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11avemizle beraber 

Bugün 24 sayıfa 

Sayısı heryerde 
100 pa~ 

Ordumuzun Biiyiik Ge ~it Resmi 
Dün Germencik ovasında 

Muhteşem bi r 
tab o teşkil etti .. 1 

Ge~it tam üç saat süı dü. A kşanı orduya 
biı ziyafet verildi 

Yunan ateşemilite r in in gaze
tem·ze beyanatı 

.......____---~~~~~~~~~ 

Ec,nebY 1 

Profesör~er ! 
~1.ri dersler mukavele- ! 
ler· ı 
~ müsaade edı ~m·ş o!an ı 
~ons .. ı 
~asyon,, nev'.ndenm!dir '! 

tır~ rp .. fakültesine getirilen ecnebi 
ofa CSorlerin mukavelerle muayyen 

tıın . v d h. Cinde emnuıyete ragmen ers arı 

tl\ta sanat icra ettikeri yolunda bir 
a~ct vardır. 
~ ır kaç yıldanberi ağızlarda dola 
~ ~rnan zaman da gazete sütun 
lttıi a geçen bu §ikayet bu defa yeni 

L ~:kik0at b' f •• ) • lltik· en ecne ı pro csor erm 
l'ia}' lıtnetle yaptıkları mukavelelere • 
"°" Ct ed" t j "' ı . . k "k ·••tk ıp e me ı,; erını tct ı et 
tiİtk ~~~anı gelmi:. tir. Uç yıl içinde 
~k k 0 re:-erek dersleri türkçe ver 
ı~tı koaydı de ~ukavelelere k:yif 
~Öre nulmus hır sart olmadıgma 
}'~ ~ l'aoxlacak tetkiklerin bu nokta 
~t aıniJ olmnsı tnbiidir. Euer mev 
ltt :11.thvele!ere karşı riayetsizlik 
ti\taka~sa bunlarnı sebeblerini araşt• 
ltıtti ıc<lbeden kararı alm~ hü}"j 

ı:-1 salahiyeti cümle.dendir. 

aları takip 
Germ•ncik 15 (manevr 

w • •• ük Eoc 
eden arkadaşımız.:lan) - Buy ı. 

. . d rdumuzun mancvralarma ıştırak t: en o . . unuta mı 
geçid resmi bugün bu cıvarın . . 

. k • mıllı tal:i yacağı muhteşem bır as en ve 
lo şeklinde ı..:ereyan etti. 

. . . .• k · ·n halkın Gel"ıd resmını gorme ıçı 
~ b .. tün ge 

daha dünden baılayan akını u .... 
. b bah butun ce de devam etmış ve u sa 

ovayı doldurmuştu. 

Sabahtan öğleye kadar Aydın, b 
mir, Nazilli. Söke ve Muğladan gelen 
hususi trenler, otobüs ve otoraylar h.~1 
kı Germenciğe taıtdı. Bu su~etle: :nu
balağasız bir tekilde, yüz bın kışıden 
fazla bir Jıialabahk ge)id sahasını dol
durmuıtu. 

Kadın, erkek, çoluk, çocuk bütün 
civar halkı, köylüler, ıanlı 9rd,ı.ımıuua 

t~ r:k~~ bi~e öyl~ geliyor ki bilhassa 
tın fk~Itesındekı ecnebi profesörle 
~P,~;;;eti ~ucip olan vaziyetleri 
~tin 

1 
n doaruya muknve!e hi;künı 

tiavc~ ·~a~şı gös•crilen dikkatsizlikten 
h,,.:1~1ıkten ileri gelr.ıyor. • " ek i in k l l. Q<q}s büı•ük ...-e~id resrninı gorrn ç oş 

·~ ... 
1
• de esas olan bu Ril:ayetler de- J b • n.d k 1 b -... l'a :.- B 1 'arası a, o ve acagı 

Stvea· c mukavele!erin umumi c-e· muştu. n· uhn ar meydanlarında kaybet-
•ne uydurulmuR. vahut uydti nı ıere ı arp . . ı~·ıl ri görilluyordu. 

ASIM US mış harp ma u e 

( . j ( .S n·· . Sa. 5 Sü 3) onu sn. 5 sıi. 2) o .... 

itfaiye mektebinfbiti
ren ere dip lomaları 

verildi 

J ,;ıtı'ırken .• 
V al:mi: tarafından Jiplomarar ag 

4 
·ncü 1ayıfada ). 

(Yazıtı 

Türle ordusu 
motörlü kuv-
vctleri, tankla
rı, toplan ı:o 

rı, topfan, göğ
sü b:r demir 1.a-
le oU:m kahra
numkırı relik ha t 

va 1;:,artalları ve 
(cvik silvarilcri 
ile vatanın nı il-
1.af aası için 1ıcr 
a11 ha::ırdır. 

Kahraman tayyareci- Kim kim
miz Sabiha Gökçen den kor .. 
Tayyaresile geçit resmine kuyor? 

iştirak etti l t a lya t ehdit edlldt-

Kahraman ktJ-

dın tayyareci-

miz manevralar-

i.aki hava 7uıre-

lc4tına iştirak 

'ttiktcn sonra 

'liln de geçit 

resminde tay-

varesiyle uçu~-

1 
lar yaptt. 

Tayyarecilermiz 
asıkan memleketle ri

ne g idiyorlar 
Sofya 15 (Hususi muhabirimiz • 

den) _ Bel~raddan buraya gelen 
haberlere göre, Ege manevrala.rm 
dan sonra Atatürk kızı Sabıha 
G"k de dahil olduğu halde tayya o cen 1 k l . . . 
rcciltrimiz, B:ılkan mem e et ennı z.ı 
yaret edeceklerdir. . 

Türk tayyarecileri bu seyahatlcnn 
de Atina, Bükreş. Sofya ve Belgrada 

rrideceklerdir. . • . .. 
B. fr .. ns-::: ntze•esının Sabıha Gok 

ır ... k' k ) · c:m hııkkrnrla ı ma a esı 
f ·~ns:zcn "L'lntransigeant,. gaze 

tesi 'kahramt1n tayarecimiz At?ti.ir.k 
kızı S<>biha Gökçen hakkında, sıtayış 
kar bir mn •·ale neşretmiştiı . 

Büti.in dünynva kahraman tayya 
rocim"zi tan1tan bu makaleyi aynen 

alıvcnız; t 
· .. r,.. an.il Ata tiir!; bütün Türk k"' 

dm lanm1, ) üzlerini örten ve ancak KC"h .. a:nan kadın tayyarecimizdcn 
-eksrriya harikulade olan ...J... gözle l·c:lıscdc:ı Fra.-mzca gaz~tenin 
rini t"'Ö'Jter: n örtüyü çık<lrıp atmabn koyclufu resim : 
nı sÜ~lemişti. Devlet fefi. n:emleke~i SABiHA., GôKÇEN 
nin asri teşkilatını nasıl dahıyane hır 
sckilde yaptıysa, kadının inki~afmı 
da öylece tayin etti. 

Yeni milletin hayatında faal bir 

rol oynayacak genç kızlar arasında, 
Kamfıl Atatürk ev]ad olarak, buna 

(Sonu, sa 5 Sü, 4) 

ğlnden Trablusa 
asker gönderiyormuş 

1ngili%ce Daily Express gazetesi 1-
talyarun Trablusa yeni asker aevket
mesi meseleı;inden bahsederek diyor 

ki: 
"Musolinit.in bugiln Akdeni havza 

aında iiç ordusu var. Bu ordulardan bi 
ri Habeşistan.da, biri Trablusta, biri de 
İspanyada." 

Diğer taraftan, A1man matbuatın
da okunduğuna göre, Alman askerime 
hafili İngiltere ile Fransanın, Akdeniz: 
de imparatorluk yollan tehlikeye dü
şecek diye korkmalarını yersiz buluyor 
ve bilakis Akdeniz.de bu kadar İngiliz: 
ve Fransız harp gemisinin toplanmasın 
dan İtalyanın korkması lazımgeldiğini 
ileri sürüyorlar. Bu ingiliz: ve Fransız: 
harp gemilerinin crkanıharbiyeleri müt 
tereken çalışmaktadırlar . 

Yine ayni mahafilin fikrine göre, 
doğrudan doğruya tchdid edilmiı olan 
İtalya Trablusa hakikaten asker gön
deriyorsa, Bı.ndan fransız gazeteleri
nin hiç şikayete Otaklan yoktur. Bu İ
talyanın, imparatorluğunu endişeye 
düıüren bir vaziyete karşı aldığı haklı 
bir tedbirdir. 

Edenin Nutku 

Bir fırtına ve 

Meydan 
okuma 

deın esi yaşıyoruz ! •• 
Londra, 15 (hususi) - Hariciye 

vekili Eden bugün verdiği bir nutukta 
İspanyaya İn gilterenin şimdiye kadar 

müdahale l!tmediğini . fakat bunun 1n
gilterenin menfaatleri tehlikeye düsti.i 
ğü zamanda bigane kalacağı demek ol
madığını işaret ctmi§ ve sözlerini şöyle 
bitirmiştir: 

" Bir !ırtma ve ı.ıeydan okuma dev 
resi yaşıyoruz. Öyle bir devre ki, mev
cu.d beynelmilel endişelerin çokluğu do 
layısiyle her hangi bir mıntakada olur 
sa olsun kanunsuz hareketlere müessir 

· ( Sonu, M 5 Sü, 4) · 
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-neğifnieıidere 
vadisinde 

isyan laf 
i~alyan mahaf_ili bu ~usu~ta malUmat . ~~riy~~ 

Roma ,15 .~~usu~i) - ~-esmi hır fat olmad~gını, ~-e~ şeyın açık<;-"\ orta 1 Mevzu~ bahıs hadise .alelade de• 
tebliğin :verdıgı malumata gore Habe ya kondugunu solıyor ve: . 1 ta harcketınden başka bır ~ey 
şistanda bir takım haydut çeteleri - Habeşistan mareşal Garazyanı dir.,, 
İtalyanların ileri karakollarına hü - sayesinde tamamiyle sükuna kavuş - Sözüni.i ilave ediyor. 

YAZAN: ASIM US 
cum ederek 38 zabitle 16 askeri telef muştur. 
etmişlerdir. Haydutlarla bunların -------------
başları olan Ras Thebede yakalana -

· Değirmendere Zığana dağlarının • • --
Karndenize bakan mailelerniden çı - Koy yatı okulları rak kurşuna dizilmişlerdir. 
karak Trabzonun yanında denize dö Roma 1 j (Hususi) - Habeşistan 
külen bir sudur. Trabzon - Erzu - Bu yıldan itibaren da vukubulan son isyan hadi~eleri 
rum yolu bu suyun istikametini ta· ye n ile r 1 8ç1 h ~·o r 200 asker ve zabitin hayatına mal 
kip ederek gidiyor. Değirmendere • almuştur. Dllnyada olan Musollnlnln oğ~ 
suyu arasından geçen vadi fındığı Sehrimizde bulunan ilk tedrisat ....-----·, 
ile meşhurdur. dir~!~törü Bay İsmail l·lakkı kültür 

-bltenlerln hesapları RooseveU' ,n ev:nde 

1. . . k.. ··k ;--1 Vittoıİ' 
Şehirden çıkarak Erzurum yoluna direktörii Bay Tevfik Kutla birlikte 

girerken aşağıda deniz kenarında fehrimizde ilk okullarla köy okulları 
G .d ;ll dünden it;harcn tefti~ etme~e baş fındık sergilerini görüyoruz. ı er ,,.., - ~ 

ken sık sık fındık çuvalları ile yük - lamışlardır. 
lü arabalara ve hayvanlaıa tesadüf Bu arada dün Silivri ve Büyük 

çekmecenin Celaliye köylerini gez 
ediyoruz. Yine şehir hududundan çı mişlerdir. 
karken yolun sol tarafında duvarla 
çevrilmiş büyük bir ağıl var. Trab 
zon, Erzurum, Azerbeycan tarafla -
rmdan gelen kasaplık hayvanların 
ihraç iskelesi olduğu için koyun sürü 
leri ıburada vapur bekliyor. 

Trabzon yolu iptida Değirmende
renin solundan gidiyor. Çayın iki 
rafı mısır tarlaları, fındık bahçeleri 
ile doludur. Değirmendere vadisi iki 
taraftan dağ sırtları ile kapalı, yol 
Hacı Mehmet köyüne kadar oldukça 
dar bir boğaz içinden ilerliyor. Yol
larda karşılaştığımız yolcular çapula 
lr, zıp kalı ve kabalaklı lkıyaf etleri ile 
bu vadiye hususi rengini veriyor. 
Köylü kadınlardan bazılarının sartla 
rmda fındrk çuvalları, bazılannda o 
'dun yükleri var. 

Yol üstünde iki tarafta gördüğü • 
müz köylerin isimlerini soruyo 
rum ve §oförden sırasiyle ~u cevapla 

rı alıyorum: Hoşoğlan köyü, Ayvasil 
köyii, Möhürcüköyü, Teraziler köyü 

Hozar köyü, Mataracı köyü .. Köy • 
ler hep yol boyunca dizilmiştir. Ma
taracrda bir~ köprü ile. D~ğirmendere 
geçiliyor. Sol suyun sağ tarafına ge-
çiyor. • 1 ..,., .. 

Mataracı köyüne k"ad.ar yol llo 
zuktur; bozukluk yirmi be§ kilcmet -
re kadar devam ediyor. Sonra Maçka 
nahiyesinde düzeliyor. 

Çekmecedeki köy yatı okulunun 
çalışma "aziyeti yakından tetkik edil 
miş ve alman neticeler memnuniyet 
le karşılanmıştır. 

lstanbulda bu yıldan itibaren köy 
yatı okullarınm miktarı .. uttmlmıştır 
Yeni yatı okulları muhtelif kazalar 
daki köylerde kurulacaktır. 

Yatı ok~lları için hazırlanacak 
mi.ifredat programında kültür dersJe 
ri bulunduğu gibi köy çocuğunun işi 
ne yarayacak zirai bilgilerle r:mhtelif 
köycülük işleri de öğretilecektir. 

Derslerin mühim bir kısmı ameli 

olarak geçecektir. 
Köy yatı okullarınm talebe kadrola 

rı da geniş tutulacak, burada ders ve 
ren öğretmenler köycülük işlerinde 
muvaffakıyet göstermiş öğretmen 
lerden intihap edilecektir. 

Okulların yatılı olması köy çocu 
ğunun yetiştirilmesi bakımından da 
çok ehemmiyetli görülmektedir. 

Şehir yatı okulu 
lin.cirlikuyuda &çılan şehir yatı o 

kulu geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da üyük bir rağbet göstermi} ve 
kadro teşkilatr genişletilmiştir. 

Zincirlikuyu yatı okulunda önü 
müzdeki yıl muhtelif bakrmlardan 
müsbet neticeler elde edildiği takdir 

Bu sene yaz mevsimi Karadeniz 
sahilleri için yağmur bakımından fev de gelecek yıl ikinci bir :;ehir yatı oku 
kalade bir mevsim olmuştur. lunun daha a.ı;ılması düşünülmekte 

Zira her sene sık sık yağmur 'düş _d_i_r·------------
mesi mutad olan verlerde hava bu 
itiyadını bozmuşt~r. Nisbeten pek az 
yağmur yağmıştır. Onun için Trab -
zondan hareket ettiğimiz sırada ( A
ğustosun sonu) Değirmenderenin su 
yu da pek azdı. Adeta kurumuş bir 
aereden farksızdı. 

Halbuki Erzurum dönüşünde bu 
~!'nzaranm tamamiyle <leğişmiş ol
auğunu gördük. Zığana dağlarına i
n.en bir gecelik yağmur neticesinde 
Değirmenderenin sulan gürbüzleş -
miş, adeta coşmuştu. Bazı yerlerde 
üç bC§ metre genişliğinde taşkın, ba 
zı yerlerde seksen, yüz metre genişli 
ğinde yaygın bir cereyan halindey
di. 

Sulann şiddetli cereyanı bir köy 
köprüsünü yerinden söküp almış, gö 
türmü:ı:tü. Köprünün iskeleti Trabzo 
na civar olan bir yerde taş ve çakıl 
yığınlarına takılarak kalmıstı 

BUyUkdere tahllslye 
istasyonu 

Havaların son günlerde bozuk git
mesi deniz kazalarının da Ç'Oğalmasrna 
sebeb olmuştur. 

Türk gemi kurtarma şirketi bu 
yüzden teşkilatını geni§letmeğe karar 
vermiş, Büyükdercde sahile yakın üç 
bina kiraliyarak bunları bir tahlisiye 
istasyonu haline koymuş ve pek kısa bir 
zamanda bütün techizatını ikmal etmiş 
tir. İstasyon, istasyon memurunun o
turacağı bir bina ile atölyeler kısmı ve 
malzeme, motör dairesinden ibarettir. 

Möhürcü köyü yanında y;l Üstünde 
Cinimi tamirat amelelerinin çalıştıkla 
nnı görüyoruz. Bunlarla konusuyo -
ruz. Dört kilometre başına ikiş~r kişi 
ç.alışıyorlarmış, her biri yirmi beşer 
lıra aylık ahyormuş. Esiroğlu karako 
Iu kendileri için merkezmiş. yol iis 
tünde kapanan menfezleri ve kanal 
lan açıyorlar. Yağmur yağar, yol Jce 
silirse gece gündüz demivorlar der - /J 
h'al gidip çalışıyorlar. · ' ~ 

F..sefle kaydetmek isterim ki bu /~/. lı 
daimi tam.irat amele te .. kilatmın bü 'll1 ,. 
yük faydalarına rağmen ancak devlet 

ınde nafia vekletı tarafından vücuda f, 

~';Jel _______ ,.._.., 

--~~ 

Habe1istar:da ltalyan kuvvetleri 
kumandanı Graziyani 

-:Yerli askerlerden ölenlerin mikta 
rı hakkında hiç bir rakam söylenmi
yor. 

Roma 15 (Hususi) Habcşistanın 
şimal yaylalarında bulunan küçük 
bir hah-an askeri mevkiine son yağ
mur m~vsimi esnasında kuvyetli asi 
çetesi tarafından hücum vaki olmuş 
tur. Bunun üzerine Habeşistanda bu 
lunan İtalyan kuvvetleri tarafından 
derhal mukabil faaliyet başlamış ve 
sükun iade olunmuştur. 

1 ' ~ , . 

Bu esnada :vukubulan müsademe
lerde bir çok Habeş haydutları telef 
edilmiştir. Bunların arasmda bir ta· 
krm şeflerde bulunmaktadır: 

Auraris, T ereghe, Antene, Yen 
Selasie, Be laine, T csemma, Ligg 11 
ma gibi. 

Şeflerden Hailau Chcbbcde hay 
dud çetelerinin ele başısı olup esir e 
"dilmiş ve kurşuna dizilmişt~. 

Tenkil hareketinin icrası esnasında 
38 zabit, 3 zabit vekili, 4 asker, 13 
karagömlekli ölmüştür. Bundan ha~ 

Dünyada gerek insanlaı· ?erek t~ 
biat tarafından olan bitenlerın haddı 

hesabı yok. fakat bazı alimler kafa yo 
rup bunların hesabını çıkarıyorlar: 
Gecenlerde yer yüziinde- ne kadar 
harP oldu? diye yapılan bir istatistiği 
nakletmiştik. 

Bugiin de lsviçreli bir coğrafya 5. 
}iminin yaptığı bir istatistikten haber 
dar olduk. 

Bu İ5tatistikten öğreniyoruz ki 
bir senede bütün dünyadaı vasati o 
larak, 95 su basması, 83 siklon, 32 
zelzele, 23 yangın, 11 çekirge istila 
51, 1 O kuraklık. 7 kıtlık. 3 yanardağ 
püskürmesi, 2 deniz sularının karala 
rı basması, 1 de çığ düşmesi hadisesi 
olmaktadır. 

Şüphesiz ki bu vakalar bazı sene 
lerde çok, bazı senelerde de hemen 

Muso ınının uçu og u 
sinemacılık hakkında tetkikat.ta. 

"k . dl· lunmak i.izere, Amerı ara gıttr.ı .. c 
Bu ziyaretinden istifade eder 

Amerika cumhurreisi Ruzvelt kefl 
sini konağına çağırmış ve bir raY 

yafeti vermiştir. 
Vittorio Musolininin cumhurt~ 

tarafından davet edilmesini çeke. 
yen sol fırkacıları Musolininin oS 
nun geçeceği yollarda nümayiş .~~ 
mı:;lar, fakat polis şiddetle her tıı 
karışıklığın önüne geçmiştir. 

Kabzımallaı ın ist11İ 
deği.~tiı ilince 

Maliye fazla ver' 

hemen hiç olmuyor. 
F aknt, hepsini bir araya 

senelere taksim edilince bu 

gi mi tarhetti , 
iktisat ınüdürlüğü haldeki alış 

toplayıp riş yapanlara verilen (kabzımal) 
neticeyi minin iyi bir intiba bırakmadığı ııC 

tasından değştirmiş, bunlara tiıC 
1 

komisyoncu denilmesini karar1ıı.§ 
veriyor. 

Ayni istatistiğe göre bu felaketle 
rin 200 de 118 i Avrupada, 47 sı 
Asyada, 14 Ü Okyanusta oluyor. 
Lisanda rekor 
kıran Başvekil 

Dost Yugoslav başvekili doktor 
Stoyadinoviç Paristen sonra Londra 
ya gitti. Bu münasebetle Avrupa ga 
zettjler~ liyakatli pa.:1v~kil ~a~kında si 
tayi kar yazrhır n~rediyorlar. 

tı. 

Geçen senedenberi de kambZ.1 I 
lar bu namı taşıyorlardı. Son giifl ~ 
de maliyeden kabzımallara katli 
vergisi için tebligat yapılmış, he): 
den bir sene için 1000 - 1200 1 

vergi istenmiştir. 
1 Halbuki kabzımallar senede 1_ 

- 200 lira vergi veriyorlardı. ~ 
bunların isimlerine göre vergi tatlı 
tiğinden vergi mitarında hayli f8t 

Bir F..ransız gazetesinin naklettiği Irk olmuştur. 
ne göreJ B. Stoyadinoviç dört lisan Bunun üzerine kabzımallar ti~. 
bilmektedir: Başvekil, fransızca, ln odasına ve dün de belediyeye Jl'ltı 
gilizce, almanca ve İtalyancayı mü 11 

k l k k d caat ederek bu nam meselesinde t 
emme ~Pıu~~~ ta ır. . . . . edilen fazla vergiye itiraz etJ11İŞ 

Bunu hır hukumet ~efı ıçın hı~ dir. Altmışa yakm kabzımal diifl 
r~kor sa~a~ gazdaete, karısının. k~ ... ~d~ lediyeye gelmiştir. Bunlar kısa 
sınden hır .lısan. ha fazla bıldı~nı zamanda vaziyet düzeltilmezse 
yazıyor: Fılhakıka, Bayan Stoyadıno deki dükkanlarını kapayacaklarlfll b 
vic Yunanlıdır ve Yunanca ana dili d" · 1 d" 
d

. • ınnış er ır. 

ır. -------------
ikinci bir Stavlskl ÖlilnUa üzerinde k8ç 

ka 2 zabit, bir zabit vekili, 3 asker, 4 
kara.gömlekli harekat esnasında al • ---
drklan yaralardan ölmüşlerdir. 193 7 F ransada, iki üç sene evvel bütün 
senesi eylülünün birinden otuzuna dünyaca duyulan Staviski rezaletin 
kadar muhtelif hastalıklardan ve arı den sonra bugün Fransadaki ikinci 
zalardan dolayı ölenlerin miktarı bir dolandırıcılık vakasmın daha mu 
4 zabit, 1 zabit vekili, 19 asker ve hakemesine başlandı. 

rezaleti Ura çıktı 
Dün Sultanahmet Sulh ikinci c t 

mahkemesinde, sebze halinde ~ff 
vecilik yapan Stavri isminde b• 
nin sirkat iddiasiyle duruşmasıf18 

karagömleklidir. · Yine öyle sahte çekler üzerine ya 
pılan bu dolandırıcılık belki Staviski Giornale d'ltalia gazetesi bu ma-

lumatı verdikten sonra söylenen rak hadiseşinden biraz geri kalıyor, fakat 
40 milyon frank gibi bir paranın mev kamlar haricinde hiç bir zarar ve tele 
zuu bahsolduğu bu sahtekarlık, her 
halde ufak bir hadise sayilamaz. 

Hakikat~n. bu dolandırıcılık hadi 
sesi, Staviski rezaletinden sonra, bü 
yükHik itibarile ikinci gelen bir va 
kadır. 

Hadise dört sene evvel meyda""";a 
~ıkarılmıştır. Fakat, tahkikat ancak 
bugiin bitirilmiş bulunuyor, ve an 
cak, sucluları itham edecek kafi dere 
cede delil toplandıktan sonra bugün 
davalarına başlanıyor. 

Suçlular arasında bir de rahip' bu 
lunmaktadır. 

Otuz senedir F ransrz adliye tari 
hinde bir suçlu mevkiine hiç bir pa 
paz gelmemişken, bu rahibin böyle 
bir dolandmcılık hadisesinde suçlu 
bulunması göze çarpıyor. 

Rahip, bt\&hadist:de kendisinin bil 
miyerek rol oynadığını, yapmak iste 
diği §eyin bilakis, iyilik olduğunu söy 
lemiştr. 

Pa;aları çalmaktan asıl suçlu olan 
bunu arkada§ma borç olarak verdiği 
ni, kendisinden alıp tekrar kasaya ko 
yacağını söylemiştir. 

kılmıştır. . 
Davacı Vasil tarafından Sta~ 

isnad olunan suç bir müddet c~~ 
dayısı ve tavrinin ortağı olan r 
sinin sebze halinin ortasında ~; 
sektesinden birdebire öldüğü dıı1'1 
iizcrini arayıp cebinde bulı.Jlıt 
250 - 300 lira kadar parasını t\ 

sıdrr. l'1 
Stavri dünkü duruşmasm~ 

0 
iddiayı şiddetle red etmiş ve şahıt 
rak dinlenen, Kani ile B11il' 
şöyle ifade vermişlerdir: 

" Al k · · ·ıd .. ... . . Stı11 - e sı o ugu zaman 
cesedin cebinden bir zarf çıkar~ıdıl 
zarfın içinde elli lira para gof 
Başka para yoktu.,, '( 
• Diğer şahitlerin dinlenmesi J~ 
duruşma başka bir güne bıra1' 
trr. __/ 

TUrkln vapuru ltall 
kurtarllamadı ti 

Evvelki gece başlıyan fırtın'~ 
çok yerlerde hala dinmemiş. bu 
den yola !Srkmış olan vapurları~ 
çoğu da en yakın ia!celelere sığırı 6#_ 

Fırtınadan dolayı 1!ıı' udanya (1 
rinde karaya oturan Türkan vaP~ 
nun vaziyeti tehlikeli görülmekt~ 

Vapurun 620 tonluk eşya 

getirilmiştir, henüz yolun yapılma • 
mı~ olan yerldrile bakımı vilayetlerin 1 

hususi idarelerine ait olan kısımlar
da ise hu teşkilat yoktur. Ve bu yüz 
den yollarrmız her tarafta büyük ze
rarlar~ görmektedir. 

- Şifmanlamıı mıyım, zayıfla mıı mıyım? Beni naııl buluyoraun? Mahkeme kararını bugünlerde ve 
recektir. 

540 tonluk kramı kurtarılmıştır. t 
Fırtına hala devam cttiğindeıı 

minin kurtanlmasr için bir kaç giill 
lrşı1masx icab etmektedir. -=Seni tekrar buluyorum.. ' 



DELiPETRO 
ve Mençikof 

~lls Çarının hayatına 
ait bir hatıra 

YAZAN: Nizameddin Nazif 
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ŞEHıR HABERLERi 
Hirice demir satışı
nın meninden sonra 

Dost Yunan 
gazetecileri : 

1 
DUn ,ehrlrnlze ge"cHler Hurda maden ih 

J tiu ~?ünkü gazeteden devam) 
tında b~~umdann en tatlı hatrrala
sa Re~k 1~1 de veziri ile tanışması ol-

ki b• :~-ü• ruble f ırlatb 
çocu ara ır guu• Y eziri Alek 
kaçtı. İtte müstakbel bat v b' . . 

Dost Yunan başvekili Metaksasm 
memleketimizi ziyareti münasebetile 
dün saat 1 7 buçukta Romanya vapu 
ru ile Yunan gazetecileri şehrimize 
gelmişler ve rıhtımda Basın kurumu 
namına bir heyetle c;ehrimizde bulu 
nan Yunan gazetecil~ri ve diğer mat 
buat müntesipleri tarafından karş· 
lanmışlardır. 

racatı yapanlar 

Kızılay fakirlere 
IJardım ediyor 

Kurumun Aza adedi 
çoğaldı 

lıtanbul kızılay kurumu batkanı 
doktor bay Neşet Osmar. kmlayın bu 
yılki çalı§maları etrafında düne kendi
siyle görüıen bir arkadaşımıza şunları 
ıöylemittir: 

be)j P tır. 
ca ene~r~ saltanatının bütün devamın 

, olan Yıarkadaşı ve en zeki taraftarı 
~1en ~cşhur Aleksandır Sergiyeviç 
8İni~j1 

ofla nasıl tanışmıştırr bilir mi 

ik f1 Rusya çan ınncı 
sandır Men; o a f bö 1 kartılat 
Piyer, hayatta ilk de a Ye 
tılar.,, • • • 

• . l b Aleksandır Bilahare amıral o an u p lt 
S . . M "k f tarihe u ava 
ergıyevıc ençı o d" · 

harbindeki hareketleriyle ken dını ~~ 
Perapalasa misafir edilen dost ga 

zeteciler pazartesi gününe kadar şeh 
rimizde kalacaklar ve pazartesi günü 
gelecek olan Başvekil Metaksc:.s ile 
birlikte Ankaraya gideceklerdir. 

Bu yasaklan kendi
leı inin istisna edilme

sini istediler 
~111111111> ~ '1111111~ 

--

=-_:==-=- Avrupa devletleri arasında ~aş ~ 
lıyan s:lahlanma yarışı demir pıya ! 

" - Kızılayın bu yılki çalışmaları
nın en haşır.da aza adedinin artması 
gelmektedir. Muhtelif şubelerimizin 

R 
t~0t~8 kaynaklan bunu şöyle anla -

Dar: 
b .. .. evnnı 

çimlemi; Petronun utun lar k 
Rusyanm en mühim siması, 0f .. ki~ 

sasında büyük bir buhran doğur- ~ 
kaydettiği .ua adedi hissolunacak dere 
cede çoktur. teberrü işlerinde de bir 
tezayüd vardır. Alınan yek\inlara naza 

~}'i;nyel Mençikof adlı bir sarhoş 
~ki b~rlll~vi gözlü, sarı saçlı gayet 

oglu varmı~. Adına ( 1) 

Aleksa k 
ker ç kş a ~erlermiş. Herif kafayı çe 
~Ün e er oglunu pataklarmıq. Bir k... Ço ~ .,. 
~Cl§ın cugun canına tak etmiş, almış 
tıın11 1 kaçmış. Bir küçük esnafın ya 
'Çır~k olarak yamanmış. Ve gel 
SttaJtı~ gıt zaman ~arşıda kendisi gibi 
oJınu ed~n. bi1: başka çapkınla dost 
~ 13 ~. Bu ıkıncı çapkının adı Aliyoş 

ı trovkind" B ır. 

İçin kod~. babasından dayak yediği 
'tı14tır Yu.n~ bırakıp Moskovaya kaç 

, d'llkl~ 1.k~sı de sefaletin çocukları ol 
lıınnı ıl ıçın gün geçtikçe birbirlerine 
lııı.ı1ı 1~dar; ve nihayet ayrılmaz ol -
"'eti'Y ar •r. Burada sözü A. T olstoya 
~Yne~r~k~ Ve bu kısmı yeni eserinden 

''b· tıbas ediyorum: 
y 'ltr ·· 
'Uıa Run, Aleksa!ka ile Aliyotka 

lltağ~ ~ğı k~na!'111da balık avla
~d, 0~1lnııılerdi, Bırdenbire kar!ı kı 
it. Uran bir çocuk gözlerine çarp-

ll~fZı astarlı bir kaftan gİymİf 
il\ da u socuk çenesini iki yumruğu 
~iltnıı ve gözlerini sulara dal _ 

~· 
~llf!t ~ka o~~. sırtındaki güzel Jcaf 
li. Ve ~ bıçımı olmadığını farket 

rt da \'e ~ne ~arketti ~ ilerideki çayır 
~ll }> ha otede genıt cephesi gözü 
~~ b;obrajeski sarayının etrafm 

1 b \te ır takını kadınlar koşufuyor • 
ti lr~~r ~ağmşırorlardr. Belliydi ki 
~ cocu'"aybeuiklE>ri bir .~eyi, belki de 

liitı b t!u arıyorlardı. Fakat cocuk 
lr ~o;-, hat u hağmımahra kulak ~asmı
~da la :gizlenmeğe çalışıyordu; 
~a :;rada yanından bir tat alıp ır-

AJ· 1Yordu. 
lj>o'ka • • J d' ......._ y :r ona sınır en ı: 

~· ~Otk~hu ! ~edi, taı atmn .... Balıkla 
~sin uyorsun, kaçıyorlar Hem 
f\ sen? 

~ ll'tnrıı k f l . cev, a tan ı çocuk tok bır aeı 
I> Verdi: 

D 1. p n baıe ı ı n 
yaşamış ve e ı etronu k .. 
. P .11 • ugra"' yara sur 

cı etronun sı esıne 

gün edilmi~tir. 
• • • 

T .h. . l n•anlara mil an ı pıyes ere ve ro • h 
Ji hüviyetlerin hcıtıralarma ~~ ta; 
bir rejimin diyarında bile yanı lvyb~ 

• . da b"l böy e ır san at ve edebıyatm 1 e .h. 
ehemmivet verildiği günlerde tan 1 

romancıİığa karşı dil uzatmanın ma 
nas:zlığı kendiliğinden anlaşılır. . 

Türkiyede romanlaştırılmış tarıh 
veya mevzuu tarihe temas eden ro .~ 
man günün en lüzumlu eseri ve gu 
nün en manalı romanıdır. 

Nlzamettln Nazif 

Karasu'da 
Belediyenin yadtığı iş 

İzmit muhabirimiz Cevdet Baykal 
geçenlerde o havalide dolaşırken ~~r~ 
suya da gitmiş, ora.da gördüklerinı ışıt 
tiklerini yazıp bize bildirmişti: 24 ey 

llıl tarihli sayımızda çıkan bu yazıda o 
civardaki tabiat güzelliği anlatıldık
dan sonra bir ara .c:Ja şöyle denilmek
teydi: 

" İlk evvel aklımıza bu 400 evlik 
kaza merkezinin belediyesi var mı ıu· 
ali geldi; doıtlar "var'' dediler; sözÜ
müz tehir ortasında bir eübreliie takt 

lır, sokaklar piılik içinde yüzerken ço 
cuklar çamur oyunu, *likanlılar kah
vede tavla oynuyorlardı. " 

Karasu belediye reisi B. Şükrü Sa 
ka bu yazıya kışmış; gazetemize gön
de~diği bir mektupta muha~irimiz hak 

k -..:ı - e haksız ttı.:avuzlerde bu
ıuua agır v 

lunmakta, Karasunun tarihi hakkında 
U d. malümat vermekte ve re zun uza ıye . . 
. ı·v· d b 1 dug-u da;reyı ve ıcraatını 
ıs ıgm e u un · 
müdafaa etmektedir. 

Karasu beJe.:liye reisi kendisini ve 
_ • 1 • "dafaa etmekte haksız-

yaptıgı ış erı mu .. 
d. M h b" . 'ze tec:ıvuz etmekte 

ır. u a ırımı 
haksızdır. 

G t . d ·ıntişar eden yazıda aze emız e . . . 
k d. . t u"z cdiJrr.emıştı: ış ba-en ısıne ecav · . . 

muş bulunuyor. ~ 

Yunan gazetecileriyle birlikte ge 
len Atina matbuat cemiyeti reisi Za 
firis seyahat etrafında §Unları söyle 
miştir: 

Bilhassa İngilterenin silahlan- ~ 
mayı arttırması, dünya demir fi ~ 
atlan üzerinde mühim tesir yap- ~ 
mış, demir istihsal mıntakalan- ~ 

= nın bir çoklanndan demir almak j 
" Gelirken büyük bir fırtınaya tu 

tulduk. Fakat Türkiyeye gelmek ar 
zusu içimizde 0 kadar kuvvetliydi ki 
bize her türlü cefayı unutturdu. Biz 
sizleri dost değil, kardeş olarak tanı 
yoruz . ., 

--<>-
Esnaflar bayrama genlf 
mikyasta lf'lrlk edecek 

29 birinı.:.iteşrin Cumhuriyet bayra
mı hazırhklanna başlanmıştır. 

Bu yıl esnaf cemiyetleri bayrama 
geniş mikyasta iştirak edecektir. Bu· 
nun için şimdiden ticaret odası esnaf 
§Ubesi müdürü Kazım Yorulmaz bü
tün cemiyetlere bir t~mim yapmış. bay 
rama ne şekilde iştirak edeceklerini 
sormuştur. 

Her cemiyet reisi bu hususu idare 
heyetiyle görüştükten sonra iştirak 
nisbetlerini şube direktörüne bildire
ceklerdir. 

Öğrenildiğine gör!; berberler ı~e 

miyeti Cumhuriyet bayramı şenlikleri 

için bir kaç otobüs kir.1liyacak, ve her 
birini süsledikten ıonra en usta ber
berlerden bil" kafile otobüslerde, bir ka!r 
mü~teriyi traş edecektir. 

Bundan başka bu yıl Cumhuriyet 
bayramına İzmir esnaflarından bir ka
me de iştirak edeceğinden bunlar için 
de ayn bir otobüs kiralanacaktır. 

yeniden bir çe§me yapıldığını. bir park 
vücuda getirildiğini, Atatürk büstü 
konulduğunu, kasabanın lüks Jimbala
riyle aydınlatıldığını. ~imdi de su ve 
mezbaha islerinin temini için çalışıl
<lrğını söy!Uyor ve bunların kaymakam 

la iş, el ve yürek birliği yapılması ~ure 
tiyle vücuda getirildiğini ilave edıyor. 
Muhabirimiz mektubunda~ bunlardan 
kaymakamın faaliyeti eser~ olarak b~h 
setmiş ti; belediyenin de hız met ve ~ş-

t . k" . ··- r.mek bizi memnun etmışıra ını ogre . 

imkanı büsbütün kaybolnıuıtur. -,= 
: Bizde heniiz demir istihsal e-
) dilmediğinden gerek inşaatta ge § 

i rekse terkos, hava gazı ve diğer j 
= umumi hizmetlerde kullanılan ~ 
ğ = 

•_z_-== malzeme için icabeden demiri bul 5 
mak güçleşti. Ayni zamanda de- i, 

-
-_:ı==--=-- mir il~ iı yapan demirden eıya i- ğ 

mal eden fabrikalar da demir bu- İ 
__ E lamadrklan için büyük mlişkilata j 
;: uğramışlar, bu yüzden demirden \ 

yapılan eşya Hatları derhal yüzde 

elli gibi büyük bi:- fark ile yüksel 
_ miş ve bir çok fabrikal:r işleye
ğ ı..:ek demir bulamadıkları için ta
~ tili faaliyet etmişlerdi. 
~ Bu 1-aziyeti göz önünde tutan 

~ hükümetimiz, her türlü döküm it 
g }erinde kullanılan hurda demir ve 
~ emsali madenlerin memleket ha
g ricine çıkmasını knti surette me-
~ netmiştir. Bu suretle bir çok dö- f 
§ kümhaneler hurd:ı. di~lileri ve em i 
~ sali bur.da demirleri izabe suretiy 1\ 
g le imaHitJarına devam etmek im-
~ kan ·ıe fırsatını bulmuşlardır. 

i Konu§tuğumuz bazr hurda ma
l den ihrzcatçılan ise memleketi-
' mizde kullanma sahası bulunmi-

,: yan teneke kırpıntıları, galvaniz 
tortusu, matbaa külleri, maden ta- s J laşları gibi bazı iptidai maddele- ~ 

\ rin bu memnuniyet haricinde bı- Ş 
t rakılrnasını istemektedirler. Ayni a 
\ tüccarların ifadesine göre bu kabil g 
j mallardan hanlarda ve ardiyeler- ~ 
\ de 500 tondan fazla ince tcne~e 1 
f kırpıntısı ve yüzlerce ton galvanız s 
l tortusu ve muıhtelili adi izabelerin § 
j den müstahsil ı.:ürf olarak külliyet ~ 
\ li stoklar bulunmakta, bunların da ~ 
i hiç bir fabrikada kullanılmadığı ~ 
\ söylenmektedir. Ellerinde bu cins j 
j stok malları olanlar, aynca hükQ % 
~ mete mür~.:aat ederek mallannın g 

ran kurumun bu yılki tc.•~emmüatı ge
çen senekinden çoktur. Kızılay sanat 
evinin çıkardığı eliıteri memleketin 
muhtelif sergilerin.de te§hir edilmiş ve 
çok rağbet gömıÜ§tÜr. Bu sayede aa
nat evinde çalrp.n 70 den futa işçi ve 
fakir türk kadmlannın maiteti temin 
edilmiştir. 

Veremle mücadele kurumunun E
renköyilndeki verem ıanatoryomuna40 
yataklı bir pavyon daha illve edilmesi 

ne karar verilmit ve in§Sat itlerine 
başlanmıştır. 

Yeni pavyon 4ört ayda tamamla-
nacaktır. 1 

Bu yıl kurumumuzun muhtelif kol 
tarı kendi mıntakalarmdaki ilk okul
larda okuyan 1900-2000 çocuğa da yi 
yecek verecektir. 

--0--

Kadın heklmlerl toplant ısı 
Türk Ginokologi kurumu bu sene 

nin ilk toplantısını, dün Beyoğ!unda 
Tıp cemiyeti binasında yapmıştır. 
Toplantıda geren senenin idare heye 
ti faaliyet raporu, genel sekreter ta 
rafından okunmuş ve ittifakla kabul 
edilmiştir. Bundan sonra yeni idare 
heyeti intihabına geçilmiştir. Birinci 
başkanlığa Profesör Kenan Tevfik 
Sezenel, ikinci l>ajkanlıklara Doktor 
Orhan Tahsin, Profesör Al Esat ve 
genel sekreterliğe Dr. Ahmet Asım 
Onur seçilmiştir. 

Cemiyet azası Umumi Harpten 
sonra ilk defa önümüzdeki mayısta 
Amsterdamda toplanacak olan Arsı 
ulusal Kadın hekimleri kongresine iş 
tirake karar vermi§tir • 

Veni \'Ocok kUtftp
hanelerl Bfılacak 
Şehrimizde Çocuk esrigeme kuru 

munun yardımile kurulan ilk çocuk 
kütüphaneleri bu yıl çok alaka uyan 
dırmış ve yapılan istatistiklere göre 
on bine yakın çocuk kütüphaneden 
faydalanmıştır. 

~ ş· ' 
~' 'tndi emir verir, kelleni keı _ 

, b 1 k· ... ,cler tenkıd cdılme-
şınc.ıa u unan ı .. . tir. 

Bclcr.liye ile kaymakamlığın el ve 
- = 6 paraya çevrilmesini istiyecekler ~ 

Önümüzdeki yıl da kültür direk 
törlüğünün yardımiyle Fatihte bir 
kütüphane da.ha kurulacaktır. Bun 
Jardan başka §ehrin muhtelif temtle 
rinde belediyeye ait binalarda dört 
kütüphane daha meydana getirile 
cektir. 

'lıl.' 0 
zaman kim olduğumu an 

ite ~eki 
il lldi8j ".e .çaplan Aliyo§ka Carm 
ti~ bildi~~~· _küçük bir çocuk olduğt: 
ı. t'tet be~ ısın bu kmruzı k.aft.anl· 
t ~ecİkın ıtn:ı kim olduğunu çakmal· 
~~l'l b kdı. Cocuk hakikaten Pet. 
ı b11 ı~t .. ası değildi. Fal~at Alcksa:-
ttıdi: ... ayr gösteremediği için 1~ 

......... ~ 
:~\'dar ·~:_ nrltac!af ! Bize b?r parÇi' 
t-~ bir ~ıı<.~c8i geıiraene ... Sen zen -
'" -.\>ın ... be t- ~l' ~Vd çocuguna nziyorsun .. 
a!..'~li!t c a~ ~~eği getirirsen deliği 
C\~ı~11 1 

e~~nhnış bir if,neyi bir yanıl 
~.. t>amp öbüründen çıkaraca _ 

t~c şUndi .d. 
'=tı ~~erkeks gı ~ e~7k ~lamam. 
~ en soyledigın ~eyı yap&.r 

~ etr0 b 
l' l'el'de u cevabı vere~ek bulundl• 
ete J... n Ç:>culd<ır.'1 d:ıha yakın olan 

'"!lu· 

ğe alışmalıdırlar. 

K b 1 diye reisi. caddeler a-
arasu e e . d"ld' -· . 

yürek birliğiyle çalı~~sı muvaffaki
yet için ehemmiyetlı cır esastır. çıldığmı, bir çe~me ıaır.ır e 1 ıgını, 

_:____--~----~~~--~~~-

veni beş lirahklarımız 

... 

'i dir. ~ 
E = 
filllll 111111111111lltı1111111111111111 il il lll11111lll lll1t111Ullllll11111llllllI?. 

HURUNa abone olu
nuz ve abone ediniz Kütüphanelere ait binalar yakında 

tesbit edilecektir. 

Kuruçeşme kömür depoları davası neticelendi 

Depo sahipleri tazmi
nata· mahküm oldular 

rarlarm tazminine mahkum edilmiş 
lerdir. 

......... . 
~ AJe~di ba:ıla ! . . .. 
~~~-1.tı b~· ~rhal büyük bil· iğne 
~ttı~ bir )'.: ·~·ik geçirdi ve ooylediğj 
h!) ~ çık a~dan sokup bir yan:ı-
1\~~il . ardı. Bu hal Petronun col· 
Vi 1%c$lnı1 iıti. Hemen sulara daln I 

Kuruçeşmede evleri bulunan bay 
Salih isminde bir zat, sahilde bulu 
nan kömür depolarından çıkan tozla 
rm gerideki evlerde oturanların sıh 
hatlerini bo?'.duğunu, hu yüzden hiç 
bir zaman pencere açılamadığını ev 
lere kiracı bulamadığını söyliyerek 
depo sahipleri aleyhine dört sene ev 
vel bir dava açmıştı. 

!3undan başka, her depo, kömür 
yıgınlarmm sathi fevkanisinden iti 
b~ren ~~anya doğru beş metro 
yukseklıgınde bir duvar ve duvarla 
nn üzerine de da.hile doğru ikişer 
metro uzunluğunda markiz incıa ede 

" "" ı tt: arın Y d .... ~ b . ., oiç dü .. anına var 1 .ve ıgnc · ... . • . 
blİr l\lltdı Şunmeclen kendı .ranağ1 . ı ki rm c!ün2en i~!=r ren r.:er!:ez bankasınca <legıştırılmc 
~l>~C\§~d tıpkı Aleksa~<a gibi ö Yeni he§ lıra J-lü~fımet beş liralıkların tebdili için .. on s_en~.li~ bir mü~let 

bır kahk an çıkardr. Ve ağız do sine başlanmışt_ır. de yeni paralarımızın ön ve arka yuzlen gorulmektedır. 
aha savurduktan 10nra ayrrmı§tır. Resım 

Bundan başka Kuruçeşmede evle 
ri olan diğer bazı kimseler de ayni şc 
kilde depolar alerhine dava açmış 
]ardı muhtelif safhalar gösteren bu 
davalar hakkında dördüncü hukuk 
mahkemesinde karar verilmiştir. 

Karara göre: kömür depolan sa 
hipleri evlere ve eşyalara verilen za 

ceklerdir. . :s 

~u inşaat da ehlivukuf. tarafından 
vcnlen rapora göre her bir depo ta 
raf~dan 5000 lira sarfiyle vücuda 
getırılecektir. 

.~yrıca vapurlardan depoya kö 
~~r .?·üklctilir ve bo~ltılırken etrafa 

omur tozu saçılmaması ve havalan 
maması için kömürler ıslatılacaktır. 
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Büyük Polis Hafiyelerinden Birincisi: 
Hanği takvim 

dogru 
Pinkertonun Maceraları 

~ YazaÔ: Vo~tgang Haynr:h -- Tefrika numarası: t2 ~ Rumi mi, Efrenci mi? 

Plan, bozuldu! 
B :r ok"'Uyucumıtzdmı aldığımız bir 

mektupta takdim mesekleri ii.zerine 

itfaiye niektebini -bifr 
renlere diplomaları. 

verildi 
şu rnütalea yürütülmektedir: 

Türktyedekl bfttOn itfaiye mensup'ar• 
Plnkerton; Amerlha tarihinin seyrini 

değiştirici raf oynadı! 

Sayın gazetenizin 30. 9. 937 gün 
lü nushasında (takvimler) hakkında 

intişar eden bir._yaz.ınız münasebe - Dahiliye veka~etinin yeni bir el11 
tiyle bu mevzu uzerınde ben de can-ı , r 
ıanan fiki~ ve düşüncelerimi bildi:. - ire mekteo" ten mezun o~ acaklB Amerika Birleşik hükumetleri, 

iki taraf olmuş, biribirZeriyZe bo
ğuşur'L<ırken, Cenuplu'L<ır, ŞimaZ
liZerin cumhHrreisi seçtikrleri Ab
raham Linkolne karşı sfüka.sit 
hazırlıyorl.ar. Bunu öğrenen polis 
kafiye8i All.aıı Pinkerton, cumhur 
1'eisine gizlice seyan~t tavsiyesini 
kabul ettiriyor: 

olarak Vaşingtona vardığını öğrenin 
ce, şaşkına döndüler! mek arzusıyle şu mektubu yazıp gon r; • • 

Ertesi sabah, Ahraham Linkoln, 
Harrisburgta mukarrer nutkunu söy 
lcdi ve öğlen vakti, belediye reisi bal 
kon önüne toplanan kalabalığa cum 
hurreisinin rahatsızlığından ve istira 
hate ihtiyacından bahsederken, o, ma 
iyeli ve Allan Pinkertonla birlikte 
"İstiklal binası,, m gizlice terketti. 

Kapalı bir araba cumh urreisini is 
tasyona getirdi. Orada, ağır hasta bir 
adamı yanmdakilerle beraber Vaşing 
ton devlet hastahanesine götürt.cek,. 
okluğu söylenen tek vagonlu hususi 
bir katar, duruyordu. Bu "ağu has 
ta,, yanındakilerle beraber trene bin 
di. Ve tren memurlarından bir tane 
si bile, trene binenin cumhurreisi ol 
duğunu bilmeden, hususi katar hare 
kete geçti. 

Her şey yolunda gitti. Vagonun 
ışıkları söndürülmüştü. Hic kimse 
içerisine giremiyordu. Abraham Lin 
kolnün bütün seyahat esnasında içip 
yediği de bir fincan çayla bir dilim 
ekmekten ibaretti. Bunları da Allan 
Pinkerton, küçük bir istasyondaki 
süreksiz duruş sirasrnda tedarik ede 
tek kompartımana getirmişti. 

Baltimorda korkulu dakikalar geçi 
rildi. Çünkü, o zaman orada trenler, 
~oşulan atların yedeğinde bütün şeh 
rın ortasından VCl§ington istasyonu 
na kadar çekilmek, mutaddı. Lakin, 
~ehlike bahs mevzuu değildi. Balti 
mor, geceleyin tarnamiyle tenha idi. 
Sokaklar bomboştu. Hiç kimse, o sı 
rada ' katarla geçenlerden birinin Ab 
raham Linkoln olduğunun farkına 
varamadı. Farkına varmak şöyle dur 
sun, böyle bir ihtimal hi ~ kimsenin 
!klma gelmedi bile! Şehi~ derin bir 
Jessizliğe dalmış, mrşrl mışıl uyuyor 
:iu. Uyandığı zaman, uyurken görme 
:iiği bir rüyayı göremediğine yana 
caktıl Yahut da, geceki geçişi gün 
düz Ö~renince, uyanıkken rüya görü 
yorum, sanacaktı! 

Baltimordan sonra da, hususi ka 
tar, var hızla yoluna devam etti. Yol 
da hiç bir arızaya uğramadı. Vago 
nun arka sahanlığında, ayakta duran 
Allan Pinkerton d.ilu ruve!verini elin 
de tutuyordu. Herhangi bir şüpheli 
İ§aret üzerine, derhal ateş etmeğe 
hazırdı. 

. Demir yolunun, muayyen her ge
çıt noktasında, bir ışık şemşekleni 
yordu. Bunun üzerine polis hafiyesi 
sesleniyordu: ' 

-Her şey yolunda mı? 
Ve karanlıktan, ajanm sesi işitili 

yordu: 
-Yolunda! 
Bu hal, bütün seyahat müddetin 

ce, belli merhalelerde tekrarlandı. Ve 
sık sık olmak üze.re 1 

Her şey yolunda mı? 
-Yolunda! 

~ ovelverlerini boşuna doldurmuş 
lar, hançerlerini boşuna bilemişlerdi. 
Kendilerine bu ne müthiş oyundu. ! 
Av, ellerinden kaçmrştı! Hem de ge 
ce vakti kendileri hiç sezmeden, gız 
lice aralarından sıyrrlarak geçip git 
mek suretiyle! 

Ah şu Allan Pinkerton ! Şu ilk 

deriyorum: 
Malum olduğu üzere şimdiye ka

dar katoliklerin takvimi ortadoksla -
rm tnkviminden 13 gün leridir. BG 
far!~ her yüz senede bir gün fazla -
laştrfrına göre 5000 sene sonra 63 
gün ve 10.000 sene sonra d3. l 13 
gün olacak demektir. 

Şu hesaba nazaran bir takvim en büyük detektif; şu en büyük po 
lis hafiy'!!erinin birincisi! Kurulan mensupları kı§ mevsiminde yılbaş1 
planın altını üstüne getirmiş, tasarla bayramını idrak ederlerken, diğer tak 
nnn ~eyleri bir hamlede bozmuştu! vim mensupları ydbaşmı yaz rr.evsi· 

Gizli muharebe cenuplulamı aley minde vapacaklar ve sair dini yortu 
hine ohmık. bitmişti . Simdi aleni mu günleri. ona göre tehalüf edecektir. 
hareb-e bao;lıyordu . Allan Pinkerton, 8. k h' · t' l k tl d 
Ahraham Linkolnün dostu. bu saha h ~rk5ot kv!mrısı_nıyan mern_ e e tae:aef 

. . er ı ı a ı ayn ayrı • 
da da ondan yard·rmm esırgemedı. l dır bazı l d bu ı'kı' 

~ .. h tar arı var , yer er e 
Açıktan acıga suren mu are.bedc de .. sındaki 'htT' f ticesi ola . l h"k" I . . . 1. k'l" zumre ara ı ı a ne 
şıma u umet ermın gız 1 teş 1 at k ·· sif hadiseler vukua gelmek~ 
. l .. 'd . B 1 k "B· b ra mues 
\s ennı ı. ar~ ettı. u ar~ I ın aş~ tedir. (Ahiren t'ugoslavyada evvel~ 
Allan,. l"~mı altında faahyet gösterı denberi hükmü cari olan rumi tak • 
yordu Bu yarr iğreti ismi taşıyarak, vimin efrenciye tahvili istenilme!İ 
her zamanki gibi başarılı! yüzü~den mühim vakalarm cereyan 

F e~k~lade .':stalı.klr . or?anize ~di etmesi gibi) 
l~n gızlı teşkılat, şımal~~lerı~ kendıle Bu takvimlerden birisinin diğerine 
rınden daha cesur ve curetlı cenuplu nazaran daha doğru olduğunu kabul 
lara k3rŞI gal~o gelmelerinin sonun etmek akıl ve mantık icabından ol-
cu sebebi değıldi. Bilakis, bashca se d .... ·· h 'ki f b k b b. 1 ~ uguna gore, er ı tara u no ta-
eBı. d . da ittifak etseler Cle bundan böyle 

u macera a ortaya koyuyor, kı .. 'f k h"'d' 1 · .... 
Alı P . k t h An ik muessı va a ve a ıse erın onune 

an ın er on, cm ler a cum . d h · · 
hu · I · d Ah h L' k l .. gecılse a a ıyı olmaz mı? 

rreıs erın en ra am ın o nun , 
hayatında mühim rol oynamış, hem Bu mesele şimdiye kadar orto 
de Amerika tarihinin inkişafında, en doksların frenklere peyderpey ilti • 
karışık bir devrede ehemmiyetli tC6ir hak ettiklerinL ve e&enci takvim 
icra ederek, vakalann ve tarihin seyri taraftarlarının günden güne çoğaldı 
ni değiştirmiş, bu seyre şu ve bu ğmı görüyoruz. O halde, bu tarzı ha 
istikameti vermiştir f reketin doğruluğunu kabul eden or-

Eğer bu olmasaydı veya şimalliler todoks dini yüksek makamatın bunu 
hesabm.a değil de cenuplular hesabı alenen ilan etmeleri ben ve benim gi
na fa~lıyete ge ~seydi, işler tamamiy bi binlerce kişinin tenvir edilmesi 
le tersıne çevrilebilecekti l icabeder kanatindeyim. 

Güzel Lavra ve Bu kanaat ve düşüncemi bildiren 
kardeş 1 eri ! şu mektub;ımu~ s:=ıym gaz:tenizde 

. . yer bulacagına umıd eder denn saygı 
Yarmkı tefrıkada, Allan Pinkerto lanmı sunamn. 

nun bu macerası ba~layıp bitecektir! Karilerinizden: Zaharya P. lliç 

H ohenhag, Raııd,ol{le G1ttayı 
sevdiğinden bahi.-1 açıyor; onu 
hayli 1'tlmandır sevdiğini, falcat 
gayet soğuk mukabele göriığün
dcn, iztiraba, inkisara 1tğradığını 
söyliycrek, deı:anı ediyorg: 

Bir an, sustu ve sonra birdenbire 
Randolfun elini tutarak, sesi, sıtma nö 
beti geçiyormuş gibi, hararetli ve müh 
tez, : 

- Şimdi sana, benjm en iyi ve en 
sadık dost uma soruyorum, dedi, Git
tayı elde cdebile"eğimi umabilir mi
yim? .... Zanneder misin ki? 

Randolf, cevap vermekte güçlük çe -
kerek. bir tercddüdi.i müteakip, kaça· 
maklı bir cevapla müşkül vaziyetten 
sıyrılmağı denedi: 

- Sana korr olarak Gittadan daha. 
iyi bir kız ve Gitia için de, koca olarak 
senden daha iyi bir delikanlı tarumıyo. 
rum. Benim iyi yürekli annem de. Be

ninle Gitta bir çift teşkil etseydiniz, 
l•endini bahtiyar sayardı. Gitta, mü • 
kemmel, harikulade bir mahlüktur. 
Fa.kat, kalbini okuma1r, kalbine nüfuz 
etmek, zordur. Sonra, k~ndisini her
hangi bir şeye iknaa c;:ıhşmak da, fay
C:asrzdır. Bilakis, böyle bir teşebbüs, 

zıddına bir tc3ir icra eder. Dolayısiyle 
de, bu i~le kendin uğra.E;malı ve hem· 
~ircmle konusmahsın. Aziz Hans 
Geor!"", benim yerine gelmesini en :z:iya 

Edebi Roman : u 

SEVGi; 
Uyanınca •• 

Yazan: Maks El 
de arzu ettiğim şey, senin beliren hül
yanın hakikat şekline bürünmesidir!. 

- Gitta, Vayteneke gelecek mi, 
Kurt? 
-Umarım? 

- Sade umarsın, ha'! 
- Han.s Georg! Bir şey olacak, diye 

sevinilirken, çok defa araya ne girece
ği, asla bilinemez! 

Hohenh::ıg, sessizce başını sallıya _ 
rak, hakverdi. Dostunun cevabı ve çe

kingen hareket tarzı, onu endi§elen • 
diriyordu. Bu konuşma mevzuuna tek
rar dokunmadan, Kurtla birlikte ga
raja gitti, oraya. çekilmiş olan otomo
bile bindiler ve eve döndiller. Vayte • 
nek şatosunda Randolf, ayrıldı. 

- Teşekkür ederim, Hans Georg! 
- Te§ekkilr edecek bir şey yok, aziz 

Kurt! Annene hürmetlerimi bildir .... 
ve, hemşirene de gönülden selimlan
mı ! . 

Lindenhof çiftliği yolunda, Randolf, 
<lostunun sözlerini düşündü. Hans 
G-.,org, Gittanın reddedici tavrundan 

itfaiye mektebinin ilk devresin: 
bitiren mezunlara dün saat on altıck 
diplomaları verilmiştir. 

Merasimde vali ve beledyie reisi 
belediye reis muavinleri, beldiye 
erkanı, şehir meclisi azaları ve bir 
çok davetliler hazır bulunmuştur. 'ı 
Davetliler mektebin geniş salonuna 
alınmışlardı. 

Merasime itfaiyeb andosunun çaldı 
ğı istiklal Marşı ile başlanmıştu. Son 
ra vali sekizi amir kursundan ve 
on ikisi efrad kursundan mezun olan 
lara diplomalarını vererek bir nutuk 
söylemiş ve ezcümle şöyle demiştir: 

- Bugünkü durumuna göre Is 
tanbul itfa.iyesi takat ve değer itibari 
le komşu memleketlerin itfaiyesiyle 
mukayesenin üstünde bulunmakta 
dır. İstanbul ~ehirlisi itfaiyesiyle bi 
hakkın iftihar edebilir. 

İstanbul belediyesinin itfaiye işleri 
yolundaki sonsuz mesaisi hükumet 
merkezinin de dikkatinden kaçma 
mış, bütün memleket itfaiyesinin tan 
ziminde bizi örnek tutmuş ve yeni 
mevzuatr rr.eydana getirmek husu 

bir aksülamele uğrar, diye korkmuş -
tu. Şimdi, Hohenhagm Gittayı eski 
den çok daha hararetle sevdiği müşa
hedesini tesbit etmiş bulunuyordu. Bel 
ki de onu cezbeden, Gittanın nobran 
ve barid davranışıydı?! 

Ertesi sabah. - Gittayla o gece ka
nuşmamıştı - "Randolf idare kısmın _ 
daki iş odasında çalışryordu, ki kız
kardeşi içeriye girdi. 

- Guten Morgen, Ifort! 
Erkek kardeşini böyle selamlıyan 

Gitta, bir iskemleye oturdu. 

- Guten Morgen, minik hemşire! 

Ne var? 
- ~na gayet ciddt söyliyeceklerim 

Yar! 
-Yaa!! 
- Sen bana, mali vaziyetimizi o ka -

dar karanlık bir halde, öyle siyah renk 
te wvir ettin, ki düşüne düşüne, bu 
vaziyet karşısında. bir şey vukua gel
mesi zaruri olduğu neticesine vardım! 

- Ve senin fikrince olınası gerek 
eey ne, sevgili Gitta? 

- Evvela Va.yteneke giderken size 
refakat etmiyeceğim. Bu, hiç bir ma
na ifade etmez, azaplı bir vaziyet or
taya koymaktan başka bir şeye ya.ra· 
maz ! Sonra.. ben Lindenhof u ter kedi-
yorum! 

(Arkası ı·nr.) 

Soran, ayni adam; cevap verenler, 
başka başka adamlar .... F cıkat, ı;etice 
bir 1 Demir yolları tam bir emniyet 
altındaydı. Cumhurreisi, va.,.onunda 
rahat rahat uyuv:ıbi1irdi. K:-d;s:nir 
hayatını korumak üzere, l 00 !erce 
kişi uyanıktı! ~--------_....., ________ ...,. ____ ... __ .__,... ______ .... ___ ..., _____ I 

Allan Pinke::-tonu::ı ;- )d·ğı te::lbirle:- { ' 
sayesinde, hususi Iwtnr, ~e:·a!ut nrr i OnümOzdeki pazartesi akş-:ımından itibaren [ 
gramındaki en son yere vardı. J-Ii, 
bir engelle kar§rla§m~danı S A K A R V A sinemasında 

Baltimor istasyonundan Arahor 
~inkolnü sağ çrlmrmtimak hususur 
da ahdeden 9 ki~i ve "Şimale Del' 
şet!,, gizli teşkilatının diğer mensup 
!an, ertesi sah3h, bekledikleri ve kc· 
nma su9adıkları düşmanlarmın oağ 

iraes1ne başlanacak olan 

V A L S D A I~ G A S 1 

sunda bizim yardımımız da 
görmüştür. 

Bu arada itfaiye mektebiııil'I 
hşmasmı yerinde ve uygun btı 
bütün Türkiye belediyelerine 
sup itfaiye amir ve erlerinin b fi' 
ki derseleri takip ec!erek imtih3 
bi tutulmalarını mecbur kılmıştJI'· 

lstanbul itfaiyesi hakkında ~tı, 
retle tecelli eden :;·üksek takdıt 
timattan müftehir olmak pek ' 
de ve haklı olur. Elde edilen bıl 
bu muvaffakıyetler amir ve Jll' 

itfaiyemizin bütün teşkilatının 
mektepte ders okutan bütün ar1' 
ların işlerini benimsemiş oldukl3 

ve yüksek vazife perverliğine el. 
etmekte olduğundan kendileritıı 
dir etmekte hakiki bir zevk du~ 

Mektebin ilk mezunları, siı1 

kazandrğmız ilk muvafakıyette11 

rü ve hakik bir sevgi ve sevinde 
rik ederim. 

itfaiye mensu plan bu nı~ 
betle size izah ederim ki merttle 
ve Türk milletine kar§I omuzfoı1' 
yüklendiğiniz vazife harp cephe~ 
düşamana karşı vatanı müdafa~1 den kahramarılannkinden farl• 
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~~~S~IV~A~ST~O~P~O~L :~"' 
Ordumuzun. ge- Seyit 

çit resmı 
ıza Japonlar 

Bir milyon 
asker 

r;f: ::__ önünde .•. = 
r11ta Numarası : 34 Yazan: Niyazi Ahmed 

J\ •rrercorne ve lktlba• hakkı rn•h*u#dur,, 

hnıet paşa kırık dUkUk donanma ile bile: 

''R.usun hakkından 
geliriıiı !,, dedi 

1 h 
.. k 1 ...... 3k irin arala· 

ıayet zeva ırı ·ur a.... ,. ,. . . 1( 
ii!l'ıe 1tnn :malıarebesi zuhunında sair 
)e c:~~"l 

1
hnhriyc ile beraber Bnhıali

Ye.... 0 tınduklarınıla mnunt bahri-
... '- \"(' . 

tıın tal ':°1§ olduk lan teminat vükela· 
trıi~ 

1
1 ın ve teVf'<'ciihiinii celhcvle -

0 ITia T •• • s· k•' tııne -·r . u:ı:erıne ınop ,.a ayı 
kanı 1 csındcn hir müddet sonra ma-
l'd ı ''ala 'ı 1 1 • . k 1 h- {anm ann-<' tnvın 1 ınan 

·•ıe ,. 1" • • 
adııt... a ıı::ı f uhtar Paşaııın Der~e-" \'\:' ı .. k llıal rı ) : 1 une ~ular kapuoanlık kav 

• 'l'l 1"rnn t • h ı ''r ·. . ayın uyn1 mnı:;Jardır. 
den

1
• la~ Bırı:wi ril.oJa Bahıfılive ı::id-

Hr • ıı: 
~:ı-. .. no n vncrek rjh::ıTJ hac:ı ko -

. "'!IP:a • " Ea a·· .. \'('~•f {' arn :orclıı. Devlet tela-
1 a~ ~u ''" K;,radf'nize <lonanma rr 
h ··•ınga k . ~ 
ı'atr nr:ır \'erilı. Osman Paı::an ona t • ı,; • n ayın f'l i. 
dh·a:hu duyan Knyı:erli Ahmed Paşa 

g; ko~tu a~eyc W! hahriye nezaretin ... 
hahri. .nzır alumııl pa~ayı nldim· 
da h ~~ ıle toplu olarak hiiyiik salon· 

~., "u en. Hemen icrri clalarak· 
)o>' -o . . 
ı't ttıa11 ] sınan Pnşayı donanmaya (u-

c ant . 1· K ~e r k a ·ın er ıyorsunm:. aradenj-
d ni~·~?caksmııı:. O man Pac::a Kara
]ijket 1 1!1~r..z? Ba~mıza büyük bir fe-

1\• getırır. Beni ta,in edin,,. dedi 
·~aı • · · " tr folımud Pa~a • -o :. . 

rında bir çare lmlJular. Kura ç~~e;;ı: 
Kur'a çekilecek. Hangi tlc,·l~te hı~ınc~ 
kur·a isalıet cdeNe o dev1ctın anuralı 
ha lrnmandan olacaktı. t 

Kur'a çekileli. Birinci nu~ıara 
7 
r.-

~iliz amiraline çıktı. Vi Anural \arı 
clay sevincinden uçuyordu. Ba§kll -
manclan mevki ine ~c~ti. Fran~ız donan 
masım ~imale; İnı;iliz donanınasmı ce 
mıha. Tiirk flonanmasını ela yasata m.
nmr etti. Her ıniJlct Veys amiral . \ . r 
Vanclnsın emrine itaat ettı. ' mıra 111 

tayin etti~i semtte rnc' ki aldı.. .. 
Bir de hakıldı ki l\lnlumıdıye u~ 

amharlısmıla lıir knvnaı:.:ına ,·ar. Gem• • • v 
·ı . h ... ,~ıp ran· cı er çmmırym·n ctmış agr ,. n 

rıfıyorlar. Yev i Amiral Vanday ay
na ile baktı. Tiirk donanmasının h:ış 
p;eıııisinde hac::Iar kalkmış. Amiral me 
rak etti. Yıl\ :rin i gönderdi. Ya\'er nl;! 
~i)rsün? Tiirk a kcri jsvan cuni~, pat
rona Ahm,.o Pn"anm kamarasına ka
saturalı ni)hetçil~r dikmi•, Paşayı ha~ 
setmifler. Galeyana sehch nedir? dı · 
ye sorunca nldı~r c:c,·np §U oldu: 

(x) Öl:ii::.lcri dikti = int ı·e ısrr 
etti demek. 

tıı11 O sman Paşayı şikayet ediyor -
l'ad~ • ~an Paşa da senin kadar Ka- E b ı d1ı. nııı lıilir." mukabelesinde bulun- c n e 
~yerli A1iıned Pa§a ayağa lial(tı. Profesörler 

t~:J Ben gidiyorum. dedi. Felakete (Osttnrn/ı 1 ncide) 
l\.t .anın'" rulmağa çalışılmış hareketlerden çı 

di ,.e111~?r~j Alimecl Pn§a !lir selam ver kıyor. Bundan dolayı bu husustaki 
~~ uvuk salondan ve divanlıanc· şikayetler esas itibariyle ne dereceler 

))~ekildi. de haklı olursa olsun mukavelelerin 
a l)nanma Osman Paşa IZumanda - müsaadesi bakımından tetekik olu 

!ltna a !<a:adenize açıldı. Sinop Jimn· nunca .. Ne yapalnn bir şey söyleme 
Lit 8f'rdı. Derken Karadcnizi kalmr.a ğe hakkımız yok,, neticesine varması 

tı diktrıis tabakası kapladı. Fır8ata g<5ı ihtimalini daima hatırda tutmak la 
le i i . ~ olan Rus donanması karanlık zım geliyor. 

() Ç•nde s· ] . ı .. . z· eh" f .. 1 d 1 . h ~ ınop ımanrna ıucum ettı. .ıra ecn ı pro esor ere ers erı a 
· .1 d -·ııaııı el • h d iiP" ehn 1 onanmasını tona tutup 11ur- ricinde sanat icra etmek akkı eğil 
,~ liına ~ eyledi. Yalnız '(Taif) ''apurıı se de "konsültasyon,, salahiyeti ida 
tf. l:ıç11 ;rn hnricincle kalını~tı. Taif uça reten verilmiştir. Meselenin en cana 

"ele t~nhuln koştu. Knyser1inin ev - lacak noktası da buradadır. Minare 
llerke:o!Jc~iği fcliiket haberini verdi. yi çalan kılıfını hazı.~la~ığı gi?i sa 

l:~ leı- t lnr matenı .. Bahriyede azil- nat icra!!ı hakkı da turlu tertıplerle 
l\,; .. ~asıhlnr oldu. Heyetler <le:;işti.. mutlak surette verilen konsültasyon 

J:l batn, enize açılan donanma l>a~mr~, salahiyeti içerisine sıkıştırılabilir. Ne 
t11 ~la 1Ynnlar ela ynnmr~tT. fstanbuHn tekim Türk doktorları arasında duyu 

~tt ~donanma büviik bir şev değiMi. lan tikayetler de işte bu türlü hare 

~t'tlld!.'f 8 Bnhıalide medisi ~urn ketlere aittir. 
~a da u~ Mccli e Kayserli 'Ahmed Pa- Şüphe yok ki Viyanada, Berlin 

"Aljngnlc~ı. Ah~ed Pa~a: de, yahut Pariste bul.~nan profesör 
litt kır~hı~. ı?.avetıy]e hen gider. yin<' ler ders haricinde kosultasyon h~kı 
hakkında doku~ .do1~,arun~ ile Rusun nı da haizdirler: fakat 

0 
•• P~<>fes_cirl~ 

1ıı .. ·ı- n gelırıın. dedı. rin vaziyetleri f9tanbul unıversıtesı 
lctini •;ler, F~an ızlar Osmanlı de"· ne hususi mak!St ve şartlar~? g~tiril 
hrı-ak arnclemzde ve karada yalm7. miş olan ecnebi tıp profesorlennin 
d"'•ıı~chlar. İngiliz~er '.AT?iral. Van- vaziyetlerine kıya~ edilebilir n:.i? Is 
~d ransızlnr Amırnl Hımalın kn· tanbul üniversitesıne sadece yuksek 
l\ara:Sında. donanma gönderdiler. capta adam yetiştirmek, .. bu nokta 

11 
Sarda an asker üşüştürdiiler. Hattn dan Türk tababetinin yukselmesinc 

> h~~~alılar hile ızcldi._ Düşmanın hizn1et etmek için gelmiş ve getiril 
~ı'I ~bol k an gelindi. :fafokof ve Sıvas- mi I bu ecnebi profesörlerin kon 
~, J\htn d a;Jc.ri fethedildi. Y c hu zafer, sül~.::;;n adı altında çalısmalarımn 

)cı te • n!lavn hiiyilk bir muvaff nki- t • I serbest bırakılması asıl 
l> llıın c• f V ö .. d ] amamıy e k l b-~tça : ı. ama nun ~ t

0

Ört yfü: maksadın tahakku una enge teşkil 
l\ıll'ıi 1r;e~~ toplanmıştı. Kımı Türk, trnez ·? 
~ lla~lız, ~imi Fran.s~zdı. Bu dört e Şu h:Jde yapılacak şey nedir? 
lı:ı1r aldç]a gemı V nrnn lımantndıın de- F"k . . ce bir kere mevcut muka 
S... ı ar y lk 1 . ı nmız . b" h··k·· 

ı ·va t • e en erı fora ettiler l l l ık ve kah ır u um yok 
ılt opo} <in·· ld'I ıı· . . ' ve e ere aç .. d . . b'" .. ~ dav . une ge ı er. ırıstıyan· k .. 1 tsyon musaa esını utun 
a.ij.

1 
a 8 " 1vlc dünyayı kana hoğmnğ.:ı ~~.t'?n~u Idrrrnak• hiç olmazsa her de 

;ltiJer n (nrlık ordusuna hir göı:ıteri!! f u u~ ~- ·versite rektöründen alına 

t.ll:ast~n 1
ü tcfik donanma Mnlakof;. askın a un~yete bağlamak suretiyle 

ı " . o 'e O l 1 d ca mezun .. l .. ld 
1 

· 'l.l"al c esaya ıiicum e ecek· .. d hududunu mum wn o u 
,;tirı a~~ınrl.a rnc ele çıktı. Hangi de,· ~u~ e d raltrn8 k ]azımdır. 
-» e han ~rdnlı ha~kumam1an olacaktı.. guD . .,

8 
atr 

8

8 
ftan ecnebi profesörlerin 

~(' h l "v] t. h ~ r . ıger ar . d k 

(Üsttarafı 1 ncide) 
Genel Kurmay Başkanımız Mare

şal Fevzi Çakmak, generallar, konsolos 
lar, Ankaradan İzmir yolu ile gelen 
Rus, İngiliz, Yunan, Yug<>slav ve Fran 
sız ataşemiliterleri de geçid resmi sa
hasına gelmişlerdi. 

Askeri ve sivil erkan ve halk tri-
blinlerde yerlerini almış bulunuyorlar

dı. 
Geçid resmi öğleden sonra saat 2de 

başladı ve tam üç saat sürdü. 
Motörlü ve bindirilmiş kıtalar, sü 

vari ve topçu kıtaları, zırhlı otomobil 
ve tanklar büyük bir ihtişam içinde ge
çiyor ve derin çoşkunluk içinde, bü
tün ovayı alkışla inletiyordu. 

Geçid resmine havadan iştirak eden 
tayyarelerimiz bütün ovanın üzerinde 
uçuşlar yaptılar. 

Bilhassa Amerikadan yeni aldığı-
mız tek sat1hlı bombardıman tayyarele 
ri, gayet alçaktan uçarak çok alkışlan 
dılar. 

Kahraman kadın tayyarecimiz, A-
tatürk kızı Sabiha Gökçen de tanare 
siyle bu geçid resmine iştirak etmiş ve 
bir çok uçuşlar yapmı§tır. Alçaktan 
geçtiği zaman kendisini tanıyan halk, 
bilyük bir coşkunluk içinde türk gök
lerinin kahraman kııını alkışlamış ve 
"yaşa" diye bağırmıştır. 

Geçid resmi saat beşte bitmişti. Or 
dudan. sonra ıcıhir ve köylere dönmek 
üzere dağılan halk bütün ovayı kapla 
mış ve her tarafı büyük bir bayram ha 
vasiyle doldurmuştu. 

Akşam orduya büyük bir ziyafet ve 
rildi. Kahraman askcrler!miz bu ziyafet 
te, muvaffakiyetle baprdıkları manev
ralardan sonra büyilk bir sevinç ve ne 
şe içinde eğlenmişler ve çok hoş va
kit geçirmişlerdir. 
MAREŞAL ANKARA y A HAREKET 

ETTİ 
Germencik, 15 (hususi) - Genel 

Kurmay Başkanımız Mareşal Fevzi 
Çakmak, manevralardan sonra, bu ak 
şamki ekspresle Ankaraya hareket et
mi§ ve merasimle uğurlannuıtır. 

MalUm olduğu üıere, Mareşal Fev 
zi Çakmak, paıartesl gUnil gelecek olan 
dost Yunan başvekili general Metak
saıın kar§ılanma merasiminde bulu
nacaktır. 

YUNAN ATAŞEMIL1TERtN1N 
BEYANATI 

Germer.t.:ik 1 S (manevraları takip 
eden arkadaşımızdan) - Geçid resmin 

den sonra, merasimde hazır bulunan 
dost Yunan ata§emiliteri Zümbulaki ile 
görü~tüm. 

Yunan ata§emilitcri bana şu beya-
naata 'bulundu : 

" Bugünkil geçid resminde görülen 
manzara ispat ctmişitir ki Türk or.1usu 
muntazam, mazbut ve yUksek bir talim 
ve terbiye ile yetiştirilmi§, modem &İ· 
Jfi.h ve vasıtalarla en iyi bir şekilde tec-

hiz edilmiştir. 
Bir ask::r gözüne çarpan hususiyet 

de yüksek kumanda heyetinin orduyu 
yetiştirmek ve idare etmek hususundaki 

kuvvetidir. 
Geçi.d resmi esnasında görünen zin 

degi ve kuvvet icab ettiği zaman türk 
ordusunun büyüle vazifesini tamamen 
ve mükemmel bir şekilde ifa edeceği 
kanaatini vermiştir. 

Müttefik ve dost bir devletin mümes 
sili sıfatiyle, kendi hesabıma, gördiir
ğUm manzaradan büyük bir iftihar ve 
gurur duydum. Çünkü Türk ordusu
nun harikulade ve yüksek tarakkilcri
ne §2hid olmuş bulunuyorum. 

Askeri bakımdan da Türk-Yunan 
dostluğunun. bir Yunan zabiti bulun
mak sıfatiyle. çok kuvvetli ve devamlr 
olac:ığını gördüğümü söyliyebilirim. 

İcabında iki ordunun ı.:epheler.de 
kardeş gibi hareket edeceklerinden şüp 
hem yoktur." 
§Üyöğinden ,yorumb nlarıegt bohususih 

Fransız atqemiliteri geçid resmi 
hakkındaki intibalarını öğrenmek iste 
diğim ıaman fikirlerini fazla izah et
meye lüzum g8rmcmiş Fransızca bir 
.darbimesc1i hatırlatarak: 

!},.1 lltp iclare ('el ~0} takt~ mn es] ~} ıyPtın• memlekete getirilmeSIO h.ent• mka • g~t 
lı ~a~:ıla cıı ece tı. a ns er, mü k d'l . elen adam ye ş ırme ıçın 
h>'ttıaına~ ~ldu. Bir tiirlii aralarmcl:ı eln ı e~n lduğu halele bu noktaya " Hiç bir şey söylememek o mevzu 
"~lır( hi da~. 1ngi1izler tefe·n,1kn ~ 1~~a ko dar hiç ehemmiyet veril hakkında iyi fikre sahib olduğumuza 
·~ de<li; cdır. Biz kumanda etmeli- şımd.'!.e da b3~ka bazı profesörlerin deJildir" demi~tir. 
) ilrk t <'r. Kay erli Ahrnecl Paşa da m~ ıgıl en hastabakıcılarma kadar -------------
}'~· 'l''Ür~J>kratorlu:;u he<=ahma ·yanr- dasısta1 n a:ıi:'riçten ecnebi getirttikleri, mürekep bir heyet vücuda geldiği 
~ denizrl ara snlrrımbn madut Kn· a aman.~ . ·ite hesabına yanların tarzında ~ikayetler başlamıştır ki bu 
tl :ı:dn T·· \·nmfo,.ak hir san1oıta ku - bunlrı unıvfl:rı. hülasa her profesö cihette ayrıca tetkik olunmalı, varılc-

ASIM US 

f'ılı" .. tırkten ha~kn·mm olamaz,,, da çalıştırdı b' ·...., t'"Qekkülünü j cak neticeye göre tedbirler alınma 
l c ok· l · · .. h"t"nde ızı... ~ 

"I tızi1 1• ... uı eri ılikti. (;{) run mu 1 Tı .. k yardımcı heyetlerine lıdır. 
'l ı ., • ·ll''r • ı d'w• . ur ltıcıl l> '"" Tiramızlar Kaysrrl; te 1 i1rrıız en yine ecnebilerden 

nşa ile haşa çıkamadılar. Ni~ mukabil tamaT•
1 

ve avenesinin muha· 
kemelerlne dün de 

devam olundu 
Elaziz, 15 (Hususi) - Bugün 

Dersim isyanı maznunlarınm mu
hakemesine Tunceli ağır ceza 
mahkemesinde saat 9.30 da devam 

edilmiştir. 
Müddeiumumi bu reis ve avene 

}erinin Tunceli halkım isyana te§
vik ve bilfiil isyana iştirakten do
layı Türk ceza kanununun 149 un 
cu maddesinin ikinci ve üçüncü f ık 
ralarma göre 'Lecziye edilmelerini 

istiyordu. 
Maznunların sorgulara verdikle 

ri cevaplardan aşiret reislerinin 
Munzur suyu kenarında Seyit Rr 
za ile toplilnarnk hükfunet aley
hine hareket etmeye karar verdik
leri ve bu kararlarını Munzur su -
yundan birer yudum içerek ye -
minle teyit ettikleri Deman aşire
tinden birkac müsellah şahsın da 
Mut köprüsü~ü yak'Lığını a~irct re-
isi itiraf etti. 

Garbi Dersimden Seyit Rıza 
ile diğer aşiret reislerinin de suç
ları tevhiden muhakeme edilecek

tir. 

Edenin nutku 
(Üsttarnfr 1 ncide) 

bir tarzda kar§ı gelincmiyeceği açık
ça itiraf olunuyor. Bu ~ok tehlikeli bir 
görüştür. Sonunda hiç bir memleket 
fayda temin etmez. 

Bugünkü kargaşalıkta, Avnıpa ve 
Uzak şarkta cereyan eden fccayi için 
de, büttin gayretlerimizi imkansızlıkla 
rın pe inde koşmayarak ve en ziyade 
ictinab ettiğimiz net);eye meydan ver 
meyerck yapı!abilecek ~ey üzerinde tek 

sif etmeliyiz.'' 
Bugün Lonclrach neler konuşulacak 

Paria 14 (Hususi) - Matbuata 
verilen bir tebliğe göre lngiltere ile 
Fransa toplanacak ademi müdahale 

komitesinde lspanyaki gönülliılerin 
geri çekilmesi hakkında nihayet on 
beş gün wrfmda jptidai b:r anlaşma 
ya varmak ve bu anla~manın tatbika 

Hazırlıyorlar 

Londra 15 (Hususi) - Tokyo 
dan alınan telgraflarda bildirildiğine 
göre Japonyada yeni bir seferberlik 
yapılacaktır. 

Yal::ında bir milyon Japon askeri 
siliıh altına elınmı~ bulunacaktır. 

Cenevre 14 (Hususi) - Çin:n 
Millet1er Cemiyeti nezdinde olan C:a 
imi delegasyon bürosu direktörü Dr. 
Miuca Cemiyet sekreterliğine verc!i 
ği bir nota ile Japonların ilkteşrin ayı 
nın üçtinc\i gi.lni.indenberi Şan~h~y 
cephesinde boğucu gazla. dumduıh 
kurşunu kulladıklarından şikayet et 

mistir . 
Bu nota Japonların boğucu gazin 

istimnlini meneden beynelmilel mu 
kavcleleri ihlal etmiş olduğunda ısrar 
etmektedir. 

Paris 14 (Hususi) Japonyanın Pa 
ris elciliği Japon askerlerinin uzak 
şarkta boğucu gaz kullandıktan hak 
kındaki iddiaların asılsız olduğunu 
ilan etmiştir. 

Filistinde 
Bir su'ikast 

Bir tren berhava edildi 
Kudüs 1 5 ( A. A.) - Dün akşam 

Flistinde pek vahim neticeler doğu 
ran bir suikast yaplnnıştır. Meçhul 
şahıslar lydda - Rasele! ~imendifer 
hattında bir treni berhava etmi•ler 

dir. Facia kurbanlanmn adedi yük~ek 
tir. Tafsilat alınamamıştır. 

Kudüste örfi idare ilan edilmiştir. 

Kudiis 15 (A. A.) - lki İngiliz 
polisi, bu sabah Beytüllaham civarın 
bir arap çetesi ile vukua gelen bir 
müsademede telef olmuşlardır. 

' Müfti kaçtı mı? 
Kudüs 1 5 ( A. A.) - Sabahtan be 

ri burada dolaşan şayialara göre fi 
listin müftisi kıyafetini değiştirerek 
Suriyeye kaçmağa muvaffak olmuş 
tur. 

tr §ekillcrini kararlaştınnak teklifinde 
bulunacaklardır. Fransa ve lngiltere 
bu tekı:flerine sunu da ilave edecek 
lerdir ki muayyen m\.iddet zarfındn 1 ________ ...... _____ _ 

halya ile aralc:.rında böyle bir anlaş Sloyadfnovlç 
maya varamadrkları takdi ... ı:lc kendile L d d 
rini ndemi müdahale komitesinin ka on ra 3 neler gör: tU? 
ralarmı icra ile müke1Ief s:.ymayacak Lmıtlra, 15 (Hu u j) - B. Sto' :r 
lardır. elin o' iı,: fnıgiin Kral taraf md:ırı kaİml 

lngilterenin fikri edilmiştir .. 
Londra 15 (Hususi) - Ademi B. Stoyaclinoviç'in mülakatları mü 

müdahde komitesinde ltalya ile in naseheiy]c hu miiHl.katların me' zuu
giltere ve Fransa arasında gönülli.ile nıı heynclmilel meselelerin \'e hillıas 
ri geri çekmek hususunda bir anla" f;a Ak<lcnizdeki \'aziyetin ' 'e Kilçfik 
ma takarrür cttif{i surette bu homitc ihtilaf ile Macaristan arasındaki müna 
tarafmdnn ispanyaya gönüllülerin cbata a!d tetkikat olduğu beyan c
geri alınması faaliyetini kontrol et (lilınektcclir. 
mek üzere bir heyet gönderilecektfr 
Bu malumat resmi mahafilden veril 
miştir. 

Hcr ne kad~r lngilrere cu anlaş 
nıa için ~ayet kısa bir zaman tayin 
edilmesi hususunda ısrar ediyorsa da 
böyle bir zamanla tahdit keyfiyeti 
nin kararlaşacağı pek zannolunmu 
yor. 

lngiltere ispanyadaki gönüllülerin 
gni alınması ile iki tarafın muharip 
haklannm tanınması meselelerinin 
birbirinden ayrı olduğu şeklindeki 
fikrinden vaz geçillİştir. 

7 ayyresilerimiz 

Vekiller heyeti 
toplandı 

Ankara, 15 (Telefonla) - Ve· 
killer Heyeti bugün aaat on bette 
toplanmıştır. 

Toplantı geç vakte kadar devam 
e•~miştir. 

Yüksek ıkUsat mektebi 
mezunlarının toplanllat 

Yüksek iktisat ve ticaret mektebi 
mezunları cemiyeti İstanbul gubeıi bu 
yıl mezun olan genç arkada~ları ıerc
finc dün akşam Beyoğlunda Novotni 
salonlarında bir ziyafet vermiştir. 

Bu toplantıda diplomalarım alıp. 

(Üsttarafı 1 ncicfo) mali ve iktisadi müesseselerde milhim 
en liyakatli olanı intihap etti. Sabi vazifelerle hayata katılan arkada~ları-
ha Cökreni.. " nın muvaffakiyctlcri için temennilerde 

Sabiha Cökcen. pilotluğu öğrendi bulunulmuş ve toplantı büyük bir neııc 
ve mükemmel bir tayyareci oldu. Ce k 1 :ıı ve soş un uk iserisinde geç vakte ka-
c:en senenin haziran ayında, bu genç dar devam etmiştir. 
kız, askeri tayyarecilik kurslarını ta --------------
kip etti. O tayyarecilik ki, iki sene 
içinde, Amerika, İngiltere ve Al 
rnnnyadan nlman bin tayyareye sa 
hip olacak. 

Askeri oilot chliyetnamesini alan 
Sabiha Gökçen manevralara ve 
sonra bir keşif tayyaresiyle Tunceli 
han·katma iştirak etti. 

Kendisine verilen bütün vazifeleri 
&!lyanı hnyret bir muvaffakıyetle ba 
şaran ve mütemadiyen yükselen genç 

Tiirk kızı terfi etti. Hava kuvvetleri 
şefi ona bir bombardıman filosunun 
kumandanlığını verdi. 

Bu muvaffakıyetlerinden dolayı, 
kahraman Türk kızı pek haklı olarak 
büyük bir memnuniyet hissetmekte 
~~ . 

Sabiha Cö1',çen, h
0

ali hazırda, Ka 
mal Atatiirk ordularının lzmir mınta 
kasında yaptıkları manevralara itti 
rak ediyor. 
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Devlet Demıryolları· ve. -L~'!l.anları · -iŞ/1-tme 
.· Umum . idaresi - ilô.nları . 

lstanbul Kız öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan: 

Muhammen bedellerile miktar ve ,·asıfları a~agıda yazılı ıki gruµ malzemt 
Eksiltme şekli gün her grup ayn ayrı ihale edilmek şartile 23 - 10 - 937 cumartesi günü saat ~O da 

Erzakm cin&i mikdan beher kilonun ilk teminatı 
tahmin bedeli Lira. K . ve saati Haydarpaşada gar binası dahilinde Satın:ı1ma Komisyonu tarafından açık eksıltme 

10,50 433 12 Ekmek 55000 K. 
2-11-937 ile satınalınacaktır. 

saat 10,30 da Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ve kanunun 
Salı günü tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatları 

Kapalı zarfla Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
____ _:__:_ __________________________ lazımdır. 

ı - Konturbua ağırlr~ı, divar sigorta elemanı, harici ve fabrika armatörü, 
sta.hpanzer boru man~;ıu, Porselen priz N. K. B. A ve elektri1: kaynak ve kay· 
nak pens kabloların.dan mürekkep 12 kalem elektrik malzemesi muhammen be· 

deli 1108 lira muvakkat teminatı 83 lira 1 O kuruştur. 

Dağlıç eti 
Karaman eti 
Sığır eti 
Kuzu eti 

Sadeyağ 

6500 K. 
3800 K. 

3700 K. 
2700 K. 

5800 K. 

Toz ~eker 6800 
Kesme şeker 6500 K. 

Bursa pirinci 6500 K. 

Kuruçalr fasulya 2700 
Kuru'ıbarbunya fa.2000 K. 
Kırmızı mercimek 380 K. 
Y e§il meı•.:imek 500 K. 
Nohud 2000 K. 
kurubamyaamasay115 K. 
Bulğur 600 K. 
Buğday 250 K. 

Soğan 7300 K. 
Patates 7300 K. 
Kuru sarmusak 135 K. 

Pirinçunu 270 K. 
Un ekiste 3800 K. 
Makarna irmikli 1100 K. 
Şehriye irmikli 450 K. 
İrmik 330 K. 
Nipsta 200 K. 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

3200 K. 
2000 K.. 

45 
42 
38 
50 

100 

27 
30 

24 

18 
14 

12 
16 
10 

100 
13 
10 

3 
. 7 

15 

20 
16 
26 
26 
18 
20 

40 
57 

545 

435 

283 

117 

98 

69 

87 

181 

77 

95 

22 

94 

33 

50 

2-11-937 
saat 10,45 de 

Sah günü 
Kapalı zarfla 

2 - Soba rozası, kömür kovası, soba maşası ve kancası, donanma feneri, 
2-11-937 bahçe sul~ğı, kestane fişengi kutusu, 1/ 2 kiloluk supaplı el yağdaru ve muhtelif 

saat 11 de eb'atta el bidonlarından mürekkep 12 kalem muhtelif eşya muhammen bedeli 1156 
Salt günü lira muvakk.!t tminatı 86 lira 70 kuruş tur. • (6838) 

Kapalı zarfla 

2-11-937 
saat 11,30 da 

Salı günü 
Açık eksiltme 

2-11-937 
saat 11,45 de 

Sah günü 
Açık eksiltme 

2-11-937 
saat 14 de 
Salı günü 

Açık eksiltme 

2-11-937 
saat 14,30 da 

Sah günü 
Açık eksiltme 

2-11-937 
saat 15 de 
Sah günü 

Açık eksiltme 

Muhammen bedeli 42000 lira olan 4 adet su tasfiye tesisatı 26/ 11/ 937 
cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3150 1i ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 210 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(6919) 

Tevsiat dolayısiyle Afyon istasyon unda yapılacak yeni gar binası, hangar, 
anbar, kömür deposu, hat ferşiyatı ve döner köprü kağir aksamı inşaatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye onmuştur. 

1-Bu işlerin muhammen keşif bede 1i ceman 360000 liradır. 
2 - istekliler" • bu işe aid fenni şartname, proje vesair evrakı Devlet Demir 

yollarının Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci ve Afyon veznel!rinden 18 lira bedel mu

kabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 5·11-937 tarihinde cuma günü saat 15 de Ankara.da Devlet De

miryolları işletme umum müdürlüğü yol dairesi binasında tcpla11acak merkez bi

rinci komisyonca yapık•.:aktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat, ve vesa

iki ayni gün :;aat 14 de kes.dar komisyon reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 
A - 2490 sayılı k:munun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 18150 liralık mu-

vak1cat teminat. 
B - Bu kanunun tayin ettiği ve şart namede yazılı vesikalar, 
C - Nafia vekaletinden musad.dak ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde ko

misyon reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderilen teklif mektuplarının iade
li taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lazım

dır. 
6 - Bu işler hakkında fazla maluma t almak istiyenlerin Devlet Demiryoları 

3-11-937 yol dairesine müracaat etmeleri. "3849" "7011" 
saat 10 da 

Açık eksiltmr Harici Askeı i Kıta-
Ankara caddesnlde 

KlrahK odalar 
Çarşamba günü 1 il 

~-------------------------------3.11.931 atı ilanlaı ı Yumurta 

Kaymak 
Süt 
Kase yoğurdu 

Silivri yogurdu 

35000 ~ 

190 K. 
6500 K. 

7800 K. 

4300 K. 

2 

110 
12 

5 

20 

52 

103 

64 

so 

42 

50 

saat 10,30 da 
Çarşamba günü 
Açık eksiltme 

Konyadaki kıta:ıtın ihtiy:;~ı olan 
60 bin kilo koyun eti kapalı zarf 

3_11. 937 usulü ile ek:::iltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi Konyada ve İstanbul, An
kara Levazım amirlikleri satınalma 

komisyonlarındadır. 

saat 10,45 de 
Çarşamba günü 
Açık eksiltme 

İstekliler şartnameyi komısyonlar-
3-11-937 da okuyabilirler. Muhammen tutan 18 

saat 11 de bin liradrr. Şartnamesindeki yüzde yir 
Çarşamba günü mi beş miktar fazlası da dahil olduğu 
Açık eksiltme halde ilk teminatı 1687 lira 50 kuruş 

---------------------------- tur. Eksiltme 28 / 10/ 937 perşembe 
3-11-937 günü saat 11,30 da Konyada Levazım 

Odun gürgen 450 Çeki 290 t 11 15d saa • e amirligvi satınalma koll'.ir.yonunda ya-
Odun me .. e 500 " 310 Ç b ·· .. ,. arşam a gunu pılacaktır. İstekliler 28/ 10/ 937 per-
Mangal kömürü 8200 K 4 50 24 ı 80 A k k ·ıt 
----------·-----·-------------~~-e_s_ı_m_e ~mbe~~~~10.~ak~u~~H 
Tavuk eti 1000 Ki 57 3-11-937 · mektuplarını Kony:ıda Levazrm amir-
Hindi eti 700 K. 45 66 37 saatl,30 da liği satınalma komisyonu ba'jkanlığı-

Çarşamba günü na verecektir. (519) (6944) 
Açık eksiltme Konya kıtaatının ihtiyacı olan 120 

-------~---------------·-------- bin kilo sığır eU kapalı zarf usulile 

Zeytin yağı 
Zeytin tanesi 
Sabun 

3300 K. 
1800 K. 
3300 K. 

65 
32 
38 298 

• 

12 

3-11-937 eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 
saat 14 de Konyada ve İstanbul, Ankara Lcva

Çarşamba günü zım amirlikleri rntınalma komisyon
Açık eksiltme }arda okuyabilirler. --------------------------

3-11-937 Muhammen tutarı 24 bin liradır. Uryani eriği 350 K. 
Çekirdeksiz kuru 1050 K. 
üzüm 
Kuş üzümU 
Razaki üzümü 
Çekirdekli kıyısı 
Çam fıstığı 
Badem içi 
Kuru incir 
Ceviz içi 
Fındık kabuklu 

175 K. 
500 K. 
500 K. 
175 K. 
200 K. 

1050 K. 
900 K. 
550 K . 

Elma gümüşha!'le 4900 K. 
Elma Amasya 850 K. 
Ayva 850 K. 
Portakal 20000 
Mandalina 3400 

35 
25 

18 
27 
40 
70 
95 
20 
95 
30 

17 
25 
14 

5 
5,50 

172 05 

176 36 

saat 14,30 Şartnamesindeki yüzde yirmi beş mik 
tarı fazlası da dahil olduğu halde ilk 

Çarşamba günü 
-hçık eksiltme 

3-11-937 
saat 15 de 

Çarşamba günü 
Açık eksiltme 

teminatı 2250 liradır. 

Eksiltmesi 28/ 10/ 937 perşembe gü
nü saat 11 de Konyada Levazım amir 
liği satınalma komisyonunda yapıla
caktır. İstekliler 28/ 10/ 937 perşcm~ 
günil saat ona kadar teklif mck!.upla 
rını Konyada Levazım amirliği satın 
alma komisyonu başkanlığına vere-
ceklerdir. (520) (6945) 

"' ~ . 
Kor birlikleri ihtiya1.: ı için 20000 

kilo fasulyenin münakasası intaç edil
mediğinden yeniden açık eksiltme 
suretiyle münakasasr 25-10-937 sah 

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

Kurun ve Haber gazetelerinin bulun 
duğu binanın üstkatlarında kiralık oda 
lar vardır. Tutmak isteyenlerin matbaa 
veznesine müracaatları. 

ZAYİ 

20838 No.lu ithalat beyannamesini 

kaybetmiş olduğumdan yenisini çıkar

tacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

K. A. Müller 

günü yapılacaktır. İlk pey parası 158 
liradır. Şartname ve evsafını görmek 

istiyenler 1stanbul lenzım amirliği 

satınalma komisyonunda ve Çorluda 

Kor satınalma komisyonunda görebilir 

ler. Talipler kanunun ikinci ve üçün

cü maddelerindeki belgeleriyle birlikte 

belli gün ve saatte Çorluda K<>r Satın 

alma komisyonuna müracaaları. 
(542) (7081) 

• • * 
Üçüncü kolordu merkez birlikleri 

için 350 ton unun 4-10-937 tarihindeki 

münakasasında talip zuhur etmediğin 
den yeni.den kapalı zarf usuliyle 350 
ton un alınacaktır. İlk pey parast 3413 

lira olup ihalesi 2-11-937 salı günü sa 
at 16 da Çorluda kor ı;atınalma komis 
yonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartna 
mesini görmek istiyenkr Ankara ve İs 

tanbul levazım amirlikleri satınalma 
komisyonlarında ve Çorluda Kor satın 
alma komisyonunda görülebilir. Teklif 

mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona verilmiş olm:ısı li
zı mdır. Talipler kanunun 2 ve 3 ünçü 
maddelerindeki belgeleriyle birlikte 
belli gün ve saatte Çorluda Kor satın
alma Komisyonuna müracaat eyleme-
leri. ( 541) (7080) 

1stabul yedinci icra memurııığı? 
dan: rl 

Ovakim namı diğer Yuvakirtı J{a: 

betyanın uhtei tasarrufunda olup ~~ 
den istikraz ettiği 2000 lira mukab~ 
!inde birit1.:i derecede ipotekli olaJl art 
deynin a.clemi tediyesi hasebiyle P IJJ 
ya çevrilmesine karar verilen gı.ııa & 
dada Ağasi sokağında 9 No.lu rnaa 

1:.ir bab hanenin tamamı açık arttırn>3f' 
vazolunmuştur. 

Hududu: ,.. 
Tapu kaydına nazaren, §arken ·!il' 

ğasi caddesı, garben Haci arsası. §1 

len mübayaacı Boğos arsası, cenı.ıbt 
Simkeş Kirkor hanesi ile mahdut. 

C' 
Mesahası: 2 7 O metre murabhJ:1 at 

lup, bina 100 metre rnurabaı üzerill 

~~ f 
Kıymeti muhammenesi: 3540 tir 

dı~ ! 
Evsafı: Zemin katı kar gir oluP.ıı~ 

kısımları ahşap kaplamalı ve. ~arı~ 
yağlı boyalı saçakları muhtevıdır. 
rinci kata haricen mozayik demir pıl' 
maklıklı merdivenle çıkılır 

Zemin katı hariçten aynca kaP1 ., 

girilen zemini renkli çini bir korid 
üzerinde bir oda, bir hamam ve ça~ 
şırlık ve tulumbalı bir sarnıç ve ze~ el 
renkli çini ve mozayik tekneli ve ıcıl 
li alafranga ocaklı mutbak ve arka ~ 
betinde önünde çimento kareli bir ot 
ma mahallini havi muhtelif ağaçl 

müştemil bahçe ve bahçede tuluııı 
bir kuyu me .. •.:ud.dur. Ve ayrıca bir lı" 
la olup birinci kata mozayik merdit' 
le çıkılır. 

Birinci kat: Önünde bir tarası b' 
vi olup zemini renkli çini olan antre' 
de iki oda bir musluk ve bir haladl" 

İkinci kat: t) ç oda bir sofa bir ~, 
la olup sofada yük dolap vardır. cer 
hede balkonu müştemildir. 

Üçüncü kat: İkinci katın ayıııcJı! 
Üst katta ayrıca b!r su deposu <' 

binada su tertibatı mevcud ise de tıf 
len gayri müstameldir. 

<' Balkonların korkulukları ahşap , 
yağlı boyalıdır. Arttırma peşindir. }. 
tırmaya iştirak edt'.:.ck müşterile~ 
kıymeti muhammenenin yüzde 7, 
nisbetinde pey akçesi veya milli ~jr ~ 
bankanın teminat mektubunu haınıl 
malan icab eder. Müterakim vergL t'1 
zifat tenviriye ve vakıf borçlan bors1 

ya aiddir. Arttırma şartnamesi :-1; 
937 tarihine müsadif salı günü da~e ı;: 
mahalli mahsusuna talik edilecektır· 
rinci arttırması 24-11-937 tarihine ııı, 
sadif çarşamba günü dairemizde si~ 
14 ten 16 ya kadar icra edilecek, bir 
ci arttırmada bedel, kıymeti muhllıı" 
menenin yüı:.de 7 Sini bulduğu tal<ôii 

de üstte bırakı1ır. 

Ak . . d tf 
sı takdır e son arttırmanut 

1 
ahhüdü baki kalmak üzere arttırma 

1 
gün daha temdid edilerek 9-12-937 \ 
rihine müsadif perşembe günü saat ! 
ten 16 ya kadar dairede yapılacak ile~ 
ci arttırma neticesinde en çok artt 

nın üstünde bırakılacaktır. 2004 :r-:oJ, 
icra ve iflas K.nun 126 ıncı maddesit 
tevfikan hakları tapu sicillerile sabit~ 
miyan ipotekli alacaklarla diğer atS 
darlarının ve irtifak hakkı sahipleri!? 
bu haklan ve hususiyle faiz ve ınas' 
fe dair olan iddialarını ilan tarihi~~ 
itibaren 20 gün zarfında evrakı rnUS 1, 
tcleriyle birlikte dairemize bildirtı'e ~ 
ri lazımdır. Aksi takdirde hakları t~( 
sicilleriyle sabit olmiyanlar satış b , 
linin payla§ılmasından hariç kal~r~~ 
Müterakim vergi, tanzifat, tenvir'} 

. . .. aı 
ve ıcareı vakfiye borçlan medyun .. 
dir 20 senelik vakıf icaresi taviz bt~ 
müşterfre aiddir. Daha fazla malll 1 
almak istiye~lerin 936-1191 1"0 t. 
dosyada mevcud evrak ve mahalletl 
ciz ve takdiri kıymet raporunu gofil 
anlıyacaklan ilan olunur. 

V. P. 

DOKTO~ 

Blok maden 1.50 to:ı 1700 

Necaettln Atasagufl 
Her gün sabahlan fiekiz buçıığ1', 3-11-937 ah . b d 11 . 1 'lk t . t k 'l kl' .. 1 . h' 1 d ~ .~ t mın e e erıy e ı emına ve e sı t me şe ı gun ve saat erı ıza arın a ya- ak~amları 17 den 20 ye kadar ""'~,, 

kömürü 
Tiivenan m~en 
kömürü 

280 .. 
saat 15,3~. d~ zılı yiyecek ve yakacaklar eksiltmeye ko r.muştur. 1i tayyare apartmanları ikinci c]aı 

Çarşamba gunu 2 - Eksiltme İstanbul Kültür direk törlüğü binasında liseler muhasebeciliğin dtl 
Kapal zarfla 17 numarada hastalarını kabul e 

_ ___ ___ ______________ 
1
_ de toplanan komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni ve- t:' 

453 75 
1:?50 

· d · 1 'k kb Cumartesi günleri 14 den 20 ye 1 Yaş sebze 41 kalem 46200 ki:o 3-11-937 sıkalardan başka ticaret o asının yem yı vesı ası ve teminat ma uzlariyle bera- Jl 
be k "f k · ı al · · · d'l 1 d 1 dar hastalarını parasız, Kurun. 

63300 adet ve ı 9300 demet 43 7 17 saat 15,45 de r te h me tuplarını ı 1 e ıçın tayın e ı en saat er en bir saat evve makbuz mu I 1 

--------

Çarşamba günü kabilinde komisyon başkanlığına verme! eri, ilk teminatlarını belli gün ve saatten her okuyuculannı dakupon nııı1' 
Kapalı zarfla evvel veya hır gün evvel liseler mırhase beciliği veznesine yatırmaları. ı bilinde muayene eder. ~ 

-~----------------------------- 3 - İsteklilerin şartnameleri okul ıdareslnden görüp okuyabll~ekleri il5n ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ı - 1stan:,uı kız ö;!r-~me rı r.'cuh•nu n yukarıda mikdar ve beher kilo ve adet lunur. .(7063) 



BANKAYA 
YATIQILAN DARA ~Yi 

t K iLM i~ TO~UM Gi9i V~QiMLiDiQ · 

U OlANTS( OANr ONi :: 
ALAL~MCi HAN 

. ıınabilir. 
ğünden bcdel sız a . 

. . dır "temınat banka 
dört yüz yirmı }ıra · 

7 - KURUN 16 BIRINCITEŞRIN 1937 

1 
Levazım aniiıliği l 'r·· 1_. s· 

----·---- Anonim 
ilanlaı ı 1 urKıye _ ışe 

İstanbul Levazım amirliğine bağlı mü 
essesat hayvanatı için alınacak 3500 li- ı 
rahk yulafa verilen fiyat pahalı görül-

1 

Talıplerın ş.eraıtı ogrenmek ve nümune vermek üzere 20--10-93 7 
düğünden 18 - 10 - 937 pazartesi günü tarihine kadar ve nümune verenlerin de açık pazarlığa i§tiralc için 29-10-
saat 16.00 da Tophanede Levazım a·ı' 937 cuma günii s:ıat on beşte Bir.;nci Vakıf h.ırundaki mcrkczim'ze müra· 

·• d · c::ıatları. mhlıgi~~~~ K~~~n~a~nı·ıı•"•~•~••••••••••••••••ı•••••••~I 
den ~url~la alınuakb~ Teminatı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
262 buçuk liradır. Şartname ve numu.I • 
nesi Komiı.yonda görülebilir. İsteklile 
rin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

·lstanbul Belediyesi · ilanları . · .-~ 
;"' . . 

(197) (7049) 
• * • Vesa(ti nakliye resmınden olan borc undan dolayı haciz cdiler ~ututupeyker 

İstanbul Lcvarım amirliğine bağlı mü maı:kalı 1148 numaralı hususi otomobilin Taksi:n Sıraselviler Alman hastanesı 
essesat hayvanatı icin alınacak 3500 li· arkasında Aslan yatağı sQkağında 33 nu maralı hususi garajda a~ık arttırma ile 
ralık arpaya verile~ fiyat pahalı görül- 19-10-93 7 günü saat 11 de satılacağı iliin olunur. (B.) ( i090) 

düğünden 18 - 10 • 937 pazartesi ~ün.Ü Beşiktaş eski yenirr.ahalle ve yeni Cihannüma mahallesinin Akdoğan ve 
s~~~t 15.45 de Tophanede Levazım amır Yıldız soka!darı arasındaki metruk Abb asağa islam mezarlığı ile bu mezarlığın 
lıgı Satınalma Komisyon~nda tekrar karşısında bulunan metruk rum mezarlı~ ı kaldırılacağından alakadarların bir ay.ı 
pazar.lıkla dlınacaktır. Tcmınatı 262 bu katlar mezarlarını kaldırmaları ilan olun ur. • : . ~ (7099) 

çuk lıradır. İsteklilerin belli saatte Ko· 
misyona gelmeleri. Şartname ve numu· Keşif bedeli 1519 lira 87 kuruş olan Kanlıkavak su memurluğuna yaptırıla-
nesi Komisyonda görülebilir. cak kagir bina açık eksiltmeye konulmu~ ise de belli ihale gününde giren bulun-

( 198) (
705

'J) matlığından eksiltme 18-10-937 pazartesi gününe uzatılmıştır. Keşif evrakiyle 
"' :t- .y. şartnam:si levazım müdürlüğünde görül ebilir. İstekliler 2490 N. h kanunda yazı-

lı vesıkadan başka belediye fen i~ leri müdürlüğünden alacakları fen ehli-
Kavak iskelesinin tamiri 22-10-93i yet vesikasiyle 139 lira 90 kuruşluk ilk t eminat makbuz veya m::ktubiyle beraber 

cuma günü saat 14.30 da Tophanede yukarda yaz~günde saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. ! .... · (7094) 

lstanbul Levazım amirliği satınalma 
komisyonunda açık eksiltmesi yapıla
caktır. !{eşi{ bedeli 542 liradır. İlk te
minatı 40 lira 65 ı:uruştur. Keşif ve 
şartnamesi Komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni belgelerilc belli saat
t e Komisyona gelmeleri. 

(176) (6782) 
• • • 

istanbul levazım amirliği için alına 
cak olan altmış yedi ton sade yağının 
11-10-937 tarihinde kapalı zarfla eksilt 
mesine istekli çlkmadığından 19-10· 
93 7 salı günü sat 1 S,30 da Tophane
de 1st. Levazım amirliği satınalma Ko 
misyonunda pazarlığı yapılacaktır. tah 
min bedeli elli sekiz bin iki yüz doksan 
lira ilk teminatı dört bin üç yüz yet
miş bir lira yetmiş beş kuruştur. Şart 
namesi 291 kurup. Komisyondan veri 
lir. İsteklilerin kanuni belgeleriyle bel 
1i saatte komisyona gelmeleri. 

(199) (7082) 

• 

• 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
ı - Şartnamesinde yazılı vasıfları dairesinde Ankara Polic:; Enstitüsü için 

azı 200 çoğu 250 ton sömikok köm:irü 22 - l O - 937 cuma günü saat 15 de ka

palı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 - Beher tonuna 28 lira kıymet bi ~ilen bu kömürlere aid şartnameyi almak 

isteyenler Emniyet Umum Müdürlüğü sa tmalma Komisyonuna müracaatları. 
3 -.Ekı;iltmeye ginnek isteyenler 581 lira 25 kuruşluk teminat makbuzu 

veya Banka mektubunu muhtevi teklif mektuplannı ve 2490 sayılı kanunun 2 nci 
ve 3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme güni.i saat 14 de kadar 
Komisyona teslim etmiş bulunmaları. (3732) (6803) 

Pendik Beledlyestoden: 
Pendik belediyesin:e az kullanılmış 2-3 tonluk bir kamyon "Belediye Fen 

Heyetince muvafık görüldüğü ve şartnameye muvafık o!duğu takdirde " açık eksilt
me usuliylc satın alınacaktır. Muhammen bedeli "1000" bin liradır. 27-9-937 tari 

1 hinden 18 - 10 - >937 tarihine 21 gün müddetle açık eksiltmeey ko 
'nmuştur. Kati ihalesi 18-10-937 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Eksiltmeye 

iştirak edecek talipler yüzde 7 ,5 teminatı muvakkate makbuzu birlikte mezkur 
gün ve saatte Pendikte Belediye dairesin de müteşekkil daimi enı.:ümeııde hazır bu 
lıınmaları ve §artnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler her gün Belediye 

riyasetine müracaat edebilecekleri ilan olunur. --·-.-
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tutulmamak için tesiri kat'i, mu- ı 
afiyeti pek emin ta.7..e aşıdır. Her 

ecza.hanede bulunur. Kutusu: 45 I 
kuruştur. 

Birincı sınıl Operatör -
Or. CAFER TAYYAR 

Umumi cerrahi V\! sinir, dimağ 
CP.rrahisi mütehassısı 

Parit Tıp Fakültesi S. Asistanı 
Erkek icadın amcliyatlan, dımağ 

estetik • .. Yüz.. meme, karın bu
ruıuklukları., Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabahları M e c c ~ n en 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra ücretlidir 

Beyoğlu , Parmakltapı, llumeli Han ı 
No. 1 Tclefor.: 4408ö _. 

!111 ...... 1.............. eg 

• • • ' ' . 
"•r f'PP ,, ,~, 

lstanbul HtJmnl an-ı 
lığı ilanlaı ı 

Çerkezköyde gösterilecek mahalde 
bir pavyon in5ası kapalı zaı fla ihale
si 2 IL ci teşrin 937 sah günü sant 16 
da yapılacaktır. Muhammen keşif be
deli 30425 lira 64 kuruştur. Şartname- . 
si her gün öğleden evvel komisyonda 1 

görUlebilir. ts~eklilerin 2282 liralılt 1 
ilk teminat makbuz veya mektupları 1 
ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü macl ı 
delerinde yazılı vesikaları ile beraber i 
ihale saatinden en az bir saat evvelincj 
kadar teklif mektuplarının Fındıklıda 
komutanlık satınalma komisyonuna 1 

vermeleri. (6954) 

IVllllDY AD•IATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

Terzi Bayan ikbal 
Ulelide Tayyare apartımanlanndaki 

dairesinden ikinciteşrin başında Beyoğ

Iunda Sakarya (eski Elhamra) sinema
ıınm bulunduğu Elhamra hanında 5 
numaraya taşınacaktır; müşte!'ilerine 

arzeder. 

Hlzmetcl kadın 
aranıyor 

Çocuksuz bir aile yanında çalııacak 

30 - 40 yaşlarında kimsesiz bir kadın 
aranıyor. Matbaamızda Ahmed Can ad
resine müracaat. 

Beyoğlu üçüncü noterliğinden: 
Top~anede enli yokuşta 6 numara

lı mobilye fabrikasını derununda mcv
cud ve mobilya kesmeğe ve imal etmc
ğe mahsus bilcümle makine alat ve e
devat ve eşyasiyle birlikte müteahhid 
Burhaneddin Devellioğluna bedeli ma 
IUm ve makbuzumuz mukabilinde dev 
rü temlik ve teslim eylediğimize ve mez 
kur fabrika ve içindeki makine ve eı
yalarda hiç bir hak ve alakam kalma
dığı-. ve bugüne kadar fabrika ve için 
deki emval ve eşyaya aid bilftmum ~ 
ve vd.:ibelerin tarafımıza aid ve nci 
buluaduğu üçüncü §ahıılarla bill1mum 
alaka.daranın malumları olmak üzere 
Kurun gazetesiyle ilan etmenizi rica 
eyleriz. 

İstanbul Tütün gümrüğünde 33 nu 
marada tüccar ve müteahhid Lütfü 
oğlu Faik Soyay ve Fındıklıda Molla 
bayınnda Oba apartıınanın 3 numaralı 
dairesin.de oturan Edip oğlu lzzcddin 

Aylı il 

1 ll)lılc 

il .,1ı11 

\'ıUık 

(V. P. 1869) 

KURUN 
A90NE TARiFESi 

Mrmı .. k .. 1 .... mla!k.ı 
l(' lndto dıtın4ıl 

tt~ ı;;j Krf. 
~ıın t'!l Krt-
l'll KX' Krt 
900 1800 g,_ 

l aritestnoen Balknn hfrllğl tc;ln 11 yıla otur 
kurut dU~UIUr. Pnata btrll~ıne g trmlyl'D 

\'erlere AYdA vetmt• tıl'şer k ııru, 

Z<1mmerlı' r 

l'Urkl.' rnın ı. .. r '""''" rrwrk,.P.ln'1~ 
'"' R( IS .t ahun • \"Jtnlır 

A.dres dc~lşUrme tlrrf'll 2."ı ıc unı<o r ır r 

~::::::m::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::n:•·::::·::: 
.: • ı: 

:: ft.eccıınJ muarcr.c :: •• ı· 

:: l:'el'§Cmbe Coıı'erl aaat 2 den ~ e kadar 1 
U Ortaköy Taıbaaamak Palangada ~ 
!j numnrada Doktor Mümtaz GUrsoy 1 il faldrlerf parasıı l":'luayene eder. • UJ• DA QH-i@l••I 

5:ılıihi: ı\SJl\f US N e~riyat genel direktöril: A. Sevengil 

U ğrayacaklan limanLıır 

Pire, Brindisi, Venedik 
Trieste 

BütUn Avrupa için ekspres trenleri 
ile tellki ederler .• 

Pire, Napoli, Marsilya, Genova 

Kavala, Scllnik, Goloı, Pire, Patras. 
Aysaranda, Brindiıi, Ankona, Venedik 

Trieste 

Vapurların isimleri 

RODl 
CELtO 
RODl 
CELlO 
RODt~ 

Campidoglio 
Fenicia 
Meran o 

Diana 
Abbazia 

Selanik, Midilli, tz:nir, Pire, Kalamata. lseo 
Patras, Brindiıi, Venedik, Trieıte Albano 

Burgaz, Varna, Köıtcnce 

Sulina, Kafas, Ibraıl 

. Batum 

Vesta 

Fenicia 
Albano 
Abbazia 
Meran o 
Vesta 
Quirinale 
Camp:doglio 
Iseo 

Fenicia 
Abbazia 
Merano 
Qulrinale 
Campidoglio 

Vesta 
lseo 

HER YASTA. 
!ıı 

1/ 10 
8/ 10 

15/ 10 
22/ 10 
29/ 10 

7/10 
21/10 

4/ 11 

14/10 
28/ 10 

9; 10 
23/ 10 

6/ 11 

6/ 10 
7/10 

13/ 10 
20/ 10 
21/ 10 
27/ 10 
3/11 
4/ 11 

6/ 10 
13/ 10 
20/ 10 
27/ 10 
3/11 

21/ 10 
4/ 11 

;l'llİ.[ITI: i9ı~•r:•tl 
/ --

8' 


