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u Kanaatle Ayrılıyorum: 
birleşmiş TUrk ve Yunan orduları ile kendi muhitimizde ve Bal

knn Antantının diğer azalarının ordularlyle mUştereken 

Balkanlarda sulhu . tamamen 
emniyet altına alabiliriz 

t>un sabah AnkaradangelenGe· 
'leraı Metaksas gece "Averof,,la 

Yunanistana hareket etti 
ih\iv-e-rs_i_t_e_m--e- Yasz~~:~~!,~~i~ci Yunan Erk8m-
Selesinde oku- bulacaksınız harbiye heyeti 
Yucuıarm fikri . Dün ueıdı U • Ankarada yapılacak olan Balkan 

:erıite nıeselesi ile alakadar ittifakı. C:kiinılıarhjye ~cisleri to~lnn· 
bir doktor okuyucumuz gazete tısına ı§tırak edecek Yunan erkanı -

. ~ektup göndermi§lir. Mek harhiye heyeti diin ak~am Romanya 
bı ayni zamanda Avrupada \'apuriyle şelırimize gelmiştir. 

IÖrmüt meslekten bir doktor Erkfınılıarp reisi General Papago· 
• İtibar~a üniversitenin Tıp sun riynset!ncle olan, Ha\'a ve Den~z 

e claır mütalealan dikkate erkiinılıarhıye mensuplarını da lıaız 
lllahiyettedir. , bulunan heyet, rılıtımda İstnnbul ' 'a· 

~ mevzuunu aydınlatır 

16
rdüJc: Rtmıda~eŞI İni mu 

ıudur: 

1i \'e belediye reisi, Emniyet dircktö • 
Tfi, 1 t:ın1ml knmamlanlarr, Gaıeııl 
Metaksasm vaveri, A' erof kumanda • 
nı, mihmandar heyeti ve bir askeri 
kıt·a tnrnfm<lnn kn~ılnnmı~tır. 

~c Yerilen şeklin gayesi ale 
~ yetiştirmek olmadığını 

~ ili · Ç~nkü alelade işe yaraya 
~ &J~ Ve ıhtis~s ehli yetiştirmek 

Rıhtım Tiirk ye Yunan l>ayrnkla· 
rhle siislcnıııic:ti. Ac:kcri mızıka Tiirk BCl§ıJekil Metaksaıın dün §ehrimiZlle bıraktığı iki hatıra: 
"~ Yunan ma; larmı <;alclıktnn ve bu (Üstte) AıJerol kumandanı ile gemide; '(Altta) Köprü' 

A.n 1 rr:ıckteplor kafidir. 

marşlar selllm :ı;vnı.iyetinde dinlenclik· ü:ıerincle, gezintileti ıesnluıncla .• 
t9wnrnm~rtu~~AAfirler~o- _____________ ~------~-~~~~~ 

~~k, hu .kabil yetişen gençler 
\>e thliy zuhur edecek par!ak zeka 
~Qa h·etlcrin hıkişnfmı kolaylaştır 
~llhit ~~et edecek ilmi, yüksek bir 
._tının .ucuda getirme'k, ilim ietidat 

;:~~lii;~erle Pernpnlas oteline gelm.: • İngiltere dünya siyaseti . ile meşgul 
( ~fr ıl<'l'l!tinıi-e grlccck dıgcr 

,, 11 l M J l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. rrl·finılınp lıeyetlcri11e ''" ıurr~ı anma • 

b~'tc\la~~şafma müsait her tiirlü 
1lhaaaa 001 bir saha yaratmak, ve 

)ctiıen talelicyi ve böyle kıymetli 
!'nuı A. gençleri çok muhtaç olduğu 
~e a}18~Pa zihniyetiyle tarzı rnesa 

;:.:;r.~7:.")'"" aid yazı 4 nci; SUJ>ftr İngiliz ~ralı bir 
nutuk söyledi · 

tatlıktrtnak icindir ki, bu kadar fe 
Ve .. ~ra katlr..m1dı: ı Muhalefet Lideri . Eden'i· tenkit 

etti, Başve~il cevap ve[di . 
. . . . 

? ltıs~nıversite bütcesinin üçte ikisi 
,arldrca 1~~ Verildi. Netice, eskiden 
~:tilrrıi; ~orcnme snhası haylice yük 

ebe ,,' t'akat gene kit::ı.psız, alelade 
h JC ısr k ~ 1Je'k.1 . ırme ten ibaret knldr. 

Londra 22 (Hususi) - Haricin~ it 
nazırı B. Eden ,Avam kamarasında ı .. 

1 harici siyaset miizakerelerini bir !
1 · M.Uessif 
bir ·kaza 

~1tırl\~klenılen yi.iksrk ilim havasını 
" ~· an .. "d d 1 • • ın <:o... uını e i en ecnebi profe 
"ilh:ı •• ~nun b"l . "l . d ~ loı ol • • ı gı a emın e mevki 
~ ~ kackn hız.im yerli bir kac sima 
}' !la ıı\.ioh Parlak Eorviyede bulundu 
ak. Ca e Yoktur. µunu inkar eden 
~ tu f=k~ Ve .mesaileri de öyle; ya) 
d \itııid ed'ld'~ı. bu zevatın f!ayretle 
·~/:bir ta~n •aı derece şümullü olma General Papago~ askeri ıeUimlarken .. 
f llk 'bir .. 1 kaldı. Cavret\erinin bü 

nutukla açmıı ve nutkunda Akdeniz! 
ispanya ve ademi müdahale mesele 
]erinden bahsetmiştir. 1 

Eden, deniz anlaşmasına ltalyamn j 
iştirakini vaziyeti diizelten bir amil 
olarak zikretmiştir. Isp:ınya mesele 
sinden doğan Akdeniz emniyetsizli 
ği meselesinde de lngilte"enin men 
faatlerinc mani hareketler gördüğü 
zaman şiddetle karşı koyacağını söy 
)emiştir. 

AtJee tenkit ediyor 

Ankara TUrkkuşu 
. meydanında . 

Beş havacımız. 
şehit düştü 

1 bi~e Yu~clesi kendilerine, az tara -- ----- f • • • • 
~~~~ır."'::;·~rofesörlerinden bahse ı· n g ı· ı t e re m Ü t u n u n 
"'tl'ı' • en • d l'l\ ıı rrı zıya e bu zevatın, dedi • 

Londra 22 (Hususi) - Muhalif (Yazısı 4 ncüde) 
parti reisi Atlee, Edenin nutkunu __________ __..__.:.__ 

~ .. clcfindUVa:z.cncvi muhafaza edeme ı · nı ,· n ı· ı·sıı·yem ıyo r ~~e Ça,;n. tm cihetinin daha ziyade t es 1 
d.t a Faıla makta olmasından, nihavet 

~ iı. ,,"'""""mucip olm•srnclan Bu meseleyi Fransa~~, .~ngilte-

(Sonu Sn. 6 Sii. 3) 

iran hariciye veziri 
Bu ak,am Ankaraya 

gidiyor "<>euulc. Rt i polemiklerde- velev rede mahzurlu goruyor 
~ lttınq~aıni~le olsun - ihtiras ka ~~ ıaitt~k lazım geleceğini söyle K d" ··f .. .. gwe mecbur olacaktır, yahut da bu Şehrimizde bıılıuıan dost ve n1u"t· 

"1 ır k çan u us mu tusu ı ~ııl atiçte ~ . Filistinden. f ransız mandası altın talepten evvel. müftüye Suriye top' tefik İrnnın H:ırici) e Nazın n. fnaye· 
'ti~l etl'll t ~vlennde konsültasyon Beyrutta, yan~ta bulunuyor. raklannı terketmrsi söylenecektir. tu11nlı Snmii, diin snbalı vapurla llo· 
~ "'C kon :. erı, doğru değildit. Evle daki bir toP~?. hükumeti tarafından Bugün heniiz Jngili:: hükumeti ğaziçindc l>ir ~ezinti ) apmış Ye Tn· 
tıi tı ~astı:tlultasyon için müracaat e Müftü ln~ı.ıı~~n edilmiştir. müftünün teslim edilmesini istemiş rnhynyn çıl-nrak öğle yemeğini Toknt· 
l'ı"ltclc:tit ;1" kliniklerinde tedavisi kanun harıcı 1 ~asi bir mücrim olan değildir. Yalnız, Londra hükumeti liynn otelinde yemiştir. 
~ h?İrıc ~ Cl'ck birer knrtla hastalu~ Bu itibar

1
Ia ~ıl~ re hüktımeti kendi F rnnsayn müracaat ederek, müftü Snym mi afir, öğleden sonra mii· 

Cdi:te. :lrnp t.eda"i etmeleri, \icrc müftiin~n ııd~l eesini isterse, Fran niin Mısıra gitmek ihtimali karşısın zelcri ,.c Topkapı sarayını gczıni_.tir. 
e beluyyeyc tebdil f!di1en sine teslırn ~ 1 rnkif edip teslim ebne (Sonu: Sii 6 Sü 4) ·Bu akşıun Ankaraya gidecektir. 

(Sonu: Sa. 6 Sii. 5) sız hükumetı tev · 

ilavemiz 
93 numaralı sayıyı 

bugün veriyoruz 
lcindekiler: -Medeniyet dersi: 

- Y ozan Refik Ahmet Sevengil; 
Büyük Harpte deniz dibi casusla 
n: - Bu yazıda Büyük harbin 
meraklı bir esrarına vahf olacaksı 

mz; bir insanın tabiii ömrü kaç sene 
dir; Dillerin doğuşuna bir bakıı. 

-lsm:t ':fluk~t, Yollar: _ Saiili 
Zekı; Vındsor duku Amerikadc( 
nasıl karşılanacak.İl 
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Bayburd Trabzon dan itibaren\ 
198 kilometredir. 216 kilometrede 
Bayburd madeni var. Vak1dyle bu-j 
radan bakır çıkarılırmı,. Bayburd-

1 dan sonra yol (Çoruh) nehrini la-1 
kip ediyor. (Batum) yanında Ka
radenize dökülen Çoruh nehri 
Kop dağlarının şimal mailesinden 
kaynak alarak başlayor. Bayburd 
yanından geçerken küçük bir çay 
olarak görülüyor. Fakat ~ilgide 
büyüyor, Artivin, sonra Borçka 
önünden geçerken Anadolunun en 
coşkun sularından biri oluyor. 

Bayburddan hareket ettiğimiz 
sırada saat öğleden sonra beti geç 
mit bulunuyordu. O gün günetin 
grubu saat altı buçuk sularında ol· 
duğuna göre Kop dağlarını ka -
ranhk basmadan geçebileceğimi • 
zi ümid ediyoruz. 

Bayl)urddan ayrıldıktan biraz 
sonra yolun sol tarafında Çoruh 
kenarında genitÇe bir çayırlık 
ve çimenlik üzerinde büyük bir 
eıek .sürüsü ile kartılaıtık. Etekle
rin yükleri indirilmif. Semerleri 
sırtlarından alınmıf. Hepsi de ça
yırlar ve çimenler üstünde yiye
ceğe dalmış. Aralannda birkaç ki
ti dola,ıyor. Sayıları bet yüzü ge
çen bu kalabalık eşek ıürüıü bu • 
rada ne oluyor? 

Bunun sebebini o civarda yol 
tamiratını kontrol eden tranıit yol 
çavuşu Ki.mil isminde biri bize i
zah etti: 

Dediki: 

mıf. Çanın üstünde rusça yazılar 
ile bir haç işareti var. Bu çan ar
'..ık bugünlerde kuleye asılacak, 
kışın tipi ve kar zamanlarında 
yol amelesi bir taraftan dağ üstün 
de durmaksızın yolları a.;acak, 
bir tar:ıfti\n da yolun\\ 'a~ıran yol
culara gidecekleri istikameti an -
latma1c iciıı bura~:ı.n mütemadi -
yen ç:ın ç:ı 1acak Canın ıeıi üç ıa
atlik mc.af eye kadnr 1rittiği için 
çalındığı zaman aeıi de yalnız 
Kop dağından değil, dağa civar 
olan köylerden de ititilebilecek -
\ir. 

Kopun tepesinden, çan kulesi
nin yanından etrafa bakmak ha
kikaten heyecanlı bir manzara • 
dır. Buradan Erzurum gözüküyor. 
A9ağıdaki ikinci derecedeki kü
çük dağl_ar birer çocuk oyuncağı 
gibi kalıyor. 
Şunu da ilave edeyim ki karlı 

olmayan zamanlarda Kop dağla -
rına çıkmak ve inmek Zığana dağ
larına çıkıp inmeğe niıbetle daha 
kolay ve tehlikesizdir. Zira bura
da yollar yapılmıt olduğu gibi bu 
yollar Ziğana dağına nisbetle de 
daha genif, virajlar 9oförlerin oto
mobil ve kamyon ile manevra yap 
malarına daha ziyade müsaiddir. 

Asım US. 

Sıhhat mUdUrlUklerlnde 
Seyhan sıhhat müdürü Hüsnü Ar 

tuner, Denizli sıhhat müdürlüğüne, 
Denizli sıhhat müdürü Kemal lkizer 
Seyhan sıhhat müdürlüğüne naklen 
tayin edilmişlerdir. 

,,. Ankara imar direktörlüğüne be 
lecliye meclisi azasından mühendis 
Muhlisin tayini kararlqtmlmııtır • 
• • hfarjcjxh m~wurlanndan .. lrfaq 

Karasar maliye vekaleti hususi ka 
lem direktörlüğüne tayin edilmiftir. 

Yunan, Bulgar 
kralları 

-Bu gördüğünüz qekler itıka
le tuz gümrüğünden Bayburda tuz 
tcqıyorlar. Bu eıekler bizim lran· 
ait yolumuzun en. büy;ük Jüıman
landır ... Bir 'eri yöllC1Tcla otomo
bil ve kamyon nakliy(iHit'ın intiza
mını boz.uyorlCIT. Y olculCIT bunla
rın yüz.ünden büyük zorluklara 
uğrayorlar. Sonra gelip geçtikleri 
yerledre birçok emekler ile yolla
rın iki tarafına Jikdiğimiz kavak 
ağaçlarını daha fidan halinde i· 
ken yiyorlar. Biz bunlardan ela
man dedik. Amirlerimize yazdık; J,ondraya ~ldlyorler 
çizdik. Fakat bir türlü derdimizi 
anlatamadık." 

Aşkaleden Bayburda tuz geti • 
ren bu eşeklerden her biri bu me· 
safeyi döa'" günde alıyorlarmış. Sa 
bahtan ak,ama kadar gidiyorlar. 
Sonra ~kşam yaklaşınca sahipleri 
hayvan!nrın yayılmasına müsaid 
olan bir yerde kahj•<'rlar, bu· 
rada eşeklerin yüklerini indiriyor
lar, geceyi böylece yolun bir ta -
r:fında geçiriyorlarınıf. Bu eıek
Jer de işte bu suretle dinlenmeğe 
bırakılan hayvan sürüleriymif. 

Etek ile tuz nakliyatı yapan her 

Yunan kralı ikinci Y orginin yakın 
da Paris ve Londraya gideceğini ha 
her vermiştik. 

Londradan alınan bir habere göre 
Bulgar kralı da yakında Londraya gi 
decektir. 

İngiliz gazeteleri bir gezinti yap 
mak üzere lskoçyaya gidecek olan 
Bulgar kı:alı Borisin bu vesileden isti 
fade ederek İngiliz nazırları ile husu 
si müzakerelerde bulunacagmı yazı 
yorlar. Bulgar kralının bu ziyaretini 
Yunan kralının, bir müddet sonra da 
Romanya kralının ziyaretleri takip 
edecektir. 

Eden siyası-vazıyeii anlat~ 
Loneh '(Hususi) - Avam Ka 

marasmda, hariciye nazın B. Eden, 
büyük bir kalabalık huzurunda, hari 
ci siyaset hakkındaki büyük m\.izake 
releri açmıştır. ~ 

B. Eden, nutkunda, ilk defa Ny -
on konferansından bahsetmiş ve Vlndsör Dukası Rusyaya 
Akdenizde vukua gelen korsanlık gldecekmlf HolaA nda güt 

Günü h A~i.slet1 

hadiselerini hatırlatmış ve demiştir Bir taraf tan eski lngili:l karlının il' 
ki: ve Alınanyaya gidip Hit!erle görü§ Müsabakaya hazıt 

"Bu muvaffakıyet, ancak sıkı tüğü için Amerikada aleyhine cere nırken 2. or/a etJe ke 
Fransız - İngiliz işbirliği ve bütün yan uyandırdım haber verilirken, bir 1 ) 

diğer Akdeniz devletlerinin, hiisnü taraftan da dukanın Rusyaya gidece göliJrüldÜ ~r 
niyeti sayesinde elde edilmiştir. lngil b ld' ·1· l~ 

l ği i ırı ıyor: Avrupada bu senenin güze ,. t. 
tere, bu devlet ere derin minnettarlı }P 11 w ] Belki dukanın "fa~ist arkadaşlar lı'cesı' seriliyor .Bir çok mefll 1 
gmı arzey er .. , :s ~J.. t 

B. Eden, İtalyanın bidayette bu dan., kurtulup Sovyetler birliğine git d;n giden genç kızlar arasıflU"' 1' 
konferansa iştirak etmemesinden do mesi ve Stalinle görüşmesi şimdi aley landadan memleketin en güzel er 
lavı dogwan giidüğü kaydetmis ve hinde bulunan Amerikadaki bazı I ba H l ds 

• kimseleri memnun edecektir. . olarak seçi en yan e sa . 
bilahnra bunun da halledilmis bulun 11 J1l 
du;:;.11nn söylemiştir. • Rigaclan bildirildiğine ve Moskova Pariste toplanan güze er, 

H. Eden, Nyon konferansı hakkın dan nakledil~n bu habere göre, Vind kanın yapılacağı Tunustaki J(ofl 
daki sözlerini o zamandanberi Akde sör dukası Berliı.de iken Sovyetler tin şehrine gitmek Üzere haZ 
nizde korsanlık hareketlerinin niha birliöinin Almanya elçisi kendiıine ken Helsanın yanma bir p0li9 

yet bulmus olduğunu tebar\.iz ettire hükumetinin bir davetini vermiştir . yor ve: 
rek bitirmiştir. Bu davette eski kralın 7 teşrinisa _ Lütfen benimle biraz gelir 

Ademi müdahale meselesinden nide Sovyetlerin bayramı esnasında, niz? diyor. 
memnun Moskovada bulunması rica edilmek · .. 

Ademi müdahale meselesinin son tedir. 
safhasından bahseden B. Eden ftal Ayni habere göre, duka bu daveti 1 

yanın son dakikada Fransız - lngi iyi karşılamış \'e Rusyaya gitmeğe •ı 
liz teklifini kabul etmesi üzerine ha karar vermiştir. 
sıl olan vaziyetten memnun bulun Bu seyahati bilhassa oradaki iktisa 
duğunu ~öylemis ve demiştir ki: di ve mali vaziyeti tetkik etmek için 

" f ngiltere hükfımeti bir kere bas yapacaktır. 
lamış olan bu terakkilerin engels~ 
b. b Moskovada bulunduğu esnada du 
ır surette ve ça ucak devam etmesi kanın Stalin tarafından da kabul edi 

için hiç bir gayretten kaçınmayacak 
tır. Bu zihniyet dahilinde olarak, ko leceği haber veriliyor. 
mite yarm yeniden toplanacaktır. H:.lk arasında memnuniyetsizlik 
Bu içtimada bütün hükumetlerin ltal doğurmasın diye Sovyet hükumeti 
ya hükumetinin son tekliflerine ce eski İngiliz kralınn, Rusyada bulun 
vaplannr alacağnnızı ümid ediyo duğu müddetçe, unvanını kullanma 
ruz . ., masmı, kendisine sadece B. Vindsöı 

B. Eden bundan sonra Akdenizde denilmesine müsaade edilmesini iste: 1. 
emniyet meselesine temas ederek miştir. ._. 
.. fngiltere hükumeti menfaatlerini Çlnde allln 
tehlikede gördüğü zaman lakayt kal 
mayacaktır., demi_ş ve ilave etmiştir: Yumurtlayan tavuklar 

Akdenizdeki vaziyetimiz, sadece Çinde garip bir vergi vardır ve 
şudur· b Ik' d" - · · ki' 

B 
·,_, .. L '.I. ,,, • •• 11 • ,1 1 e ı unyanm en garıp vergı §e 1 

• u nayh ouyuk vol ;,ızerıncie ııe budur: 
cış hakkımızı muhafaza etmek azmin 
deyiz. İ3u hakkımıza itiraz olunma 
masını beklemek hakkımızdir. Bu 
h:ıkkı inhisar olarak ta istemiyoruz. 

Alman Hariciye 
nazırı Romada 

Roma 22 (Radyo) - ~lman ha 
riciye nazırı Von Ribhentrop bugün 
Romaya gelmiş ve merasimle karşı 
lanmıştır. 

Nazır B. Musolini ve llariciye na 
zm Kon Ciano ile görüşmüştür. 

Rusyada yeni idamlar 
Roma (Radyo) - Moskovadan 

bildirildiğine göre, Beyaz Rusyada, 
ihtilal hareketine teşebbüs ettiklerin 
den dolayı, dokuz kişi hakkında i 
dam karan verilmi§tir. 

Diğer taraftan ziraat islerin~e lCun 
dakçılıklarından dolayı 18 ki§i bu 
gün Moskovada idama mahkum ol 
muş ve derhal idam edilmişlerdir. 

Her sene tivc'ivter çıktığı zaman 
hükumet herkesin evine bir civciv 
gönderir. Bu civcivleri hükumet ken 
disi çıkarmakta ve biraz büyüyünce 
böyle evlere dağıtmaktadır. 

Her Çinli bu civcivi beslemek ve 
büyütmek mecburiyetindedir. Civciv 
büyür, piliç ve nihayet ~avuk veya 
horoz olur. 

Şimdi verginin toplanması zama 
m gelmiştir. 

.. Tahsildarlar,. kapı kapı dolaşır 
lar ve altı yedi ay evvel verdikleri 
civcivi tavuk olarak geri vermelerini 
isterler. 

Her Çinli Rldı~ı pilici iade etmek 
mecburiyetindedir. 

iyi bakamamış ta tavuk ölmüı ve 
ya kaybolmuşsa bunun cez.uı çok 
büyüktür: Tavuk vergisi vermeyen 
Çinli derhal hapse atılır .. 

Kızı alıyorlar karakola göt 
hu ve vaziyeti anlatıyorlar: 

Helsa anasının babasının 
desi olmadan müsabakaya si 
Holanda güzeli olarak se il 
sonra da yine onların haberi o 

gizlice kaçmış, Parise gelmiş 

Kızın anası babası Ho!an~cle ~ 
larınm bulunup getirilmesi içil' f 
se miiracaat ediyorlar. Holan~ t 

si de Fransız polisine havale 
Henüz rüşte ermemiş bir y~f~ 
lunduğu için, kızcağızı nilesin1~eıi' 
su üzerine, tevkif edip mernle 
yolluyorlar. ,) 

Yabancı bir memlekete gitt11~ 
bi bir sevahat zevki, ve bundaf1 ;I, 
büyük olan, Avrupa güzellik 1' ti. 
si secilmek hülvası için de rrı~'!_ 
tinden avnlan .Helsa arka1&nda b;/ 
bir ümit ve hatıra bırakarak 
teslim ediliyor. t# 

Anası babası, genç kızı affe ,ti 
şöyl~ dursun, cezn olarak bir ~ 
trra k'aoayacaklarını ve hnstll 
yapacaklannı söyliyorlarmı0 

Gümrüklerde ye/11 

bir adamın elinde seksen, yüz ka· r ·u··rk 
c!3.r hayvan bulunuyor, bunla:-:.n 
her t:rine ellişer kilo tuz yükH:· --. 
bu yükü dört günlük mesafeye 
nakletır.~k mukabilinde eşek ha -
sına yüz elli kuruş ücret alıyor -

Yunan gazetecileri bir arada 

Hükumet. topladığı tavukları aatar 
ve bu suretle her sene eline mühim 
miktarda bir para geçer. Senede bu 
verginin yekunu bizim paramızla iki 
yüz bin lira kadar tutuyor. 

terfiler 
()il 

Ankara 22 (Telefonla) _.. 'l}rı/' 
rükler oenel dir,.1<törlüğii rne111 
arasında §U terfiler yapılmıştJf~ 

muş. 

Anlaşılıyor ki benzin ile hare -
ket eden kamyonlar çayır ve çi
men ile bedava beslenen bu etek
lerin rak:ıbctinc karıı m:ığlup o -
luyorlar. Esekle tuz nakliya,tı da
ha ucuz geldiği için Bayburd a -
halisi de yüklerini kamyonlara 
vermey:rlar. 

235 kilometrede Kop dağlarının 
eteğine keldik .. Burada Kop Yol 
Bakımevi var. Yol Kopun üstüne 
buradan çıkıyor. 242 kilometrede 
dağın en yüksek \:epesine varılı -
yor. Bu tepede Nafia ldare~i ta

Hakikaten altın yumurtlayan ta 
vuklarI A...ı cız 9 ;• t 

Vagner'I 

va,atacaklar 

Bir iki ay sonra 1938 8enesi girdi 
ği zaman Vagner doğalı 125 sene ola 
cak. Almanlar bu miinasebele bü 
yük musiki \.istadlarımn doğum yıl 
dönümünü pek parlak bir şekilde 
kutlamağa hazırlanıyorlar. 

Vagnerin doğduğu tehir olan 
Leipzigde subattan mayısa kadar bü 
yük temsiller ve konserler tertip olu 
nacak ve Va~nerin hayatında yazdı 
ğı bütün eserleri çalınacaktır. 

Leipzig Operası üstadın bir çok 

lzmir baş direktörii Seyfi, 53 b" 
direktörü ~alim, lzmir !' 
direktörlü~ii kimyagerlerindet' ,/, 
lahattin Enis, Samsun KiJllY~ 
Hasan Tahsin, lzmir ihracat lt~ 
ğü direktörü Fahri, İzmir . jtıJr 
şriimrüğü yardirektörü Azrnı: 1'' 
direktörü Feyzi, Ayın tap d~ t(l-
Tevfik, Samsun baş muayef1~rt~ 
muru Burhanettin, Antalya d~et" 
rü Refik, İzmir ha§ muayene · .. l 
ru Muzaffer, Mardin direktöf1l~ill1 
dullah, Bodrum direktörü ~~ ıı'ıı' 
Etem, lzmir ihracat gümrili"' ~ 
yene memurlanndan Cemal, ~ 

rafından büyük bir çan kulesi ya· Dün, Yunan Bcqvekili ile birlikte ıehrimize gelen Yunan gaz.eteci
pılmış Burada daimi tamirat ame- leri, Atina ajan• müdürü ve Atina Matbuat Cemiyeti Reiıi fere/ine 
lesi oturuyor. Kuleye asılmak üze· Matbuat Umum Müdürlüğü lıtanbul müme11ili B. Neıet Halil Atay 
re Olti'den bir ton ağırlığında bü· ve l•tanbul Vilayeti Başın Büıtaıu Şefi B. Suat tarafından Parkotelde 
yük bir çan getirilmiş. Fakat ge - bir çay ziya/eti verilmiı ve bu ziyafette lıtanbulda çıkan bütün gaze
çen sene kulenin betonu henüz telerin bCJ§muharrirleri ve diğer muharrirleri bulunmuı; gayet ıamimi 
taze olduğundan belki ağırlığa ta· birkaç ıaat geçmİ§, iki menJeket meılekdaıları biribirleriyle yakın
h'ammül edemez denilerek asılma· dan tanıfntıf ve sohbet etmitlerJir .. 

operalarını temsil e?ecek. 
Bundan başka yine orada "'musiki 

merkezi Leipzig,. ve ''Leipzig de 
Vagner dekorları,. isminde iki sergi 
açılacaktır. 

Bundan başk'a dünyanın diğer bir 
musiki şehri olan (Bayroyt) ta da 
Vagnerin hatırası bir çok müsamere 
ve temsillerle anılacaktır. 

dar, Hüseyin, Samsun fl'l~: ~~~ 
memuru Ali Rıza, lzmir ithali'· f~ 
rüğü muayene memurlarında~~-J 
zi, İbrahim Ragıp, Hamdi, te1'~ 
rektörlüğünd~n Mahmure, ~d',' 
Muhittin Sükrü, lstanbul rıı ~\)~ 
nndan 712 Kizinl, 256 ~ 
480 Rctit, 11.576 Hami birer 
terfi etmiflerdir. 

\j 

.. 
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Meııııekelimizin zenğin haynaklanndan biri 

ŞEHıR HABERLERi. uvartshan Bak d oi K üçük sanallar JLl.-eveorta ' ktill~rdaı Boğazda ikimo-
asıı ır ma .e. . . ? sergisi Ders saatlerın- tör battı 

bulundu; ne Yakıt IŞ~etıldı · Sergide iyi ve az eş- de değişme~er Ehliyetsiz mol6r kul-
" YAZAN: Niyaz i A hmet yu teşhir ~dlleeek yapıldı lan anlar mı var? 

ı 1 Urd • .,,,., ........ n her köteıinde tü- ğilmi yd i : Türkiye, elindeki hazi- 1 :. '" r CCH .. ,·eı! eri,.; •• A yakkaborı • Sünnenel i M eluned rei•e aid iki 
~ltııı, d:•!r:-ret kaynakları yatıyor: nelerinin kapılarını yabancı mem· lar kooperatifi merkrzinıle açacn\. - Açık öğretmenlikle- tonluk Hüılaemanet motörü .,~·elki 
l11tlq nı ;ur, bakır, kömür ve her leketlere açmıttır. .o~Iar:. bu k~- lan kiiç;ik nnat'ar , .,,.,,i haznhk • rede geni/eı i tayin gece Bebekten Kanlıeaya giderken 
. l>ün ay en cevherleri... pıdan istedikleri gıbı gırı)O~ le !arına d~Yıım edilnıekteılir. halık tutan Süleymanm sandal;na 

L,• Li, ~nın •engin milletleri, istedikleri gibi de iıtiımar edıyor- Ser~i yeri tamamen ha,.rlanııuı ol· edildi çarpmrı, baı.rmııtır. Motörii idare e-

l

tllc lltr~duşkiilata ka'~lanarak lop· lar' dıı~nnıl nn. r,;,naflar hircr iki~er. tc~· Kiiltiir bakanlığı lstanbulda~i lis~ elenin ehliyetli olmadığı anla~ılnıı ~, 
ttle Ye .~~. çıkardıkları maden· .Bugün, Türkün her şeyTi ykalnı.zl lı ir eclP<·eklt>rİ r~vala ı ı;rrı~i yerine ve orta okullarda ders veren öğret kendi i yakıılanmıştrr. 
~. ı _ ry.uıunü cennete revJ" rdı·· Tu"'rk .. .. .. kud retiyle ür mı kovnrn:-:.rt hıı-Innıı~lardır. Hu vıl ilk ele- d b n 1 l "'""' k ~ gucunun l f · ,.. • I · · menlerin ders saatleri üzerin ~ azı un< an ıaşka Şabanın Selim mo • 
tnrinli:~ı .a. ınedeniyetini maden Jetinin refah ve saadc..'.İ için İş eti- a olarıı\: ı-rnar c•r •ni,rl erının açını~ değişmeler yapını~tır. törii ılc yine halık tutan Ahdullahın 
k, ""'nglıını~ bir neticesi sayar- liyor. Osmanlı s:ıltanatı zamanın- olı!ıı!,•arı hıı F<' ·~i hiitiin a!akadarllar )ı .r... ! hı t h' l d b .ı k bakır ma ara-.rncla hU··ii'c h ' r ra!!hf't ıı;iirn1 ii~. ır Bu değişmelerde öıretmenlerin sanılalına çarparak hatırnn~tır. Ah -
ı. lu k . r e! ıs yapını§ o ma· a tes it edile~ oo ııan • f · ~ d 1 f 1 l 1 dullalı sol kolundan yaral:mıms tcda,·i dııilt ~b.rnılletinin her sahada ol· deni, pek kısa bir müddet sonra men hemen hiitün küt'iik r.sna sergı- çogunun ers saat eri <ız a aştın _ ~ ö• ~ı·' ~adencilik sahasında bin doksana varacakJ;[;cuıİ Ahmet ~:!~:i~~:r:~m,:~:ı;:::l~:~!~::~.:f. ::-:.ş fakat bir kısmının da azaltıhnn altına alr==n=m=ı=~t=ır=.==== 
';.~~t!k:ıth.olduğu bugün tarihi eıya gelıııi tir. Ser~i komitesi, ~ergi· Bu husustabakanlıktan gelen ka Çarfıkapıda bir kaza 

"ıt . ıstand h f . A 18 bav u 1 na Si 1 ye fazla e va koymaktan ziya e az rarname dün bütün okullara bildiri} . Dün akşam fütü. Çarsıkapıcla hir 
l"· tıkalı p a a rıyat yapan • ve iyi c~va ko,·mavı esas itibariyle ka· miıoıtir. Degıw 'ı;ımelere ait kararnamele k ] 'dd k lltk ".. .. uınelly bulduğu bir b J • b . d :s :s aza o muş. Haye.zı e çı an ve l\f aç-
tııı ,,uzuğ.. .. h · k ı ? ul etti~:nden. hrr sanat ~u esın en rin sayısı yiizden fazladır. ka-Bayezıcl hattında İ §.liveıı 3269 mı 

11 bak kunu ta lil e'4mit; bu· 8 Ç1f1 1 f • bir kom;.,von intilı ~-. edilıni~. sergide B d b k l' k llar 1 b ~~ıı. lr• ır,. Utfun, demir, antimu· 
1 

k • un an aş a ıse ve orta o u mara ı oto üsle vatman Ilekirin ida· 
~ıı oenık k l Andava l lı :Uebme tle teşıir N1ilı>rek e~vanın hu omı~yon· da yeni bazı tayinler de yapılmıştır. reettiği32numaralıTopkapılranl\'a· 

.,.01dug'"unuvge·· a ~yt~~n müte,ek- tn Jar taraFmılan secilmesine karar ,·e • t' ı U•ç d • ormuı ur. ı\ b m e d 1 n f e V k lf I O e ril nı iıti r. • Bu tayin lequnlardır. YI çarpıınuıı.r. Bu liaza neticesinde 
~te y"e:ıınden kalma olan yü· ı. arar ver i idi Kasımpaşa orta okulu ingilizce sta otoliiis lıafifre sıyrılmııt"-

kt,yd uz e 70.42 bakır bulun· H T 11 jiyerliğine Daniş Hayrettin, Kız öğ ş • • h ı • b • • • ı • • 
1; !J.kır \ .. k Anda,.allı fülııııeıl ,-e Ahmed ia" ramvay yo arı retmen okulu yardımcı türkçe öğret Up e 1 lf 0 Um 
it/'ledikl ~r ~erin üzerin~e hay- mindc iki arkacl:ı " ene iki gece faat B l k I t f l 1 meni Ertem, Çapa kız orta okulu • 
f ~ıı-tını erı hır madendır. Eti on iki sularında llcvazıddaki KiJidli· ozu ( ısım 8 r (> ş tiirkçe öğretmenliğine, kız öğretmen Nurıye kadını huyu ya 
~•rıi g .. n kamok karakolu vazi- hana kapıları kıra;ak girmişler , .e edilerek vek A Jete okulu y:udımcı r:yaziye öğr.etm~ni atanlar li:. /ddetle 
1 tıır--t?ren Kam oklar As urlar 18 bavul çalnııilarclır. llu bıı,·ulları bildirile C ek Saadet Çapa kız orta okulu rıyazıye v aranıyor )'!ırl,rd •ne bakır ocaklarında ça· nası ltacııyacaklarmı diişlinen hırsızlar ö;;.retmenliğine ls tr.nbul kız orta o 
t?ine b vke gene Asurlara vergi nihayet ;tfnk1armı hiiyüklerinin içine Belediye afia Yekiiletine yazdığı "' ' d' k 'ura/ it Verirlerdi. kn,.mak sureti,.Je iki ba\'ul halinde bir te.'·e'° İl• Traııwa\' Şiı·k•tinin kulu riynziye öğretmeni ve yar ıre. 

t a ınuhtelif devirlerdeki srrtİarma yükli):erek kaçarlarken bekçi mnhtelir ihtarlara ra:<111en traııway törü Tahir Cağaloğlu orta ~kulu yarı· llıad l\I 1 · J " • • direktörlügw ii ve riyaziye ögretmen ı 
değ')• enciliğinden bahsede· ustafa tarafından görü miış er ,.c yollarım va1>nıaclı~ını ~ikiivet etım~tır. 
l ·

1
! ız. Mevzuumuz Kvarts- karakola oradıın da adliyeye teslim e· ğine, Cumhuriyet kız orta okulu ta ~"it Nafia Vekaletinden hu hususta ye- 'h v f · di k •1ı k ınadenidir. dilmi~lerdir. 1 rı cogrn ya öğretmem ve yar re Q- .. k 1 • ni hir <'ınİr ~elıni". miitelıassıslar< an .... H C b ı· k I di 

.. '!,''a.ra.f ından iıletilmeg"' e Bn iki açıkgUziin mu ha eme erı ~ toru üsnü i a ı orta o u u yar 
""'nb "-Vaı',shan her gün sekiz dün ikinci .. ullı <'C7m1ıı ~iiriihnüş, -çe mÜrPkkco bir komisyon kurulmuş • rektör ve tarih coğrafya öğretmenli 

d~kır istihsal eden bir ma- Hakim Saliilıııcldin Demirelli tarafın· tur. f ... tanhul Nafia ha~ınüf ettişi Sii • ğine, Kuleli askeri lisesi ingilizce öğ 
..... _rır . • Geçen ay Kurun, sa- dar. tcvkiflerine karar ,·erilmiştir. nıri. Nafia miirHirü Bedri, Ileledive retmeni l liiseyin iliıve~en lstanbul 
""~ b ,·ollar müdiirii Galin. mühencfo• nıı>k-
i,· ır nıenbadan aldığı şu ipek il sanayllmlz fnkifaf :ehi ,·ol prof e!IHrii Rif atten mi.irek • erkek ö;;retmr"l okulu İngilizce öğ 

Ji,._~ netrediyordu: "Kuvarts- edlyClr kep ~lan 1111 komi -yon tranwav hatla- retmenli /iine. Selçuk sanat okulu na 
ıl."" ır ınadeninin saf ton·• 600 ,... 1 kıs. ö:Yr•t,....cnlia,i st• ii,,e rlif:!ine Hani 

Çtı_~ ~ h . .. Bundan bir nıiiddet t',·,·el ipekJi rrnın itt"C:fod hiitiin yoJlan p:Ö7.c en g~ ~b~~llel~~~p edılmek üzere bir bu mensnratıııimla fazla hir. iııtilısal o • !:İrip bozuk oları k111mlları tr.ıohit erle· fe, Vefa lisesi yurd bilgisi öğretmeni 
.;"·OoO'f.' ıatılmııtır. Bu miktar lup olıııach~ı lıakkınıla Ikti•at Vek31.- er!<· raporunu Vekllleı. ,.,,."ktfr. Hamdi ilaveten lstanbul erkek lisesi 

t ~td ıra tutmaktadır. tinden alfıkrıclarlar:ı lıir tetkik yapıl· ne, Kadıköy akşa:n kız sanat okulu 
t~l:~rservet menbaları, böyle ma~ı i~in emir , ·r.rilmic.ti. Yeni köy yah okullar] idare işyarlığına Nihal, Emirkan orta 
~tı.L "'kil~ .ade _edilmeğe ba,Iadı· Sana\'İ Jlirli~inde im lnmıs ıçın açıhyor okulu yardımcı İngilizce öğretmeni 
~ C\\tda u~~ kı benliğimiı.i ve yanılan· toplantılar sona rrnıi~. iste- Şehrimizde geçen sene açılan Yeni Fatma Betul ayni okul öğretmen sta 
~~~bala. ıoylediğim gibi servet ni!c•ı rapor hazırlanarak lktı~at Ve - köy yatı okulu çok rağbet görmüş jiyerli ğinc, Haydarpaşa lü:csi fransız 

tı~ o) rı!tttzın kıymetini daha kal.-t :nc "önderilnıi:s tir· . b · f .. ca yardımcı o"g"'retmenlı'gı~ ·ne Danı"• arak 1 ,... ı k tür. Kiiltür bal:anlığı u vazıye 1 go :t 
&# anıyoruz. ö~renıli~:nıizr ı:4irc: •azı ıpe li d s·ı · Fuad. Haydarpaşa lisesi coğrafya sta 
"'VQ t h ,... · · ı 1 · 1 ıı'kt · zo··n:'.ne alarak bu _vıl yeni en •• 

1 enın 
A r • ' T "h mnn-,.lı","t '.","n"'' İlllllZI e l.ır 1 ar 1.ı;· " ı"iv ı• w • C ) K dık"y 1 • • 

' 

"'tt,,. an ın arı çeıi .. _ . " ~" "ı B h k" . er ıgıne c.na , a o ıncı or 
YI • ··ı " ı ·c ılr hu ıs- Teke ko"y1··,· ı'le Beykozun oz ane 0 

l ~f~d ne on k " k'I tilı al fazlalığı µ;iıru nıu " .' · ta okulu tabiiye öğretmeni Halit 
iıı e \le " se ız ı ometre me- tilılakc naznran .,8 , .801 rlırnıınıy<'t de- yünde iki köy yatı okulu daha aça H ,ı_ l~- ...,.vcıtepe denilen mahal B ı ı h 1 ki aydarpaşa lisesi tabiiye öğretmenli 
:<\~ ~ - rr.red f la clc:tilılir. unun a >era· caktır. Bu okulların azır r arma . d 

Dün ŞiJi Etf al hastahanesinde Nu
riye adında genç bir kadın ölmü:. -
tür. Nuriyenin ölümü şiiplıeli ~örül
düğünden, adliyeye lınher verilerek 
bir defa da adliye doktorunca nma -
vene i istenmi~tir· . . 

Öğrendiğimize göre .Nuriyenin ii· 
lümiine ııebep olan \'ak'a şudur: 

Birkaç giin evvel Nuriyc, hcniiz 
kim olclukları anlaıılmıyan Uç diirt 

erkek ile birlikte eğlenti yapmak iizc· 
re Zincirlikuru ci\'&rındaki lıir me i· 
re yerine gitmişlerdir • 

Eğlenti bir müddet samimi hir ]ın' a 
içeri inde geçmi~, fakat biraz sonra 
gnip arasında ~ehebi bilinmiyen hir 
me·eleden dolnı kn\'ga çıknıı~. iti :ı; İJI 
kakışma ara mda ?nriyc meçhul a -
damlar taraf ınllan hir kuyuya ym ar -
lanmıştır. 

Nnriye düştüğH k'uyuclaıı hir ıııiid· 
elet sonra farkına Yarılarak çıkarılıııış 
,·e baygın hir lıalclc Etfal hastahane
sine giiıiiriilerek teda\'İ altına alınmı • 
tır. 

Fak'at hiiliin gayretlere rağmen l<ur ~.~•tı '"'le::~etre yükseg"indeki bir · c az ,, .. · 1 • ~ıne tayin edilmişleı ir. 

l~Ytrt ""h &ıne y l . b 1 her hir kr~ıın inekli sanal,·ıııı~.'z .. ; el ı ... n· ba--lnnmıştır. 
ıltd ' an b er eımıı u unan ki~af a c1o~ru hir trına' i• gorıı < ügii Tunu• ta veba kalmadı 

l il. işletil a~ır madeni 1912 yr· ınulıa'd.; rıı, ı:n\"I'ın "kt ıulrr. Tunus limanında uzun müddetten 
~l 9oı y 1 rnege açılmııtı. Hayı·an Ud kadın beri veba hastalığı tekerrür etme~ek 

Tem
.JZll•k tarılaınaımş , .e tlün ölmii:.tür. 

Ad!iye tloktonı Salih Ha~im cesed 

l~ .. ~tıdu~ında_ fo:. '>rikanın kurulu E ... , V ·r tı>k•,,.~:ncl<' 60 numr t 11 g"undan bu liman muvandatı 
.ı "il\ Ye,ın . d .n1p <' ('Zt G" . ] . e o c;u 1 hh. db" 
Qa b lade M h cıvarın a oturan r:ılı ,.,·ı?r oturan Zelihn .'·e ,.u~.u e ıs- na karşr konulmu§ 0 an sı ı te ır 
d~t\ı\ılduğu b ket Ef. burada b ul mine)(' iki knılın "'"·elkı ~ece ust k.at ler kAMmlmı§tır. 
'is a balr baka ır nümunelerini o odalardan hirindc ko .. u~urlarken enn GUnef klUbdnUn kıf 

l(
o(: .. ~ .. n . ır nümunelerini o "k ii ıiır faaııvell ,. ov hac.ıı;;r anı:;ızı•1 ro nı k k. "k ' k ı 

'-tı l.!tn ıçe göstermiştir. Ç k .. "ltt't'(ltn or an ı ı a • h k 
'\q · ı a.z rn "h ı an guru ... 1 1 . Bu" neı;ı kulübü içtimai kolu er ı§ 
~ ... } tttı'..· u endis nümuneleri 1 h 1 1 a ıla ~a!!rılan ıe edıye ,, "o..ı • •n < m avı ınış ars 1 1 d b k · ·n de zengin bir 
d .. ~~tıirı bı.J ce zen .. gin bir bakır ma 1 k r 1 , ıı"'lı• n>N ar ır· olduğu gibi u ış ıçı 
"cıı '4U d <o tnrutllr!l,'":u"'n~IJNL~R-Val· ~. ;ı Yeri v:. ug~nu görmüt ve ÇALIN \N K •• ...... \T 1 pro~ram hazırlarnı§tır. 

ttıt. akat R ııntıvazı satm almu ele lıanrodıı kurna' iiluı·usııH a ımu- Pek yakında haftanın bazı günle 
~/~'na c kl!s nıühendis, madeni clıın f rıhrika"rncla rıılıc~? • . ıı~an ' 'e rinde kulüpte muı;ahabeler yapılacak 
ttıt ltıı!, bu~' atdık•an sonra işlet- Ali Rr:r.a jcınıincle iki ı~ının urf"Hn ve '"ok teka"mül bir §ekle gelen ku 
\.... l\ı - · asını Al d z· · r''""""· an~·zın nh- , ·Qd .... ı~ea manya a ı- erittikleri lıahe~ f, '(imi" olarak 43 ve ç- ok mütekamil bir §ekle .gelen 
~~ 0rovice seseleri sahibi Kari Ku- rikava rririlJ"j~ ır. ,rı ' ' f d oda > ll ]9 satrnı t 1 b " uc:tur kulüp korosu tara ın an raay 
it) 12 y I Ş ı . fte u AI. kilo kıır un ~ulı~n~,. llac:~n \'e Ali Rı-~~,fdı Ve f~bn~ kadar \esisah ha· Sorı~n netırcsın,, 

1 
lr Jıanmın kuh· knnserler verilecektir. 

'>~dı. rıkayı çalı•tınnag~a 1 k ,- 1 .... • :ı' Volevlıo! ,a-:n plyonası 
1 

<. Y 7.a \•ı ·nr 1 • • it iraf rtrni-ler- 1 

ıt 11'tı J • 1 "'·ti;ı .J,.r•n• ~ H lk · d .ı'rd ~en, hlü 1?510' ~ ·1 " '" f\f'iddeit1n111111iliğe Ye - Beyoğlu a. evın en: 
~ttj 1 sı bakırı'ssesesi buradan çı· clır. S111·'••1"r 1 ' Beyoğl~ Halkevi spor ~ubesi voley 
'ile}'()!' Ve pb arı Almanyay3 gön- .. :ı .. 1i cıl,,.rılir. ~ rs'<e1el~r bolun i]erlenıesi ve yayımı icin fede 
dıı.~ 'bakır k~bnlardan Almanyada Tamir edl1eCB , . . re ve ~ayn'federe bütiin takımlara 

"' lo t il · 1 . Alıırknpı. enıkapı. '=' ı ~ii e erı yapı ıyor- Dıınıtn:l~ ' · . . ı t:ıınirinc ka - ac:ık olmak üzere her sene bir tampi 
~t.. eıse R 1 .. • kc1clı·ruııı • ~ 
, •ı 75

0 
se, fabrik f 

1
. • a a t ron 1 •f ,·anı1nu"t• r. Hunlar vana hnzırl ,. nıahtadır. Bu sen. ek·ı·· 

~tlled • 800 a aa ıyclte ı· rar wr·ıflli~. kc~· ·, ,e,.ekt"ır. J 4 11 937 e anı l ı ~ " " şamnivona 1 . · pazartesı gu 
L l". Yarı- . e e ça ıttırıyor, i .. i ... .1000 lirn para lıı'r lı, .. ıe ..... lelik- l da ha 1 k ı;ı t .. ıat'h ··• ınıly k'l k d l> rnr " ,., nü Halkevinin sa onun § anaca 
aıtı ı ıaJ . on 1 0 a ar t .. krl r 'r .. i ı:ıt> \':') n ~öp1eri ele deni· 

\ott~~n her t edıyordu. Hükiimete ten ı:o•• r~ kn .. Jı·ı u tır. 
l( t Verilrn knundan on beı lira .,,. ,1 :.1.1; ı n.-e' ıir· nda seç'm Kayıt müddeti 7. 11 . 937 pazar 

l'ııi ~&.t-tsha: bteydi. Etlbba oda.•• tinden: . günü ak§amı kapanacaktır. 
O &.rl>te i I ~kır madeni Umu. Etıbba odası. rı~~;7 C'.umartesi gü I Üç kotagori üzerine tasnif edile 

~td~ltıanlı 'a e!,ıleınedi . 9 birincite~rın d ;;.ından yapılama cek olan takrrnlann kaydi için alaka 
·.~rle_ l\ tnuh• i:•anatı zamanmrl;ı1 nü ek~eriyet ol1?1a ı haysiyet divanı dar takım mümessillerinin diğer ıera 
1 · ~ b"-~:ır 'e ıf köşelerinde 90 yan idar~ h?ye3tı ~~inciteıırin 193 7 iti anlamak üzere hergün saat 17 
1 ":-ı 1, <ı.':=tt b~ladeni teshil edilmiş. azası seçımı 2 . t 13 15 de yapıla den 19 a knd<ır Beyoğlu Halkevi spor 
~ıı :),•, l l•li.!:l h 1 d · ·· u' s3ıı ' k · · " c"at etmeler· rı"ca o ""e ,Y e hrr · 1 lln ar an tam cumartesı f!Urı • • 'zin gelmeler~ rica omıte:nne mura ... ı 

'l:\}·.> \ ~ .. c clain1a yabancı cağından üyelerırrıı lunur. 
orou. Bu , şu demek de. olunur 

ameleler.• ı·çı·n iizerinde yaptığı muayene neticesin· 
de ~üplıeyi calip bir tak1m yara 'c 

Yatakhane 
llcre izleri görmü~, morga kaldırıl • 
nıa·ına karar ,·ermiştir. 

Kadıköy h Al binası Vak'n ile. alakadar §alııslar zahıtn 
a tarafından ~ıddetle aranmaktadır. 

bu iş içi n kullanılacak Hora tahll• lyesl k ar adenlz-
Belcdiye. temizlik amelelcrinin ya· den dHndU 

tıp kalktıkları yr.rleri ı lalı etme) e 
karar ''ermiştir. Bu cünıle<1en olarak 
Kadıköydeki hal hinac:ımla hir kısım 
amcle!er için yer lııızırlanmakta Ye 
banyolar yapılmaktadır. Ameleler her 
gün i,..ten cHindiikten sonra vıkanacak
Jardır. Çnmn§ırlıane ,.e yatakhaneler 

de \'f"llİlııı~ tall ynJHlınnktac)ır. Rura 1 

temizlik mnele1cri için niinıunclik hir 
yer olacaktır. Gelecek sene her amele 
i~in lıir demir kar\'ola. hattanivc. ya· 
tak ıla satınnlınaraktır. Bıındıın haş· 
ka Kasınıpnşa sırtlarnulıı alınacak bir 
yerde veniden amele ko~ıı Q ları yapı -
Jacak. l\f eeidiyekiivüncl<'. Eclirn<'kapı -
da. Cinci 111e,·clanrıula hı•lnnan hina
lar (la ,·eniden tamir edilir ııı;Ja}ı olu· 
nacaktır. 

TEMİZLİK AR BALARI 

Relecliye temizlik işleri miidiirliiğü 
taraf ınclaıı b irinin tekerlekleri, liis -
tikli. di~erinin 1fı t;ks!z olnrak yeni 
iki niimnnelik araha ·aptırılmakta i· 
eli. Tiunlar hitti~i için hirkar giine ka 
efor i~e c:ı1<arılar. :ıktır. Ter.riihe netice-! 
sinde ıniinasip ı;iiriilcn arabadan faz·ı 
la yaptırılacaktır. 

Midye Jinıanmda Serfcs JCoyn mcv 
kiindr: kazaya u~rayan gemicileri kuı
tarmak iizt>re ıı;iden Tiirk Gemi Kur
tamıa Şirketinin Hora tahliı-h eı:; i 
diin limanımıza dönmü:..tiir. • 

Kurtarma ameliye inde hizzat ha· 
zır lmhman §irketin haş mütdıassm 
kaptan Riz kazanın lıiitün taf iliitını 
veren llir rapor hazırlamış. ~cmi km-
tarma §İrketine ''enui~tir. Un rapor
da haş ınUtelıa ~J Tiirk denizı·ilcrinin 
ce .. aretinden sitavi ıılc halı etınckleclir. 

lsfanbul ·Ad!lyeslne m e
mur ahnacak 

İstanbul müddeiumumiliğincien 
lstanbul mahkeme ve devairlerin 

de açık bulunan biner kuru§ maa§lı 
katipliklere memurin kanununun 4 
üncü maddesinde yazılı §artlan haiz 
ve daktilo ile çabuk yazı yazmasını 
bilenler arasında imtihan yapılarak 
münasipleri <ılınacağından isteklile 
rin bu maddede yazılı belgelerile ve 
dilekçeleriyle imtihan günü olan 
ikinciteşrinin 4 ündi perşembe günü 
ne kadar adliye enciimenine müraca 
at eylemeleri. 
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Müessif 
bir kaza 

..::....::::..:=-~~~:=:.;:_;.;..;~~~~~__..;..,.__..;..,. ___ ;_/ 

Büyük Polis h flfigelerinden Birincisi: Yugoslav Erkanıhar~ 
Pin kertonun Maceraları 

~ Yazan: Volfgang Haynrlh -- Tefrika numarası: 19 ı}. 
heyeti yarın geliyor 

Katiller, ikiz ir?? 
Plnkerton kardeşler; ağır yaralının 

lşaretfle ifadesini aldılar!! 

Ankara Türkkuşu 
meydanında 

Beş havacımız f 

şehit düştü 

Misafir Erkanıharp heyetlerıne Ankar0 

da yapılacak merasim proğramı 
tesbit edildi 

Şimdi anlatılmasına ba§lanacah 
vak'a Pinkerton harclcşlerin bil· 
lıas~a başarılarına delil olacal• 
bir tınlladır. Hattô, onlar olma· 
dnn bu 4in iç ')'İİ::iinii aydmlaı
mah, .~uçun f aillcrini bul mal• 
mümkün olmazdı, dcmcl:, ye
rindedir! 

Pinkerton kardeşler, teselli verıcı 
bir kaç söz s;.>yliyerek, odadan çıktı 
lar; fakat, ağır yaralı hastanın, o ak 
şam ölmezse, sabaha sağ çıkmayaca 
ğım doktordan öğrenmişlerdi. 

Yugoslav genel kurmay ba§kam 
ve maiyetindeki zevat yarın trenle 

Ankara 22 \A. A.) - Bugün sa şehrimize muvasalt edecektir. Dün 
at 16 buçukta Türkkuşu meydanın gelen Yunan genel kurmay başkanı 
da paroşüt atlama talimi esnasında ile maiyeti ve mihmandarları pazar 
müessif bir kaza olmuştur. Usulüne günü 19,30 da Haydarpaşadan kalka 
uygun ko~trolde~ sonra iç~~de iki 1 cak trenle Ankaraya gideceklerc!ir. 
muallim pılot ve uç para.şutçu bulun Sah günü vapurla gelecek olan Ru 

l 1 m en heyeti ayni günün akşamı An 

Hastahane doktorunun tahmini bu 
merkezde idi! 

Genç Pinkertonlar, Vilyem ve Ro 
bert, yirmi senedir bir1ikte faaliyet 

Aldıkları malumat, kendilerine ka 
fi derecede İp ucu uzatmıştı. Failler 
kardeştiler, ikizdiler, içlerinden biri 
kekemeydi, Morel, iş dolayisiyle bir 
çok defa onların evine girip çıkmış 
tı; şu hale göre de, suçlular, zengin 
ve yüksek tabakadan kimselerdi 1 

duğu halde hava anan ta im tayyare! 
karaya gidecektir. 

si ansızın yere doğru süratle inmeğe Heyetler Haydarpaşada askeri me 
başlamış ve meydandan yapdma~ rasimle uğurlanacaklardır. 

gösteriyorlar. iki kardeş, o kadar el 
ele vermiş vaziyette çalışıyorlar, ki 
ikisinden hangisinin daha ziyade fa 
aliyet gösterdiğini, daha fazla çalıştı 
ğmr ve i.istün kabiliyetli olduğunu 

ta olan tarassuda göre, pilot doğrult Misafir heyetler Ankara istasyo 1 
ma teşebbüslerinde bulunmu~a da nunda ger.el kurmay başkanı mare 
tayyare süratle yere düşerek parça §al Fevzi Çakmak birinci ordu mü 
lanmıştır. fettişi orgeneral Fahrettin Altay, ge 

M l ef bu kaza neticesinde nel kurmay yarbaşkanı orgeneral A 
T .. kaka ~ndan muallim pilot Tevfik sım Gündüz, Tüm general Must'.\fa 

ur uş · ·· l V 1 A k 'A F ·t U b l .. t ·· H.k Sabrı, tumgenera eyse. n ara gar 
ytan, en r ay a paraşu çur 1 

• nizon kumandanı general Mustafa 

. l k k l B. ( Arlm.n ı·ar.) kestirmek ve söy eme , müş ü 1 iı --------------
yüğü Vilyemle, kiiçüğü Robert , ... 
ikisi de ayni derecede ehliyetli görü 
nen iki kardeş l 

Şimdi anlatılmasına başfonacak 

bir vaka, ikisinin de kendi tanların 

Cla ba~rr göst"!rdikleri bir vakadır. 

Ye bu zamanında, fevkalade heye 
can, ölçüsüz alaka pyandırmııtırl 

1 erzi Bayan ikbal 
La'clideki Tayyare. apartımanlarm

daki dairesinden ikinciteşrin başında 

Beyoğlunda Sakarya (eski Elhamra) 
sinemasının bulunduğu Elhamra hanın
da 5 numaraya taşınacaktır. Müşte -
rilerine arzcder. 

met Ozalpa!" Nurettin Mutlu, Umad Gökçe. merkez kumandam albay De 
Akhun vazıfe kurbanı olmuşlardır. mir Ali, Ankara valisi, emniyet eli 

Bu acıklı haberi alrralmaz ba,vekil rektörii tarafından karşılanacaklar 
vekili B. Celal Bayar, dahiliye vekili bir askeri kıta resmi selamı ifa ede 
ve genel sekreter Şükrü Kaya derhal cektir. 
kaza yerine gitmişl~r ve orada hazır Heyetler Ankaraya vasıl oldukala 

Ekspresle para nakleden Morel is 
minde bir memur, baskına uğramış, 
bu tecavüzde soyulmu§, ağır surette 
yaralanmıştı. Hastahanede ölüm ba 
}inde yatıyordu. Lakırlı söyliyemi 
yordu. Baskın, ve onu takip ed~n 
safhalar, çarçabuk olup bitmişti. Va 

Sovyetlerde 
b l hava kurumu ba•kanı Fuad n gün saat on birden itibaren birer 

u unan :s k f la 'l R · · h k"' k"" çeyre ası ı e eısıcum ur aş u 
Bulca ve Türkkuşu aile.sine teessür ne giderek defteri mahsusu imza e 
ve taziyetlerini hildirmi§ler ve ka7..a deceklerdir. Öğle yemekleri Ankara 

Alman casusları ve aebebi hakkında tafsilat almışlar palasta yenecelttir. 

Tasa ajansının bildirdiğine göre drr. Saııt 14,45 ten itibaren birer çey 
evvelce casusluk suçu ile memle - Türkkuşu gençleri, kazaya k'urban rek fasıla ile heyetler mareşal Fevzi 
ket haricine çıkarılan Paul Siller- giden arkadaşlarının acılannı içlerin Çakmağı, milli müdafaa vekilini, ha 

kanın hiç bir şahidi yoktu. 
h · · d k" b" Al h · de taşıyarak Türk havacılığına inanla riciye vekilini ve başvekil vekilini orn ısmın e ı ır man azı - . 

Küçük kard~ Robert Pinkerton, 
Moreli hastahanede ziyaret etti. De 

d ht b • 1 · l rını, mesleklerine karşı beslediklen ziyaret edeceklerdir. Saat on yedide ran a, sa e ır svıçre pasapor u 
·ı t k R · · f k t bağlılıklarım bir an için bile kaybet mareşal iadei ziyarette bulunacaktrr. ı e e rar usyaya gırmtf, a a , • 

tcktif: d . w b" k d · ) b b t memişler ve uçuı atlayıı talimlenne 27 inci çarşamba günü mar~l. 
ıger ır ar a aııy e era er, ev- . . • f' 1 f" A k 1 b" 

-Mister More1 1 dedi, size kar~ı 
yapılan akak tecavüzün intikamı alı 
nacakhr; fakat, bunu temin hususun 
da bize yardım etmelisiniz. Ben, 
Robert Pinkertonum. Size bazı sual 
ler soracağım. Her suale karşı, başı 
mzla cevap vereceksiniz. "Evet,, se, 
başınızı eğeceksiniz, 0hayır., sa başı 
mzı kaldıracaksınız! Anladınız mı ? 

kif edilmiştir. devam etmışlerdır. mısa ır er §ere ıne n arapa asta ır 
K b 1 l • akşam yemeği verecektir. Bu il<i Alman hakkındaki tan - ur an ann cenaze erı yarın res 

kikat nihay:etlenmiş ve .mesele Le- mi törenle kaldırılacak ve şehitliğe 28 inci perşembe günü saat onda 
ningrad askeri mahkemesine ha - defnedilecektir. genel kurmay başkanlarının toplantı 
vale edilmittir. Bu haber Ankarada Clarlial duyul sr ba§layacak, saat on sekize kadar 

muş umumi teessürü mucip olmuı sürecektir. Ogün orgeneral A.mı 
KURUNa abone olu- tur. Gündüz Anadolu kulübünde bir 

nuz ve abone ediniz 
Anadolu ajansı, Türkkuşuna ve öğle yemeği verecektir. 

şehitlerin ailelerine taziyetlerini be 20,45 te mil1i müdafaa vekili mi 
Ölmek üzere olan ağır hasta,, başı yan eder. safirler ıerefine şehir lokanta&ında 

nı sa1Iadr. Pinkerton, devam etti: ____ ..,.. ______ .... _________ ...,. _____ _....,_ ____ ~_....., ____________ , 

- Size tecavüz edenler kaç kişi? "Olimpiya"mn k"'ı§lık bahçe k"'ls-
bir mi? Hayır 1 iki mi? Evet! Dost mında~ Hans Georg fon Hohcnhag, 

bütün gövdesiyle Git ta Randolf e 
larınız mıydı? Hayır! Baba oğul mu? d-0ğrtt iğilerek, .'lö:lcrine devam 
Hayır! Bu adamları evvelden tanı etti: 
yor muydunuz? Eveti O halde kar - Scne!erdenbcri size karşı 1.1· 
deştirler, öyle mi? Evet! tiyak duyarak kendimi yiyip biti-

Edebi Roman : t 7 

SEVGi; 
Uyanınca .. 

Sual - Cevap safhası başlarken, riyorum! ---• Yazan: Nlaks El 
Vilyem Pinkerton da hastahaneye Delikanlı, sesin ü.şütücü tonunun far-
gelmi,ti. llk neticeyi, derhal not etti He:· nerede bulunursam bulunayım, ha kına. varmadı, kızın ağrr bir yük altm
ve Robert Pinkerton kendisine has yaliniz gözlerimin önünde dolaşıyor. da. ezilinnl§ gibi öne doğru iğilmesine 
tarzda ifade almağa devnınla: Ben sizi, bir insanın başka bir insanı dikkat etmedi; sadece kendisini hah -

mesut etmek iktidarında olduğu nis - " h" b - Şı"mdı"ye kadar verdigı'"niz ma tiyar eden "Hans Georg ıta mı i-bette mesut etmek isterdim. Ricrunı 
itimatla, dedi, tabii hayli şey öğren tekrarln.rorum. Benim ta içten sevilen, şitti. 

'.J Yerinden sıçradı, genç kızt kolları dl.k·, ancak daha 1..-..:ka izahiit da ve tapınılan karım olunuz' 
~ ı f • araı:ıına çekti, sağ elile, onun panı pa-

rebilseniz, şüphesiz daha iyi o ur· Gitta, artık kendisini toplamı§tı.. rıl yanan saçlaımı okşadı ve bir ande 
l:>ayanabileceğimiz bazı istinad nokta YUzüntip hatları, gerilmişti. Ruhunda her şeyi unutturan bir vecd içerisin _ 
lannı da i~rete gayret ediniz. Ma hiç bir kıpırdanış yoktu ... Sevgiye mu de, Glttayı ağzından öptü. 
Clem ki bu adamları tanıyorsunuz, ih knbele hissi, katiyen! .. !çinde, kendisi- Gitta, gözlerini yummuş, onun yap
timal siz onlann evine sık sık gider ni nikahlamak isteğiyle yanıp tutuşan trklarına müsamaha ediyordu. Bunun
Cliniz? erkeğe karşı az bir alaka bile mevcud la berab~r. ansızın silkindi. Kendi ken
Evet! dost sıfatiyle mi? Hayır! İ§ değıl.. .. fakat, bu suale vereceği ceva- disindm iğrenerek, oturduğu yerde 
Clolayisiyle mi? Evet! Bu iki karde ba b1ğlı olan şeylerin hepsini dUşün- geriledi. Kendisini bir riyakar, bir ha-
• k dil • · ta y ya dü; evlatlık vazüesini, neyin bahis G şın en erını nnnamıza ara in vaziyetinde görüyordu. eriye çeki-

cnk bir hususiyetleri var mıdır, yok me·ızuu olduğunu zihninden geçirdi.. lerck delikanlıyı itti. 
V h l Yukarda. klinikte bembeyaz hasla ya-

sa... ar, a Hans Gcorg ulandı, dili doıa.,tı: 
ıvı 1 ha h 1 11 k b"l tağı gözilntin önüne geldiği gibi acı 

ore şmı ız a sa ayara • 1 
_ Mf et! dedi, o kadar bhlıtiyarım, 

hasJ3 bu cihetin ehemmiyetini belli duyan annesini de görlir gıöi oldu; 
etti. dokbrun ciddi çehresini seçiyormuş, ki aklım başımdan gitti! 

-Vücutca mı bir hususivet? Her ufukta hayalet gibi tehdid eden uç- Gittanın gözlerine karanlık gölgeler 
h"an~i bir suiteşekül? Hayır! ku:ı görünüşlii felaketi görüyormuş iniyordu. Nazik bir gülüms{'yişle du-

Robert düsünceye dalarak. birden hissine kap:l1ı ... Bt.emı iğdi ! daklarını kıstı. Hans Gcorga öyle gel-
bire kafa~mı~ irjnde şem~eklcnen bir Hans Georg, Gitto.nın elini delice - di, ki kızın vücudilnden buz gibi bir 

ld sine, ç"'skunlukh tez1hUr eden milfrit nefes esti; sanki, merme:-den bir kadın fikirle yüzü r.ii ü: 
bassrsiyetle kavradı: tasvirini kuca.kln::nıştı; sanki esrar 

- ikiz midirlert Evet 1 ı dolu bir duv,ar, kc ııdisini eevgiliden a'"'-n k . f ll . • - Sen ! .. . sen.. ,, 
ete tı • memnun e erını ovuş Bu s"'m"mi hitap, kızın ruhunda elek rıyordu. Fakat, korkusuyla boğuştu 

turdu: trik seyynlcsi gibi bir seyirle, dolaşıp, kuşkusunu yendi: bu vaziyeti, içinden 
- Daha başka bir şey? ikisinden onu irkiltti. Knlbi, buzdn.nmış gibi. şöyle izalı etti: Gitt.a, başka genç kız

birinin kendine mehsus bir hali de öyle kaldı. Iar gibi değildir! o. mağrur ve haşin
var mı? Evet! Kımıldanırken, .. yani _ Sana. iyi bir zevce olmuğa gayret dir. Zaten kendisini teshirdc rol oynı
oturup kalkarken mi? Hnyırl Liıkırl edeceğim, Ha.ns Georg! yan. pençesine·aıan da onun bu hnl ve 
dr söylerken mi? Evet! Sesi kısık Boğuk sesle böyle derken, sadece tavrı değil miydi! Ve sonra ... bu tabi-

ranmak, hesaplı muamele etmek gerek
ti; böyle yaradılışta olan insanların 
adım adım ileri hareketle fethedilmesi 
lcap ettiğini ...... babası söylemişti!. 

Tekrar hasırlı sandalyeye oturdu .• 
Git ta, dostca, fakat hareketsiz bir ta
vırla, ona dönerek: 

-Hans Georg, dedi. belki de kfmi 
ze\'ce, diye arzu ettiğini bilmiyorsun. 
Ben, fakir, pek fakir bir kıznn ! 

Delikanlı, irkilerek, kızın sözünil 
kesti: 

- Fakat Gitta, dedi, sen ne söylU. 
yorsun, kuzum? Bu gibi lAkmlılar i
şitmek istemem! Bunun bizim sevgi
mizle ne alakası var? 

- Her halde senden saklı tutma
mam lazımgetiyordu ! 

- Beni dinle, sevgili Gitta ! Talihin 
liitfile, tamamile benim tabakamdan 
bir kadının kocası olabiliyorum; fa -
kat, birkaç dönUm tarladan baııka bir 
şeye malik olmasaydım, ekmek para -
mm ancak bunlarla çıkaracak vazi -
yette bulunsaydım da, dünyanın en 
fazla mira.qa konacak kızlarını bir ta
raf o. brrakrr, gene seni seçer, seni ter
cih ederdim! 

Hans Georg, bu sözleri o kadar can
dan, o kadar ate:Jli bir halde f!Öylemiş
ti, ki Gitta, kendisini mahcup vaziyet
te hissetti. 

Delikanlı, dahaJsakin, llkln gene de
ri,1 bir samimivetle, deminki sözlerine 
şunları da kattı: 

- Çok cefa r,ekiyor, üzüntü içinde 
kıvranıyorsun. Senin o i~ri yUrekli an
nen, hasta. Onun yaşaması için. Uze -
rine titriyorrun. ~ka endieeler de se 
ni sıkıyor. Bundan sonra hepsi değişe
cek, bamba~ka olacak! Ellerimi, yar
dımcı ve koruyucu olarak, senin ve se
ninkilerin lir.erine açıyorum! 

mı? Hayır! Kekeler mi? Evet! I dud~ldnn k-ını'dıyordu ....... atte olan insanlara ka?1!I ihtiyatlı dav-
Morel, bitkin bir halde sırtüstü _______________ ....., _____ ...,...,__......,. .... _.,...._ _______ ..._ ______ i 

düştü; başını yastıklara gömdü. 

(Arkası ı:ar.) 

bir ziyafet verecektir. . Jeı 
Bu yemekten sonra misafır 

manya ba§velı-..ili T ataresko ıet' 
Ankarapalastn verilecek sU' 

bulunacaklardır. . 
29 uncu giinii Millet M~d.ı51 

smda yapılacak kabul resnıını ı,J 
kip reisicumhur taraf mdan k& 
lecekler ve geçit resmini se)~· 
terdir. Akram yemeğini ote 
cekler ve 22 de parti tarafınd31I 
ı .. ~ .. k baloda bulunacaklardır ... 
30 teşrinievvel cumartesi giin~ıı 
ler serbest kalacaklardır. O gtl 

·rıı mekten ~onra Ankara baraJ 
man <;iftliğini gezeceklerdir. 

Otuz teşrinievvel 1 ve 2 te~ 
ni günleri miizakereler devtı~~ 
cck, 3 teşrinisani günü harp 0 ıi 
iandarma zabit mektebini, Ga , 
ismet paşa enetiti.ilerini. gaz rıı 
f abTikasmı gezeceklerdir. h 

4 teJrinisani günü 8 de ı.. 
'l' ırı~ 

trenle Ankara.dan ayrılıp " :1: 
ye ~idecekler, buradaki fab~ 
gezin öğle yemeğini orada )'~;; 
sonra vyni trenle Kayseriye .fi 

cdecekl .. rdir. Ertesi sıiinü Ka) 
muvasalat ederek kolordu ve . 
cat fabrikasını, tayyare fabt 
ge,.ecekler, akşam Ankara)'1l 
ccl· lerdir. 

Tren teşrinisaninin altıncı 
tesi rri.inH sabahı AnkflTava tJ1 
lat ede:ek, o,.,i.in saat 17 d~ dl 
kurmay tarafmdan ordu 'e\'ın 
l"cek çay ziyc!etinde bulun 
dır. 

O "ün 22de hususi trenle 
radanEsk; .. ehire hareket ecl • 
lan hevetler erte.si günü Esk ~ 
vasıl ol""caklardır. Burncl::ı. da 
du merkezini, seker fabrikasın~ 
zio vemek yedikten sonra tavY ıı' 

"h ...• kl ~3 
mır anesını ~orece er ve 
tanbula hareket ecleceklerdir. J 

Ayrn ıı~ dzinde lsta"'bula sıet' 
lerdir. Öi'le yemP-;;i Peranal~\ 
necek, on beşte Harp akadeflll: ~ 
yaretten sonra heyetler serbe5 

c2J..lardır. • ,-e 
Ertesi ?.Ünden itibaren ht, 

mt>nıleketlerine dönmeye bil 
caklardır. . • . ı;1' 

Yunan heyehne mihmandar ~ 
varbay Yusuf Adil. yüzbaşı 111 
Romen heyetine albay F eyziı ~ 
şı Nureddin, Yu~oslav heye .,/ 
b'.\v Mümtaz, yüzbaşı Ihsan 
~dilmişlerdir. ~ 
YPn.:ın heyeti kimlerden :ıniirt ıı1 

Yunan genel kurmay baslt; · 
neral P?pagos, Tuğ ızeneral p 
los, Topçu yarbay Galoger0 fi 
Kiritilakis. süvari varbay (jBI; 
topçu yarbav Vimblis donan; 
Petrooulos, havadan Averof e 
bayı binb?ıır Alestas. , 

Romen heyeti . ·Ş · 
Romen genel kut"J\laY b~1'~ 

kitin, aeneral Popes.ko, albaY ' 
albay Boitemao, albay Yuanitf'1 
bay T eodoresko. yarbay LD 

Yugoslav lieyeti eP 
Genel hunnay başkanı ~ 

Nediç, tüm general Brnsiç. ~o 
dairesi müdürü general Yatı:/ 
istihbarat şe~i albay Stoçen'!Ç• '/ 
§1 Knejedigiç~ J 

KURUNA 
ABONE TARiFESi .,J 

\lemJeauıt ~ 
itinde ~ 

A.Yfık 95 155 ~ 
1 •)'lıJr t6e "" ~ 
1 eylık •'75 stO ~ 
't"dhk 800 uıOO /, 

Tarifeelcden Balkan birliği Jctn ~ 
kuruo dUşWllr. Posta bfrUğine ~ 

yerlere ayda yetmiş befer 
ummedlllr. 

l'llrldyeala Ler ll09ta meri<esb'11 

KURUNa aboae ,..sdJI'· 

Adıu deffştfrme 1lCTetl 2~ ıcu~ 
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Anadolu ,t\8() • Çtmell• ll 10 
lt Bankuı !\ 80, flr· Kayıt~ -

KeJI ı 60 um• 1111n11ts 
stlkrazlar - . a11vmer 
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Yunan Başvekili 
Ankaradan gelip dün gece 

Yunanistana hare• 
ket etti 

Oç ıün evvel .,Averof" 'ZU'lrlni
le ıehrimize ıelip ayni aktam An· 
karaya ıidea aziz misafirimiz Ya· 
nan Bqvekili Geueral Metaluas 
ve refikaları dün sabah Ankara· 
elan tekrar tehrimize ıehuit.fir. 

Muh•"erem misafir istaı)onda 
lstanbul Vali ve Belediye Reisi B. 
Muhiddin Oıtündaifla Emniyet 
Direktörü B. Salih Kılıç, lıtanbul 
kumandan vekili General Osman 
Tufan, Merkezkwnanclanı Gene
ral Jhaan llıaz, Yunan konsolos· 
hanesi erkinı, limanunnda balu· 
nan "Averof" zırhlısı kumandanı 
Albay Fontiyanis, Yunan donan· 
maıı Jmmuıclam Amiral Ekon~ 

mu, bir ukerl ihtiram lutaaı " 
• ııw T .Hnr 1 - ille~ halk tarafından kar,ılanmıttır. 

• • • ·ı 13 - ~ rram .. , General Metaluu trenden iain-

arlar altlnlla Ru. ordu"' • • • m ıs•o • AudOIW t '° ~ ce kendisini karıılayanlann elle K • • • • o ıs tı2.> RL11Um1 

mi beyanattı ouıundu. Beyaamd.a, • ~ 11ttk - AJı&dala o 60~ rini aıkmıt, sonra Yunan ve Türk 
Petro ve Katerinanm yollal'IJll ~p a. a;,..,,.., 6 J 4n.-U m 60.IO milli martları çahnarak hürme•Lle ' 
edeceğini ilin ediyor, Kırım harbıne • Iatlk.Dabln uı woın...ıı A 

3960 
dinlenmiftir. 

d rdu Ge 
Baıvekil lletalua ôbületle 

in, iı olıınk Gorçakof'n ..ı..ıerek - ..- •= • ra askeri teftit etti,.. ütaqoııa e .,, 
1 

- .... 
enm edecePni bildiriyo • ~ • .. -- neral Metaksas baadan aon·ı el it . ·msa1 

yerine Mırqal Oıten Saku'ı ~ı~ il• & & & lr & a biriken halkın allntlan arumda, r~ Fenere Rum patrikhanesine ait orduları bafkumandanbğma getırd~. nhtımda kendisini bekleyen 71 mııler ve Patrik Benjamen'i ziya· 
Bu ıuretle hem kendi nüfQS111111 ~09 • Emln6nU HaJkevt blnall JUU!lcl& ,apda numaralı Şirket vapuruna bindi. ret e•ımiılerdir. 

terme* iıtiyor, hem de yeni bir ~u-d· cak jtnmuttk aıoounun mpatı babU'f. kal Muhterem Nazır, vapurda ı.. Patrik B. Benjamen, Yunan 
retle harekete -çmit olduğuııu ılan JDJttır. ÇQnkU bu clvardl. ı.tıP'ıA.k edileD e• tanbtılun manzatuJDI ----lerek, Batvekili B. Metak1&1& to"'vle bı"r 

e- Jere alt kanuni muamelelerin bltm-1 ne ay ~ i"ÇU ----- ~ 
etmit oluyordu. kadar .urecekUr. muhtelif yerler hakkmda izahat hitabede bulu11111uttar: 
FRANSIZ BASKUMANDANININ' • Cnlveraıte inzibat mecıı.t dOD teYkaJlde abmt, sonra ka)bn köıkiine çıka- "Bii7iilt Şel Atcdiirk'iin iclarai 

nECIŞMESI bir topıanu ,_ ,. .. ,... ..,. ...... ,., rak, ıazetecilerle lıirlikte hir - allrnll11. Tiirlı!Jı! Cranlmri~ /ıii. 
ıerınt tetkik etmııur. Toplantı. ıeç vakte ka sim çekti • ti"r kam-: • t ,-LL!I • • 

Diqman aldablacaktL dar """""'ıor. rmıt · -·mn --&'Örmek il-
Donanmaya o.ı ... ya daim yol al· ~erat Metabu "" refıkumı ~ "'!"! -unaıı ııe An,,..,,,,. 

malan bildirildi..., S-' ...,. .......,... ıebren huııutnpuroaatonadol· ,.._ehnıd•n _,a billiin Orto. 
- Geri! omri verildi. ~- ru Tophane nh- yanaflDlf, dolıaılann merllezi olan Patrilt#ta-
Bu ıuretle Odeoaya doii;ru hareket Saat ....... , General Metabu "" refikası ora- neyi :ri_.tinideıı dolqı ı;o1ı 

}' ediliyor W..i verilerek cJiier donan· s ı • • O z L • dan otomobillere binerek dotruca memnun oldd. 
""'Çar Ahk,,,,.Jr m• ile Kerç'c1ıo blrtqileultti. 0 •L1z 0 " 8 A Perapalq oteline çıkmıtur- • "Şalmmda milletinin iyiliii İ· 

ılı>"! 
1 

Gemiler "blifottlli!r yt!nl he.tere L..t..::!'" ..:O~ C-'-'J'd :.UWca'•Ü "'!' ~ pılııan Yanan lıülnimeli· 
:JI. .._ .Po itikumda vGcude geti·- h k _L O !L._ ~- nan __ .-:ı ,_,_..4-,_ ı._1..111 • • >L:t:! ~dil .. are et etme& zere aııı:ıu ~ .-- or il. ~ Doet memleket L.-·vekili otelde harqa• -;ns ... ..,,.. ... " ma~oa. .,. 

•,:a__ t v. e iılilıata -lince. Bu d b L d C ı r -~ .,., a,,._n ... __ .__~~-~ t ..., o· nsu •!"uman anı mera .......- •- - ima bir müddet dinlendikten oon- oi-'e • 71~-"-___.....,.. -
orun her ıuheoine tetmU lıer'df'D: Saat,.._, ra oaat on binle viliyele ıılderek ,,.. - _...Cer ııe Cena6o-

t Ji .. '11' • _ Derhal _ _,.i dönünilz .. emri r 1NT1ilA 11 • A O 1 Ba .. __ L•dd" O t•• d .. -L- IKJdan mııoallalayet Jilerim." • i:"ta ııoı,, .: ..-- ı -· Yum: P. V•bor .. "" - Y ~· ın •. ~ ap m~· Palrı"k'in bitahN" L.- lık 1 ~ et ,.e Auvvetlııin en esas- Jmdı. Pazar gtlalert ıuo da ııattae mmcla zıyaret etınııtır. Sonra maı· k • ıne :---'

1 0 

• 
- büyük Petro j)e ikinci Bunun ,.bebi neydi? . Çomk .,.._ yeliyle birlik\:e CnmJıuriyet .....,_ ma 6-!" Ge!'~ M•oaksaı da 

1 

e borçt • 
1 

· d'" ek _ _. te dan "d b•d el--L ıunlan soylenuıür: ~ Otla • n ue, muntazam Ne oluna ., oun gen unm mec· ~ c::;';";, ~ "' • A • A ına ıı erek i ı eye ç """ "Bli;rülı Şef Atatiirlrli taluan ta-
tt_ '1 idare edilen devletler a· buriyeti vardı. Fran&JZ amirali Brod, Yasan: EknDl n-"'t. ...aı o-al Jletlt. koymuıtur. • • llllJIM •aeline -~• ol'Ja.:::.--~ •• ~ ~ her alnıaıını da imparator Nr" + ·ı· · ı· S'yons'a • .._,. r-ı--'- ko "' '""' cı: K..,,,.._ ~ ka mgı ıs unır• ı • · .,... """' )'Dl8 _.ımı -- ııe Tlirlti:yc cam~elri 1 

'1ıi o&yj1 kim.eye borçlu elma- _ F-kaonnbn mucilrirıre bn -::;:..=., - unda Türk ve Yunan lıaluiye la ra/Jıi -terini •örme/, ,,,.,,,.: 
"~..,L:~ adalet icabıdır. Yir- emre itaat ehDeie nıecburum·. diyr ~ırs•Urı>A talan Ye mmikuı bulu-· Yu- elde eJeblldiğlmden leuludUe 
L di -=rıı kendi gözleri öni1nde rek döndil. J1USOD ...ı ıG de nan muzikuı Türk mlDI manını memnunum ş-1.. ___ ... _,, ·· t 
-._ ı. - .. ~r erı"yle ıc· ra ed·ı · ~• d il"_ _........, -- T ___ _!••- y ·nı · gnauna "'... 

0

0• er-1ıııı..., qep ile,·· 
1 
mıı o- Bı'r .. • -nrı Lord Rll&"ın a bt:De- , ·--· .~ .- ıeoe ve iirk mwua-11 unan mı mar tliğini% teveccülı• ,,.

0
L .. ,• 1ı1..· :~1.a..- •ı ulahat tebeddüli - ""' · i b·ıdi -- da: Paar ID&tlDe 1 .. 1 dır • ... 

7 

R mıı qe rrı• \ -... ve ilan raf Siyona'a geri döımt- 1 ·..;. -;;.. d .. _ flDl fA m1par • nm. Sel&mlannızı doa! Elen mili• 
~--tlt .lrt olaun burada bir fikir yordu. Bu surede JCerç üse. rine yapıl· B A 11 L m T Abideye latanbul Vali ve Bele- t""- bildireeeiiın." l Lf..: ~IZdır. Dahili emnİ-' --' kaJd d" ••--L:d~· o •• d i ~ ~~ alibıı.r edea ~ muı bnrlaptı _er. il"" L ' Gidi-.. - - 1J9 reiai B. _: ,.ın •liin a • Patrik B. Benjamon mİ•firleri 
~~ İınpuatonm ukas ve Kmıolıerln .. emri _.....mm se "ftW(VAZ lataaJ.ul 1atmanılanlan. Be-,oilu birer albn haçla l:altif ~ • 

.. ""- •lr.,l11ı adedinin yirmı· bmı" • -· hebi, imparator Napolyondan ald~ G J-. n 10[] kaymakamı, Averof ~~~ KONSOLOSHANEDE ., ._ ..,ı CJnek -. ı,· t 
1 

f'h Te~· biitftn vesaıı- [!! L.a da bulunmutlar, merumu miit•· ~!loı. .. kifayet eder. il' e gra • hareket edilm • ADYO lop Bqvelril Bay Metaksaa defteri Muhterem mitafirimiz, hundan 
-.....,, oldiiğ;ı Takit, ütilıroçlu 1~ d~~an tııı<riıte ""' R ,_ .. _Türk.,. y- uker- ooma Y-.ı komoloobanesi.ne si· ~ ı.:'"~.ftt. oulxudm Jüri: bıldınbyorda- 1ari, baJkm alJatlan --da bir ~k tohriııWı~i Y wıan koloni· ~hl. __ 4,İkolanm cllldtfi tarihidi"r. Lonl Rajlaa• ki ......... mı ısçihzısmi 7apmqlarcbr. ı~n•. kabul etmııtır. Kabul mera. .,. ....,.ı.. 1C ıç tıııerinO yGrllm• e emir, Olte ..,..,.a: .... .._.. ç.cuk ..,._, Mflmokıben Vali ... Belediye ıımı eanuuıcla, Yanan erkiıubar-

• '°Dra alt alto canedi& ,..rl;e ~ ol~ T".f!"" .,,.. _ _. ,. - ıa - ,.... a..;.ı B. Muhiddin O.ıündai. (;&- biye heyeti de baltulllUlfbır. 
l~ .. ı ......... allflDI"' ın Tebn ıır.. - ..... ~~....... .... -ı Metakas fG91iae Tcıka\li- Y!fnan koloniai adına Bay Var-

ı dedi. __ ı;__ d ili- m= ;:o::',_ m-~-at JUi ~e miikollef bir öil• zi. ~ General M.ı.ıkaua hitaben 
8 Fakat Fr..,.. ı.a,--an anını ıu ı.,m.ıı _.. ıt.SO _,.,_. Dol<b1< yafeti wwmitlir. Ziyafet çak umi· bU" natuk sl!Ylıımit ""huna mubı.. 
2 na etmeie _.,,_ elamadL .....-..- <,.... ,...,.. ... ı. tD - mi bir hava içerisinde ııeçmif. ... rem Batvelıil bir nutukla mukabele 
S B••lanan ;pıı geri kalması, ordwlıı ....... ,.,... -- Tt1'k - '" at 16 ya lradar oiirmiittür· eılenk hiUıaua Y ıınan teheıuımm 

1841 ~ ~-' --"'·p olmuıııtu ..._, ... _ ........ _ ıt,18 Omer Raa tar_... Tll-'- brd-1 . d C.... -· bil~ bir -a11a.-e ec;:J......a~~_: -· ---- 20.65 aem•ut .,. arJmdlıl y.,... S.,oelılli P~• ~ . ~er~ aru.ın atam bir 
il ~dıli Her malta .,..- __ ....,... - -· ftllt - .. - ..,.. beraberlik hıuıyatı ile yqamalı.\a 4.:"-l11ınıt"' o0nra çılim 1841 oeııe nm Juıribdlrleri'd yapıyorlar, onDD" ::::. ~.,...ı. :_,,. 0r•-. .._,. General Motıikoaı ""' rel!bn ohnalarma meıtlllUDİJet beyan et· ..:_~-. Mııır meselesine dair 

1 
eil • •---'•· A ..... .,. "borsa ~ert n erteBt ,anea bundan ıonra otomoblUere l>me- (Lil/cn sayı/o-,,._,:..;.:.) 

letJ-: ") • "f-L -'- 8 eDJ10rgp» • b k d ) k -- -.aMa -•ot - - - "7"' • ---• 9
11 

""" ı e ıtti ıım ımdettiği K L- .rııJt q uman anı ~ tt,JO .--- - ar, vr-- .... _... 

~tyuUnki {ormfll dahi- • 8D~~r; aauracaiJDı anlıyordu. ret percaıarr. ti.,. 
'·n ektedir: ~uıfesını "! ~kti~ tehvaCta maddi ''e ihracatı /ıo'aglaf•l'I• 

l apolyon• çe luk dolay11iyle ve ağır 1
' 

1 

manevt vo~ b kumandanlı~ı ya - malt ıcın 
8 bir vazife olan ·ıda~ ·.,0 r kendisinin 8 ~ı bı ırı, ' _,_ 22 (A A) h---t n~ıyaca,,_- dınhiına tayini ile ADAara ' . - ınr.;a 
4 hır _fırka kum•Dpefüiye'nin getirilme mevaimi befladıiı bu sırada memle ~ yenne General ketin o1tononıi menfaatlerinin ;..bet 

•~ ftt. L ıini istyordıı. ·'' ~ kahnl ede- tirdiii tedbirler cGmleoiııdtn olaıalı: 
"' uq 1'al f bu ituı•ı- hük&net bu defa ihracat maDamn 
1-·~ h' aın ikolanm hayatın - rek my~=Pelisiye•yi b,qkumandan zm kolaybkla aabfını temin etmek 
~lıh~ "'• ha•r. rol oynavacaktı. Nı:L- h lannda )a--Lı. Jk'~,1 rik 1 J ıa.v t • ui üzere kliring esap a ca511 ~et ~e u ide parlak bir ıınr ayın• • "(Ar,,._ -·> ınemleketlere kati oab, suretiyle ya 

çı1t Yahud feci bir felaket ____ _.-:-::-;-;;------ pılacak ihracatın. vesaı1d mubbilin 
ti ~'°1•!1 ltlJl, iko1a ölmtlştii. · 1 L A l( d- Tötrkiye Cumhuriyet Merkez hen 
•~ ın Yerin JJ98 ve ,.oıı.tek mektep ıne '" ... ~ .....:-dr b • - oğlu ikin· ... -df "'1 ,_. ..,.,......... kasınca ~ odı"lmesini lıaıaıloftır 
:-l!~ y~· b~ aleyhtarı idi. Tah· smııarmdaD ,oıs-1' cttetrln nT gUnODde ımttır· 

!!l L'! ııınu~r.kr üruid kapuı açıl· - _....,... ı lldD ..,_.,. ...,. -• Bu aoıetle vaki olaı:ıık Cumbaıl 
~ 'itli devletlerle anl"la· - _, _.ıs _..- ,..ı Medı;ez !ıımkamızca c1erlıal ..., fa talı edecekti. ~ ..... f"be19 1z1iz olarak finanse edı1ecektir. 

ta çıkar çıkmu rer olunur. 
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$ Atatürk'le 
Efgan ve Romen kralları 

arasında 

Bulgarlstanda yeni 
intihabat kanunu 

Tunceli şakile Gijon ahndıktan sonra 
Bir kaç aya kadar Madrite 

girecekler deniyor 

Ank"ara 22 (Hususi) - Efgan 
kralı Majeste Mohammed Zahir ha 
nın doğumlar:nın yıldöniimü müna 

sebetiyle cumhurreisimiz Atatürkle 1 

Sof ya' 22 (A. A.) - Yeni inti
habat kanunun başlıca hükümleri 
§unlardır: 
Kadın erkek 21 Ya§Inı dolduran 

bütün Bulgarlar intihap etmek 
hakkına maliktir. Kadınlar ancak 
evli veya dul oldukları takdirde 
intihap edebilirler. 

suçlarını itiraf el~~I 
Elaziz 22 (Hususi) Tuncelı ı: 

. e 
maznunlannın muhakemesın 
de devam edilmiştir. 

Oviedo, 22 (A. A.) - Havası 
J.jansı muhabirinden : . . 

gitmekte olan mültecileri havi 12 
hükume'~çi lspanyol vapuru dün 
gece Franco'nun harp gemileri ta
rafından tutuJmuş ve hükiimetçi 
reislerinden birçoğu bu suretle ya
kalanmıştır. 

majeste kral arasında tebrik ve teşek / 
kür telgrafları teati edilmişitr. 

Romanya kralmın doğumunun yıl 
dönümü münasebetiyle reisicumhu 
rumuz Atatürk ile kral Karol arasın 
da da telgraflar teati olunmuştur. 

Şahitler karakolu basanlatI11 

Rızanın aşiretinden olduğoJ1ıl 
matlarından Şeyvan, reisi ti 
Seydunun da askeri mühirnrtl; • 
ma edenler meyanında bulun ıı 

Dün nat 15.25 te Frankistlerin 
piıtarları, Gijon (Hihon)' a gir -
mi,ler~ir. 

Sa'-t 17 de birinci bir kol daha 
tehire girmit ve halk 'ı:araf ından 
hararetle karıılanmııtır. Hükfunet 
zimamdarları, çarıamba günü ka 
mıılardır. Birçok tevkifat icra e 
dilmiıtir. 

Şehrin teslimi haberi Oviedo 
cephesinde malum olunca birçok 
milis tabtırları, silahlarını teslim 
etmişlerdir. 

KAÇANLAR YAKALANDI 
St - Jean - de - Luz, 22 (A. A.) 

-.- Gijon'dan kaçarak Fransaya 

"BiRKAÇ AYA KADAR 
MADRIDDE OLACAKLAR " 
Paris, 22 ( A. A.) - Gijon'un 

zaptı hakkında Fransız gazeteleri 
uzun mütalealar serdetmektedir -
ler. 

Petit Journal yazıyor: 
"General Franco, Gijon'u zap

te'.:mittir. Asturya mıntakası hali
hazırda fethedilmiş bulunuyor. 
Birkaç ay ıonra Frankistler ihti -
mal Madrid'de olacaklardır. 

Mahktim kadınlar 
'Kayseri fabrikasın.da çalıştırılacak 

Çoçuklar ·içinde bir ıslahhane yapılıyor 
~\nkara. 22 (Telefonla) - Kadın 

hrnlıki'unlarm Siimerhankm Kayı:eri 
Fabrika~ındu ç~1lı ,lınlmaları kararla§
trrıJnn~tır. Dunlarm orada da iaşeleri 
ve anı bir venle iknmetleri temin . . 
edilmi~tir. 

Çalı_şma Jıu;;u~unda diğer ameleden 
hiç farkları olmıyacaktır. Orada iyi 
bir şe!dlclc <;alıfan 'c mahkumiyet 
müddetlerini bu suretle ikmal eden· 
ler, kanunun müsaades'nden istifade 
ederek, ınalıkiimiyetlerinden kanunqn 
tayin ettiği miktarda indirilerek f ah· 
rikadı:n ayrılacaklardır. 

Kadm ınalıkftmlar fabrikada mües
sesenin j~ nizaıııat ve talimatına tabi 
olacaklar, j., haricindeki zamanlarda 
da lınpi lınneler nizamat ve talimatı· 
ni uyacaklardır. İş Jıaricinde ge~ecek 
zamanlarda heden terbiyesi ve ruhi 
1 

1 
mi, ve ezcümle demittir ki: 

"Türk ve Yunan vatanclQfları, 
mürr.esiilleri aralarında hiç bir ih
tilal olmıyan iki karclqtirler." 

General Metaksas, konsolosha
neden döndükten sonra Perapalas 
otelinde bir müddet dinlenmi§ ve 
sonra Parkoteldc Vali B. Muhid
din Üs~ ::ndağın verdiği ziyafeUe 1 
bulunmuştur. · 

BAŞVEKiLiN 
GAZETEMiZE BEYANAT( 

terbiyeleri için icabeden ·ihtimam] ar 
gösterilecektir. 

Kadın mahkfımların fabrikaya gön 
derilmesi i~in laznngelen tertibat a· 
lmmı~tır. 

Diğer taraftan, Adliye Vekaleti E
dimede çocuklara mahsus bir ıslah 
hane tesis etmeğe karar vermi,.tir. Bu 
ıslahhaneye mahkumiyetlerine karar 
,·erilip şimdiye kadar dalıhane te ·is 
edilmediğinden dolayı cezaları infaz 
edilmemiş çocuklar konulacaktır. 

Bu ıslahhaneye suç işlediği z"aman 
·ıı ya~mı bitirip 15 yaşını bitirmiyen 
n farik Ye mümeyyiz olduklarından 
c\olayı mahkfun edi1ip haklarındaki 
Iıüküm kat•ileştiğindcn 18 yaşını dol· 
dunnamı~ hulnnanlarclan çektirilecek 
cezalan en az 6 ay olan çocuklar alı 
nacaktır. 

fikir ve kanaat ıahibi bulunuyo
rum. 

"lıtanbula, mutadın hiliılına, 
fırtınalı bir hava içerisinde gelir
ken o hırçın Jeniztle Türk muhrip
lerinin kendilerini idare edenlerin 
mahir Jenizttiliklerine delil olabi
lecek bir ıiyaliyetle şevkolunucluk
larını gördüm. 

"Buraclan ıu derin kanaatle ay
rdıyôrum ki~ birlqmif Türk ve 
Yunan orduları ile keneli muhiti
mizde ve Balkan antantının diğer. 

Muhterem Yunan Başvekili zi- azalmının orclulariyle müıtereken 
yafetten sonra "Averof' ' Zll'hlısı bütün Balkan yarımaclaııncla ml
ile memleketine dönmeden bir sa- hü tamamen emniyet altına alabi
at önce, kendisiyle görüıen bir ar- liriz. 
kada,ımıza Türk - Yunan dostlu- ''Burada müsaadenizle, hem bi
ğu, Balkan sulh ve ittifak siyaseti zim, hem Balkan antantının diğer 
bakımından çok büyük bir ehem-
miyeti haiz olan fU beyanatta bu· azalarının da aamimi iıteği oldu. 

ğuna ıüphe etmediğim bir noktaya 
lunmu~'-ur: 

"Türk • Elen ittifakının her za- iıaret ecleyim: Hepimiz, Balkan-
inankinclen Jaha kuvvetli bulun- ların sulh ve re/ahı yolundaki tq
'cluğuna kani olarak memleketiniz- riki meıaimize Balkan antantı dı
~en ayrdıyorum. Bu ittifak, Mıclece ııniaki clevletlerin ele İ§tirakini 
hü candan temenni eder, onları ela . "kumetlerin eıeri değil, ayni za· .. l 

Japonlar ricat 
ediyor 

Şanghay, 22 (A. A.) B Takung 
pao gazetesine göre Çinliler Şang· 
hay cebhesindeki Katçyapaylu'yu 
istirdat etmiılerdir. Japonların 
Kuangfu mıntakasının ıarkına 
doğru ricat etmiş oldukları söy -
lenmektedir. 

ingiliz krahnın 
nutku 
(Üsıyanı linci sayı/ada) 

tenkid ederek '"h~riciye nazırından 
şimdiye kadar bu derece mürai bir 
nutuk duymamıştım.,, demiştir. 

.Atlee, hariciye nazırının bundan 
evvelki nutuklarında İngiliz hükume 
tinin MiJietler Cemiyeti idealine ve 
hakkın üstünlüğüne bağlı bulundu 
ğunu söylerken hu seferki nutkunda 
hükumet için nncak emperyalist me 
nafiin mevzuu bahis olabileceğini 
söylemiş olmasından dolayı Edeni 
muaheze etmiştir. 

Başvekil ne diyor? 

Londra 22 (Hususi) -Avam ka 
marasında muhalefetin tenkidlerine 
cevap vererek Ispanyol meselesine 
temas eden başvel it B. Chamberlain 
bu meselede hasıl olan iyiliğe işaret 
etmiş ve demiştir ki: 
Anlatmanın esasını teşkil edecek 

olan bütün gönüllülerin ~eri çekilme 
si icin iki taraftaki gönüllü mıktan 
bir komisyon tarafından tesbit edile 
cektir. 

Miktarların teshiti bittabi zamana 
ihtiyaç gösterecektir. Sembolik geri 
çekmeler yapılması için herhalde o 
zamana kadar bekliyemiyeceğiz. 

"Sembolik,, ne demek? 
Muhalefet isçi partisi lideri B. 

Atlee "sembolik geri çekmeler,, ne 
demektir diye, sormuş ve B. Cham 
herlain şu cevabı vermi;tir. 

"'Sembolik geri çekmeler., ufak 
ehemmiy~tsiz miktarlar demektir. 
Mesela beş bin. Muhakkak beş bin 
demiyorum. Esasen yoktur fazla ola 
maz. Bunda ne gibi bir adaletsi7.lik 
mevcuttur anlamıyorum. Gönüllüler 
servisi her iki tarafta da tamamiyle 
ayni olacaktır. 

KRAL NUTUK SÖYLEDi 

Londra, 22 '(Hususi) - Par)e -
mento saat 11 .30 da toplanmış ve 
Kral, açılı§ nutkunu söylemiştir. 

Kral, hu nutkunda demiştir ki: 
''T · · · d J aç gıyme merasımı o ayısiy· 

Memleket 160 intihap mıntaka· 
sına ayrılmıştır. Her mıntaka bir 
mebus seçecektir. 

lr.'.ihap hakkını haiz 30 yaşında 
ve askerlik hizmetlerini gören ve· 
ya bu hizmetten affedilen, ilk 
mektebi bitiren ve muayyen bir 
mesleği olan her Bulgar erkeği me 
bus seçilebilir. 

Seçim mücadelesi sırasında her 
namzet ~ahsi olarak siyasi tahri -
katta bulunabilir ..• 

BU ANI ZiYARETiN SEBEBi 
NE? 

Roma, 22 (A. A.) - B. Von 
Ribbentropun Romaya gelişi hiç 
beklenmiyordu. B. Von Ribben
tropun yanında karısı ve kızı bu
lund':'ğundan yaptığı seyaha•,, ta -
mamıyle hususi bir seyahat olarak 
gösterilmekte ise de, kendisinin 
İtalyan Hariciye Nezareti ile te -
maslarda bulunmaktan hali kalmı· 
yacağı da kabul edilmektedir. 

B. Von Ribbentropun yapacağı 
görütmelerin ehemmiyeti, ltalya -
nın beynelmilel vaziyetinin son 
günlerde değiımiş olmasından 
doğmaktadır. 

Londra komitesinin son karar -
!arından biri beliren sükunet ha -
vası içinde, İtalyanın lngiltere ile 
bir anla~ma yapmak için bu hava
dan istifade etmek istiyeceği mer
kezindedir. Bu tabii Berlinin mu -
vafakatı ile kabildir. Almanyada 
lngiltere işlerinin hakiki mütehas
sısı olan B. V on Ribbentropun bu 
sıralarda Romada bulunuıunun 
manası da bu olsa gerektir. 

söylemişlerdir. 
Şahitlerden Seyit Rızanın~ 

dedesinin altmış silahlı şah~ 
her olduğunu söyleyince Seyıt)at 
şaşırmış ve tevil yollu cevaP . 
miştir. Seyit Rızanın maiyetı 
Zeynelin ifadesi de suçluları 
mış ve aşiret reislerini itirafa r1l 
etmi§tir. 

üniversite nı6 
selesinde ol<~ 
yucuların fil<~ 

·J 
(Üsttarafı 1 ~i'ı&f.: 

bir hiylei şeriye olur. Konsıı 
namiyle evde ve hariçte hastıı 
lü elbette yerli hekimlerin hı! 
na bir tecavüzdür; fakat b~ cJe 
kazanmak hırsını mesailerirı1 

did ediyor. 11 
Hastahaneleri haricinde kalıı 

taları bu zevatın ilmindetl ııı 
miyetle kestirme olarak mahrılı 
rakmayı da doğru görmüyojJi1 
de hasta kabul etmeleri m:ne ; 
knnsültnsvonları makul hır t 
tahdid edilirse matlup hasıl olıı 
kin, ikinci ve belki sonuncu de 
ehemmiyeti haiz olan bu t1'1 t1I 
kendilerine Türk yardımcı ~ 
teşkil etmek fikrine uzak kaltıl°' 
}unda aldıkları vaziyet karşısıt1 
mı-qı:ı.hesi ndedir. 

B b b •v• • altı u zevat, en a avıgıtı 

Müftünün 
teslimi 

her yerde yetişebilecek 15.bo~i 
et, hemşire ve saire gibi. Hef1'1, 
den mi.irekkep yabancı bir fil 
kendilerini çevirmişler ve bu ~ 

yine kendileri derecesinde de~le e 
nesinden çıkan bol aylık teJ1'ltfl 

(Üstyanı linci sayı/ada) 
da, Suriyeden çıkmasına mani olma 
sını istemiştir. 

Fransız siya ·i mahafilindeki müta 
leaya göre, gerek Londranm isteme 
si, gerek f ransanın müftüyü tevkif 
etmesi arap aleminde bu iki hüku 
met için fena bir akis uyandıracak 
tır. 

Bunun için, Londranın böyle bir 
harekette bulunmak istemiyeceği 
düşünülüyor. 

lerdir. 
Hizmetçi, hastabakıcı, talebe 

• tanı ve hatta doçentleri bile.)~ 
na vaklaşamaz bir hale gelrtı1~1 

Halbuki, üniversitelerde :rı 1 
zanmış büyük alimlerin hiztıle~ 
bu gibi birlikte calrştıkları. çıı ıf. 
dıkları irili ufaklı yardımcıla~· e 
Yinleri yetiştirmekten ibarett~."f11' 
larm seri mamulatı diyehilece_gı eF 
mum talebe ile meşguliyetlerı P1 
]i ve dolayisiyle arızi bir derece> 
me7.. 

Kudüs 2 2 { A. A.) - Filistindeki Geldikleri zaman ~ümüş ,,ete 
tcdhiı:ı hareketleri devam etmektedir. giin altın oldukları iddiasını 
Hükumet merkezinde sül·un hüküm dütı:;iiz lcabul edebiliriz. Biz bl.l. 
sürmekte İse de bazı yerlerde ve bil metlerden az istifade edildi@111 

hassa Filistinin şimalinde suikastler lüvoruz. ~ 
yamldı~ı haber verilmektedir. • . Memleketlerindeki mesai 111J 

Şiddetli bir polis gönderiliyor rinin olduğu gibi buraya nald 
Londra 22 (A. 1\.) - Avam ka bu ulemanın bazı det7erli asi5~ 

marasında beyanatta bulunan müs yetiştirmiş olmalarını kafi gö~t 
temlekat nazırı Gore, İngiliz polisi pek tabiidir. Biz bu ehliyet!~~ 
nin en değerli unsurlarından biri o çentler dahi bulunmasını ist~rv•) 
lan sir Charles Tagartın Filistine me yakın znmanda kürsülerimizıtl 
mur er:ıiJmiş ok?n;;unu bildirmiııtir. ellere verildiiYini görelim. bl~ 

inanda Türk ve Elen mületlerinin •amimıyet e aramızda görmek is-
. teriz. 

aebatkar arzularının ifaJenclir. "Türk makamları ile, Türk hal. 
Biz Türkiye ile Yunaniıtan, Bal-

kının faluımcla Y unaniıtana karıı 'kan ittifakının, diğer devletleri: 

le, kraliçe ve ben milletimizin hu
lus ve sevgi bühranlarını büyük 
bir memnuniye.'.:le aldık. Bu mera
simin ehemmiyet ve manasx do -
minyonlarım Başvekillerinin, Hin
distan imparatorluğum mümessil· 
lerinin ve deniz ötesi İmparatorlu
ğumun muhtelif parçaları delege -
lerinin huzuru ile bir kat daha 
artmııtır. 

Sir T agart, Benııalde şiddetli ted Asiı:ıtanrn hoca olmasmı 
birleriyle tanınmış bir polis mütehas mek uzun pek uzun n]~ra1<tır· ~/ 
sısıdır. Bir Türk ~ 

ıYugoslavya ve Romanya ile takvi- göıtercliği hüınü kabul ve teveccü-
ye eclilmif olarak Avrupa iılerin- he ~ok tqekkür etlerim." 
'de ve tahakkuku Balkan pakhnın l\jEMLEKETIMIZDEN 
gayeıi olan ıulh icleıdi üzerincle AYRILDILAR 
f eıiri olabilecek mühim bir kuvvet · General Metakıaı ve refikası 
tqkil etmekteyiz. dün gece yarısı "Averof" zırhlısı 

''Türk milletinin Büyük Şeli E/ı. ile memleketine dönmüıtür. Geli-
6elan• Atatürk'ün bana karıı gÖ•- şinde olduğu gibi, giderken de 
'termek lfıtluncla bulunduklmı hii•- kendiıine askeri merasim yapılmıt 
':;ü kabulden mütehcuıinm ve clai.- tır. Uiurlayanlar arasında Vali ve 
ina mütehcunı kalacağım. Belediye Reisi, Emniyet Direktö-

"Ayni zamanda BQ§vekil Celal rü, kumandanlarımız ve Yunan er
Bayar ile arkad'J§ları tarafından kinıharbiye heyeti, hariciye mü
'görclüğüm nezahetten de fevkalii- messillerimiz, Yunan sefare\ ve 
de müteha.uiıim. konsoloıhane erkanı bulunuyor-

"Orclunuz.un küçük bir kıımını du. 
görmekle cok memnunum. Çünkü Atina Elçimiz B. Ruten Etref ve 
b!l küçük kııım bana Türk ordusu- refikası da kendisine refakat et
frl?.11 askeri kıYmctini anlatmağa .miştir. 
ı";.c/i geleli. Ayni zamanda Anka- Yı•nan Batvekili refakatinde ge 
J'C:.dakl Hatbiye mektebinde ıu- len Atina ajansı direktörü B. Ve
/.aylc:ra verilmekte olan itinalı aı- kere) de dün aktam Yunanistana 
lreri"1terbiy_e hakkında Ja r 

Yabancı devletlerle olan müna· 
sebetlerim dostanedir. 

Mısır ile imzalanan ittifak mu· 
ahedesi ·~asdik edilmiıtir. Mon· 
trex konferansındaki muhtelif hü
kumetler delegelerinin gösterdik -
leri pratik uzlaıma zihniyetidir ki, 
bu konferans mvvaffakiyetle neti· 
celenmiştir. 

Bir senedenberi, nazırlarnn, is
panyadaki facia mahiyetli hadise
leri endite ile takip etmektedir. 
Anlaımazlığın bu memleket hu· 

hutlarını af maması için yapılan 
gayretler ve Nyon konferansının 
n_ıesut ne'dcesini kaydetmekte bah-
j~..-..----------~~~~ 

lslanbul Komutanhğı Hanları 

Ordu sıhhi ihtiyacı için satın alma caklann cinsi ve 
men tutarları ilk teminatları ile ihale günleri ve ihale 
rilmiştir 

Cinsi Mikdarı M uh<:mmen ilk te- ihale günü 

mikdarlariylc ı11~ 
saatleri aşağıda 

··119~ 
ihale saati Jtlil tı 

C'" tutarı minatı ş ·ıt 
Et . 325 4 "'' aJer tane 950 372 27-10·937 14.30 açık e 

Masa ve san ~ 

dalya 5 çeşit 3400 255 27-10-937 16,30 ,. . Jıı; 
Şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda görillebair 1stcklı1 

ilk teminat makbuz veya mektuplariyle beraber ihale g:.inü vakti mua}'fe~ 
Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (6S67 

İstanbul Komutanlığı garnizonunda 
bulunan motörlü vasıtalar için 5555 
kilo sarı gaz ile 28000 kilo benzin ka
palı zarf usulü ile ihalesi 4/ 2 nci tc§rin 
937 perşembe günü saat 16 da yapıla
caktır. Muhammen tutarları benzinin 
6820 lira sarı gaz 50.0 lira ki hepsi 7320 
liradır. 

Komisyonda görülebilir. ııı 
İsteklilerin 5i9 liralık ilk ~gO 

makbuzu Ycya mektuplarıyle 2 ıet 
yılı kanunun 2 ve 3 ncü ınadde ıc 
yazılı vesikaları ile beraber ilt9 ıış 
nünden en az bir saat evveline f{ 
teklif mektuplarını Fmdıkiıdll ~' 

ollıı tanlık Satın alma Komisyon 



Arada büyük fark var~ 
l>erı 

edıierııe"' ?~k Pudrası: 'imdiye kadar hiçbir benzeri tarafmı\.ın t&k-
. için h Inıştır. Bu pudranın. en büyUk meziyeti bilhassa çocuk cild

.,.ııınoı~lh~-•ıtrlannuG olması \"C terkibinde tahriş edici hiçbir madde bu. 
--.ıdır. 

:~QTEV ÇOCUK PUORASINI 
81tınan • .ı! vu dün ilti _,.,._ • .. ucutıu, bazı kimıeler de kullanmaktadırlar. cu -

l 

h \'e koltuk altlarının pişiklerine kareı bundan daha müessir bir 
enuı ketfedilmemiştir. 

~ DlQER ADI (TALK PUDRA) lan ile karıştırmayınız. 

.... ~e, Keşif name ve plAn larına tevfikan Muğla nıUstakil mildür
tı .... 

11 
ırııacak kara barut deposu infaatı eksiltmeye konm111tur . . 

llı Ulıaınınen bedeli 2943,39 lira ve muvakkat teminat 220.80 lıradır. 
~iltnıe, 2 - XI - 937 tarihi ne rastlayan sah gUnU saat 15 de Ka

l\1 ..... Şarı nı ve mübayaat şubeain deki alını Komisyonunda yapılacaktı~. 
flıt..t n~eler 15 kuruş muka bilinde hergün İnhisarlar Umum Müdür-

'I .... 'l':ialU'oeaıyle Muğla milltakil MUdilrlüğtlnden alınabilir. 
~11 .... --:-Utıneye fetirak edecekl:?rin, bu gibi i§leri yapmıı olduklarına ald 
il-.~ inıaat şubesine ibraz ederek eksiltmeye iştirak vesikası alma 
~· 
~klilerin eksiltme Jçin tayin olunan gün \'e saatte Münakasaya 
~ 1 ve % 7.5 güvenme para Jarlyle birlikte yukarıda adı geçen Kol)-

elert illn olunur • (8.) (706 
..... ı 
''- d&re-ı-· .. ın ot· 111ere ~ın Çamaltı tu•lasında ıartname ve tablo §enıHına uy.-

• Yeni bir Elektrik Antrah teli ti iti kapah zarf usuHyle eksiltmeye kon 

~n-;;, ~ •esioaım montajı da dahil olduğu halde muhammen bedeli ol! tz · 
l!ı .... t ve muvakkat teminat 6 000 liradır. 

ı::iltme 9 - XII • 937 tuihine raslayan perıembe ıCnü saat 15 de 
111...., ş 1%ım ve mübayut Şubesindeki alım Komiıyonuncla yapılacaktır. 

luı artnaırıeJer 4 7 5 kuruı muka bilinde inhisarlar levazım ve mUbayaat 
'I .... 

1 
~a ve İzmir BatmUdUrlilk tuinden alınabilir. 
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,~ ............... , ....... ı-~-------~~~~~~~~~~--~~~---~---
ı-Harlci Askeıi Hıla- 1 Emniyet Sandığı llAnları 1 L-atı i1Bnla11 - _ 

Edremitin 325, Bergamanın 535, Emf ak alıcılarına sekiz taksitte satış 
Ayvalığm 132 ton yulafı 8 - 11 - 937 
pazartesi saat 11 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Edremit yulahnm ilk te
minatı 1402 lira 50 kurUf. Bergamanm 
2406 lira 50 kuruı, Ayvahfın 579 lira 
25 kuru.1tur. İsteklilerin belli saatte ko
misyona gelmeleri. 

Semti Cinıi 

Kuzguncukta Çifte meyhane ve Bakkal Uçer. btta dörder odalı ter
elyevm Dere Fırını sokağında eski 2 mü. kos ve elektrik tesisatını ha-
9 yeni 22, 22/1, 24 numaralı • vi bahçeli kirgir üç evln ta-

mamı. 

Muhammen 
Kıymeti 

Lira 

3550 
( 554) (7225) 

Vefada Hacıkadın mahalltsindc eski Ve- Dokuz odalı iki sofalı elek
Be~ktaş Vak1f Akarl4r idaresinden: fa yeni Katipçelebi sokağında eski 30/l, trik ve terkoa teıiaatıru havi 

KİRALIK APARTMAN 32, 6, 8, 2, yeni 32, 34 ,umaralı. bahçeli ldrıjr iki evin tama-
3100 

Beşiktaşta Akaretlerde 71/1, 71/2 
numaralı daireler açık arttırma sure
tile kirııya verilecektir. İsteklilerin 
ikinci teşrin birinci pazartesi gilnil sa
at on beşe kadar Bcşktaşta Akaretler
de 54 numarada müte\•elli kaymakam
lığına müracaat etmeleri. 

Osmanlı Bankası 
1 LAN 

Osmanlı Bankasının Galata, Yenica
mi ve Beyoğlu daireleri, Cumhuriyetin 
ilanının yıl dönilmü mUnuebetile ilk
teşrinin 28 (öğleden sonra) 29 ve 30 
ncu günleri kapalı bulunacaktır. 

1 LAN 

Bakırköy· icra daireai: 
Mahcuz olup satı~ına karar verilen 

karyola keçe ve kilim ve ınaa vesai
renin aatış günU olan 27-10-937 çar
şamba günü saat 14 de Kalitaryada 
Cami sokağında 65 numaralı banede 
satılacağından mezkQr gün ve saatte 
mahalli mezkürda bulunacak memu
runa alakadarların müracaat etmesi ve 
rusum tellaliye ve sairenin alıcıya ait 
olduğu ilin olunur. 

Vefada Hacıkadm mahallesinde Vefa 
1.:addeainde eski 19, 19 MU. 21, yeni 31, 
33 numaralı. 

Çartambada eski Beyceğiz yeni Katip 
Muslahaddin mahallesinde eski orta yeni 

mı. 

İki katlı tekiz odalı elektrik 
tesisatını havi bahçeli ahpp 
bir evin tamamı. 

Bir katta iki odah elektrik 
tesisatını havi klrcir bir 

telci sokağında eski 9/ 2 yeni 1 l numaralı evin tamanu. 
Boğa.ziçinde Anadoluhisarrnda Göksu İki katlı be~ odalı ahpp bir 
mahallesinde Niıantaıı sokağında eıki 7 evin tamamı. 
Mü. Yeni l numaralı. 

ııoo 

500 

250 

1 - Arttırma 3 - 11 - 937 tarihine düıen çarpmba günU saat 14 de yapı
lacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenin Ustüne llelacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muham men kıymetin % 10 nu nisbetinde pey 
akçesi yatumak lizundır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri pcıin ve geri kalanı sekiz senede sekiz 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 Faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayri menkul aandıfa birinci derecede: 
ipotekli kalır. (6729) 

Devlet Demırgolları r1e Limanları işl~tme 

Umum idaresi ilanları 

Ankara ve İstanbul arasında sen ve gündüze mahıuı devamlı bir yolcu ser
visinin ihdası muvafık görülmüıtür. 

'~klilerin, fenni §U'tnamede yuılı takatta bir gazojen tesisatı yap· 
ı dair resmi vesikalannr ve f1J1nameye uyıun olmak üzere ihzar ----~--------

"" trırıt teklif Frojelerini tetkik edilmek Uzere eksiltme gününden en 

Ankara.dan pazar, salı. çarpmba, 1.:uma günleri saat 8.20 de kalkarak Hay
darpaıaya saat 20.00 d~ varmak ve Haydarpaıadan puar, salı, perıembe ve cu
martesi günleri ıaat 9.00 da kalkarak Anlraraya saat 21.03 de varmak ve 21.10.37, 
tarihinden itibaren baılamak üzere sefere vaz'ı takarrür eden bu gilndüz sef crin
de yolcuların yemek, içmek ve her türlU istirahatları temin edildiği gibi bu tren
le seyahat eden yolculardan da ekspres iıcreti farkı ahnmryacağını sayın yolcu
hmn ıttılaına arzederiz. (3868) (7044) :;e.line kadar fnhfaartar Tuz fen ıubesi Müdilrlliğüne vermeleri. mü 

'frk ::rrıek iwçin ~ eksiltme den uamt 2 gün evveline kadar teklıfle- U 1 U S Muhammen bedeli 60609 lira olan 1346.875 metre mikabı çam kereste ka-
'.'t' lfüh~~ndl" ugur.a daır mezkQr ıubeden vesika almaları li.znndır. palı zarf usulile 3 - 11 - 937 çarşamba günU saat 15.30 da Sirkecide 9 İşletme 

• ur u teklif mektubunun, kanuni vesaiki ve V nci maddede yazı- Ulus gazet~i 29 birincite§ binar.ında eksiltme Komisyonu tarafın dan satın alınacaktır . 
._ yı ve muvakkat teminat ak çeai makbuz veya mektubunu ihtiva ede- rin Cumhuriyet bayramından Bu iae girmek isteyenlerin 4280 li t'& m\lvakkat teminatla kanunun tayin 
ıı '::is~~~ar ihale günü en geç saat 14 e kadar yukanda adı geçen alım itibaren yeni makineainde ve ettiği vesikaları ve Nafıa leierineJliq ~ksıltmelere gireceklj_rden aranac:ak mU 

ıgıne makbuz mukabilin de vermiı olamlıdır. büyük hacimde basılacaktır. te&lıhitlik veailcal&riyle beraber teklik meki.uplumı t,y;nı ~ saat J.i.3Q. lt~qşr 

O (B.) (6960) Komisyon reialiğine vermeleri lizımAlrı 
1 P Her gtln 12 88 yfa Şartnameler 303 kW'U§ mukabilinde Anka.rada ve Sirkecide idare veznele 
ı,,11ban Koruma Genel l(omutanhtı Sa· rınden vertımektedır. c1uo> 

lba K f Ulus yeni ıekil ve kaclroau ------
t, 0rın om SyODUDdan: . ile yalnız Ankaranm deiil bü ilk ebiltmeai feahedilen vagon ve Jokomotif verenleri ile sair muhtelif kri-

i~ an Koruma Genel Komutanlık kıt'aları ihtiyacı için 3500 ad~ .. T" k' . h be fikir ko ve verenler 20.000 lira muhammen bedelle tekrar 7-12-937 salı günü saat 

U 
_650o çift erat fotinl kapalı zarf usullyle 7000 çift yün çorap açık tun u~ ıyenm 8 

r ve 15.30- da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina11nda aatm alınaCaktır. 
en.....:e ihaı t 10 da, gazeteıı olacaktır. Bu ite girmek isteyenlerin 1500 lira hk muvakkat teminat ile tayin ettigwi .-~·ILbJ?t esi 1- 2. Te5rin- 937 pazartesi gUnU Battaniyenin saa v 

t Sat"'~t 11 de, Fotinin saat 14 de Ankarada yenl§ehirde Komutanlıga lllllılıııt ı•Yllıeıtll-.....m~~· vesikaları ve Nafia Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gUn saat 14.30- a 
~ -cu' "' kadar Komisyon Reialiğine vermeleri IA zımdır. 

3ı) ''- nıa Komisyonu binasında yapılacaktır. . l••••----~-~1111!~ .. I Şartnameler parasız olarak Ankara da Malzeme dairesinden, Haydarpa§Ada 'ttanıyenin muhammen bedeli 31500 lira muvakkat temınatı 2362 
ll- Tesellüm ve Sevk Şeflijinden dağıtılnıak tadıJ'. (7188) 

a....,.oUn~· ira Opr atör UroloQ 
• llr. •nnıuııaınmen bedeli30550 lira. Muvakkat teminatı 2291 1 

2'5 Doktor Afyon VllAyetl Belediye Reisliğinden 
· 'llbı Çorabın muhammen bedeli 2520 lira muvakkat tenıinetı 189 Ji.. Süreyya Atamal ı - Eksiltmeye konulmll§ olan :Afyon kasabasında Belediye Binasıdır. 
3 Beyo;ı,lu btildll :addeal Parmıkkapı ~uhammen bedeli (56918) 1i ra 68 kuruştur . ..... llat . . • in 1 
~bllt ~ıyenin §8.l'tnamesl 158 kUJ'Uf, Fotinin 153 kurul nıukabılinde Tramvay durafı No. 121 bir c 2 - Bu işe aid gartnameler ve evrak gunl&rdır. 

llıtı."'::' latek1~~ ~del her gün Komisyondan almabilir. teklif mektuplan. kattaki A-Ekliltme p.rtnamesi 
~eıı bi erın §artnamede yazılı vesikalarla beraber : Muayene hanesinde baıtalamu her- B - Mukavelename 

r saat evveli'le kadar Komisyona vermeleri illn oJunur(.&9&9) i ıun saat l6-20 arasında kabul C- Fenni Şartname 
• , ! D - 1/100 Projeleri 

1) 1 eder. E - Vahidi kıyasi flat cetveli. 

i..aa--"Phaoe ve Damna Matbaası MOdOr- l••tı 1 11'"1 1 1 ····-- İsteyenler bu p.rtnameleri ve evrakı uray hey'eti fenniyesinden 285 kuruı 
g"lld e bedel mukabilinde alabJJirler. 
l en: •m111mm=ıaaaaı•~:m!----.. ı 3 - Eksiltme 27 - 10. 937 çarşamba günü saat 14 de Encümeni Belediyece 

' "- a ...... 1 ... i ...an ktir ~ı._. 4llaleaı t h" . den kömUrilnUn a- mıw ....... •·- cra C\rnece · 
"lllQı . e ır edilmiş olan 60 ton tüvenan yerli ıııa Olş Doktoru 4 - Ebiltme kapalı zarf usuliyleyapılacaktır. 

eaı l.lüdUriyetimime 5. ıı . 937 cuma gt1ni1,.at14 de yapılacak- CJbeyt Olçer ıs - Ebiltmeye girmek için isteklilerin 42§8 lira 96 kuruş muvakkat te.-
~ .._ "" mlnat vermesi ve bundan bafka Ticaret odasına \ayrttı bulunduğuna dair vesi-
~ Q Yal'"•z CUMARTESİ GUNLERi afi •P k k b' l" al k Ute hh' a "i1e a·d ,..uJıalebeden verilir. ... ka ve N a Yeklletiııden alnımıt en az ır ın ır ı m a ıtlik vesikası-

"' ' 'l'aıi le 
1 

l&rtname hergUn Baat 15 den sonra 1J11. kk ta Y ALOVADA, saL gilnler Kara· nı haiz olmam ve Irendiai mimar veya mühendis olmadıjt takdirde inşaatın 
"ltlıL.. · P rin ...... ı. • teminatı muva a durafmdaki mu-
~ J?tUra ..,~arda yaz.ılı gi1n ve aaatte 54 ııra (7lOl) gümrük tramvay bqmda fennJ mea'ull,eti deruhde edecek bir mimar veya mühendis btılundur-

caatları ilin oluuur. • ayenehaner.:nde haıtalannı kabul muı llzımdır. 

~ • .... ltt Tenhlbl Beledi 
"-r i ~<>tiki in . . nıeıine mahıus ma-
~ it bura et lizerinde idare e denden ba1ks11nın bın 'p ;- 1.tctoa·Ylca Yalnız bir kiti binebi lir. eti ile müte-
~ 1 ~} l letin 'kljht kUVV 
,.~'-"- ı "e f . yanına bağlanan saydkar Motoıı .. .- ,_..1.ndan fazla ol· 
'h-«<.._r & •brık · 1 1 eb au> -..._q · ir kiıilik .ıca ıma ve rap tedilen Saydkar a~ . ldti.ien fazla binme-
~ a , •r. Saydkara bir kitiden ve iki kiıiliğe de ıkı 

ltıi ce~ &ıırıa rn e e müteallik ah-
-ı,, ~ Uhalif harekette bulunanlar Umuru BeleaiY y 

ununa tevfikan. tecziye olunurlar. (B.) (7253) 

1l 1'. ff ({ d&n• 
"'~~" = • Satınalma Komisyonun • 
'-~ "tt... ~u aut 15 de 
~i Y•PıJa ~dalya yaptmbf.:alctır. 2t5 • ıo • 937 aalı. lr etmek ve ,art· 

'- "'-daı :-~1ndan istekli olanların açık ekliltıneye_it~1!:nc 111urat.:aatlan. 
;y ornefini görmek Uıere Piyanıo Direktörlu.- .(7221) 

1 eı:ler. 6 -Teklif mektuplan OçllncU maddede yazılı 1&atten bir saat evveline ka-
:.aı::namns.-msmmmanm dar Belediye Encümenine ptirerek Encümen Reisllflne makbuz mukabilinde 

verilecektir. 
-------------- Posta ile göndvilecek mektupların nihayet llçllncU maddede yazılı 

KUR UN __ ..... saate kadar relmlt oımuı ve dıı zarfının mühürlenerek kapatılmış bulunması 
lizundır. hltacfa olan ~eler kabul edllmez. (7071) 

uAN t7VRSTl.l:RI -
Ticaret u&nJarmJD 11&11 aayıtaıarmda T H k H K 

=-~u.::;:~:rar.nlrlQlfada ur ava urumu 
euyQJc. çok de'f&IDll ıuu,eu, NDklJ Ulıı B Q Q k p 1 

verenlere ayrı qn lladlrmelerl yapıdır. y yan g osu 
Reaml U&Dl&rm 1ıh' •tm 10 hruttar· 

1 :.~."::.':det ... 30, Oç def .. ~ 24. cü yeni tertip başlamıştır 
dört defUI '715 ft OD defur 100 lrurqtur. 1 
t' lılr lllD verenlerin bir defur.,... 1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 dedir. ;~~ I>Ort aatırı :;eçen Ulnlarm ful& 

•tı~:: =:.:::p =:;.. bDo Büyük ikramiye: 30.000 Liradır. 
dl idare rertndt. bem Oıtaan~ be ..... 

VAKiT Propapnda ...... eı~ illa bo Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık bllyük ikramiyelerle (10.000 
bul eder. •e 20.000) liralık Ud adet ııaiiWat vardır •. 

L:::.::;..----------"J Şimdiye kadar binlerce kfıiyl aenchle~n bu piyanıoya ittirak ediniz .. , 
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Banka, Şirket, Tica-1938 
ret:hane, Yazıhane 
ve bütün müesse-
selere ıazım oıan ECE AJANDASI 

çıltmıştır. BilQmum ~ 
arayınız. J 
J?eposu: w İstanbul. An kati '' 
fıtab magazası N .:>: 1ı1 

Telefon 21444 

senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

• rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • AS p 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

Belediye sular idaresinden 
Eb'at ve miktarı şartnamesinde yazılı cem'an 80 ton betonanne demiri sa

tın alınması idaremizce açık eksiltmeye konmuştur. 
1 - İstekliler bu iş için tanzim edilen sartnameyi levazım servisinden pa

rasız olarak alabilirler. 
2 - Açık eksiltme 27-10-937 çar§alllba gUnü saat 15 de Taksimdeki Su-

'!llr İdaresinde yapılacaktır. (7203) 

1111ıııımıııı11111111ııiıııın111mıı11ınııııııı111:1ıııımıııı11111111ıım111111111 

KURUN 
ilan tarifesj 
llan snyfalnrında sanU~i 40 Kr. 
Resmi ilanlar 30 .. 
Dördüncü sayfada 100 ,, 
üç ve ikinci sayfalarda 200 .. 
Birinci sayfada 400 ,, 
Başlık ilinlar 500 ,, 

Ticari mahiyeti haiz olnııyan 

küçük ilanlar 20 kelimelik beş de. 
fası 120 kuruştur. Eskiden mu
kavelesi olan mü'jt~rilerimizin 

mukaveleleri :nüddetince fark a. 

lınmaz. Uzun müddet devamlı 

ilanlar tenzilata tabidir. tıan ver • 
mek hususunda yalnız ve münha. 

sıran V AKIT YURDU altındaki 

Kemalettin !ren ilan bürosuna 

müracaat edilmelidir. 

Telefon : İstanbul • 24370 

nını11111uıııııııııııı ıı ıuıııııı :ıı ı 111111111111111111 ııuıııırıııH ıı ıı ııııııuırıın 

DOIKiiOR 
Necaettln Atasagun 
Her giln sabahlan ı;ekiz buçuğa 

ak11atnlan 17 den 20 ye kadar Lile 
1i tayyare apartmanları ikinci daire 

ı 7 numarada hastalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

her okuyucularını dakupon muka-

b:Iinde muayene eder. 

sahibi: AsDı us ~mm Sonbahar 
Ne~riyat direktörii: Refik A. Sevengil fff! Geldi 

Elbiseye dair ihtiyaçlarınızı .-.imdiden Galatada me§hur 

EKSELSYO 
Büyük Elbise Ma~azasındS 

Her yerden UCUZ ve TEMiNATLI alabilirsiniz. 
Şu cedvelden bir fikir edinebilirsiniz. 

E R K E K L E R E w . 

P AROESilLER 
PARDESttLER 

Janr angle 

Empermeabl Gabardin 
_. • ..t d t 

- MUŞAMBALAR Her renkte 

TRENÇKOTLAR a katıı 
KADINLARA 
MANTOLAR 
PARDESilLER 
MUŞAMBALAR 
MUŞAMBALAR 

ÇOCUKLARA ...;.. __________________ ___ 

Yilnlfi 

Gabardin • 

Her renlde 

ipekli her renkte 

PARDESilLER Gabardin 

MUŞAMBALAR Her renkte 
Erkeklere İsmarlama KOSTUMLERI 

-· en iyi kumaşlardan iki prova ile 
GALATADA 

~ EKSELSYO i MAGAZASINDA 
es Telefon : 43503 
larillRIOO~~mımMl~lllOO~ffil~ll~ll!Wllmıı~~ 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Vekaletin 937 mali yıh ihtiyacı için (350) ton Sömikok "'fat1' 

sit'' kömUrünün mübayaası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 3 İkinciteşrin 937 çarşamba gUnü saat 15.30 da A 

nişehirde Vekalet binasında toplanacak Satxnalma Komisyonun:a yaP 
3 - Muhammen bedel (10150) lira dır. 
4 - Muvakkat teminat (761) lira (25) kuruştur. 
5 - İsteklilerin bu baptaki şartnameyi Vekalet Levazımından 

zımdtr. 

6 - İsteklilerin 3 tkincite:1rin 937 
larını Satmalma Komisyonu Reisliğine 

7 - Posta ile gönderilecek teklif 
saate kadar Reisliğe gelmiş bulunması 
bcr değildir. 

günü saat 14.30 za kadaı te~ 
makbuz mukabilinde vcrıneJet1 d' 
mektuplarının altıncı ınadde 1,ı 
şarttır. Postada olacak eecikı;ııe 

(3864). 


