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ener al Metaksas Anka-
adan dün akşam ayrıldı 

Bugün şehrimizde olacak 

ismet inönü ile Metaksas 
şöyle vedalaştılar 

1
"fvletaksas : "·Bizi unutmaymJ,, 
öno: "-Yeriniz TürK milleti.nin kalbindedir!,,1 

h Gene r a 1 """G"""""M;ı~·k;·~;;;~·ı \ nan~!::ı:~~~~;::~k ';~n=~:~~.~~~~ 
lfl et • i vekılı, bugun Ankaradan şehrimize ge 

aksasın Gıızetecilerlmlze l ımk .. burada iki üç gün daha katd•k • i tan sonra memleketine .dönecektir. 

111 
Söz:eri i Beyanatı 1 An~=~A~~~1!~:ı:

0

~ ... v. 
er Ve Yuna l ı i "AtalUrk'lln çok derin i nan baıveldlinin ı•hrimizdeki son gü '''"k . n l ar l ve geniş vukuf ve ilmi i nü de der'." .ihti&aslar tnrakan h&dise 

t.I la ınhisarcı bir ! beni mephut ıuraktt : ıerıe ge~mıştır. ., et . . . • (Son11: Sa. 6 Sü. 1) 

~f'n mı/lel- Ankara, 21 (Hususi) - Muh. 
terem misafirimiz Yunan Ba§Ve • Yunan denlzcllerl ,eretıne 
kili General Metaksas bugü!1 ~n: Bir Kokteyl ·ya/eli 
kara palasta Türk gazetecılerım Z 1 
kabul ederek verdiği beyanatta verildi 
dem istir ki: A f k 

"Türk - Yunan mukarenet varo uman• 
eserinde son derece büyük bir 
rol oynamıt olan Türk matbuatr dan 1n1 n 
nın mümessillerine hitap edebildi· 

(Yazııı 6 ncıJa) 
ğimden dolayı. bah'..iyarn~: .'_fürk, beyanatı... 
matbuatı takdıre pyan goruş ge

{Sonrı sn. 6 siiı2) 

, UN'IÖn 
lh • . 
~ .ıcz gıld" lı •• .. 

lltcq onumu 
~ı: ~tcıni:ı:, b .. • . 
~ Yırllıi b" ugun yırmı yaşını bi 

"ı._eçerı .,,. ır yaıına basıyor. 
). 'l(tı J ırrnı Y 1 . • . ıtıııı rtıracaıc 1 ın tarıhı hadıseleri 
t rıu >:11 ~Çliid' olan okuyucularımız 
~ dıriltiti c memleketin geçirdiği 
~lti ad· ve yaratıcı inkılaplar ara 

~ b'· ırı §cr~~ll'e ~VAKiT) dil ınkı 
~r UYUk .. 1 bır hatırası·ahluğu ka 
h oı.._ onder· . , . 

1 

Dost irao HariCiye 
Veziri şehrimizde 
B. Samii gazetemize verdiği 

beyanatla dedi ki: 
" 1 iirh-iran ınünaseba
t ının geleı:ek günlertıe

ki inkişafı siyasi saha

dan iktisadi salıalara 

intikal edecek ve miiş--

• 
General Metakıaı ile lımel lnönü'nün çok ıamimi karıılaımalan. 

Yeni Nafıa işlerimiz 

Elektrik Şirketi 
Vekaletin taleplerine 

cevap verdi 

Resmi 
Tebliğ 

.,_______ ..... 1 ........ -

.... Ankara 21 (A. A.). - Resmi teb 
lıg: 

Elen ba§vekili Ekselans B. Metak 
sas, Ankarayı ziyareti esnannCle, 
Türkiye reisicumhuru K. Atatürk ta 

(Sonu: Sa. 6Sü. 3) 

Diyarbekir 
Dicle hattı 

Cumhuriyet Bayra
mında temel atılacak 

Ankara, 21 (Telefonla) - Ne.· 
.fia....Vekal~tinden eldıiıl" nıl'liimıt 
ta göre Sivaı - Erzurum battı 
Simer yol tirke' .. i tarafından, mu: 
kav.desi mucibince inıa edilmek· 
tedir. 

Bugün hat Sivastan 177 nci ki· 
lometredeki Divriki istasyonuna 
varmı~ bulunmaktadır. Buradan i· 
tibaren Erzincana ve Erzincan -

• Erzurı:m arasında toprak İ§leri ve 
sınai imalat devam etmektedir. 

Diyarhekir - Dicle hat• .. ının 65 
kilometralik tetkik ve (amplica· 
ti on) u hazırlanmış ve 20 kilomet· 
relik ilk kıı;mının inşası münaka • 
snyn çıkarılmıştır. T ernelatma me
rasim.i.nin Cumhuriyet bayramına 
tesaduf eden günlerde yapılması 
mukarrerdir. 

ELEKTRİK ŞlRKETI 
MÜZAKERELERi 

._Utf~kla rn· ı~ızın iltifatına maz 
)~tı Un h Ubahı yeni adı ile · ( KU 
lı~ il.dan b" ~Yatını ve . mcsle w • • k tıe ılırl gını pc 
~ lt~Yitın er: onun için yirmi yıl 
~ c.:~. dan son . . b" • il\ ~&trıe , ra y:rmı ırınci 

Yunan gt'nel kurmay başkanı 
General Papagoı 

terek menfaatlerimiz· · 

de miihlnı terakki/er Yunan Genel 
Kurmaybaşka nı 

Diğer taraftan, İstanbul elek· 
trik ıirlce' .. i ile müzakerelere bu a· 
ralık bir fasıla verilmit gibidir . 
Murahhaslar, Vekaletin tesisatın 
ıslahı, tamiri ve halktan alınan 
fazla paranın geri verilmesi iiak • 
kındaki taleblerine mukaöil ce • 
vap vermiılerdir. 

. Bu cevaplar tetkik edilmekte • 
dır. O.~ı~•lc~· ayak basarken gazett · ~t &I~ rm 

ııı._:c tibi 
10 

•• 1rnaksadı şudur, yahud 
~·Yit· :ı: er ·· 1 ~~ ' SUnku e so~ t:ır.iy hac-et gör 
~ bJelctclc g .~mış yıllardaki haya 
'lttııtı.lta hi:ı: gunlerdeki neşriyatımı 

'4t rncttcn .. lttı aı~k e • • ıoaı et, mahiyetini 
' ~lJ~· n ıyı bir delild;.r 
ııı.. de~ un ha;mı· · .: ""qj &Ctin· :J nı ve mundercca 
>~~,:ı~nındaı k~uhafaza ve takviye et 

t~ lnd;ıinc rağ~~ıd ~arasının bir misli 
L ite ı. _ lltıcıt n fıatını yarıdan yarı 
11' ı.ıqlc Ve abo lt r iltak ne tadfesindt' cmca 
le ltlc " Yılda b 1

• ~ ~ oı lcabuı eş yuz kuruş tutan 
"~ı b~!ı.ı da etmekte ilk ve şimdili!< 
Sı• tr ıı llladdi h < .... qtllrn h" sa ada gazetccili ~ i 

.. oıt e ızm ı· .., l\ıı Crir. e ı saydığımızı apa 
l\\d· CaJ. 
11 ır.., ' sayın 
~.tj}' ~ tc..,ct .. okuyuculanm:zın, 
, ~ttı ~t. Yolundcuh~eri şimdi}'C kar.far 
'"'·ı erır..· akı he i l ı· · ""' 

1 
-·~ize r tur u muvaffa 

' od Yara ~le llifo iç· ırn eden kıymetli bir 
~ :4 bcrabc ın tcşekkürlt'rimizi arzet 

~ b·"!l "'c;~~·arınkı çalr~malarımız 
'1.~~d1<1if:irniz .ı .başarı k:ıynne: ol~ta 
• ~" "J.:ı bu t kıçın )<endiJerinden hak 
-~ 1\ a dfr .. '>'o:.rll ll'rıra d ve t.evt•;cuhlerinin 

• z. a kesilmemesini rica • • 

•a.-ırrw..~ 

kaııdedecektir,, 

vez~r tlrkaÇ gUn ,ehrl· 
mlzde kaldıktan sonra 

Ankaraya gidecek 

(Ya.ıııı 3 üncü ıayılaJa) 

ooaı y ea:ir Sirkeade trenci en indikten •onra .. 

Bugün geliyor 
Cumhuriyet bayramında bulunmak 

ve Balkan Erkanıharbiye heyetleri 
toplantısına iştirak etmek üzere Bal 
kan devletleri genel kurmay başkanla 
n bugünden itibaren şehrimize gelip 
Ankaraya gitmeğe başlıyacaklardır. 

Bugün Yunan genel kurmay başka 
nı Papagos gelu.:ektir. 

YENlCAMl MEYDANI 
lstanbuld:ı Eminönünde açıla -

cak 'Olan Yeni cami meydanı için 
de İstanbul Belediyesinden bazı e· 
sa~l.~r hakkında malumat isten -
rnı§1.1r. Esası tekarrür eden b · • . u 1§ 
ı~ın yalCında faaliyete geçilecek _ 
tır. 

uı......._ınıtR'IUllttaıııuıımııııınınıuııt11111nırııu~ııımuı111 

KURUN ilavesi 
Ayın 24 üncü pazar günü Yugos 

lav, 26 ıncı salı günü Rumen genel kur Yarın 93 l numara ı sayı haf tanın 
may baıkanlan gelecek ve merasimle yazıl .. a~ı,_ rcs.imler ve çok beg"" ene-
karıılanacaklardır. b h -------------·- ccgını:z; ır ikôye ile sıkıyor. 

Cumhuriyet Bayramında 

Bakır madeni Kuvars"" 
han işlemeye açılacak 

'(,Yazısı 2 inci sayıf amı:dd)ı 

.. 
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Karadeniz mektupları: !JO 
......--•• .... -._.. •• -..---=w-w--•-••,--_.•••••"• 

Bayburt 
YAZAN; ASıM US 

kuruta satılan fındık kobuğunun 
fiyatı bu sene yirmi kuruta yük
selmi~. 

Bayburd yanından ıeçerken bir 
takım evlerin yanlarında yakacak 
rlarak kullanme.ia mahıuı tezek 
kıı lı.,' arı bi\vült yıP.rnlar halinde 
görülüyor. Bayburddan ıonra da 
hemen her köyde bu tezeklere te· 
.. adiif ohını•yor. 

.._ 

Filistin IngiliZ10re karŞ 
kime güveniyor? 

verdi Müftü bu suale kaçamaklı bir 
2-Müftü Mısıra da gönderilmemeli 
dir. Zirn ornc!a da bir takım tahrikat 
yapabilir. 

Diğer taraftan alınan haberlere 
göre ltalyn Kudüs müftiisünü Roma 
ya davet etmiştir. 

İngiltere ile Fransa arasında miif 
tii hakkında cereyan edeı. r.ıüzakera 

cevap 
• 'hdaf •w• .udııf tın ıstı ettıgı gaye :ıı indf 

Müftünün Arap aletn 
kat yapmasını menetmek 
~u gibi ltalya tarafından . 
cek bir himaye ile Mus<:. 
yada ilan ettiği gibi Müsl~ 
mine ka11r bir hami vaıl . 
nl\ da m.:~·d<tn vermemeli 

Geçenlerde Anna 
okuyordum. Daha kaç 
tap! onda bile bize bir 
len §eyler var. Meseli. 
maması... Prens Karendi 
adam, avukatı ile veya 
ile acele kon utmak iıtif~ 
için araba kof'ruruyor, ~ 
bedi yor: "Telefonu ııı~ 
yor?,, demekten kendiill1 

yoruz. Sonra: "Sahi! O,,;.. 
telefon yoktu!,, diyorul i,I 
ten geçiyor, bir kere içİJll 
ret, okuduiumuzda i .. 
batltt.mıt oluyor. Balzac ıçİ'i 
bert için de öyle: onları1' 
bugün bize ıon derece ~ 
ken bir kımrldanrtla hare 

1 b. · · d' b'rk•ç yor ar; ızım tım ı ı ~ 

vardığımız yerlere onla~ 
günde gidiyorlar. He 
Verne gibi idiJıbal'i ba~r 
romancıların kitaplan bıfl 
rüyor: çünkü onlana ~· 
saydıkları, çekine çeki~ 
yül eUikleri feyler bizİJll 
yet basit. 

Bunun içindir ki ancat<.sı'! 
nımız adamlarının eıerJer~ 
dimizi kaptırarak okuyab• 
ötekiler bize yabancı ı~ 

Cumhurnv•' 
bayramınd1 

Kuvarshaf1 
bakır madB 
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1 EHiR HABERLERi 
/ ----------~---------------~ 

Nermin çocuk Hamamcılar belediye 
kimin? 

Vaziyet kan tahlili aleyhine dava açfl lar 
netic:~~::~ beıtı Belediye camiler ve fabrikalar

daki kır1<çeşme sularını yakına Üç senedenberi muhtelif şekiller 
alarak devam eden, iki analı Nermin 
çocuk davası artık son safhasına ge1 
miş bulunmaktdrr . 

da keseceğini bildirdi 
• t Altıncı hukuk mahkemesinin ver Belediye tifo salgını esnasında Is 
diği son karara göre muhallebici Ali tanbul tarafında bir çok <,:eşmelerde 
ile karısı Fatma Nezahatin ve çocu aknn Kırkçeşme suyunu koli brsı 
~un Çorluda bu~unan eski kocası gördüğii için kesmişti. Bu arada ha 
Mehme!ten dünyaya geldiğini ve öz mamlara verilen sularda kesilmişti . 
ebeveyni olduğunu iddia eden F at Yalnız 38 cami ile inhisarlar idaresi 
ma 11hanla kocası Mehmedin kanları depolarının ve fabrikaların suları ke 
nm tıbbı adlice .nuayenelerine lü silmemişti. 
zum görlilmü~tür. Hammncılar o zaman belediyeye 

lik bu suyun hangi sebebe istinadC'n 
kesildiğini ve kesilmeden evvel ha 
mamcıbra bir mühlet verilip verilme 
diğini sormuştur. 

Keyfiyet belediye umuru hukuki 
ye miidürlüğünce tetkik edilmekte 
dir. 

Diğer taraftan aldığırr.ız maluma 
ta göre, belediye, camilere, fabrika 
lara akan Kırkçeşme suyunu da ya 
kında kesecektir . 

. ~ ---~ 
I"\ Hariciye Veziri tlün fere line verilen ziyafette ... 

Her iki ana ve babanın kan gu baş vurarak T erkos suyu almıya ta 
ruplarımn muayeneleri be.~ teşrinisa katleri olmadığını söylemişler.. sula 

. nide tıbbı adlide yapılacak, ve mtıhrı rmrn kesilmesine itiraz etmişlerdi . 
müttefık o keme 15 teşrinisanide göriilerek. tıbbı Y8:pıkın_bütün bu t.:,-~ebbiisler müs 

Bu arada Fener patrikhanesi ve kli 
selerin de suları kesilecektir. Beledi 
ye buraların Terkos suyu almalannı 
bildirecek tir. 

etmekte adlice ver"ıl 
0
··re hakiki ana bet hır netıce vennedıgınden hamam 

en rapora g 1 b 1 d' 1 h" b' d 
ve baba taay'" tm"ş bulunacaktır. er ar e e ıye a ey ıne ır ava açmı§ 

voıt ve .. f"k 1 h . . d ııllırı B J mutte ı raum arıcıye mesi, kendisiyle ost ve 
bah Sc · nayetullah Samii dün sa lan Iranı bilhassa memnun 

itltn.i t' mplon ekspresiyle şehrimize dir. t kki 
M § ır. -- Peki lranda atılan so~ .. er~ 

"c ~hcde~rem ~azrr, istasyonda vali hamlelerinden bahseder mısın!\. f 
da.ğ ıye reısi B. Muhittin Ostün - Yeni Iran da her sahadn 

1•0"1~~ 
hç, ~emkniyet direktörü B. Salih Kı ediyor. handa göriilen işleri_ ~ı~e ~~ 
liaaı et ez kumandanı general Ihsan de için de kısaca söyliyebılırı~ ı1' 
ltarı k lan. ~~nsoloshanesi erkanı ve sekiz sene icinde yapılan yol arla 
laaı ta 0 f nısı ıle bir askeri ihtiram kr tren hatları ~vveke mevcut 

0 an.~ 
lrera ından karşılanmıştır. . rm iki misline cıkmıştır. Eko~omı 

t 
n tam d" b d :w. · terakkıler, u 

ctcrn • Ye ı uçukta geldi. Muh sahada kay ettıgımız h I d 
t~. k~18~f~ri~iz, trenden indiği sı mumiyet itibariyle diğer saka dr la 
tı~tr, Sondisını kar§ılayanların elini da kendini gösterir. Ayrıca. a m a n · • h yat ya~a ~tırn ra a~keri muzika Iran mi1li rımız. modern bir içtımaı a :ı 
!Ur1- 1 ~11.lrnaga başladı. Müteakiben maktadır, peçe tamamen kalkmı!_tır. 
;L "' lllı ld" w • • gore 'lltit~ v 1 I?ar~ı çal~dı. Her ikisi de - Cenevredtn ge ıgınız~. • 
~. iata azıyetınde dınlendikten son Milletler Cemiyetinin son muzaker: 
Çıltrck syonun _merasim salonuna ge lerinde İrnnın rolü etrafında şahsı 

lra htomobıllere binildi. izahatınrzı dinliyebilir miyiz? 
~·np ariciye nazırı B. lnayetullah -- Cenevrede konuşulanları bili 
~1 erapalas oteline misafir edil yorsunuz. Bilhassa Filistinin Yahu 
l ı\ir. dilcrle Araplar nrasmda taksimint 
~Utj~U~ter~m ~isafir, öğleyin Cum muhalefet ettik. Ve bunurı en h·i bir 
~ahtı e abıdesıne zarif bir celenk şekilde hal olunmasını istc.:dik. Filis 

~.ıqlla~ı 'da' ~kş~m üzeri Perapal~staki tin meselesi i.izerinde Sadaabat paktı 
"\il ıres d h · · miittefikleri prensip itibariyl~ hep I ed ın e mu arrmmizi ka h . 1 A 
lıtıtn erek kendisine beyanatta bu ayni noktai nazara sa :ptır er. n 
D Uttur. cak teferruatta bazı değişiklikler ola 

~t~st Ve miittefik lranm kıymetli bilir · · d f 

dıttrı.L • evkvcla ziyaretinin sebebi hak _ Memleketimize ılk e a olarak 
~ Va • J 7 t ı o a l mı gelı"yorsunuz · . .. .. .. tni"'tı"r k" . n sua e cevap vererek b ........ "'!·· •: _ Memle-ketinıze u uçum:u geli 

hutrcj • uArkıyenin Büyük Şefi Cum şimdir? d f 
d' sı t r· k h • Fakat AnkarA)'I ilk e a olarak 1lJ\ etrn a ur e ürmetlerimi tak 
"~ On) ek, rnes]ektaşlanmr görmek ziyaret edeceğim. 
~titı "ea~ arasında "dostça bir kaç - Ankaradan sonra. b81'ka hüku 
da h (!o Çıtrn k ·· met merkezlerine de gıdecek misi k erha .e uzere geldim. Ankara . • , 

l!tıdq """t"~gı husus ibir mesele hak sınız · · ııtı .. , ızak d b l _ Bağdadı resmen zıyaret edip 
b··. Çünkü e_~e ~ u unacak deği d .. ün kald1ktan sonra rnem 
.~tiirı i l T urkıye ile Iran ara~ında ora a uç Şt v· 

tı.ılecck Şker tanzim edilmiştir. Görü Jeketime dönccegım. . . 
lllıııttr. • onuşulacak bı'r •ey kalma Muhterem lran harıcıye. nazın Ar. 

Y Y k • d evvdkı hır k?.1" g·· "')., arnya gıtme en . · • un 
<.ıya d kk ) j}'tıi >.a~tiın resmi olmakla beraber içinde şehrimizin ~ayam ı . nt }'er e 

Uk ~İJ'ar a~da bir ne:r.aket ve dost _.:..:ri~n..:_i ~g'..::ö..:..re.:_c::_e_k_t_ir_. --------
~ktad etı mahiyetini haiz bulun i / • ....... ı~~· Meriç tem z enıgor 
?ıfl\ Utkiye f B" ""dd b lnüatakbc - ran rnünasebatJ Edirne (hususi) - ır mu . et ev 

l' kac 
8

•. •• 1 inkişafları hakkında 1 Ed" den itibaren Akdenıze ka 
oz 

8 
1 ve , ırne . ......_ l'·· k oy er misiniz) d M . ehri mecrasının temızlen 

l\t.. ur iye ·1 1 ar erıç r. ' y hu·· ku" 
ei" Relecek .. 1 e ra~. m.ünasebatı mesi hususunda Türıc- unan 
•.J 8a.hadan 'ıkgu. nle.rdekı ınkı<ıı.af ı, aı'ya 1 • sın da bir anlaşma yapılmış "~ :i' met erı ara . h "k' h .. 

t
• Ccc1- •• tısadı sahalara ı"ntı"kal B 1 rna Uz:erıne er ı ı uku 

it ve tr. u an aş h. r k . 
~- ~Ü§tereoksahada -~ iki memlek e metin teşkil ,ttiği sala. ıyetüd"ı 1 o?1ısyon 
·•1liJu.... t manafu bakımından 1 f r t geçınis olup et erme bas 

•• , erakk"] ar aa ıye e ~ ~ 
......_ Sa.b 1 er kaydedilecektir. lamışlardır. . 1 • 

"'öabat k . hrinin temıı enmesı ve su 
ft ........ Sacı AL pa tma gelince.. • Merıç ne .1 ••• 
• _ak \'c E:.~aua~ paktı, lran, Türkiye, tatmalarının önüne geçı_ '"?e:ı ıçın be~d 1 

:lJ\ctk"· ganıstanrn ayni noktada ler in,ası işi beş sene ~-ı·n 1 er~~mamıy 
eı Ve duz eden hi . t b' f d le sona erdirilecek ve oy e ı e pek k i.in ssıya ınm ır i a e k a ovası her yıl devam e 

fatn1 Yanın bi • dı" ·· b.t Tra Y l'tlt tıda sulh zırn yaşa gımız rnun ı . ·ıı: ından yakasını kurtara 
kcrnll'lel b·u muhafazaya yarayan den su ıstı .. s 

ı. • ......_ 13 ır vasıtadır. taktır. 
11:1(1·· eynclrn·ı 1 • -------

lltiin 1 • 1.e vazıyet hakkında Divanı nıuha.11ebatta 
L lJ ce erınız) 
rı~k'- rnumiy t . "b . 1 ı.ur& q·· IQnda "k ~ . ıtı arıy e vaziyet ~ 
lıtı" nı bınırn G • · ) D ~ "'asında · erçı sıyaset 21 (Telefonln - ivnnı 
butılar ~~1 kanşıklıldar varsa Ankara memurlar irin bir kurs 

ı ........_ ,, Recıcı rn h. tt 1 . u hasebatta k b k ilr reni ı·· . a ıye e ıey erdır. mu ltı ay sürece u ursu 
lJ\ı~t ka durkıY_e hakkındaki intiba açılmıştır. A l bitiren memurlar mu 

l ' D Y edebılır miyiz) muvaffakıy~t ~jhanına girecektir. 
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)'~ bir t kdı" rıdımlarmı daimn bü e abone ediniz 
\iı\• a ırle t k' V l}'enin. . a ıp temekteyiz. n uz 

ılerleme!Iİ ve kuvvetlen 

un e ıı ]ardır. Bunun üzerine mü<ldeiumumi 

Ahan o : .fJokağındaki 
hadise 

Beyoğlunda Abanoz sokağında 
kahvecilik ve köftecilik yapan Hasan 
bir müddet evvel 3 numaralı evin 
sahibi Sabahat isim1i bir kadının ya 
nağına bir tokat vurmu§, bu esnada 
elinde bulunan jiletle kadının yanağı 
nr da boydan boya yırtmıştı. 

Sabahatin yüzünde iz kaldığından 
Hasan :tleyhine dava açmış, Mar 
yam ve Ali isminde iki kişinin de 
Hasanr teşvik ettiklerini iddia etmiş 
tir. 

Bu yaralama hadiseainin duruşma 
sına dün ikinci cezada devam edil 
mi~. şahit Sabahat. Maryam ve Mev 
hibe dinlenmiılerdir. Şahitler verdik 
!eri ifadelerinde §Öyle demişlerdir: 

··- Hasan sabahtan ak§ama ka 
dar Sabahatin evi önünde dolaşıyor 
du. Saat sekiz sekiz buçuk raddele 
rinde idi, Hasan birdenbire kapıda 
duran Sabahatin arkasından yüzüne 
bir tokat vurdu ve sokağın içine sa 
parak kaçtı. Sabahat da "'Yandım!., 
diyerek yere yuvarlandı. 

Fakat Hasanm elinde jilete hen 
zer bir şey gönnü' değiliz . ., 

Şahitlerin celbi için duruıma baş 
ka bir güne bırakılmı§tır. 

Esnaf Cemlyetrerl idare 
heyell lntthapları 

Esnaf cemiyetleri idare heyetleri 
intihabına devam edilmektedir. Araba 
cılardan sonra önümüzdeki pazartesi 
günü döşemeciler, hallaçlar ve yor 
ğancılar 1.:emiyeti intihabı yapılacaktır. 
Bundan sonra da sıra ile bir tcJrinisani 
pazartesi günü saraçlar ve müskiratçı 
Jar, 2 teırinisani salı günü ıekerciler 
ve otelciler, 3 3 teJrinisani çarpmba 
günü odun ve kömürciller 4 teırinisani 
günü de yapryapıcılar cemiyeti seçimi 
yapılacaktır. 

Motosiltlelleı halth ın
da bir harar 

Belediye daimi e:?.:ümeni motosik 
letler hakkında yeni bir karar vermiJ 
tir. Buna göre, motosikletin üzerinde 
idare edenden ba§kasının binmesine 
mahsus mahal varsa buraya yalnız: bir 
kişi binebilecektir. 

Motosikletin yanına bağlı olan ara 
balar moto~ikletin kuvvetiyle mütena 
~ip olacak ve bunlar fabri!tasınca imal 
ve rabtedilen arabalar ebadından fazla 
olmiyacaktrr. 

Bir kişilik arabaya l.ıir kiti. iki YİJİ 
Jiğe iki ki§i binecektir. Bu emirlere mu 
hatif hareket edenler tiddetle cezalan 
dırılacal<tır. 

sooo inek a,danacak 
1stanbuldaki ineklere tüberkülin 

aşısı yapılmasına karar verilmişti. Ha 
valar bozduğu için aıı marta bırakılmıı 

tır. 

İstanbul ıehri içinde (5000) ka 
dar inek vardır. Bunlann hepıi aııla 

nacaktır. 

f '"'''111•1tııııtıı ııı111111ıınıı11111ırnııı111111ınııı111111ı" H1111111ı§ 1 ., = 
\ Universite kon } 
i i \ f eransları rad- i 
İgo ile de neş- İ 
j redilmeli ( 
i Yakında Üniversitede bir takım i 
I konferanslara başlana'.;aktır. Bu \ 
~ konferansları tabii O niversitenin I = = ~ en maruf profesörleri verecektir. \ 
~ İlme, edebiyata, felsefeye, tabii- \' 
f yata, sosyolojiye, ruhiyata, he 
i kimliğe, riyaziyata, ekonomiye, W 
l siyasi bilgilere ve daha bir çok '.\ 
\ şeylere dair verilecek olan bu ; 
- konferanslar için dün idaremize 1 telefon eden bazı ilim aeverlerle _ 
• bazı öfretmenler bu kon{eransla \ 
\ rın radyo ile de her tarafa neşri Ş 
j ni istediler. Bu zatlar diyorlar ~ 
~ ki: ff = -j - Bizler itlerimiz, dersleri- ~ 
~ miz ve çartıda pazardaki günlük ğ 
j ihtiyaçlarımızı temin dolayısiyle i 
~ konferanslan dinlemek jçin ta U• j 
ğ zak semtlerden k~lkıp Üniversite ~ 
\ ye giderniyeceğiz. Bizim gibilerin g 
j de bu konferanslardan faydalan- ~ = = i maları için bunlann radyo ile ff 
E -e her tarafa yaydınlma11nı çok ar- ~ 
~ zu ediyoruz. f 
I Okuyucularımızın bu dilekle- i 
l rini biz de pek haklı buluyor ve j 
i Üniversite rektör!Uğünün bu ha- ~ 
İ yırb işe dikkatini celbediyoruz. j 
~"'"''''"'"""•h11ırrıırı11 11111ınıı111111ıııııı111111111ııı11111nıııı:~ 

Küçük birlikler 
kaldırılacak 

Yumurtacılar 
müşkül vaziyette 
Vtlzde 40 a vans ve
rllmeslnl istiyorlar 

Türk - ispanya ticaret anlasması 
nm feshinden sonra yumurat piyasa 
sının kısmen durgun bir vazivet aldı 
ğmı yazmıştık. · 

Yumurtacılar, İspanyada kalmı§ 
olan bloke 450 bin lira kadar parayı 
alamamış olduklarından oldukça 
müşkül bir vaziyete girmişlerdiı. 

Ekserisi az sermayeli o1;m yumur 
ta tücqulan adeta iş yapamayacak 
bir hale geldıkh-:-ipden yı.lmurtacılar 
birliği kanaliyle iktisat vekaletine 
müracaate karar vermişler ve hazırla 
drkları bir istidayr da Anbraya gön 
dermişlerdir. 

Yumurta tüccarları gönderöikleri 
nunla alakadar l ütün müessescle 
istidada ispanyada kalan bldke para 
larr yiizünden k"arşılaştrklan müşkü 
tında olduğu gibi kendilerine. yiizde 
latı yazmakla beraber fındık" ihraca 
40 bi~ avans verilmesi için alakadar 
fara lazım gelen emrin verilmesini is 
temişlrrdir. • 

ölümle tehdit 
Cebindeki bıçağı yere 
alan suçlu m ahkeme

y e verildi 
Bayazıdda Fuad paşa sokagında 0 

turan kasap Mustafa, Mehmed ismin 
de biri tarafından ölümle tehdid edil 
mişir. Mehmed polisler arafından ya 
kalanmış, karakola götürülürken cebit1. 

Aynı mevzu etrafı o- den bir bıçak çıkararak yere atmıştır. 
da çalışanlar Mehmed mahkemeye verilmiştir . 

birleşiyor Ilavaya atılan silah 
Muhtelif isimlerde bulunan birlik Feriköyde Yay meydanı caddesin 

de kazancı Mehmedin evine Hasan 
ter ve cemiyetler hakkında iç iıteri ba Halid isminde iki kişi girmiş, eı.yv: 
kanlığı tetkikler yapmaktadır. Bu bir çalmışlardır. :r 

liklerin muhtelit şekillerde ""e ayrı ayrı 
bulunmalarından edilen istifadelerin Bunlar arka kapıdan çıkarlarken 

bekçi Ali görmüş, kendilerine durma 
az olduğu yapılan teftişlerde tesbit e 1 arını ihtar etmiştir. Hırsızlar durma 
dilmiştir. Gerek bu kurumların alaka 
dar oldukları kimselere ve Branşlara ymc_a bekçi korkutmak :çin havaya bir 
yine daha faz:la randman verebilmeleri el sılah atmış. Hüseyni yakalamıştır 

Halid kaçmıştır. · 
için bütün birliklerin muhtelit namda 
bir kaç birlik ve yahud cemiyet halinde KEPENGİ T AM1R EDERKEN -
toplanması düşünülmektedir. Belediye sular idaresine aid Fcriköy 

fabrikasında usta başı 1stcfo dün iki 
Bu suretle üç dört birlik kendi ı ·ı ame e 1 e büyük bir demir kepengi sö 

branşlarına aid işleri yaparak toplu bir kerken kepenk başına düşmüı., İstefo 
halde çahıacaklardır. Bütün küçük bir ğ :r a ır surette yaralanarak hastahaneye 
tikler ka~clınlırak genel birliklere bağ kaldırılmıştır. 
la nacaktır. 

Genel birlikleri idart~ edecek ayrı TEKERLEKLERİN! KIRDI -
ca bir de umum büro bulunacaktır. Dün Sirkc'.:iden Eminönüne giden vat 
Birlcı,•.:ek birliklerin başında kızılay, man Tevfiğin i.daresindcki 646 numara 
hava kurumu ve çocuk esirgeme kuru 11 tramvay Antalya anbarı Bnündeki kö 
mu gelmektedir. Bu cemiyetler üçü bir §eyi dönerken İsmailin yuk arabasına 
arada ve bir birlik halinde çalışacaklar 

1
-.-ça_r-::p-::ar'.'"""a_k_te_k_e_rı_ek_ı_e_ri_n_i _k_ır.::..m_ı.:.§_tı_r. __ 

dır. !andığı zaman diğer cemiyetlerin va · 
Yakında karar tatbik edilmeğe bat ı yetleri de katiyct kesbetmi§ olacaktı:: 



Büyük Poll .. '1 /ı fl/igttlerind~n Birincisi: 
Ün i'IJersilede 

Nekadar yabancı 
profe&Ur var 

Midye açıklarındaki kaza 

Yelkenliler yine Pinkertonun Maceraları 
ş.. Yaf'..an; Voltgang Haynr:h -- Tefrika 11umar~' ta ~ Unlnr.ittnin muhtelif fü:Ultılı 

rin4t dut Ytrmtk Unn dant tıdUmlt 
elan n bugün dt hdriı vaai.tttinl ya 
pan yabancı prolHörluin ıay11130dur. 
A.,nca ili prQfff&lUk de mUnh•l bu 
lunmaktadm 

dönmüyor 20 milyonluk çek! Futma tamamile geçtikten sô~ 
ra yollanna devam edeceklel Uk bUyUk banka dolandırma rekoru, 

Bidvel Kardeşlerdedlr ı 
yakında bu tntlnhtlltrı )'tn1 tqln 

ltc yapılacaktrt. 
Dijer taraltan ıcnıbt prof11örlırln j 

yanlarında '40 c!:ın la:r:a yardımcı olarak I 
KoUalrurtr çalıımaktallır. ltcncbi pro 
ftt~lu :~in Oninrait.ı bU~teindı 
50 l bin liralık bir tahıiaat mıvcud 

dur. Mevcud proftaörl~r fakUltclcrt ıu 
suratlı takaio ~dilmi;•ordir: 

Pin.kcrf,())1.:/M.ı:ıt. eM ('Ok ba.ıııkf?~ 

aalıtek'4rlaı11 ve oonka sıoygıu~c._,. 

üm ile *~mk"J.an.'I«., A~mJ.:ad(r 
O za.maı>ı eıt ()Ok ~ iki SU()li<M ~ • 

ı.e~m ~ bım1.a.nıııı eM ziya.dfl e
'h.emmlyB& taJ.:i1J editm<'~ Uizı•· 
g8le1c surlar m~i»i tıltıto.~ ,.,.,_ 
UO:lilu.ğ.U:R.t( ya,z.ınt~ı'Jt. / ~e bM 
20.00IJ milyoJılu'k" w ,.ıc,uk ... l>Cr 

cet~.: 

Bütüu Hav.ana., scvinç içerisindey 
tfü ~tan ~ acıv1nç lç.ind~ yÜ:ıÜ 
yordu~ çünldi... ... 

Ç:ün\Ci kiba.r btr "ln~li7..,, ailesi 
genç bit çift. balaylannr bıırada ge 
cirrneği kararla~tınmşb.rdt Bir kaç 
~ 'iç\n oraya yerl~~i~!ı..r ve etrafa 
para saçmağ.a ltoyulmu_şlardı. Bunla 
rm 'illtl.yaç'l.-u:ını tem'in etmek. üı:re 
"\•ermeği elilr&:emedikleri bol para, b1r 
'ÇOl Ha,•ana fakirini ge'tincfırmeğe 
y.anyorc1u.. F nka•., 'iı bu kadarla da 
blnnyora.ı. Genç. eviila iiyafct üs 
tün:e "Ziyafcl: vermek. müsamere Üstü 

ıc müsamere tertip etmek suretiyle 
Hav.ana zenginlerini de rr:.cmnun odi 
~ıbrdı! -

T u'ttuk.ları gôslaişli binanın ka.PJ 
l!llt sik sık açılıyor, bu kapılardan 
h~ 'itina ~\e sUSlemniş la~. 
eıh\ .ckvetli1Cl' giriyordu. F evkala 
de memsimlc karşılanan misafirler, 
se.ba'Yanı kadar yiyip 'içiyor, danae 
~ ve müteakip bir da.-ete hazır 
hınmll. \ızere, md! damağiarmc1a ka 
lan eğlcn'ticlcn ancak ortalik 
~ aynlıyorlarm.. Ve karşılan 
dı'k1an -gibi ~ gene f-evhlade mera 
simle 'tc§yi olunu:vorlardı! 

Çağmbrkcn ilt!fat. gelirken iltifat, 
içcrde eğlenirken iltifat. giderken ilti 
fal! 1\"tıml olur ela memnun olmazlar 
a~ :Nam ev sahiplerinin isimleri Ha 
Yane.nm her tarafmda saygı ve sev 
'gİ ile anilıyor. verdikleri mükellef ha 
lo1ar. dillere destan oluyordu l 

Gene böyle eğlentilerden biri tam 
lcrvam:::nı bulmuşken, ansızın davet 
siz. missfirlcr ele rokün etti! Bunlann 
öyle etikete riayetle değil de, paldır 
küldür içeriye girişleri .de caba! 

c oluyor? Ne istiyorsunuz? 
Ev sahipleri. bütün nezaketlerine 

nığmen. böyle kabaca içeriye giriş 
karsısında bu ijtifafda bulunmak lü 
zu~unu hissettiler. Ve bilmukabele, 
gelenlerden biri. elini evin erkeğinin 
omuzuna koydu. Gayet sakin bir ses 
le: 

- Ostin Bidvd, dedei, sizi sahte 
karlık ve dolandmcılık yapmaktan 
tev'kif ediyorum. J 

Kendisine bu yold:ı hitap edilen 
adam, saosan kesildi. Durduğu yer 
de sendelledi. Fakat, kansı, nisbeten 
soğuld:~nlı davrandı, öfkeyle atıldı: 

- Benim kocama karşı nasıl olu 
yor da böyle bir şey söyliyebili}orsu 
nu:d Kocam, büyük bir lngiliz taciri 
dir! 

Kansı da şu cevabı aldı : 
- Korkarım, ki arbk bir daha 

hiç böyle büyük bir İngiliz taciri ola 
mıyacak 1 Benim bildiğim tudur, ki 
Ostin ve Corc Bidvel kardeşler, in 
giltere bankasından sahtekarlık sure 
tiyle külliyetli bir meblağ dolandır 
mayt ba~ran ilk insanlardır ! 

Bu sözleri söyliyenin Pinkerton 
ve kendisiyle beraber gelenlerin de 
detektifleri ve polisler olduğu anlaşı1 
eh. Salondaki bütün davet1i1er, heyt> 
cana kap1lm1slard1. Hepsi de, birbir 
}erini İterek, Pinkertonun etrafını sar 
dılar. O, sözlerine §U suretle devanı 
etti : 

- Tahkikat mevzuu olan hadise, 
şimdiye kadar Londrada b:r bankaya 
k""rı ; .. 1 .. T•mi" olan ~nt"l;lnn m~hiy~t 
itib;,.rlvle en basiti olduğu nisbetde 
en ratı.ne3İ, en inceden inceye hesap 
lanm.I'Stdr. 

Bildvcl kar~l~r, Londraya ceple 
ri mu a d.,lu olducru halde basmışlar 
''e kendilerini ek.santn1t cenubi Afri 

ka ml.yonerleri olarak tamtmtılardm 
Paral.."\nnt lnailtere bankaamm ıube 
lerind~n hınine yatınnıtlardır. Za 
man zaman bu iki karde•ten biri 
Parise giderek, oradan Londn.daki 
bu bankay~ evvctl3 hakiki, ıonra da 
sahtıı hiuC! acncdlctri yollamı~tıı. A 
radan <\,Ylar , ... bir çok ~ geçmiş, 
S:dvcllcrc artık büyük o}'unlarım oy 

Hukuk n iktııa~da CI, lktıaad fakill 
tnindı ı, fon fakilltoaindı 12, eıdıblyat 
{akillttaindı 7. tıp r~ ·. :: ıteıindı 13. 

nayabilcceklcri kanaati iel4tıık, iki Voleybol ajanlıfından: 
si birlikte, bu noktadan harrkf'tt" acç 7 ikincitı§rin.don itibaren pazar 
meğc ha;ı::.Trlanmışlardı. Şimdi burada ,ünleri öilcdcn ıonra Sultan Ahmod 
tevkif ctti~İ!n adam, ev1enmi~ ve Alemdar caddeıi 23 numaralı (Y.M. 
hilelerinin ilk meyvelerile buraya C.A.) cemiyeti jlmnaatik salonunda 
doğru balıwı 1eyahatine çıkmıştır. O mcvaim milsabakalarına baılanacaktır. 
burada safa slircdursun, kardc1i Müsabakalara ıirecck takımların birin 
Corc: Londada Rayt ismindeki bir şc ci teşrin sonuna kadar yukardaki a.clrc 
rikl.yle beraber, fonliyetine de\·am e sc her gün saat 9,00 dan 18,00 c kadar 
der~k i~i dnh~ fa7Ia ilerletmeile bak mürat.:aat etmeleri vvleybol ve baaket 
mı~~tr. Suçlular. lna}ltercde, Ameri bol İstanbul ajanlığı tarafından bildlrll Mu•allllrİyel ~apurunun fay/aları rcltlımıla 
lcad& olduğu gibi uzun vadeli çekle mittir. Günlordonbori .~aradonizde . . de} d~ 11ğmmrı olan ~ TUrk yelk ~ 
rin muteber ve böyle çeklerle mua vam eden fırtına dun ak•1ı1amdan ıt&ba nın tamamen ıg}amete ka~·uıll' 

lar .•.• Alclatılrnıılardıt k mele y\'irütülmesi mutad olmadığım b ren ıUkunet bulmaua baır.ılomıntır. nı diin yazmıştı . .J/I 
Davetlilerden iri, biraz kendisini • .. -. • ~.,.. 

biliyorlarc:lr. Dolayisiylc de, bir çok kla f ırbna yüzünden Karadcniz:o çıka Duna rnümcm Tfük geını ~ 
Takt>mlr müteaddit çek tedarik e-tmiş toplayarak mera sordu: mayan vapurlann bir knımı evvelki ma ıirketinin Hora tahliıiy• il 

k - Peki, nasıl oldu da bu iı meyda f J f ler, bunları i işer, Üçer ay vıdc ile gün yola çıkmııtı, diğer kalan 1 O ıtanbula ao mcımiı, ırtmanın .·.f 
birinci sınıf Amerika firmaları namı na çıktı? kadar muhtelif b::ındırnlı ıilep do net bulmnıına bu:lar kau ~ 

Pikerton izah etti: 
na doldunnu§la.rdn. ln$liltere banka _ Raatgelel Geliıigüzel r "C.-ytan dün sabah Büyükdereden hareket et de beklcmoktodir. .J. 
s ıcla, bu suretle bu çeklerden §Üphe ~ miılerdir. Hora tahliıiytı ;cmlıi ~ı:' 
l h 1 b aytot;. dola•tmr,. derler, ya! Bir ih l 1 b la 1 , ı! ··" enmcmi§, P..ıe cenu i Afrika milyo -o- :.' Bununa beraber, Ka:-adenizden micilcri ıtan u actlr.noK u~ 

1 f .ı . mal neticesi olarak, çe-klerden biri Ü 1 ] iL... ner eri tar:ı maan muamt-leye konul son gelen haberlere göre: fırtınaya mir a mıt o muma rawmen g•~ 
zerine tarih konulması unutulmuı 1 ma.sı istenildiğine göre, fazla tered henüz sükunet bulmuı nazariyle ba rin istek erini yerine ;etinnİfı 

düt göstermemiştir. Ve muhtelif ve İngiltere bankası da, bu çek namı kılmamaktadır. vaziyeti teıbit etınelc Uzere bit 
1 _ı_ k" l na imzalanan yerden, telgrafla bu zaman 81U8 va ı temas arla Bidvel Bunun için fırtına yüzünden koY, tutmuıtur. ·~ 

'- .ı J J 1 bank cifieti öğrenmek istemi•tir. Gelen K l ıtaraeş er, nfri tere "\lsmı topye :.' lara sığınmış vapurlar henüz yerleri azazede Remi er, halen oı 
k .. • 1 k k cevap, çekin karşılıksız olduğunu a l 1 ı .. un yırmi mi yon çe me suretiyle, f ni terketmemi,lerdir. , cenup rüzgôr anna tamam Ylf' 
sahtt".karlıkla dolandmnı§lardrr. Mu çığa vurmuş. u ak bir tahkikatla İ§İn Yeni kaza haberleri aaılaız kavim ve salim olan iğne acLı 
'--'-k k ki b di k içyüzü aydmlanmı§tır. Bundan son dı B&S 
.]_ k 1 r!\ da artık yapacak is, seri halinde I 1 '-
na.ıt a , u, şim "ye adar dünya Bazı ~:ızeteler Karadenizde yeni nmda demirli bulunmakta r. ~~ 
aa vu ua şre en ve malum olan en bazı kazalar olduğunu haber vermek miciler her zaman ıtanbu İıc:; 
h- ··k bank d l dmn ilhamlarla harekete gelen, lakin hep od -t.~ uyu a o an a hadisesi te iseler d.! yaptığımız tahkikat neti arasında iıliyerek un tafıtnP 
a. l s· _]•k h ld avni sahada miilhem olan s.ıhtekar 1 .1 ır · ımrıı i a e rekor, Bidvcl kar cesinde böyle bir ~ey olmadığını öğ duklanndan fırtma tamamiY t;_:.ı r 
deşlerdir ! dolandırıcıların yakalarına yapış rendik. net bulduktan sonra tekrar et....- ~ 

D ı ·ı k' maktı ! Bu if de, hem Londrada, hem d" avet ı er, şaş ma dönmüşlerdi. . Dü.n d.e kay. de. t.miş olduğumuz g.i bi işlerine devam edecek~er ır. 
N l l b·ı· di k" B l Havanada yerine gelmiş bulunuyor! 

ası 0 a ı ır , ı} öv e kibar bir bı yem dıye bı~dınlen k~zalar hır Midye limanındaki ~ 
aile?. Hiç te bir şey s~zmemişlerdi. hafta evvel B~gaz methal.nde vukua kurtarmak üzere tahlisiye um"!"'~ 
Şüphe uyandrrcıcak bir hava içerisine Pinkerlonun iki oğlu! l gel~n kazalarcın. dürlüğü tarafından gönderilrııij tı1 
girdiklerinin hiç te farkma varma ve . Gere~ K~radenizde gerekse Ak~e 16 mürettebat ve iki röket ~el 
mrs, bu aileye karşı sevgi ve saygı 1k1 11 '>'> nızde hıç hır kaza vukua gelmemış gün •ehrimize dönmek üzere 
d ba k h. b. · ı z m yon er 1 er • • ~ <m ş ·a ıç 1r şey ıç erinde yer tir. almışlardır. (1/J. · 
tutmarmsb! Yarınki tefrikada Yelkenliler li!ne adaya götürü!dü!er Son defa tahlisiye umum J1> ~· 

ncmek. ki .. . kendileri (JC aldanmış Midye limanının Serfes körfezin lüğüne gelmiş olan bir telgraftB• "' 
_________________ ...,.. __________ .....,_..,.. _____________ ~ rettehatm Midyeye giderken Ço~ 1..1' \ 

la miişkülat çektiği, kamyon 1~ 
çamurların arasma saplanmr~ ~, · 
ğundan, knmvonu terkederek ·ti 
lareli kaymakamlığından göndetl ; 
atlarla yollarına devanı tj~ 
mek mecburiyetinde kaldıkları 

" Olimpiya " Mlonuııtla Kurt Edebi Roman : 17 
Randolfle Lizbct P..aymer, ay1ıi 
sırada otııruyorlar. Kurt, hafifcc 
şöyıe 8Öyledi: "Froylayrı Lizbet, 
sizinle şimdi çalman {tu tatlı val-
8in dalgaları arasında dansetmek 
i8tcrdim1" Kız, lüle lüle saçları 
3allanarak, ba§ıııı l;ımıldattı: "Git 

SEVGi; 
Uyanınca •• 

Yazan: Nlaks El 

tayı 3clamlamıya gidelim, daha - Ya ben? 
iyi!" Kurt, kendisine bu suali sordu: 

Localar hi?Asmca yilrümeğe başla- - Ben, Lizbeti seviyorum ve o da 
dıfo.r. beni seviyor. Bunu gayet net olarak 

- Hemşireniz hangi locada? hissediyorum. Lakin biz her halde as-
- Şurada. ilk parter locasında ... fa- la bir araya. gelemiyeceğiz; çünkü, 

kat, ~u sırada Gittanın yanında bir tam da Hohenha.g için bahis mevzuu 
ziyaretçi var .. c;iftlik komşumuz genç ol:nıyan engeller, bizim saadetimi7.in 
He:- fon Hohenhag! yolunu kapatıyor. Ne trajik! Evet, Rab 

Lizbet, gülümsedi: " bimiz bilir ya., kalp fakir kalırsa, ser-
- Bu vaziyette ikisini tabii rahat- vet saadet getirmez: kalp. Rabbin biz 

sız etmemeli! Her fon Hohenhag veda zavallı insanların cennetten yeryiizünc 
edince, bana işaret ediniz. Şimdiki hal beraberimizde indirmemize müsaade 
de ben Ingiliz kan, kocanın yanına dö- ettiği en kıymetli hazineden mahru -
nüyorum ! miyet zorunda kalırsa.. büyük, ha -

Kız, elini uzatınca, delikanlı o elin kiki ve derin sevgiden .... bu mübarek 
Uzerine sıcacık bir öpücük kondurdu! hazineden! 

Kurt, tekrar salona dönünce, Hans Kurt ne kadar da gecikti! 
Georgun Gittay!a 'beraber locadan ~ık- Gitta, zihninden bu düşünceyi f!P • 
tıklarım gördü. Bir an kararsız dur- çirdi. Kardeşi bu zamana kadar Lızbe-
du: ti ahp getirebilirdi! 

-- E\•et ! dedi, Lizbet haklı; şimdi Hans ~orgun da rahatı kaGmıştı: 
ikisini rahatsız etmemeli! -Boyuna gözlerini bize diken şu 

Ve bir köşeye çekilerek, bir içki ıs- müz'iç insanlara tahaınmill edilmez! 
mıırladı: dedi, geliniz Froylayn Git ta! Kışlık 

- Lizbet bana karşı ne kadar mili- bahçe tarafına gidelim. Hem orada 
tefıt da\Tandı ! .. Bana sevgi ile bakı · ha\•a da buradaki gibi bunaltıcı dcğil-

d · dir'. yordu! Eli avucum a titriyordu. Evet, 
Liıb~t benden ho~lanıyor! Gitta, teklife tabi oldu. Kışlık bahce 

Rand'11f. butJd'.ln sonra Hane Georgu kısmına geçip bir sıra üzerine ilişti.. 
dUc;UndU. Sevdiği kızı nikahlayıp evine Hans Gcorg do, karşısında hasır bir 
götUrmek hu~usunda malt hlG bir en- sandalyeye oturdu. Palmiyelerin ve de
gP.I araya gfrmedlft halde. harıtretlt n!u.,m memleketlerden getirilen ya~ 
sev;;lel muka~!e g11rm<'dlğl kin, ar:l!u raklı tUrlU ekzotik nebatlarm gölgesin
ve g3yret ihtlmal hlç bir netice \"ere. deki bu köşe, serin ve hoştu. Bu ma.h
mtycccktl ! rern köeeye, daruı salonundaki ritmik 

gürültü, ancak uzaktan bir uğultu ha
linde sokulabiliyordu. Hans Georgun 
peresti§li arzu canlandıran bakışları, 
genç kızın üzerinde din'eniyor, güzel 
yüzünden kayıp vilcudünü en kızgın 
sevgiden örülmüş manto gibi sarıyor
du. 

- Gitta! 
I{uvvetli erkeğin sesi, kısık ve ken

disine güvenemez bir tonla çıktı: 
- Size: bir feY sorabilir miyim? Siz.. 

den bir şeyden rica edebilir miyim? 
Gitta, ürktü. Korktuğu şey, şimdi 

başına gelecek miydi? Delikanlı, şim· 
di evlenmek teklifini açığa vuracak 
mıydı? Kendisi için en zor, en ağır bir 
kararın verilmesi zamanı gelip çat -
mı1.1tı?. 

Gitta, adeta şaşırmış bir halde, zo
rakı f:ordu: 

- Bana ne sormak istiyorsunuz? 
- Ben, sizi seviyorum, Gitta ! Be -

nim karım olunuz! 
Hans Georgun kendisine söyliyece • 

ğioi, kendisinde ne ricada bulunacağını 
a§:ı.ğı yukarı sezmiş olma.sına rağmen, 
Gittaya bu teklü pek ani ve düpedüz 
geldi: ve, o kadar komprime kelimeler. 
le ileri sürülüvennişti, ki tamamiyle, 
kendisini baskına uğramış vaziyette 
hissederek, şaşırmış halde, blr cevap 
ve:-ebilmek üzere kendisinde ne cesa
re~ .. ne de kuvvet buldu. Yalnız Ho -1 
her.haga büyüyen, ürkeklik ifade eden 1 
gözlerle baktı. 

Ona gelince, o, sevgisinin serscmle-
1 

tici kudreti altmda o derecede ezgin 
vaziyetteydi, ki bu dile gelmiycn bakı
şı, tere1dlitlü bir müsait bakış olarak 
tefsir etti. Bütün gövdesiyle kıza doğ-
ru iğilerek, devnm etti: 1 

- Senclerdenberi size karşı iştiyak 

rilmiştir . . ~ 
Bu itibarla teşkilatın dönrtlell 

ra7. s:rer.ikecektir. 
Vekalete gönderilecek rap0r~ • 

On ~ündenberi devam eden ti. 
yiizünden vukua gelen bütün ;;;1, 
larm nasıl husule geldiği ve ktJ J; 
mak için yapılmış olan faaliyet 'il 
kında raporlar hazırlanarak ile 
vekaletine gönderilecektir. _/ 

Şubeye davet 
Emlnönlt. As. Şubt'slndcn: . _,dl 

l - Kısa hlzmeUI ve yüksek e~ 
meliler ı_ lkincltc~rlnde yedek aubaY 0 

da bulunmak ıtzcre ııevkedlleceklerdlr· .,!, 
2 - Taşradan olupta~ ayni şere.it1 ,;rJ 

bulunanların mezk~r tarlhte yedel< 1 
okulunda bulunabllmelerl için, oıındi:;:.; 
yakin askerlik oubeslne mllracaat e 
llln olunur. 

~- KURUN 
ABONE TARiFESi 

\lemle ket ti~ 
lflnde c1Jf11"' 

Aylılr t:S 163 t'ıf' 
1 oylık %60 '-'5 ~ 
• a~·ıııı 47:S sıo ""' 
Vtllık 900 1600 f(tf' 

oıfl 
Tarifesinden Balkan birliği için eydi :J 
kuruş dllşUIOr. Posta birliğine gir'1111.r 

yerlere ayda yetmiş beşer kUrUf 
zammedilir. 

1'tlrkty~nln Ltt Jlntıta merkew.lod' 
KURUNa abone yantır. 

duyarak kendimi yiyip bitiriyorum. ı._.A.d.re•ıı-delliıığ•lş•tl•rm•e-n.cre_u .. 2.~-_. ..... 
( Arka.sı var.) 
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ereh"I . 
'ttı 1 erek olan bir lıf'zimete 
i~/wıı.ıpa işlerine iştiraki se· 
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8e erı o acaktır· Tnlıta rali~ he bile, Rusya ile t ran 

hudut rneselelerine aill bir 
1 ur etmi§tİ. Giilistan mua· 

~~ ~ıudutlann kat'i ~urette gös-
~ Li; olrnası Nikolaya kru ''e 
~'~u_!ıarebeden l!onra kendi 

eti lıllgtınu tevAi etmek için ilk 
.'deıi •~lamt§tır· Türkmençay 

l (22 şubat 18!!8 ) harp 

1 lllaad 0 ar~k yinni nıilyon nıble· 
~ d a Erı,·an ve r ahçh·an han· 
bıiJ 1 dalıil olduğu hali:le t ranclan 

· ~ttd1• !'Urahhaı arazh·i Rmı,•a • 
l • "" . J ."de i~· ava hu suretle. Hazer ele· 
il ' vi)a·y t• • ··ık· . • Ctirıde e ının mu ıyetını ve 
~ll""- l 1'aleler inşa etmek n~ 

il- •vet · h .. illan erı ulunclunnak lıak -
· ))-ıtto)urnı§ 01<lu. Ilu sulh İranla an 

'ltoıı rırnu tu ki yeni C:ar Birin· 
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'!) ila11 .. ek sahırsızlt ile Bahıalh·e h :t('.d" ~e. nu ıyodn1. Harbe gene hir 
' d~ kre" rnuaheclesi sebep ve 

O ~ u hal1ane olmuı:tu. Ru 
11 •Ya~a a~lı irnparatorlu~una bir 
~ \·urd alknmıvar.ak surette bir: 
~ ita u. Tunadaki viHiw~tlerini 

. lttil Jtı çırmanıak için kendisine 
~t'tte rn,,~rahhat arazi lia,·hettiren 

~\'Q0ldu. l'~<':l~c:inj iınznlamn~a mec· 
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t.."'c J •t:ı~ın 1 -~ l "tin· ! a, dvarmdnki hütiin 
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L."' '•tıırı . ın '"e Asya kıtac:ımlıı .Er -
~:1"ı b- 'eııai ı 
'~~•ter a~tc r. ıududlarınr kanamak 
1 l:ıllt olan Aerı rne,·ki ''e Türkiveve 
llıı t elek k napa, Toti. Alıalıc:ihc 
~ :ısahalanoı elinden !;ıkar-

li l> tı ta1t· 
~iı:!•\ v,'::ı;df'n yıl, Polonva ihtila
~tıı~~tkıaJ et ı. ~er zaman hürrip~tini 
1tıı~ •at-f ltıesıne rağmen hürriye· 
ll'c~•tnr .~~zar ederniyPn Polonya, 
,~ t-ıı '!'()stao ~n. ~ok ranlı bir havali 
~~'-ti~ ~i~tı~ın zulüm Ye istihda<li 
ft ııı; L ltıt• ,... . . 1" 
r~ oır 1 • ~ " lllemmınıyf!tııız ı-
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lıuıt Paşa 

lıarhlerJe hitkin lıir lıale gelen Po~~n-
1 · - dan sıJın· va. artık A nupa ıarıta ... ın . 

;li. Ve f ethcclilmi~ hir ,·iliiyet ha~ı·~~~ 
Husva imparatorlu~una ilhak e< ı c ı. 

. ) ede)e- • Üniversite ped~oj1 §UbcSI için Avrupa 
Ko~koca Avrupada hiitiin mua ı k dan mUhlm miktarda lllt ısmar1aam~tır. 
rin hu arık ilı lalini protesto eden te Bu lletıer pedagoji enstıtnsUnUD ruhiyat 
bir scc: viiksclmedi. A\·nıpa mn,·a_ze • derslerinde kullanılacak Aletlerdir 

. . .1 .. "t ·n"ı clc~i~tıren .,._A, C 1 l A .. blr teuk. nc5ınm ıusu~ı otorı csı rı ~ • ~ em ye ıerı haricin..... r 

hu illıakdanheri Nikola gerek tbı~~a~.et kUI olan ayakkabıcılar Kooperatlfi bil ayın 
· A n utun 26 l!IDl& tesadUt eden Balı ...ıınu kooperatif 

gerek harp volıvle \"n1pan1 r · 1 dı merkezinde bir heyeU umumiye toplantıııı 
işlerine miiıl:ıhaleclen g~r~ < tur.;~ud· yapacaklardır. Toplantıda Iktıııat Vekft.leU 

Poloııvn. Hııc:,·:ının ŞC'' f' \ • mUtettışlerlnden birkaçı hazır bulunmak tL 
relin in hiitiin ı\ lmını,•n hiiküınetlerı- zere emir almı§lardır. 
ni avni zamanıla telıdi<l eden \"e on.· • tstanbul Evknt MUdUrU Bay HU.sameı\.. 
]ara· kar§ı hakim bir ,·aziyeti olan ~ır din, Belediyenin !mar Şube!! MUdilrU Bay 
ileri karakol mahiyetindeydi. Galıç- Ziya ve mUhendlıı mektebi hocalarından Bay 

A t ·a Fikri olduğu halde dlln yıkılacak harap ve 
yanın ısyanmcla~ ııonr.a . ~us ury ' yanmıt camnu.ı gezml§terdtr. 
Polonva asilerinın hakıyesını (Kara- --------------
kovi) Jen ken;Ji miifrezelerinin ·yardr 

. l ,. karclı (J 1 teşrinisani 1846) 
rnıv c , . ı · • • B h .. _ 

İliik~re~ ihtilali. Rım·a ıtın b 
8•1I~-

l . ·1 1 1 enk ölarak Tuna e) 
ı ı e ıema ı .. · ı imaye· 

1 • . . t"I.. ·e onlar uzerme 1 
erın ı ıs ı a ' 1 J ol· . . . .. k fır atını ıazır amı~ 
sını ılım etme 1Si8)· Nihayet Maca 
du (31 l<'mınnz.. h" k" "lik bir oı-
• 1 "k" ·uz ııı ı~ı rıstnna < a ı ı ~ h 1 mast nüfu-

cl ·ı .. l ~ lede u un ' 
n ı e mm a ı\ · h. noktaya. onu bir 

znnn en yiikse ır k · olmak mer 
an için Avrnpanın hnA e~ı cihetindE'ki 

h . k d \'e S\ a te ec::ıne çı ·ar 1 •• •• kadar me -
lCfebhiis ve teca,·uzl~rı 0 

1 . 1 ·ennedı. • d" ımc netice er ' k ıertıp e ı -
1839 da Hiveve ~:~r cleni:r.inin 

len askeri lıareki'it, b rg arasmdaki 
şark sahili ile Oren u)arda iklim w 
geniş stepler idi: ~tt)ra ına ~alehe ca -

... 1 .• anıa ar K 
topragm ta m m raher Rusya, ır-
Jamadr. Ilnnnnla h~ "'lii arasındaki 
J?I?. Ftepleriyle ~ra. Jgotahkim ,.e ora· 
küdik k:ıle1 E'r zıncır e ,'Zi1eri tesis et
larcfa hircok ~aıak ~~t1rlnrc1an mii -
ti. Buharla jq)ı~en ~~" df Strnt<'eİ~1r 
rekken kiiriik f ılo 1 ·. ı:.. hu ancla Taı:ı -
l1eclefi Tiuhıırn ola~ 'e ,·iirüyen ordu 
kem1 Hokem1e do~1:118eferine müsaid 
için Yapurların se) rı 
~·oln ke~f etmi~ti. Itına ginniyen 

Rusyanın. ınPt ; 812 denberi gi
Kı:fkas h!tlkın:ı ka7~ ı:af ahatı kimse 
ric:miı:ı oldn:;u hnr nn 

" " l"}d v•lc]ir -
için meçhul egı "'l biyetlcrle kar.-

Daima kanlı ma~ tt ]an muvnHaki
~ık ve pal1aln•a ma ~lan bu harbi. 
vetlerden miirPkkeisı2 den 1824 ele 
General Yermolof 

1 
y 86kive,·iç de 

kadar. sonra ~en:r:tmielerdi. 
rn:n e kaclar. ıdar. r General Vel· 

Ç ırratıYC ' 1 
Genrra1 an,,.\·ı re halef olı u • 

joninof da yuka~ı 1 ~evin, Garobhe 
lar. 1839 danherı .f yet J845 <lenheri 
,.e Nei<1 lınrdi ' 'e pı ıa danı General Vo 
Knfka" orduQu kuman ttına vazoluna· 

k da!I a "h 
ronzofun uma~ .-Jli bin nefere ı · 
rak mev<'uchı ,.,ı:ıı tor Nikolanm 
l A., cJ"l . • frnpara . ._ı • 
a~ " ı mı~tır. • A 

11
·yasrtme am ıs· 

hevan oluııan hnrıcı ~.1r En kii<:ük 
'b!lrettı · 1 • lf'r hunlar,1 1m 1 ·ni hilen ma ur . ·r 1 etJTlesı h 1"( f ırc:attan ıstı n< e ·r th•le mu te ı 

h
. . 1 • nıarı e , _, 1 
ır <lıp omaı:ı • le akno nnınnş 

4 1 "'k A nıct1erıY • 
,, nnpa 111 ıı en balısetnuyonız. 
olan mualıedelcrd '(Arkası var.). 

Or.LE ~ŞRll'ATI: 
saat 12.30, Pltlklıı Tilrk musik151· 

12
·
50

• 
Havadi& 13.05, Muhtell! plAk ne§rlyatı:. 
H.00, SON .•• 

AKŞAM NEŞRİl"ATI: stklsl. 19_00 
saat JS.30, PIAkla dıınl!I mu 

al Reıtt tarafından· 19.40, 
Piyano solo: Cem ta! ve srka 

20 00 Uwı a • 
Radyo !onlk dram. ' k • mwılkll!ll ve halk 
daşlan tara!ından Tür tarafından arab. 
p.rkıları. 20.SO, ömer RıZA k d••ları ta. 

O 45 Semiha ve ar a -. 
ca ııöylev. 2 · • ve halk prkıları~ 
rafından Türk mustldsl tra· 2215 Ajans 
(s t ) 21 15 Orkcıı . . ' 

aa ayan . . ' si unun programı. 
ve borsa haberleri '"e erte g 

pera ve operet parça. 
22.30, PIAkla ııoıoıar, 0 

lan. 23.00, SON .• 

rnnını111m 

llLll~ 
lllUlll~ 

şehir Tlyatrolan 
Tepebotı 

saat 20.so cıa : 
sJZE ÖYLE 

GELiYORSA 
3 perde. Yazan: 

L'plran\iello, Türkçesi: 
:M. Fuat. 

Fran•ıs '11yatrosu 

Saat 20.SOda: 1'I A " I 
JNTJKAM "° 

d 
.._. __ .,,.. p ıreh-'..r ,.e A . Heuze 

3 per e. .._,._... · 
pazar günleri ]5.30 da Matine 

ERTUGRUL SADi 
TEK 

TiYATROSU 
Bu gece (Akııarayda) 

HAMLET 
Cumartesi talebeye 

GlriJ: %O _ so. Talebeye (13) Kuru§. 

TefekkUr 
Tapkapı l"okıuUar& Yardım Kunımunclan: 
Trakya Ştker Fabrlkalan Şirketi kuru. 

mumuzun her ay 14 mahalle halkına yap. 
tığı yardımlar& ınz:ımanıen Cumhuriyet 
bayrammda yapacağı umuml \'e geniş yar. 
duna medar oıınak ozere :ıoo kilo teker te.. 
berrU etml§Ur. 

Şirkete teşekkUr ederken diğer Ucart mll. 
eue.elerimlzle bayıraever zenglnterfml.ztn 
yiyecek, yakacak ve giyeceğe alt teberrUle.. 
rlntn Cumhuriyet bayramına kadar aynenl 
kabul edileceğini ve bu sayede de yokıulla.. 
ra yapılacak yardllllm• genl:1lctebllcceğlnl 

blldirtrlJ:.. 

işÇiler bu yıl Cumhuriyet Bay
ramına işi irak edecekler 

İ§ kanununun Türk işçisine temin lan işçiler d&-iş kanununun 46 mcı 
ettiği en güzel mazhariyet!erden biri mnddesi mucibince, yevmiyelerinin 
de en büyük bayramımız olan Cum iki mislini alacaklardır. 
huriyet bayramında her vatandaş gi Cumhuriyet bayramına pek az bir 
bi sevinç içinde bayrnmını yapmağa müddet kalmış olduğundan iiçüncü 
imkan vermiş ulm:ısıdır. mmtaka iş dairesi amiri H<>.luk icabe 

29 birinci teşrin Cumhuriyet bay den hazırlıklara geçmiş; s:mayi birli 
ramında memleketin dört yanmde ğine esnaf teşekküllerine ve diğer ka 
colı"an biitiin iş ~iler is kanunu mu nunla alakadar bütiin müessesesele 
cibi~ce çalışmayarak bayram yapa • re lazım gelen tebligatta bulunmuş 
caklar ve çalı~mad1klan bugünün tur. . ... 
hakkım da alacaklardır. Bu tehlıgata ragmen kamına nykr 

Herhangi bir iktisadi zanırc~ dolc: rı şekilde hareket eden müesseseler 
yisiyle çalı~mak mecburiyetinde ka hakkında takibat yapılacaktır. 
------------"'----·--------

Cumhuriyet Bayra
mında halk kürsüleri 
Parf ice hatiplerin isimleri ve kür

sülerin y erleri f esbif edildi 
Cumhuriyet bayramında lstAnbu 

]un muhtelif yerlerinde halk kürsüleri 
açıl~.:ak, buralarda bir çok hatipler 
söz söyliyeceklerdir. 

Cumhuriyet Halk Partisince kür 
sülcrin konulacakları yerler ve söz 
söyliyeccklcr tcsbit cdilmi§. belediyeye 
gönderilmiştir. Buna aid olan progra 
mı yazıyoruz: 

1 - Adalar: Büyükada iskele mey 
danı: Avni Yağız; Heybeliada cumhu 
riyet meydanı: 'Ubeyd. 

il - Bakırköy: Barutgüçü alanın 
da: Hasan Tahsin Erez, Saadet Kuyaş 

Ahmed. 
111 - Betiktat: Parti kurağı önü 

Etem Akif Battal, Hükmi Arkök, Mu 

uff er German. 
JV - Beykoz: Beykoz ı.:umhuriyet 

parkı meydanında: Dr. HUanü Iııtman. 
V - Beyoflu: Taksim cumhuriyet 

meydanı: Ekrem Tur, İsmail Karadağ 
Recai Okandan, V ccihe Zeki Karameh 

GIJı üp düşündiikce : 

med, Betul Or, Saadet Refet T:ınsuğ, 
VI - Beyazıd: Cumhuriyet mey 

danı: Mediha Baysal, Nureddin Çağ 
layan, Dr. Fahreddin K. Gökay. Dr. 
Osman Ş. Çelik, İsmail Safa Dikmen. 
Ayasofya meydanı: Mahfuze Biringen, 
Aliye Esad Pirigil, Dr. Fuad Hamid 
Bayer, Halil Bayn, Efdaleddin Tekin 
er, Nusret Coıkun. 

Vll - Eyüp: Polis merkezi önün 
de: Münir Berik, Dr. Hilmi Kat, Nuri 
Gezgen. Kemerburgaz cumhuriyet ala 
nında: Mümtaz Özarar. 

VIII - Fatih: Şehremini Halke 
vi: Emin Ali, Hasene Ilgaz, Bican Bağ 
•.:ıoğlu. Fatih merkez nahiyesi: Rüştü 
Diktürk, Celal Feyyaz, Akif Latif. 
Karagiimrük nahiyesi: Sedad .San:at 
ya nahiyesi: Salim Ahmed, Zeki Ata 
tan. Fener nahiyesi: Hascne Ilgaz. 

Şehrimizin diğer semtlerinde de bir 
çok halk kürsülerinde muhtelif hatip 
ler söz alacaklardır. 

Otobüs derdi 
Yara'"ılışım itibarile, iyiyi gör· 

meğe, iyiyi desteklemeğe, bir ba
ıarıtı alkı§lamağa meylim vardır. 
Bunları yapmak daha çok hoıu· 
ma gider. Bozukluğu biraz üzüle -
rek tenkit ederim. Fakat her a • 
dımda öyle çetrefil ıeylerl~ ~arır 
laııyorum, ki yavaf yavaı ıçımd~, 
benimle güç uzla9an başka bır 
adam doğuyor. 

Geçen gün. "Haliç'' vapurl~rı : 
nın, kendi programlarını kendıfert 
çiğnediğini, vaktinde kalkmadık -
!arını, zamanında varmadıkları -
nı, direklerine kadar insanla do · 
nandıklarını yazmıı ve sonunda 
kazaların iıte böyle tedbiraizlik • 
!erden doğduğunu söylemi,tim. 
Üstünden bir hafta geçti. Belki 
okurlar, bu haklı isteii yerine ge · 
'Lirirler, diye ı•muyordum. Boıuna 
avunmuıum. Gemiler, yine hare -
ket saatinden on beş. yirmi dakika 
geç kalkıyorlar ve tabii aynı ge · 
cikmelerle iskelelere uğrayorlar •. 
Mektepler resmi daireler, fahri • 
kalar ka~akarııık. Yolculuğun 
iıkence haline konması yokıa yeni 
bir moda mıdır?. 

Bir yandan deniz yolunun fU 
bozukluğu sürülüp giderken, öte· 
de kara yolculuğu da cekilmez bir 
bela oldu. Kereateciler - Eyüp 
otobüsleri de batlı ba§ına birer 
derttirler. Bunların kalkma sa • 
atları falan da yoktur. Dolmadan 
ıuradan ıuraya kımıldamazlar. ilk 
istasyonlarda f eli.ket yalnız bekle· 
mekle savut''-unıla bilir. Fakat E
yüple Keresteciler arasındaki öte· 
ki duraklarda is büsbütün başka -
dır. Arabalar, dolu gelirler, dolu 
ıeçerler. Ve ıiz, onar dakika 

Yazan: S. Gezgin 

aralıklarla gelip geçen bu tıklım 
tıklım otobüsler kar§ısında ne ya
pacağınızı ta.fırınınız. Geçit ye • 
ri olmadığı için, otomobillere de 
pek seyrek ras\lanır. Karakıtta 
ıandal seyahati, hele çamurlu Ha· 
liç suları üstünde göze alınamaz. 

Çaresiz yürürsünüz. Bu yürü • 
mekle çamurda yüzmek arasında 
bir feydir. Yollar öyle bozuktur, 
ki insanlar buralardan, canlı zi " 
fos makineleri gibi iılerler. Oto· 
büıler, uzaktan çamur arozözleri
ni andırırlar. Tekerleklerden et· 
rafa sarımtırak, esmer fıskıyeler 
savurulur. Şirket, elbette bu ara 
durakların kalabalığını bilir. Ama 
yine dolmadan araba kaldırmaz. 
Halk soğuktan, ayaklarına kara 
su inmekten kurtulmak için; ara -
balarda ayakta durmağa da razı
dırlar. Gel gelelim, buna şoförler 
boyun iğmezler. Çünkü "seyrise· 
fer" talimatnamesine uymaz. Po· 
lislcr yo11arda baskın yaparlar. 
Nizama uymıyan biletçilerle aü • 
rücüleri cezalandırırlar. Bu dik • 
ka'~ güzel bir şeydir. Fakat bekli • 
yen halkı kurtarmaz. Mesele men 
faatleri uzlaıtırmaktadır. Niçin a
rabalarda ihtiyat olarak birkaç ki· 
şilik bo! yer bırkılmayor? Bunu 
bir tiirlü anlayamıyorum. Madem, 
ki arabalar sık sık kaldırılamıyor, 
bari böyle bir tedbire baıvurul • 
sun. 

lıletilen otobüsler de ayrı birer 
mevzudur. içine düten talihsizler 
bir duraktan ötekine varıncıya ka
dar hü' .. ün bir kutub seyahatinin 
azabını çekerler. Halkı. bu sıkın
tıdan kurtarmağı kendine borç 
bilen, hiç bir ınakam ıok ıııudur~Z 
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oetterdarhk ve General 
Maliye memur- Metaksası~ 

lar1 arasında sözleri J 
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Terfi ve nakiller ·rvsıyarıı ı ıı1 
( Osttarafı J ncide) dr. General, matbuat erkanını çok mül larınıza haı değildir. Türk mille· Ankara 21 (T clefonla) - Defter yade dikkate değer nokU di 

h.d · darlıklar ve maliye memurlukların y d ti ~ n kell General ismet İnönü iki gündenbe tefit bir şekilde kabul etti ve beyanat tini mütte ı , çalııkan, kanaat - unan oı ugunu 

General Metaksas Anka
radan dün akşam ayrıldı 

· d • da yapılan yeni tayin ve nakilleri bil t ı~•-k· · b k d n kıfll' ri şehrimizin misafiri bulunan başvekil ta bulundu. (Bu beyanat gazetemiz kar ve onu terakkı ve me enıyet e AA ııı a ımın a .. l 
Metaksasın dünkü ziyaretini bu sabah de ayrıca veriyoruz. ) yolunda kazandığı yeni fütuhata diyorum • barüz ettirmek için ıoY l 

Kocaeli varidat direktörü Tevfik J •• 1 d. z· Gener• ' saat onda Ankarapalasta iade etti. . BAŞVEKiL ANKARADAN er~ıtiren bütün vaııllarla müceh • an soz er ı. ıra e ı 
General Metaksas İnönünü çok sa AYRILIRKEN hez olarak yakından gördüm. Zi· Kars varidat direktörlüğüne, Urfa va sasın bu sözlerinde Türk.f 

mimi bir dost olarak karşıladı ve bu General Metaksas jstasyonda cum - ·_ı r.ilebildi~:.:~ iter.ve:-.:.:: } ·· .. r ridat direktörü İsmail Hakkı Muş va milletlerini el ele verdi~ 
mülakat yirmi beJ dakika sürdü. hurreisi namına cumhurriyaseti kalemi tekniğinin eıa•lı rolünü müıahacle ridat direktörlüğüne, Elaziz varidat arzuıu yalnız Büyük Ha 

İnönünü uğurliyan general Metak mahsus müdürü Süreyya, ve baş yaver tt• direktörli Nuri Kocaeli varidat direk ra değil, ondan evvel de~ 
sas, ayrılırken güler bir yüzle iid gün Celal, İsmet İnönü, bayan İnönü, ba e :,';;~yanatımı Celal Bayar'ın bir türlüğüne, Çorum varidat direktörü için en aziz bir emel oldu;_) 
tük ihtisaslarını kendisine §U sözlerle yan Afet, B. Celal Bayar, had.:iye veki :;özünü tekrarlay~rak bitirmek is· Ahmet Fevzi Konya varidat direktör ·~eren mana pek açık ola~ 
ifade eHi: 1i Dr. Rüştü Aras, dahiliye vekili ve terim. Türkiyenin kurucu gayret - liiğüne, Van varidat direktörü Seyfi §ılıyordu. Bu itibarla Yu 

"Çok memnun ve mutmainim." parti genel sekreteri Şükrü Kaya, Bal )erinde olduğu gibi :..:z:=t.'' kendi Urfa varidat direktörlüğüne. Balıke vekili Türk - Yunan d 
GAZ MASKESİ FABRİKASINDA• kan antantına mensup devletlerin An mill; gayretlerimizde mütahade 0 • sir varidat direktörü Nusrat Van vari bir devlet adamının ~ 

Saat on birde misafir başvekil ve kara elçileri ve ataşe militerleri, harici lun~:ı kurucu gayretler, . iki mille- dat direktörlüğüne, Eminönü tahak mazhar olabileceği en d• 
mayeti otelin salonunda B. Celal Bayar ye vekaleti erkanı, Ankara vali ve be ti. k&~·deşcesine birliğinin vasfı ba· kuk şefi Cemal Sincan varidat direk bahtiyarlık suretinde if•1'1l 
ve milli müdafaa vekili general Kazım tediye reisi Nevzat Tandoğan.garnizon rizi olmaktan ba!kı bir §ey de _ törlüğüne, Manisa defterdarı Ihsan Daha evvel kulaktaıı •• 
Özalp tarafından ziyaret edildi ve hep komutanı Mustafa Gökçe, Merkez ko ğildir. Esasen mükemmel olan İstanbul varidat direktörlü~üne, Is len ıözler ile öğrendifİ1111 

birlikte Mamak gaz maskesi fabrikası mutanı Ali Demir, Ankara emniyet mü T::rk Ycnan i.~eali ~;..m:ımiyle ta- parta varidat direktörü Raif Giresun kikati böylece doğnıdd di 
na gidildi. dürü Sabri Ata, matbuat ve ajans mü hakkuk etmiş oluyorsa da, kiillür varidat direktörlü~iine, Kasnr.paşa General Metakıuın keO 

Fabrikada misafirler ve vekillerimiz messilleri ve daha diğer bir çok zevat ve duy2'U sahalarında o:duğu ka . tahakkuk şefi Mehmet Ali Balıkesiı dan 'duymak Türk efk . 
sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti er ve binlerce halk tarafından uğurlanmış <!ar :::y:-.set ve ekonomi sahaların· varidat direktörlüğüne, Mus varidat yeıi için ayrı bir ebeosd'? 
kam, ve maske fabrikası müdürü t•r::ı tır. ~a da ona daim:ı yeni yeni inki•af direktörü Hilmi Elaziz varidat direk kıymeti haizdir. Çünkü bd 1 
,fından hararetle karşrlandı. Teıyi merasimi çok candan ve sami V.Jlları bub::ığız.,, törlüğüne, Edime varidat direktörü tin anlatılması Türk ~ 

Müdürün odasında fabrika ma mi bir şekilde oldu. Ve bayan Metak { k J Halis Çorum varidat direktörli.iğüne dostluğunun kökündek~ d~ 
mutatından mtikemmel bir maske üze sas çok sevdikleri ve alıştıkları bir kar Avar<> umanuanının Seyhan varidat direktöry Zühtü Di izaha bizme\: edecek bır 
rinde misafir generala izahat veriLdi. deı evinden ayrılır gibi bir hal taşıyor beyanatı yarbekir varidat direktörliiğür.e, Gi bilir. ı.o 
Bundan sonra, fabrikada bir maskenin du. resun varidat direktörü Hüsnü De G J M k bul1' 
· 'd ~ al h r d Uk 1 Başvekil Metaksas general İsmet "Biz zihniyet, hissiyat, hat· 

1 
I 

1 
enera ela aaı diıı' ıptı aı m zeme a ın en m emme tlb niz i varidat direktörlü<7üne1 çe va ka dig" er bir hakikati ken .. t 

b. k ta 1 caya kadar İnönüne veda ederken·. "Bizi unutma ta Usan 1 arlle birblrlmlze d d 1 l ır orunma vası sı o un ri at irektörü Cemi Ba ıkesir vari ıus açık ifadesi ile go• 
ge!firdiği safhalar, fabrikanın şubeleri yınız" dedi. benzfyen iki bUyUk mllletlz,, dat direktörlüğüne. lstanbul eski ta ki bu da Türk _ Yunan 
ayrı ayn dolaşılarak, tetkik edildi. Her İsmet İnönü: Donanma kumandanımız Amiral hakkuk ~efi Avni Edirne '\IBridat di g"unun Balkan ve dünY• 

b d mut h 1 t f d ·aa "Yeriniz Türk milletinin kalbinde şu e e e assıs ar ara ın an mı Şükür Okan dün Parkotelde Yunan rektörliioüne, Hizan malmüdiirü olan hayırlı teıirleridir. 
firimize etrl~flb~ idzahlat vderildi. ld .. k dir." diye cevab verdi. ' donanma kumandanı amiral ,Ekono Avni Ahlat malmüdürlü~üne, Ma ve• Yunanlılar dostl~· lel Krymet ı ır ev et a amı o ugu a Kıymetli misafir B. Celal Bayara I ) 

mu ve Yunan zırhlısı Averof kuman lazairt malmüdi;rü smail Cide mal cı bir zihniyet güden JIJI ·ılı dar aynı• zamanda mükemmel hır· as veda ederken kendisini ve bayan Baya b r 
dan ve su aylan şerefine mükellef miidür!iig"iine. Cide malmüdürü Ma ·1d· b 1 k. ~ ·k· !111 ker olan misafir başvekil fabrika ile n yakında Atinada görmek temennisin ğı ır; i a il DU 1 1 l 
bir kokteyl partisi venni~tir. laz~irt malmiirlürlüoüne. Kars güm k. J • t ·h ··m ek •" rok yakından alakadar oldu ve verilen de bulundu ve bu sene Ankarada yapı ın erı arı e go er ı -" 

~ Bu ziyafette dig" er Türk kuman riik m:ıhasibi Fahri İstanbul rrümriik l d k. d ıt v izahatı ı.:an kulağiyle dinledi. Misafiri lacak olan Balkan toplantısını ima e ıonra ara arın a ı o -
derek.. danları kara ve deniz subayları da baş direktörlüğü muhasipliaine. iz b tl · · h d dunu miz fabrikadan ayrılırken, gördüğü mü ıe e erının u u ~ 

bulunu_vordu. Fevkalade samimi bir mir ihracat ,.ümri.iüü muhasibi Rıza Jd w k d • ] tJIJe•-kemmeliyetten dolayı takidrlerini bil " Şubatta zaten görüşt'.:eğiz" dedi. "' o ugu a ar genıt e 
~irdi. Misafirimiz kendisini uğurlarken kardeşlik havası içinde geçen ziyafet Kars gümrii~ü muhasio]ijline, inhi lerine bir ıiyaıi ülkü y•ı-.--_.kf 

HARBİYE MEKTEBİNDE söylenilen sözlerden çok mütehassis ol saat 23 e kadar sürmüştür. sarlar t~hsilnt mt-1"1"\uru f'ledim Kilis İtle bu ülkünün tahaldP:'..J 
Saat 12.15de Harbiye mektebine gi muş ve Atatürke teşekkür ve sayğrlan Diğer taraftan dost bahriyeliler gümriik rrı•ıhe>sinliğine. Kilis gümrük sarfedilen gayretler .. 1 

lildi. Mektebin önünde ziyaretçiler mek nrn arzını dilemiştir. dün Heybeli deniz lisesini ziy~ret et muhasibi Emin lzmir ihracat ~ümrü ki aradan cok zaman • 
tep komutanı albay Hamid, alay kamu Tren saat 19,Sde hareket etti ve bin mişler ve derslerde bulunmuşlar iYü mnl> ... qioli~iııe, fstanbul tahıil şu iki taraflı Türk - Yun.O 
tanı Mustafa, ve mektebin diğer mual lerce halkın alkI§lan araırnda uzaklas dır. he şefi Münio İstanbul tahakkuk şu muı dört taraflı bir Sa!,, 
Uirue.ri :tadfmdanı~~e karplandı ~ • ..., " •' • t .. A VER OF .. KU~L\ND.\i\'J ' iN be PıafliV,ine. Kadrköy tahakkuk şube tanlı ıekline ıirmit\:ir. i 

J'ar. / '/fi k CJ\-Z~fİZE1JEYANATI Pefi Mur d-'Varidat Kontrol memur muhterem Yunan Ba9ve~ ~ 
General ve vekillerimiz haritacılık. enera JY~ et Q • Ziyafette bulunan hir muharriri· ]uğuna. 7 onguldak varidat memur karapalaı nutkunda tesı-~ 

tabiye, ve tahkimat sıruflanna giderek, miz Aı·crof zırhlr~ı kumannam Alhay muavini Saim bakanlık zat işleri di gibi: "Eıkiden Avrupad•~ 
verilen dersleri dinlediler ve muallimle SQSın beyanatı Konfonyaui~'fe ~örii mii~tiir. rektörlüğü miimeyyizliğine, Bursa gaplık kaynağı olan 8d .. 
re teşekkür ettiler. Tiirk Yunan :.nha) lan arat-ında çok tah:ıil kontrol memuru Ali Kocaeli rmıadası timdi bilik~• ,_ • .s' 

KIYMETLİ BİR HATIRA (Üsttarafı 1 ncide) ~amiıni hir lıarn ic:incle ~eçen hu mü- tahsil knntrol memurluğuna, Amas en emin bir aulh mın~ 
Mektep komutanı misafirlere mek nitliği ile iki millet arasında efka- sahabede At•crof kumandam clcmi~tir ,.a tabc.il kontrol memuru Mustafa bilmittir. J 

tebin her tarafını dolaştırarak uzun u rrumumiyeler üzerinde hayırlı te- ki: k" "Ccıeli tahsil kontrol memurluğuna, Bugünkü ıon safhasıııd,, 
zun izahat verdi. General Metaksas ile ıirler yaparak mütekabil anlaş - "Tiir/;iy,.dc ne ha~ır mesut .oldu- Ela7i~ husıısi muha~·be mf"!muru Ha ile Türk_ Yunan dostlu 
mayeti ve vekillerimiz mektebin istira maya kuvvetli bir tarzda hadim ğıımtı:11 anlatmrıl~ için !<elime bulama· snn Sjirt tahsi1at ~eni;yine, Kula taou Balkan Antantının be 'ıt} 
hat salonun.da bir müddet dinlendiler. olmu§tt.:-. yonun. Biitiin mazimi:i unutaral. be· t~hsil nı,..rrıuru Hadi GalaU-s::ıırav tah kıyme'dni takdir etmek İÇ~ 
Kendilerine Harbiye mektebinin tarih "Türk gazetecilerine şunun icin rrıbrrce İM;l•brıl<' bal.-rm ild l•ıtı'n?tfi ~ilat ı;efli;?i,.,e. Hariciye vekalet; mu pa ıulhünü tehdid eden. Jİ 
sesi ve şimdiye kadar bu mektebde ku t.::: tete!tkür etmeliyim ki Yunanis- milleti:· Biz =ilıniyNimi::. lıi.~.~iyatı • hi'\sehesi hirin,.i mi;meyyzi Muhittin ziyetler ile Akdeniz hid'~ıf 
mandanlık eden zevat hakkında izahat tanda y:ıp::m:ıkta olan gayr · • ·rin mr:; ''" lrattri li$rınımr: itibrırİ\'lf'.: - Seyhan tahsilat Refli~ne, Divanı mu ni bir tecrübe olmu

9
tur· ""~ 

verildi. ehemmiyetini ilk takdir ve bunu Çiinl.-ii l>i=im l'mrnn dilindn Ö::; ıürk· h.asebıt memurlarmdan Tahir teftiş rupanın ve Aıyanın be
1
r .,J 

Salonun bir tarafında iki kütük du tebarüz ettirenler arasında yer al- ~t> birf,'oh h<'limn!f'r mf'ı·cwfdtır - az heveti miimeyvi~liFiııe, Bursa muha h hl"k 1 • ·1 ıı ır'.'1 
d M' f' b k.1 b k"tükl b 1 "ok [Jt.rı"'-ı'rı'rrıı·:-:,, /,,.n_-i,·Nı ihi 1,1·,·,.1•1• 1,· eb H arp te 1 e erı 1 e ıar ...... i. j ruyor u. ısa ır aşve 1 u u e mışlar ve tecrü e i dostlara yaraş- • " -· • '' ~ e m~muru amdi askeri fabrika dece Balkan Yanmada•~ . ...-t~~. 

rin neyi ifade ettiklerini sordu ve ken tığı veçhile elde edi',;n neticeler- ;nilfr•t;:, Mii~t<'r<'h rrwnfnııtlf'rİmi:-uğ· lar muhasebe mümeyvizliğine, kül her ihtimale karıı 
111

ut :a~ 
disine milli müdafaa vekilimiz general c!en dolayı duyduğumuz sevinci runn [,f'rrı'ı"r olmrıl.-tmı=. ,.,. daima tiir haka.,Tr~r mııha.sebf'!-li memuru azim ile, istikballerinden v 
Kazım Özalp §U izahatı verdi: kendilerine de mal etm:~!crdir. bC'rrı1H•r ,,farrı~1 =· Kaya te.rfian :ııaliye muhasebecıi ikin rak hadiıeleri emniyetle ./ 

"Bunlar harbiye mektebinin Yaı kil Burada bahsettiğim v~ berabe - "Ru, ,·alrır: bizim içirı d<'Ail, l>ii • ci mümeyyizliğine, Hukuk müşavir yabilmişlerdir. ~ • 
tükleridir. Her sene mezun olanlar için rimde kıym(.'.:li bir emanet olarak tiin n,,1/,·,,n dl'l'i<'llrri it;in 111C'nfrıati )ini dncı•r" memuru f~fan terfian mü 
bu kütüğe bir çivi çakılır. İkinci kütük götüreceğim bütün duygularımı ,,,,,,.;,ı lıir lınldir." mevvizliğe. tayin edilmişlerdir z•fa/ya lSpanua 
daha bir ya~ındadır. ilk ~iviyi bu sene size anlatabilmek için güclükle ke Re s mAı t e b 1 i gv Ankara defterdar muavini Fehmi. 
ki mezunlar çakmışlardır. " lime bulabilirim. Evveli ıunu Kastamoni varidat direktörü $evki. 00 b/ Jtef 

General Kazım Özalp bu izahatı ve l . rı'\ ft 1 · ı ) 1 n as I ıöy iyeyım: ' '""rrı nr" e Kütahva varidat direktörü !smail, 1' 
rirken aziz bir hatırayr da canlandırdı "Türk milletinin hakkında da- rafından kabııl edilmiş. ve başvekil 7 nıvruldak v~rirlat direktöri.i Niyazi. göndeı ecek1"1' 
ve ba<ı.vekil Metaksasa Atatürkün Har • h d .1 h l k J k'I' ,... JAl n ve hariciye v k'lı' ·' 

:s ıma u Ua8uz cıyran ı uymuf ve 1 1 ' ~e " crayar e ı SevJ..ı\n vnridat knntrol memuru Hil p · 21 O te51 ' 
biye mektebinden mezun oldukları ıe d Dr_ Aras ile uzun ve dostane görücı ans euvre gaz~ et1' 

kı . . . ol uğum §anlı ıelini yakından :s mi. lstaııbul varidat memurlarından "T · 1 m·n hır 111 .• i ne sa lan ~ıviyı gösterdı. k rl l E melerde hulunmustur. . amamıy e e ı 
11 7 • . •• b. tanıına ıaa etini e de ettim. n ~ A<lil ve Emin birer derece terfi ettı' l ld .. h berlere ·.d 131 senesıne aid elan bu çıvı ır lk' d ·· f'k d 1 d a mııt o ugumuz a ı,y yükıek C:evlet adamlarına haı o • 1 ost ve mutte 1 ev et a am rilmicı]e1dir. :sh d 1 '·ıt ,.-Jf ay yıldızla süslenmic:ti. Metaksas igwile l 1 d k çeyi er§ey en evve va~ f'°'< 

:s len 8İyaıi görüıleri ve keza çok arı, görfü~me eri esnasın a, gere y • Ad .. ked f1 ı,~ 
rek Atatürkün Harbiyeden mezuniyeti Jerin ve geniı vukuf ve ilmi beni beynelmilel meseleleri ve gerek mem enı liye ~r arbu etmege 1 Fv k e,,\)ıı..; 
yılını tesbit eden bu hatırayı yakından me,,lmt bıraktı. leketlerini do~rudan doğruya alaka en iri, genera ran o tJJ"' 
tetkik ettiler. d l 1 · t f' 1 k k tay·ınler• Nicolas Frankonun halih• ''Dı.g"'er tar fta Tu"rkı'ye Ctım dar c en mcse e erı e ra ıv e tet i f General Kazım Özalp ilave ederek a n, • yada bulunmasıdır. ,eP 

huriyeti HükumE.'.İnin bir bahti - etmişler vr. dostane ve beynelmilel ·hıtY ,e. 
dedi ki: b . b 1 · · t · k. f Ankara; 2 ı (telefonla) - Hakim Nicolas F ranco, sene 111 Jı'lf" yarlı!< o~arak başında ulunan miın.:-se et erının mcsu ın ı~a mı ev 

"Generalım; benim mezuniyet se b k b · tl . d ler ve adliye memurları arasında yapı evvel Madride karşı icra '"J 
nem de 1318 dir. İsmet İnönününkü de B!'şvekil vekili Celal Bayar'ın yük iivii ir mt-mnunıve e yem en lan yeni tayin ve nakilleri bildiriyo arruz dolayisiyle 1spanys>'3 
1319 ,, sek vasıflarını ve büyük kıyasetini mi;qahrde fırsatını bulmuşlardır. rum: asker ve l OO kadar ta'"'

8
re I 

B k·1 M k H b' · h takdir edebilmek imtiyazını da el· iki dost ve miittefik memleket J.; 
aşve ı • eta sas ar ıyenın atıra J k' f l Ankara aza muavinliğine hukuk me mesini talep etmek üzere .. ı. 

d r · b .. k'. 'h · ı b' de ettim. Baıtvekil vekili Celal dev et adaml"rr. in ı~a ı umumi st• h ı.J" 
e terıne ugun u ı tısas arını tes ıt :: f zunlarından Seyid. Geyve hukuk ha gitmi~tir. Şu halde bu bii>'. t-' 
d b. d · 1 d Bayar'ın Türk - Yunan devleti- rs~rine ,.sash bir sl'rette ""'1"lı oldu :s 1• ,,. 

e en ır yazı yaz ı ve ımza a ı. 1 kimliğine Gümüş Hacıköy müddei umu zu hazırlamak irin bir ~J1ll" 
ASKER! TEFTİŞ ne yaptıg"ı müzaheret çok m~him· ğumı göııtermi~ b11 nnan B'\lka:ı An daha la .. zrmdır. ~ .r 1 ki misi Hasan, Ankara icra memurluğu ııı 

Bu sırada misafir baıvekil nizam ha dir. Ba,vekil vekili Bayar, salı gün tnnh paktına bağl• •. amu bir kere na Fatsa hukuk hakimi İzzet, Fatsa hu 
tinde bir bölük görmek arzusunu izhar kü nutkunda olduğu gibi Yunan rlaha mi;~~'!.ede evliyf'r~k iki rr.emle kuk hakimliğine Şereflikocahisar hu tanbul hakim namzedlerin~~~~t 
etti. Mektebin önündeki meydanda üç gazetecilerine yaptığı beyanatta ı.,..t tarpf-.... ,~., taki" edilen idt"..ale ve kuk hakimi İbrahim, Bilecik mü.ddeiu hat, Aydın hakim mua;1rıo 1 1Jl'. 
dakika içinde çelik gibi bir bölük teşek da kalplerimize nüfuz Pclen sözJ,.- iki memle1·etin miişterek menfoatleri mumiliğine Çerkeş sorgu hakimi Ali Çankın aza muavini Vecıtıe• ıııı" 
kül etmişti. Mektt>bin bandosu bir marş ri bulmuıtur. Bütün Yunan mil ne her nokt?dan mnt~bık bulnnan Riza, Denizli hakim muavinliğine İs muavinliğine Siird müddeiı.J~ ~j 
çaldr. General bölüğü ankerce teftiş et let ve on··-- hükumeti, Kralın mü· h., s·yas'!te devamı kararlaştırmı~lar .vini Seyfullah. Yozgat }1ıı1'~d et 
ti ve mektep komutanına, muallimlere nevver ıevk ve idaresi altında Yu- dır. yetle görmü~ler ve iki memleketi bir ğine eski Çeşme hikimi J-Jalı ;r, 
ve diğer subaylara teşekkür ederek ay naniıt~nın daima artan bir f'hem- iki drqt ve rni\ttefik memlf"!ket birine bağlayan .. Entente Cordiale ,. sorgu hakimliğine Silifke '°ıııı" 
nldr. miyetde kuvvet ve sulh amili olma rlevlet ad:ıınhrr, Yunanistım ve Ti.i,. paktının, aralarındaki samimi ve mi Emin, Konya müd.deİ~ıııi 

Mektepten sonra Ankarapalasa dö ıı için bir. durmadan dinlenmeden kj .... tnrnfmdan ta'k;n dilen beyne] dostane münasebetlerin icaplarına ta vinliğine Erbaa ceza ha1'1r~~.:/ 
nen general Metaksas orada türk mat r'lhııyorlar. l milel sivaset cmısmdn mevcut tam mamiyle tevafuk eylediğini bir kere İstanbul aza muavinliğine , 
buat ve ajans mümessilleri bekliyorlar "Hayranlığım yalnız zimamdar mutabakatı çok büy\ik bir memnuni daha mÜ§ahede etmiflerdir. ra memuru in t=a._·_rı _ _ _ 
~~~~~__:__~~~-=-=.:._~~==~~_:'._--=____;~~~___!c___~~~~~· 
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7. - KURUN 22 BIRINCITEŞRIN 193i" 

Vefa Bozası Çı~tı 

ı - Kapalı .=.arf usuliyle eksiltme ye konmuş olan -3- adet sigara maki
nesi için teklif olunan bedel haddi layık da görülmediğinden pazarlıkla alınması 
kararlaştırılmıştır. 

II - Pazarlık. 6-XI-937 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve mübayaat şube sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Muhammen bedeli 30.000 li ra \'e muvakkat teminat 2250 liradır. 
rv - Şartnameler hergün 150 ku ruş mukabilinde adı geçen Komisyondan 

alınabilir. 
V - İdarece alınması mutasavvur makineler "Môlens, Standard ve Mül

ler'' olup bunlardan başka firmalardan pazarlığa iştirak nrzusundn bulunan • 
Jarm fiatsız teklif ve kataloklarını mü nakasa gUnünden, en geç 3 gün cwt'I 
Tütün Fabrikalar Şubesine ibraz ederek pazarlığa iştirak vesikası almaları li
ıtmdrr. 

VI - İsteklilerin pazarlık için ta yin olunan gün ve saatte % 7 5 güven
me paralariyle birlikte yukanda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(7216) 

Cibali Kutu Fabrikasında halen mevcud olanlarla beraber Mayıs 938 
gayesine kadar toplanacağı tahmin edi len 5000 kilo bilyük kıt'adn ambalaj ka
ğıdı ile 10000 kilo ıskara şeklindeki kapak tnhtalan 4-XI-937 tarihine rnst
layan perşembe gilnü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. 

Isteklilerfn maJJan mahallinde görmeleri ve pazarlık için de tayin olunan 
gün ve saatte Kabataşta İnhhıarlar Le \•azım ve mUbaynat Şubesindeki satıR 
Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (7204) 

Belediye sular idaresinden 
Eb'at ve miktarı §arlnamesinde ya ıılı cem'an 80 ton betonarme demiri sa

tın alınması idaremizce açık eksiltmeye konmuştur. 
1 - İstekliler bu iş için tanzim edi len 5artnameyi levazım servisinden pa

rasız olarak alabilirler. 
2 - Açık eksiltme 27-10-937 çar şanıba günü saat 15 de Taltsimdeki Su-

lar İdaresinde yapılacaktır. (7203) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 _ Bir tanesine (1050) kunış kıy met biçilen vasıf ve örneğine uygun se
kiz yüz hayvan velensesi kapalı zarf usulile 8-11-937 pazartesi günü saat 

on beşte satın alınacaktır. 
2 _ Buna aid §artname parasız o Jarak Komisyondan alınabilir. Eksilt -

mesine gireceklerin (630) liralık ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile 
§artnamede yazılı belgeleri muhtevi tek lif mektuplarını belli gün saat on dört
ten evvel Komisyona vermiş olmalan (3962) (7207) 

lstanbul B~lediyesi ilanları . 
'" Seliıniye askeri hama.mı külha- 17 /10/937 gilnü kapalı zarfla ihale 
~ llladen k5ınürü yakacak hale if- edilecek olan 26400 kilo sade yağına 
t'elt ~:elki pazarlık fiatı gali görüle- teklif edilen fiat pahalı olduğundan 

tstanbulda Maltepe aekerl lisesi ile 
Piyade atış okulu ve Bursa ukeri lise. 
!eri için üç adet çamaşır kurutma ma... 

lki sene mUddetle Ahırkapı fene rile Yenikapı sıhhiye daresine kadar o
lan mahalden kum ve çakıl ~ıkarma işi açık arttırmaya konulmuştur. Buradan 
sene"1 400 ton kum ile 200 ton çakıl çıkarılacaktır. Kumun beher tonundan 
7 ve çakılın beher tonundan da 10 kuruş resim alınması tahmin edilmiştir. Şart
namesi LeYaz1m müdürlüğünde görülebi lir. İstekliler 7 lira 20 kuruşluk ilk te -
minat makbuz veya me!<lubile beraber 2-11-937 sayılr günü saat 14 de Dai-

2 ~:ır pazarlığa konulacaktır. pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. Tah 
tUııu- azarlık 25-10-937 pazartesi min edilen bedel 23760 liradır. tik te
ı~,l!i b~aat 15 te Selimi ye askerlik da- mina t l 782 liradır. 
lııi:!~·o ınasındaki tUmen satmalma Ko- lık'a eksiltmesi 28*10/ 937 
a _ııunda. Yapılacaktır. Paz:~ :.nü saat 16 da Erzincnnda 

Sa ku 'l'aınıratın keşif bedeli 242 lira perscmf.1\.' gu 
r·~ l'Uş ı t'' k raro'fıhındald satınalma ko. ~~ beda ~. up ihnlesinde tckarrür ede-- umen a ı::ı ş-. t 1 ltlı?Q -l llzerinden "1c15 kati teminatı misvonunda yapılacaktır. .. _r knan:es · 

4. caıctır. ni görmek istiyenler her ~urıb·1~nı11syo 
b - Sa t Qız alıp gor~ ı ır er. 
<\ollıls ":.; r naıne ve kesif ra)lorları numu:ıdan p~ra- niinü tecim ve en. 

S :Yonda her .. ·· "l b'l' İstekliler ıhnle 6 .. . _ l gun gonı e ı ır da kayıtlı bulundukları. 
~ll Ittan§bu Pazarlığa iştirak edecekle- düstri odasın . 
•ınderı b buı Koınutanlığı inşaat şube- na dair vcsikn ibraz edcceklerdır. 
ht u ic:ıl (521) 6916) r.... :i ere vukuflarım mübeyyln 

~r "es·k . 1 a getirmeleri meşruttur. ~ * ., 
(7217) . Tüın"" hayvana tının ihti-

&ı .. ;;8::------- Kırklarelı ~ f)a alman 800 ton ,. ,~ aya a . . kapalı zar 
IJtıııu n ranıyor yacı ıçın . r· t kor komutanlığın 

'tİlıa " defteri ve muhaaebe~·e d k t vcrılen ıa .... ,,~,~ ,, . aktıloya uru o a .... ıden tekrar pazar-
'"lll ..,, dtız .... ı bl B 1 ··rüldiıguı 
ı: ~ca b ,.un r ayan ıı.ranryor. ea paha ı go ı·tır :Muhammen fi-
'ıı~ ...... ~en tercih ediliyor. Vakit TTopa. 1 ki t atın:ıcn ' ' 

""'· ·•ııln ı a sa m · ıup tutarı 28000 e acele mUracaat. 50 santıın O 

•ı1111ııı, 
'lttııınıımnı~ıı11um11ıımı1ttt11 ııN111Hnlfttnııt1111•ııııw 

~tı 3 kuruR ·natı 2100 liradır. Şart
lıradır. İlk tc~ I:{ırklareli Tüm. Satın 
namesi her gun da görülebilir. Pazar 
alma Koınisyonun937 pazartesi günü 

kinesi 25 • 10 • 1937 pazartesi günU 
saat 15,30 da İstanbulda Tophanede 
LV. amirliği satınalma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli İstanbul için 2250 lira 
Bursa için 2-110 liradır. İlk tem.inatı 
51S lira 25 kuruştur. Şartnamesı ko. 
misyonda görü!ebilir. tsteklilerin 2490 

sayılı l·anunun 2 ve 3 UncU maddele. 
rinde yazılı belgelerle beraber . teklif 
mektuplarını ihale saatin~en bır saat 
evvel komisyona \'ermclerı. 

. (116) (5979) 
• • • 

Okullar için 13090 _metre haki ve 

00 t e kurc:unı ast.arlık bez 126 me r !it 

2111 937 salı günü saat 1~ ~:.Topha-
nede 

1
tstanbul J...evazım amırlıg;;ratın-

1 a Komisyonunda kapalı za a ek: 
a m Tah • bedelı 
siltmrsi yapılacaktır. m~n 

b k ıl·radır tik temınatı 627 8361 uçu . . 
tur şartname vA nilmune-

lir:& 12 kuruş · ·· "I bT tatcklılerin 
si Komisyonda goru e 1 ır. . 

• 'kalarile beraber teklıf mek-
kanunı vcsı . . .. 1 

bl . 'hale aaatınden bır saat ene tu arını ı . 

mi Encümende bulunmalıdırlar. (7096) 

)3enzin fiatlarınm tenezzülü dolayı sile otomobil taksi ücretlerinde icrası 
kabul edilen tcnz"latın taksi saatlerinin buna göre ayarlanmasına. dair taksiler
de yapılacak tadilat için kabul ve ilan ~dilen müddetle w ancak ~ir ~ısım taksi 
otomobillerinin tadil işinin ikmal elme dıkleri anla.şıldıgından §ımdiyc kadar 
tadilat işini bitirmiyen taksi otomobil saatleri tadilat müddetinin bir ay daha 
temr'!id e1ildiği ilan olunur. (B.) (7233) 

Senelik muhammen kirası 96 lira olan Beşiktaşta Şcnlikdcde mahallesin
de 29 numaralı Hazine vekili Osmanağa mektebi 938, Yeya 939 ve 940 seneleri 
Mayıs sonuna kadar kiraya \'erilmek U zere açık arttırma gününde isteklisi bu
lunmadığmdırn pazarlığa ÇC\Tilmiştir. Şartnamesi Levazım MüdilrlUğUnde gö
rUleoilir. lstekli olanlar 7 lira 20 kuruşluk ilk tentlnat makbuz veya mektublle 
beraber 27-10-937 çarşamba günü sa at H de Daimi Encümende . 

(İ.) (7231) 

Posta T. T. tevazım MUdUrlUğUnden: 
l - iki adet kı:.a dalgalı tel:siz ahize cihazı \C teferruatı knı>alı zarfla 

ek iltmeye konulmuftur. 
2 -· Muhammen bedel 20000 mu \'akkat terrlinat 1500 liradır. 
:l - Eksiltme 15 Te§rİnİ~ani 937 tarihine miitıadif pazartc i snat 15 

de Aukara"da P. T. T. Umum Müdiirliiğiinde top1anacak komisyonda yapıla
caktır. 

,KURUN 
ılan tarifesi 
lıin sa ·f 
~ ' alarında santiır.i 40 Kr. 
t-.. •• sını itanıar ., 

hk gilnil s-ıı-rtnaıne ve evsaf 140 
saat 16 dadı~ji~~e talep edenlere veri
kuruş mu.ka~ı klJnunun 2. 3. ncU mad
lir. lsteklılcrın :k ıarile belli gün ve 

. d ,,. ,·esı a 
delerın e.nı tınalına Komisyonuna 
saatte TUnı. Sa (555) (7226) 
müracaatları. 

Komisyona vennelerı. 
(187) 

• • • 
(6971) 

t 1 . İstanbul Levazım amirllği
dare erı t . . 5000 
b 'I mil~t hayvana I ıçın ne ag ı b ,...t; 

liralık yulaf 2'1-10-937 çartam . a " .... 

4 - Talip1er teminatlarını İdaremiz' eznc ine \"e alacnk1nrı malhuz YC· 

ya kanunı>n mutehf'r tf'minat tnt'ktup }arını ve şarlnan•eclc yazılı belgelerle 
teklif m~ktuhunu ilıti,·a edet"ek olan kapalı \'C mülıiirlii zarfları mezkür ta· 
rihte saat 15 e karlar Komis ·ona teslim ~dereklerdir. 

.uord.. .JO .. 
U uncu sayfada 100 

ç \'e ik' · " 
~İtin . ıncı sayfalarda 200 ,. 
~ cı Sayfada 400 

lık ilantar 500 .. 
'I'icar· " 

kU~Uk .1 ~ahiyeti haiz olmıyan 
fııı~ 1 ılanıar 20 kelimelik beş de. 
- l?O k 

KURUN-.ı 
ABONE TARiFESi 

llf'mll!kt•t 

dıfınıı. 

.. t 1~ 30 da Tophanede satın al-nu san ... k 
T.· ı-yonunda pazarlıkla almaca -ma .nOmUJ • • 

t T 'm!natI 375 hm.dır. Şartname \ e 
ır. f c • Komisyonda görüle-bilir. ı~-
numunesı • . 
t kl.1 in belli saatte Komısyona gel
e ı er (7224) 

me!eri. 

ltaveı .. . uruştur. Eskiden mu. 
ınuk esı olan müşterilerimizin 93 ' 54 11.,. D O K T O R 

nveıeı . Aylık 180 co Krt. 
1ırııı1a.. ~rı 'l'lüddetince fark a. • ııı~ıııc 416 s~o Krt. Necaettln Atasagun 
il.Uıı ~. zun ınüddet devamlı 11 aylık y00 

1600 K'1 Her ıOn sabahlan ıekiz buçuğa 
?bek~ ltnzitrı.L'l tabidir. llan ver. \'ıUık k&D tı:ırUıt ıçın ayda otuz k!:arnları 17 den 20 ye kadar Ule 
., Ususunda v;ıln Ü h Taritmııdell Bal.,.... •• birliğine glrmlyen 1 a • nJ 'k' • d • e "''ra11 \r .J ız ve m n a. ............ li tayyare apartma an ı mcı aır 

Aı-1~ ırnru~ dUeUI0~:_.9 -tnııo ııeşer kurue 
ll~ırılctt. " ı' YUl':.fJU aittr.daki I }·erler• a1 y ";,e<tıUr. 17 numarada hastalarını kabul eder. 
tnUr;ı,., tll! ln:ıı ilan bt\ro!u.~:ı 

1 

sAıll Cumarteıi 1unleri 14 den 20 ye ka 
~~:t edilır.e~i1ir. w Po'ta merkedad• ~-r bastalannı parım, Kurun, Ha 

rürktyfllıo IJ(lne yasdıl'. u. 

Telefon: lstanbul. 24310 KtTRITN.::__ _ bcr okuyuculınnı dakupon muka· 

Alllnlıııii&:ııJilill'' l_:~:.,~-~-~=-· ~n:;cr;.;e-.tı.2.~-ıcu.nı-'t•u•r -·ıı~b;i;li~n~dlıe ııİmİİuİİİaİlylicılnlıe•c•d•e•r ·--• •ıli;ı·ı:ııım:ıl!litil:ıııı!flill!lilfllNtlJttl:I A.dru deliftırın ••• 

5 - Talipler müteahhitlik ehliyet ve ika-mı ve rcfcron ları haiz ola· 
raklarclır. 

6 - Şartııaınelt-r ı\nkaraJa Le,· azım .:\liidiirlii~iinılen, 1stnnlmlda lı·,·a· 
zm1 ayniyat mua\'İnli~inılen parawız o larnk verilccP.ktir. (3617)(6598) 

lstanbul Birinci icra Memurluğun-( larile birlikte ödemeniz liızımdır. Bu 
dar.: mUddet zarfında Borcu ödemez, ve tet-

Be§ikta.ş Yıldız caddesinde Yıldız kik merci'inden veya iadeyi muhakeme 
sokak 54 numaralı apartımanm 3 ncU yoluyle ait olduğu mahkemede icra • 
numaralı dairesinde iken elyevm ika- nın geri bırakılması hakkında bir ka
metgahı meçhul bulunan Ömer Naciye: rar getirmediğiniz hakkındn ccbr~ icra 

Cemil DümdüzUn Birinci Sulh Hu - yapılacağı ve yine bu müddet içinde 
kuk mahkemesinin 37/110 numaralı ve 37 i3763 numaralı dosyasına 74 ncU 
4-Mayıs-937 tarihli ilamı mucibince maddeye tevfikan mal beyanında bu-
140. liranın % 5 faiz ve % 10 ücreti lunmazsamz hapis ile tazyik olacaksı
vekalet 745 kuruş masarifi muhakeme nız. Ve hakikatına muhalif beyanda bu 
alacağından dolayı mezkur adresinize lunduğunuz taktirde hapisle s:ezalandı
ıcra emri gönderilmiş ise de ikametga- rılacaksınız. Mezkur icra emrinin teb
hınızda olmadığınız anla~ı1makla ila - liği makamında kaim olmak i.izere ilfın 
nen tebliğat icrasıoa karar verilmiştir. olunur. 
Tarihi Hlndan itibaren borcu masraf-

u 

• 
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Me~te~nnoeıre, Çocuk "eenoeırn
liil<e, ©IKlYID (D)Dırelk\t.f)rrOeırDırne: 

Mektep kitaplarınızı almadan .•.. bir kere eski tanıdığınız. 

" VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, Orta, Liıe, Yüksek ve Meslek ... Her okulun her 
sı:ıılı için, her dilden, her türlü maarif neşriyatını bur~dan 
k~laylıkla ve derhal edinebilirıi niz. 

Rastgele yerden almanın •onunda yanılma, yorulma va-
kit kaybetme olabilir, üzülebilir•i niz. 

1 

lhtiıasa her yerde kıymet vermeli: (VAKiT KiTABEVi) 

-s:~T~~i~~~n;;1-1 ~1 ~Şark Malt Hulcisası 
LABORATUVARI # 

Umumt kan tahlilatı. Frl'Dgi noktai işteha ve kuvvet için en 
nazarından (Wasserman ve Kahn 
teamülleri) Kan küreyvatı sayılın;.- bı•rı•nc·ı ı·ıa~ çtır 
sı. tifo ve sıtma hastalıkla.n teşhisi, 
idrar. balgam, cerahat, kazu .. at ve 
su ~ahmatı uıtarmikroskopi, kan. Çocukların dlşlerinln kolayca ~ıkması-
da Ure, şeker, Klorür kollesterin k 1 k 1 J 1 k ti 1 &' miktarlarının tayini. DiYanyolu oa, em er O O UV\'e enmeS ne, Ç 

No. 113 Teı.: 209s1 cuk emziren annelerln sUdlloUo 
çoğalmasına yardım eder. 

Biliimum eczanelerde bulunur . .,-1 
de mektep kitapçılığında ihtisaa kazanmııtır. 

Kitap üzerine gelecek her aor guya kartılık verilir. ... Birinci sınıf Operatör 
ADRES: İstanbul-Yakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: IOr. CAFER TAVVAH 

Vnkıt - lstanbul. Posta kutusu: 46. 1 Umumt cerrah! v~ sinir, dimağ 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu IUlnları 
----~---..... ••••••••••••••••••\ CP.rrahisi mtiteha.ss1sı 

---------- ------'---- 1 Pariı T rp Fakültesi S. Asistan. 

T.N. K 
BÜYÜK 

Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik _ oyUz,, meme, karm bu- Marmara Üssübalıri Komutanlığı Satınalm.a Komisyonundan: 
ruşukluklan,, Nisaiye ve doğum Cinsi Kflosu Tahmini Tutarı ilk Teminatı Miintı'ktJ.'6 

mUt.ehassısı ~ Fi. Kr. S. Iha Lira Ku. Sa.ati 
Muayene: Sabahlan M e & p 8 n en Bulgur 50.000 12.50 6250 468 75 11 
8 den 10 a kadar il Pirinç 25 000 24 6000 450 14.30 

öğleden eonra Ucretlidir Kuru Fasulye 40.000 15 6000 450 16 30 

, Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han ı Komutanlık TeşekkUlündekl kara e ratınm yıllık ihtiyacı için yukarıda~ 
Fi - No. 1 Teleforı.: 44086 - ve miktarları yazılı Uç kalem yiyecek maddeleri ayn ayn kapalı zarf us f. 
ıJ t - satın alınacaktır. Eksiltmelcri 2/ Teşri nisani /937 salı günü hizalarında 'CP' 

:ı 
w wu w::=:ı::=a ı ••ı::-.:m terilen saatlerde İzmitte Tersane kapı smda.ki Komisyon binasında yapıl~ 

• yonundan ve Komisyonumuvian bedel siz olarak alınabilir. tsteklilerir. a"Jf! ,r 

1 
DOKTOR 1 trr. Bu işe aid şartnameler İstanbul Kasımpaşa Dz. Levazım Satınq,lına 1{ •f 

Ke mat özsan n uk teminauarue birlikte kanuni vesi katarını havi teklif mektub1arını ııl11 
Uroloğ • Opera.tar fi yen gün ve saatlerden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. 6S83) 

1 Bevliye mUtehaseısı U , • • .< 
Kara.köy - Ekselaiyor mağuuı 1 

R )'\lnlllda. Her gün öğleden sonra Marmara t1ssi1bahri Komutanlığı Satınalma Komisyonunaan: . . ...J 
il 2 den 8 e ka.dar: Tel: il.235 Cinai Ktlo.tu · Tahmini Tutarı nk teminatı M~ 
=====1111 =pa•; fi ttmı *" Fiah Lira Lira K. So'ı 

Hl t l k d 
Sade Yağı 20.000 94 18.800 1410 11 ""'ı 

zme C 8 10 Zeytin Yağı 10.000 70 7.000 525 14-;,v 
aranıyor Sabun ı5.ooo 42 s.aoo 412.so 16_"_; 

Çoeukıuz bir aile ya.nmda çalıpcak Komutanlık kara eratmm yıllık ih tiyaeı için yukarıda cins ve ~~ 
30 - 40 yaıtannda kimıeıiz bir kadın yazılı üç kalem erzak ayn ayn kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
aranıyor. Matbaamızda Ahmed Can ad- leri 4/ Teşrinisani /937 perşembe gUnU hizalarında gösterilen saatlerde 
resine mO.racaat. Tersane kapısındaki Komisyon binasın da yapılacaktır. Bu işe aid 

..., - · "'"'I" T ı - ı;r tsta.nbul Kasnnpaşa Dz. Satmalma Komisyonundan Ankarnda Dz. Le 
--~-.----------- amirliğinden ve Komisyonumuzdan bedelsiz olarak alınabilir. lsfaklilertı' 

Sahibi: '.ASIM US lteminatlariyle birlikte kanunt belgelerini havi teklif mektuplarnu ayı1 
N~riyat direktörü: Refik A. Sevengil muayyen olan gün ve saatl~rden bir saat evveline kadar Komisyon Re· 

• vermeleri. (6884) 

-- --- .. 

lstanbul 7 inci icra Memurluğundan: 
Sirkeci~e İstasyon arazisi dahilinde 5 

numaralı mağazada. iken halen ikamet
gahı meçhul :Menahem Madem ve Şa
bat Znhnrya'ya: 

Dairemizin 937/ 1749 sayılı dosya
sile Devlet demir yolları ve limanları 
işletme umum mildilrlilğU nanıına u
mumi vekili avukat Hamdi Halim ta
;rafmdan aleyhinize Sirkecide istasyon 
arazisi dahilinde kain 5 numaralı ma
ğazanın isgali sebebiyle 1-1-937 ta-, 
rihinden itibaren aylık 33 lira 30 ku-
ruş cari misilden beş aylık 166 lira 
50 kuru~ 35 faiz ve % 10 ücreti ve
:kalctle ve icra harcının tahsili yolu 
ile yaptığı haciz yolu ile takip netice
sinde tanzim edilen 937 /1749 dosya ile 
gönderilen ödeme emri ikametgahmı
zın meçhuliyeti hasebiyle bil& tebliğ 

iade edilerek tetkik mercii hakimliği
nin kararma tevfikan ödeme emri 30 
gün milddetle ilan edilmiş ve müddeti 
mururunda lfr-9-937 tarihli altmış 

lira kıymetinde emvfılinize giyaben 
haciz konulmuş ve icra ve ülas kanu
nunun 103 üncil maddesi mucibince da
vet veraka.sının tedkik mercii hAkimli-
ğinin 12-10-937 tarihli kararı muci
bince 30 gün müddetle ilanen tebliği
ne karar verilmiştir. 

İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gUn 
zarfında yapılan hac.ze karşı bir diye
ceğiniz olup olmadığım şifahen ve ya 
istida ile müracaat ederek bu müddet 
7.arlında bildirmeniz ve aksi takdirde 
icraya. devam olunacağı lüzumu icra ve 
iflas kanununun 103 üncü maddesi 
mucibince ilan olunur. 

T~DAVLJLD~N CElı(iL[N PAQANIZ 1-HÇBiQ 
Cl~(TLE~ SiZi ilt:P.L~TMt:Z . 


