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Japon-Alman siyasi anlaşmasına- italya 
hükfi.ıneti de iştira:r ediyor 

areşal Çan-Su-Liang Mareşal · 
Çan•Kay -Şekin e mrile 

idam edildi 
in hükllmeti Brüksel konf eran-
lıııa üç yeni tekli/! e bulundu 
.:klifıer Jat>onıarın 

llhalefeti üzerine 
süııarisi 

.ıa akim kal ırsa 
PlJn.=1a lıa!ıkında iklısadi zecri tedbir 

lıeıı,. kaı aı ı verilnıesi istenlgoı 

tararlı hir ittifak akdedilmesinin cler
pİB ctlil<li~i hakkında dolaşan ~ayiaları 
tckziJ> etmi~tiı-. flımunla beraber, Ni
chinirhi gaıete inin itimaıla şayan 
bir menha,lan öğrenildi~ine ~öre, Ja· 
ponya ile İtalya ara ıncla. haJyanın 
hangi ~erait altında Briikscl konf c -
ran5ma iştirak ctmf>ğe karar ,·erdiğine 
dair pek manidar hir itilaf aktedil • o d · •t b c • J _ • b ••ı •• · · 
mi~:;·ga>elc. lıalyan-Japon itil.ifr r . u ·Şl ~ l lK.lge o u-

•tı ?J ( tl.iy' :·. :\. A.) - Japon er· 
da" .. : •nın emin bir Çin melr 

ı:_ 1.ı~rcnild '"'• IJ\I....._ • ıgınc giire nrnrc~al 

nrn, iki memleketin mü§terek siyasi b ? 
. bir harekete geçmelerini de. derpi~ nu··p n· a· sıl attı. 

r ~~i il L~a'l~. Çan-K:ıi-Che • 
""~r,. \ 11lnm eılilınietir. 

etliğini iHive eylemektedir. 
,- ToT;yoı 23 '( A. A.) - Asabi gaze· O .. 1 U 1 l 1 l 
. teııi, tınlvan siya i ınahft>llerinin Ja- emın n s var s an 8 ıyor: 

Ceıı: -~ (A· A.) - Çin '·Mil-
11\'eti ne .. ı " · 

''ırı .
1 

muza rnrrt remıye-
r ~.el miizalıcret cemiyetine 
gonılercrf>.k ulhun vcniden 

ponyann~ Berlin ecFiri l\tuı=hakoji'nin ''Bu~·tu·· n gayretı·me rağmen tek-
'Alınan - J npon r>nktını imza etmiş 
;0lan Von Ribhentrop il~ aynı zamnn· • d k d 

tarf d'I • k .~ ı en hcyııelmilrl gay-
~ · k:ur etmiştir. 

eh Ro~a~·a ~elmesi_?.i İtal:·anm.da h~ neyı akJfltJ an Uftarama ifil 
pakta ı,tırak ec1ecegıne hır clelıl ad • ' ' 
detmekle olduklarını_ yazmaktadır. Şirketi hayriye vapuruda dün sabah bir 

1tı 
1

_ nlcran ma ~u teklifler
\ ~~tadır: 
h.ı..tc ı· d 

Şanghny, 2B ( A· A.) - Centrnl _ ·ewıı ajansmın hildircliğine göre • .la- motore çarptı, bir tayfa boğuldu 
~ '. 1 or nlnrm Çin top • 

:---- l-r,;-~_'.1llınmn~ı. • 

1
1 tcca, .. ıkı tarnf rn mfüekabilen 

~' 'Ut laahhfülünde hulun • 

1 ....... fhti}iif 
).'.il t;ı\: ., ın P='.Jc;ı]ı hir tarı,Ja hal-
""e "' ;:.\it ~~.-1' hıını 'ajıılma::oı. 
~I l'İtt'i'. ,ı:;, J tı">on ların muhall'fo-
~ "a11;ııh '~· ı k' ' l . •lıı.ı <ı ekon • [l nçn o ursa Ja idam ctlilrtı Mme~cıl ÇunırSwUang 

1' e i. oınık •ank'irnnlar tathik 
~" . ~ti ·o. 23 ( . 1 k' Japon ~cfirle· 

IJ:ıtnın \ . A.) - Haririve ne - tar hır zat, A' rupn< a 
1 

• 1 1 .1 .. a öz .. 
1 

~ • . . . . 1 ılerı ı o ayısı e uç 
' "'' cmege salalııyet· rının i::otıratle scyn 18 

pon tnv,·ar"leri diin Taiyuan'ı ?e: ke
rr hombarclıman ctmi~lerclir. Sıvıl a • 
hal;c\cn on kio:i iilmiiş ve haıı binalar 

lıa:o.ara u~r:ınu~tır. 
.TAPOXLARJ~ rımı,tCI 

Tol. ·o, 2.1 ( A. A.) - "Tebliğ,, 
2 ~anghay repludnde Çin or.chıAn .ı 

'I'- . . Saı>cİ ccplıf'.!tn•lt: hır 
1 ... tr;:ırın IYCC('i; 1 .. rı • • Japon 
nmkahil taarruza f!:Cçnnştır. 
h 1 

. ·ı~ı ılo:ı:ları Jııı mıntı1kacla a 1rn·e sı 11 1en · .. 
• (Sonu: .~n. t ~11 • 4 J 

General Metak
sas bugün 

Yunanistana 
·1-iava şehitleri dün 
~~karada gümüldüler 
~ .. 'UtJ;~~ld·(A.A.) -Büyük bir Vekili ve Parti Gen~I· Shekreteri VQTlgOr 
•b~ 'Ql ırd" ~ · . R" etıcum ur na-
• ~11 k ıgımız dünkü ha- Sükrü Kaya, ıya• b ı V 1 d l'-rt~tiin Utbanlarının cenaze tö- ~una vaverleri Ce'V~et, mle UI ar, Başvekil r 8 er e 

~ "l't Yapıl • ',; . A ınuıtefar arı ve t bU atla ~İti ilde Bu .. mı'°~~r. vekaletler ııyaıı ·u· ınüdafaa hava muazzalD eza r 
.\bdülh j.ukk Mıllet Meclisi genel kurmay, '°1 1

• sa 3 Sü. 1) k l&D8C8k 
. a 1 Renda, [\ıhiliye (Sonıı. • 8 r ŞI ..... • ı Af 23 (A.A·) - Gazetele-

'I tı a Dl ı Ga· zet ecı er rin b~r;irdiğine göre, Atina ve P~-
b . b"t"n a-ele ve patron tetkı-
Q.a. ren1n u u ... lak 

._8111 Jı d I ı·tı &ıvekil Metakıaıa par 
Urumunda/ıi . .4 igafette bu/Un U ar b~r a~~b~,ı bazırla~~r!ar .• Bu~~an 

ak t 
Yunan hükume&: reıııne 

m ıa ·ıı · "k k 
lh' ·n tarıini ve mı etin yu ıe su u • d f .... b" 

menfaat!eri leh1n e lıar kettıgd~ . u-
.. k yretlerden do ayı en 111ne yu ga l ... .. k 

halkın minnettar ıgıru. goıterme • 

tir. . . 
Atina, 23 (A.A.) -Atına aJanft 

sı bildiriyor: , 
Gaze'Leler, yarın Faler e çıkacak 

olan Bat'Vekil B. Metakıasa heye
h bir halk hüsnü kabulü gös

:-~ek üzere bütün İtçi te9ekkülle 
rinin aldıkları karar suretlerini 
ne'r~tmektedir. 

Proia diyor ki: 
Baıvekil B . .Metakıas Ankara· 

da bütün Elen milleti namına sözı 
,söylemittir. Yarınki muazz~m ve 

(Sonu: Sa. 4 Su. 2.! 

Hatan Or'du r•apurunun hm trıları tayfa/an •• • 

Sovyet Rusyada 
Birçok kumandanlar ve iki 

komiser azledildi/er 
Dilnkü F;;ınsızca İstanbul 23 İlkteş

rin tarihi ile Londradan aldığı şu hu
susi telgrafı ne!rediyor: 

Son zamanlarda Sovyet Rusyada vu-
kubulan birçok idari değişiklikler ara
sında Sovyet bahriye kumand:ıru me
muriyetinden azlolunmuştur. 

Mihail, Lazar. Kaganovitek Etioğov 
isminde üç kardeş şimdi .doğrdudan 
doğruya Stalinin hizmetinde çalışma· 
ğa başlamıştır. Azlcclilmiş olan Sovyet 
bahriye kumandanı Orlovun akibeti 
ve vaziyeti hakkında hiçbir malfımat 
me.,•.:ut değildir. Bunun yerine amiral 
Victoros Sovyct bahriyesine başku
mandan tayin olunmuştur. Zahiren 
Orlov bahriye m:idafaa komiserlik ve
kaletine merbut bir vazifede bulunmak 
tadır. Herhalde bu zatın istif ası hak
kında resmi bir havadis neşredilme-

ıniştir. 
Uzak Şark filosu kumandam olan 

Victoriosun yerine de amiral Kiroev 
tayin cdilmi§tir. 

Vis - amiral 1sko Baltık donanma;; 
kumandanı olmuş. vis - amiral Smirnov 

da Karadeniz filosu kumandanı tayin 
edilmiştir. Fakat evvelce bu filolara 
kumandan olan zatların bugünkü va
ziyetleri ne olduğu belli değildir. 

General Deitz artık Moskova tayya
re istas;~nu kum:ındanı değildir. Eski 
bolşcvik muhafaza kuvveti azasından 

üçü, sanayi miidafaa komiseri, maarif 

komiseri, harici ticaret vis - komiseri 
m::muriyetl:rinr.lcn ~=!olunmuşlardır. 

... Rusyada yeni idamlar 

Fransızca Le Journal gazetesi
nin ''Büyük Okyanos yıldızı" is
mindeki Sovyet gazetesinden nak· 
len yazdığına göre, Şarki Sibirya
da, Japonya lehine caıuıluk ve u .. 
7ak Şark demiryollarmda kun· 
dakcılık yapan yeni bir te',bi,çi ff!• 
bekesinden 24 ki,i idan1a~ahktin\ 
olmuıtur. ~ 
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Siyasi haf ta: 
-••••••••••••••••••••••••••••·•••..,.w•" 

Anlaşma tam değil! 
Londra müzakereleri -Blöfcü 

siyaset - Türk Yunan dostJuğu 

Harp ~hemen yarın 
olmuyor! 

Vinslon Churchili'e göre yedi sekiz aya kadar h 
tehlikesi yok; delki de hiç olmıgacak ! 

LONDRA ANLAŞMASI : ihtiyacılndadır, derdi. Mt ;alini i-
lspanyadaki ecnebi gönüllü1e- le Hitler Avrupayı hayrette bıra

rin geri çekilmesi meselesi Lon- haca!~ hareketlere muhtaç görünü
dra ademi müdahale komitesinde · yor. Ayr.i zamanda bu iki devlet 
iptida biribirine dalan dalana zıd adamı biribirlerinin gözlerini de 
iki tez halinde karşılaştıktan son- hama~tırmak istiyor. Roma ile 
ra her iki tarafta yapılan gerileme Berfin bütün dünyaya kar§ı blöf 
hareketler;yle bir uzlaşmaya ve-- yapmalzta birleımif görür:üyorlar. 
dı: Bu uzla,manın hülasaıı ,u. Fakat bu öyle bir oyundur ki teh
dur: lik.eler getirebilir. Hem bu mem-

İspanyadaki ecnebi gönüllü as- leketlerin kendi dahili İ§lerincle, 
kerlerin geri çekilmesi için bu hem de, beynelmilel hayatta tehli
memlekete beynelmilel bir tahkik keli olabilir. Pek ce•urane yapı
heyeti gönderi1ecektir; bu heye'L, lan hareketler bu devlet adamla
Valanıiya hükumeti ile Franko rını tehlikeli vaziyetler içinde ıap
hükfımeti emrinde bulunan ecne- /ayıp kendilerini orada bırakır. Bu 
bi gönüllülerin miktarım tesbit e- itibarla bugünkü cliplomcui ile po
decektir; bundan sonra her iki ta- ker oyunu araıında büyük bir ben. 
raftan müsavi miktarlarda olmak zerlik var: Poker maıaıı üıtünde 
üzere ceste ceste gönüllü krtaların dünya ıülhu ile oynamamalıdır." 
geri çekilmesine bqlanacak"ıır. F ranıız muharririnin bu :nüta· 

Eıki lngiliz nazırlarından Vinı· 
ton Churchill bugün dünyanın 
harp korkusu içinde tilrc}'en vazi
yetinden bahst:ttiği bir maka/e
şinde bu korkunun ahali arasında 
olduğu kadar iş ve para d;inyasın
da ela bulunduğunu, bunıın "uzağı 
EÖrmek" olmayıp bir "korku ~İh· 
niyetı'' olduğunu söyleyor ve di
yor ki: 

Bundan üç dört sene evvel ben 
ıle ço'< teJaşh idim. Dü-ıyarı teh
Jit eden her tehlikeye dikka'Li çek· 
mek '\-e par!amentoya silahlanmak 
:-aruretini kabul etlirmel< ister
dim. 

O tarihte tehlike> dahz. uzaklı ve 
ınsanın önünde daha çok vakit var 
dı. Bugün herkes tehlikenin daha 
yakın olduğunu görüyor ve karşı 
koymak için daha fazla gayret sar 

Doğu 
Londra komitesinde böyle bir leası doğru olarak kabul edilirse 

uzlaşmaya varmak için zahiren Londra ademi müdahale homite
hem lngiltere ve Fransa, hem de sindeki son müzakere vaziyetleri· 
ltalya ve Almanya tekliflerinden ne görelayni tarz mütaleanın F::ın Erzurumda (Doğu) adı ile bir 
fedakarlık yapmı§lardır; fakat sız ve ngiliz diplomasisine de günde1ik gazete çıka~ağını evvelce 
h k.k tt b"' ··k f d k I tatbiki mevzuu bahsolab: .. :. Zira okuyucularımıza haber vermi•\ik. 

a 1 a e en uyu e a ar ığı ya- lngirı;ere ile Fr_-n•anın ispanyada- 'S' 
pan taraf lngiltere ile Fransa ol- • Doğu, bütün hazırlıklarını yap-
muştur. ki göntllüleri geri çekmek mesele- mıf, bitirmi,tir. Birkaç gün sonra 

H k k sinde ltalyaya verdiği ilk nota· ,.:>'c yani Cumhuriyet bakramından i-
a i aten ltalyan delegesi kat'i idi ve adeta tehdit mahiyetı• -

Gr d" k "t · "Jk ı tibaren muntazam suretle neıı.ir ha an 1 omı enın ı top an'ı:ııın- n: haizdi. Bu tehdı"t ı"se l• .. alya ta- 1 'S' d 1 ·ı· F J yatına baş ayacaktır. Yalnız \ec-a ngı ız ve ransız arın gönüllü- rafından Fransız ~ İngiliz teklifı' l 
leri · km k t J }'f· k 1 rübe kabi inden olarak daha evvei gerı çe e e < ı ıne artı S· mucibı" nce lapanyadakı" İtalyan go·· h 

d ·· d J d h bir nüshası asılmıf, hem okuyucu panya a muca e e e en er iki ta- nüllüleri derhal çekı'lmeyecek, ya. · k f • • d h ı larile bır arııla,ma vesibsi hazırlı 

fcdiyor. Onun .~in, \.ehlikeyi göz
de büyütmek ır.evsimi henüz gel
memiştir. Bilıi~is, tehlikeyi cesa
retle karfııamc\k !azımdıı. 

Her türlü peygamberliğin teh
!ikeli olm3~ına ı·c.ığnıen ~u kanaati
mi söyliyebilinm ki önümüzdeki 
altı veya sekiz ay zarf mda büyük 
bir harp patlayacak değildir ve 
devrimi7de hiç bir büyük harbin 
vukua ielmemesi de büyük bir 
ihtimalle kabildir. 

Zennediyorum ki bilhassa Bü
yük Eritanya, Amerika Birleşik 
DevlE:tleri tarafından da takviye 
edildiği \akdirde, harp hayaleti
nin gör.ıülmesi hususunda belki 
kat'i bir rol oymyabilh·. Bizim 

1 • d .•• hl meır..c.~et 7.3.: .~ar.: n a sı.a :ınmı§ 

olsaydı bu harp faaliyeti bugün 
Avrupa memle!<:etlerinde dolaşa
mazdı. 

Churcill bundan sonra bugün 
Avrupa ve Aıyadaki harp hadiıe
lerini gözden geçiriyor, Ç~ meıe
leıindc Japonyaya kar§ı Amerika 
~iddetli davranmış olsaydı lngilte
renin de onu takip edeceğini ıöy
leyor, lıpanya meseleıi için de di
yor ki: 
Şunu muhakkak sayabiliriz 

ha kkıçın a a evve muhariplik hut çekileceğine dair \eminat ve- yarak onlara münderecatı hakkın-
a ının tanınması teklifini ileri- ·ı . k 1 ye sünnii§tÜ. Bu tekliften maksat rVı mi ıy~e ho .. uk~sa ~irer::: y~lunu? da malumat vermek, hem de ala- Greta 

l _ _, k" a anııya u umetıne y~r.ıım ı kadar olanlardan mu··nd•recatı --------spanyacıa ı gönüllülerin geri alın . . I ~ k . d - d" • "" 

B. Musolini Büyük B~i -ıd 
!'J bir h;ırbe giriımeyı •· bef 
-Bü··~k Br~' .. anya ile ber•d 

.,/ ... 
saya karfr hiç Onun J! ~ 
tabir caizse sükunetle . 

. . - . -d k. h.. . ·;etio• 
·-···- e. ı 

-. 'dı:-. Bunu İtalyanıf1 
··::rlerindeki. bilhassa F . ~ 

adasındaki hava ve def1~ 
-: ku·:vetlendirerek, 1 

· "i°' Mısırı tehdit etmek ı,. 
derecede motörlattırılJOI~ 
'·· .. ·;cuda ge' .. irerek, "e. 

se, Kızıl Denizin her ik! 
hava. ve deniz üslerı 
yapmak istiyor. 

İtalya bu p:-ograma '°' 
· ·vük bir faa:~:,·~t ile ç 
dır. Eu programın bü~~ 
mı da daha timdiden bı 
nuyor. 

Muhc:rrir, Ba!car aJJ 
vaziyetin I tal yanın bu P 
dan bir parça olcluğutffl, 
ve bu adalar üzerinJelıi,ıf. 
kontrolünün Franıanıtı" 
yeti için bir tehlilıe olJ0•

11 kat Franıa ile /ngilteretl~ 
f!erelı bu tehlikeye karı• 
ceklerini ilave ediyor .. ,.,, 

itimadını kaaznmıt bir ~ 
Esasen Führer de bu har mas; işini sürüncemede bırakmak çın açı acagı mer ezın ey ı. hakkında mü'ı:a1eaJarı almmak ü- bu adamla evlenecek 

::::retiyle Valansiya hük\ımetine Fakat ltalya bu teklifi kabul et- zere bu nüsha dağıtılmıştır. Greta Garbo- vip etmektedir. , 
karşı rnuaffakıyetli bir harp hare- medi. İşin Londra komitesine sev- Doğu'nun dün matbaamıza ge- nun yakında ev· Bu hareketin iyi bir 11t• 

keti yapmak•ı;a olan General Fran- kini mukabil teklif olarak ileriye len tecrübe sayısı sekiz büyük say- leneceg~i ve timdi- larak, gelecek aene, Hitlot 
k k , sürdü. O vakit Fransa ile İnailte- fayı ihtiva edı"yordu B ·· h f f1 onun at i zaferine imkan hazır- d • ' b I ~ · u nuı a, ki halde nitanlan- ğini ziyarete giden ra 
lamaktr. re e rıc at aş adı. Bu defa Pire- gerçekten zengin münderecatlı bir mıf gibi bulundu- terinin adedi bugünkil11 

1 ne yolunu açmazdan evvel İtalya- AnadoJu gazetesidir. Tecrübe sa- · 
ngiJiz delegesi L·ord Plymonthe ya son bir anlaşma fırsatı daha ve- yasında Ziya Şakirin (Aziziye tab ğu haber veriJ. fazla olacaktır. Önürıı:ı 

ltalyanın bu mukabil teklifini rilmek muvafık oldug~u du"'şu"nu'"ldu··. ) P "d C ı·ı B b I ' mişti. Kanunuevvelden 7 Kanıl ik t'~ 1 k dd · yası ' erı e e a ay urt unun Artı"ıtı"n evlene-
a 

1 0 ara re eth. Ve komite- B · h "Jk (Ben' vurmadım) adlı h"ır tef- kadar, kız ve erkek, bir de ~iddetli bir ger$linlik hasıl ol- unun üzerıne emen ı içtimada ceği adam Leo- ' 
d B . . l ka'd bir an]aşmaya varmak, aksi rikaıı olduğu gibi ayrıca (3-B-35) ld S k k" . talebe kafileıi Almany•1 
.u. ~nu.n tizerıne talyan delege- takdirde ademi müdahale komı·. başlıklı güzel bir tercüme tefrika- po to ovs 1 ıı· :ıı' 

!il yem hır taktik buldu. Komi\e- vardır. Bundan ba"'ka sütunla- minde me,hur bir Alman ;ençlik letkilitıl t ~ 
nin ikinci içtimaında lnv.ilizler ·ııe tesi kararları ile İngiltere ve Fran- d :s" orkastra tefidir. larında misafir kalaca~.t JI 
F 1 ::~.nın artık mükellef olmıyacağı rm a zeuRin bir münaka,a açaca- E I I .,.,r.ı 
ransız ara yeni bir teklif projesi ilan olunmak fikri ile ademi mü- ğını vadediyor. v i o an bu adamın karısı, Gre- brın hayatını yaııyac 

verdi Bu proJ0 ed it 1 f ı 'La Garbonun onunla evleneceg~ine Bu sene Fra ... ·adan }. ı · e a yan ar ı- dahale komı"teıı"ne gı"dı'ldı". Y"ne (D v ) • · ··b .... pan d ·· d J 1 ogu nun ~ecru e sayı- dair •ayia çıkar çıkmaz .ahkeme- ve Almanyadan FranaaY• 
ya a muca e e eden her iki · ··-./'_c-_·~A TAMAM DEGIL: sı gösteriyor ki yurdun hu uzak ~. . __A 

tarafa şimdiden muhariplik hakkı k'· · d ] k d ye muracaat etmı,, boş:-..nma lale- talebe gönderilmiıtir. 
k 1 F k t b··t·· b 1 .1 b b oşeıın en ge en ar a a~ımız o- b" d b l t _ 

.verme ta ebinden vazgeçiyorlar- a a u un un ar ı e era er I d . b" b 1 b l 1. h ın e u unmus ur. B I ti lk '-' F k L. • d d · ··d h 1 k ra ara an ıze o o yer ı a- y ayrama f r _jj 
ıoı •. a at. ec •. nebı". go··nu··ı1u··ıerı'n gerı· on ra a emı mu a a e omite- d 1 d a parar ıı .,,.... 

1 va is er e verecektir. • talebenin durulll çekılmesı ıçın bır niıbet ve müsa- ıinc!e vardan an atmanın tamarr · 
k "d .. 1 ı d ~ d t 1... Yeni çıkacak (Doğu) arkada•ı- ya canını! teeplt ı~ın .. Yat aı eıı 1 eriye aürüyorlar bu- o m ıgını a unu m~=..-.:: azım- 'S' .,. 

ı . d z· .. ··ıı· 1 mızı şimdiden kutlarız ve güzel 
nun }çin d~ ıpanyaya beynelmi- ır. ıra gonu u erin geri çekil- başarılar dileriz. Bu tehdit artistlere yağıp duru- Cumhariyet bayramı JO ~ 
Jel hır tahkık heyeti göndermeğe mesi için ispanyaya beynelmilel ---------------- yor. Bugünün milyonerleri ile boy tile tehrimizde yapıla~'/. 
lüzum gösteriyorlardı. bir tahkik heyeti göndermek ka- TeşekkDr ediyoruz ölçüşen artistlerden para sızdır- çit törenine ittirak edee . 
. ~~gil!zler. v~ Fransızlar bu tek- rarı kabul edildikten sonra komi- Kurun' un yirmi birinci yaşına mak için birçok Amerikan haydut- kulJarın durumunu teıbit 
Jıfı ade&:a bır aulh kurtaran" gibi te müzakerelerinde yeni zorh::k!ar girmesi dolayısile nefir hayatınca ları genç ve güzel yıldızlara, ilanı- üzere liıe ve orta okul ~i ,, 
telakki ederek derhal kabul etti- çıkmıı'.:ır. Ajans telgraflarının ver memJekete ve fikre faydalı oldu- nJk mektubu yerine, tehdit mek\u- riyle beden öğertmenlerı 
ler · dik1eri malumata göre bu zor!:ık- w ı· k bu yollayorlar. paazrteıı· gu'"nu·· saat 14 de dt 

1 b il . b ı gunu ıöy ıyerek gere gazetemiz, 11" 
Bu .teklifin .kabuiu·· 0··yle go··ru"lu··- ar e ı aş ı üç nokta üzerinde k h kk d b 1 k k ı· · ı und• 

k d gere müdürleri a ın a iyi te- Son günlerde F oıette Day da u er e ııesı sa on ~ 
yor kı Akdenızde sulhu·· kurtara- toplanma ta ır: 1 t ki d k t I mennilerde bulunan Jurnal Dor- böyle tehditler alrr.ağa baılamış- an ı yr.paca ar ır. UI 
ca tır .• Fakat General Frankonun 1 - ta yan delegesi İngiliz pla- yan ve 21 yaşına girmemizi •ı;ebrik tır. Haydutlar kendisinden yüz Kimyagerler bir 
Valansıya hükumetine kat'i su- nmm tatbik mevkiine konab:lme- Jutfunda bulunan Tan ve Aktam hin dolar istemişler ve bu parayı Şehrimizin Kimyageri•~ .~ 
rette galebesini temin ederek kur- si için İtalya dan başka istisnasız arkadaşlarımıza te,ekkür ederiz. fala.nca vakit f.alanca yere getir- yıll~k .~o~lantııı~ı dün~~ 
t~~a~ak~ır. .Zira lspanyadak~ gö- olarak diğer devlet delegeler' . -ı, mesıni em:-:' . ışler. Em .:.mu Halkeı~de y~ 
nullulerın mık'~arını her ı'kı" tarafta yani Sovyet Rusyanm da bu pla°nı t k l d" d" v• "h· B , f 

' b 1 . :ın uvvet en ır ıgı gı ı "'. ıkan Faka~. kalbi c:-·' bir kadın.o- Ge,.m/Jt kur ... ·•nl'" tahkik için gidecek olan tahkik ·a u etmesıni şart koymu~t··-. antantının da gerek Balkanlarda ı F • b ld v v ~;i 
heyetı·n· b ·r . . 2 S , d I . G 1 k A d k , an oseı;te una a ırıt ctmemıt: -······· .. ••••• .............. _ ........ . . ın u vazı esını görmesi - ovye.: e egeıı enera gere vrupa a ~erçe '.en mi•hiır "M h kk k k d ı d b S d lb t il ,.e l 
haylı zamana muhtaçtır. O za- Fr:ı:ıkoya muharip ha!<:kı tanımak bir sulh amili olduğunu bir kere u a a ar a aş arrm an i- a 8 a 8 8 '6 

f d ri saka yapıyor!'' demiş. A l d be . ·ı· d"leiJ man zar ın a ise General Franko için orada bulunan büt::n ec- daha tebarüz ettirmiftir. Metaks"'! F k · ·· k b" h yar an rı ı an e 1 ıl 
t~~a.~ı .~ilci~ .kuvvetiyle ve ltalyan nebi gönül!~lerinin ·-'!l:ı:ncn ce- bütün siyaıi hayatında Türkler ile dit :ıet~:Cıe~ı!~:; te rar ır te - teaddit defalar tehir ed~ 
gonuJlulerının yardımı ile diğer kilmi! olmasında israr göstermiş· Yunan!.!arın birlik hare!t~t etme- dabad" eğlenceıi dün JI 1"':'• 
t~rafı kendi arzularına ramedecek tir. '"'rİne taraftar bir devlet adamı "24 saate kadar istediğimiz pa· nahkavak kurında yapıl~ 
tir B d 3 " 1 • • p ._. oldn;!.ı1nun bu ,-~: ı'le ile anla•ılma- rbaivl !ı,,getinnezsen kendini ölmüf "Sadabad" ı"ıminiıı · un an sonra şimdiki cum- - -~a.ıva:ı, ..• man, ort~'l;tz -- "' 
huriyetçi ispanya bir krallık ola- delegeleri General F ranko r.~zdin- ıı Türk efkarı umumiyeıinde §ah- hayale kapılarak tariheL:t 

kt B k ·" go" · ·ıı · · 1 k ·· • • ., sı hakkında ayrı bir sempatı" uyan- Artist bunu hili. •aka sanmak- bı'r zamandan mu""ıteın• P--
1 ca . ır. u ra!lıgwın umum·ı ıı"ya- . . nu u o ma uzere t~ · 

dınnı•tır. ta devam ediyor. Fakat ann~i çireceklerini zannedip~t ~ ıetınde tabii olarak t•Lalyan ve Al- ko!"'!syo--:u tarafından gösteri! :cek " k d -• r. 
nı · · · h h h · b" k . • Mc.1.aksasın (Haber) arkadasr orkmut ve ha iıeyi polise ha~ ... ~ bir ümitle ıidenler, bu P--. an sıyasetının mü im bir mevkii er angı ır ra amın neşrı içın • , . 
b 1 kt mızi\ el yazısı ile .vunanca olarak vermı~.ır. din acı neticeıile ka-ı ., .. 
ll unaca ır. ~imdiden taahhüt altın:\ ~i~·:.,.,,e· • .,. lfP".1 

BLÖFCO SİYASET: yere!<l,.rini söylemişlerdir. verdi*i beyanatta Türk ve Yunan Franeız va Alman gençllll çin memnun dönmemit_,.,, 
ht'd.11~ları.nın .bir gön kalkacnuım. Sıkı temaea geçlyorlar lonunun tanzimi için-=-_, 

H 
Birkaç hafta evvel Musolini Bu itibarla h~n;iz sa demi miida. ve ıkı mılletın arasındaki birJik re boplblmıf, ıandal1~':1ı1 
itler ile konusmak ı"çı"n Alman- ha]e kom:•.esinde kat'i VP. muay- h ı · b B ı· d f L J 1 d ~ ra ıta a:rı.- ·n o nıı ette artarak er ın en ransızca e ourna ranların altından aan • 

yaya giderken Fransız muharr"ırle- VP."' hir netice almmı• sayılamaz. k b 1 v b l b t · b.ld" ·ı· b 1 
'S' uvvet u nc=.gmı, ve öy e ir gaze eııne ı ırı ıyor: lınmıt ve aıka arına 1' iı..lt 

rinden (A. S. Jeune) yazdıgwı bı'r TÜRK - YUNAN ·· · 1 k ..ı· • H. 1 1 b. ı· la ~ gune vetıs·ne < enflısı icin en bü- ıt erci genç er ır ığinhı fefle- Numara r karmakant' . 
rn~kalede bu hareketi bir siyasi DOSTLUGU : yük bir sivasi emel teıkil ettiğini .. i Alman gençliği ile Franıız milli yette cereyan etmittir. 
bl?f .olarak göstermit ve fÖyle de- ~ .:. · ,,,.~ müttefik Yun:ınistanın iki memleket münaıebr..'.ında ıöy- ..... ~neliğinin daimi ve ııkı bir te::-:ı- zetelerden bazdan h• 
mıttı: kıy:-:etli Ba~vekili General Metak- ı~mesi unutulmayacak bir hadise- 1\a girmesini istemektedirler. Bu rinden birtakım mebı.P dl 

- Napolyon yeni doğan hüku- sasın Ankarayı ziyareti iki mem· dir, hareketin batında bulunan Bal- uydurmutlardır. BunlarJ11 

metler daima gözleri kama1tırmak leket arasındaki dostluğu yenibaı- ASIM US dour von Schirach Hitlerin büyük yoktur. 
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lt,. ,~ hai,"a k·urıiriıu blışkam Fuat / 
Bulca mezar başında bir 

nutuk söqledi 
ŞEHiR HABERLERi 

. Uate§ar} (Üsttarafı 1 ncide) 
' .. lllua\r·a~r, Ankara belediye reİ· 

L llrk ha. •nı, emniyet direktörü, 
aıkan1 \ra kurumu başkanıt yar 

· · doldurabil-
nızın boşalan yerını madan 
mek için yorulmadan. ~s.an 

ıstanbul Basm 1 Oynarken ıo~st Erkiimha_r-
Kurumunda Kardeşini öldürmüş bıye heyetlerı . . ettınız ve mu· 

derslerınıze devam .. de büyük 

lha bi' nıatbuat mümessilleri ve 
of'. e binJe:Ço\ Zevat hazır bulunmuf 
ı11 • Vazif~e alk iştirak e'Lmiştir. 

vaff ak oldu~uz . . Bu~:~ırlanırken 
bayram şenlıklerıne . . l ·· ar· 
'k. d "' l' .. w retmenınız e uç 
ı ı eger ı og - yeriyorsunuz. 
kada,ınızı \:opraga k bulurken 

be! •ili b kurbanlarının tabutları .. al'ra. " .J18 trıklerl .. g~?1ıza sarılmı~ ve çe-
D.. k " l ı· kaza vu u un u e em ı b d' Ucu"-· 
b d . . 1 bera er ım. • l' 

•e onutrn e ortulmüş iki otomobile 
• Aıl uıtur 

111 L al' saat · 
ııanesi d 12,30 da Nümune has-
ltıkala n en hareket etmiş ve 
. ddeler~ · . Anafartalar, Bahriye 

rJ 11le gid·
1t1 

.takiben Cebeci şehitli
.,, tr oı-ad 1 ~ış ve kahraman şehit-
f 8arla a B efnedilmişlerdir. 
JSI '!vekil V aş.v~kil İsm ... t İnönü, 
;_b tına.y b ekılı Celal Bayar, genel 

S lkllta.k O aş~a!1ı Mare~al Fevzi 
tktete ~ Ş~hıhye V ekili ve Parti 
tt lialk p uk~ü Kaya, Cumhuri

t l\ıa. tt\ij artısi t Ankara Valisi, 
~~lt h. ·· steşarlığı olmak üzer e o-

ltı' «u1te • 
1 

1!ti. I< cavız çelenk gönderil-
b'tı haşı ~hraman ölülerin mezar
h 'tka.·nt Fa 1'ürk Hava Kurumu 
~va. tnii tuad Bulsat M. Müdafaa 
~ flı na~ eşant Albay Celil, Türk 

/ ~lt.ıkla ı~a iki talebe '( _1rafmdan 
·U t l'ijrk rBoyJennıiştir. 
a ~td 8 lava Kurumu Batkanı 

~· Say1nUhcanın nutku şudur: 
'~~l\'ac~zzar, kahraman, feda-

- • t.ırk }f art . 
,.ltttun ava Kurumu bugün Türk 
1lotu il ~?k kıymetli iki muallim 

ı,.. •ia e uç ı>aartütçü talebesini 
~• \>e • .... • • • • • ~.tıd,dir r~~gı ıçın derm hır acı 
~rı Rtn İi '" 1! milletin yafaması 

) ~•tur~ ~ının kanatlanması ~art 
d?,~~. B o ~u~ bir devirde yatı· 
ı.. litıl'a. Re u akıkata inanan bütün 
.. ,~1 n ı- ..,. 
le .ır. l'o]u ç ıgı uçucu olarak yetiş-
\ut1"1e Y ndadır. Milletler biribir 

tıluiu ~~ıs edercesine h·ava üs-
nu kaz k . . ... 

t-. ı B anma ıçın ugra•r· 
· k u calışmalar esnasında 
>~' 'i~"l ajalar geçirildiğini her 
~U , "'d s arda, ~azetelerde oku • 
~ l>ıU~d:oda işitiyoruz. Fakat ~ö. 
) ~"ol kaçmıyor k i hiç bir ka. 
\>~;· ail "k~ Yolcularım yıldırmı -
)a f&.k ol ıs calış.nıa sevkini, mu-
d~d&.n Ylttnd aşkını artırıyor. Bir 
~i~ da in r ln korunması. bir yan 
~, lllet D san ıiia ve medeniyete 
't,"'~ttlıl~~eleri. milletlerin kali. 
~ bıala, h · k~gularını ate$livor. 
let"1~trj \J~ ıın olnıalC için aıırlar-

ı:ı '' o-ra"a • h" h" \ıl c~ Vot n ınsanı, ıç ır 

\ıl~;1•k ·art:~da.n ~Iılioymuvor. Ha 
k 1 alnıu t kahramanlığın _ b'a~ 

la, • "'-hra ş ur. 
"ıhı ıtıı:\ııf,1,. T " 1 •11 • • 

~" llıa.,.• l' ... ~ "11 f"t,nır • '4t\ t "'<-tYe' • .:ı. . 
.ı. il;\,.,. ı..tcur. Tiirk ordusu·· ~ .. I' \ , .... ... • 1 1,., n .. ~i'l'l'il,. ..,, ~ er;";" hu nür ... lc~ -

lll ı h °' J,,."' " t • ld L ·~ll enil"ll1 . :-''?~ ,."mı" o uoe-
~th tlk icbd z hılırız. Bin bir yok-
te~~ll'ıa11ı,: ı?eren j~tiklAJ savaşı 
\>-Cı)' :•ir. p:n1 h1c h;r mjllf~t P'ÖS· 

~at 1~•nrn l» 1<at. "A lnız ordu h"a
)lilr tı""'il~a. ır milletin varb*ını 
l ..\t "e,..._..,."' 'w• • '-'1 't'd i\Hirk 'r.. ı.ınnı .,, Pn Bü-
~i· r1 .. , b" • ·-~1. nencJ; ;;: ..... r:w

. 't.. ır ille 1 k 
~- lirkkt.t k e. et va ... 1fesi ver· 
~~a:llda h:u .. uru]du. flk üvele;· 
bit ! e\>fik ~un loDrajfa bm,M:ıar-
~ı:: tl()r Ve ". e ~erit de vardı. iki 
'· 'lıtıı J 

1rtnı · · · I · r~ b ~ tün] d uye ı e l§e başJa-
~'t\ a.ıı :}(" ~ı-. e nıuallinı emekli 
İit~~ a.nau1i 1h şehit verdik. Fa. 

ija. edi, ençlik hu ölümden 
~t ~leler h 
~iitb~1bi iÜndzlan~~· Türkkuşu bir 
•e... 'U~le•- en gune hü->imeye ·•e )>' l'•4le}'e b J ~ ' 

) et 1ne b .. atladı. Geçen 
1 ! el\)'k llgunk" 'b' C • ltl~ 1 lerj · . u gı ı unıhurı-
hll 1 ~!trn12 . c•n Ankarad:\ too-

en e sızın e h yecanla 
1 ti Jarınızı e 
arınızı, a ama ,.,. dan sonra 

k. d' d m ~aza ta ıp e ıyor u . · .. 1 'ne bak-' Ik . . h · · goz erı ı ı§ım epınızı~ b b tırabiy-
k ıd ı . hır a a ıs 

ma o u . çım , k şısmda 
ı d Vak a ar 
ıe yanıyor u. d kta çok 
b b d k cı uvma 

a anız an ço .a . b' yeriniz 
h ki 'd ' s· hıç ır a ı ı ım. ı~ı , . k üzerime 
incinmeden yetıştırme ' . 'd' 

1 k t ödevı ı ı . 
verilen bir mem e e k kaza 
Her hangi birinize Jlelec;ok beni 
ananı7.dan, babanızda~ d' Gözle
rencide edeceği şüph~sız ı. kahra
rinizde bulacağım azım. v~ k is
manhk ı~ığiyle mütese1lı 0 mel 
tiyordum. 1 rken 

B · · ıı · hazır anı en sızı tese ıye . b 
. d k d h te es-hır arkadaşınız a ~. er i. "Baş· 

ıümle bana şunları soyled d. b '. 
k b. ' f . . e ka ar u

an, ız vazı emız~n n . _. i bile-
yük fedakarlıklar ıstedt'lın 

1 k ti ı atınrek Türkkuşunun ana ar .. k ' .. 
da \oplandık. Büyük Atatu_r .un 
hitabesi, kafamızda, kalp)erımı;.~ 
dedir. Yolumuzun ne kadar çe 1 

b. utmıya· ve sarp olduğunu ır an un _. 
rak çahıı.mamıza devam edecegdız,, 

:r ·• w·• er en 
ve aziz §ehitlerin düstugu Y d 
başka bir tayyare ile havalan ınız 
ve atladınız. d h 

Türk enerjisine bundan a a 
parlak bir misal gösterilemez. 
Türkkuşunun yılmaz çocukl~ı, 

yanıbaşınızda duran ordunun .., a
va kahramanlarına bakrnız. Aga
beylerinizin gönülleri de böyle e· 
bedi ayrılıklarla ara sıra sızlamak· 
tadır. Fakat yollarından bir an .şaş 
mıyorlar. Bir ölümün arkası?dan 
yüzlerce havacı fışkırıyor. Sız de 
ayni azimle, ayni metanetle hare
ket ederseniz yakın bir istikbalde 
bü'LÜn dünya Türk havacılrğnıa hür 
metle bakacaktır. Hatıraları her 
an kalbimizde yafıyacak aziz şe
hitlerimizin ailelerine m:::tane~ ~e 
sabır dilerim. Ölüm herkes ıçm 
mukadderdir. Her gün yüzlerce 
kaza birçok ölümlere sebep ol
maktadır. Hava kahramanlarını? 
..1.. .. b skalariyle mukayese edı-
o umu a . • .. k ki' .... 
lemiyecek bir secıye yu se ıgı. 

dir. t T·· k 
Aziz şehitler, haya mızı ur 

1 ...... kanatlandırmak dava-genç ıgını H .. 
1 
.. 

akfettiniz. er zaman o u-
sına v h" . • . • 

.. . t'hk ederek mu ıtınızı ı:eş-mu ısı ar . . b b 
'k tt' • Annelermız, a aları-

vı e ınız. k k . 
d t bı'r Türk ara terı ta-

nız a am . 
. }ardır fşte, F erıt Ur-

şıyan ınsan • 
h bı'r yandan yavrusu 
ayın anası, d d 

• • ... 1 k n bir yan an a ev-
ıçın ag ar e , 

J,.. d k da•larını etrafına top-a ının ar a l' w 

1 1 memleket ugrunda 
amıı, on ara .. 1 t 

h. . b '' u"klüğiinu an a ıyor. 
ızmetın uy 

B k d L . Türk anasıdır. Baş-
u a ın oır b 

k h • b' ·ııe•~in anasına enze-a ıç ır mı f,. k 
1 

H . 'ze ıpuva . a ıyet er 
mez. epını .. .. h . 
d·ı k b" "k ölunun u:.ı:urun-ı er en uyu . • ,, 

... . 1 rım da saygı He egı 1 · 

Mareşalin taziye~~ .. 
A k 23 (A.A.) - Dunku 

n ara, d 1 · 1 .. . are kazası o ayısıy e 
muessıf tayy b kanı Mare!llal 
a l kurmaY af l' 
,.ene Türk Hava Kuru-
F evzi Çakmak, k b ·· 

b k l ... na cu me tu u gon-mu aş an ıgı :s 

dermiştir: . ükıek müdalaa-
uM emleketın Y fk A w . bıı me ure u~run-"J k ve ıını mu rı ta iken haya-

d J h k genç vas 
a a a ço bıdırnan kahra-

~i\4Gt l>a~rnd k~nç ve ateşli Eribe 
tını fedava hazır/ belerinJen beşi-

T .. kkuı:ıı ta e 
man ur 'S' •• 'f bir kaza neti-

Yıllık toplantı yapıldı, 
0

.. 1. .k. . hk General Nediç bugün 
• un a' ıye ı mcı ceza ma e·· • 

idare heyeti seçildi mesinde bır ka:.ra nt-1.ıcesinde kar- gelı)10r 
• deşini old~ren bir genci n nıu1nıke-

l ,. ıanhıı l Basrıı Kuruıııunıın ~en e - . b 1 
mesıne aş ar.mıftır. 

1 ik kongre~i dün ~aal on be~le cem i -
1 l 1neboluda oturan Hüseyin Ye \ et in Bı>\o;;l nndaki hin asnH a ya pı · 

·1 ·r , · " n k G · kardeşi 4 yaşlarında 1 !yas bir gün < ı. op antrn Kurunıun na~ :mı ,.ı-
. T k t ' t evlerinin bahçesinde oynarlar ken, rrsun mehu:'u Hakkı arı " ac: ı . 

kflngre reisi ile ka tiplerin in sı>~i l ıne· Hüseyin rvden babasının eskiden 
k · · k kalma agw rzdan dolma tabancasını f; in i lf' lif Ptlİ. Bıı nıın ii;r.erıne on~re 

1 w F · k ~ eline geçirmiş ve barut doldura-rei,· İı,tİ n e B a \ :\J ıılıarreın C) z ı, a· -
tiplikl<'re ı lr fün Haluk Cemal H ifa) rak üzerine bir çubuk sıkıştırmış
.. tır. Bir ara eli kazara teti~e gidet:J~ i O l~a~ ~cı:i l di l e r. 

Idarc> Jıe, rlin in :-e ıı el ik r aporu o • rek tabanca patlamış ve çocuk 
k · 1 · kardecj tlyasın boynuna saplana-· 11ncl11. Rıııııl a. reın ivet in nr ~ene zar :r 

fmcl aki faaliyeti te.slıi t rdihni~ti . rak gırtlağını delmiş'Lir. 
B a.s ııı hirJj<; j kanununun Bü) iik Hüseyin bundan sonra tabanca- "" 

TillPt Mrdi ... i~1 i n ad lin• rnciiııw11incle sım atarak kaçmı,, llyas ta bir m<>· 
o l d u;nı . ._i,,.oı-t a j ,.j11 j 11 \rıadoln S i~orı a töre bindirilerek latanbula hasta
Şi rk;tİnf" ~·cri l ııı,csiyle \'oluna ırir<li~ i. haneye getirilmiş, fakat iki gün 
remi' rt h inasm m tanz im H' tr fri :; inc sonra ölmüştür. 
~al r~ıld ı~ı. h i rikıııi': horc;larm ı nr • Dünkü celsede bu vakanın ~a
ııı İ vPn :1za'3r hakkırı ıl ıı ' Nİl cn kara- bitlerinden Veli ve Mehmet dinlen 
r ııı. ta thiki iiuı-inı' horc to pl anıa işi n i n mişlerdir. Veli ifadesinde şöy l e 
yulıııı:ı ~inli~i h ild iriliyordn. demiıtir: 

i\Iatlm :ı t ıııiime,;;:-o;İ llerinin tenzi l a tlı " - O gün bahçemde çalışıyor-
hi lPtle f;evahatları halı :- i iizl'ri nıle ı-a - dum. Hüseyin ve 1lyas ta yanımız
ym ~ufi:; Veki limiz Ba,· ı\li Çetink :ı- daki bahçede oynuyorlardı. Bir
rn'nrıı ilk alıl ı~ı lı>cl hi ı: olmak iizerc den bir \:abanca sesi İ!İttim . Dö-
Dt•• l ~ t nt•ııı i r,·o lları ticaret hiletleri b · 1· d b' 

nüp akınca Hüseyın e ın en ır fö:t• r incle yfü;ıle 60 tcnzil ıi tl a ı-Pyah a t · ı şey fırlattı. Ve ağlayarak kaçtı. cclı•lıilmek iıııkanmnı , crihııe~ i l Ü" d 
t iiıı az:daı· taı·afnHla ıı ~ iiknıııla k:ıi~r - lıyas ta bir müddet ayakta dur u, 
l aıı ıı ıı~ tır. \ nı·ak. bu , itzıle atın ı~ ten· sonra yere yıkıldı. Boynu parça
zilfıtın ~azct<'C" il ikten · luika kazancı lanmış, çocuk orada kalmıştı. 
o1m ıy:ınlara lıa~ rccl ilmi~ bir mib aa<le Diğer şahitlerin celbine lüzum 
olma~ınrn tath ik atta mii ~ki lil t doğuı- görülerek duruşma ba!ka bir güne 
du~tı, hCiyl~ hi r tenzi !attan i ı- tif ade et· kalmı§hr. 
mf'k için Yapıl an miiracaat1 arırı istil· --==--. ....... --=== 
7.<llll clti~i tahkikat , e jfac: r muktezi Bay Sam ii 
fornııı l itenin gazcteciJik i~inin e:mret· 
t i~i ~ifra tl ı> bernhn viiriiınedi~i ~ö- lran hariciye nazırı 
riilnıü~ ve hu nıii~ki.ilii giderecek bir ~e lll • 
ni-.lik H r ilmesinin alakadar yiikl'lck Ankaray, g l 
m;kanıdan rica C'clil ıne,-İ nf' karar Ye· Üç yün evvel şehrimi ze gelmiş olan 
rilıııi-; tir. dost ve müttefik İranm kıymetli Hari· 

Thı aratln ıl ı·niz ) oll ıı rı i~Ietmesi Ye ciye Nazın B. İnayetullah Samii dün 
~\kay Iıatları iizeı·inde de. Devl et De· akşam eksprese bağlanan hususi bir va
ıııİrYolbrmda o1dnğu ~ihi ~ üule 60 gonla Ankaraya gitmiştir. 

· I · ·r l ) '-k R" ı ı Muhterem Nazır, istasyonda İstan-fl•nz i allan JS lı aı C Hl!\. m ili u !' 1 

'L" 'k t llt·ı· tı'·ın <>a- bul vali ve l.,clediyc reisi bay Muhid-n nnııııu ' <'·'1 ı:ı:-ın ı aı:>n an "' 
zcter. ilrrc tesıııi linin '\afia ' c İktı:: al din Üstünda~. emniyet direktörü B. 
y ckalct lr rinclen r ica edilmesi için ida- Salih Kıh~, İstanbul kumandan vekili 

] · 1 · ı · ·1 ıi-tir general Osman T ufan merkez kuman re ı<'Yı>tınc "a a u vet ,·e rı ıı ~ · 
· k • ~ 1 danı general · İhsan İl gaz İran konsolos 9:l7 ~<."' ll C" İ a l mana~ının ·agu mt ' e· 

hanesi erkanı, İran kolonosi. askeri ihren f zmit ka~ıt fnhrikal'ı.na ' e onı~.0 

J 
•
1 

l l .., ;;;: .. Bank umum mu- tiram kıtası tarafından uğurlanmıştır. 
l"!! ı o ' U!!U .::ııuncr . . t s ·· ·1 b" l"ktc "'~· , . d 1 l B. nayetullah amıı ı e ı r ı 
1 .. 1 .. -.. 1 t<' ck.kiir e ı mı~. ıu 1 u r ll~mH~ < e ~ .. ·· k ·· · İran ekisi B. Enis de Ankaraya git-

1 l ·<'ne ele .. orulme unu- ::; 
' arı rııı ın m !!' I!". ... 

·1. k 1 19.,8 Fen e~ı alm anaı;mın < ı · arf;T:oını a ,-, k .., 
·· ( ecal J a CT aca<•t dnluı r~n dalı ınuuı er • e 

ın ütal <>tı. edihııi~tiı·. . 
H anor ok nnduktaıı ~oııra ccınıy.ct 

. . 1, Jl 1 kr 'Tarık u .. , konıı;renın 
reı~ı 1aY . a.-. ;-;. .

11 
• .., . 

. 1 ·. . J' ı'iyiik (mılerc ı ı ag1 r 
ı azım crın ın ' • . . kl. f 
• J • t lrrr" f c('kilınc,; ını te l et -

c· ı n ıı r e - " " b l 1.1 · 1 tl'klı· r :ı1kı~,1arla ka u cc ı -ııı i~. Hl 

mi~tir. k 'k t k 
I) . n)ı'k Jır, .. alıatı lcl . ı . c ıne 
1ır r-cn... .. , • 

1. R • \rif Cemil. Jlay U \ ' 1 'e 
ızere a' · kk h' k ·., . 

ı> K ~ nd ıuı ıniire. ep ır onu )a\ .ızn 

Y\ı ;ı ... cçi lın i ~tir. .. . 
. rt 1 . le , ·efal eclı'n mm crrıh 

,, p('Ptl Cll 

" \hnıc:ı Refik jç:in b ir dakika ayakta 

ilk • l"ll 'kten .. 0nrıı merlmm Sn-
ı;; "l C'< 1 ( ı 

·1 . . · ı r ine ,·a rdnıı i1; in !!CÇPn ;;c-
1 t•a ının aı .. · 

.1 1 r ' t•te Hav Y t>kla Ha~ıp 
JIC :-C<'l en 1 • 

r> •• 7. 1 .• , Cı•ıııalin i l tilı akiylc teşeh 
\f' lH\ ,e -. . • •1 • • 
l .. ·l :- ,1,., anı snHilı ıyet ı ,.f'rı n11~tır. 
ıtlıo t' l lllC , • , • ') , • 

. 1 k, t' O• ıılarc lıcyetı ıntı ı .ı 
~on o ara · . 

· ı · Ha'du Tarık Ü.;. reı ~
kılma ~~'ı: ı ı ııı::· , . . . • 

J .... \f 1 a ı·rPııı l«."\·zı To~ay ıkınr.ı 
ı••e. ıı ı . . • 
": 1.... c;rlinı H_aµ;ı p Eme~ umumr 

rı•ıı. ıı;r. ~ z k " , 
1 ,. . 1 . ~ i\Jıı ... tafo Ragıp. ·<' ı Ce • 
;. a lıp •:!t'· · . . T . \ 

. 1 'l lıııı rd .~u ııl. Enıı:; alı ... m . • 
nı.ı . .ı (' o . l 1 

'

. F l ~ Fcri ılun sman ıc arr ı e· 
1 'lllll \ l • • • 

. . 1 klurnıa :;c~ılmı~lır. ~~tı a_z_,ı_ı~~~~~~~~~~-

miştir. 

İran Hariciye Nazırı dün saat on al· 
tıda, İran konsoloshanesinde şehrimiz
deki İran kolonisini kabul etmiştir. 

Et içinde 
Eroin satıyormuş! 
Gümrük muhafaza te•kilatı me· 

murları dün eroin satan Apoa'(ol 
adında birini suç üzerinde yaka
lamıştır. 

Hadise sudur: Galatada öteden 
beri kasaplık yapan Apoıtol adın
da birinin kesilmiş etlerin içerisin
de küçük paketler halinde eroin 
5 atmakta olduğu ihbar edilmi,, 
gümrük muhafaza memurları ta
rafından derhal Apostolun dükka
nı göz hapsine alınmıttır. 

Evvelki gece el ayak or'~adan 
çekildiği sırada dükkanda sırf bu 
maksat için açık bırakılmış olar 

deliklerden bazı meçhul k imselere 
küçük paketler verilmekte olduğu 

görülmüştür. 

Yıman Erkarıılıorlıiy'' Rl'i.\i tlürı 
J i lii) P.ltf'Tl t_.·ıkrırl.-f'Tı 

Balkan ittifakına menı;up crkanıhar
biye heyetlerinin Ankarada yap;:.•;ağı 

toplantzya iştirak edecek olan Yugos· 
lav erkaruharbiyc reisi general N cdiç. 
maiyeti ile birlikte bugün şehrimize 

gelecektir. 
E vvelki g•:.in şehrimize gelmiş bulu

nan Yunan crkanıharbiyc reisi general 
Papagos ve maiyeti, dün vali Üstiinda
ğr, İstanbul komutan vekilini ziya-
ret etm1ş ve bu ziyaretler iade 
olunmuş ve sonra mihmandarları 

refakatinde olarak müzeleri gezmişler
dir. Yunan heyeti, salı günü şehrimize 
gelecek olan Romen erkanıharbiye he
yeti ve Yugoslav heyeti ile birlikte çar
samba gün'.i Ankaraya gideceklerdir. 

Etibbi odasında 
Sekiz yılda neler 

yapıldı? 
Etibba odası yıllık idare heyeti se

çimini c):in saat 14 de odanın Cağaloğ
lundaki merkezin.de yapmıştır. Rey pu
sulaları tasnif edilmiş ve heyeti idare
nin asil azalıklarına Yahya Uzman, 
Rıza Rüstem, Ziya Nuri, diş doktoru 
Muammerin, yedek azalıklara da Bah- ' 
r i i smet, Ali Şükrü, Ali Eşref, Etem 
Akif, diş doktoru bay Galip Ahdinin 
seçilmiş oldukları anlaşılmıştır. 

Haysiyet divanı asil azalıklarma Ali 
F uat, Fahrc<ldin Kerim, cli§ doktoru 
Osman, eczacr Hüseyin 11 iisnü, yedek 
azalıklara da Kazım Safa, M. Lütfi 
Aksu, Şemseddin. eczacı Müeyyed İh
san seçilmişlerdir . 

1929 yılm.da kurulan Etibba odasI· 
nrn seki z yıllık ~alışmaları etrafında 

bir rapor tanzim edilmiştir. 

Bu rapcra göre yaplan başJ.ı;a i ter 
şunlard ı r : 

1 - Meslek mensuplarının mesleki 
vaziyete uymayacak tabela ve ilan yap
tırmalarının önüne gecmek, 

2 - İlaçlara dair alOatıcı şekillerin 
ve ilanların önür.ı} al:nak. 

3 - Meslek haysiyetine uymayan 
hallerde bllnlara mani olmak. 

4 - Vergi ve rormalitcler<len mes
lek icrasını güdeştir~n makul sekle 
çevirmek için çalı§ma1c, 

5 - Mesleki ve daimi tıp cemiyet
lerine vesaiti cami meccani lokal temin 

ederek bu .:emiyetlcri maddi düşünce
lerden kurt.ırıp ilmi ve ml'slcki çalıs
malarını arttırmak . 

•l' ta}· a ı k- L 
ır kı.ı 'llıleri cuırarnan kız pa-

~i\t )>' tban dah Yaparken düstü 
; ,) ltıe it a vermi Jd k F ' 
l> ~i\dı Otkıııad ~.o u . a-
l)~l'a.li.itf tz. Erib ını.zt ~r~mediniz 
... 

1l'le i .e a'dıy en ın olumünden 
~~... ftırak arak bavram ı·· 

. J .. k 111ııessı nın un pe . ld klarını teessürle . J hıt o r.ı ceıın e ~e .. ün yegane te-
J J Bu feessıır 

uv um. . .. en ve onun için 
il . • . 'kbalı gor 

Şehrimlz;n sağhk durumu 

Son günlerde şehrimizde b~~ 
.. t en sıtına hastalığının eskı 

gos ~r. mu haf aza ettiği ve azalma
seyrını f d b't 
dığı alakadarlaHr ta~abın an .. tesh ı 

Hadiseyi adım adrm takip eden 

muhafaza memcrları dün sabah 
Apostolun dükkanına ani bir bas
kın yapmıılar, Apostolu büyük b ir 
maharetle içine küçük ercin paket 

leri konan bir kısım etleri satar

ken suç üzerinde yakalamışlardır. 
Yapılan araştırma neticesinde 8 
pake'4 eroin bulunmuş, açıkgöz ka
sap yakalanmış , zabıt tutularak 
kanuni takibı..t yapılmıştır. Aı>os
tolun suç ortaklan aranmaktadır. 

6 - Gerek tıp talebesi, gerek hekim 
lcrin mesleki okumalannı temin ıcın 
kütüphanenin zenginlcştirilmec:inc Ça. 
lışmak. 

7 - Etibba odasının çıkardığı gaze
te ile meslektaşları alakadar eden ka
nun. nizam ve tamimlerdeıı memleketi
mizde yapılmakta olan sıhhi, tıbbi ve 
içtimai nesriyat tan haberdar etmek. 

•
11.t11 etr • · ore-

tıd,ı;ıtı ne l>arn ın1z. ve Türk çocu-
&ll 

1 RÖster~!l ~ır kaarkter ta. 
"~tın •ene d ınız. 
~ "'tt' • e in·-\ ·· k 

1.t aJ·· •tıız M ·\:nu anıpında öğ. 
ı.ı Uata •. 

se ısı Lştı :rli hlı.ar etı.,.,..;;e a -
hayatını her an Türk geneliğinin 
made bulunan L f..frİYt nÜ:z.el iz-

J .. 'r:cl" ,..,;-a • 
nr u uzen · J. , ldir. Bac:tn z~-
l "'-rclı 1aea · er ve .VUP~ •• re 1,; ;fi in hrrrJtı 

tıalileri olma~ U.~P.l.e Tiirk gençliği-
.. l hP. er•\; l uye ve .ta " imi saygılarım a su~ 

1 maktadır. atta azı mute as 
o un ·ı ·f h 1 w ~ 1 sıtma ı e tı o asta ıgınm 
~ıs ar J 'f l 
Hrl=~::~ olduğunu ev

1
ve ce b o o a-

k görülen hastalık arın çoğunun 
ra ·· 1 kt d' 1 sıtma odu::··-:· ı soy eme e ır er. 

8 - Boşalan hekimlik mevkilerini 
alakadarlara bildirmek ve tayinlerine 
dctalct etmek. 

Yeni idare heyeti salı günü bir top
lantı yaparak yeni reisi seçecektir. 



Orda şilebi ik~ge bölü
nüp nasıl battı? 
Geminin rı10varlsl anlatıyor: 

"Büti.in gayretime rağmen tek-
neyi akıntıdan kurtaramadım,, 
Evvelki gece Dolmabahçe açıklann

öa bir ıilebin bct~sı ve iki kitinin 
ölümü ile net).;elcnen feci kazanın tah
kikatına dün sabahtan geç vakte kadar 
devam edilmiftir. 

Dün oabah liınan · reisi Hayreddin 
deniz ticaret müüJrlüiil fen heyeti 
reisi Hayri. emniyet beşinci ıube mü
dürlüfilnden bir komiser ve nöbetçi 
müddeiumumilerden İhıantt.n miite
§ekkil tahkikat komisyonu ıaat 10 dlı 
kua yerine giderek ketif yapmııtır. 
Kefifte, kaza eanasııı~a kıımen akli 
müvazenesini kaybetmiş olan lıatan 
Ordu gemisinin birid;i kaptanı buır 

bulunamlltmftır. 

KAZA NASIL OLDU 
Bir mubanirimidn yapq olduğu 

tahkikata göre hadise töyle cereyan 
etmiıtir: 

General İsmet İnönünün kardeıi 
Hasan Rızaya ait olan 2100 sari 
tonluk Ordu ptebi, bundan Jç ıün ev
vel Zonıuldaktan kömür ,yüklü oldu
iu halde İstanbula hare:ket etmif, Ka
batatta Çırağan sarayı ile çöp iskeJeıi 
arasında demirlemiıtir. 

Evvelki gece §ilep tamam saat 20 de 
demir almış, süvarisi Süleymanm ida
resinde olarak Kız kulesine dofru yol 
almııtır. Gemi bu 11rac!a S mil ıüratle 
~tmif, fakat biraz sonra saatte S-6 mil 
kadar süratle giden bir akıntıya kapıl
nuıtır. Kaptan Hamidiyenin bat tarafı
m tutmakta ısrar etmif ise de, mlltead 
Git manevralara rafmen muvaffak ola
mamıı. Hamidiyenin çelik mabmuzuna 
Jid,detle çarpmıf, gemi ortasından bö
lünerek 4 dakikada batmııtır. Kazayı 
derhal hiaseden tayfalar kenCtilerini 
denize atmıtlardır. Kazayı Hamidiye
İleki zabitan ve efrat duyduklarından 
projelrt6rlet yabbmt, 1>ir yandan de
nize tahlisiye simitleri atılmıı. bir yan 
CJan da efrat filikalarla: denize inerek 
kazazedeleri kurtarmaca batlamııtır. 

deyim. itte vaziyetimi de görüyorsu
nuz. Yalnız size ıunu &öyliyeyim ki; 
ben bana düıen vazif:mi tarr.amen yap 
mıı olduğum:ı kaniim. Fakat ne yapa
yım ki felek bana gülmedi. Deniz pek 
berb:ıttı. Bü:::in çalışmama, didinme
me ra~ır.:n tekneyi cereyandan ku:ta- 1 
rama.:lım ço~ müteessirim fazla bir şey 
söyliycm'yeceğim ... 

ORDU SIGORTALI 
Öğrendiğimize ;;öre. ıilepte Zongul

da!<tan ahnmq 2000 tcnu mUtccaviz 
kvmlr ile, şi:cl>i Gövc:ı sigorta tirketi
ne 20.000 liraya s:gortalı bulunmakta
dır. Bu itibarla zarar kramen telifi edil 
miş olacaktır. 

BOCULANLAR 
Kazada kurtarılamayıp boğulanlar: 

40 yaımda aşçı Recep ile 68 y.ıpnda 
kömürcü Halildir. Rc.'.:ep karısı 40 ya
tında Saniye ve dört ya1mdaki oflu 
Yılmaz ile iki yapndaki kızı Neıeyi 
izmirde akrahl.ırı olduğu için onlann 
yanına ıötürmek üzere birkaç saat ev
vel vapura alınnuıtrr. Vapur çarpıp da 
su almağa bqlayınca aıçr Recep ço
cukları ile beraber güverteye fırlanut. 
fakat sonradan eıyalannı almak üzere 
apğıya inmiı, bu urada dalgalar ara
sında kaybolan vapurla birlikte bat-
mııtır. 

KURTARILANLAR 

Kurtarılanlar da ıunlardır: Süvari 
Siileyman, ikinci kaptan Remzi, birinci 
çarkçı İbrahim, ikinci çarkçı Osman, 
makine lostromosu Cemalettin, Güver
te lostromosu ()ıman, makine ya,•.:ıaı 
Necip, serdümen Dursun, Şevket, Mus 
tafa, atetçi Mehmet, Ahmet, Muıtafa, 
~t. kömüren Muıtafa, kamarot 
~hmet. 

11WfC1 B1R -KAZA 
l>ijor .tauftan,dün ~ine bir kitinin 

ölümü ile neticelenen ikinci bir kaza 
oaha olmuıtur: 

Kir ng 
hesapları 

iktisat velt•teti tilccar
larımızı alakadar eden 
rakkamları neşredlgor 

.Ankara, 23 ( A. A.) - Kliring an
l~masiyle bağlı bulunduğumuz mem· 
Je~etlere yapılacak ihracat evrakmm, 
bu memleketlerin ldiring hesaplarm-
daki alac:ıkları yeldinu ile mah!1ut ol
mak ü:r.ere Cmr.lmriyet Merkez Ban -

kasınc.-ı f aizıiz olarak derhal iskonto 
edilmesi için hükiımetçe a1rnmıt ka -
rar Cnmlmriy.-t \lcrkez B:ınkatıına 

lehli~ ;clilmiftİr. 

Klirin~ h«"~a:->larr \'aziyeti ht>r haf
ta muntazaman gazetelerle neıredil -

nıckte ' ' «' ilırarat merkezlerindeki o

dalı.ra '<' Tiirkofis şnhelt>rinc de :.yrr 
ea lıc-r tiiccar tarafından htı!r zaman 
tetkik «-tJilehilmek Üzere bildirilmek -
tedir. 

16-10-937 tarihindeki kliring 
hesapları nzi~·etine nazaran bizden 
alacaklı memleketler ~unlardır. Bu 

memleketlere nki olacak ihracat her 
birinin hiularmda g(istt>rilt"n alacak
ları yekfınu ile mahdut olmak Ü%ere 
,.e teknik bazı banker ihtiyati tedbir
ler lıaricinde faizsiz olarak Cumhuri
yet 1\lerkn Bankasınca hemen linan-
8C edilecektir. 

Muhtelif memleketlerin 16-10-937 
tarihindeki alacak ın.iktarlarr: 

Alemlekt>ı T. L. 
Avmturya 2.687·500 
Belçika 158.600 
Bulgaristan 5. 700 

Çekoslonkya 2.901.600 

Eıtonya 3.300 

1.030.900 
3.983.600 

l.177·800 
8.484.400 

395.500 
J.17~.600 

1.071.200 
1.942.600 

Japon-Af man 
siyaseti 
(Üıtyanı. linci sayı/ada) 

ıiddellc üç saat ıiireıl bir muhaıehcdcn 
sonra Çinlileri geri püskürtnıt·ğe nıu 
,·af( a~ olmu§lardır. Çin?ilerden 5jO 
ltiı:i ülmii tiir. Japonl:mn zayiatı e -
hemmiyetsizdir. 

Şimali ÇinJe Pekin - Hankov ei
meodif er hattında bq fırkadan mürek 
kep bir Çin ordut1u 21 ilkteırin gece i 
Houa ,.,. Hopei eyaletleri hududunda 
mukabil taarruza geçnıicıtir. Japon kr 
taları mukabil taarruzu def ederek Cin 
Jileri takihetmeğe ha~Jamro1ardır· Hi
cat eden Çin ordusu Şanfl\('h ci~ arm
daki me' J!ilerint> -:ekilmi~ıir. 

Japon kıtaları :?2 ilkıe~rin günii im 
menil<"re taarnıza hazırlanmakta idi
le:-. 

Şanglıay, 23 ( A • .4.) - E\'\'elki ge
ce Şanghay eebhesinde yapılan lıare
kf'tler mulıuım taraflann vaziyt>tlcri
ni malmuıı derecede deği§tirmiıtir. 

Cen&ral 'ews ajansının bildirdiğine 
gHre, Şanıide Ja)>®lar lltinkeu mın
takasmda zelıirli ı:az1er k111lan1Rrşlar
dır. 

Pukeu - Tiensin şimendifer hat· 
tmda Yu~en~ ch·annda muharebeler 
denm etmektedir. 

.5an~hav. 23 ( A. :4.) - Çin karar
Rihından ıöz eöylem~e aalihi,·ettar 
bir zat ~azetecilerc beyanatında de -
mi~tir ki: 

"Dün akıamdanheri umumi bir ıe· 
kil alan Çin mukabil taarnızu hare
ket teııehbftsünü J aponlarm ~ı~nden 
almakla kalmamıı daha şimdiden bir 
takım m"·zii muvaffakiyetler kaydet-

tezahürat proıramlamu tuamııı1111 
lamıtlardır. Bugün Beyoflll 
de üç günde verilecek koııtd 
rana ve müsamerelere ait 
neırediyoruz: 

ı - 29 ıo 937 cuma pıdlı 
de Beyoğlunda Numya 
Parti kurafıudaki temlil 
tören yapılacaktır. 

2 - lstiklil martı. 
B - Söylev: Ev bafkanı ~ 

tarafından. 

C - Konferans: Abidin Dl 
v'er tarafından. 

D - Diploma tevzii. 
E - Millt konser. 
2 - 29/ 10/ 937 ı.:uma cUod 

saat 21 de Beyofluncla N~ 

tında Parti kuratındaJci 
nunda. 

A - Konferans. (Avukat 
Mustafa). 

B - Temail (!ıtikJAl piy 
miz ıZSaterit ıubai tarafmdd-

3 - 30/ 10/ 937 c:umartell 
at 17 .de Evi~in Tepebapd 
kez bina:aında kapalı spor 
ıpor müaamereıi. 

A - latiklil a;ıarıı. 
B - Söylev: Ev l:.qkanl 

Tur tarafmclaıı. 
C - Eayan üycter: Mmikıı.. 

tik, !Jetli jimnastik, pJutik 
D - Erkek üyeler: Aletli ' 

eskrim, bokı, buketbol 
4 - 31/ 10/ 937 .,_,ar &tiDll 

1Ut aı de Beyotlunda N'ursllJlf' 

P.ıda Parti kurafıadaki t...a 
muzda Ev orkeıtruı tarafın 

miıtir. Çin kıtaatı, Japonlan 21 ilk· 
teşrinde yakm1arına kadar ~Jdilderi 
Kua~f o unun bir kilometre ıarbua 
atmıılardır. 1.-tor--........ -----=~---.-:.: 

Şmıglıay, 23 ( ,4. A.) - Japon or - Seyit Rıza 
auau. namına. ıöz eöylemeğe salihiyet-
tar bir zat, Çinliler tarafmdan son m uhakem~~~ 
günlerde yapılmakta olan hiitün ta -
arnızlann geri püsldhtüldüğünü IÖY" 

lıemiı tir. 
Japtnlar!dJl'l,:KeW,o T Pan1a•n1111 

cenubunda klin Şieai ve Huangku•yu 
iıgal etmiı1erdir. 

Şan~1ıay, 29 ( A. 'A.) - ÇinUlerin 
Pingyuan'ı istirdat ettikleri bildiril • 
mektedir. 

Tahlisiye ameliyesi bittikten sonra, 
kurtarılanlar aayılmıt. aıçı Recep ile, 
köm:ir.:il Halilin meydanda olmadıkta
n anlaplmı§tır. Geç vakte kadar filika
lar Haydarpap açıklanna kadar her 
tarafta tarama yapmıılar ise de zaval
h iki tayfayı bulamamqlardır.,, 

Şirketi Hayriyenin sabah 8,5 da 
Harem iskelesinden kalkan 4 7 numara
lı vapuru Salacıia yanaımıı. ora.dan 
müıteri aldıktan sonra lstanbula doğru 

yoluna devam etmittir. 
Fakat biru ıonra Büyükadanın pa

zar ınotörü birdenbire 4 7 numaralı 
vapura çarpmrıtır. Şiddetli müıademe 
neticesinde motörün bat tarahnda du
ran tayfadan makinist R&fko müvaze
nesini kaybederek denize dütmilf, 
uzun bir müddet aranmasına rağmen 

zavallı adam bulunamamıttrr. Kua et
rafında tahkikat yapılmaktadır. 

Fin1andi~·a 
Fransa 
Hollanda 
İngiltere 
ispanya 
İaveç 
fs,·i~r~ 
İtalya 
Lelaiıtan 
!Iacaristan 
Non·e~ 
Romanya 
Yugoıılavya 
Yunanistan 

Yekıin-

31.800 
753.400 
570.100 

2.062.800 
2.SI.400 

54.300 
29.279.100 

Liman lfletme DrreldllrlD
IUnDn blltçul 

Dlin sabah kazazedeler bqinci ıube
ye getirilmiı ifadeleri ahnmııtır. İlrin
ci makinist Osman kazayı bir muharri 
rimize şöyle anlatmııtu-: 

"- Saat 8 aulannda BeıUctaı önUn 
Cien hareket ettik. Gemi 6 mil süratJe 
gidiyordu. Denizde tiddetli bir akıntı 
vardı. Ben esiri bir bahriyeli ve ıemi
ciyim. İıtanbul sulannda bu derece 
~ · ddetli bir akıntı ıörmedim. Tahmini
me göre, akıntı saatte S-6 mil arasında 
idi. 

Ben aşağıda çalıııyordum. Top pat
lar 1tibi bir gürültü oldu. Biraz sonra 
makine dairesi parçalanmııtı. İçeriye 
sular hücum ediyordu. Ben nzifemi 
yapmak için gemiye, ~eriye IOft sUrat
Je yol verdim. Sonraamı bilmiyorum. 
Kendimi kayhetmifhn. Kendime geldi
ğim zaman, Hamidiycnin royerir..de 
buldum. Çok iyi baktılar. Hayatımızı 
kurtardılar. ,, 

Kazazede tayfalardan yağcı Necip 
de hadiseyi ar!tda!Jtmıza töyle demit
tir: 

"- Pıt kadar vddır denizde calışı
yorum. Kazanm böylesini hiç görme
( :m. Kaza doirudan dc-ğruva altıntr
nm fazlalığmdan oldu. Kaotanrmrz 
b:r hayli t~.:ı ii~lidir. Zavallı adam 
gemisi battıl;tan eonra yaşamak bile 
istemiyordu. Müvazeneaini kaybetmit
ti. Boğulmak istivordı·. Onu kurtar
mak için bilmezs!nlz ne kadar çok ui
raştım. Hamidivenin royerinde ııcak 
bi atcı kar~tsında ka&>t2n ilk defa göz
lerini artığı zaman: 

"- Neredeyim ben? diye sordu. 
Sonra aıtüste, y:-ğmur yağdı? Neye-biz 
bu ateşin .kar,ısınclay·z ? diye ıoruyor
du. 

Ak,:ım üst:l Beyoğlu Zükür haltaba 
nesinde 1rendine gele:ı süvari Siiley
man kan hakktııda bir arkadaırmıaa 
demittlr 1d: 

"-Ne anlatayım. Perituı bir hal-

Y t!kiinundan anla~ıldığı üzeıe mem 
leketimizden Türk malı almak Uııere 
bekliyen 29 milyon liralık bir alaer 
ğrn istimali ,.e tüccarlarımızın bu mem 
leketlere ilıracatı mühim şekilde ko-
1aylaıtm1mıı bulunmakfttdır. 

Almangada yapılacak 
~----~-~~-~--~~----Gene r a ı ilç vapurun mu~a e-

lesi diln imzalandı 
Metaksas Ankara 23 cA.A.)-Karadcniz '°' 

(01lyanı 1 ncide) talan için imal ettirilecek olup ön mu-
kaveleleri evvelce imza edilmiı buJun

belii halk meraıimi, Ankarada 
hüldimet reiıinin afzından bü- dutundan - ı - tipi üç büyük geminin 

ana mukaveleleri bupn lktıaat Vek&
tün Yunaniıtanın konutnıuı oldu· leti namına müstepr Kurdoflu ile 
!unu sarih ıurette iıbat eyliyecek- Krup mümeuili tarafından imıaJan-
tir. . mııtır. 

Akrc_•>liı diyor ki: Bu gemilerden birincisi 1/ 9/ 938, 
İKl te,ekküllerinin aldıldan ka- ikincisi l / 3/ 939. ve ·:içilncüsU 1/6/ 

rar ıuretlerinin fazlalıfmdan ve 939 artihlerinde teslim edilmiı bulu
yazılıı tarzlarından, Baıvekilin nac:aldardır. 
avdetinde yapılacak halk tezahü- -----------
ratının muazzam bir mahiyet ala· 
cağı anlatılmaktadır. Hiç kimıe yal 
pılan bu dave.'~ten kaçmıyacaktır. 
Zira, tezahürlerin hedefi, hükG
met reiıinin eeyahati l:3layııiyle 
yeni bir mühim safhaya daha ıi
ren Türk - Elen doatluhnu bir ke
re daha yükseltmektedir. 

Katimerini diyor ki: 
Yarınki halk tezahürü hem İtçİ 

11nıflarının B•ıvekile tükranını 
şıösterecek, hem de Ankara ıeya. 
hatinia meıut neticeleri dolavııiy
le -illetin teıekkürlerini l.ildire
cek•jr. 

Ankara aevahatinin mesut neti
celeri, yeni t ,Jumalar tar~ında 
tecelli etmiı değildir. F ant bu 
r.,.tic~ler iki komfU devleti b: .. ibi
rine bağlamaltıta olan ve ebediye:? 
bailıyacak bulun&I' mutlak teaa· 
nüdiin tezahürüne buıü.:ıkü doıt 
luia çok feyler ilave eyleınit"-ir. 

80 MELEK gUn 
Sinemasında 

MEKTEPLi KIZLAR filminin 
unutulmaz yıldızı, Amerikanm Av
rupadan kopanp aldığı büyük 
yıldız 

Slmone Slmon 
ve 

James Stewart 
Tarafından şahane bir ıurette 

yaratılan 

BEYAZ 
MELEK 

Franarzca sözlü a,k ve &'lzellik fil
mi. Seanslar: 2 - 4,15 - 6,30 -

Suvare: 9 da 

lıtanbul Liman ltletme Direk
törlüğiüriin 938 bütçesi hazırlan- kaldı. 

mth:;.n ltletme Direktörü Raufi R~omen.--. --.. -z-81...,,-ecl~l~erl~-c: 
Manyaı bu &JID ıonuada 'A~- Salı pnü SoYJet erk 
ya ıiderek yeni bütçefi lktaiat Ve- lieyetiyle birlikte, iki Ro 
ki.leline arzedecektir.. lekdqnnız ıehrimize sel 

,_ ... 

Güneşe Doğr~ 
Senenin biricik TUrk fllml 
IHTIŞl\Mr BiNLER~ FIGURANI BALETLERi 

HAYIRt BUNLAR Y 
Fakat:Temu~irqlc-VATANSEVERLIK - GUZELBIR 

S._ ı.knitiaia aoa iled.Ji1ine 117an BlR REJtsl '!/Aft 

CUMHURiYET BAYRAMINDA: 

lstanbulda 
ELHAMRA 

i PEK, lzmir 
sinem larınd 

Dünyanın en büyiik maceralar f.1.lmi 
kırmızı derililer •• 

GARY co 
VE 

PER 

JEAN ARTHUR 
BUFFALO Bi 

Maceralar ICralı (Türkç~ 18zlU) 
• 

Önümüzdeki perıeıabe &linil ma..=.nelerindea itibaren 

SARAY 
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~ SJY ~~TOPOL 
,.. ~onunde ..• == 
UJllarası : 42 yazan: Niyazi Almed 

Bavulların üstüne yapışnrnan 
Etiket Kadın 

.. ,.. 

Ke;~- v~;~;İkk~İh;~d ı? 
~Q~e • . 
'l ngız mavnada bulunan san-
1 ctcı. tediye menşei bulunmuş/ u 

Anlat:an: vnır Gltlıo 

Demek sen bunu tabii buluyor- - Ne:·eye gideceksin? betmiş olan inatçı sevgili, masum 

~tr ,, }'eni kale öniindr. 
l ç lh • 
tr' .. ı ,.al' ı· 
b 1 tı }'a ~~ 1• c ığer kanlı muhare-
ıı~ nında k _ . 

ktıy, · 1 .ço eglencelı oldu. 
ta~ıa t ~t erı. tıılittefik donanma-

~ll t· ~ •~rn r s ı · ı J •. h · 1 "Ilı ki a il ' e no etçı hu-
4.~takı~n ardan lıaher alınca. <ler 
1 c "akı ta haıırlığrna haşladılar. 
,;clilirk a~an J;f'ınilerden a~kn ih-
~ f'n nı·· 1 • 
eı't~ bata . llt 11§ hir i~tial oldu. 
;rırıi t")l"J~larr ilf!ll mii~tahkem 

tiz " ırıp ı· "ritıd C< n·orlarrlr. Ak hu -
~Çı~f)·ordn kesif bir duman taha • 

Gtt'fik u. 
't'atoPol J ordunun Kcrç•e girmpcj 

~ahlllet 18~Plerinde yorulmu•<. hi~ 
. ~ e~, . .. 

. llU o) l nnış asker için hir hay-
~ \'ikt c u. O gün İngiltere Kra -

~on:l"J·anın doğum giinii icli .. 
~ t t n~aya hanaklar ~ekildi. 

'1ıı ~~, h~rtı~ edildi. 
trf ıı ~111 ç hır kuwet kalmann~tr. 
}\~ beıcı?1 Türkleri miittefik a~ -
"' ~ S 1YorJnrdı. 
• ''tt) l\•astop 11 1 · ı, 'l'ini 0 c a ıarp ~den Rus i rlltı t Ct'7.ak anharı idi. Yarım 
v~: lttr;r~J nl: 48 milyon fnn huğ- 1 

-~~] ıı 1 ( l• 
)'fl n" () d 
~ "11! ~\·a{ usu geri ~ekilirken. :• · 
~it ~ıtıt~tr. un "e ),ılaf a ate~ nre· 

l~'"h~rl)i anl 
~ 1 •rıd~n batan ınanzum Srva~to-
tltd. atı Parçalar alrvorum: 
il..· ıler . 

~·ıçıJj't. 'P' Rene h · 
f'ldl) • tansı t meclis küşad 
~1•r Yİl'ıtı· 1!r )nıer PaQa 
~t-~İ uf' 'ı Oltız hin çeri 

ıt o} " f ev)et' 1 t',ıı't• llnc.a ın e keri 
(·~ 1ıtaJ h 'arılı] 1 . 
~ '% ~ oğaıı ar ~n nr l1eman 
l.~ id "U Ye h na :nagıhan 
--~hı. 'eekler· ~ lıali ~ördiiler " 
Q ..... 'Q , •nı ,; d 
~~ ·a,·eyl" .aşır rlar. 
~tı. ana h~ fıgan ve ahm:ar 

'Al ~~:~ri dalıtk\'Jp kıJ~Jı firar 
~'.!( l_' ~lrı Jc· • ılclr f ırar ~ 
~· "Ur '§ı va - • >.ır:,. llnda . r lnıış anlar • 
fi' "' d 'ar j ... • • e't •l ef a ton •11lŞ tnhye1eri . 
hıı-,.1 a'nnda k· attılar "ari 
'l' ""'•tı ,_ 1 nı "'d 1 
r •t tnr ~açı, ı :ı~ r ar ana 
t1lrtıı t ~lt atıı~"~aq dağdan nna 
.,:\"ı,1" lıirj rn·~' an ~er<'ek l1~man 
'J , er 1 ııv,. "'e 1 tJ ~tı < e olan n r o zaman 

\' ~ıı:ıtı 11,.rı ci' u veltı -
P " t'r ırnJes· k .,,. 
~rliJ ~"ta h ı açtr genı 

t'r lllalıı fş altı •üz kM 
L- "n «'re hf'n · ~ 

fıl '\"'"!' ,. ate~ı 
''tı r "aJ)t <'lil . tıtil· lnda rok . . 

l~. >-ah' 1t ordu" garıp hır hacli e 
~it e,;tıiı~f' r](,jtt t~ına rnen up hir kü 
'Q "·~ J°lroırıek .• vfa. sularm dPTin
ı..il1tıa ~ l'rk,.n 1

1
C"•n Y «"n ika1eYe flo~-

~ Ri5rll" '<'ni tıll'r f . 7. ortasında hir 
~İr •l · ~ınde kimseler Yok-
\ ...... k . 

';ıh ~~lbıt .. rıı tnı irli? .. 
'"iil .. 1Yordn. t . 

'ılı) ~lİr)jci'''or. lll' h: çınrJe ne bir in-
~ 11::., "'' ilıt• t ~f's ('ıkrvorrlu. 

tı •o 1 •varta • 
llİlı'I . hı rJu. ~. r tonlRn:trak rıe 

' '"t l • "un e 1 ·ı · ';ı! () l \ır k" .1.. ll mıyor<ln. 
l lll) tı 1 :ı l( O\ ll : 
~ l'\ln,. "rC' krı 

"'"" ... ""· 'll11 f ,,rıaknrnının C!! -~ 'I ·1 .... , ., ı . :.: 
lı~ ıı~ıa,..,,_ llt> ... , "'' 1 l.'r "apurun ar
.., }'ı ~ - ',, • • ' 'l 1 
ııjl' rra'!c l:•rler•,,.., k. "a.. trı l.ıı('t ki orkıtcfon ma\-

"l1t ,. · 1 nrı 1 1 •sttaııj 1 an R§ı n-nrcln. 
v" qalıilr .... ,,:~:ı,ı: 

fl:ts bataryaları 

t . h . k 1 ·,·et· çı akikaten e~ya ,.f' ço e 1emm1
1 

Ji ''C ikalarla dolu idi. 
Enak arasmtla Rmra imparatoru -

nnn on altr hin yataklık hir ha~taha. -
l ..... ı · mır 

ne yapahılme:öli i~in ,·ere ı~ı nr e 
\'ar<lı. Sıvao;topol orchı::-u ha'ikumancla
nınrn hirçok mcktuplarm<fon ha~ka 
Sıvaı1topo1un :ı:h:li haritaları hnhrntı-
yordn. . 

.\nahtarr huJunınryan kiiçiik h~r 
~andık kml:mık acıldr. f r;incle tek hır 
eski fistan Ye bir • anahtardan haşka 
bir ~ey yoktu. • 

Hu fistan kim hi1ir nasıl hır srr 
5aklryordu ?. 

( Arknsı t·nr.) 

1 Polist:e 

Çocuğun bacakları 
yandı 

Beyazıtta Kahpç:dis hanında kahve
ci Ah~edin 12 yatındaki oğlu Mevliit 
ocak üzerindeki ıu kazanını indirirken 
kazan devrilmi§. kaynar sular çc.ı.:uğun 
bacaklarını yakmıştır. Mcvliit hastaha 

neye kaldırılmıttrr. 
Beyaz koyunu kim. çal ıı? 

Be kozda oturan çi!ekçı Rıdvanın 
y . · k" ün cahnmııı-

beyaz bir koyunu evci 1 g ;ı. 7S 

tır. Rıdvan Kılıçlı Has3 ndan JÜphc ct-

k ıd w söyle}rincc zabıta Ha-me te o ugunu . . 
Ya rekmıştır. 

sanı yakalarruJ. sorgu ::ı; • • 

H 
:Kamille bırlıkte çal-

asan koyunu 
d 

~ p b hrede oturan Recebe 
ıgrnr ve aşa a ::ı; 

sattığını söylemiştir. 
n b' . sızrn baı;ılmıJ, beyaz ..,.ece ın evı an 

k 
. k .1 . b'r halde bulunmuıtur. 

oyun csı mıJ ı . 1 d" 
Hıq;ızlar adliyeye veritmış er ır. 

Sarhof lukl a • • • 
:EyUb:in fırınında çalı-

Kuzguncukta lk' 
Y ldı 111 evve ı gece sar-

şan Mustafa ı n d ğ H l'd 
hoı olarak evve,..:e tanı§tı ı ~ . a ı c-

. . 'rl11ek istemıştır. 
nın evıne zorla gı h 11 b k . . 

K f 
dına ına a e e Çlsı 

adının crya karakola ö-
Tevfik yetij111iJ. Muıtafayfı bır~ğını gçe-
.. k . . t"r M usta a r-

turme ıstemış ı · . e atılmış. elbise-
kerek bekçinin. u~erın armıgtır. Bekçi
sinin düğmelerını. ko~ Muhsin Hulu-

. . d d Zekı Ah. ' 
nın ım a ına . emuru yetic:.-
. . . d d" t zabıta 111 s 

sı ısının e or d hakaret etmi•-
. ho b ntara a ı: 

mış, sar J u . apılmaktadır. 
tir. Takkında takıb~~•kem1A1 

Bir ffçlnln ' 
ıurıld• 
ö r Huluıbin lia\ik 

Ga!a~ada ın1e amele Dila-
f b 'k d ça ıtan, 
a rıd.~sın akinede çahtırken dik-

ver. un ma d kendini maki-
k . l 'k .. " n en 
atsız ı yuzu b lkemiği kırılmı! 

neye kaptırnı•f· e 

tır. di e haıtahar.esi-
Beyoğlu be;.ıa!eri dün adliye 

ne kaldırılan 1 
e etmİ§lir. 

doktoru mua~·~.-.:1:....1-8-n---
Muhakelll• 

unıst1er 
kom. çundan maznun 

Komünisthk su verilen ve mu· 
olarak ağr~ cezaY;li Ferruh, Liz 
hakeme edılen, f Çeka Ali. toför 
'fehmet, M••sta a, arkada•ları· 

H. · to ve s 
Muatafn. ırı• 1 . e du"n d:: gizli 

· · - erın 
nın muhakem- dilmit' .. ir. . 
celsede devaJll e 

sun ha? A§ık olduğunu söyleyen 
bir adam bütün ömrünü seyahatle 
geciriyor. Biz onu Berlinden bek
!erken, bakıyoruz Romadan geli
yor. 

Beni ancak bir trenden inip öte
kine binerken arada geçen 1.aman 
zarfında görüyor. Bir de ıen bunu 
tabii buluyorsun ha? 

Hay::·, ben böyle ıey istemem. 
Bı!dım artık onun seyaha'' bavul
ları iizerinde bir etiket olmaktan. 
J.Jer c:lliği memlcke:te, b:ı.vuluna 
bir numara yapışhrır gibi, bir ka
dın b'.lluyor. Her memlekette ona 
bir kadın lazımsa burada da baf
kas ı bulsun ... istemiyorum ben! 
İtte bu kadar! 
Kadın bunları söylerken hiddet

\en kıpkırmızı kesilmiş. teessür· 
den gözleri yaıarmııtı. Ba§tnI şid
detle arkaya doğru atarak, alnının 
iizerine dütmü; olan saçlarını kal
drrclı ve parmaklariyle düzeltti. 

Burun delikleri kabarmııı, gözle 
ri dönmüştü. Teessür. ıstı;ap ve 
kıskançlık hisleri içinde çırpını -
yordu. Bürnn halile isyan etmiş 
bir kadın tablosunu ~anlandırıyor
du. 

Kendisini si:kunetle dinleyen di 
~er kadın, birdenbire hiddete gel
rr.;} gibi: 

- Ne şikayet ediyorsun, yav • 
rum? dedi, İ§İ gücü olan bir adam. 
Aks::..:.· -rı ittah ilacı gibi sofrc ba 
,ında bufondurulac..~k bir erkek 
rleğil ki o. Hiç doğru dütünmeyor· 
aun vallahi. Y:rmi beı yaıındasın, 
hali aklın bqında değil. 

''Düıün bir kere: Buraya her 
geliıinde ne kadar kalacak vakti 
varsa hepsini sana haıırediyor. Da
ha sen hali ıikayet ediyorsun. 

"Yüzüne b: :: biraz. Nedir bu 
h:.Iin ! Sil gözlerini. Yüz:nün pud
r::.sı, allığı uçr.:uş. Sür rengin ge). 

ıin biraz. 
"Randevun:ız kaçta? 
- f:andevumuz ha! Gitmiyece

ğim ki. Beklesin durs:...ı. Sinekleri 
saysın beklediği yerde. Sinek av
lamasını sever o zaten. 

Yine hiddetli bir hareketle, ken 
diaini divanın üzerine attı ve ora
da. biraz evvd s:iy:enirken par
maklariyle burup bir çöp haline 
getirdiği kieıdı aldı. açtı. 

- Evvela terziy~ gideceğim. bir çocuk tavrile: 
Mantc::ı~:-ı r-::-vası var. Çarşı:!;;.:ı - Zaten, dedi, saa•L yedide kal
da bir alay ~eyler alacağlm. Sonra kacak trene yetişeecğini de ilave 
bizimkilerde toplanıp briç oynı· ediyor mektupta. Görüyorsun ya, 
yacağız. Sen <le gel derdim ama, ' eni bir trenden inip ötekine bi. 
randevun var... --.. 1·en ahnnn bir bilet g:bi, bav;.:~-

- Bırak şu randevuyu allah aş· ların üzerine yapı§hrılan etiket gİ· 
kına! Gitmiyeccğim dedim ya, i ı·ullanıyor. _ı 
~itmiyeceğim iş'L.e ... Seninle bera· Arkadaşı saate baktı ve: l 
her ge'eceğim ben de... - Eyvah! dedi, geç kaldım ... 

Arkadaşı: Ben gideyim. Sen de kr.::ar ver: 
- Olmaz, dedi, sen randevuna Randevuna gidecek mis:.!, gitmi· 

g~t, ben de gideyim işlerimi göre· yecek misin? 
yım... Cevap vermiyordu, ver~miyor· 

Ötc.':i hakiku~en ağlayacak biı :u, çür. ·.Ü \:erec!Jüt ediyordu. 
vaziyet almıı, yalvarır g;b:: Ar!ca .!a~ı: "Allahaısmarladık" 

- Hctyır, diyordu, beni yalnız deyip acele ile odadan çıktığı za .. 
bnakm1 .. Burac!a yalnız kalırsam man 11rka~ından seslendi: 
ne y~: -:ağnr.ı bilmiyorum. B~n - Dur, beni de al, beraber gide· 
de seninle beraber geleyim .. Al gö lim ... 
tür b::1i, nereye istersen ... Tek bu· Bir dakikada şapkasını giymİ§, 
rada bırakma... dışarı fırlamıştı. Fakat, apar'ı:ıma• 

- P .:.ki, ~ı:.:-.:.ch kalmr .. Kin · İ· rn kapısı önünde arkada:§ına ye. 
yor sana burada kal diye? Git ran- tiştiği ~aman ona gülümseyerek 
devuni'\ işte, vakit geliyor ... • bir baktı ve oradaki otomobiller· 

-- Hayır. gitmiyecc~:.~ dedim den birine atlayarak: 
sana! f :.kat burada da kalm::ık İs· - Ç:.buk, dedi, iskele gazino-
temiy • . ..:':11. Korkuyorum. Yalnızh· ~na ... 
ğımdan korkuyorum. Z~ly_a_G_ö--k-a-lp--lç_l_n-lh_t_l_fa_I_ 

-. =.~a~ır, ş~ke~im, an)ayor ..: yapllacak 
vazıyc.ını. Cc t smirler.:~ış bulu
m.:;1ors~n .. o•.ur biraz, sinirlc:-in 
yatıssrn ... ~~ademki yalnız l 1Jmak 
tan korkuyorun ... Ben de~·~ · -:1. 
Bi:-.:.z duralım ... Sonra beraber çı
karız ... 

Eminönü Halkevinden: 
B:iyük Türk mütefekkiri Ziya Gök· 1 

alpın ölümil yıldönümü münascbetile ' 
25/ 10/ 937 pazartesi günü Evimiz ta-
rafından bir ihtifal yapılacaktır. ı 

Bu ihtifale iştirak etll!ck istiycn bü-
"D' l b · N 't ın e em yavrur.-:.. eye gı - tün yurddaşlar o gt:.in saat 15,30 da Evi 

miyor~un rande:-una? • mizin Cağaloğlu merkez salonunda top 
" ~ lanacak ve buradan Mahmudiye türbe-

- :-:.:: 1::::~ söyle}"eyİitP'ne'Y:' -it- sindeki mezarı başına gidilecektir. Bü
miyoraun. Zannınca omı'Orada b1'k tün yurddaştan bu ihtifale çağırırız. 

letır.ekle onun sana ettiği eziyet- - KUR 
lerin öcünü almıt olacaksın ... Öy- --- UN ___ ... 
le ::~.- _..:iyorun aldanıyc--··- .• 
"Beklesin orada.. Sine:: cvlasın" 
diyorsun... Ba::alı:n bekle:;:. _:: 
mi? Bakalrnı sinek ml _.,:ıyacak, 
yoksa buradan geçerken bavulu -
nun üst'.ine yapıştıracak yeni bir 
e~iket mi nvlıyacak? ... 

''Bana kalırsa hiç vakit kaybet-
/.lledcn _..:t •.• Hem de bir saat deği' 
bir dakika bekletmeden... Sonra 
bi!iyor musun: Ser· ~at etmeğ~ a· 
lı~mış bir~ 'amdır, tr:r.i -- -~--- - --.. 
ğım diye bir yerde fazla bekle

Aylık 

1 aylık 
8 aylık 
l'ılhk 

ABONE TARiFESi 

95 
ıeo 

Hemi ek et 
clılm411 

155 Kzt. 
'.U Krf, 
8%0 KJ"f. 
uıoo K.rw. 

Tarffeılııden Balkan blrHğt f~tn ayda otuz 
kuru~ dtt§OIOr. Posta birll#IJ:ıe glrmtyea 

yerlere ayda yebnl~ be§er kW'Uf 
zammedilir. 

rorklyenln L'er voııta merknhıde 
RURUNa abone yazıJrr. 

meğe gelemez. 
G ~:::: . ·indeki ya§ları çokt~.:l k: 7 ._.A-dr•es-d.cıtt§_t.ırm_e_ncre_u_2_~_k_u .. ruıı..-.ıı1ıurllll. _. 

Bu m~ktu1:·t def alarc:l okumuş
~ ez~r~n bil~M~· fdd~-----------------------------
ne açtı, eliyle düze:•.tı: Göı üp düşündükre: 

_ iskele gazinosunda, ıaat ~!-

;~:·~l~:;!:•~:ı~ı';;::':.·~~~Ş~k;~d~; Re1· ı· s o·· r 1 er in c u· · ret 1 er ı" ' 
ıçım acımayor vallah!;·· B•!.a~.13 . • 

/ 

öyle büyük bir neıe, oyl~, buyuk Yazan: S. Gezgin 
bir ferahlık duyuyorum kı · 

"Az mı ıstırap çekt.im, az mı e!'- Genç yaıta okunmuı kitapların, gönlil-
diıeli, heyecanlı dakıkala~ J!eçı~· deki izi de derin olur. Benim ömrümde de 
dim t Postacı r:ıektup getırdı mı: "La Dam o Kamclya,,nın böyle silinmez 

. k ,, d' "Acab:ı ondan me lı:p var mı ı- bir heyecanı kalmıştır. YUreğimdeki kay 
ve kalbim çarpar:!ı. Ekseriya bü- nayış durulur.';aya kadar, bu kitap. 
tün ümitlerim bo•a çıkar, ondan kalbimin şaheseri idi. "Margrit Gotye .. 
beklediğim mektubu bulan:az- nin. "Arman Düval''in hayalimde ya~a
dım. yan varlıklilrı, tapılacak kadar g:.izel 

"Şimdi dütün~~.orum da o .. za- şeylerdi. 
manki halime guluyorum ve oyle Bu kitabın ter.ini, davasını sezecek 
ıstırap içinde geçen gün!~;:.ne acı- yaşa gelince. onlann da yaldızlan dö -
yorum. Gençliğimin farkında ol- küldü. Fakat şu düşkün kadının 
madan yaşamııım. Bü'ı:ün günle- göğsünde büyük, yüksek bir kalbin , 
rim ncıe ile geçecek yerde gözyafI ilahi bir çiçek gibi açılışını, sihrini hiç 
ile ~eçmiı. Yazık değil mi bana? bozmadı. 

"Şir.?di c.rhk ben eskisi gibi de- Birkaç akşam ör.•.:e, }:ıu romanın fil. 
ği:· -1• Kendimi !>üyü~ h:r sevinç mini gördüm. Margriti "Greta Garbo,, 
ve ne~e içinde hlssedıyorum. Gam yaıatıyordu. Greta, gerçekten bü)":ik 
ve kasavete artık elveda edece- sanatkar. Fakat büyüklük. Margrit 
ğim. Daima gülüp eğlenerek y~~ı
va~ağım. Şimdi h:1.yat benim! An 
lıyor mus•ın? Ha vat benim! 

Zoraki bir kahkaha attı. Sonra. 
J .. .,ğ"zına bir feY hkanmıı gibi. 

durdu. 
Arkl'l.dası: 
- Hadi, dedi, saat üç. Ben gi-

deyim. 

Gotiye "seven kadın .. olduğu dakika -

.dan sonra başlıyor. İsveçli yıldız, bir 
türlü kahpeleıem:yor. Herkesin kadı-

ru rol ünde, öte kilerden ölçülmez iklim . 
terle ayrılıyor. 

Sanatkar, temsil ettiği şahsiyetin de
risi içine girer, dilenci, kral, kahra _ 
'11an olur. Ve bunlıır da hiç ek, sevmez, 

pot bırakmaz. Greta, bunlardan olma
dığı halde de büyükiağünden bir şey 
kaybetmiyor. Belki de rolde asıl ken • 
d~ni bul~~ktan sonra ki fevkaladeliği, 
bızc eskıyı unutturduğu için böyle dü
şünüyoruz. Fiimi bir bütün olarak mu
hakemeden çıkan netice, Gretayı yUk • 

seltiyor. Fakat Arman rolündeki adam, 
pek alcla.de idi. Hele rejisörün nasıl 
görmediğine şaştığım bı:iyük bir nok -
sanı da var. Gretayı eriten büyük, içli, 
meyus aşkı, aynı büyüklüğü ile ta-

şıdığı halde Arman, rilmin sonunda 
başladığı zamanki gibi idi. Ne alnında, 

gam sabanının sürdüğü bir derin çizgi, 
ne bü}":ik sevdaların gözlere çöktür ~ 
düğü o ulvi hüzünden bir gölge taşı • 
yor. 

Eserde bir takım değişmeler de ya
pılmış. Adi değişmeler. Şu rejisörler 
bu hakkı nereden, kimden ve nasıl alı
yorlar? Dümafisin c;ocukları yok mu 

dur? Zaman, "telif haklan,,nı kaldı:
mış olsabile, eserlerin manevı sahipli-

ğini de öl.düremez a.. Stüdyolar bari 
bu haklara hürmet etmesini öğrense ... 
ler! ... , 

u 
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Büyük Polis Hafiyelerinden Birincisi: 

Pin kertonun Maceraları 
~ Yazan: VoJfgang HaynrJh --· Tefrika numarası: 20 ~ 

Milyoner ikizler!! 
Biri düelloda vuruldu; biri Mfsslsslppl 

nehrinde boğuldu?? 
Ekspresle para ııakledeıı lllorcl 

isminde bir 111enmr, baskına 1ığra

mış, bıı tccaviı.:de .soyulmuş, ağır 
surette yara1cmmı.Jtı. Hastahane
de öliint halinde yatıyorclıı. Lakır
<lı söyliycmiyordu. Baskm ve 
omt takip eden safh'lla.r, çarça -
bıık olup 'bitmişti. 'l'ak'anın hiç 
bir şahidi yoktu. Pinkerton kar : 1 
dcşlerdcn küçüğil Robcrt, Mor:lı 
hastahanede ziyaret ederek, agır 1 
yaralııım işrırctle ifadcs_iııi.. aldı. 
Bıı sırada biiyü1; l\ardeşı Vtlycm, 
_<le ha::ıı·dı. l~~~taııın l>a~ iğip ka~-ı 
aırara1c ı..ıerdıyı ceva~lar:'.1 n?t ~~=ı 
Jıordu. Bu suretle katıllerm 1kı ... 
1'-f!.rde-şlcr o1dıtkları ve t1rıha bazı 
cihetler öğrcnilmi§ti. Şimdi: 1 

İkiz katiller kimlerdi? Şimdi iş 
bu cihetin tesbitine kalıyordu. Bu 
yolda, iki kardeş de ara ':ermeksi 
zin, yiirüdüler. Bunl:ırm kım ~~d~ 
ğunu tesbit etmek, ikisinden buyu 
ğüne nasip oldu! 

"Big Bil,, diye de anılan Vilyem 
Pinkerton, 24 saat zarfında, Ten 
nes gölü civarında, tarife uygun 
iki kişi bulunduğunu öğrenerek kü 
çiik kardesine haber verdi. Bunlar, 
milyoner bir kadın olan F arringto 
mı'l iki oğluydu. 

F arrin~tonlar, memleketin birin 
ci sınıf ailelerindendi. Her tarafta 
zen~in ve niifuzlu akrabaları vardı. 
Lüks bir villacb oturuyorlardı. Vil 
15.da birçok uşak, hizmetçi bulunu 
yordu. • . 

F arrington ailesinden iki karde 
sin böyle bir is yapmıs olmaları im 
k~rsız S?ibi görünmekle beraber, 
Vilyem Pinkertonun etraflı surette 
yaotığı tahkikat, vaziyeti noktası 
noktasına Morelin tariflerine uy 
gun ı::rnst-riyordu. Milyoner kadı 
mn o~u11arı, ikizdiler. lelerinden 
biri k"!k.,.rnevdi. Morel, iş Clolayısile 
bir-01< ~efo. onların evine girip çık 
m•<>tı! Su hale göre de: 

lanmıştı. Motorbot Misisipi nehri 
boyunca, aşağıya doğru inerken, 
Robert Pinkerton, kenara dayan 
mış, suların akışma bakıyordu. 

Bu sırada Hilari, gizlice bağların 
dan kurtuldu, Robertin üzerine atıl 
dı. Fakat, Pinkertonlarm Amerika 

mn en usta amatör boksörlerinden 
olduklarım hesaba katmamıştı Çe 

nesine İnen şiddetli bir yumrukla 
sersemledi, sendeledi ve Robert Pin 
kcrton kendisini tutamadan, Misisi 
pinin dalgaları arasına diişti.i, sürük 
lene sürüklene götürüldü, boğuldu! 

Pinkerton kardeşler, "adalet, bu 
kanlı vakada, bu suretle tecelli ede 
cekmiş !., diyerek, başka bir işe el 
koydular!? ! ! 

( A rfm.'il rnr.) 

Otobüs devri~di 
Onilç yolcu yaralandı 

İzmir (Özel) - MJııisa ile Akhisar 
arasında çok feci bir 0tob:.is kazası ol
muş ve yolculann hemen hemen hepsi 
de yaralanmışlardır. Vaka şöyle 'Ol
muştur: 

Manisa numarasını taşıyan ve şoför 
Ziyanın idaresinde bulunan kaptı kaç
tı otomobili Manisadan on Uç yolcusu 
ile hareket etmiş ve Kayışlar köyüne 
yaklaşırken Boyalı köprüsü üzerinde 
süratini artırmış. Bu gayri tabii sürati 
hisse.den yolculardan yapıı.:ı İbrahim 
usta sı'.irat aletine bakmış ve 80-85 gö
rünce şoföre: 

"- Evlat yavaş ol, hızlı gitme,, de
miş, fakat şoför Ziya bu laflara kulak 
asmayarak aynı süratle gitmeğe devam 
etmiştir. Tam köprü yanındaki viraj
dan dönerken otomobil hendeğe yuvar
lanmış ve on üç yolcu da feci surette 
yaralanmışlardır. 

Yaralılard<m iki kadının yarası çok 
ağırdır. Bunların Akhisarda tedavisine 
başlanmıştır. 

Şoför Ziya kaçmıştır. Zabıta işe el 
koymuş bulunmaktadır. 

~I ese~ ~Ylln8nlı Gazeteci) 
ff ransızçada fıiler nasıl • 

ıasrıı edilir? Basın kurumundaki çay zıY 
Suhulet Kitapevi "Fransızca 

tedrisatına yardımcı ki'~aplar seri
si,, namı altında bir seri netrine 
başlamıştır: "Fransızcada fiiller 
nasıl tasrif edilir?,, adını taşıyan 
ilk kitap çıkmıştır. 

üellif ilk sayfalnrda "Fransız
ca fiillerin yanlıssız tarif edi!mesi 
ve kullanılmas.~ın bu husustaki 
mümareseye bağlı,, oldll'~unu söy
lemekte, fakat, bunun haricinde 
talebeye fransızca fiilleri öğre.'ime 
nin, bugün birçok hocaların yaptı
ğı gibi "Fransızcadaki fiilleri hjç 
bir tasnife tabi tutmaksızın gelişi 
güzel emsile okut1Jr gibi, körkö
rüne ezberletmekle mümkün ola
mıyacağmı ve bunun neticesinde 
talebenin boş yere hafıza kudreti
nin ve enerjisinin yıpratılmış ve 
harcamış olacağı,, ileri sürülmek
tedir. 

Müellif ki'.abın münderecatında 
bu noktaya son derece sadık kal
mıştır. Fiillerin tasrif .şekli daha 
kolay izah edilmit olmak için bu 
kitapta zamanlar esas olarak ele 
alınmıs ve bir zaman izah edildik
ten so~ra bu zamana en çok ala
kalı olan zamanın izahına geçil· 
mek gibi çok daha fazla öğretici 
bir nsul kabul edilmiştir. 

Müellifin adı Vedad Bükülmez
dir. Kitap, talebelere olduğu ka
dar f ransızca tedris mesuliyetini 
üzerine almış öğretmenlerimize 
de 'Lavsiyeye layıktır 

Hırsızhk eden hizmetçi 
kadın mahkOm oldu 

Beşiktaşta oturan Ziyam.ı evin
de hizmetçilik yapan Mevhibe ka
dın bir gün evde kimse olmadığı 
bir ::ıı-:-.~a 260 lira para, bir hayli 
kumaş ve birçok ta eşyr. çalarak 
kar.mıstır. 

Me;hibe kadın bir müddet son
' Alpu:h·dn, lstanbulc!:ın çekilen 

yıldırım telgrafı üzerine yakala
narak lstanbula gönderilmiı, adli
yeye tes:im eClilmi!lir. 

Mcvhibcn-in 3 C~c:.i asi: .. e ceza
da devam eden duru,ması dün bi
tirilerek be~ ay hapse m: :1kiim e
d ::;nistir. 

Sfrkec1 fle Topkapı 
arasında 

Sirkeci ile Topkapı arasında otobüs 
işletilmesi için belediyece müsaade ve
rildiğini yazmıştık. Dünden itibaren bu 
hatta da otobüsler gelip gitmeye ba§la
mıştır. 

fetinde bulundular 
Atına matbuat reisinin güzel outk~ 

Yunan Ba,vekili General Me- zif iki milletin doıtluk du 
·.~ksasın memleketimizi ziyareti dan bahsetti. ekİ 
dolayısile şehrimize gelmiş bulu- Ba§vekiliniz ve Bap' 
,.. ... ~ Yun;ın gazetecileri ·ıe Atina' ayni duyguları anlattı~ 
Matbur.'~ Cemiyeti Reisi B. Zarifi bizim aramızdaki doıtl I 
scref in~ dün "İstanbul Basın Ku- lik derecesinden de fa~.' 1 
:. .. mu'' unda bir çay ~iyafeti veril- dir. Bunun en iyi örne~ı 

0 
miştir. den Yunarıistana gehn•f 

7.i~r:: :!te bütün Yuna, gaze~r ~j. hacırların Türkiyeye olaJl 
• -ri gelmişlerdi. bağlarını unutmamakla d'Iİ 

Çay zi~·::.fc~:- :~ Ti.:r:. g=.zeteci- l'-'rı::-da bir aristokrak 
1 

leri ve Kurum Reisi adına muhar- türkçe konutmalarıdır. 1 
~·r Nizamet'4in Nazif s<:~ alarak Arkada,lar, karde9Jer·j 
Y·1·::ır.:ı n:~:;lekda"!arı ~e!fımlamıt Bu dos'.lcğu kuranlar . 

.., d . 1 . f . d'r)erı :f<i memleket arasındaki dost:uk- ır. msan ar ıse anı ı iÇİ' 
tan bahsetmiştir. milletler bakidir. On~İ t 

"tin~ muharrirler Birliği Rei · F.len dostluğu iki nııl c 
eski saylav ve muhıurir Zarifi de da ebediyen yaıayacak ~~ 
ayağa kalkarak tunları söylcmİt· J...::ı.~m,t~e;:de daima 1,- ' 
tir: tin bu ıamimi ve hakiki 

- Ankarada ve burada gerek cüman olacaklardır.'' ··~ 
matbuat idarer.inden ve ,!erek meı Zarifi bundan aonri' JJııi 
lek!a:lardan gördüğümüz hüsnü der Atalürkün, Türkf. ~ 
~abule çok müteşekkiriz. Biz de meslekdatlarının tere 112 

zaten böyle bir teveccühe nail ola- ni kaldırmııtır. 
1 

cağımızı umarak geldik. Kalbimiz Türk meslekdasları ar•• 
de böyle bir his vardı. Siz bize kol- kaç güzel saat geÇiren Y\ 
larımzı hakiki bir kardeı gibi açtı- zeteciler, dün akıaın seiif 
nız. Meslekdaşım NizamE.1"tin Na- lu ile Yunaniıtana dö!1ıtl 

Y111uınlı lwl:sifr Vasi$ 

Robör Kiryak~~:" 
Bugün saat on dörtte 'faP' · 

yomunda boks müsabakaiart ~ 
ı..:aktır. En enteresan maç yuıı ~ 
sör Vesis ile Kiryako arasın.dl 

Yunanistanın bu kuvvetlı ~ 
nün ma5ı hayli enterecan ola 
müsabakadan evvel ıu be§ ııı 
daha yapılacaktır: 

ı - Coşkun - Mehmet (altı 
ikişer dakika). J 

2 - Şemsi - Hristo (altı ta 
§er dakika). 

3 - İsmail - Ovard (altı 
üçer dakika). 

4 - Fahri • Panayot (altı 
üçer dakika). • 

5 - Kani • Mena§': (sekil 
?..içer dakika). ılJf' 

İlk müsabaka saat iki buÇ 
layacaktır. J Bu milyoner oğulları, ahlakları 

bozulmuş iki kardeştiler. Seneler 
Clenberi sÜpheli ~a;;ıo:r kimseler~e . 'dü 
şüp kalkıyorlardı. Pinkerton kardeş 
1cr. bu ikiz milyonerlerin o zamana 
kadar vaki suc mahiyetindeki bir 
çok hareketlerini, annelerinin Ört 
bas etti~ni, milyoner kadının para 
sacarak ve nüfuzlu kim:ıelerin yar 
Cl~mı temin ederek·, yaptıklarının 
ortava dökülmesinin önüne seçtiği 
ni t~bit ettiklerinden tereddiit et 
mediler. Bu sefer, bir adam öldürül 
müstü. Ru hal karşısında, artık para 
dökmekle. yardım temin etmekle 
İşin isinden sıvrılmak, kolay kolay 

---------------------------------------------------------) 
Sipahi Ocağındıı~t 
atlı müsabak8 

Sipahi ocağı tarafından tcrt!P ~ 
senelik konkuripiklerin ikin",pı" 
nuncusu, bugün saat 14 de Y 

mümkün değildi! 
Pinkcrton kardesler, ikiz Farring 

ton kardcslPri tevk;f etmek karnrını 
verdiler. Villaya vollandılar. Fakat. 
orava varınca, her t<>•'\fın k~r,..1r 
olduğunu görrı:üler. Misis Fnrring 
ton. g'ayri muavyen bir Il';;Jcetl~ 
seyah;ıte ,.ılcT"f'lrntı. Jki7ln de tl7Plç 

lasmıslardı. izlerini ka.,hetmislndi. 
Hic kimse, nereye gittiklecini bilmi 
yordu! 

DetPktifler, bu va7İyet kan;ıstn 
da, nolis dairesine sıiderel~. hı-· ;t;.i 
karde<ı:n J..;itiin ahah"I VP.. tMH1.1.'\ 
tmrn, clnc;tl .. ,.mın bir lis•.,.sini te-1.,rik 
etti!,.,.. B11nlarm adreızleri .-.öz,.,en 
gecirilerek. aceııt~ r"'· '·t>zinden her 
tar~'~ ajaıılqr s::ıld•r•ldı! 

Run"l rağmen. ik;zlerc!erı hicb;,.i 
istintak ve muhakP-me edilernerli. 
Çiinkü, hunlardan biri o .-.i.in1erde 
oyun arkadaşlarından birile kavııa 
etmis ve b11n11n neticesi olarak da 
rovelverle diiello ederek. di.iello da 
vurulmuş, ölmüştü. Diğerine gelin 
ce .. 

"Olimpiya11
11m kı.J bahçesi kıs

uımcUı, Hans Gcorg fon Ilohcııh':Ig, 
Git ta Raml.olf c izdivaç teklif edi
yor. Kızm razı olnıa.~ı iizerinc f cv
kaUi.de seviniyor. Oıı,a "Çok cefa 
çekiyor, ü;:iiııfU içi1ule kıvraıııyor
suıı. Sc11iıı ve iyi yilrckli annen, 

Edebi Roman : ~ • 

SEVGi; 
Uyanınca .. 

hasta. 011wı ya,aması içiıı, iizcri- --- Ya?an: Maks El 
ne titri.yorsım. Bcı.Jlw endi~cıcr de 
seni sıkıyor. Ewıdrm .~01ıra hepsi 
değişecek, bambaşka olacak! El • 
lcrimi,yardımcı ve koruyucu ola
rak, senin ve seninkilerin ii::criııc 
açıyorum!" diyor. 

Hans Georgun sözleri, Gittayı yu -
muşatmadı. Kızca, bu sözler daha zi
yade kendi hayatına zorla giri3 ifade 
edıyordu; sanki, eline zincir gibi do
lanıyor ve elini yara bere içerisinc!e 
bırakıyordu. Ve kendisi bu zincirden 
sıyrılmak, bu yara bereyi gidermek is
teğindeydi. 

Hans Georg. o üc:ütücü nefeı:ıi, o 
Gittanın yaklaştırm!lm:ı.k is~eyişini, 

keııdisini ~a~ırtan ve üzen o muamma 
hali, o esrarengiz hali yeniden farket
ti. 

Fnkat, ... nğır hasla annesini düşüne
rek üzüntü için kıvranan Gittadan 
nasıl oıur da rnik saçnn ncs'e, çoşup 
taşan sevine bckliyebilirdi? 

- Sevgi1i anneni z:yarct etmek ister
dim. dedi. kliniğe ne zaman gidcbili -. ., 
rız .. 

- Önce başhekime sormalıyız. Hans 
Georg! Ben seni yarın sabnh erkenden 
telefonla çağırırım! 

- Ve annenin hayır duasını alınca, 
ben, nail olduğum saadeti bildirmek 
üzere babamın yanma giderim. O, seni 

kucaklamak için kollarını açıp da kar
şılayacak! 

J{ış bahçesinin p:ılmiye'eri arasında, 
Rnndulf göründii: 

- Sizi burada bulacakmı~ım. ha? 
dive bnüırdı Lizbct. seni selamlama-• o • 

ğı o kadar arzu etti. ki Gitta! Fakat, 
galib:ı daha fazla bekliyem(!(!i; otur
duğu loca, bo~almış ! ne yaztk ! 

Hans Georg, a&"Zı kulaklarına vara
rak, ayağa kalktı: 

- Tebrik et beni. Kurt! Ben, sevgili 
heınşirenle ni~anlandım ! 

Randolf birdenbire gerek Gittaya ge
re!< dostu Hans Georga karşı fenalık et 
mis bir adaro duygusune kapıldı, her 
halde kendisinin razı etmek üzere uğ
ra!iması tesirilc hemşiresi dostunun tek 
lifine "peki" demi~ti !. 

i{urt, hem~ircsini bu kararı~ ma -
nw·nı soran, üziintü dolu bir bakışla 
baktı. Hnnı:1 Gcorg dn bu bakışın far
kına vardı. Garip şey? Kurt, sevinmiş
ten ziyade şaı;ırmışa benziyordu: Git
tnya gelince. o da merhametsiz bir hey
lı:cl vahud da kendi kendini kurban e-.. 
den bir insan gibi oturuyordu! 

Hans Georg, Rnndolfe döndü: 
- Hiç bir !_;ey söylemiyorsun, ha? 

&:ni tebrik etmiyor musun? 
- Affet, Hans Gcorg! Tabii seni bü

tün kalbimle, samimiyet!mle tebrik e-

diyorum. Ne kadar sevineceğimi sen bi. 
lirsin! 

Kurt, dostunun elini kuvvetle sıktı. 
- Seni de tebrik ederim, hemşire -

ciğim! 
- Teşekkür ederim, kardeşim! Ya -

rın öğleden evvel Hans Gcorgla ben, 
annemi ziyarete gitmek istiyoruz! 

- Annemiz son derecede sevinecek! 
- Evet. .. Ve bu, Kurt, bana büyük 

bir teselli temin edecek, annem için o 
kadar korku ve üzüntü içerisindeyim 
ki! 

Hans Georg, geniş bir nefes aldı. İki 
knrdcşin üzerine gölge salan, onların 
bariz olarak sevinç göstermelerine ma
ni olan, annelerinin rahatsızlığından 

ba.'1ka bir şey değildi. Hem zaten, baş
ka ne olabilirdi ki? DiirUst ve mağ
rur karakter sahibi Gitta, eğer kalbi -
nin sesi bu işe müsaid aksetmeseydi, 
hir, 5üphesi "peki" demez, teklifini rcd
ederdi ! 

Git ta, doğruldu: 
- Olduğum yere yıkılacakmışım gi

bi yorgunum: artık eve dönmek isti -
yorum! 
Hun~ Georg, müstakbel zevcesinin 

kiirküniin gardrobdan getirilmesi husu 
sunda, biZ7.at mesgul oldu. Sonra Git-1 
tayı, kard~ile otomobiline kadar teş.. 
yi etti. 

Ni~anlısı. otomobilin kapısı kapan • 
madan ona elini u:attı ve sonra arka -
sına yaslandı. Taksi, harekete geçti! 

Hans Gcorg, otomobilin arkasından 
garip bir hisle bakakaldı. Kurt, dos -
tunun koluna girdi: 

- Gel. Hans Gcorg ! Haydi, bara çı
ka hm da birer kokteyl içelim! 

( I rlm.~ı rnr.) 

tır Evvelki hafta, büyük bir-~~ 
ren bu müsabakaLarm, bugüfl 

1 kalabalık tarafından aynı al~ 
kip edileceği muhakkaktır· 

1
/,. 

Bu hafta yedi müsabaka Y'~f 
buna, gene, baıta ıcrefli ıu ~ 
oldukları hal.de, siviller : 1'• ./ı 
iştirak edeceklerdir. 4, 
izciler Ankaray• :,1 

Cumhuriyet" l::syraaıı1:$J 
latması münasebetile ııı 1,ı 
}ayetlerden Ankaraya d•., 
len izciler dünden itibar' -~ 
ğe baılamıılardır. . . ., ~ 

Şehrimiz izcileri de dü t 
treniyle Ankaraya hare~İe.1 
lerdir. İstanbul izcilerıf,~ 
te Edirne izcileri de gi\tll1 

Sıııı. t 20.30da: Ç f 
t N T t K A M 1'1 /. J

n v t>tr ..,e . .J 3 perde. Yazan: ,,-, e .,J•P', 
Pazar günleri lti.SO da o5 

Hila:-i ismindekini, Robert Pin 
kerten, akrabasından birinin evinde 
ya1Ca1nyarak, bir motorbota bindir İ 
di. Yakaladığı adam, zincirle bağ .-------------------------------------------

TIYA~ 
(AksarıY 5 

saat~ 
HA?d .,-' 

Bu gece ·rit 
ela KUDRET HELVASI ı• 
kuru§ her tarafa tramvay. 



Sümer Bank Umum Müdür
lü v ünden: lllı iliinla11 g alından muhtelif r:~ ;~lielerinde yüksek tahsil ... :. 

---- br 811Lnkaı:ıız tar ·ı k ı· l .. b k . s - ıönderı e~ • ııe - ~zun annın muıa a a ım-
• g. 1937 ·i'--'"'< ü· . ... A,·_ ·:>aya F 1 . 1 . f d tdılcc '- günü kapalı zarfla ihale . ·-· I ..... 1 Onivc --•İ Fen akü teıı profeıör erı tara ın an 
tıı; olan 7 tthr .. lan ıtanuu l · ı · · 1 · l • · ~lcnıad fi 40 bin kilo oduna talip · _ ~ ,• müra;aat k::.yıt num:ı.ra arıy e ııım c.:1 yazı ı <_ ·:··· 

koııınu 1t ndan pazarlıkla eksiltmeye ~ 1r:11" .vr k , ndıkları te,bit e ı · 1İ!tİr. Bunların muar-:lelerı ık-
t ş ıır:r . ların ımt hanı aza M .. d .. , .. ~ ... 
k tcnı· ahmın bedeli 16650 liradır . .. derhal Ankara da B• :ıkamız Umum u ur uıun 

111atı ı 2 mal edılmek uzere. l b · M .. d .. 1 .. lllıarlık 84 lira 7 5 kuruştur. İl'.< b . ve lst.:ınbulda Bankamız ıtan'bul Şu esı u ur u-
"'· 2s. 1o . . ... de M. E. Su eııne 
-tıs d , • 937 pazartesı gunu .. .. ~ , 
ltonıis t t:rzincan Tümen Satrnalma une muracaa~ları. Adı 
. Yonund K yıl numaraıı 

'll'ıi g.. a yapıtaı;aktır. Şartname - a 
Otıtıek . 

oııulb ıstcyenl:r her gün Komis-

lıtekın::d~n Parasız alıp görebilirler. 
acı ıhalc g·· .. . .. . aı111d unu tecım ve endustrı 
lika ibr: kayıtlı bulunmalarına dair ve

ı tdeccklerdir. 
(532) (7051) 

17 ıo 4 ~ • 
M: '937 Ü · "'llecek g nü kapalı zarfla ihale 
~klif ed~Jlan 26400 kilo sade yağına 
ıı.~ ı en r· 
~~"lıkıa e .1at pahalı olduğundan 

111 
lıı edilen ksıltmcye konmuştur. Tab 
ııat 

1782 
~del 23i60 liradır. tik te-

l> lıradır. 
Da.._ ilıarlıkı 
H'lelllbe .. a .. eksiltmesi 28*10 937 
~ k gtinu saat 16 da Er zincanda 

~onU:argahındaki satmalma ko
llı.~Ö?ıneıt ~ Yapılacaktır. Ş:ırtnamesi· 
-'<qllıt.daıı ıstıyenler her gUn komisyo 
~tekıııe P~rasız alıp görebilirler. 
~ r ıhale gtinü tecim ve en
--. d1ı:_Odasında kayıtlı bulundukları-

""" Ve 'k . 81 a ıbraz edeceklerdir. 

~- (521) 6946) 

lıta b " uı Komutan-
lığı ilAnlaı ı 

~~Y~e~lcr~ııa ............... ..I 
hir ıarn. tı~~ çatı11nın tamiri ihalcıi 

lliıtii ltat 81kınci teşrin 93 7 pazartesi 
'ıeıı ~.... 16 da yaorlaı.:aktır. Muham
lııı..... -ııf bcd l' -
;;' htr CÜ e 1 251 ı O liradır. Şartna-
1.ı t&ru1 b. ~ konıiıyonda öf leden ev
~~ t e ılır. lıtcklilcrin 1884 lira
">J; 'tilin llııa.i.~•go at nıakbuz veya mektupla 
IL.~eri :yılı kanunun 2 ve 3 üncU 
~~- n c Yazılı vcaikalariyle bera 
.. "'flle '" &aatin.d ~. ltad en e:ı az bir saat ev-
"' :: !ınc!ıkhda Komutanlık 

rnısyonun:ı vermeleri. 
.. 7155" 

lı • • • 
~ ~llQı 
""- t İ>oı L•lı~biye dcpoıu için 10000 
"" il' ııı;ının k it e ;ı.._. . utusunun açık cksilt-

lllb "~tıı 4 ·ıc· . . 
tır "e tiinu ı ıncıteırın 1937 per-
ıı.:._-ııtıarrırn saat ı 5,30 da yapılacak
ı1.~ her ~n tutarı 1600 Jiradır. Şart 
"4 • Cün ··ğı 
ıı, töru1ebu· 0 eden evvel komisyon 
het ~,t ll'. İsteklilerin 120 liralık 
lı'111~t ihaı':'~u.~ veya mektuplariyle 
>aıı lclıda l<: g nu vakti muayyeninde 

llni Ctlrn:nıu~anlık satrnalma komis 
lcrı. ..7157" 

llL tattı.... • • • -... ~ -~ nıu 
lltıl htftı Stahkcm mevki komut 
s ~'°llıtın kıtat cr.ı•ı için 6400 kilo 

• açık k . 
it 

1 
'teıı· e sutme ile ihalesi 

~t •.ao d ın 937 puarteai günü 18• 
ı ı 3$~ a Yapıla k 
tltd liradı ca ttr. Muhammen tu 
t,t, t~ Cl-.,,1 \ Ş~rtnameıi her gün 

tlıJer· onıısYonda .. ··ı b'I' tıı ın 27 1. · goru e ı ır. 

til- "'l'a ıralık ilk teminat mak-
"llU ltıcktu ı . 
~~ "aitti p arıyJe beraber ihale 
ıı.. Ut;ı._ nıuay . 
"'it ..... ılık h Ycnınde Fındıklıda. 

tı. -tın aı 
rna komisyonuna gel 

(6866) 

~~ey;( I LAN 

I 

84 
120 
106 
ıt5 
144 
83 

128 
ıos 
34 

169 
82 

170 
77 
38 

Feridun Civelekoğlu 
Dündar Arfi 
Orhan Tarhan 
Cemal Uluant 
Nezih Rona 
Halidun Civelekoğlu 
Müfit Erenli 
Nazım Berk 

Seyit Ulubay 
Nurettin Beıen 
Etem Tok gözlü 
Arif Uluğ 
Suat Yaıa 
Hasan Erdener 

' 

h us olmak üze re Bayazıd camii eerifinin avlusundaki 
Ramazanıf('rife mkkt\:ane kanısının sağ tarafında 9- metro murabbı mahal 

aed mahalleri (lluva 1 • • - . 1 t . . To tan kir&Ya verı lecegındcn açık arttırmaya çı~arı mış ır. 
harıç olmak Uzere) P . aat 15- te yapılacaktır. 
llıalesi 26-lQ-937- sah günll 15 

• • • 
. .. k ve ınUJayede sıne ittirlk etmek isteyenler kıymetı 

ş.ı-truımesıni gormc . · 
. 

150 
liranın iiJde yedi buçufu nisbethinde pey akçelerıle bır-

muhaınmenesı olan akJflar B müclürlilğilnd Vakıf Akarlar kale -
likte Çeml::erlftat'la latanbul V aş e 
mine gelmeleri. <7035> 

u 
ı~ke o:1lu Dörct" .. 
~ ~>tden. ıoıcu Sıılh Hukuk ---------

ıı ~Oflu • 

uıus 
llıara1 rtda Nevi 

~tJa. l:l ı harıeae zade sokağında 35 KURUN 
~ 6Jeıı !:lorı - a~turnıakta iken Fran-ı~--
'" ıı 1'ıl'k t l ankurda 3-5-937 iLAN 1)t;RSTl.ERI 

./ '/, - K.UKUN ~-. .till<ll'4\,;.N'l'J!,;Ştu.N l\J:i7 

Va'lcüMr Sulh Birinci · 11u7Cuk Hli· ~-· -----------
kimliğinden: 

Ziya Kocaer ile Vuil Panayot ve sa
irenin şayian ve müştereken mutasar
rıf olduklan Çengelköyünde kilise so
kağında eski 12 ve yeni 10 numaralı 
Ananoşti şerbethanesi demekle ma -
ruf bir bab meyhane gediğinden mUn -
kalip sırf mülk meyhane arsasının iza 
lei şuyu suretile satılmasına mahkeme
ce karar verilmistir. 

1 - Mezkur arsanın bir tarafı Kah
ya Mihal menzili ve bir tarafı bazan 
Kosti kalfa menuli ve bazan Hiristo 
menzili ve bazan Anastaş menzili ve 
bir tarafı Kuyu sokağı ve bir tarafı 
Fuçucu dükkanı ve bazan kilise soka-ı 
ğı ile mahdut eski 12 ve yeni 10 ve ha
len 6 kapu numarasını taşımakta olup 
içinde pencereleri demir parmaklıklı 
çatısı yıkılmış kirgir bir dükkan enka
zı mevcuttur üç yeminli ehli vukuf ta
rafından 250 iki yüz elli lira takdir e
dilmiştir. 

~) - Satış 29-ll-93i tarihine mü-
sadif pazartesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar Üsküdar Sulh Hukuk Mahke -
m~sinde açık arttırma ile icra edile -
cektir. Kıymeti muhamminenin· % 75 
şini bulmadığı takdirde en çok arttıra
nm taahhüdil baki kalmak şartile mu
za.yede 15 gün temdit olunarak 
14-12-937 tarihine müsadif salı gü
nü saat 14 den 16 ya kadar devam e
decek ve en çok arttırana ihalei kat'i
yesi icra kılınacaktır; ihale bedelinin; 
beş giln zarfında mahkeme veznesine 
yatırılması şarttır aksi takdirde ihale 
bozularak bundan hasıl olacak zarar 
ve ziyan ve fark ve faiz bili. hüküm 
andan tahsil edilece-ktir. 

3 - Satı~ peşindir. Müzayedeye ig -
tirak etmek istiyenler kıymeti muham
miuenin % de yedi buçuk nisbetinde 
pek akçası vermeleri lizımdır. Rüsum 
delliliye müşteriye ve tarihi ihaleye ka 
dar bina vergisi ve rüsumu belediye 
mal sahiplerine aittir. 

4 - İşbu gayri menkul üzerinde ta
puca müseccel ve gayri müseccel bir 
hak sahibi olduklarını iddia edenler 
varsa ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün zarfında vesaik ve senedatı kanu
niyelerile birlikte mahkemeye müraca
atları Ii.znndrr aksi halde tapuca mü -
seccel olmıyan hak sahibleri satış pa
rumın pa.,Ylatınaaından hariç tutula -
caklardır. 

5 - Daha ziyade malumat almak is-
teyenler mahkemenin 937 /13 numaralı 
satış dosya.sına ve satış memuru olan 
mahkeme başkatibine müracaat ede -
bilirler tali.!) olanların satış günü mu
ayyen saatde üskddar Sulh Hukuk 
mahkemesi kaleminde hazır bulunma-
ları lüzumu ilan olunur. 

/LAN 
istcıubul Yednci icra JlımurZKğUtf • 

d:Jıı: 

Galatada Necati B. caddeeinde 153 
numaralı Vodina ote!inde mukim iken 
halen iametgihı meçhul Cemıik'e: 

Levazım amiı /iği 
ilanları 

.................... 
Salıpazannda M. M. V. Eşya ve Teç

hizat anbarınm tamiratı 3 • 11 - 937 
çarşamba günü saat 14 de Tophaned" 
İstanbul Levazım amirliği Satmalma 
Komisyonunda açık eksiltme ile eksilt
mesi yapılacaktır. Keşif bedeli 508 lira 
60 kuruştur. İlk Teminatı 38 lira 15 
kuru§tur. Şartname ve keşfi Komisyon

da görülebilir. İsteklilerin belli saatte 
Komisyona gelme!eri. 

(205) (7139) 
• • • 

İdareleri İstanbul Levazım amirliği
ne bağlı müeueaat hayvanatı için 5000 
liralık yulaf 27-10-937 çarşamba gü
nü saat 14.30 da Tophanede satın al
ma Komisyonunda pazarlıkla alınacak
tır. Teminatı 375 liradır. Şartname ve 
numunesi Komisyonda görUlebilir. İs
teklilerin belli saatte Komisyona gel
meleri. (7224) 

• • • 
3. Kor için kırdırılacak MO ton ka

dar buğdayın pamrlıkla kırdmlma -
sına istekli çıkmadığından 25 - 10 - 937 
pazartesi günü saat 14 <le Tophanede 
tıtanbul Levazım &.mirliği Satınalma 
Komisyonunda yeniden eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 4471 lira 40 
kuruş olup ilk teminatı 675 lira 71 ku
ruştur. Şartnamesi Komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli saatte Komis-
yona gelmeleri. 

(210) (7259) . "'. 
Dikimevleri için 192 bin adet erkek 

bUyUk kapsül, 142500 adet dişi büyük 
kapsül 1278920 auet erkek küçük kap
sül 968250 adet dişi küçük kapsülün 
kapalı zarfla eksiltmesinde verilen 
teklifler hatalı olduğundaıi 3 - 11 - 937 
çarşamba günü saat 14.30 da Topha -
nede Levazım amirliği satınalma Ko
misyonunda pazarlıkla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 12738 lira 
63 kuruştur. İlk teminatı 955 lira 40 
kuruştur. Şartname ve nümuneleri Ko
misyonda grülebilir. isteklilerin belli sa 
atte komisyona gelmeleri. 

(211) (7260) .. "' 
İstanbul Levazım Amirliği için alı

nacak olan altmış yedi ton sade yağı
nın 11 - 10 - 937 günü kapaJı ?.arfma 
ve 19 - 10 - 937 günkü pazarlığına is
tekli çıkmadığından 27 - 10 - 937 
çarşamba günü saat 14 de Tophanede 
Satınalma Komisyonunda pazarlıkla 

alınacaktır. Tahmin bedeli 5 290 li -
ra, ilk teminatı 4371 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi 291 kurusa komisyondan 
verilir. İsteklilerin kanuni belgelerile 
belli saatte Komisyona gelmeleri. 

(209) (7248) 

Birinci smaf Operatör 

Dr. CAFER TAYYAR Diremizin 937 /1400 sayılı da1yuile 
Burhaneddin tarafından htanbul As- Umumi cerrahi v~ sinir, dimaf 
liye 4- Uncü H. mahkemesinden aldJtı Cl!rrahisi mUtehassısı 
937 1449 sayılı ve 26-2--937 tarihli Pariı Tıp Fakültesi S. Asistana 
ili.m ne Beşıkta§da Şenlik dede mahal- Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
lesinde eeki thlimur ve yeni Merdi - estetik - "Yüz, meme, karm bu-
venli sokağında 113 eski ve 6 yeni nu- ruşukluk!arı,, Nisaiye ve doğum 
maralı gayrimenkule konulan haczin mUtehassıııı 
fekki masarifi muhakemenin tahaill Muayene: Sabahlan Me'cın en 
hakkında yapılan takip üt.erine tanzim 8 deQ 10 a kadar b U 
edilerek gönderilen Jcra emri ikamet - öfleden sonra Ucretlidir 
g&hınızın maçhuliyeti lıdebile bili. Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Ban 1 
tebliğ iade edilmlf ve İstanbul tetkik - No. 1 Telefon: 44086 
mercii hi.klmlifi tarafından 18-1~931 1------------
tarihinde icra emrinin bir ay mtlddetle 
ilanen teblipe karar veriJm•ftlr. ZA Y t 

1093 numaralı tek beygirli yük ara
buının pli.kasını zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü yok -
tur. 

Üsküdar- Pat li Ma1,ridi 
(23487) 

İfbu ilin tarihinden itibaren mıı. 
yet bir ay r.arf ınd& borcu 6demenla ve 
vaki takip ilerine itiramUZ var lae 
yine bu müddet zarfmda yapmanı& ma
sarif Jçin 76- ıncı madde mucibince be
yanda bulunmanız bulunmamanız hap
sen tazyik olunacağınız lüzumu icra 
emri tebliğ makamına kaiın olmak tl- -----------·~ h~ a!>~Unndan M . ı uıın uan aayıtaıarını1a 

4 ~t':be . ltıusadd k a~ı Yuvani- ı·ıcaret u&DJar tıat1ar. tık aayıtad• 
'h \'di ··cı~ı a~ık o) a vaaıyetnamesi ı aanUml M kurutt&D 
.ı: .. ır ar k 1 dar çıkar. 
l 

at\lto ~ ll'ıh; Ve u a mahkememize 250 kuruşa ka kııı,eıı renkli llAıı 

Ulus gazetesi 29 birincitet 

rin Cumhuriyet bayramından (23'8&) 

itibaren yeni makinesinde ve -------------
büyük hacimde basılacaktır. 

r.ere ili.nen tebliğ olunur. Z AY 1 

340 senesinde Tıb Fakültesinden al

dığım 586 4054 numaralı diplomamı 

kaybettim: yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

tf .ı U SUle • k devamlı ' ırı~ anid· n ılanı musaJ h euyük. ço 
1 
ı.ııdırmeıert yapılır. 

\jarı t 18 Vek·r e vrı arr fak. llleb ol ı ı T. Marinos ta- verenlere •. bir ıatırı 10 l!uruıtur 
•--q unrn Heam1 u10ıarıı: 

""- llı "'-iyetıı U.Ştur. 1 a~wc U&ala': ...... , ... 60, Qç atuı && 

\ı ba.. .. ~il bir antede rnusi bilcUınJ Bir defa SO'. tld - ... _, ... 100 kuftlllur. 
~ _-..q aderf y e oo -at! ltı~ anko Yuvanidia' dOrt <1etuı 71.,. erlO bir clefUI beda-

:~tJe ~t"1 asıYetnrırnta~in ettiği yazılı oJ~ t?ç ayblr tılJI .,.~...çea 1110ıann faal" 
·•ııı l'• t:Ve her h . . wadır. 1)6rt .,,urı .: .. bes&P edilir. 

~ .. ~ .. ıı oı angı bır su- tıe kurul,_. .-.. k 
"'1r ?\ arıların k satırları § doll'\ldan do6 .-Y•· en· 

·~d~ rı trıa-0 . anunu medeni- ı KURUN belll ()rlıaııbeY banmds 
lııı\ı ftJr~1 de.Jıne tevfikan b. 1 dl ıctare yerinde· betrl rvtat eliyle UAn ka• 

l', arını bı'ld· ır ay VAKJ'r p,opaıarıd• se 
ırn"~lPri ilan o- t-=~=-_._._._._.-----

(23488) J bul eder. 

H aOn 12 sayfa rr1 ' r. lha•n ••1111 

e:,:. ye•İ ıekil ve kachosu Ti F O A Ş l S 1 
Tifo ve paratlfo butalıkluını 

ile yalnız Ankaranm değil bü tutulmamak için teıirl kat'f, mu-
tün Türkiyenin haber ve fikir afiJell pek emin tue ıııdır. Her 
gazetesi olacaktır. eoabanede bulunur. Kutusu: 45 

kuruttur. .. - ıı•• ....... ,,.,...__ -------------- •• ııa ..,.11111' 

Dr. Sel<ihaddm Taıı 'r 

• • • 
(Nüfus ve askerlik vesikamı kaybet-

tim. Yenlainl alacatrmdan eskileri.,,;n 
hUkmU yoktur.) ' 

Befiktflf Ktlıçali ma1taUc.tindcıı 813 
•evelliidlfi Ali Rtza 
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M<elk:~<e~DüDceırceo ~©>cç:lYlk veonoeırn 
ırnceo ©~uu lQ)Dırce~t~ırnceırDlflle: 
Mektep kitaplarınızı almadan . ... bir kere eski tanıdığınız 

'' VAKiT ,, Kitabevine 
uğrayınız. ilk, Orta, Lise, Yüksek ve Meslek ... Her okulun, her 
aınılı için, her dilden, her türlü maarif neşriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edine bilirsiniz. 

Rastgele yerden almanın sonunda yanılma, yorulma, va
kit kaybetme olabilir, üzülebilirsiniz. 

lhti&asa her yerde kıymet vermeli: (VAKiT KiTABEVi) 
de mektep kitapçılığında ihtisas kazanmıştır. 

Kitap üzerine gelecek her sorguya karşılık verilir. 
ADRES: İstanbul. Yakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telgraf: 

Vakıt - İstanbul. Posta kutusu: 46. 

:'~ 9.ANL.:. 
(J'<' ~-v. 

l.i"' ~.., \ ~~Q Tl::Jr2LtJ ıZA~ATI GıŞ(LE'2iM iZO(N AL.iNiZ 

~ • z 

~~ /woLANTK ~ANk' üN i. NV 
t'isT~\l.t>~ k'AQAllOY. PALAS A LALtMCl ~A"" 

8ursa Yenişehir Belediye 
Riyasetinden: 

l 

Yenişehir B <!lediyesinde mevcud tahminçp.,,100000 kilo kara kıl-;:1k çclteği 

14-10-937 gününden itibaren 21 gün müddetle açık arttırmaya konulmuş-/ 
tur. İhale günü 5-11-937 cuma günüdür. Talip olanların bu müddet içinde 
Belediye Encümenine müracaatları . / -. "' : . (7177) 

VADELi 
1 

Sahibi: ASIM US 
Ne.~rirnt <lircktörii: Refik ı\. SeYengil 

--

• ...! 

Türk Hava Kurumu 
Büyük 

24. CÜ 
Piyangosu 

yeni tertip başlamışt~ 
1. inci keşide 11 lkinciteşrin 937 deJıf 
Büyü~' ikramiye: 30.000 Liradır' 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle <10' 

ıe 20.000) liralık iki adet mükafat vatdır .. 
Şimdiye kadar binlerce kişıyi zeng i :ı c.den bu piyc.;ngoya iştirak cdinİt·" 

Tevsiat dolayısiyle Afyon istasyonunda yapılacak yeni gar binası, 111; 
anbar, kömür deposu, hat ferşiyatı ve döner köprü k2ğir aksamı inşaatı 
zarr usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1-Bu işlerin muhammen keşif bede 1i ceman 360000 liradır. '!>' 
2 - İstekliler-- • bu işe aid fenni şartname, proje vesair evrakı DevtetcJ,l ~ 

yotlannın Ankara, Haydarpaşa. Sirktci ve Afyon veznelerinden 18 lira be 
kabilinde alabilirler. ıet V 

3 - Eksil tme 5-11 ·937 tarihinde cuma günü saat 15 de Ankara.da De"ıceı 
miryollan işletme umum müdürlüğü yol dairesi binasında topla.ı;:cak ıtler 
rinci komisyonca yapıla1.;aktır. "et' 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat. "' öıf 
iki ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine tevdi etmiş olmaları ıaııffl" ~ 

A - 2490 sayılı klnunun 15 ve 17 nci maddelerine uygun 18150 liralı 
vakkat teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettiği ve şart namede yazılı vesikalar, 
C - Nafia vekaletinden musaddak ehliyet vesikasr, . ôt) 
5 - Teklif mektupları ihale günü 3 aat 14 de kadar makbuz mukabitıı'' il 

misyon reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderilen teklif mektuplarıtl1~j/ 
li taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunrnası 
dır. .(/011 

6 - Bu işler hakkında fazla malUma t almak isti yenlerin Dev?et Del111

1
( 

yol dairesine müracaat l'!tmeleri • "3849" ··~ 

Senelik muhammen kirası 480 lira olan Köprünün Kadıköy is.kel~ 
3 X 6 ebadında dükkan 938 veya 939 ve 940 seneleri Mayıs sonuna kadı;i~ 
ya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi LevaztIJl !f>ıY,ı 

f 
lüğünde görülebilir. İstekli olanlar 36 liralık ilk teminat mektup veys. rıf(l,ııJ 
zu ile 25-10-937 pa.r.artesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulu 


