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Başbakanımız, bugün Paşabahçe
deki şişe fabrikasinı açıyorlar 

-----------------------w 

1 Manisa 
kurulu 

=------~ ..,.. 

şar Yunanistan ahvali 

ismet Inönü, ı·efakatlarında Celal Bayar olduğu halde rumtt 
.~~- gene karışıyor 

goru- Kral, Venizelos'uıı fikrini 
muvafık buluyor 

çok lstanhul'a vasıl oldular ve hareretle karş1Iandılar 

Başbakanımızın, dün Bur· sonra · atacağız. Şefimiz Ata-
sa' da Merinos fabrikasanın tilrk, fabrikaya Merinos 
temelatma törenini yaparken fabrikası adını vermitlerdir. 
•tağıdaki söylevi vermiı ve Merinos eski Tnrk dilinde 
baJI[ tarafından şiddetle ince ve uzun demektir. Bu 
alkışlanmıştır. adla fabrikanın iş ve istik~ 

Arkadaşlar, hali sonuçlarını tebarüz ettir• 
Memleketimizin Kamırran mit oluyorum. Bu kuruluş 

fabrikasının temelini biraz Atatürk'On devrim boyunca .............. -... ~-------
Piye r Laval, tam 
bir iti~at istiyor --Lavalin , salı günü istifa edece· 

ğinden endişe edenler var 

M. LAV AL MESAİ· ODASINDA 
lıtanbul.29 (Özel)- Paris· mÜşkül bir safhada bulundu-

ten haber veriliyor : ğonu ileri sürmüşlerdir. 
Fransız parlamentosunun Başbakan M. Piyer Lavat>ın 

diinkü ilk celsesi,1 :tasavvur aldığı itimat reyi bütün Fran· 
'dildiğinden çok fazla gü- sa'da htıınü tesir uyandırmış 
t~1tnın olmuıtur. Bütiln par- ise de Fransız baıbakanı bun 
tiler liderleri ıöz söylemiı- dan memnun deiildir. Zira 
1•r ve Franıız iç} itlcriıain Franaa'nıa iç itlerinde emai-

her işteki yakın ilgisinin 
yeni bir delilidir. 

Bursa'da ve bütün mem
leket karşısında bunu an
mak bir borçtur. Merinos 
fabrikası Bursa etrafı için 
güttüğümüz gayeyi canlan· 
dıracaktır. iyi, ince ve uzun 
yün, kendi topraklarımızda 
istihsaJ edilecek emek ver
dik. Daha da vereceğiz. 

En iyi yllnü yurd içinde 
yetiştireceğiz. Fabrikanın 
yün yetiştirme . ve işleme 
gibi iki cebhesile endüıtri 
ve ıiraat bakımından var
hğına öne koymuş oluyoruz. 
Üç buçuk milyon küsur kilo 
yün işliyecektir. Onaltı bin 
yediyilz katlama iği bulu. 
nacaklar. Bizde ıimdiye ka
dar yıkama ve bükme tar
zında iplik yapıhyor ve bun
dan kumaş dokunuyordu. 
Bu fabrikad• yıkanmış ya
pağıdan iplik çıkarıp kumaş 
yapacağız. Bu ameliyelerin 
hepsini memlekette bu f ab
rika ile kurmuş oluyoruz. 

Arkadaşlar, 

Bu fabrikayı da Ekonomi 
bakanının uğurlu ve verimli 
elile Silmerbankın saat ıibi 
işliyen elile vücuda getirece· 
ğiz. Her hangi bir fabrikanın 
temel atma töreninde bulun
mak bir zevk değildir. Çiinkii 
temel atışı ile kuruluıu ta
mamlamak ve eseri vücuda 
getirmek arasında çok çetin 
hatti aylarla geçen mücade
leler, savaılar vardır. 

Cumuriyet taahhütlerini 
- Devamı diJrdüncil sahifede -

GömbüşVi
yana'ya 
geldi 

lstanbul 29 (Özel)- Macar 
başbakanı general Gambüş 
dış işleri bakanı Kanya ile 
birlikte Viyana'ya vasıl ol
muş ve Avusturya başbakanı 
Şuşning ileTuna paktı hak
kında konuımalara baıla· 
mııtır. 

yet ve cesaretle çahıabilmesi 
için parlimentonun müttefi· 
kan hükumete itimat reyi 
vermesini iıtemektedir. 

Alikadar mahafiJ, M. Pi
yer Laval'ın, önümüzdeki Salı 
giinkü celseden sonra istifa 
etmesini muhtemel görmekte 
ve bundan dolayı endişe et
mektedirler . 

Paris 28 (A.A ) - Parla
mentoda 225 reye karıı 345 
reyle Lavıl kabiaesiae itimat 
edilmittir • 

şüldü 
Ankara, 28 (A.A) - Cu

muriyet Halk partisi genel 
sekreterliğinden tebliğ edil
miştir: 

Bugün toplanan C. H. P. 
genyön kurulu aşağıdaki 
kararları vermiştir: 

1 - Manisa şarkurulundaki 
vaziyet parti bakımından in-
celemiş ve bu durumun dü
zeltilmesi karar altına alın
mııtır . 

2 - Sivas ilyön kurulunun 
ölen değerli başkanı yerine 
yeniden seçilmiş olan Erzin
can saylavı Hikmet Işığın 

yeni ödevi kabul edilmiştir. 

Hollanda 
hük-Ometi 

ItaJyan notasına cevap 
verdi 

Libey, 28 (A.A) - Hol
landa bnkumeti ltalyan no
tasına cevab vermiştir. Ce
vap uluslar sosyetesinin tez
lerini müdafaa etmektedir. 

Sıhhat Şôrası 
Toplantılarına başladı 

Ankara 28 (A.A) - Ynk
sek sıhhat şürası bugün sıh
hat bakanımızın başkanlığın· 
da toplantılarına başladı. 

Venizelos 1 Mart isyanından sonra Girid'den kaçarken 

Istanbul, 29 ( Özel ) - mekte ve bu hususta ısrar 
Atina'dan ıelen haberlere eylemektedir. Kralın fikri 
göre, kral Yorgi, siyasal yeniden saylav seçimi yap
partiler başkanlarile temas- tırmak ve bu seçim bitia
larına devam etmektedir. ceye kadar bitaraf kimseler· 
Dün gece tekrar ahali par- den mürekkep bir kabine
tisi baıkanı M. Çaldarisi ve nin kurulmasını temin eyle
müteakiben Metaksas ile mektir. General Kondilis 
Mihalakopulosu kabul etmiş ise, kendisinin en büyük bir 
ve bu liderlerle uzun müd- isyanı bastırdığını ve şimdi
det konuşmuştur. ye kadar Yunanistanı birçok 

Kral, bütün 'siyasal parti· defalar uçurumdan kurtar· 
ler arasında tam bir anlaş- dığını ileri sürerek, kabineyi 
ma vücude getirmek iste- - Devamı 4 inci $ahi.fede -............. ______ _ 

Ita1yan'ların Afri-
lia' dal{i durumu 

tehlilielidir 
. , maktadır. Mühim bir Habeş 

kuvveti Ambalagi bölgesinin 
müdafaa tertibatını hazırlı-· 
mak üzere şimale doğru iler· 
lemektedir. Söylendiğine göre 
ltalyanlar Cembien şimalinde 
faaliyet gösteren Habeş kıt
alarını püskürtmüşlerdir. 

BİR HABEŞ TOPÇUSU TOP aBAŞINDA 

General Mariokto'nun ka· 
mandası altında ve ltalyıa 
sol cenahında bulunan Da· 
nagil kolu, Ras Kassa'nın 
kuvvetlerine karşı giriştiği 
hareketlere devam etmek-

Istanbul 29 (Özel)- Ha- meşguldurlar. Adis - Aba
beş ordularının cephelerde- ba'da bUyük bir faaliyet gö· 
ki durumu çok miisaittir. ze çarpışıyor. 
Bundan dolayı Adis - Aba- Londra 28 (A.A) - Bugün 
bada sevinç belirmeğe başla· ehemmiyetli hiçbir süel ha
mııtar. Btıtila Habeı kadın· reket yapılmamışhr. Fakat 
ları kraliçenin baıkanhğında gerek ltalyan gerek Habeş 
askere çamaıır bııırlamıkla kuvvetleri faaliyetle haıırlın· 

tedir. · 
Italyan tayyareleri Ora· 

den bölgesindeki tiddetli 
bombardımaolarana devam 
etmektedir. General Grıç
yani ile Ras Nasibu'nua 
orduları çarpı§maya hazır
lanmaktadır. 
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ınünasebetile... de ulusal bir devlettir tün idhalat 
-· eı resmini fazKaradenizin dalgaları insanın ke· 

miklerini bile kırar 
Ankara'da iş 

birliği 

başında bulunanlar Avrupa iş 

prensibine samimiyetle bağlıdır 

ve 

lalaş tırdı 
- 1 

- Deniz ve Y Ozme 

loebolu vapuru faciası mil· 
nuebetile gazetelerde veri· 
len blvadiıler arasında ıu 
haber de vardı : 

[Yüzme bilinmit olsaydı 
ve ıimit, mantar kullanılma· 
ıı bilinseydi ölenler bunları 
kullanır. Hiç olmazsa bir 
kıımı bu Hyede kurtulmuı 
olurdu.] 

lıte: Bu yazıların tam ye· 
rinde yazılmıı olduğunu iÖr• 
diljlim için bunun mabadı 
hakkında biraz da ben, deniz 
ve yBzme baılığı altında bil· 
diklerimi yazmak ve bu su· 
retle vatandaılarıma küçük 
bir hizmet etmek istiyorum. 

Deniz 
Deniz; berkesin bildiği bu 

su kitlelerin<ie, merhamet 
yoktur. Üzerine düıen her 
ıeyi içine almağa ve o ıeyi 
tamamen imha edebilmek 
için canavarlar aibi çarpıt· 
mata baılar. Nihayet çok 
zaman i'eçmeden onu yutar 
ve kaybeder. Sahillerdeki 
dall'alar buna bir misal ola· 
bilir. ÇünkO, ufak bir rüzii· 
rın tesirile kabaran ve köpü· 
ren deniz, yalınız üzerindeki 
ıeyleri deiil, kıyılarındaki 
etyayı da içerisine çekmeğe 
ve onu yutmaia çalııır. Im
kin olsa dilnyanıa kurulda
iu günden bui'ÜDe kadar 
yuttuiu etyayı onun dibinde 
görebiliriz. Kimbilir ne ka
dar insan, hayvan, gemi ve 
saire onun içine gömülmüıtür 

T aribimizi okuduj'umuz 
zaman Türk'lerin çok eski 
zamanlardan beri bu deniz
lerle uğraıarak ve çarpııa· 
rak hayatlarını kazandıkla· 
naı görBrüz. Yalnız Kara
deniz Ye Ei'e denizinde de
lil; Kızıldeniz, Hind deniz
leri Kore ve Mançuri velha· 
sal doğu ve batı denizlerin
de ve hatti Afrika cenub 
ıularaada ve Amerika sahil· 
lfrinde Tiirk'Jerin bu deniz· 
lerle mlicadelelerini iÖrürüz. 
Nihayet bu denizler Tiir· 
kDn kudret ve basireti kar· 
ıısında artık onların emrine 
ram ve l'ideceği yerler için· 
de yolu olmuıtu. 

Deniz hakkında bir iki 
ıey söyledikten sonra mev
zuumuz olan yüzmeye ielelim: 

Yftzme 
Yüzme; Su ile mücadelede 

onun üzerinde kalmak ve 
itatmamaktır. iyi bir yüzücü 
her zaman suda ni'ücadele 
neticesi kendisini kurtarabi· 
lir, deniz onu boğamaz. 
Çünkü; her denizin kendine 
mahsuı dalgalı halleri baıka 
baıkadır. Bazı denizlerin 
dalgaları çatlar, bazılarının 
çatlamaz. Eo korkunç ve 
çılgın denizlerden biri de 
Karadenizdir. Bu denizin 
fırtınah günlerinde köpür
dOiO ve kudurnuğu vaziye· 
tini iÖZ önüne alalım: Bu 
Cleniıin fırtınalı zamanlaranda 
dalgaları çatlamaz ve daiıl
maz, kitle halinde kıvrılarak 
yik1elir, ytızilcl böyle bir bal 
karıııında kendini kurtara· 

Y11zRoı Yatar Adatepe Dış ülkelerden yabancı uluı mevki tutmak~adır. ı 
lara mensup muharrir ve \. , amanlı imparatorluğu 

bilmek için bu dala-aların mütefekkirlerin zaman za· büylik Avrupa savaşı esna· 
nıerine çakmağa çalııına al· man memleketimize ıelerek sında , merkezi devletlerin 
danır, çünkü, kütle halinde tetkikat yaptıktan ıonra her sadık ve değerli bir mütte
kıvrılarak yiikıelen bu dal· gördüklerini , garazkirhk fikiydi. Sultan tarafından 
ga ile göğüı göğiiıe çarpı· yapmadan yazmağa başladık· emredilen Çanakkale'nin ka· 
ıılacağından yüzücüyü der· larını görmekle kıvanç duyu· patılması, çarlık reJımının 
hal tersine kıvırarak kemik- yoruz. Son zamanlarda bizim dUşüşiinü çabıklatmak sure· 
)erini kırar ve dibine yollar. için yazılan birçok eserler tile Rusya'ya karşı kat'i bir 
işte; böyle bir hale maruz vardır ki, bunların müellifle- silih vazifesini görmüştür. 
kalan yüzilcü dalganın üs- rini saygı ile anmak borcu- Müttefiklerin zaferinden 
tüne çıkmağa değil; her dal- muzdur. sonra Türk ulusu, eski müt· 
ga gittikçe kendini o dalga- Bükreş'te çıkan (Endepan· tefikleri ile elbirliği yapmak 
nın altına batırmak suretile dan Romen) gazeteıi, bizim istemedi. Enerjiyi açık gu
dalgayı üzerinden aşırmağa için yazdığı bir makalede ba· rurluk ile birleştirilmesini 
ve her aıırdığı dalıadan ıon- kınız rı e diyor : bilen ulusal bir kahramanm 
ra çıkıp nefes almağa çalış· "Türkiye cumuriyeti bu rehberliği altında silahları 
malıdır. Şüphesiz, cesaretin gün hem dış siyasası hem yeniden ele alıp, fazla muh· 
burada büyük rolü olduğunu de barış problemi karşısın- teris bulunan bazı komşu· 
unutmamalıdır. daki vaziyeti bakımından larına karşı istiklal savaşı· 

( Devam edecek ) acunda kendiıine has bir nın hakiki galibi olan milli-
---------• yet prensibinin üstünlüğünü 

Y • 'd temine muvaffak oldu. 
unanıstan a ya~ Tiirkiye, kendi ırkı sınırları 

' içinde ulusal bir devlet ola · 

üzüm ihracatı ··~::~;:~·. ·::~~f veren •• 
tamamen kendi içinden ge-

·-·-· lhracatcılar, gelecek yıl için şimdi
den tedbirler düşünüyorlar 

len bir samimiyetle her türlü 
" revision " fikrini ve uzun 
yh yıllar boyunca hilalin kay· 
betmiı olduğu eyalet ve top· 
rakları yeniden e'e geçirmek 
niyetlerini bir tarafa attı. Atina'dan yazılıyor: 

Böyle yapmakla daha birçok 
alanlarda olduğu gibi bura
da da maziyi kökünden sil· 
miş ve hiçe saymış oldu. 

Türkiye bu suretle bütün 
komıularile barıı içinde ka
lıp uyuşabildi. Bu itibarla 
Ankara hükumetinin "ıtatu 
quo,, müdafilerinin tarafını 
tutması, sadece tesadüfen 
değil, belki siyasasını ulusun 
daimi menfaatlerine istinad 
ettirmesinden ileri geldi. 
Türkiye'nin büyük bir rol 
oynadığı Balkan andlaşma• 

sına Türk hükümetinin da· 
bil olması, bu tekamülün 
tabii bir neticesiydi. 

Bugün Türkiye'nio arsıu· 
lusal barııa yaptığı yardım 
ve ittirakin bütün önemini, 
Akdeniz ihtilafının aydınlı
ğında tetkik mümkündür. 

Şayet Ankara'da iş ba· 
şında bulunanlar, Avrupa İf 
ve el birliği prensibine sa· 
mimiyetle bağlı ve bakim 
devlet adamları olmıyacak 
olsalardı, ortaya ne gibi kar
gaşalık ve müşküllerin çık

mıt olacağını diitünmek 
kafidir. Zira bu devlet 
adamları, başkalarının maa
lesef imtisal etmediği bir 
örnek teıkil etmektedirler. 

lsviçre hükCımeti, yerli tü· 
tün yetiştiren çiftçileri koru• 
mak maksadile, ithalat re• 
simlerini arttırmak ve mab· 
ıul için bir fiat temin etın ek 
gibi bazı tedbirler almııtır. 
Bunun neticesi olarak ı;; oa 
yıllarda yerli tütün istihsalitl 
artarak, esasen mahdut ol•ll 
ihtiyacı çok . aşmıştır. 1930 -
1934 yılları zarfında yerli 
tütün istihsalitı üç mislinden 
fazla artmııtır. 

1930 da istihsalit 1,036,162 
libre iken, 1934 de 3,410,516 
libreye çıkmıştır. Tütün eki· 
len alan dardır ve ekiciler 
ekseriya kilçük çiftçilerle 
köylülerdir. Bunlar da, ancak 
kendi ailelerinin yetiıtirebi
leceii ve toplayabilecejİ 
kadar tütün ekerler. 

Yerli tütliniio kaliteıi or
tadır. Bu tiltlin idbıl edile• 
tütünlere karııtırılarak pipo 
tüUinü harmanları ve ucuı 
sigara imaliadde kullanıl" 
maktadır. 

Pipo tütllnü harmanların• 
yüzde 70, •igaralara yüzde 
25 ve purolara yüzde 5 yerli 
tiitünil karııtırılmaktadır. 

Yunanistan'da yaı üzllm 
ihracatı için timdiden yeni 
tedbirlere başvuruyorlar. Yu· 
naniıtan eskiden yaı üzüm 
ihracının kabil olup olma
dığını, tetkike bile IOzum 
görmemiıti. Fakat iki yıl
danberi bu it çok önem 
keıbetmit bulunuyor. 

sene geçen seneye nisbetle 
daha fazla idi. 

lıte biltiln bu sebeblerden • 
dolayıdırki, Yunan üzümcü· 
leri, gelecek sene yaş üzüm 
ihracatını ıimdiden düşün

meğe ve bu it için tedbirler 
almağa koyulmuılardır. 

iiu hatt~ki maçlar 

1934 sonunda lıviçre'li 
tütün imalithanelerinin yerli 
tütün stok11 1,984,000 Jibr~ 
idi. Buna, 2, 755, 750 libre 
ihtimar etmiş tütün tabaıi• 
edilen 1934 yılı mahsulü ilife 
edilecek olursa bu sto1' 
4,739,750 libreye baliğ olaıllf 
olur. 1935 de taleb edileli 
ihtimar etmiı tütün miktarı 
1,433,000 libre olarak tal,.. 
min edilmekte olduğuad•11 

1935 yılı ıoaunda 193S 
mahsulü hariç elde 3,307,00o 
librelik tütün stoku kal•· 
caktır. 

En önemli karşadşma K. S. K.-Al
Haber alındıiına göre, ge· 

lecek yıl yaı üzilm ihracatı 
için büyük termayeli bilyük 
bir sosyetenin teıkili mev· 
zuu bahıolmaktadir. Bu 
ıirketin vilcud bulması 

fay takımlar~ arasındadır 

iki yıl evvel Girid 
Kandiye'den 600 ton kadar 
yaı üzüm ihraç edenler, bu 
işin çok kirlı olduğuQu an
lamıılar ve o vakittenberi 
bu itin arkasını bırakmamıı· 
lardır. 

Girid 'den baıladığı halde 
buglln etki Yunaaistanın 
her tarafında yer tutmUf olaa 
yaı ilzllm ihracatı, bu ıene 
bir miktar noksan olmuıtur. 
Bunun sebebi, müstahsillerle 
ihracatçılar araımdaki alıı 
veriıte istikrar olmaması 
ve fiatlerin, mütemadiyen 
muhtelif temevvOçler göster· 
mit bulunması idi. Bundan 
baıka yol masrafları da bu· 

ve yaı ilzüm ihracatının 
ilerlemesi, Yunan ekonomi 
bakanlığınca d1ı iltizam edil-
mektedir. Hllkümet, yaı 
iiztim ihracatile iıtigal eden· 
lere geoit mikyasta kolay-
lıklar göstermeği vadeyle· 
miıtir. 

DOKTOR 
Ali AgAh 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehauııı 

1 J..inci Beyler Sokagı N. 68 
Telefon 3452 

Evvelki gün toplanan fut- 1 
bol merkez heyeti, bu haf
taki lik maçları programını 
ve hakemlerini hazırlamıştır. 
Bu ~aftanın en mühim kar· 
şılatması Altay - K.S.K. ve 
liklere bu sene girmiş olan 
takımında kuvvetli elamanlar 
bulunan Bornova ile Gözte· 
pe arasındadır. Altay-K.S.K 
maçı saat 14 te Alsancak 

• 
sahaıında olacak ve hakem 

Gözetepeli Ferid idare ede· 

cektir. Sabahleyin saat onda 
ayni sahada Buca - Şark 
sporla oynıyacak, bunu ta
kiben Göztepe - Bornova 
ile karşılaıacaktır. 

ikinci takım maçlar halk 

Senenin En Bnyttk Eseri 
Harry BAUR ile Sinema SIMON, JEAN MA:KS ve MAKSUDIAN'in 

yarattıkları mevsimin en bOyOk filmi 

~s n va lh G öz o e ır~ 
BugOoden itiheret lzmir halkına takdim ediliyor _________ ... ______ __ 

RUS ClGAN örkestresi s e h 
RUS CIGAN Ruıca ve 
Fransıca şarkılarla ~üsle· ıya 
nen ve heyeyanlı b1r aşk 
hikayesini Moskova haya· . 
tını canlandıran 

Gözler 
Tayyare Sinemasının 

Hu ıeneki altın programıoa feref verecek şaheıerlerden biridJr 
AYRICA: FOKS (En ıon haberler Türkçe sözlil - MIKI ( Karikatör komik ) -------... --~---Senan saatleri· Her gün 15 - 17 • 19 • 21,15 Cumartesi günleri 13 • 15 

• seanslarında talebelere tenzilathl bilet verilir. Pazar günü 
11,30 - 13 te ilave seansı vardır. 

Fiatlerde zan1 yoktur. 30 · 40 · 50 [{uruştur. 

sahasında olacaktır. Saat 9 
da Altay - K. S. K. hakem 
Ahmet Ôzgirgin; 10,15 de 
Göztepe - Burnova hakem· 
Baha Altay; saat 11,35 de 
Buca - Şarkspor hakem Ham· 
di K. S. K. 

lzmir mıntakasında hakem
lik y•panlar, fudbol merkez 
heyetinin her çarıamba gü· 
nü yaptığı toplaatılara itti· 

· Devamı 4 m:ıl sahi/etle-

t\IOzayede ile fevkala· 
de satış: 

Acele yolculuk dolayısile 
1 kinunuevvel 935 pazar 
rünü öğleden evvel saat on
da Mes'udiye caddesi pazar 
karşısında ve pansiyon süvi· 
ıin ikinci kordon caddesin· 
deki kapısının karşısında 
intikam sokağında 13 numa
r. h hanede doktor operatör 
bay Cemil Şerife ait lüks 
mobilyalar müzayede sureti· 
le satılacaktır. 

Modern kadifeli kanape ta· 
kımı orta masası ve iki si· 
gara masası, garistenberğer 
markalı yeni bir halde siyah 
alman piyanosu, iki adet 
sebp• ve porselen saksısı, 
emaye soba ve boruları, di· 
yamant markalı yeni bir hal· 

de yazı makinası, empayer mar· 

1934 yılı sonunda elde bll" 
lunan tütün stoku bund•ll 
sonraki iki yılın ibtiyacıo• 
temin etmeğe kifi buluo· 
mak

0

ta idi. 
--~~~~-"!"~~~~-~ 
kalı ve 6 lambalı yeni "' 
zarif radyo, hasır takımı,ı•· 
rif ve n~dide kristal caıııh 
şemsiyelik, iki adet y•jl• 
boya taplo, büyük kıt'ad• 
kadifeli kanepe ve iki kol· 
tuk, altı adet taplalı avrup• 
sandaliyesi, karı yemek ııı•· 
sası, modern büfe, etajefı 
dört aynalı tuvalet, peıki~' 
lik, konsol ve aynası, koııı•: 
dino tuvaletlik, şifonyerela 
aynalı dolap, tek kaneP'' 
balkondaki istorlar, cevizdell 
mamul kontura büfe, aık•· 
lıklar amerikan lake karyol• 
ipek iılemeli dört kanath 
paravan, nikel iki kitilik ke5' 

me karyola, Isparta görd65 

balı ve seccadeleri müzayed• 
suretile satılacaktır. 

Satiı peıindir.. fırsatı k•" 
çır mayınız. 

Türk müzayede ıalooU 
8 müdilriyeti Telefon no.279 

lstanhul ve 'frak ya 
Şeker Fbrikaları TOrk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000Tork lirası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

Dl 



._ lalılfd (Ul~Blrllk) , 
~===~N-. """"'!"'v-. -~~,~,~11111~1111~m1~1111!:"":":1111~11111=1111=1111=1111=1111':":':":'11111=mı=ı111=-1111':':':';1111=11111=1111;-:-;';:1111=.1111=1111=1111=11111='\ O li vier ve şilreka-

VV. F. H. Van !'fürk Hava Kurumu& Si Limitet vapur 
Der Zee = E§ acentası 

l>EuTscH~LE~NTELıNIE; Büyük Piyangosu ~ Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel • 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 
"MACEDONIA ,, vapuru ;;; Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ 

halen limanımızda olup An- ~ • • • = Liverpool hattı: 
ven, Roterdam, Hamburg s zeD~lll etmıştır. !§ " OPORTO ,, vapuru li· 

ve Bremen için yük al- ;;; 2.inci keşide llBirinci Kaouu 935 tedir. ~ manımızda olup Liverpol ve 
ınaktadır. Svvenseadao tahliyede bu-

" ISERLOHN" vapuru 9 ~-- Bnyuk ikramiye: 30,000 Liradır:_ lunmaktadır. 
B "BULGARIA,, vapuru 15 

ci. kiounda bekleniyor, ====-- Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık ~ son tec:rinde gelip 20 son 
13 Bci. kanuna kadar Anvers, y 

Rotterdam, Hamburg ve = ikramiyelerle beheri (20,000) liralık bir ~ teşrine kadar Liverpol ve 

Bremen için yük alacaktır. ~ mükafat vardır. § Glaskov için yük alacaktır. 
"AKKA,, vapuru 23 Bci. ~ ~ " ROUMELIAN .. vapuru 

kanunda bekleniyor, 26 Bci. -'Y/JJJllllllllllllllHllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW ikinci teşrinin sonunda bek· 
klnuna kadar Anvers, Ro· lenip Liverpol ve Svven· 
terdam, Hamburg ve Bre- seadan tahliyede buluna· 
lben için yük alacaktır. *' ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!! ca ktı r. 

AMERICAN EXPORT LINES- BAŞ DURAK Londra hattı: 
NEVYORK " BULGARIAN ,, vapuru 

"EKSARCH., vapuru 12 HAMDİ NJÜZHET 
Bci. kinunda bekleniyor, 

Boston, Norfolkve Nevyork Sıhhat EzaneSİ 
İçin yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 17 
Bci. kinunda bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır. 

"EXCHANGE., vapuru 20 
Bci. kanunda bek,eniyor, 
Norfolk, Nevyork için yük 
alacaktır. 

"EKSILONA,, vapuru 26 
Bci. kanunda bekleniyor, 
Boslon ve Nevyork için yük 
•lacaktır. 

ARMEMENT ~. SCHULDT 
HAMBURG 

"TROYBURG,, vapuru 4 
Bci. kanunda bekleniyor, 
Anvers, t< oterdam ve Ham
burg için yük alacaktır. 

JOHNSTON VVARLFN Ll
NE • LIVERPUL 

" JESMORE,, vapuru 14 
Bci. kinunda bekleniyor, 
Anversten yük çıkarıp Bul
garistan ve Romanya liman· 
larına yük alacaktır. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
lann iaimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"Vapurların i simleri, gel· 

Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tu· 

valet çeşitleri eatar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanm halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir ili defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi NOzhet 

SıuHAT EzANESI 

.-Sümer Bank-· 
Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 
' Hereke kumaşları 

.Fesan~· kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Stımer Bank yerli mallar pazarr 

18 son teşrinde gelip Londra 
ve Hulle gelip tahliyede bu· 
lunacaktır. 

" OPORTO " vapuru ilk 
kanun iptidasında dönüp 
Londra ve Hull için ~yük 
alacaktır. 

The General Steam Navigation 
Co. Ltd. 

"PERTER" vapuru 19 son 
teşrinde gelip 21 son teşrine 
kadar Londra için yük 
alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

Satılık motör 
12 beygir kuvetinde {Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 
"'otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 
ilan olunur. 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Y eui Kavatlar çarşısı 

No. 34 

2 ve 20 komprimelık amlııı.a la)lıırtla 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde ha li s li ğ in ti msali 

olan EB markasını arayın ız. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS sonra Roterdam, Hamburg, 

KUMPANYASI Copenhage, Dantzıg, Gdynia, 
" CERES 

11 
vapuru elyevm Goteburg Oslo ve lskandi

limanımızda olup 26 2nci navya limanları için yük 
teşrinde Anverı Roterdam, alacpcaktır. 
Amsterdam ve Hamburg " ERLAND ,, motörü 14 
limanları için yük alacaktır. 1 nci kanunda beklenmekte 

" ORESTES ,, vapuru 30 olup yükünü tabliye ettikten 
l2nci teşrinde beklenmekte sonra Roterdam, Hamburg, 

olup yükünü tahliye ettikten Danimarka ve Baltık sa· 
sonra Bur gas, Varna ve qilleri için yük alacaktır. 
Köstence limanları için yük SERViCE MARITIM 
alacaktır. ROUMAIN 

"FAUNA,. vapuru 2 lnci "OLTUZ., vapuru 3 lnci 
kanundan 5 lnci kanuna kanunda Köstence, Sulina, 
kadar Anvers, Roterdam, Galas ve limaolan için yük 
Amsterdam ve Hamburg Ji- alacaktır. 
manları için yük alacaktır. "PELEŞ.. vapuru 18 1 nci 

" UL YSSES ,, vapuru 2 kanunda gelip 19 lnci ka· 
lnci kanundan 5 lnci ka- nunda Malta, Cenova, Mar· 
nuna kadar Anvers, Roter- silya ve Barseh:>na hareket 
dam, Amsterdam ve Ham· edecektir. 
burg limanları için yük Yolcu ve yük alır. 
alacaktır. NIPPON YUSSEN KAISHA 

"HERCULES,, vapuru 13 Kumpanyası 
lnci kanunda beklenmekte " TOYOHASHI ,, vapuru 
olup yükünü tahliyeden 15 lnci kanunda Singapor, 
sonra Burgas, V arna ve Şanghay, Kobc, Moji, Oska 
Köstence limanlarına hare- ve Yokuhama limanları için 
ket edecektir. yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT ilandaki geliş gidiş tarih· 
LINIEN lerile navlonlardaki değişik· 

ille tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 1 
iiriıilmez." 

lzmir şubesinde bulursunuz "FREDENSBORG,, vapuru Jiklerden acente mesuliyet 
25 2nci teşrinde beklenmekte 

---------•• olup yükünü tahliyeden sonra kabul etmez. 
D"renler'. 11Lfut· Fazla tafsilat için ikinci 

N~A 
• 

ıK ll] 1iUf 011 ıu r 

u n Roterdam, Hamburg, Copen-
hage, Dantzıg, Gdynia, Oslo Kordonda Tahmil ve Tah· 

laka {Okamentol ~ 

öksnrn.k şekerle- Ct$ 
rini tecrllbe edi ~ 

Goteburg ve lskandinavya liye şirketi binası arkasında 
limanları için yük alacakbr. Fratelli Sperco acentalığına 

"GOTLAND" motörü 29 müracaat edilmesi rica olu-
2 nci teşrinde beklenmekte nur. 

ıiz •. 

Ve Pnrjeıı ~ahapın 

en Qslfln bir mOs· 

bil 'ekeri oldu~u· 
nu unutmayınız. 

~ 
~ 

CQ 
olup yükünü boşalthktan Telefon: 2004 • 2005 - 2663 

•11111111111111llJ11111111111111111111111111111111111111111111111111111 llllltllll 1111111111U11111111-

~ • z mir yün mensucatı_ 
§Türk Anonim şirketi:: 
= İzmir Ynn l\lensucatı TOrk A. ş. nin Halka· -
§ pınardaki kuıııaş fabrikası mamulatmdan olan 
= mevsimlik \'C kışhk, zarif kumaşlarla, battaniye, _ = şal ve ynn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci = kordonda Cumhuriyet meydanı ch·arında 186 _ 

:= numaradaki (~ark Halı Tilrk Anoninı şİr· 
~ ~ keti) mağazasında satalmaktadır. l\IezkOr fabrika- -

>~ = mu metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum 
.l) = olan mamulatmı muhterem mllşterilcrimizc bir -

-O = defa daha tavsiycyl bir -.·azife biliriz. _ 

Kuvvetli mllshil ,.-c - Perakende satış yeri Toptan satış yeri = = Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark _ 
ietiyenler Şahap ~- - Ş -............_ = Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. . = 
Sıhhat etırgtın ~ = biraderler = 
haplarını Maruf ,.. ~ ~ Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza -

d ..._, J. § ve biraderleri = ecza depoların an -
ve eczanelerden 5 Veni manifaturacılarda mimar = 

~ Kemaleddin Cad. Yilnlü:mal· = 
arasınlar. - -

.. -----··---•• E§ )ar pazarı F. Kandemiroğlu := 
• 



~, .. jf . (Ulusal Birlik) 

Uluslar 
bugün 

urumun un 
Cenevre' de 

18 ler komitesi 
Toplanıyor 

~ ~------------------------------ambargo konup konmaması mes'elesinin konuşu· Komite, petrola 
la cağı 

Cenevre 28 (A.A)-Ulus
lar sosyetesi çevenleri, on 
sekizler komitesinin pek ya
kında petrol üzerine ambar
go konmasına karar verme· 
sinin muhtemel olduğu mü
taleasındadır. 

günü, hu toplantıda tayin edecel{tir. 
ltalyadaki süel hareketler 

bir nevi tehdit teşebbüsü 

telakki edilmekte ise de 
Uluslar sosyetesi kararları· 

nın bundan müteessir olması 
ihtimali yoktur. 

Istanbul 29 (Özel) - Ce· 
nevreden haber veriliyor : 

Uluslar sosyetesinin 18 ler 
komitesi bugün toplanacak 
ve petrol mes'elesinin konu
şulması için yapılacak olan 

toplantının gününü tayin ede· 
cektir. 

Roma'dan haber verildiğine 
göre petrole anbargo kon
duğu takdirde ltalya'nın du
rumu bir kat daha müşkül
leşecektir . 

BuJgaristandaortalığıka-Japon'lar, Şimali Çio'de 
rıştırmak isti yenler var hakim bulunuyorlar 

llük umet,asayişi yerinde tutmak için 
bazı şiddetli tedbirler alıyor 

lstanbul 28 (Özel) - Sof· 
ya'dan haber veriliyor: Hü

kumet, asayişi yerinde tut
mak için bazı şiddetli ted
birlere baş vurmak mecbu· 

riyetinde kalmıştır. Bu cilm
leden olarak halkı fışkırtan 

ve kargaşalıktan istifade et· 
mek istiyeo bir takım yalan-
cı politilcacıları takibe karar 
vermişlİr. 

Başbakanımız, bugü~ Paşahahçede· 

ki şişe fabrikasını açıyorlar 
Başıaraji 1 irıci sahifede 

daima yerine getirmiştir. 
Bunu da yerine getireceğiz. 
Şimdi temelini atıyoruz. 937 
de küçük bir şehir gibi et· 
rafına nurlar saçarak işliye
cektir. 

Hep beraber yurdun ba
yındırlığı ıçın cumuriyetin 
ve Atatnrk'ün her sabada 
mütemadi eserler vücude 
getirmekte olduğunu hatır· 

dan çıkarmayalım. 
lzmit'teki kağıd fabrikası 

iki aya kadar işliyecektir. 

Üç buçuk milyon liraya mal 
oluyor. Bir saat sonra başka 
bir yerde bir milyon lirayı 

geçen bir lfabrikanın da te· 
melini atacağız. 

Yarın ve öbür gün sanayi 
programımız da dahil Zon
guldak'a iki fabrikanın tö· 
renini Ankara'ya dönerken 
kurulacak demir fabrikaları
nın yerlerini ~öreceğiz. 

Şimdiye kadar yapılanlar· 
dan hariç bir hafta içinde 
temeli atılan ve işlemeye 
başlayan ve başlayacak olan· 
lar için yirmi beş milyon lira 
sarfedilecektir. Bu sermaye
lerle yurtta yapıcılığa daha 
canlı ve daha kuvvetli mi· 
saller aranabilir mi? Yaşasın 
Cumuriyet, yaşasın Atatürk. 
Başbakan kürsüden indik

ten sonra temeli atılan 
çukurun yanma gelerek te· 
mele konulacak yazıyı imza· 
ladılar. Yazı şudur: 

- Başbakan ismet loönü 
Sümerbank'ın kurduğu ilk 
Türk Merinos fabrikası
nın temelini burada attı. 

28-11-1935 
liu arada fabrikanın bu

rada kurulması ile Merinos· 
cularm ayağına gelinmiş ol
duğunu öne koyarak karşı· 
lığında Merinos istediklerini 
söylediler ve fabrikanın1937 
de açılmış bulunacağını Sü
ınerbank genel direktörüne 
tekrarlattılar. 

Çukura üç mala harç 
koydular ve halkın alkışları 
arasında ayrılarak lpekiş 
fabrikasına uğradılar. Fabri
kayı gezdikten sonra Gım
like hareket ettiler. 

Istaobul 29 (Özel) - Baı 
Bakanımız ismet Inönü, re
fakatlarında Ekonomi baka
nı Celal Bayar olduğu halde 
buraya vasıl olmuşlar ve ha· 
raretli surette karşılanmış
lardır. 

Başbakanımız, bugün Pa
şabahçedeki şişe fabrikasıcı 
törenle açacaklardır. ' 

Yunanistan ahvali: 
gene karışıyor 

1-Başıarafı linci sahifede -

teşkil etmek hususunda her
kesten fazla hak sahibi ol
duğunu ileri sürmektedir. 

Siyasal çeveoler, bütün 
ordu ve diğer silahlı kuvvet· 
lerin, generahn elinde bu· 
lunmasını tehlikeli görmekte 
ve kendisinin, istediğini kra
la kabul ettirebilecek mev
kiide olduğunu iddia eyle
mektedirler. 

1 

Bir rivayete göre, krala 
mektup gönderip, general 
Kondilis'in iktidar mevkiinde 
bırakılmasını rica edenler, 
donanmada, kara ve bava 
kuvvetleri bakanlığında bü
yük mevki sahibi olan bir 
takım kimselerdir. 

Istanbul 29 (Özel) - Ge
neral Kondilis, Venizelos'un 
Yunanistana dönmemesi için 
ne lazımsa yapmağa ~alışı
yor. Kral ise, Giridli diplo
matın Yunanistan'ın istikrar 
bulması için ileri sürdüğü 
fikirleri muvafık görüyor 
ve onun Yunanistan'a dön-
mesini iltizam ediyor. 

Affa mazhar olan Veni
zelosun, bir müddet sonra 
Yunanistana döoeceiini ve 
doiruca Giride ~ideceiini 
Atina'daki dostları ı5yliyor. 

Nan kin 
karşı 

hükumetinin, 
durması gayri 

Japon'lara 
kabildir 

Istanbul 29 (Özel) - Uzak 
şarktaki durum, gittikçe 
nezaket kesbetmektedir. Şi· 
mali Çin'de muhtariyet ilin 
eden iller, artık Japon'ların 
siyasal ve fiili nüfuzları al
tında bulunmaktadır. Nankin 
hükumetinin, bu durum kar
şısında ne yapacağı henllz 
malum değildir. Alakadarlar, 
japon'ların etraflı tedbirler 

aldıklarını söyliyorlar. Bu 
sebeple Nankio hükumetinin, 
Japon'Jara karşı durmasına 
imkan yoktur. 

Londra, · 29 (Özel) - ln
giltere 'nin Tokyo elçisi 
Japon dıt bakanlığına gide· 
rek Çin'deki ıon durum 
hakkın_da malumat almıştır. 
Elçi bu malumatı Londra'ya 
bildirecektir. -------··-... ~-------

K uşada 'sındaki seylap 
• 

ilbay Fazlı Güleç; Selçuk yo-
lile Kuşada'sına gitti 

Ilbayımız Fazlı Güleç, be· 
raberinde jandarma kamu· 
tanı olduğu halde ekspresle 
Selçuğa ve oradan da Kut 
adasına geçmiştir. 

Fazlı Güleç orada seylip
zedelerin durumunu görecek 
ve husule gelen zararların 
tesbiti için emirler verecek· 
tir . 

Kuşadası seyllbı çok ani 
olduiundan sokaklar sularla 

dolmuş, bilhassa TGrkmen 
mahallesindeki rençperlerin 
tütün mahsulAtı sellere ka· 
pılmıştır. Birçok evlerin içine 
sular girmiş, eşyalar ıslan· 
mışhr. Kızılay kazazdelere 
derhal yardıma koşmuş, ça· 
dır erzak vesair ihtiyaçlar 
göndermiıtir. 

Seyliptan yollar ve köp
rülerde çok zarar görmüştür. 
Fazlı Güleç bu akıam şeh· 
rimize dönecektir. 

-----------~~·~·_. .. ________ _ 
· Yardım komitesi 

faaliyete gef;tİ 
Yüksek hamiyet eseri gösteren 

yurtdaşlarımız çoktur 
C.H.P. Merkez yardım 

komitesi srurupları, balkın 
yardımlarını toplamak için 
faaliyete geçmişlerdir. Hal· 
kımızın yardım toplayan ifU· 
ruplara gösterdiii yüksek 
ve candan ilgi, her tlirlü 
takdirin üstündedir. Kendi· 
!erinden istenen yardımın 
iki katını vermek - suretiyle 
yüksek hamiyet eseri göste
ren yurddaşlar pek çoktur. 

Merkez yardım komitası 
bugünlerde sık sık toplantı
lar yaparak grupların listele
rini hazırlamaktadır. Listesi 
hazırlanan gruplar hemen işe 
başlamaktadırlar . Komite 
dörtte toplanmış, yapılması 
gereken işler üzerinde ka· 
rarlar almııtır. Halkımızın 
merkez yardım komitasına 

yardıma koıması, yardımların 
bir elden ve ıenede bir da· 

• 

faya mahsuı olmak llzere 
toplanmakta olmasıdır. iki 
yıldanberi, her yurddaı, ha· 
yır cemiyetlerine kartı ne 
kadar yardım edeceğini bil· 
mekte ve ona göre hazırlık 
yapmaktadır . 

Evelce yazdıiımız ıibi, 
merkez (yardım komitesinin 
halktan topladığı paralar, 
bayır cemiyetlerine tevzi 
edilecektir. Ay sonuna ka· 
dar toplanacak yardımlar, 
bir birinci kinunda bayır 
cemiyetlerine dağıtılmağa 
başlanacaktır. Tekrar edelim: 
Halkımızın hayır itlerine, 
yardımlara gösterdiği yilk· 
sek ve candan ilgi göğsü
müzü kabartmaktadır. Bil· 
yük ->Türk milletinden bek
lenen de zaten budur. Varol 
büyük millet 
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Sarayda bir Runı 
1i1 DüL~ERö ~ 

•ı----------------------·---" Denize atalım, böylece hu heladan· 
da kurtulur rahat ederiz. 

Faik Şemseddin, 1\1.Ayhan 
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Sonlara doğru, kız veya 

kadınların : 
- Denize atalım. Böylece 

bu beladan da kurtulur, ra· 
bat ederiz. 

Demek istediklerini fark 
edebildi. Kararın çok müt
hiş olmasına rağmen bir te· 
essür duymadı; çünkü şu an· 
da hayattan bıkmış bir halde 
idi. 

Fakat.. Bu sırada, biç um· 
madığı ve beklemediği bir 
vaziyet hidis oldu: 

Kim tarafından haber ve· 
rildiğini biç kimse bilme
mekle beraber, Diliviz'in 
koşarak geldiği görilldü; 
Diliviz'in yanında kızlarağa
sı da vardı. iki beyaz hadım 
ağası da ellerinde muşamma 
fenerler önden geliyorlardı. 

Yegineye suikast tertib 
eden harem kadınları, kor
kunç çıghklarJa kaçıştılar, 
ağaçların arkalarına saklan· 
mağa başladılar. Bir kısmı 
da, ağaçların arasından da
irelerine kadar gitmek fır
satını buldular. 

Bunlar, kızlarağasınıo in
zibat kuvvetlerinin de gel· 
mek üzere olduğuna emin 
idiler. Vay yakayı ele vere· 
nin haline!. 
Hadım ağasıda, Y egineyi 

olduğu yere bırakarak kaç· 
mııtı. 

Diliviz, hemen Y eginenin 
üzerine atıldı, evveli •izın· 
daki mendili çıkardı, sonra 
el ve ayaklarının bağlarını 
çözdO ve: 

- Zavallı kız) Ne kara· 
bahtın varmış! Dedi. 

Kızlaraiası, biçbirşey söy
lemedi. Bir aiaca dayanmış 
faciayı seyir veya da tetkik 
ediyordu. Fenerlerin soluk 
ziyası, genç kızın balmumu 
kadar sararmış olan güzel 
yüzüne hayran ve müteesir 
bir halde bakıyordu; 

Diliviz, ipleri tamamen çö· 
zUnce, kızlarağası : 

- Yukarı çıkalım r: dedi. 
Ve sonra, kendi kendisine: 

- Esirlik ve bizmetkirhk 
iıte bundan ibarettir. 

diye mırıldandı. 

-7-
DördOncQ Murad 
Yeglne [Vasiliki) Atina· 

dan takriben 1635-1640 se
neleri ara1ında yeniçeriler 
tarafından Arap serdar be· 

sabına evinden alınmış ve 

1erdar tarafından da saraya 
hemen gönderilmiıti. 

Bu sırada Osmanlı tahtın· 
ta, 1623 senesinde culôa et· 
miş olan dördüncü Murad 
vardı. 

Bu tarihi macerada, şu 
veya bu padııahın bayat ve 
tarihini yazmak istemediği· 
miz aşikirdır; fakat on ye
dinci asrın içinde Müs
man, Hristiyan ve Ya
hudi, Türkiye'de ne kadar 
insan varsa titreten bu 
padişahın umumi hatlarını 
şöylece bir iki kelime dar· 
besile tarifi lizım sayıyoruz. 

Mal6m olduiu ilzero, bu 

sıralarda Osmanlı imparator' 
luğunun şevket devri reçlDİf 
ve binbir sebep altında İD' 
hitat devri başlamış buluoll' 
yordu. inhitat, devam eder 
iken, Osmanlı imparatorlu' 
ğunda bazı yenilikler yıP' 

mak, ıevket devrini yenide• 
açmak istiyenler de çıkıyord• 

On yedinci asrın ilk kı· 
sımları, cidden karışık '' 
idaresiz geçmişti. Bu devirde 
Osmanlı tahtına geçmiş ol•• 
birinci Ahmed, ikinci Osm•• 
gibi çocuklar, birinci Mu•· 
tafa gibi deliler bakim ol· 
muştu. Devletin idaresi k•· 
dıo ve kızlarağalarının eJJe· 
rinde kalmış, ne dahili işler· 
de bir intizam ve aheolıı 
ne de barblerde bir mu· 
vaffakiyet elde edilebilroiştİ· 

Bu arada genç OsmaO 
hadisesi olmuştu, bu hidiseı 
Osmanlı saray faciaları içio• 
de en mülevves bir hldise· 
dir. Anadolu battan bat' 
Celili eşkiyası elinde bulu· 
nuyor, Istanbul büyük bit 
ıstırap ve endişe içinde kıf• 
ranıyordu. 

lJevamı var 

Ineholu faciası 
Birinci ve ilçllncn kap· 
tanlar hakkında hukll' 

ku Amme davası 

açılacak 
lnebolu faciası hakkındı 

ehli vukuf tarafından verile11 
rapor, genel savamanlıkc• 
incelenmektedir. 

Ö.ıel surette haber aldığı
mıza göre, facia mes'ulleri 
arasında Ioebolu ıüvarisi~dell 
başka ikinci ve üçüncü kap· 
tanlarda gözükmektedir. Ge
nel savamanhğın bugilll 
birinci ve üçüncü kaptanlar 
hakkında hukuku imme 
davası açması muhtemeldir· 
Gemiye fazla yük alınmasını 
emredenler hakkında da ba
kanlığın nazarı dikkati cel· 
bedilecektir. 

Yangın 
Kebapcı Hactuın dok· 

kanı yandı 
Bu sabah saat 9 da Ke· 

meraltında kebapcı Hacı'nuı 

dükkinında yanııın çıkrıuf 
ve dükkinın üst kısmı yan· 
dıktan sonra ıöndürülmüştilr 
Yangının ne suretle çıktığı 

anlatılmaktadır . 

Bn haftaki 
maçlar 

Baıtarafı 2 inci sahijede
rak mecburiyetindedirler. Bu 
ictimaa hakem olmak isti· 
yen diğer sporcular da gele" 
bilirler. 

Alhnordulu Muılafa'nın 

başkanlık edeceii toplantı· 
larda son maçların idareıi 
etrafında ifÖrüıülecektir • 
Toplantılara iştirak ederek 
nazari malumatını arbraD 
sporculardan arzu edenler 
ikinci takım maçlarında tec· 
rUbe için hakem olarak 
kulJanılacaklardır • 


