. 

ltalyadan liret ihracına karıı da
ha tiddetli tedbirler alınmııtır. Elli 
liretten fazla para ihracına müsaade 
edilmemekte, ve biltiln taahhütlü 
mektuplar, gönderenin önünde açıla
rak muayene olunmaktadır. Ecnebi
ler de getirdikleri paraları otelerde 
değil, ancak banka gişelerinde değit
tirebilmektedirler. 

lşliyen trenlerin adedini tahdit et
mek yolundaki tedbirler de birkaç 
gilne kadar tatbik olunacaktır. Elek 
trik sarfiyatı da iktısat edilecektir. 
İngiliz mallarına kartı vazolunan 

ı boykot devam etmektedir. Rornadaki 
(Londra oteli) nin adı (Adova) adı
na tebdil olunmuştur. 

İtalyanların elindeki petrol ancak 
altı ltaftalıktır. Zecrt tedbirler lta\
yan ordusunu korkutmuştur. 

l tal yada tasarruf 
Le Tempa'in Roma a)'tart bildi • 

ri)Jor: 
İtalya, kUçük tasarrufa malik ol

madığı hakkındaki prensipleri kendi
ne mal etmiş gibi görünüyor. Devlet 
mtiesseıeleri tarafından birçok ted
birler ahnmı~ ve eıhaaa da ayni ted
birlerin alınması tavsiye edilmittir. 
Lüzumsuz her türlü masraf kaldırı

lacak ve hük\ımet ~ecri tedbirlere 
mukavemet e ı e e bir hale getiri-
lecektir. Et iıtihlikine karşı konulan 
tahdidatın bugünden itibaren tatbi-
kma ba~lanıyor. ... 

Tribuna gazetesi bu hususta di
yor ki: 

"Bizim zecri tedbirlerimiz 5 teıri
nisanide baıhyor, onlarınki de 18 teı
rinisanide ba,lıyacaktır.,, Bu da 
İtalyanın kendisine erzak vermek iı
temiyenleri zarara sokmak istedifini 
gösteriyor. Ulusal hayata lüzumlu 
olmıyan hiçbir maddeyi İtalya ya
bancı memleketlerden satınalmıya

caktır. 

Şimdiden 9570 kilometro mesafe 
dahilinde 47 trenin kaldmldıtını ve 
bu sayede kömür sarfiyatında tasar
ruf yapılacağı haber veriliyor. Diğer 
taraftan bütün nakliyat ve bilhassa 
e§ya nakliyatı, mümkün olduğu k~
dar elektrikli hatlar üzerinden yapı
lacaktır. Bu sayede timendiferler bu 
günkil ihtiyat kömürü kullanmak su
retiyle uzun müddet seyrüsefere de-

Zecri tedl;irlerin tatbilıincle b~,!'f~ 
bir amil olan Jngilterenin Dııır 

Bakanı Samuel Hoare .. 

~ ... , 
Almanyada YahlJ~ 
Düşmanhğı 

• 'dl': 
''Le T empı" Jı 

Bir Alman icadını ile mün~~ 
le bulunan yabancı bir Y ahııd•·.~ 
manyanm misafir severliğini •"' Jİ" 
mal etmiı addedilerek tecı&İY• ~ V 
mekteclir. Hamburg mahkeme•',,,. 
hiıtanlı bir Yahudiyi Alman ır trıı* 
kirletmek •uçundan dolayı J~pı
ay hapiH mahkum etmiştir. ~ 1)1 
keme kararında, Alman ltanıfl~fl ~ 
ferelinin himayeıi hahlunda!İill~ 
nunun yalnız Alman Yah Jiltf 
haltkında cleiil; bütün ı·ah&J ıJıl' 
hakkında tatbik edilmekte 0 

iunu tasrih etmİftİr. t• 

Sabahın saat dokuzunda vapur an· 
cak 60 mil mesafe alabilmiıti Vapu.ı 
ancak akşam saat altıda 1stanbu1a 
varabilmittir. Tunadan gelen Princi· 
pesa Maria vapuru, çok fırtınalı o· calc iki mil yol alabilmektedir. 
lan denizde dalgalarla mücadele et- Köstencede İngiliz bandıralı A· 
tikten sonra Köıtenceye viaıl olmuş· mastra petrol gemisi palamarını ko· 
tur. Cumartesi günü öğle üzeri ı.. pardığından rıhtıma çarpmıt ve hasa 
tanbuldan hareket eden Bucuret'i yük ra uğratmıştır. Gemi de hasara uğra· 
vapuru diln akşama kadar Kösten· mıştır. Markland vapuru da çartam-

Timeı gantesi bu kanunııtı :, 
biki hakkında ya~ıiı bir bı.,~· 
kalede Almanyada Yahuclile~,.. ıı' 
kında keyfi muamele yapılcl•.I' .,Jif 
bu ıiyasayı baıbakanın taırJıP1;.1ı,. etmediğini ve naayonal ıoıyo elifi' 
rin bu ıuretl• düfmanlarıfl ıdJıf• 
düfiip dü§mİyeceğini ıorrn!'lı tJf" 
Bu gazete diyor ki: "Ecnebıl•~;.,. 
11nda ıüphe uyandıran ba .~ •t:,Jı 
l•rf her yerd•n ziyade itti' '611~ 
teeuül uyandırmalıdır.. Bıı h fflJd 
ler illi hükmet. arcuında 'a?l~ 
bir enael teılul etmekteJır· _J ....... .......__.. ... 

_c_e_y_e_ı_e_ım __ e_m_i_şt_i_. _B_u __ v_ap_u_r_s_aa_t_t_e_a_n_-___ ha_d_a_n_b_e_r_i_l_im __ a_n_d_a __ bu_1_u_n_m __ •k_t_a_c1ı_r_.~---------~~-------------~ 

~--....----~ 
___..--; 

Dangalili askerler sarp dikenli arazi üzerinde ilerlerken 
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Bir italyan Gazetesi italyanın Uluslar 
k: Sosyetesini Terkedeceğini 

... ~ ık Çok Açık Olarak Telmih Ediyor --rm>----------------------------- -------
Tahkik-H;;ü;;;ı;Baiad;i;-~---=~~T~~-ı~ 

~e~iyi baftankara etme-
V ge ımhôn yok muydu? 

•Purun 1 • 2!rr- b 1 on muayenesınde ha-
l>aııla u un.~n fen adamlarımızdan 
bir rn rh d14!1. k~ndileri ile görüıen 
lerdir~ •rrırunıze §unları aöylemit-

"- B ı>ılan undan on bet gün evvel ya-
'00 muayenede geminin hiç-

[Baştarafı birincide] 
Milli recuüran• direktörü 

aigorta CJaziyetini anlohyor 
lnebolu vapurundaki bir kısım te 

cimen etyasrnın aigortalı olduğu 
anlatılmaktadır. Milli reasürans 
direktörü Refi Celal Bayar, bu hu
susta dün bir muharririmize ıunla
n aöylemiştir: 
"- Bizde gemi sigortaaı maale

sef henüz itiyat haline gelmemiş
tir. Bunun yegane sebeplerinden 
birisi, gemilerin çok yaşlı olması

. dır. Denizyolları idaresi eskidenbe. 

j
' ri gemilerini sigorta ettirmemek

tedir. Bence deniz kazalarındaki 
j en büyük nokaanı, gemilerde yapı
l lan muayenenin az arkı olmasında 
i aramak lazımdır. Bununla beraber 
ı gemilerimizin bir senedenberi bü. 

1 
; yÜk bir dikkatle muayene edildik
i lerini de biliyorum. Fakat, gemile
< rin eskiliği, kendilerinden bekle. 
• .nen sağlamlığı uzaklaştırmaktadır. 

Gemilerin sigorta ettirilmemesi 
büyÜk bir noksandır, lnebolu va-

. . 
:!~ l'olcuyu büyük bir fedakarlık 

J,a_Y~et~e kurtaran latihlcil tilebi 
lrincı ve ikinci kaptanları 

tı'iı- Mustafa, Omer 

'-it"nıası olmadığı görülmÜf ve 
!!tın T1 .ki.ğıdı verilmittir. lnebolu
iyy elınerek battığı iddiaları kat' 
faıİn. .~oğru değildir. Vapurun 
iatif a Y~k alması veya yiiklerin iyi 
~ltrı edılmemesi yÜzünden batmıt 
~ed~aı daha. fazla imkan dahilin-

ır. 

fıa~~!en haberler, vapurda istiap 
l>ild· ın~en fazla yÜk olmadığmı 
de ,;::t1ri için kazanın ikinci tekiL 
~aru,. ~a geldiğini kabul etmek 
t:u " etı 'Vardır. Bunu hir kıaım yol
Ça t e .tayfaların ı a e erı Cle açık-

e.vıt etmektedir ~ 

1 . . Meral kim? 
le1' Yı ıstif edilmemiı bulunan yÜk.. 
}a;JaPur lzmir körfezine girerken 
ohu an manevrada bir taraftan 
'ti r tarafa kaymıı ve geminin sür
Ce~ ·~atmasına sebep olmuıtur. 
t..,. 1nın battığı yer, ıimal rüzgar
~ap "- da maruz bulunduğu için 
'i.iı U!'Un fazla yana yatmasrnda 
ltantar~ann da çok tesiri olduğu 

._tındeyiz. 
"1 l<a2a aırasında ocakların sön.. 

eıi ka. t • • b k 
'btı ' . P anın gemıyı qtan ara 
)et esıne ınani olmuıtur. Bu vazi
~ ~e 'Vapuru aahile kadar yiirüt
)o~ıre teknik bakımdan da imkan 

ııı:tur. 

1, .. 
1
1nebolu vapunı, diğerleri gibi 

0 lrıel"d· 'il' ı ır. Faka sular devrilme 
ttı,~•llda )'Ukardan girdiği için böL 
l\e.ıer-den istifade edHememiıtir. 
~hlc~ nıea'ulü, ancak yapılacak 

1kattan aonra anlatılabilir.,, 
Vapurda hali kurtarma va

Orr •ıtcuı olduğu anlOJılıyor .. 
)>llrıa endiğimize göre, lnebolu va

nda kafi miktarda imdat tertL 

l( 
-..[b11~cS4"uednin 'tahltilıatr ile meı-

11nan müddeiumumi muavini 
b Orhan 

illa ile 
lıııı\ly ;•nkurtaran yelekleri bu-
11.l "Ve or- u •• Fakat kazanın ani olu
llelc le hnıınin on üç dakika gibi 
~da~~ ~İr zamanda batması bun 
lliı~ 1slifade imkanını güçleıtir. 

' 

purunun batıtının yegane sebebi, 
1 geminin çürüklük ve bakımsızlı. 

1 
ğmdan ziyade alınan hamulenin 
çokluğudur, 

ı Bizdeki malUmata göre, "lnebo
r lu., 43 yaıındadır: 900 ton kadar 

gayrisafi yük alabilir: Bu miktar
dan gemide bulunması lazım gelen 
mevcut tanklann tatlı ıuyunu ve 
kömürü çıkaracak olursak .ki tak
riben bunun 250 - 300 ton olması 
1izımdn- • geminin azami 600 ton 
haddi iıtiabisi vardır. Halbuki bu
günkü gazetelerde geminin batma 
dan evvel 768 ton hamule yÜkle.. 
miş olduğu yazılmaktadır. Bu ra
kam doğru iıe geminin yükü alır
ken batmadığına hayret etmemek 
elden gelmez. Haddi istiabisinden 
fazla yÜklü gemilerin, değil her
hangi bir dalga, alelade bir manev
ra bile muvazenesini değiıtirip 

d··~-· ~--·:·-· ·-·-·r 

Kurtulanlardan Bor inhiaar me. 
muru Ali periıan bir halde 

Ben, geminin kendi kıymetini ha 
riç olarak içindeki emtianın değe
rini 450 - 500 bin lira olarak tah
min ediyorum. Buna mukabil bu 
eıyanın sigortası 200 bin lira rad
desindedir. 

Umit ederim ki, birçok yurttaıın 
boğulmasiyle neticelenen bu facia
dan sonra denizyolan idaresi ge. 
miJerin Iİg'orialı itleri üzerinde elal

lı surette meıgul olacaktır.,, 

Denizyolları ne diyor? 
Vapurlarm sigortası meaeleıinde 

denizyollan idaresinin vaziyeti de 
ilgili bir zat tarafından §Öyle izah 
edilınittir: 

"-Gemilerin sigorta kumpanyala
rınca sigorta edilebilmesi için, bey
nelmilel bir komisyonun daha önce 
ıehadetname venniı olması lazım
dır. Halbuki, bizim gemiler sağ
lam oldukları halde muayyen yaf 
haddini aıtıklan için bu şehadetna
menin alınması mümkün değildir. 

Sigorta tirketleri, böyle gemileri 
ancak bir sefer için sigorta etmek
tedirler. Çok masraflı olan bu şek
lin tercih edilmesi imkanaızdır.,, 

Beaim kaptanın ka
naı teeaaür içinde 

Kaza sırasında feci ıekilc!e öldü.. 
ğünü haber verdiğimiz ikinci kap
tan Besim, arkuında hiımile bir ka 
dmla, bir küçük yavru bırakmııtır. 
Bu zavallı kadıncağız, dün kendi
aiyle görüıen bir muharririmize 
hıçkınklar içerisinde tunları aöyle
miıtir: 
"- Kazaya ve kocamın ölümüne 

ait haberleri dün sabah gazeteler -
de okudum. 

lzmirden gelen bir telgraf, koca 
mın sıhhatte olduğunu bildiriyor -
du. Fakat, bu telgraf doğru çıkma
dı. Şimdi. bir öksüz çocukla yapa-

Habeşler Ogaden'de ital- B~_ğulanla~dan ~o~uz.~ 
yanları MağlUp Ettiler ~~'~<A.~~~!~!.~~~k••~~~~~l~ğu~-
Altı Tank 1000 Somalili Esir 

Aldılar, 12 ita/yan öldü 
Adisababa, 13 (A.A.) - Oga 

den cephesinde, Anela mevkiin
de Habeş kuvvetlerinin kazandı
ğı zafer, resmi kaynaktan teyit 
edilmektedir. Habeşler bu muha 
rebede 6 tank ele geçirmişler
dir. İtalyanlardan 12 kişi ölmüş 
ve 1000 Somalili asker esir edil-
miştir. 

Resmi tebliğ, Habeşlerin Gorahai 
ve Dagabbour'a daima hakim bulun
duklarını ilave etmektedir. 

Ras Destanın Kenya sını
rı boyunca, Dolodaki İtal
yan mevzilerinin cenubun
da, hatta İtalyan Somalisi 
içinde ilerlediği şayiası do
laşmaktadır. 

Ha:rardaki Habeş telsiz istasyonu 
yeniden işlemektedir. 

Habeşler, Ciciga bölgesinde 
cereyan edecek muharebeye ha
zırlık olmak üzere bu mevkiin 
cenubundaki mevzilerini tahkim 
etmektedirler. Külliyetli mikdar 
da silah ve mühimmat geldiği 
için, Habeşlerin şimdiki durum
larının daha iyi olduğu kaydo
lunmaktadır. Bugün, son sistem 
5000 tüfek ile sıhhiye levazımı, 
tüfek ve mitralyözlerin tamiri i
çin 12 adet makine gelmiştir. 

Uçak bombardımanları 
Harrar, 13 (A.A.) - Reuter Ajan

sı muhabirinden: Bomba yüklü beş 
talyan uçağ., Daggabôur ile Ciciga 

arasındaki küçük Agres-Salam gölünü 
bombardıman etmek üze:e, Dagga
b?urdan havalanmışlardır. Az sonra, 
?.ır 1.talyan uçağı, Cicigaya gil':n yol 
uzerın~e pek aşağıdan uçmuş ve cep
heye gıden Habeş askerlerile dolu 
kamyonlar üze:ine bombalar atmıştır. 

Habeşler İngiliz Somalisi 
tarafına kaçmak istediler 

Roma, 13 (A.A.) - Havas muha
habiri bildiriyor: Aoussa sultanı Mo
hammedGohal, 5bin askerle İtalyanlar 
tarafına geçmiştir. Bunlar de:hal faa
liyete geçmişlerdir. Douache vadisin
?e. 300 H:b.eşi mağlfıp etmişlerdir. Bu 
ıltihak hadısesi çok önemlidir ve Ge
neral. S~n.tini ile Mariottiye, General 
Grazıanı ıle birleşinceye kadar ilerle
mek imkanını vermektedir. 

General Craziani tanııfından takip 

yalnız kalınıt vaziyetteyim.,, 

Ortaya çok mühim 
I . bir meHle çıkıyor! 

b I zmırdeki deniz kazasının lne-
0 u vapuruna yüklenen fazla ha

muleden ileri rreldig-j hakk d .1 • . ... 1 .. m a ı e-
rı suru en iddialar ç k ·· 1• b• k , o onem ı ır 
no tayı o~aya koymuştur. Bu hu
ıusta kendısı ile g·· ·· t•• - ·· ·· 

a • oruf ugumuz sa-
lahıyettar bir zat diyor ki: 
"- Eskiden be • ·· ·· "d k"" .. b" • n surup gı en 

.otu ır adet vardır. Vapurlar nak 
hyat anbarlarından olsun tah;slar
dan ~ılsun yükledikleri ha'mulelerin 
tonaJlannı hiçbir zaman kontrol 
etme~ler. Anbarların 25 tondur di
ye yukledikleri mallerin, 30 hatta 
4o. to~u. bulduğu çok defa tecrübe 
edılmıştır. 

_Sefer hali~de bulunan gemilerin 
ugradıkları lımanlarda arkı bir kon 
trole tabi tutuhna.Jan bu noktanm 
ne kadar doğru old~ğunu derhal 
meydana çıkarabilir. 

Son kazaya kurban giden Inebo. 
lu v~~unı, ~080 tonluk olduğu hal
de, ıçındekı hamulenin 768 tonu 
geçmediği haber veriliyor. Bu ra
kam. d~.~ru ise, vapurun daha bir 
haylı y~k almağa kabiliyeti var, 
demekhr. Fakat gemi kaptanı ile 
bazı yolcu ve mürettebatın ifadele. 
rine. &?re, fazla hamule yÜzünden 
gemının lomboz deliklerinden bile 
su ginniıtir. Şu halde, lnebolu va
purunda da kayıt harici o!arak faz
la yük bulunnıadığmı kim temin e
debilir? 

Türk denizciliği için daimi bir 
tehlike tetkil eden bu vaziyetin an
cak bir tekilde önüne geçmek müm 
kündür. O da, ecnebi limanlardan 
gelen vapurlarda olduğu gibi İç ka
botaj iskelerinde de yüklerin res _ 
men ve arkı bir kontrolden geçiril
mesidir." 

edilmekte olan Habeı kuvvetleri, ln
giliz Somalisine geçmek istemişlerse 
de lngiliz karakolları tarafından Dje
djiga'ya doğru tardedilmiılerdir. 

Mohammed Gohal'in adamları mem 
leketin her tarafını dolaşarak seyyar 
kabileleri İtalyanlar lehine kazanma
ğa çalışmaıktadırlar. 

İlk çarpışma nerede olacak? 
Roma, 13 (A.A.) - Havas muhabi 

ri bildiriyor: Gelecek İtalyan - Habeş 
çarpışmasının Tigre güneyinde ecre -
yan edeceği sanılmaktadır. Söylendi
ğine göre, İtalyanlar muhaTebe tema
sım elde etmeğc çalışacaklardır. Bu
günlerde Habeşliler, taarruz için Ital
yan hattının zaif noktasını aramak ta
biyesini takip ederek toplanmaktadtr
lar. İtalyanlar, Habeşlerin yapmakta 
olduğu tahşidat tehdidine karşt koy
mak için münferit Habeş gruplarını 
takibe karar vermişlerdir. Takaze neh 
rine doğru ilerleyen 4 İtalyan kolu, 
bu şekilde vazife atmışlardır. Bu iler
leme Takaze'den D~kali nehri üzeri~ 
ne köprü atmağa yarayacaktır. Ital -
yanların fikrine göre, iaşe servislerin 
deki kargaşalık ve zorluklardan ötürü 
Habeş mukavemeti uzun sürmiyecek
tir. 

Dessa bölgesi is.gal edildi 
Roma, 13 (A.A.) - Resmi İtalyan 

tebliği: General de Bono, birinci kolor 
dunun Dessa bölgesini işgal ederek. 
Danakil kolile iltisakı temin ettiğini, 
telgrafla bildirmektedir. Şimdi Gue • 
ralta bölgesindeki işgal hareketini ta
mamlamakta bulunan yerli kolordu, 
önemli Habeş müfrezelerini mağlı1p 
etmiştir. Ikinci kolordu, Tacazze'ye 
varmıttır. Somali cephesindeki hare • 
ketler devam etmektedir. 

Hava kuvvetleri, Habeş ordularının 
hareketlerini kontrol etmektedir. Ital 
yan uçakları, Ogaden'in §İmalinde ve 
Asching-hi gölü bölgesinde keşifler 
yapmıştır. 

Muhtelif cephelerdeki 
H a b e ş kuvvetleri 

Roma, 13 (A.A.) - Italyanlar, hat 
l~rını Makallenin 12 kilometre güne
yınde kurmuşla:rdır. Tembien bölgesi 
tamamen araştırılmış ve Habeşlerin 
bu bölgeden tamamile cekildikleri gö
rülmüştür. Popolo di Roma gazetesi
ne göre, Habeşlilerin kuıey cephesin
de 180,000, batı cephesinde 40,000 g-ü 
ney doğu cephesinde 20.000 kişilik 
kuvvetleri vardır. 40.000 asker· de 
harp manevraları için ihtiyatta bulun 
maktadır. 

400,000 gaz maskesi 
J\disababa, 13 (A.A.) - Yakında 

400,000 gaz maskesi gelmesi beklen
mektedir. Tüfek ve mitralyöz tami:i
ne .. mıı.h_sus ~tölyelerle 4 seyyaır sahra 
atolvesıne aıt levaztmı ihtiva eden 180 
san~rk _buraya g~lmistir. Bu atölyeler, 
~ski _Vıyana polıs müfettişi Brünne: 
ıle bır Avusturyalı miralay ve bir İs
vicreli mülazımın nezareti altında ku
rulacaktır. 

Habeşistana zehirli 
gaz gönderiliyor 

Asmara, 13 (A.A.) - Burada çı
kan bir habere göre, son günlerde 
Süveyş kanalından geçen muhtelif va 
purlar, Yprite'den vanılmıs Uost de
nilen b~~ ma~i. yüklü idiler. Bu vapur
ların yuklerını yabancı bir devlet sö
mürgesi limanlarından birine çıkardık 
la:-ı ve oradan da bunların Habeş top 
rak~arına nakledildiği rivayet edilmek 
tedır. S~_nıldrğına göre. Habeş ordusu 
bu mayıı İtalyan gruplarımn yürüyü
şüne z~:luk çıkarmak için toprağa dö 
kecektır. 

Habeşlerin tayyareler 
İçin kurdukları tuzak 

Makalle, 13 (A.A.) - Habeşliler, 
Makalleyi terketmeden evvel İtalyan 
uçaklarını inerken hasara uğratmak 
kasdile büyük çukurlar açmışla:- ve 
bunları örtmüşlerdir. İtalyan grupla
rı burada büyük bi: uçak üssü yapılın 
caya kadar kullanılacak bir uçak mey 
dam \llÜcude getirmektedirler. 

Habeşistanda İngi
liz hastanesi 

Londra, 13 (A.A.) - Habeşistana 
gönderilecek olan ilk İngiliz kr: hasta 
nesi heyeti cumartesi günü Aden ve 
Berbera yolile Harrara gitmek üzere 
vapura binecekti:. 

ru faciasında ölenlerin cenaze töreni bi, hakikati öğrenmek noktasından 

bugün saat 14,30 da yapılmıştır. faydalı tarafları da vardır. Denizcilik 
Alaya başta İlbay Fazlı Güleç ol - ve insanlık ilk defa mücadeleye gir -

mak üzere şehrin mülki ve askeri ile- dikten beri, felaketlerden de:sler alın 
ri gelenleri ve kalabalık bir halk iş- mıştır. Sinesinde huzur ve rahat için 
tirak etmiştir. de bulunduğumuz medeniyet bu mü
Alay Nihaetbey cad .• Kışla meydanı cadelenin eseridir. Her milletin deniz 
dolma pasaport - cümhuriyet alanı - cilik hayatında olduğu gibi, Türk de
lsmetpaşa bulva:ından Gazi bulvarı - nizcilik hayatı da bu ve bunun gibi 
na gelmiş ve böylece tören sona ermiş facialar kaydetmiştir. Bu faciala: gö
tir. Bundan sonra cenaze arabaları rünüşte, tabiatin mücadelede galebe
ölüleri asri kabristanlığa götürmüş ve si gibidir. Hakikatte ise insanlı;; 
çağırılıla:-ın pek çokları otomobillerle teyakkuza davet etmekte ve tekamüle 
cenaze arabalarını mezarlığa kadar ta doğru haber vermektedir. Bu itibarla, 
kip etmişlerdir. Şimdiye kadar bulu - bu hadise de acıklı olmakla beraber, 
nanların sayısı 123 tür ve l O ölüdür. Tü:k denizciliğini daha müteyakkız 

llbayın nutku bulundurauıkt1r. 
lzmi:, 13 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - İlbay Fazlı Güleç, ölüle
rin mezarı başında şu nutku söylemiş
tir : 
"Şu dakikada toprağa bıraktıkları

mtz, bir felaket kurbanı olmak nokta
sından insanlık hesabına canını feda 
edenler yanında ye: almağa layıktxr
lar. Bunların canına mal olan feJaket 
hepimizi en derin teessürlere sevket
ti. Derin kederlere düşen ailelerin der 
di çok büyüktü:. Bunlara ve Türk u
lusuna baş sağlığı dilerim. 

Kendilerine son vazifeyi yaptığımız 
insanları hürmetle anarken, bu facia
nın da son olarak kalmasmı dileriz.,, 

Gömülenler on hişi 
tzmir, 13 (Hususi muhabirimiz bil· 

diriyor) - Dün törenle memleket has 
tanesinden kaldırılarak defnedilen do 
kuz ölünün hüviyetleri tamamen tes• 
bit edilmiş. müddeiumumi derinlerine 
ruhsat vermiştir. Bir ölü de Urla sa
hilinde bulunmuş ve Urlalı olduğu an 
laşıldığı için orada defnedilmiştir • 

Kazazedelerin ifadeleri 
ehemmiyetlidir 

lzmir, 13 (Huıuıi muhabirimiz bildiriyor) - Kazazedelerin"ifadelerine 
göre, vapurda en .on kalanlar kucaklannda çocuklar bulunan kadınlardır. 

Süvari Mehmet Alinin can kurtaran sandallarını vapur kutulacak diye in
dirmediğini, hatta iradesini kaybederek vapuru baıtan kara etmediğini aöy
leyenler vardır. Sular makine dairesine hücum edip makineler durduktan 

sonra. kaptanm demir attırdığı, bu vaziyette geminin karaya oturtulmasına 
imkan kalmadığı da yolcuların ifadeleri meyanındadır. 

Urla - Klizman arası eşya dolu 
İzmir, 13 (Hususi mUhabirimiz bildiriyor) - Urladan alınan haberlere 

göre, batan vapurdan dökülen hamule ve eşyanın pek çoğu 'Urla ile Kı
lizman ağzına kadar dalgaların sevkiyle sahile doğru sürüklenmektedir. 
Bu sahil bir panayır yerini andırmaktadtr. Denizde limon, portakal sandık
ları, küfeler, masalar, kırılmış eşya ve saire daha ziyade göze çarpıyor. 
Dalgalar un çuvallarından bazılarını da lzmir körfezine doğru getirmekte
dir. I?e.nizden toplatılan eş}fl muhafaza altına alınmıştır. Bunları alıp ~etir• 
mek ıçın bu:adan nakil vasıtaları gönderilmiştir. 

Terhisten dönen jandarmalar 
İzmir, 13 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Terhis edilerek memleket

lerine gitmek üzere vapura binmiş olan 17 jandarmadan 14 ü kurtanlmı~ 
tır. Birisinin cesedi bulunmuştur. ikisinin akıbeti meçhuldür. 

Biletli yolcular kaç kişi idiler? 
İzmir, 13 (Hususi muhabirimiz bildi:iyor) - Biletli yolcuların 102 kişi 

olduğu anlaşılmıştır. Dün akşama kadar yalnız bir iskeleden maliımat gel
memiştir. Bu, hariç olmak üzere, bilet alıp ta vapura binenler 101 dir. Iki 
de ~iletsiz yolcu vardı. Mürettebat 38 kişi idi. Ayrıca iki kişi de mürettebat 
harıci olarak bulunuyordu. Yolcuların küçük yaştaki çocukları biletsiz ve 
ücretsiz oldukları için bu sayıya dahil değildirler. Bunların mikdan da 15 -
18 olarak tahmin ediliyor. 

Son rakam tesbit edildi 
lzmir, 13 (Hususi muhabirimizin telgrafı) - Inebolu faciası kurbanları· 

nın yeni bulunan cesetlerle kat'i adedi bu sabah tesbit edilebilmiştir: Şim
diye kadar bulunan cesetlerin sayısı 12 dir. Bunlardan 3 ü Ingiliz vapu:u 
tarafından denizden çıkarılmıştır. 9 tane kayıp vardır. Istiklal vapuru 114 
yolcu ve tayfayı, lngiliz vapuru da on bi: yolcuyu kurtarmıştır. Olü ve 
kayıp adedi böylece 21 e inmiştir. İnebolu vapurunda kazadan önce 103 yol
cu ile 43 tayfa bulunduğu tesbit edilmiştir. Yapılan hesaplar maddi zara
rın 300 bin liraya yakın olduğunu göstermektedir. Urlaya ve civar sahille
re kadar yayılan hamulelerden bir kısmı toplanabilmiştir. Fakat bunlar, 
batmıya:ak su üstünde kalmış. ehemmiyetsiz birkaç eşyadan ibarettir. 

[TAN - Ekonomi Bakanlıiının dün sabahki nüshamızı neşredcrlccn al
dığımız ve makineye verirken kaydile koyduğumuz telgrafı da muhabirimi
zin verdiği bu rakamları ihtiva ediyordu. Anlatılıyor ki, son rakamlar Ba· 
kanhğın verdiği vaz;İyet ve yekuna yeni birşey ilave etmit olmuyor.] 

italya Uluslar Sosyetesini 
Terkedecek Mi? 

Rom~: ~3 (A.A.) - Tevere gazetesi, Italyanın Uluslar Sosyetesini ter
kedecegını. çok açık olarak telmih ederek ve Uluslar Sosyetesini şiddetli su
rette. tenkıt eyliyerek diyor ki: "Ulusla: Sosyetesine iştirak, müesses üye 
~.Ifatıyle ltalyaya çok pahalıya mal olmuştur. Halbuki, Ulusl~r Sosyetesine 
uye olmakta devam etmek bugün Italyanın sabır fedakarlığına dahi değmez. 
t~lya •. ~amanında, bu dü§manhk gösterilerine cevap vermeye ve bunu en 
hıssedılır taı:zda yapmaya karar vermiş bulunmaktadır . ., 

Yeni Bir Muharebe Başladı 
Adisababa. 13 (A.A.) - Makallenin batısında Takazze nehrinin ayakla

rından biri olan Geva ırmağı yakininde muharebe başladığı öğrenilmişti:. 
Makalle ve Antalo arasında taarruz eden Habeş kuvvetleri Ras Seyuıu 
ordusuna mensuptur Bu kıtaatın ltalyanla:a karşı bazı muvaffakıyetler el
de ettiği bildirilmektedir, 
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Sıvas -Erzurum 
Hattı Tahvilleri 

Sivas - Erzurum istikrazının ikinci 
tertip tahvilleri için bu ayın 20 sinden 
itibaren kayıt muamelesine başlana
caktır. Kayıt muamelesi Bi:incikinu
nun 5 inci günü akşilmına kadar sü
recek, Merkez Bankası ve ~ubeleri ile 
ayrıca ilan edilecek diğer bankalarda 
yapılacaktır. Sivas - Erzurum istik:a
zının umumi kıymeti azami 30 mil
yon Türk lirasıdır. Şimdiye kadar yal
nız 2 milyon liradan ibaret birinci ter 
tibi çıka-:ılmıştır. 4 milyon 500 bin 
Türk lirası kıymetinde olan ikinci ter 
t!bi de bu ayın 20 sinde çıkarılmıı o
lacaktır. Bu istikrazın ikinci tertibi 20 
şer liralık 100 bin adet ve 500 er lira
lık yirmi beşlik beş bin adet tahville
re bölünmüştür. Yirmt lira itibari kıy 
metteki ikinci tertip tahvillerin ihrac 
fiyatını 19 olarak tesibt edilmiştir: 
Buna nazaran 500 liralık tahvillerin 
ihraç fiyatı 47 5 liradır. Bu istikrazın 
yıllık faizi yüzde 7 dir. Her tahvile 
20 adet senelik kupon merbuttur. Bu 
tertibin ilk kuponu 5 Birincikanun 
926 da ödenecekti:. 

Ayasofyada 
Bulunan şaheserler 

Ayasofya mozayiklerinin korunma 
ve açılma işleri 1935 yılı için progra
mı bitirilmiştir. Ayaıofya milzesinde
ki faaliyet §imdilik durmuştur. Bu se
:ne, Mayısın birinden başlaya:-ak sekiz 
ay sfüekli bir şekilde çalışılmıştır. 
Profesör Whittemo:e ile Bizans ens
titüsünden olan muavin?eri, en son 
açılan eserlerin tetkikine ba~lamtşlar
dır. Bu tetkikler sonunda, bir rapor 
hazı:-lanacaktır. Her yılın çalışmaları 
hakkında, böyle bir rapor hazırlana
caktır. Profesör Whittemore son ça
'1şmalar hakkında şunları söylüyor: 

- He: yıl içinde bir şaheserin örtü
sü kaldırılıyor, meydana çıkarılıyor 
ve Müzeler Genel Direktörlüğü tara
fından halka gösteriliyor. Bu yıl batı 
'(kıble) vestibülünde Meryem ana ile 
lsanın ve iki yapıcı lmpa:ator olan 
Ko~tantin ile Jüstinyeninin büyük mo 
.zayik resimleri açılmıştır. Bu resimde 
Meryem ana, oğlu ile bir tahta otur
maktadır. Kostantin kurduğu şehri, 
Jüstinven de yaotığı mabedi ellerinde 
tutmaktadr:. Bu resim bütün dünya 
1,ilginlerinin ve güzel san'at sevenlerin 
C:ikkatini çektiği gibi, şehre de pek 
çok ~ezgin getirmiştir. Yine bu yıl, 
kıbledeki galerinin duvarları ve kemer 
leri sistemli olarak ka:ış kanş aran
mıştır. Bunun için 30 metre yüksek
iiiğinde bir iskete furuldu. lş. ~ok dik 
kat ve ihtimam ist;ven bir istir. Onun 
• ' "' t .. k d" M ır.ın yavaş vurume te ır. esele, yal-
hiç birşey ilave etmeden ve hiç birsev 
nız mozavikle-in üstünü acmak değil, 
eksiltmeden karakterlerini koruyarak, 
retecek asırlara mal etmektir. Bana 
rrlitemadiyen nezaket ~östermis olan 
Tü k basın mümessillerine şükran 
du11gularımı sunmak isterim.,, 

Profesör, yakında Amerikava gi
decek ve kıs aylarını vazifesi olan 
Harward Univcrsitcsinde geçi:ecek
tir. 

Samsunda 
At Koşuları 
Samsun, (Hususi muhabirimizden) 

- Yüksek yarış ve ıslah encümeni 
namına hazırlanan Samsun sonbahar 
at yarışlarının ikincisi de hayli kala
balık bir seyirci ve meraklı önünde 
yapıldı. Koşulara öğleden sonra saat 
ı 3,5 ta başlandı. 

İlk koşu üç yaşında halis kan Arap 
trkek ve dişi taylara mahsustu. 1600 
metro mesafe ve 380 lira mükifatlı 
bu koşuyu Bursalı Ahmedin kır erkek 
tayı birincilikle, Mardin ilbayı Feh
mi Uralın kızıl kır erkek tayı ikinci 
ve Sıvaslı İbrahim Haydarm kml 
kır diti tayı ilçüncülUkle bitirdiler. 

Afyon Fiatları 
Artıyor 

Afyon inhisarı tarafından çiftçiler 
elinde bulunan afyonun büyük bir kıs
mı tamamen satın alınmıştır. Bu mal
lar, İzmir ve Istanbulda depo edilmiş
tir. 935 senesinden evvelki mahsuller 
yalnız lstanbulda saklanmaktadtr. Son 
günlerde afyon fiyatlarının arttığı gö
rülmüştür. İnhisar idaresi, dahilde 
nıal satmadığına ~öre afyon fiyatında 
ki bu yükseliş 1 ilkteşrinde idareye 
verilmeyen malların kıymetlenmesin
dendir. Afyon inhisarı, tohum ıs1ah 
tŞleri üzerinde uğraşmak ve tecrübe
ler yapmak maksadile Anadolu içleri
ne eksper ve ziraat uzmanlarından 
müteşekkil bir heyet göndermiştir. Bu 
heyet, Anadoludaki incelemelerini sür 
dürmektedir. Heyet, Afyonkarahisar, 
Malatya ve Merzifonda bire; tohum 
ıslah tarlası tesis etmiştir. Bu yı!, to
hum ıslah faaliyetlerinin ikinci sen~
sidir. Geçen sene 23 morfin dereceli 
ürün elde edildiği halde bu sene mor
fin dereccle:i 28,60 gibi oldukça faz
la bir kıymet gösteren mahsuller dlın
mıştır. Tohum ıslah işlerinin dörrliin
cü senesinde tohum yetiştirme tarla
larından alınacak yüksek evsaflı to
humlar ilfyon çiftçile:ine dağıtılacak
tır. Son bir ay içi:ıde afyon ihracatı 
da artmıştır. Belli baslı alır.dar ara
sında Almanyanın da ·bulunduğu bü
tün afyon müşterileri Türk malla::-ı
nın evsafmdan çok memnundurlar. 
Türk afyonlarile rekabet eden ki'lrtel 
fabrikalarının bazıları, "fürkiyeden 
ıcap ettiği kadar mal almak için ya
kındiln temaslara başlamışlardır. 

Hava tehlikesini 
Bilen üyeler 

Ankara, 12 A.A - Hava tehli
kesini bilen üyeler: 

Ali Ri:za 20, Gilmaa Devletoğlu 
20, Farklı Keri 20, Sarafim 20, Pa 
no Zaro Koata 20, Dimitro Kaçi_ 
puloa 20, Avram Levi 20 Manola
ki lstifano 20, Yani Man~I 20 A
n&ataa Kotaki 20 llya Ceti~oğlu 
20, Aleko Dimitriyadiı 20, Meh_ 
met Mutol 20. 

HAKYERLEt?i 

Bir Nahiye 
Müdürünün 
450 lirası 
Malat:anın Madnol nahiyesi müdü

rü Rüştünün, lstanbulda bulunduğu 
bir srrada 450 lira parasınr zarfçtlık 
su:-etile dolandırmaktan suçlu Porta
kal Mehmetle Vehbi ve Vehbinin an
nesi Sabriyenin duruımalan, dün ikin 
ci sulh cezada mevkuf olarak yapıldı. 
Dinlenen şahitler, Rüştünün nasıl do
landırıldığını anlattılar. Bu arada Em 
niyet memurlarından olan bir şahit, 
Sab:iyenin palto yakası içine gizledi
ği 50 ter liralık banknotları kendi eli
le oradan çıkardığını söyledi. Suçlu
lar inkar ettiler. Duruşma, tetkik için 
bafka güne kaldı. 

• Yervant adında bir çocuğa teca
vüz etmek, Kemal adlı bi: başka ço
cuğa da ayni suretle tecavüze kalkış
maktan suçlu Topal Osman, istintak 
hakimi kararile tevkif edilmiştir. 

• Gayrimübadillere devrolunan em 
lakin müzayedesine fesat kanştırmak, 
ve bazı kimselere müzayededen çekil 
meleri tehdidinde bulunmak, bunla: 
arasında birtakım talipleri döverek sa 
tondan çıkarmak gibi hareketlerde bu 
lunduğu iddiasile Emlak komisyoncu
larından Kazım aleyhine bir dava a
sılmr~ttr. B-u dava, dün Birinci sulh 
c(:zada görülmüştür. Suçlu Kazım, 

her vakit mal almak üzere komisyo
na geldiğini, şimdiye kadar on binler 
ce l!rahk em'ak aldığını. komisyonda
ki memurların kendisini istemedekle
rinden höylr: birsr.v ortava attıklarnn, 
Hayrilnisa ismindeki müıterisine de 
300 liralık bono sattığını, paranın elli 
lirasını alırken, memurlar gelip ken
disini yakaladıklarını söylemiştir. Ha
kim Reşit, bunun iizeine Kazımın tev 
kifine lüzum gördU~ünü bildirmiş ve· 
sudu tevkif edilmiştir. 

Dört ve daha yukarı yaıtaki yerli, 
yarımkan ve haliskan Arap at ve kıa
raklanna mahsus 2600 metro mesa
feli ve 510 lira mükUatlı ikinci han
dikap koşusunda birinci iği Sıvaslı 
Cevdet eşi bayan Nazmiycnin Alatı, 
ikinciliği Sıvaslı Abdullanıh Reyhanı, 
üçüncülüğü de İstanbullu yüzbaşı Ka 
ra Eminin doru atı kazanmışlardır. 

2400 metro mesafeli ve 645 lira mü r 
kafatlı üçüncü koşuyu, Ankaralı Ta-
latın Sarıkuşu birinci, Bandırmalı Gündelik Siyasal Gazete 
Mehmet Batonun Güzel Bandırma&, 
ikinci ve Samsunlu Şabanın Güzel 
Çarşambası üçüncülükle bitirmişler -
dir. 

Bundan sonrı, dört ve daha yukarı 
yaştaki haliskfiı Arap at ve kısrakla
rına mahsus 3500 metro mesafeli ve 
800 lira milkifatb mukavemet koıu-
su yapıldı. "Bafra., koıusu ismi veri-
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len günün en heyecanlı ve son koşu
ıunda birinciliği Sıvas'ı Ahmedin 
Yıldız adlı al atı, ikinciliği Sıvaab 
Faikin Mebruk adlı doru atı ve üçün 
cülüğü de İatanbullu yüzbap Kara 
Eminin doru atı kazandılar. 

Bu yıl ilimizde, gerek yüksek yarış tllntar için nıncılık Slrlretterlne mil· . 
ve ıslah encümeni namına yapılan ve racaat edilmelidir 
g erek i'relerde yapılan bütün ko~u- KUc;ük ıllnlar doğrudan dotruyı 

:s ~ ıdaremizçe alaııbılır 
lar çok güzel olmuş ve düzen1e geç- Küc;ük ilanların s satırlıtı bir defalık 
miştir. Bunun için ilbay Fuat Tuksal 30 kurustur 5 satırdan fazlası ıc;in sa. 
ve vilayet baytar direktörü Abdülka- ur batma 5 kurue almrr Bir defadan 
dir Yücel, çok çalışmışlardır. 8 eylQI- full lc;in Yekilndan %10 kurue indirilir 
de başlıyan ve her hafta da bir ilçede ~ ......... _______________ ,.,,,. 

yapılan il koşuları bitmek üzeredir. 

Üniversitede 
Halk 
Konferansları 
Universite talebelerinin bilgilerini 

artırmak ve Universite bilgilerini ge
nel olarak halka yaymak için Univer
sitede yıllık serbest konferanslar açıl
mıştır. Bu konferanslar her yıl felsde, 
edebiyat, tarih, coğrafya, Sosyoloji, 
ekonomi, tıp, hukuk, tabii bilgiler ala
nından seçilect'k konulardan ve:-ilecek 
tir. Konferanslar her perşembe günü 
saat 18,10 da başlayacak ve 19,30 a 
kadar sürecektir. 

PROGRAM 
14-11-35 Prof . .Rıüstav: Avrupa fi. 

kir tarihinin doğuşu. 
21-11-35 Prof. Rcichenbach: Hu

me ve tecrübecilik. 
28-11-935 Prof. Reichenbach: Des

cartes ve rasyonalizm. 
5-12-935 Prof. Reichenbach: Kant 

ve tenkid felsefesi. 

12-12-935 Prof. Julius Hiraet: Ana
doluda bi: seyahat. 

19-12-35 Prof. Naville: irsiyetin ci 
tolojik esasları. 

26-12-35 Prof. Akil Muhtar Ozden: 
Bugünkü fizik ve biyoloji bizi nereye 
götürüyor. 

2-1-36 Prof. Schvarz: Papirüz: araş 
tırmaları. 

9-1-36 Prof. M . Şekip: Bugünkü 
psikolojinin verimi. 

16-1-36 Prof. Bassert: Eti Krallığı 
6-2-36 Prof. Liepmann: 150 milyon 

yıl evvel doğum. 
13-2-36 Prof. Spitzer: Bocaccio 

(bel-espri) doğuşu. 
20-2-36 Prof. Spitzer: Cervantes 
27-2-36 Prof. Spitzer: Rebeles (Rö 

nesansın dehası) 

12-3-36 Prof. Frank: Sinir. 
19-3-36 Prof, H. Behçet: Fren~i 

26-3-36 Prof. Krocpeli-ı: Sun'i kau 
çuk meselesi. 

Belediyenin tahsilatı 
yolunda değil 

Belediye tahsil ııubelerinde yeni -
den yapılan incelemeler sonunda ta
kibat ve tadlsilat noksanlığının memur 
!arın vazifelerini kavrayamadıkların

dan ileri geldiği anle!!ılmıştı~. Bu 
nun üzerine 17 maddelik bir izahna
me hazırlanarak şubelere yavılmıştI:-. 
Memurla't' bu yayımdaki izahata göre 
hareket edecek ve buna rağmen tah -
silitt noksan yaptığı görülen memu:
lar ceza andırılacaklardır. 

Olgunluk İmtihanlarında 
kalan talebe 

Olgunluk imtihanlarında bir ders -
ten dönen talebelerin yeniden imtiha
na tabi tutulmala:ına Kültür Bakanlı
ğınca karar verildiğini yazmıştık. Ba
kanlık KUltilr Direktörlüklerine yaptı 

ğı bir yayımla bakalorya imtihanların 
da bir de:11ten dönenlerin yeniden 
imtihana tabi tutulmalarını bildirmiı
tir. Tamimden anlaşıldığına göre es
ki talimatnameye nazaran geçen yıl
lar baaklorya imtihanından dönen ve 
bu yıl da ayni şekilde geçirdiği lise 
bakaloryasmda bi::- dersten muvaffak 
olamıyan talebe yeniden imtihana gi
rebilecektir. Ancak bu karar yalmz li
seler içindir. Bakanlık o:-ta okul baka 
loryasında geçen yıllar dönen talebe
ler için henüz bir karar vermemistir. 
Bununla be raber yapılan müracaa.tlar 
üzeri.ne yalnız bakalorya imtihanların 
da hır dersten dönenler için de ayni 
c:cklin tatbikına kııra: verileceği umul 
maktadır. Bu yılki orta okul son sı -
nıf imtihanla"ında bir dersten dönen
ler için hiç bir karar ve:ilmiş değildir. 

Yardım istemeden gelecek 
göçmenler 

Hükumetten hiç bir iskan yardımı 
istememek şartile gelen göçmenlerin 
iskan kanunu muafiyetinden istifade 
edecekleri içişler Bakanlığı tarafından 
belediyelere yayılmıştı:. Memleketi -
mize O'e1~11 göc~enl~r gümrük, vergi 
ve askrrlık muafıyetınden istifad~ ede 
bileceklerdir. Bu sebeple belediye dün 
il.,.ili yönet~elere bir yayım yaparak 
göçmenler hakkında tereddüt edilme
den iş yapılmasını ve müşkülat çıka
rılmasını bildirmiştir. 

Köprüler tamir edilecek 
Şa~bayhğın genel meclise yaptığı 

teklif üzerine köprülere sa:fedilme!< 
üzere 60 bin liralık tahsisat ayrılmış
tı. Bu para ile Galata ve Unkapanı 
köprüleri tami: edilecektir. Bilhassa 
Galata köprüsü dubalarının, yapılan 
keıif sonunda tamire mühtaç olduğu 
anlaşılmıı ve 10 kadar duba tamir c
dilmi~tir. Yalnnda 7 duba ile Unkapa 
ru köprüsünün tamirine başlanacaktır. 

Dr. Hafız Cemal 
DAHiLiYE MÜTEHASSISI 

Pazardan başka günlerde saat (2,5 
dan 6) ya kadar İstanbul Divanyolun
daki ( 118) numaralı hususi kabine
sinde hastalarını kabul eder. 

Muayenehane ve ev telefonu 22398 
Kışlık telefon 21044 

FAYDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

İSTANBUL 

18: Bayanlar lçın jimnastik (Bayan 
Azade Tarcan); 18.20: Hafif mus'.ki; 
18.50: Necdet Rüştü: Manzum hikayeler; 
19.10: Bayan Kizun: Keman &olo; 19.30: 
Foto Süreyya konuşuyor; 20: Bayan Ni. 
met Vihit, şan; 20.30 Stüdyo orkestrası; 
21: Radyo caz ve tanııo gruları; 21.p35: 
Son haberler, borsalar; 21.50: Mozar, 
senfoni konsertat (keınan ve alto, plak). 

BÜ KREŞ 

13 - 15: Gündüz 111ik ve duyum ser
visi: 18: Rady salon orkestrası; 19: 
Sözler; 19.20: Konserin süreii; 20: Du
yumlar; 20.15: Plilı:; 20.55: Sözler; 21.15: 
Senfonik konser; 23.45: Almanca ve 
fransızca duyumlar. 

VARŞOVA 

16.30: Orkestra; 17: Sözler. plak, şar
kılar; 18: Söylev; 18.15: Kentet; 19: So· 
list konser; 19.30: Sözler; 19.45: Plak, 
sözler; 21: Sen yayım; 21.45: Duyumlar; 
22: Piyes; 22.35: Şarkılar; 23: Senfonik 
konser; 24.05; Dans. 

BELGRAT 

18: Plik; 19.25: Sözler; 20: Pllk; 
20.15: Duyumlar; 20.30: Ulusal program 
21: Piyano: 21.30: Sırp havaları: 22: Ke
man konseri; 22.40: Orkestra; 23.10: Du
yumlar; 23.20: Orkestra ile :ıarkılar. 

VİYANA 

18.30: Viyana müziii: 19: Gü:ı:el san'
atler; 19.05: Büyük adamlann yaşayışla. 
rı; 19.30: Güzel san'ıtler tarihi: 19.40: 
Tiyatro bahsi; 19.50: Teknik bahis; 20: 
Duyumlar; 20.20: Radyo orkestrası; 21: 
Kuartet (Betwoven) ''Bil'den röle"; 
21.35: Radyo orkestrası (Zierer); 21.45: 
Eilencell yayun; 22: Ekes; 23: Duyum
lar; 23.10: Fiat rapsodileri (plak): 23.25: 
Kuartet; 24.35: Caz. 

HAMBURG 

Karışık hafif mü:ı:ik; 19.30: Borsa ve 
saire; 20.10: Almıın komsu milletlerinin 
halk mil:ı:iti; 20.45: Köylü yaynnı; 21: 
Duyumlar; 21.10: Dans: 23: Duyumlar; 
23.25: On beş günlük duyumlar; l: Ge
ce müziii. 

BERLİN 

18: Hıfif müıik; 20.30: Sözler (repor
taj; 20: Suman'dan piyano milziii; 20.30: 
Sözler (reportaj); 20.40: Aktüalite; 21: 
Duvu.,.,ı .. r: 21.10: Sözler; 23: Duyumlar; 
23.30: Gece müziğ'i. 

• 
SİNEMALAR 
TiYATR OLAR 

432 Metre Buranda Bezi 
Askeri Fabrikalar lstanbul Satın· 
alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 648 lira olan 432 metre ı:ıevc~~ 
numunesine göre Buranda bezinin acık eksiltmesınde . · 1 · cı· miktarı tamam .verecek talip çıkmadığından 1 9 kıil r 
teşrin 935 salı günü saat 13 te ihale edilmek üzere tekr~\ 
açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin 48 lira alt~ı 
kuruşluk muvakkat teminatlarını Beyoğlu Maimüdur~ 
lüğüne yatırarak makbuzu ve 2490 numaralı kanunııri 
istediği vesaikle o gün ve saatte Salıpazarında Ask~3 
Fabrikalar Yollamasındaki satınalma komisyonurı 
bulunmaları. ( 7 O 5 8) ,/ 

1.--1 _ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI :J 
Hepsine 130 lira değer biçilen Zincirlikuyuda Şişli mahal~ 

sinde Büyükdere caddesindeki Dumlupınar şehir yatı met .. 
bahçesinde bulunan eski limonluk demirleri ve duvar taşları 5~ 
külerek satılması (bu ameliye dolayısile hasıl olacak hasar i 
tamiri yaptırılmak) açrk eksiltmeye konulmuştur. Şartnarn~~ 
Levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyen r 
975 kuruşluk muvakkat teminat makıbuz veya mektubile bera~e 
2 Birincikanun 935 pazartesi günü saat 15 de daimi encümen?) 
bulunmalıdır. (1) (7~ 

İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar tephirhane memurları için yaptıfl) 
lacak olan 40 takım elbise (bir caket bir pantalon ve bir kasıket i 
açık eksiltmeye konulmuştur. Kumaş nümunesi ve şartnarne5, 
Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteye~le t 
2490 No. h kanunda yazılı vesika ve 48 liralık muvakkat tern~~'u 
makbuz veya mektubile beraber 29 lkinciteşrin 935 cuma gu~) 
saat 15 de daimi encümende bulunmalrdır. (B.) (717 

-------------------------------------------------/ İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar tephirhaneleri memurları için ~ 
çift fotin açık eksiltmeye konulmuştur. Bu fotinlerin hepsine Z •. 
lira değer biçilmiştir. Şartname ve nümunesi Levazım müdürlıJ

1 

ğünde görülür. Eksiltmeye ginnek isteyenler 2490 No. h arttırtflS 
ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 18 liralık muvakkat ıeı 
minat makbuz veya mektubile beraber 29 lkincitcşrin 935 curtl') 
günü saat 15 de Daimi encümende bulunmalıdır. (B) (7170 

----------------------------------------------~-DEVREDiLECEK 
BERA Ti 

lHTlRA 

"Sandık ve kutu imalinde istibat., 
hakkındaki icat için alınmış olan 20 
Son teşrin 1933 tarih ve 17 58 numara
lı ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kere başkasına devir ve yahut i
cara verilmesi teklif edilmekte ol -

Haydarpaşa 
Lisesi 

1 

Kooperatifinden· 
* NASfT. ERTUGRUL SADİ TİYAT- makla bu hususta fazla malümat edin- KIRTASİYE 

ROSU: (Bayku!I) ve(Hoşkadem cebe) mek istiyenlerin Galatada, Aslan han 
• HALK OPERETİ: Franııız Tiyatro- beşinci kat 1-4 numaralara müracaat 

11unda: (Bay - Bayan) opereti. - eylemeleri ilin olnrtur. * TEPEBAŞI, BELEDiYE OARt>BN-- ~---:;;,,-;:;,;;:;=:::;;;;;;,;.,.;;;....:;,;;::~..,;;;;~ 
BARINDA: Müzik - Varyete. 

• ŞEHİR TİYATROSU: Saat 20 de: 
(Tohum) 

• SARA V: Kartallarm ölümü. 
"' İPEK: Kleopatra 
* YILDIZ: Bir aık r;ecesi 
* TÜRK: Vonder Bar. 
* SOMER: Şubertin aıkL 
* ALKAZAR: 17 No.lı Polis otomobili. 
• ŞIK: Son cilnahun - Kokara,a. 

* MELEK: Kleopatra 
• KADIKÖY SUREYYA: [Küçük 

Annal • 
MÜZELER 

* Ayasofya müzesi: Bucün kapılıdır. 
• Roma. Bizans. Yunan eserleri muTesi 

- Çinili Köşk - Eski eark eı;erleri mü -
zesi: Saat 10-16. Giri:ı: 11 kuruş. 

* Türk ve Islam eserleri müzesi: Saat 
10 - 16. Giriş: 11 Kuruş. 

* Yedikule: Saat 10·16. Giri, 11 kuru,. 
• Ticaret ve Sanayi müzesi: Saat 10 -

16. Parasız. 
* Askeri müze ve sarnıçlar: Saat 10 -

İstanbul Asliye altıncı hukuk mah
kemesinden: 

Muharrem tarafnıdan Kayseride 
Germir kariyesi Hacı Sahak mahal
lesinde Gamsizyan Andiryaa namıdi
ğeri Zekai kızı mühtediye Fatma Fi
ruze namıdiğeri Fatma Peruze aley
hine açılan boıanma davasında: Müd
deaaleyhin ikametgahının meçhuliye
tine mebni hukuk uıul muhakeme, -
leri kanununun 141 ci maddesi gere
gince arzuhal suretinin on beş gün 
müddetle ilanen tebliğine karar ve -
rilmiı ve bir nüshası da mahkeme 
divanhanesine asılmış bulunduğun -
dan on gün içinde cevap verilmediği 
takdirde kanuni muamele ifa kılma -
cağı tebliğ yerinde ilan olunur. 

(16573) 

16.45. 1 müesseseleri 

Diş macunu fırçası, gilet v. ı. 
Mendil, çorap, potinbağı v. •· ~ 

Zahire m.ilıte$na bakkaliye ye e 

Şekerleme ve çikolata v. '· 
Mahallebi, pastav. ı. 

Çörek, gevrek v. s. dl 
·rııı 

Hulasa bir talebe kooperatı, 
ıatılacak bütün eşya hakkında µı 

ve üçüncü bir el girmemek şırf (ı 
müstahsillerin nümuneler ve etı ~f 
atlerini taııyan bir mektupla b~ •°' 
20 sine kadar Haydarpaşa lisell 

peratifine müracaatları. ,A 
ıııı~ 

Sultanahmet Üçüncü Sulh 

mahkemesinden: f 
Sofya ile Mitodi ve Mağd•tıl~dil~ 

yian ve müştereken mutasarrıf 0 ,tif" 
ları İstanbulda Ahiçelebi rn•h,ıl eııi 5 
de Lüleci sokağında eski 3 ve 111 ,ıt 
ve 431 ada ve 24 parsel nurn•r.• 11'~ 
tında bir dül\fanı ve üstünde b'~'e'' 
konlu salon ve biri balkonlu e de' 
balkonıuz iki oda ve bir heli>'1 ~ .. vııı 
ı ununda Terkos ve elektrik te9'ıcııtil11 
havi üç kattan ibaret gayrirnel'lıeI>'" 

1 I Bütün kitaplarınızı, Levazım htll ., 
i::alei şüyuu zımnında füru r11ıı1 

doıyanızı, Ecnebi ve Türkçe luti \ 

* Topkapı Sarayı müzesi: Saat 13 - , , il 
16. Giri:;: 52 kuruı • 

DAVETLER rür ederek müzayedeye vaz. 0 ( 7500 
ı liaanlarda gazete ye mecmua- ~ 

Buna Kız - Bursa Erkek Lisesi me· ' tur. Kıymeti muhammenesl i ,çı 
zunları Kurumu G. Sekreterlifinden: larsnı1.1 en iyi teraitle yedi bin be§ yUz liradır. Biri11'

0 
•• d~ 

Kurumumuzun 17 lldncite•rin 935 paıar ı ıAkb U 1 • d :ı 111 ... 
r;ünü saat 10 da lıtanbul Halkevi ııalo - 8 m 8SS8S8 erin en artırmaaı 16-12-935 t..-ihine te jcrJ 
nunda yıllık koncresi olacaimdan bütün , tedan"k .. d .. bihm"n. pazartesi cUnU saat 15 on bet erıe; 
üyelerimizin eelmeleri. "' "' .. -"" ~~ e ·~~~~~~!ii!~!!!!!i~!!ii!!i~~~• kılınacaktır. Kıymeti mub•w--10ıı~ 

Beyoila Askerlik şubesinden: 87 l 6 sinin yüzde yetmit beşini bılcı1'ıı<• 
Orduya telli makinist almacafmdan is- takdirde ihalei kat'iyesi yapıl• .. rııılıı 

teklilerin muamelerinin iltmıli için ıubeye rv f 
müracaatları. murlutu) 4'3732 Bulmadığı takdirde en ıon • otl b'. 

• Şirketi Hayriye. Telefon 44703 taahhüdü baki kalmak üzere" ,·1ti"'' 
TOPLANTILAR Vapurculuk Sirketl mcrku acea- e,. , 

teıl Telefon 22H5 ıün müddetle temdit edile~bİl'le ıııil 
UT.USAL KIYAFET BALOSU 

Çocuk Esirceme kurumu iencl başkan
lığmdan: Getirile YUrdumuzun yoksul yav
rularını giydirmek ve doyurmak maksadile 
kurumumuz tarafından her yıl tertip edil
mekte olan Ulusal lnyfaet balosu bu yıl 
da 7 Birinciklnun çumartesi günü akşamı 

Sark Oemrivolları mlıracaat ka· arık artırması 31-12-935 tarı fer• olıl' 
lemi. Sirkecl Telefon 23079 ~ ıı 

D"let Oemtryollan ınnrıcaat aadif aalı ıünU saat pn bette 1'}ıt~< .• 1 
kalemi Ha1darpasa, Telefon 42141 nacaktır. ipotek aahibi al•C~erıF 

• diğer alakadarların iıbu ''!r f•il ~ 
Ankara palas salonlarında verilecektir, Bü· 

ıTFAlYE 
TELEFONLAR1 yük önemle çalışılmaktadır. Balo gecC!ii 

Bayanlar ve baylar arasmda kıyafet birin- lstanbul ltf • 1 
cıı;i de seçilecektir. Birincilik kazaıanlara Beyotlu itt~~;:t 
kıymetli hediyeler erilecektir. Kadıköy itfaiyesi 

24222 
44644 
60020 

Ye,ilkoy, Bııkırköy, Bilyük
Milli Türk Talebe Birlifi Genel Sekreter- dere Oskildar itfaiyePI 6062' 
lifinden: 10. 11. 935 tarihinde nlsapıızlık- Pa,abahc;e Kandilli Erenköy, Kartal 
tan aı;ılamıyan yıllık konrremiı 11. 11. t.ü.,Ulr .. a. Heybeli. Barıaı Kınalı mm· 
Sl35 tarihinde nat 14,5 da Eminönü Halke· takılan ~11 telefon untralmdatı mem• 
vi salonunda ve mevcutla iktifa edilerek ra hanırrn) lı:elimesini ıöylemek lı:lfidir. 
açılacaktır. Uyelere :ildirilir. e 

Lllk TUrk Hırlıtlyanlar Birlitinc!en: 
17-11-935 pazar cilnil ıaat 14 te Beyoğla 
Halkevi konferans salonunda verilecek çok 
önemli konferansa, üyelerini azlıklar okul 
direktör ve öğretmenlerinin ve bütün kı
liseler mütevelli heyetlerinin ve Türk hı -
ristiyanlann onur vrmeJerini dileriz. • 

MÜRACAAT 

YERLERi 

Deniz Yollan acenteli TeJeton 
Akay (Kadıköy iıkeleal baı m• 

42362 

HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrıhpııu h11taneei. Cerrahpaea 21693 
Gureba Haatancsi Sehreminl Yetıi· 

bahçe. 
Haseki lı:ıdmlaı h11taneıl Ak-
1ara7 H11ekl cad S2 
Emrazı akliye Ye uablye bll· 
tancııı , Bakırköy Re1adi1e kı,la11 
Zeynep Klmil haıtanesi Uıktl.• 
dar Nah kunıu. Gün Dohm• 
cac!deıi 

23017 

60170 

üzerindeki haklarını busuııle e"1''~ 
masrafa dair olan iddial•'?n~e l>İı6i~ 
müsbitelerile yirmi ıUn içın ıı•ıcl1 ıf 
meleri lbımdır. Aksi halde kç• ,,ı, 
tapu ıicillerile sabit olmadı riÇ I>'I' 
bedelinin paylaımasından b• ııiP" 
caklardır. Milteraldın ver,uer ıııi'' 

ıye • 
darlara ve telWiye aıuttır ttf;ııiJI' 
Artırma prtnaaınl itbu i1&Jı e6ıııe 

d. anlı•tl ı1' 
den itibaren mahkeme ıv -" 1' 

. l" ıanlaı..- .. ır 
talık kılınmııtır. Ta ıp 0 di ~ 

. . · ·· de ye 
meti muhammıneaının yuı:. . tıiıl' ı1e 
çuğu nisbetinde pey akçesın'·rıorıııfl ı; 
yevm ve saat mezkCırde Ernı ..,tt 

alı"' ' 
Gillbekyan hanrnda Sultan . >"' 

01esı çüncü ıulh hukuk mahke ıııil 
ra iJe 

ganlığına 935 - 29 numa 
71

) 
caatları ilan olunur. 0 65 
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Mevduat için el verişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gun arasız açıktır 

lahiıarlar Umum Müdürlüğünden: 
120 Kilo 36 X 60 eb'adında kırmızı hareli aleminyom 
200 Adet 22 m / m mantar Bobin 

50 ,, 28 m/ m mantar Bobin 
loo ,, 27 m/m Regliz bobin 
180 ,, 25 m/m kağıt yaldız bobin 
• ~daremiz ihtiyaçları için şartname ve nümuneleri mu

~ıbınce yukarda cins ve miktarı yazılı malzeme pazarlık-
a satın alınacağından vermek istiyenlerin 29~11-935 cu
nıa günü saat 14 te ro 7' 5 güvenme paralarile birlikte 
kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komis
,??nuna müracaatları. ( 715 3) 

Gireson Jandarma Okulu 
Satınalma Komisyonundan: 

Okulun yıllık ihtiyacı ol;w 210.000 kilo ekmeğin ka
Palı zarfla eksiltmesi 23-11.:-g35 cumartesi günü saat (9) 
da Yapılacaktır. İsteklilerin muayyen günde okulda top
lc.nacak komisyona teminatlarile müracaa.tlan. (7059) 

9094 

~ V°l< A P' M U D 1 R 1 Y ETi LA: N L'X"R 1 1 
1 - Uaküdar, Kefçedede, Doğancılar 47 No: lı Süleyman pap camii. it.:- Galata, Yenicami, Y ağkapanı, Perıembe pa:aarı 7 No: b dük-

1_. 3 - Calata, Yenicami, Yaikapanı, Perıembe pazan 11 No: Iı dük
••rı. 

4 - Galata, Y enicami, avluaunda büyük bir oda. 
S - Calata, Y enicami, avluaunda küçük bir oda. 
kira uzu: 936 - aeneai Mayıa bitimine denlu. 
6 - Eyüp, Otakçılar, maktul Muataf apafa derıahı odalan. 
kira uzu: 938 - aeneai Mayıa bitimine denlu. 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık ar
tırrnaya konmuştur. İstekliler ihale günü olan 21 T. sani 
9.35 senesi perşembe günü saat 15 e denlü Evkaf Müdü
~tinde Variaat kalemine gelmeleri. (7064) 9095 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
~irinci derece ipotek olup yeminli üç ehli vukuf tara
.1ndan tamamına 4121,5 lira kıymet takdir edilen Boğaz 
lçinde, Kuzguncukta Nakkaş caddesinde eski 6 yeni 14, 
14-1 No. lu maa bahçe ve müştemilat köşk açık artırma
~a vazedilmiş olduğundan 25-12-935 tarihine müsadif 
Sarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
~rtırnıası icra edilecektir. Artırma bedeli kıymeti mu-
.arnrnenenin % 7 5 ni bulduğu takdirde müşterisi üze
~~de bırakrlacaktır. Aksi takdirde en son artıranın taah-

Udü baki kalmak üzere artırma 15 gün müddetle temdit 
edilerek 9-1-936 tarihine müsadif perşembe günü saat 
14ten l 6ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık 
~rtırrnasmda artırma bedeli kıymeti muhammenenin ro 

5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahka
!nı~a tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Artırmaya 
~tırak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin ro 

,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi
nat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları taeu sicilli ile sabit olmayan ipotekli alacaklarda diğer ala
h adaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
b~susile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müs 
00.~teleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 
~~n zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır.Ak
~ takdirde haklan tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış 
ti delinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim ver
\' \~e~viriye, tanzifiyeden mütevellit belediye rüsumu ve 
f a~d ıcaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha 
bıla ınalumat almak istiyenler 20-11-935 tarihinden iti
l aren herkesin görebilmesi için dairede açık bulunduru-
racak artırma şartnamesile 934-2482 No. lu dosyaya mü 
i~caatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri 

n olunur. (7159) 

~ 
lstanbul Komutanhgı 

Sabnalma Komisyonu 
lllnlar1 

İstanbul Komutanlığı 
birlikleri için 42400 kilo 

• patates açık eksiltme ile alı
nacaktır. Muhammen tutarı 
2968 liradır. İlk teminatı 
2 2 3 liradır. Şartname her 
gün öğleden evvel komis
yonda görülebilir. Eksiltme 
si 20 İkinciteşrin 935 çar
şamba günü saat 15 tedir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminatlarile birlikte belli 
gün ve saatte Fındıklıda ar
tırma ve eksiltme komisyo
nuna gelmeleri. ( 6903) 

8888 

••• 
İstanbul Komutanlığı 

birlikleri için 45,000 kilo 
kuru fasulye kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Mu
hammen tutarı 7200 lira
dır. İlk teminat 540 liradır. 
Eksiltme 20-11-935 çar
şamba günü saat 15,30 da
dır. Şartnamesi Komisyon
da görülebilir. Eksiltmeye 
gireceklerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerindeki vesaikle 
birlikte teklif mektuplarını 
belli gün ve ihaleden en az 
bir saat evveline kadar Fın
dıklıda artırma ve eksiltme 
komisyonuna vermeleri. 
(8904) 8889 

• • • 
İstanbul Komutanlığı 

birlikleri için alınacak olan 
42,000 kilo nohut kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuş -
tur.Muhammen tutarı 5040 
liradır. İlk teminatı 378 li -
radır. Eksiltmesi 20 İkinci
teşrin 935 çarşamba günü 
saat 15 tedir. Şartnamesi 
komisyonumuzda görüle
bilir. Eksiltmeye girecekle
rin ilk teminat makbuz ve
ya mektuplarile 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 cü maddele
rindeki vesaikle birlikte tek 
lif mektuplarını belli gün 
ve ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar Fındık
lıda artırma ve eksiltme ko
misyonuna vermeleri. 
(8905) 

• • • 
8890 

İstanbul Komutanlığı 
birlikleri ihtiyacı için 40 bin 
kilo sadeyağı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Mu
hammen tutarı 34,000 lira
dır. İlk teminatı 2550 lira
dır. Eksiltmesi 21 İkinci
teşrin 9 3 5 perşembe günü 
saat 15 tedir. Şartnamesi 
komisyonumuzdan 250 ku
ruş mukabilinde alınabilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminat makbuz veya mek
tuplarile 2490 numaralı ka
nunun 2, 3 cü maddelerin
deki vesaiklerle birlikte tek
lif mektuplarını belli gün 
ve ihale saatinden en az bir ı 
saat evveline kadar Fındık
lıda Satınalma komisyonu -
na vermeleri. ( 6 9 O 6) 

8891 

* •• 
İstanbul Komutanlığı 

birlikleri için alınacak olan 
63,000 kilo bulgur kapalr 
zarfla eksiltmeye konmuş
tur. Muhammen tutarı 
9450 liradır. İlk teminatı 
709 liradır. Eksiltmesi 21 -
11-935 pereembe günü saat 
15,30 dadır. Şartnamesi ko 
misyonda görülebilir. Ek -
siltmeye gireceklerin ilk te
minat makbuz veya mektup 
larile 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerindeki ve -
saikle birlikte teklif mek -
tuplarrnı belli gün ve ihale 
saatinden en az bir saat ev-

latanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanlan 

Tefenni garnizonundaki 
kıtaatı n ihtiyacı olan 
315,000 kilo arpa kapalı 
zarfla eksiltmeye konuldu. 
İhalesi 18/11/935 Pazar
tesi günü saat 15 de İspar
tada Tüm Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1418 li
radır. Teminatın ihaleden 
iki saat önce muhasebecilik 
veznesine yatırılmış olması 
ve teklif mektuplarının ka
nunda yazdı formüle uygun 
bulunması zaruridir. Şartna 
mesi her gün Komisyonda 
görülebilir. Tahmin bedeli 
18.900 liradır. "412,, 6804 

8776 

• • * 
Demirköyün 230,000 kilo 

arpasına istekli çıkmadığın
dan pazarlıkla alınan mik -
tar düşüldükten sonra ge
ri kalan 190,000 kilo arpa
sı, 250,000 kilo samanın pa
zarlıkla alınan düşüldükten 
sonra geri kalan 220,000 
kilo samanı tekrar kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. İhalelc;ri 29-11-935 cu
ma günü saat 14,15 tedir. 
İsteklilerin Vize satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(448) (7109) 
• • • 

Demirköyün 24,000 kilo 
gazına, 12,000 kilo makar
nasına yine istekli çıkmadı
ğından son pazar hkları 16 
İkinciteşrin 935 cumartesi 
günü saat 11 de. Vizenin 
85,000 kilo arpasına, Pınar
hisarın 6000 sade yağma, 
70,000 kilo arpasına, Demir 
köyün 2400 kilo zeytinya -
ğına, 15,000 kilo pilavlık 

pirincine, 12, O O O kilo kuru 
üzümüne yine istekli çıkma 
<lığından son pazarlıkları 

20 İkinciteşrin 935 çarşam
ba günü saat 14, 15 tedir. İs
teklilerin Vize Satınalma ko 
misyonuna gelmeleri. 

(449) (7111) 
••• 

Müstahkem Mevki leva-
zım an barında mevcut 3 7 6 
kilo miadı geçmiş kaydi si
linmiş 8 kalem malzemesine 
verilen fiat haddi layik gö -
rülmediğinden 18-11-935 
pazartesi günü saat 14 te a
çık artırmaya bırakılmıştır. 
Muhammen fiatine göre te
minat akçesi 5 lira olup İs
tanbul Komutanlığı muhase 
be veznesine yatırılması. İs
tekliler mezkur malzemeyi 
görmek için mevki anhan -
na ve şartnamesini okumak 
için de satış gününe kadar 
Hadımköyündeki Askeri Sa 
tınalma komisyonuna mü -
racaatlan. ( 454) ( 717 S) 

veline kadar Fındıklıda ar· 
tırma ve eksiltme komisyo
nuna vermeleri. (6907) 

8892 

VALNIZ 

eunes 
PİLLi 

. -
lstanbul Vilayeti Ziraat Direktör
lüğünden: 

Kartal, Kadıköy ve Üsküdar ilçeleri çevresindeki ev 
ve köşklerin bahçelerini süsleyen çam ağaçlarında tahri
bat yapan kese tırtıllarının bu sene ehemmiyetle müca
dele yapılması mukarrerdir. Bahçe sahiplerinin ağaçla
rındaki tırtıl keselerini toplamaları 1528 No. lu kanun 
iktizasındandır. Keseler İkinciteşrin ayının nihayetine 
doğru görülmeye başlayacağından sayın halkımızın Bi
rincikanun sonuna kadar çamlardaki tırtıl keselerini be
hemehal toplamaları. Toplamayanlardan mezkur kanu
nun 28 inci maddesine göre onar lira para cezası alına
cağı gibi haklarında ayrıca takibat yapılacağı önemle 
ilan olunur. (7099) 

j ıstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komis onu ilanları 
Harbiye ve merbutu o

kullar için 91 ton koyun eti 
ve 22 ton sığır eti 27-11-
935 çarşamba günü saat 15 
te Topanede Satınalma ko
misyonunda kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 
Hepsinin tahmin bedeli 
45260 liradır. İlk teminatı 
3394 lira 50 kuruştur. Şart
namesi her gün komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyo
na vermeleri.(244) (6959) 

9049 

• • • 
Harbiye ve merbutu okul 

lar için 36 bin kilo ıspanak 
2 8 bin kilo pırasa 19 bin 
kilo lahana 4000 kilo havuç 
2300 demet maydanoz, 
7000 kilo karnabahar 11 
bin kilo kereviz 25-11-935 
pazart.esi günü saat 15,30 
da Topanede Satınalma ko
misyonunda kapalı zarfla a
lınacaktır. Tahmin bedeli 
5413 liradır. İlk teminat 
406 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İstek
lilerin kanunda yazılı vesi -
kalarla beraber tekliflerini 

l 
ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. 

1 (257) ( 7040) 9050 

• • • 
İdareleri İstanbul Leva

zım amirliğine bağlı kıtaat 

vel komisyona vermeleri. 
(256) ( 7043) 9051 

"' "' * 
Harbiye okulu için 200 a

det altlı üstlü karyolanın pa 
zarlığma istekli çıkmadığın
dan 15-11-935 cuma günü 
saat 15 te Topanede Satın
alma komisyonunda pazar
lıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 3300 liradır. Son te
minatı 495 liradır. İsteklile
rin belli saatte komisyona 
gelmeleri. ( 2 5 8 ) ( 7 1 7 6) 

* * * 
Topa ne f ınnı için beş bin 

liralık un 15-11-935 cuma 
günü saat 14,30 da Topane
de Satınalma komisyonun -
da pazarlıkla alınacaktır. 
Askeri evsafta ihale günü 
Sirkecide anbara teslim §ar
tile alınacak olan un için is
teklilerin belli saatte komis
yona e-.elmeleri. 

(459) (717i) 

••• 
Levazım amirliğine bağlı 

kıtaat için beş bin liralık sa
deyağı 15-11-935 cuma gü
nü saat 14 te Topanede Sa
tınalma komisyonunda pa -
zarhkla alınacaktır. Askeri 
evsafta ihale günü Sirkeci -
de An bara teslim şartile a -
lınacak olan sadeyağ için is
teklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. ( 2 6 O ) 

(7178) 

için 50 bin kilo ıspanak, 17 •-ı!!~!!!!!!~~~~~iiii!ii!ı~• 
bin kilo lahana, 50 bin kilo v APURCULUK 
pırasa,5000kilo havuç 15bin Türk Anonın. Şirketi 
kilo kereviz, 30000 demet lstanbul 4centahğı 
maydanoz, 11 bin kilo kar- Uman Han. Telt-fon : 22925 

nabahar 25-11-935 pazar- Galatı ıubeal Tel: 43M3 
tesi günü saat 15 te Topa-
nede Satınalma komisyo
yonunda kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli 7930 
liradır. İlk teminatı 594 lira 
7 5 kuruştur. Şartnamesi ko-
misyonda görülebilir. İstek 
!ilerin kanunda yazılı vesi -
kal arla bera her tekliflerini 
ihale saatinden bir saat ev -

Trabzon yolu 
AKSU npuru 14 hcınci Teşrin I 
PERŞEMBE wfiaü uat 20 de 
HOPA YA kad•r 

•iıiiii!!i~~~ji!ilili~ii!iiijii!!iiJ!~--· 

Umumt neıriyat ve yazı işleri mü
dürü : Et'em luet JENJ<.:i. Ga zete
cilik VP Matbaacılık r. A Şi rk t>tİ Is· 

tan bul, Ankara caddesi. 100 
Basıldıfı ver TAN Matbaası 
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H s L E SUYU 
Deri, yUn, ipek ve her tUrlU mensucat ile bUtUn elbiselerde ve c;amaşarlardaki mUrekkep, ya§, pas ve demir ve her nevi lekeleri kat'iyyen ve 9ayet 

kolayhkla şayanı hayret bir surette temizler ve yeni gibi yapar. Şişesi 25 kuruştur. 

HASAN ÇAMAŞIR, BULAŞIK, CiLA TOZU 
Çamaşırlar1 sıcak suda yıkarken bu tozdan koymalı ve uğuşturmah. Çamaşırlardaki lekeler ve bUtün kirler kolayhkla c;ıkar gayet temiz olur. Kutusu 

10 kuruştur. HASAn Deposu: lstanbul • Ankara • Beyo§lu 

T ü r k Antrasit i, K o k, An tras it 
Ve Hertürlü Mahrukat Yakan 

YERLi S BAL 
, Şakir ZUmreoğlu fabrikası tarafından imal edilen Z On Ci U L DA K, HALK, 
ORDU, U~ tipte sobalar. arayınız. Ucuz ve temiz olarak apartmanlar1nızı, 

evinizi ısıtırsınız. Sobalar1 görmek ve fiyatlarını ö§renmek i~ln: 

Fabrika : HALICIOGLU Telefon : 43214 
Ankara satış şubesi : BANKALAR CADDESİ No. 29 Telefon : 3766 

İstanbul satış şubesi : GALATA TÜNEL CADDESİ No. 36 Telefon: 44043 

1 

-
~~~~~ 
:ı: 

: J-.-;;.n .. , 
E Müferrih 

Midevi 
1 Barsaklar1 
~Temizler 

Aç karnına bir kahve kaşıtı 
alındıkta kabızlıtı defeder Yemek
lerden birer saat ıonra alınına 

Hazımsızhğı, mide ekşilik 
ve yanmalarını giderir. AtJzdaki 
tataızlıtı ve kokuyu izale eder. 

9035 

'~~~~~~~-~~~~~~~~~~J·~- - · 
----------------~-9-047 !ı Deniz yolları 
~~~~Fransızca - Türkçe resimli~~~~ 

ü .. k Dil y 2 Büyük cild 
vuz 

Grand Dictionnaire illustre Français - Turc 
Yazanlar: ISMAIL HAMI DArtlŞMArtD, REŞAT rtUR QUrtTEKlrt, 

Dr. ALİ SUHA DELILBAŞ, nURULLAH ATAÇ 
Fransız dilinde kullanılan kelim elerin hepsini, şive hususiyetleri le ıstılahlarını, ilmi tabirleri ve 
fransızcaya latince ile diğer dillerden gelmiş bütün sözleri ve bunların türkçe karşılrklarını 
toplayan bu eserin birinci cildi (M) harfine, ikinci cildi de (Z) harfine kadar bütün fransızca 

kelimeleri ihtiva eder. 
1440 SAHiFE TUTAH HER iKi CILDDE 2700 RESiM, 50 TABLO VARDIR 
Birinci ve ikinci cildin ayn ayrı fiyatları dörder liradır. lki cildi 8, taşra için 9 liradır. 

~~~~~~~ lstanbul: Kanaat Kitab Evi - -

Devlet Demiryollanndan: 
Erzurum hatlan hariç Mudanya - Bursa, Samsun -

Çarşamba ve Aydın hatları dahil olmak üzere en çok 70 
kilometre içinde bulunan herhangi iki istasyon arasında 
mektebe devam etmek için seyahat edecek talebeye mah
sus aylık seyahat kartları tarifesi ihdas edilmiştir. Seya-
hat kartlarının ücretleri: 

II Mevki III Mevki 
1.. 8 Kilometrelik mesafeler için 150 100 
9-14 ,, ,, ,, 200 125 

1s - 2s ,, ,, ,, 25v 115 
26 - 45 ,, " ,, 450 300 
46 - 70 " " " 7 50 500 

1 iŞLETMESi 
Acenteleri : Karalı:lly Kllprllbqı 

Tet 42362 - Slrked Mnhllrdar. 

mnııade Han. Tet 22740. 111111 ' 

Trabzon Yolu l 
GÜLCEMAL vapuru 16 ikin- 1 

ci teşrin CUMARTESi günü i 

saat 20 de HOPA'YA kadar. 
~~~~-="'""~-~-.. 71S4. '" 

1 - Anbanmızda bır mıktar 
boş tahta '' Üstübeç fıçısı,, fıçı, 
hurda çinko ve pirinç talaşı 

toplanmıştır. 
2 - Anbarımız hurdahfında 

gemilerden çıkma bir miktar 
demir ve çelik hurdası mev
cuttur. 

Birinci maddede yaıılı eşya 
gümrüksüz olarak ve ikinci 
maddede yazılı eşya Güm- . 
rük · resmi alıcısına aid ol -
mak üzere aahlacaktı r. 

Gümrüksüz eşyanın pazarlığı 
1 18-11-935 ve ikinci maddede 

'ı yazalı efyanın 20-11-935 tari
hinde saat on beşde idaremiz 
levazım şefliği nde yapılacaktır. 
Taliplerin şeraiti Öğrenmek üze-

1 

1 re her gün levazım şeflitimize 
müracaatları. 17155) 

• 
·----~~~~~~~~~--· 
I BRUYERE 
PiPOLAR 
gelmiştir 

Kuruştur. Bu tarife, mevcut tarifelerden daha ucuz düş- , 
tüğü münasebetlerde 1 Birincikanun 19 3 5 tarihinden ve Toptan 

daha yüksek düştüğü münasebetlerde de 1 İkincikanun Satış: 
1936 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Ve bu tarih- c:~~~b~:ımh::, 
!erden itibaren şimdiki tarifeler lağvolunacaktır. Tarife- No 10 
nin tatbik şartlarile diğer tafsilat istasyonlardan öğreni- Parakende aatı,: Sultanhamam 

Kf'babcı karşısında " Sabıbinin 
lebilir. (3319) (7082) 9145 ·-sesi u mağazaunda -· 

Ademi iktidar ı 

B 1 ve ki. v. 1 e gevşe ıgıne 

HORMOBiN 
Türkiye Ziraat Bankasından: 

Tafsilat : Galata posta kutusu 

• - 1255 -· 

Akşam, Tan, Cumhuriyet gazetelerinde 5-7-12 Teşri
nisani 935 tarihlerinde intişar eden ve Bankamızda satı
lacağı ilan olunan gankamıza merhun Otomotör hisse 
senedatı satışının tehir olunduğu ilan olunur. ( 715 7) 

8793 

AGRILARA ·SIZILARA Havalar soğudu, sıhhatinıze dik· 
kat ediniz. Ehemmiyetsiz görülen 
bir hastalık büyük ve vahim ne. 
ticeler doğurabilir. rtezleye, 
Soğuk Algınlığına 
Grip e, Romatizmaya, .. ıllliDiilD3~~~ 

Anadoıudaki eczaneler kışlık ihtiyaclarını şimdiden temin etme-
Baş ve Diş ağrılarına lidırler Toptan İıtanbulda ZAMAN Ecza df'poıunda satılır 

#~~ Bir kaç gün daha sabrederek bir =-

H i LCO 
RADYOSU ALiNiZ 

Bu makinaları yapan dUnyanm en bUyUk radyo fab· 
rikası " Philco Radio & Television Corp ,, 

Geçen sene içinde 

1, 2 5 o, o o o 
Radyo makinası satmıştır. 

Bu rakkam, bir tek radyo fabrikasının bir ıene içinde yapma!• 
muvaffak olduğu en çok satışı ifade edar. Bu rakkamın doğru 
olduğunu isbat eden resmi vesaik, adresi aşafıda yazılı umuıııi 

müme11illıkde lıteyene gösterilir. 

MÜESSESATI, lstanbul • Cialata 
Kutusu 1400 • Tel. 41105 

Afyon Vilayetinden: 
1 - Sandıklı ilçesinde yapılacak 13 513 lira keşif b~ 

delli ilk o~ul inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko .. 
nuldu. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. Eksilt"' 
me şartnamesi, mukavelename, fenni şartname, keşif cet 
veli, plan istiyenler bu kağıtları Afyon Kültür Direktör-
lüğünde görebilirler. ., 

3 - Eksiltme 22 Teşrinisani 935 gününe rastlayarı 
cuma günü saat 15,5 ta daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1O13 liralılc 
teminat vermesi bundan Waşka aşağıda yazılı vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. Bu işleri gördüğüne dair 
fenni ehliyet vesikası, Ticaret odasına kayitli olduğuna 
dair vesika. 

5 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede ya"' 
zıh saatten oır saat evveline kadar getiri erek daimi en· 
cümen başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir .. 

Posta ile gönderilecek mekt upların nihayet 3 üncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfırı 
mühür mumu ile iyice kapatılmış alınası lazımdır. PoS"' 
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6887) 

lstanbu1 Sıhhi Müesseseler Arttır
ma Eksiltme Komisyonundan: , 

IIeybeliada Sanatoryomu için azı 1829 çoğu 3395 şt"' 
şe Yakacık veya Çene suyu açık eksiltmeye konmuştur· 

1 - Eksiltme 27-11-935 çarşamba günü saat 14,30 
da Cağaloğlu Sıhhat Müdürlüğündeki komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat beher şişe 55 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 140 lira 5 kuruştur. . 
4 - Şartnameler parasız olarak Heybeli SanatorYO"' 

mundan alınabilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin muvakkat garanti rna.k" 

buz veya Banka teminat mektuplarile belli saatte koll11~ 
yona gelmeleri. ( 7 O 5 7) ~ 

Askeri Fabrikalar Satınalma 
komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 2 6 5 O lira olan bir adet katıl: 
pa vn buhar maki nası na mahsus gemi kazanı Asker~ 
Fabrikalar İstanbul Satmalma Komisyonunca 29 ikincı 
teşrin 935 cuma günü saat 14 te Salıpazarı Askeri Fa.r 
rikalar Y ollamasındaki Komisyonda açık eksiltme 1 e 
sa tınalınacaktır. 

Fenni şartnamesi ile resmi her gün Komisyondan alı
nabilir. İsteklilerin 198 lira 7 5 kuruşluk muvakkat te .. 
minatı Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbıtZ~ 
ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle 29 !kincı
teşrin cuma günü saat 14 te Komisyonda bulunmaları· 

(6398) ~ 

En tesirli ilaçtır. 
' AL<iOPArt harici tesir: 

lerden korunmak için madeni 

kutulara konmuştur. isim 
ve markasına dikKat. 


