
. . . 
Bir Fransız gazetesinin haber 

verdiğine göre 

Fransanın cenubunda 

Sa}'ISJ Her Yerde 3 K~ruş Bugünkü sa'v!mız 
ıtauemizıe beraber 

karışıklık çıktı 
Bir komünist hükumet 

kuruluyormuş 
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Türklerin mahnı yağma ettirmeK iç.n Hattada bir 

Dünya Siyasasına Toplu Bir Bakış 
--------------------------------------------------------
Al 
ita 

an Hava Nazırı 
Çö den Arap Getiriyorlar!. 

aya niçin gitti? 
Bütün tazyikler~ ve tehditlere rağmen 

Japonya ile Almanyanm ileride İngiliz İmparatorluğunu paylaşmak üzere 
Çerkezler ve Kürtdağhlar Türklerle beraber 

birle~meleri ihtimalin efen bahsolunuyor 

Rooseveit diktatör salô.hiqelini 
haiz olduğunu ııösterdi 

Hama, l:J (H~u~i) - l"nın~ızlar 

llalepteki crmcnileri gizlice ~ihthlan. 
dırmaktııdıl'lur. Kamı~lıda bulunmak. 
ta olan askeri müfrezelerden bir kıs. 
mı He.siilayn'a se\'kolunmu~tur. 

Türklere bundan sonra nümayi~ yap. 
mamalarını hildirmi~tir. Fakat bu. 
na rağmen İl'kenderunda Araplar , 
matbu beyannaml'ler neşrederek Arap 
halkını nümayi-;; icraı;;ına davet etmek. 
tedirler. 

ÇJ.:RK.EZLERE DE TAZl'll\" 
J'APILIYOR 

llumu:-o, l:l (Hu~uı-ıi) - He) hani 
yede Türklede beraber hareket edeı 

Çerke7lerin de köyleri hükumet J,u, 
(Soı11ı: Sa. e Sii. ~> ARAPl1.4R NÜMAYiŞE 

ÇACRILIJ'OR 
Halep. 15 (Husu.si) - Antakyacla 

Konseq loplantısından ' 'l'ürklcr tarafından yapılan te1.ahürat 
1 ürkiye, Iran, Irak, Efgan · arasında 

Önce iizerinc mahalli hiikumet Araplara n~ lbtilAI mı var? · 
Türk ve Fransız 
muralıhas arı 

arasında iH< temas 

Müzakerelerin kesildiğine dair ' 
bir .haber.· gelen ' . .. 

lt~lyaya. gitmesi büyük Vir siya..~i hii. 
flı.sc olan ve Alnuuıyada Ba{ı-vckillifjc 

rıcrcccği sövlcncn General (}öl'ing 

}'ıınan Hava ve Deniz 
Kuvvetleri 

ElUyük bir manevraya 
hazırlanıyor 

t Atina, l:l {Jiu usi) - llkbaharda 
8 P•lacnk donanma manc,·ralarrna 

~kC?ri ~)} aı·c, kıtalannın da i:ztiraki 
~~ ~ -· t ., k. h . l' •I) a mu. cş.1rı ı c er ·anı arbı. 

rrı' 'teiısi. birlikte calı~mışlarclır. Bu 
fi a_nevrnla~ı 1>1itiin la~ynrc kunl'tle. 
l:ıi 'ls[ir.a ederek deniz kıınetll'l'İ itt~ 
ıı·ın,~ talim }apacaklardır. Deniz 

~:r:ır~ filosu da hu :ır içinde gele. 
Cek '· J.' • t • 1 . 1 t k erey., s~ emınc e t.ayyareh•r ı e t \iye edil mi~ bulunarak mancna. 
ctata İ!;tirnk cdt.>cektir. Pek rnkında 
t eni~ \ e hava erkfını haı-hin~l;ri miis. er k ~ ~ 
rn e tnanc\'ranın plfınlannı hazırla. 
~1 un·ıcnk lnrdı r. 

lskcn~:ıp :.~:.~:ı~tleı ooJ 
yeti konseyinde ayın yinni birinde 
konuşulacaktır. Fakat bir gün C\'\'Cl, 

yani ayın yirmisinde Türk murahhas
larilc Fransız mum.hasları arasında 

ilk temas vukubulaca.ktır. Gelecek l)af 
ta bugünlerde lskende;un meselesinln 
yeni safhası hakkında ilk intıbalnr 

aksctmeğe ba."?lıyacaktır.ASIM US 
(BÇUJmakalcmizin fanı.amı ~ üncii 

stıyıflula.) 

Bugiin A11l:aradan gelecek o'tnıı Ce
ncm·e heyetirııi': <i.zMınd<ıtı IIcrricitıJe 

mtıstcŞttrınıız B. "!\. Mcncmıcm:ioğlu 

Kudüs, 15 (A.A.) - D. N. B. Ajan 
sı bildiriyor: 

FAnniyet edilecek bir membadan 
haber alındığına göre Türkiye, İran . 
Ircı.k \'C Efganistan arasında bir dev
letler bloku vücuda getirmek -için Tah 
randa ycpılmakta olan mii7.akerat. 
Ankara ile Bağdat arasındaki dcl'in 
mı.zar farklarından dolayı akamete 
uğramı tır\ Türk murahha.~ hPyeti bu 
mesele hakkında hükiımetUe görilş

mek Hizllmundf\ olduğunu söyliyerok 
Tnhr:uıda.n ayrıltnıştır. Faht· bu bc
ya.nat mii:r.nkcrclerinin kat'i ~urette 

Hatay meselesini görüşmek üzere 

Hayefm"zin bu akşam Cenevre'ye . 
hareket etmesi muhtemel 

Hariciye Vekil:mizin başkanhğındaki heyete 
dahi aza bugün Ankaradan şehrimize geliyor 
:;,ıncıık nu·~cıesini ~örü~mek üzere 

nyın 21 indeki .Milletler Cemiyeti top. 
Jantrsına istinık edecek heyete dahil 
olan azn, Hariciye Yekıileti Genel 

Tc' fik Riiştü Arasla birlikte ağlebi 
ihtimal bu akşam yoJa çıkacaktır. 

Ankarada bulunan Fransız büyük 
eldsi namına 1'·ransız e{('iliğine men. 

~ . . 

sup bir ıat. diin öğled{'n .... onra Ha. 
rici) I' Vekilimizi Perapa las otelinde 
ziyare t edere!\ hir miiddet 
kalmı~tır. 

~ekrctl'ıi IJ. Numan Rifat ~ent.>men. ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

cioğlu ile birlikte bugün Ankaradan Sağhk servisimize yeni 
~hrimizc gelecek, he) ete riyaset 

edecek olan Hariciye Y<>kilimiL H. bir şube ilave etti k 

Çocuk Hastalıkları 

Feci ci:nayctirı fa.ili 1ıc l:u rba nı 

Dünkü g:ı:t.ctlımizde <;ocuk hastalık. 
!arı mntl'ha~.sısı Ooktor lbrahim J<;r. 

clt•ni1: tarafından yazılmı':' ıniihim H' 

fayclalı hir makale rnrdı: değerli hl•. 
!dm. niifus .siya.sl•timizlc Pl'k ):tl.ın . 
dan nlfıl,adar olan c,:ot·uk iilümiiniı 

a1.altmak iciıı alııuH·n l, ll•dbirlerdt·ıı 
lıahı-cclerlü•ıı hu :ınula bilhıtl".":t t:ocuk. 
tnrın en 1\iiciik hastahklarının hilı· 

mütehassı:- h<·kimlere gö.sterilme~i. 
lıt>ylece lıiiyiik tehlikelerin ön üne ge'-:İ 1. 
me..:i lüzumunu is:uct t'di)ordu. ı:u 
makalt)İ ol,udul,tan :o-onra Doh.tor lh. 
nıhinı Erdenizc h:ık H>nlil, n hu )Ol. 

d:t lıiz <le hir ) :ıncla n memleket ~cıwl 
~ai:lıı!ımı. hir randan da okuyunıla. 
rımı7..:ı hizmet ('tnwl, i~h'ğih• .;ihhi . ..;c•r. 
\"İ imİ;r,<> bir ı;uhe daha il;he,ini clii~iiı1 . 

cfük: ('ocuk hastalıkları ;;;ıılı~i. · 

Bi 

l<ati 

Valde hanında feci 
bir cinayet işlendi 

a ın do tunu 
a ·nden vur u 
kadın 38, maktul 23 yaşında 

(Yazısı S üncii sayıfad.a) 

noklor· J/,,-a/ıim f:rde11i= 

::;i~li çocul, hastahanesindl' doktor Ilı~an llilnıi H' llast•ki !.adın h:ıs. 
t:1hnuc.;.;i11de dol\tor .\li ~iikrii gihi hocıılnrııı )anında t·ulı;:a ı ·a(, ihti:.:a!'
'c.-.i l,a~ı a lmı::- H' uzun müddet idin il\ ıuua~ l'llt' \'\' kcl:n isi ill' hinh•rn 
ha ta t•ocuğa haknn~ olan Doktor llırahiın Enlt'nizh· konu-;;ar:ıl. oku) 11. 

l'lilarımtzın ~ocul,Jarına para~ız ohu uk lıaknı:ı,..rnı frnıiıı l'ltih. Oh.u) u. 
cularımız gazetemizclt• c·ıkan hekim kuponlanııtlan on taııl'~ini hirik. 
tircrck cumarte::i. !-alı, per~embc giinleı·i öğleden önce saıtt doı...uzdan 
on ıl.i) c l\adnl' olan saatlerde <:ocuk doktorumuzun .\l.:s.ara) da i~lıllel 

cadcle~incll' Muratpa.;.;a camii kar~ısında :i9 numarnlı mua)en<'h:tnesine 
miiı'fü'mıt etlikleri takdirde Doktor ldrahim Erdcniı. hu kuponları :ıl:ı . 
cak " ol,uyucularımızın çocuklarını ücretsiz olarnı, muayene re tedari • 
ed<•cektir. Her müracaat i~in on kupon götürmek lazımdır. 

akamete uğradığını göstcril}e'k i~i'1- il 
ri ~iirülen bir bahane a<ldcdilmcktcd" 

İyi haber alan mahafil, ·bu akame. 
ti lngiltercnin bir · muvaffa~İ):~tı '. . 
Moskovaıun · bir fiyaskosu 0111 rıtk t~ 

sir et;mektedir .• 
A>ı.ado/ı, Ajıınsw111 uotu: · 

Bimn. maluqıaıtnmza gör~ ı\nkar 
ile n(! Bağ<lp;t ne Tahı:aı.t: ~ J.{abil ne 
de hi~bit· ~ı.rk dçvlcti .araşınpa)riç bi 
ihtilfıf olmadıktan: ~ka · devam. . \ 

111etıc plan t\ostluk müı}asebatı da h 
gün dtı.h.a kuvyetlenmektedir. 

TiirJ..-1.ıt..'flı iiyclerin<1cn 1nr genç 7cı.Z 

· rn r ~ H av n c ı· l ı ı ı 
a~ç başlamamıza rağmen 

Pütün mPret1erden 
daha üstün 

Bir seviııeue '!elİlJoruz 

Yelken U\U't K c mpından 

C ehi yetnam es i a1an 'Ur 
ge nc;Jc ri i~m bazı m ir h m 
ımtiyazJar kabul edi tG• 

Tiiı kkıı:-ıir ~ubdcl'ine girecek ınck
tc·pİi iiyclcnkn ı1rnvaffakiyct göster 
n•k lııöııü Yüksek Yelken u"çuş kn.m 
pmd:uı C elıliyHııamesi alacak ol 
ı.ı'r kin imıafiyd \"ı• imtiynz \·ar.iye • 
h.ı:<bit Pdilınıştir. lla\'a kuı umu, TUr 
kuşuna he\'t~S e<lt:>ıı geıtt~lcr h:i ıı he 
hususta olduğu gibı bu imtiyaz ,. 
muafiye1lc de ı,ıok biiyiik bir kolay 
temin etmi:j olmaktadır. Buna r(' 
orta mektep nıezunları. liselerin birin 
C'İ smıf de\'ı E'si. ortn ihtisas mcktepl 
ri \"C nıuadili ınt-kteplerde yeti~nt~ı· 
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''1 imes,, Sancak meselesini anlatıyor 

Milletler Cemiyetine 
gitmeden evvel 

Doğrudan doğruya bir anlaşma 
yapılabileceği Fransız resmi 
mahafilinde de ümit ediliyor 

Göring'le 
Mussolini 

Neye karar verdiler? 
Pari.cı, 15 (A.A.) - Matin gazete. 

si Romadan istihbar ediyor: 
B. Mus.solini ile B. Göringin Ispan. 

yada bir komünist cumhuriyeti tces. 
süs etmesine mani olmak için diplo. 
masi yolu ile mümkün olan bütün gay 
retleri sarf etmeğe karar vermiş ol. 
duldarı hakkında teminat teati ettik. 
leri haber alınmıştır. 

lngilizce Tim.es gazetesinin isken. 
derun ve Antakt:a ı·e havalisi mesele. 
sine tahsis ettiği uzun başmakalesi. 
nin ı.wvelki gün gazetelerde intişar 
etmemiş bir kısnunı alıyoruz. 

Fransızların dediğine göre, Türklerle FRANSIZ GAZETELER/ !t1E.'1NUN 
Sancak etrafında yapılan anlaşma, DEGIL 
Sancağın idari muhtariyetine taalluk Parlc:;, 1!) - Gazeteler, Alman hava 
etmektedir. Ve Suriyenin arazi tama. nazırının Roma seyahatinden bahse. 
miyetine tesir etmemektedir. Türkler, derken şöyle diyorlar: 

Bir Fransız gazetesinin haberine göre 

Fraasaaıncenabandı 
karışıklık çıktıl 

Bay Lcon Blum 

Bir komünist 
hükumet 

kuruluyormuş 
Gazetenin yazdığına göre 
mesele Başvekil Blum'un 

gösterdiği zaaf tan 
ilerı gelmış Sancak meselesini olduğu gibi in. 

giliz efkarımı bildiren bu gazete di.

1 

yor ki: 

Sancağın da Suriye ve Lübnan kadar •'Göring, İtalyayı kati sürette Is. 
istiklile hakkı olduğunu ileri sürdü. panyol harbine sürüklemek için Ro. 
Jer. Her iki taraf anlaşamadığı için, maya gelmiştir. Alman matbuatının ParL<>, 15 (A.A.) - '·Action Fran. ( 
mesele Milletler Cemiyeti konseyine tekrar Fransız aleyhtarlığına başla. çaise,, gazetesi dün cenup hududu 
havale edildi. Ve bu, Sancaktaki ha. ması, Mu.s.solini---:- Göring konuşmala. mıntaka."iındaki hadisatın inkişafına 
diseler neticesinde manda makamla. rının ilk neticesidir.,, müteallik bir takım ifşa.atta bulun. 
nnın Sancaktaki garnizonu artırma. ÇEKOSLOVAKYA DA TEHLiKEDE muştu. Bugün aynı mevzua avdet e. 

biri bildiriyor: Bugün öğleden soıt· 

ra çıkan Berfin gazeteleri şu sansas
yonel başlığı neşretmektedirler: 

"Sancak meselesinin doğuş tarihi 
1921 dir, denebilir. O senenin sonba. 
barında, Kilikyayı Suriye mandasına 
ilhak edip Türk milliyetperverlerinin 
şiddetli muhalefetine uğrayan Fran. 
sızlar, İngiliz müttefiklerile tam 
manasile istişare etmeden Türkiye 
ile müstakil bir sulh muahede."'i şek. 
)ini alan bir anlaşma yapmak üzere 
Franklin Bouillon (Franklen Buy. 
yon) u tavzif etmi~lerdi. Bu mi.c;aka 
göre, Fransızlar Kilikyayı tahliye 
ettiler, Fakat İskenderunu muhafaza 
eylediler. 

sından sonra oldu. Geçen ay, konsey, GôRUI,VYOR den bu gazete diyor ki: 
Fransız - Suriye muahedesinin tas. Londra, 1:> - Manıhester Guardian "Illum hükumeti, halk~ılar cephe. 
dikının tehirine karar verdi ve üç Alman matbuatının Çekoslovakyaya sine, sosyalist ve komiinitt müttefik. 
mlişahidi vaka yerine tahkik için gön. yaptığı hücumlardan endişe ediyor ve lerine karşı göstermiş olduğu çirkin 
derdi. lhtilaf bu noktada sükunet Almanyanın İspanyaya yaptığı gibi zaaf ile kızıl kilikin Fransanın cenup 
bulabilirdi. Maalesef, Türkiye Hari. Çekoslovakyaya da müdahale edip et. eyaletlerine ve bilhassa Rous.sillon 
ciye Yekili ve Fransadaki Türk sefi. miyeceğini soruyor. eyaletine hakim olmasına müsaade 
rinin bir anlaşmaya varmak hususun. DOSTLUK DEGIL, RAKABET l etmiştir. Biz, bu hükumetin, hatta 
daki teşebbüsleri semere.siz kaldı. Daily Herald yazıyor: ecnebi memleketlere hitap ettiği za. 
Fransız sefiri Yılbaşından sonra An. B. Göringin ziyareti, Almanyanın manlarda da, yalan söylemeğe hakkı 

•·Fransanın cenubunda Sovyetıer 
hakimdir.,, 

Deutsche Algemenie • Zeitnug, eı· 

cümle diyor ki: 
Pirene dağlarının Fransa tarafın· 

da ispanyaya doğru giden yol üzerin· 
de bir ithalat mıntakası inkişaf edt· 
bilmiştir. Bumıntakada Fransa de''· 
Jetinin otoritesi gayrimevcut oldul1l 
intibaı alınmaktadır. 

PERLINDEK/ NEŞRIY AT 
NEYE ATFOLUNUYOR? 

Paris, 15 - Perpignanda bir Fral'I· 
sız Sovyet hükQmeti kurulmak üzere 
olduğuna dair Alman gazetelerfniıt 
neşriyatından bahseden Oeuvre gazt· 
tesi diyor ki: 
•\, , , - . ' r r ... .. ., ..... n 

. - .. . . ' _ .. , . .... 

Anlaşmanın 7 inci madesine göre 
İskenderun sancağı için hususi bir re. 
jim tesi.cı edilmesi lazım gelmekteydi. 
Türk sakinlerinin kültür tekemmtil. 
Jerl için her türlü kolaylıkların gös. 
terilmesi keyfiyeti resmen tanınacak. 
tJ. Sonra I..ozan muahedesi geldi. Bu 
muahedenin üçüncü madde.si Suriye 
ile Türkiye arasında 1921 anlasmasın. .. 
da tcsbit edilen hududu teyid etti. 

karaya döndüğü zaman da yeni bir İspanyada arslan payını almağa ka. olduğunu kabulden imtina ediyoruz. 
talimat getirmediği cihetle Türkiye. rar verdiğini ve Ball'ar adalan - Ka. Bu mıntakaların bazt ufak tefek poli. 
nin u!tradığı inkisar hiddete inkilap dlks hava hattının Franko tarafından tikacr1armın yapmış oldukları tek. 
etti. ·rurkiye matbuatı şiddetli lisan ltalyaya ,·.eritmesinden memnun ol. zipler hiç birşcyi değiştirememekte. 
kullandı. Bununla beraber, bu gale. madığını ihtar etmek için tertip edil. dir. Şurasını bilmek gerektir ki Şar. 
yan çok sürmedi. Türkiye hükumeti, miştir. Dostluk projesinin arkasında ki Pirene ahali.si, mahalli memurla. 
Sancağı kendi.sine ilhak edeceğine da. iktlcıadl bir Alman - İtalyan raka. rın İspanyanın halkçılar cephesi ile "Bütün Atman matbuatının şı'ddt'· 
ir çıkan şayiaları tekzip etti. Fransız beti vardır. teşriki mesai etmeleri karşısında son 1i yazılarının mevzuu şudur: '•Frall· 
rcsmt mahaflli de şimdi Milletler Ce. T--U.-.-

1
-k-J_e_f_).-

0
------- derece Ş.'\şrrmışlardır. Parplgnanda siz hükumetinin işleri başından af-

miyetine gitmeden evvel doğrudan ma )0) nell'r olup bitmekte olduğunu Fran. mıştır. Perpignanda bir Fransız sof· 
doğruya bir anlaşma yapılabileceğin. sızlara söyll'mek suretile memlekete yet cumhuriyeti kuruluyor. Nihayet 1926 da Türkiye ile Suri. 

yenin manda hükumeti arasında bir 
muahede akdedildi. Bu muahedeye 
göre, Suriyede blnnetice herhangi 
şekli hükumet teessüs ederse etsin, 
lskcndcruna vlidedilen husust rejim 
diklmte alınacaktı. Fakat geçen sene 
Fransa, Lübnan ve Suriye ile bir mu. 
ahede akdetti. Bu muahedeye göre, 
1939 senesinde bu iki devlet de Fran. 
sanın müstakil müttefikleri olacaktı. 
Bu, Türkiye hükumetinin noktai na. 
zannca Sancağın rejiminde esaslı bir 
değişiklik vücuda getiriyordu. l\fua. 
hedenin akdini müteakip Paris ile 
Ankara arasında notalar teati edildi. 

den daha fazla ümitvardır.,, yagv ma ettirmek hizmet etmeğe devam edeceğiz. Zira, •'Fransa, Ispanyol hududunu koll· 
Times gazetesi lıadiaeyi, finu!.iye orada hr gün, bitarafhk itilafları ih. trol etmeğe muktedir değildir. Bin•· 

kadar /ngiliz gazt.."'felerinde intifar et. mı Ye komünistlerin diktatörlüğü da. enalcyh Almanya da Londranın ·gÖ· 
mcmlş olan bu şekilde naklettikten ha şimdidl'n ihzar edilmektedir.,, nlillüler rnesele.<:ıi hakkındaki teklifiıtl 
sonra evvelki gün gazetelerimizde çı.. (tJ3tyanı, 1 incide,) Bertin, 1:> (A.A.) - Havas muha. kabul edemiyeccktir .. 
kM &~r ahrfunm y~~ ~ ftflerlbrnhn~n~~rn~ta. ~ın ·-~---------------------------

den kampta C ehliyetini alanlar Ha
va gedikli okuluna kabul edilecekler
dir. 

Liseler ve muadili olan mektepler 
Jiıezunlarile Üniversite ve muadili mek 

Türkiyenin anı.eli noktai nazardan ne aranmakta, bu vesile ile büyük taz. 
kadar lıaklı olduğuTUl tJJbarüz ettir. yikler yapılmaktadır. 
dikten sonra demektedir ki: HERKES HATAl.,A BAGLANMAK 

"Türkiyenin İskenderun Türkleri iSTiYOR 
hakkındaki endişesinin hakiki ve sa. Lazkiye, 15 (Hususi) - Bayır, Bu. 
mimi olduğu anlaşılryor. Onun için cak, Hazine nahiyeleri halkı Hatay. 
Ankara hükumeti 'id·•~t ve hiddetle h olduklarını, nahiyelerinin Hataya 
tenkitlere yer vereceğine, Suriye ile bağlanması lazım geldiğni iki yüzden 
Sancak ara~ında federal bir ittihat fazla imzalı ve mühürlü bir mazbata 
Yücuda getirmek !!Cklinde faydaJı, ya. ile müşahitlere bildirmişlerdir. 
prcı bir teklifte bulunmuştur ki, bu, YAGJJIA iÇiN ARAP GETiRiL/YOR 
iyi bir haberdir.,, · Şam, 15 (Hususi) - Arap YC Fran. 

·- _ sızların Sancağa çöl Arapları gön. 

Vindsor Dükü 
tep talebelerinden lnönü kampın 
da c ehliyetnamesi aıan1ar ve kamp~ Avusturya Cumur 
askeri talim ve terbiye görerek mu R • 

raffak olanlar evvelce tam ehliyetnam~ eısini ziyaret etti 

dermeğe karar verdikleri haber alın. 
mrştır. E~en Suriyenin muhtelif 
mıntakalarında da gizli gizli gönüllü 
~ete te~kilAtı yapılmakta olduğu ma. 
lumdur. 

Çöl Araplarını Sancağa gönder. 
mekten maksat, böylece Sancakta A. 
rap ek.c:;eriyetini temine hizmet ve her 
hangi bir karışıklık esnasında Türk. 
lerin mallarını yağma ve Sancaktaki 
hükumet kunetlerine yardım etmek. 

alarak kazanının oldukları dört aya Viyana, 15 (A.A.) - Vindsor Dükü 
ilaveten daha. iki ay kazanarak yük- yanında İngilterenin Avusturya sefiri 
eek ehliyetname alın13 olacaklardır. olduğu halde bugün Reisicumhur M. 
Bu suretle askerlik müddetinden altı 1\fiklası ziyaret etmiştir. Mülakat üç 
ay istifade edecekler ve hazırlık kıta- çeyrek saat silrmü,tür. 
larmda çalışmadan doğrudan doğruya Resmi mahfeller, bu ziyaretin ta. 
Yedek Subay okuluna gideceklerdir. mnnıile hususi mahiyette olduğunu 

Lise YC muadili mektep mezunlarile söylemektedirler. 
Üniversite ve muadili mektep talebe- --------------
!erinden !nönU kampında C ehll
yetnamesi alanlar Harbiye mektebine Dr. Schacht 
de imtihansız girebileceklerdir. n 

Türk gençlerinin bliyük bir alaka rarise gitmesini niçin 
ile karşılıyarak az zamanda diğer mil- geri bıraktı? 
Jetlerden çok geç başlamış olmamıza Pari.s, 15 (A.A.) _ B. Schaht'ın 

tir. 
KlJRTDACI DA IIATAYLA 

BERABER 
Halep, ı:; (llu.c;;usi) - Kürtdağh. 

Jar, hazırladıkları mazbata lnrı m ü-;a. 
hitler heyetine vermişlerdir. Bu maz. 
hatalarda kendi mıntakalarının Hata. 
yrn bir parçası olduğunu ve Hataya 
ilhak olunma.c;ını j~tediklerini bildir. 
mektedirler. 
------------

Hitler ra3mcn onlardan üstün derece alma- Paris seyahatinin talikini mevzuubah. 
lan karşısında Hava kummunun Türk seden Populaire gazetesi diyor ki: 
kuı,unda çalışma hevesinde bulunan 
lar lehine hazırlndıgıw bu muafiveti~ ''.Bu hadiseye hiç bir siy.asi mana Fransaııa kin beslemedi-

.J vermek doğru değildir. '-' 
gençleri son derece memnun edeceği g" in, n iz' i ce sÖl} lem iş 
muhakkaktır. Önümüzdeki yaz çalı~- Hakikat basittir. B. Schahtın bey. ., 

nelmilel sergide Alman pavyonunun Londra 15 (AA) B Vard Prı·,.,c 
ma devresi için Kurum şimdiden ha- ' · · - · :. 
zırhklara ba~laınış bulunmaktadır temel atma merasiminde bulunması Daily Mail gazetesinde "Neden dola

için Pnrise gelmesi mevzuu bahsol. yı muvakkat bı'r ı'tı·1:.çnamc yapılma 
Türkkuşuna girmek istiyenlerin kay- u.ı -
dına b:ı..<:ılanmıştrr. muştu. Faknt Alman ve Fransız rc.s. ·sın,, Unvanlı makalesinde Fransız .. Al 

İstanbul Ha.va kurumu ba§kanı, bu mi mahafili, böyle bir \"l'Silenin B. man itilfıfı fikrini müdafaa ctmektc
müna.sebetle dUn bir muharrirlmize Schnhtın Alman hükumetinde oyna. dir. 

dığı mühim rol ile kabili telif olma. :Maka.le sahibi, bilhassa diyor ki: 
şunlnn söylcmi!}tir: 

- Kayıtlara 00.,ladık. Ça.lı..Jma mctı 

Bimi ba.şlanv.ıdaıı önce ilye adedine gö. 
re mıuıl/.imler getirterek f aaliycta ba§-
1ıycwağız. 1 stanlnılda iki ay zarfında 
m-.ı.vaf!a1d.yet gö3teren1.cri, geçen sc
M olduğu gibt her tilrlll masraf Zarı bi. 
fle ait olmak 1lzcre ln~nil. 1:ampına 9&1 
dereocğlz ve talebeler tatillerini orada 
geçir"""kleltdir.11 

dığmı düşünmüşlerdir. B. Hitler'in artık Fransaya lı."arŞt 

~-------------~ 
hiv bir kin beslememekte olduğu hak 

ipek böcekçiliği kanunu kında mahrcmane olarak Fran3aya tc-
mbutt vcrrni.ş olduğ1l .'ıöylenilmektedir. 

Ankara, 15 (Telefonla) - İpekbö. Eğer Fran .. tta. ile Almanya arasındaki 
cckçiliği teşkilAtı ve bu teşkiltltın va. iktisadi mil:::akercler mm;affak"iyetle 
zifeleri hakkında hazırlanan kanun neticclcneçek olursa 1nt iki rrıemle7;:ct 
projesi ziraat encümeninden çıkarak arasındaki 3iyasi bir muvcıkkat itilaf 
bugün Büyük Millet Meclisine sevke. ~µıpıkf.l>ilcceği fik-rinde bıtlıınmak hir 

1 dilmiştir. · - - · - -1- ba'.. ~ "° n11a w.ga olmaz.,, 

Almanya 
lngiltereye yakın
laşmak istiyor 

Asiler 
Madrite tek1ar 
hücum ettiler 

Roma, ı:; (A.A.) - B. Göring ve 
.Mussolini, Almanya ile Fransa ve AL 
manya ile İngiltere arasındaki müna. 
scbetleri gözden geçirmişlerdi. J 

iki devlet adamı, bilhassa Bertin 
ve Loııdranın yakınlaşması için Hizım 
gelen şartları tetkik etmişlerdir. Ma. 
mafih, Almanya doğrudan doğruya 
lngilteye }akınlaşabileceğini tahmin 
ettiğinden ltalyanın mutavassıt rolü. 
nü ifa etmiyeceği temin edilmektedir. 

Madrid, 15 (A.A.) - Asiler üniver· 
site mahallesi istikametinde mukabil 
taarruza geçmişlerdir. Geçen çar· 
şamba günü kızıllar bu mahalled• 
bir binayı işgal etmişlerdi. .Milisler, 
asilerin yaklaşmasına müsaade etti1'· 
ten 8onra şiddetli bir mitralyöz ateşi· 
ne başlayarak düşmana mühim ıni1'· 
tarda telefat verdirmişler ve bir adıJll 
geri gitmemişlerdir. 

Roma, l:> (A.A.) - Siyasi Mahafil, 
ltulyanın İngiliz - İtalyan itilftfına 
müşabih bir itilılfın Almanya ile In. 
giltere arasında da akdedilmesine ta. 
vassut edeceği şayiasını ne tekzip, ne 
de teyit etmektedir. 
iT ALYA TAVASSUT MU EDECEK? 

Roma, l S - İtalyanın, Almanya ve 
İtalya arasında, İngiliz-İtalyan "gent
lemen's agareement" ine benzer bir an
la!lma yapılmasını teklif ettiği hakkın -
dalci şayialar yalanlanmamıştır. Bu iti -
barla, İspanya hakkında ittihaz edilecek 
mütekabil vaziyet noktai nazar teati -
sinin yegane olmasa bile başlıca mev -
zuunu teşkil etmektedir. İtalyanın ta -
vassut teklifi meselesi İtalyan siyasi 
mahafilinde henüz hiçbir akis uyandır
mış değildir. 

Çekoslovakqa için 

,t\lman tehlikesi 
görülüyor 

Londra, ı:; (A.A.) - Sovyetlerin 
Çekoslornkya ordu ve idaresine tesir 
icra etmell'l'İ hakkında Alman gaze. 
teleri tarafından yapılan neşriyat ü. 
zerine, İngiliz diplomatik mahafili, 
Pragclan aldıkları salahiyettar ve bi. 
taraf maliımata istinat ederek, Al. 
man iddialarının tamamile esassız ol. 
duğu kanaatini izhar etmektedirler. 

Dir~ok Sovyet zabitinin Çek ordu. 
su kadrosuna alındıklarına dair ha. 
berlerin de aY.nı derecede asılsız ol. 

ASiLERE GÖRE ... 

Saint Seba.stien, 15 (A.A.) - R:ıd· 
yo istasyonu asilerin Madrid mıntıı· 
kasında yeni bir taarruza başladık· 
]arını haber vermektedir. Bu habere 
göre, kızılların bir mukabil taarru:t11 
tamamile akamete uğramış ve krzıJl:ıf 
mühim miktarda zayiat vermişlerdir· 

ESTEPONAYI ALDILAR 

Cebelüttarık, 15 (A.A.) - Re.sıneJS 
haber verildiğine göre, WJiler Este• 
ponayı zaptetmişlerdir. 

Reuter ajansı, her iki tarafın aft' 
zayiata uğradığını haber vermektedir· 

At."~tAN GEMiSi ZAPTETrlKLERI'" 
NI GERi VERDi 

Valcncia, 15 (A.A.) - Alman krU .. 
vazörü amirali Schecr, Malaga önUnd• 
demirli bulunan bir İngiliz torpido ınııl' 
ribine birkaç gün evvel zaptetmiı oldıS' 
ğu Aragon ismindeki İspanyol geıniSI 
mürettebatından otuz kigi ile üç yolcıS-' 
yu teslim etmiştir. 

duğu söylenmektedir. 
Çekoslovakyadaki komünist faali• 

yetinin .Jiğer demokratik memleketle• 
deki faaliyetin aynı olduğu, parlS• 

menter ve siyasi sahalarda norınıl 
lıir ~kilde tecelli etmekte olduğu tsS
rih edilmektedir. 

Bu itibarla, salahiyettar mahafil, 

Alman matbuatının neşriyatı karf' 
sında bazı endişeler beslemektedir· 
Bu mahafil, hakikate i.stiruıt etıntyeıt 
bu neşriyatın bir taktik neticesi otıo• 
sından korkmaktadırlar. 



ik davası 
Ni at Ba a, akyerinde şöyle dedi: 

--- "Semağ"hane,, denilen odanın 
açıımasını . . ' ısterım .. 

Çalf!ıcz Muhsin, ilk ifadelerine rücu etti! 
Geçenlerde Eyüpte bir evde bir ge- 1 

ce Bektaşi ayini yapıldığı iddiasile a. 
çılan davaya, İstanbul asliye birine: 
:ıa. hakyerinde, dün akşam üzeri de 
akıınuştır. 

p ~u işten dolayı mevkuf bulunan 
il atih sulh hakyeri mübaşiri Nihat 

aba ile mahalle kom~usu Mustafa 
l'urabi, duruşma sırasında, salıveril
:islerdi; diğer taraftan, l5ahit olarak 
htnlenilen çalgıcı Muhsin aleyhine de, 
~zırhk araştmmasmda verdiği ifade
~ .hakyerinde değiştirdiği kaydile, 

kıfıata girişilmişti. 
~ Dün akşamki celsede, Nihat Baba. 
1Ustafa Türabi ve çalgıcı Muhsin.

1 
serbest olarak. hazırdılar. Vekilleri 
l'oktu. 

1
. Çalgıcı Muhsin, ya.lan yere şahit-r 
~k~n sorguya çekildi.. Reis Ertuğrul ı' 
' a!t, sordu: 

- Önce bir türlü üade verme!•, son 
l'a ifadeyi buna taban tabana zıt bir1 

~kle çevirmek! Aleyhinde, iste bun-1 
a an dolayı dava açılmış bulunuyor., 

una ne diyeceksin? 
Çalgıcı Muhsin, şöyle cevap verdi: 

1 
b· - Ben, sonradan müddeiumumiliğe 
ır istida sundum. Orada doğrus:ınu 
~ekrarhyorum. Buraya şahitliğe gelir-1 

1 
en, bu adamların aile mensupları ağ
~~tılar, yalvarıp yakardılar. Benim de 
~reğim pek yufkadır. Müteessir ol
b Utn, "yakmıyayım,, dedim! Onun için 
S urada ilk üadelerimi inkar ettim. 
~nra d:ı, gene G ilk ifadelere rücu et

llıı"'ı' d' İ m 1r. stidaım okuyunuz! 

1 İstidası okundu, filhakika rücu yol. 
u olduğu anlaşıldı. Bunun iizerine tek 
l'ar olmııan ilk iki ifadesinden birinde 
kısa b .. b ca, ırınde uzun uzadıya. ayinden 
b l.hrNHyordu. "Çalprcıyım, Nihat Ba
(:~-o ak!)a.m bana uğro.dı. alem yapıla~ 
bu" ıu söyliyere1~. çngırdı, gittim, beni 
ıa?üı, edaya aldılar; kadın, erkek kn. 

Çif~ alık vardı. Ben çalgı çaldım. Sami 
ll'}:teıu oynadı, Halit sakilik yaptı. Ye 
dı 1P içiliyor. gülünüp oynanıyordu: 
erk~ a· 1. ı . . . . . a ~ ..... ıye, po ıs.erın eve gırışını 

h ll.httyordu. Bundan başka. Bdd.a.c::Jik 
~kkındaki bir suale karşı da, usulen 
~babasının "Varım var, yoğum 

Kadıköy Su 
Sirk eti 
.:J 

Beher sene icin 
90 bin Lira 

,, İ{adıköy Su şirketinin astın alır.. 
·~ı etrnfındaki müzakereler henüz 
~r n:t.ice vermemiştir. Şirket beher 
q·lle ıcın doksan bin lira verildiği tak
d~;cıe "'•·ı~ razı olacağını söylemekte-

ııtr Bundan başka mukaveleye göre, 
;. ket halka temiz su ven;nek için te. 
t~at Yapmak mecburiyetindedir. Nn
'tia Vekfı.Ietince şirketin mukavelesine 
tı~Yet etmesi için tebliğat yapılmış-

lrabzon Nümune 
astan esi 

la ~VVelki sene Ismet 1nöuü Şark vi-
Yet1 · ~tt'k erJnde yaptığı seyahatten avdet 
~~ ~en_ sonra bu vilayetlerin en bil· 
lor ıhtıyaçlarından biri olarak dok
ı·ı.,a~zlu~, ?astahancsizlik, eczahanesiz 
~! b' erdını bulmuştu. Bilhassa merke-

h r noktada büyük bir niimune has
ı 11i ~:si a"ılması~ı bu ihtiyaçların izz. 

r.ıçın ilk tedbir diye dfü:;ünmüştü. 
1ı ıa1 "n Yıl bu maksat için epeyce ç;a
jel~?i ·f~~kat bu husu .. ta yapılan pro
ka .. b ılı bir salıava naldetme;;e iırı-

" ul ' ~ore b uıırnadı. Aldığımrz malfımata 
t>" 'il sene "rt:Jl\: bu is fil iynt r ~ h c.s1 .• ı?i . 
~Ü?f'• r<'<-'ektir. Trabzrmda ''apılara.l> 

ltu"o .. un,., hastahanesi jr>jn bir miluon 
,•ır 1· . 

ttr 'l'r ratıı, tahsisat hıb·ıl olunacak-
t~h'l 'lb?:rınn'.l. v:""'la,.al· ri;.....,tııı" h"f· 
h "" .. '"''1 ı a1;... . "''il b:1filrı ri· .... r vilayetleri ll.· 

..-oı ıstif 
ade edecekt!r. 

yok!,, v.s. sözlerile ayinin başladığını, 
evvela Babanın, sunulan kadehi "Ey. 
vallah !,, diye ağzına götürdüğünü, er
keklerin sakilik işini üzerine aldıkları
nı, kadınlardan istek edenlerin içtikle
rini, istek ctmiyenlerin seyirci kaldık- ı 
larım söyliyerek "Tacı giydirmek, da
ima eski Babaya aittir. Mustafa Tü. 
rabi, Nıhat Babaya giydirmiş. Ben, 
o sırada orada yoktum.,, diye, sözleri
ni bağlıyordu. 

Nihat Baba ile Mu~taf:.ı. Türabı, çal
gıcı Muhsinin ne bu, ne de başka her. 
hangi bir ifadesini kabul ettiklerini 
ileri sürdüler. Mustafa Türabi, "Bu a
dam Bektaşi mi imiş ki Bektaşilik a
yinini böyle anlatıyor? Anlattıkları 

uygun düşmüyor!,, tarzında da itiraz 
etti. Nihat Baba, avukatlarının bu cel 
seye gelemediğini söyliyerek, müda
faa için uzunca. bir mühlet verilmesi 
ricasında bulundu. Ve başka bir rica
da daha: 

- Gfıya "Semağhane,, olan yatak 
odamız. o zamandanberi kilitli ve mi.i
hürlü duruyor. Halbuki. odada keşif 
de yapılarak, ne var, ne yok, tesbit e
dildi. Artık açılmasının bir giina mah
zuru dai otmıyacağınt sanırım. İçeri
de yiyecek ~eyler, küflendi, koktu. Q. 

dayı temizllycceğiz. Sonra yatakları

mız. yorgnnlarrmız f:liin var orada. 
Ev de ktş günü lazım oluyor. Üşüyo
ruz, maliıma! 

Müddeiumumi Ahmet Remzi, Ni
hat Baba ile Mustafa Türabi hakla· 
rmda eski tecziye isteğini tekrar etti
ğini, çalgıcı Muhsin ·hakkında, sonra. 
dan eski ifadesine rücuu göz önünde 
tutularak, kanuni muamele icrasını. 

kilitli ve mühürlü odadaki suç delili 
olan yazılı levhaların müsadercsilc 
beraber odanın açılmasını, mütalca o.. 
laraıt bildirdi. 

Reis Ertuğrul Sait, duruşmanın 

müdafaa için 20 kanunusani çarşam
ba gününe bırakıldığını, odanın açıl

ması isteği üzerinde di.lşünülüp, son· 
radan bir karar verileceğini tefhim et
ti. O giin kararın da verilmesi, muhte
meldir. 

Sömestr tatili 
başladı 

• 
Profesörlerden bazıları 

Avrupaya f{idecekler 
Üniversitede Sömestr tatili dünden 

itibaren başlamıştır. Tatil beş şubata 
kadar sürecektir. 

Profesörlerden bazıları tatili geçir. 
mek üzere Avrupaya gideceklerdir. 
Kimya ordinaryüs profesörü ile Hu. 
kuk fakültesinin bazı profesörleri Av
rupa üniversitelerinde konferans ver
meğe davet edilmişlerdir. 

Talebeler dün Kayak sporları yap
mak üzeı e Uludağa çıkmışlardır. Bazı 
talebeler de Anadoluya ailelerinin yan
larına dönmüşlerdir. Tatili oralarda 
geçireceklerdir. 

Kış bastırdı 
Kış İstanbulu epeyce bastırdı. Dün 

sabahtan akşama kadar muhtelif fa.. 
sılalarla lapa, lapa kar yağdı. Rüzgar 
saniyede 15 metre süratle yıldız, poy. 
razdan esmektedir. Hararet di.in gene 
sıfırdan aşağı bir dereceye kadar düş.. 
müştiir. 

Temizlik i~I ~ri 

Belediye Daimi encümeni bugünden/ 
itibaren belediyenin temizlik bütçes:. 
ni miizakereye başhyacaktır. Temizlik 
işlerine bu sene daha fazla tahsisat ko
naeaktır. 

fsti3nbu! meb'us·u - u rçin 
Sf"Ç m ar1n 

İstanbul mebusluğu için seçim ya
rın yapılacaktır. Rey sandığı ynrın sa .. 

1 bah yedide Ünivers;tc konferans sa
lonuna nakledilecektir. 

Adlil)e koridorunda 

Fazlaca sarhoş 
olarak dolaşan 

8iri, Meşhut Su~ Kar.ununa 
göre, derhal ceza yedi 
Dün adliye koridorlarında dolaşan 

birinin fazlaca sarhoş olduğu görül. 
müş, adliye polisi Refik, kendisine ih
tarda bulunmuş, fakat 0 1 bu ihtara al
dırış etmiyerek sallana sallana dol~· 
masma devam ettiğinden, müddeumu
miliğe götürülmüştür. 

Balıkpazarında, Balık sokağında o
turan 40 yaşında Hasan oğlu Hasan 
Fehmi olduğu anlaşılan bu adam, "İç. 
tim, ama sarhoş değilim,, demiş, adli
ye doktorluğuna gönderilmiş, Enver 
Karan ve Salih Haşim taraflarından 
muayenesi yapılmış, sarhoş olduğuna 

dair rapor yazılmıştır. 
Bunun üzerine, .me~hut suç kanu

nuna göre Sultanahmet üçüncü sulh 
cezaya gönderilen Hasan Fehmi, ha
kim İhsan tarafından sorguya· çekil
miş, sorgu sırasında: 

- Ben, demiştir. Avrupada hukuk 
tahsil ettim. Adliye müntesibiyim. Bu. 
gün adliyeye gelişimin sebebi, İstan
bul asliye üçüncü cezadaki bir davada, 
davacı sıfatile hazır bulunmak içindi. 
Halbuki, şimdi Sultanalımet üçüncü 
sulh cezada suçlu mevkiinde bulunu
yonım. Az i~tim, sarhoş sayılamam! 

İcabı di.i!)ünülmüş, kendisinden 100 
kuruş hafif para cezası alınmasına 

h likmedilmiştir. 

Yaş meqve ve sebze 
satanlar 

Bakl<a lardan 
şikayetçi 

Münhasıran yaş meyva ve sebze 
satan manavlar dün a:ll idaresine baş 
vurarak büyiik bakkaliye mağazaları
nın ve kooperatiflerin yaş meyva ve 
sebze satmalarından ~ikayet etmişler
dir. 

Manavlar bu vaziyet karşısında 

dükkanlarını kapıyacaklarmı söylemiş 

!erse de Hal müdürlüğü bu işe karışa
mryacağmı bildirmiştir. 

Manavlar dahl.. yüksek makamlara 
başvurmaya karar vermişlerdir. 

Polis Haberleri 1 

Vapur düdiığü nden 
ürken hayvan 

Mehmet Şükrünün idaresindeki 2543 
numaralı araba Köprü üstünden ge. 
çerken birdenbire vapurların düdükle
rinden ürkerek alabildiğine koşmaya 
başlamıştır. 

Arabacı beygirleri zaptetmek iste
miş fakat yere yuvarlanmıştır. Başı 

boş kalan araba Yenicamiye doğru yol 
almış ve yolda bir çocuğa çarparak 
çocukcağızı hafifçe yaralamıştır. Ara. 
ba güç halle başka bir ziyan yapma
dan tutulabilmiştir. 

Büyükadada bu gece 
"daykuş,, oynanıyor! 
Büyükada gençlerinin, temaşa sa

hasındaki müsbct faaliyetlerini, 7 te~ 
rinisani 1936 gecesi "Büyükada lske
ile veren "Büyükada aHlk Spor Klü. 
Yaşar Nabinin ."Mete .. sinin temsili 
vesilesile, etraflıca belirtmiştik. Bu 
istidatlı gençler, bu sahadaki faaliyet
lerine devam etmektedirler . 

Geçen senenin son temsilini ''Mete,, 
yle veren "Büyükada Halk Spor Klü
bü,, gençleri, bu akşam saat 21 de, ay
ni yerde yeni senenin ilk temsilini ve-
receklerd 'r. Bu scler oynıyacaklan e. 
ser, Halit Fahri Ozansoy'un meşhur 
"Bavlmş .. isimli manzum piycsidir. 

Müsamere için d:ıvetiyeler gönde
rilmiı:;, eserin şairi de davet edilmiş. 
ve hazır bulunacağını vadetmi~tir. 

Büyükada gençlerinin bir "Önsöz,, 
le başhyacak olan bu geceki mi.isame.; 
relerinde de başarı göstermelerini is- ·ı 

teriz. 

3 - ttURUN lG il. KANUN 1937 ~ 

Yeni bir yardım şekli ~ararlaştı 
Bütün qardım teşekkülleri bir araga 
gelerek teşki.at genişi< t ıecek 

Fakir çocuklara yardım işini gö-1 
rüşmek üzere dWı saat on yedide C. 
H. P .de bütün ilkokul himaye heyet
leri mümessillerile, Çocuk Esirgeme 
kurumu ve Kızılay kurumları üyeleri 
Kültür direktörü Tevfik Kutun reisli
ğinde toplanmış, ve konuşma sonunda 
şu neticeye varılmıştır: 

Gıdasız çocuklara yardım eden hi
maye heyetlerine daha geniş yardım 
temin etmek üzere mekteplerimizdeki 
gıdasız çocuklara yardım eden tegek· 
küller baki kalmak üzere Kızılay, Ço-

cuk Esirgeme kurumu, Fıkaraperver 

cemiyeti ve Halkevleri sosyal yardım 
kollarından müte§ekkil bir birli!t ya
pılacaktır. Bu teklif li:abul edilmiştir. 

Bundan sonra birliğin teşekkül sureti 
ve talimatnameleri hazırlamak üzere 
yedi kişilik bir encümen ayrılmış ve 
encümen pazartesi günü Parti merke
zinde toplanmıya karar vermiştir. 

Pazartesi talimatname hazırlana

cak ve cumartesi yeniden heyeti umu
miyeye verilecektir. 

Valde hanında feci 
bir cinayet işlendi 

B·r kadın o t nu 
kalb.nden vur u 

Evvelki akşam Mercanda V a.lde 
hanında feci bir cinayet işlenmiş, bir 
kadın genç dostunu öldü.'"IIlüştür. Bir 
muharririmizin vak'a yerinde yaptığı 

tahkikata göre uzun zamandan beri 
misli görülmemiş cinayet şöyle olmuş.
tur: 

Valde hanında birinci katta bir 
numaralı odada Nedime isminde bir 
kadın 12 yaşındaki oğlu Salfıhattin 

ve bir de Hamide isminde bir kadınla 
beraber oturmaktadır. Ned!menin ilk 
Uoca.<tl ö'imU~, ondan sonra Kemal i~. 
minde birisile birkaç sene oturmuş, bir 
buçuk setie evvel cıg'Ytemalden ayrıla· 
rak Yedikulede kunduracılık yapan 
İrfan ile tanışmıştır. '.Nedime 38, İrfan 
23 yaşındadır. Bu yaş farkına rağ

men kadınla erkek metres hayatı Y8· 
şamaya karar vermişler, altı ay evvel 
de birleşmişlerdir. 

Nedime Ycr.icamide Ku~çula.rda 22 
numaralı dükkanda aşçılık yaparak 
hayatını kazanm:ı.ktadır. 

İlk birle.5tikleri sırada İrfan Nedi
meye para yard1mrnda bulunacağını 

vadetmesine rağmen bu yardımı yap
mamış, üstelik kadının dükkanına g:. 
dip akşamları bedavadan rakı içmeye 
başlamıştır. 

İrfan Bayramdan evvel Nedimenin 
yüzüne gülerek 40 lira da para kopar
mış,• bunu rakı uğruna harcamıştır. 

Nedime parasını isteyince İrfan: 
- Haydi oradan kart karı... Bir 

sana bir bana bak. Ben senin le paran 
için oturuyorum demiı:ı. Nedimeyi en 
hassas yerinden vurmuştur. 

Bundan sonra Nedime ile dostu a
rasmdaki kavgalar her güne binmiş, 
Nedime İrfanı evinden koğmuştur. 
Buna rağmen İrfan evvelki gün saat 
dörtte Nedimenin dükkanına gidip şa
rap içmiş, orada metresile yeniden kav 
ga etmiştir. 

Bu arada İrfan birkaç ki~inin için
de metresine şunları söylemiştir: 

- Kart karı. Kendini kolla. Seni 
temizliyeceğim. 

Bu aleni hakaretten sonra İrfan 
dükkandan çıkmış, ve sarhoş olduğuıı. 
dan Şehreminindeki babasının evine 
gitmiyerek gene metresinin evine git
miştir. 

Kavgadan sonra bir me~eleden do
layı Nedime karakola çağırılmış, ika
met~aha bağlanarak bırakılmıştır. 

Saat yediye doğru Nedime hana 
dönmfü~, merdivenleri cıkınca Ham:de 
ile yüzyüze gelm!ştir. Hamide gözleri 
dönmüş olan Nedimenin h::ı.linden şiip 
helenmiş, cebinde parlıyan bıçağı gö
rünce: 

- İçeriye girme, .lrfar. vardrr. Ge
ne kavga edersiniz belki dcmiı:ıtir. 

Nedime bu ihtara şöyle bir cevap ver. 
miştir: 

- Hamide çekil önümden. Mani o
lursan senin de canını ye.karını. 

N edinle Hamideyi göğsünden itip 
odaya dalınca kend:sine kart karı di
yen dostu İrfan.la karşıl~mış, ayakta 
karşısına dikilen İrfana: 

- Ben mademki kart karıyım; hay. 
di odamdan çekil git. Borcunu da şim
di istiyorum demiş, sarho!ı olan İrfanı 
göğsünden tutarak odadan dışan at
mak istemiştir. 

Bunlar kapı aralığında bir müddet 
itiştikten sonra gözü kararan Nedime 
elindeki bıçağı dostunun kalbine an.. 
sızın sapla.-nrf;:tır. İrfan bıçak darbesi
ni yiyince dı!:arı fırlamış, bir kaç ınet 

re yürüdükten sonra yere yuvarlan
mıştır. 

Bundan sonra Nedime İrfanın va. 
nına giderek can çeki~mekte olduğu
nu görmü~. hemen kollarından tutup 
kendi kapısına doğru çekmiş, bir yan
dan da Hamideye seslenerek su iste
miştir. Hamide su getirmiş, İrfanın 
başma dökülmüsse de İrfan ses çıkar.
madan can verm;~tir. 

Bunun ü~rine Hamide ile Nedime, 
komşularından Z.eynebi ölünün başın· 
da bırakıp doğruca Beyazıt merkezine 
ko;ımuşlardır . 

Orada Nedime komisere: 
- Dostum İrfan lrendi.sini vurdu, 

çabuk gelin demiştir. 
Komiserle zabıta memurları hemen 

cinayet yerine gelmişler, bir yandan 
da vak'ayı nöbetçi müddeiumumi mu. 
avini olan Bay Fehmiye haber vermiş 
lerdir. 

Bay Fehmi ile Tabibi Adli Bay Sa
lih Ha§im de bir müddet sonra vak'a 
yerine gelmişlerdir. 

Sırtüstü yatan ceset soyulmuş, ya
rasının kalbinin altında olduğu görül
mü.5tür. 

Nedime, Hamide, Zeynep ve diğer 
bir kaç kişi Beyazıt merkezine götil
rülerek sabnha kadar sorguya çekil
mişlerdir. Şahitler Nedimenin Hami. 
deyi vurduğunu söylemişlerse de Ha
mide inkıir yoluna sapmış, şöyle ifnde 
vermiştir: 

- Benim dostumla kavga ettiğim 
yalandır. Sevişiyorduk. Dün akşam dük 
kanda raln içti. Sonra odaya gitti. Ben 
de yedide odaya gittim. Kapıyı açınca 
İrfan kuca.ğıma düştü. Şa.51rdım. B~ 
yıldı zannettim. Yere bıraktım. Hami. 
de su getirdi. Başına dökünce yerlere 
kan yayıldı. İrfanın kendisini vurdu
ğunu anlıyarak karakola koştum. Den 
vurmuş de~ilim.,, 

Tahkikat f asılas1z bir Eekilde dün 
saat üçe karlar sürmüş, vak'anın bir 
intihar olMnyıp cinayet olduğu kat'l 
surette sabit olduğundan Nedime geç 
vakit yedinci istintak hakimliğine ve
rilerek hakkında tevkif karan kesil. 
mis ve tevkifhaneye götürülmil.şti.\r. 

Ö~idi~imize göre. katil kadın geç 
vakit cinayetini itiraf etmiştir. 

• • 
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Haftada bir 

Dünya Siyasasına Toplu Bir Bakış 

Alman Hava Nazırı 
Italyaya niçin gitti? 

arasında geçenlerde imzalanmış olan 
anlaı manm bu hususta tesiri olabilir. 
Fakat her ne r:: hepten olursa olsun 
Japonya. gibi b'r Uz k Ş'!.rk devleti
nin Akılcniz işlcr'ne bu şc~lldc mli.
dahale etmi§ olmnaı dikkate değer bir 
hftdiscdir. 

Vaziyeti bu cepheden tetkik eden
ler İtalyanın da !ngiltere ile yaptığı 

Menba sularının küçiik şişelere taksim yer.erme 
ait sıhhi şartlar 

~nya ile Alm&nyanm ileride 1ncil iz imparatorluğunu payla9mak üzere 

son anla.smndn.ki runimiyet dereccs:. 1 - Büyük damacanalarla getirilen menba ıula.rının kücük l<a 
ni arastırmağn lihum görüyorlnr. Hat- lara konulduğu yerlerin her tarafı kagir olacak, meskcnl .. r veY 

tfı. bir rivayete göre Almanya ile Ja- batka dükkanlarla alakası bulunmıyacaktır. Zeminleri cini veY 
ponya ve İtalyanın istikbalde lngilte- . . . .. . .. · bh!e~meleri ihtimalin den bahsolunuyor 
re k 

.. t k b' h "'
1 

mermer ve zemınden ıkı metre yukseklıge kadar duvarları fayans '/ 
ye arşı mu ere ır cep e n ma- .. .. . . 

Rooseveıt diktatör saitl.hiyefini ı:m Ye İngiliz imparatorluğunu ara- buyuk masalar her V3.kıt yıkanabılecek surette, fayans, mermer ve 
larmdl\ payla§m k gibi bir plfın üze- ya cilalı mozayik ile örtillecek ve duvarlarının üst kı"ımları ile t 
rinde birleşmeleri ihtimalini bile ileri vanları yağlı boya ile boyanacaktır. Zeminin münasip bir yerind 
sürüyorlar. lağımla nihayetlenen ıskaralı delikli tafları o!acak ve bunl:ır sifonl 

lıaiz olduğunu ~österdi 

Konse~ toplantısından önce 
Türk ve Fransız murahhasları 
arasında ilk temas yaptlacak 

Amerilcatı Kongresi. borularla mücehhez bulunacak ve hiç bir yerinde su bir'kintiai olmıya 

caktır· 
Haftanın ilk günlerinde Amerikan . . 

kongresi toplandı. Kongrenin atılma- 2 - Bu ~er~er en az, a!ağıdagöıterılen kısımları biribirmclc. a 
sı münasebctile Amerika cumhurre- n ayn olarak ıhtıva edeceklerdir. 
isi biiyük bir nutuk söyledt Bu mı- A - Mer,b;ı suyu damacanalarının depo mahalH. 

7aa Meselesi: 

Son aünlerde İipanya meselesi Fas 
bakımından ehemmiyet 

etti. İptida Almanların 
Melillaya asker çı-

Jr&lraıltu:an ve oraya yakın olan 
madeni işgal ettikleri rivayeti çık-

Sonra bu rivayet Almanlar tarafın. 
telczlp olundu. Bununla beraber 

nanıDZiar, İngilizler derhal siyasi te-
bbttslerde bulundu. Dikkate değer o

nokt& bu teeebbUalerin Franko hü
~ımeıU neslinde yapılmı§ olmasıdır. 

Almanya ile münasebette bulu
ve Almanlardan maddi surette 

J&nlmı gören Franko hükumetidir. 
bulti Franko hükumeti şimdiye 

hentlz İngiltere v"c Fransa ta
rarmcııan resmt surette taasdik edil

l§tlr. Madrttten Vatansa nakledt
cumhuriyetçllere gelince, bu hUku

Fa.s üzerinde hiç bir nüfuz ve 
jıt olmadıfmdan onları bu mesele 

nden tazyik etmek faydasızdır. 
MalQmdurkl Fransa ile İspanya a

umda 1904 ve 1912 tarihli iki mu
~ele vardır. Bu mukaveleler muci
ce Fas Şerifinin tdareai altında o. 
yerlere ecnebi bir devlet ukeri gi

Şimdi Fas toprak1erma ttaı
ftDJ&rln girmesi ve yerlepneai iht~ 

"9beoldulu l91!ı bu mukave
erin htıkm.UnU muhafaza etmek mü-

him bir mese.Je şeklini alıyor. tı;te Fas 
eseleslnin bugünkü manzarası bu-

böyle bir yardımı yapmak için daha 
evvel Almanyanın silahlanma siyaseti
ne nihayet vermesini ~art ko~uyorlar
mı§. 

Herhalde doktor Schacht'ın Frn.n
sada bir takım ekonomik anlaşma yol
ları aramak istediğine şüphe )Oktur. 
Ayni zamanda Alınan ekonomi nazırı 
memleketinin sömürgesiz ya..,amasına 

imkan bulunmadığmı anlatmağa çalz. 
şacaktı. 

Almanyanın İspanya işlerine fev
kalade alA.ka göstermesini izah etmek 
lstiyen bazı kimseler bu devletin İ!
pa.ııyayı bir rehine olarak elinde tut
mak, rehineyi elinden bırakmak icin 
İngiltere ile Fransaya sömürge husu
sundaki taleplerinin knbulUnü şart 

koşmak planı üzerinde olduğu fikrin
dedirler. Ayrıca Fransızlar Almanla
rın harp halinde kendi memleketlerini 
Pirene dağlarından tehdit için İspan
yaya gönüllü asker gönderdiklerini 
iddia ediyorlar. 

<Mrifıg Jtaıyaaa: 

tukln Roosevclt bütün Ameriknda dik 8 - Şi;0leri doldurma ve kapatma yeri, 
tnt.ör salahiyetini haiz bir kuvvet 0

1
- C - Etiketleme ve dolu tifelerin depo edilme yeri, 

duğlınu gösterm' fltir. Evvelki intiha- D _ Kirli ıişelerin yıkanma yeri. 

bnt devresinde cumhurreisi sıfatile Bütün bu kısımlar kafi derecede ışıklandırılmış olacaktır. 
aldığı iktisadi kalkınma tedbirleri a- .. .. . . . .. 
lcyhine karar vermi3 olan Yiiksek A- 3 - Menba suları kuçuk ıııelere taksım edılmek uzere dam~CS· 
merika mahkemesini itaate davet et- nalardan bir tulumba vasıtasile yerden en qağı bir buçuk me 
miş, aksi takdirde yüksek mahkeme- yükseklikte aleminyum, emaye veya içi bito:ne harçlarla tesbit edil 
ye karı;ı knnuni tedbirler almacağmı mit f ayana veya kiriıtal piliklar dötenınit üzeri tamamen kapalı · 
anlatmıştır. Son intihabatta Roosevel- depoya sevkedilecek ve bundan ya otomatik olarak ve yahut bu d 
tin kazandığı büyUk ekseriyete göre poların kaidelerinin en atağı 10 santim yukarısından çıkan muslıık 
bu ifadenin manası pek açıktır. lu borular vaaıtuile titelere doldurulacak ve bu depoların dibind 

Roosevelt ayni nutkunda içtimai icabında bütün muhteviyatını boşaltacak bir tahliye musluiu bulu 
\•e iktisadi kalkınma tedbirlerine bun- nacaktır. Sulann taksimi için aleminyum içi bitom, kauçuk, kala 
dan sonra da.hi devam edeceğini gös- veya zif ile örtülmüt ve yahut emaye edilmiş, aaç borularla ve 
tcrmiştlr ve i~sizlik, amele, ucuz mer- inokzidable demir ıibi suların vasıflarını bozmıyacak vasıtalar kul 
kcn meseleleri hakkında yeni kanun-
lar yapılacaktır. landacaktır. Damacanalardan depoya ıu sevketmek için kolland• 

borular da aynı vasıflarda bulunacak ve bunlar faaliyet zamanla 
haricinde her tarafı örtülü mazbut depolarda saklanacaktır. 

Harici siyaset hakkında Roosevelt 
prensibi şudur: DiktatörlUk siyasetle-
rine kar. ı demokratik rejimle muka- 4 - Kirli ıiteleri yıkama yerin de ıehir merkezi suyuna ve buluıt 
be1ede bulunmak. madıiı takdirde temiz olduğu sıhhi heyetçe tasdikli su ile dolduru 

İçtimaın sonunda Amerika bitaraf- muf en az yarım tonluk au dolaplarına bağlı akar su teıiaatı ola 
Jık kanunu tadil edilerek İspanya da- ve !İteler, içinde kaynar ıodalı su bulunan kazanlarda beı dakika 
hili harbine dahi sila.h ıgöndermek dezenfekte edildikten sonra içi ve dı,ı ataiıdan yukarıya fışkrrall 

Bir taraftan Alman ekonomi naz-- ml'mnuiyeti konmu tur. kuvvetli su cereyanları ile temizlenecektir. Temizlenmİ§ !İteler af• 
n doktor Schacht'ın Parise gideceği .. Şimdikı .~alde bu tür1ü fikir ... ve zı aşağıya gelmek üzere hususi kunıtma tahtasındaki mesnetlerde 
haber verilirken diğer taraftan da mutnlcalar ur.erinde durmak dogru ku tul cakt . B ıiteler doldurulmadan evvel bir kere de men 
~ ~kili ve Alman Hava na- değildir. Onun i<'in bu türlü fikir ve ru a ır u 
zırı Romayı ziyaret etti. Bu ziyaretin mütalcal"rı sadece 1-ilnbir türlü siyasi auyu ile çalkanacaktır. 
1ebebinl tah ederken: "Alman Hava dedikodular arasında kayd ile iktifa 5 - Yıkanma yerindeki kullanılmıt ıular, doğrudan doğruya 
nuırı istirahat etmek f<:in ttalyayn etcmk lazımgclir. ğıma merbut ıakarah sifonlu yalak lan. akıblacaktır. 
gitti,, deniliyor. Fakat fikrimizce bu 6 - Su depolarında yere gömülü ıu küpleri bulunmaıı yuaktlf'• 

llitler'in YıU:lönümü: d• it tUrlU izah tarzı efkarı umumiyeye ka- 7 - Şiıelerin a.ğızları içi kalaylı varakla tecrit e ılmi§ mantar 
naat veremez. Tahmin olunabilir ki bu k ı ·1 ka t l kt 

30 İkincika"n Al ad H'tl . apıu ı e pa ı aca ır. 
ı ziyaret İngiltere ile tt:ılya. e.raqmdn un many a ı erın k b · ka l " • d h · 1-Vakia talya Akdenize sahil olan isbasına "'ecti,-;.i günu"n do"rd·· .. 1_ 8 - Büyük ve küçü ütian ıu p arının uzerın e anıı men 

.. .ı~. t aktedilen Akdeniz nnln~m:ısr ile nJfi. • ~ı " • • uncu yı ı,,.a 
gözU olm-.u5"4A ngiltereye kah olacaktır. dönümüdür. Simdiden bu yıldönümü- suyunun havi olduğu ve dolduran müeaıesenin iıim ve adresi açı-:'"'" 

Akdeıılı. anlaşma.sile kabul et- nU kutlamak maksadile hazırlıklar yazılı birer etiket yapııtırılacak şitelerin ajızlarında da aynı veçhıl• 
-.kat ... _,ya tn ·ıtA k Zira Akdeniz nnlnl'l_masmı neFreden 

• ~a .ıuu gı "reye ar- '' yap1lmnktndır. Fransız gazeteleri Hit- birer kontrol etiketi bulunacaktır. 
: '"Ben kendi hesabıma Akdeni% sa- Fransız gazeteleri Montrö konf eran ı 1 1' 

a arazi istatukosurtu muhafaza- esnasında İtalyanın Adalar deniz.inde- er'in bundan istife.de ederek Alman 9 - Depoda veya dükkanda bulanık, tortulu su bulundurnı• 
söz verdim. Almanya hesabına ki Leros adasında Almanyayn bir hn- k~nu~uesasi~i~i. ~eğistirece~n!, Ra- veya kimyevi vasıfları değişmit su satmak ve yahut muhtelif sulstl 

yıştag meclısını ılga edecegını, Ba.cr • • • 
..-llllJ[IYJ.. bir taahUde giremem., tnr- va UssU verdiğinden bahsettiler. Bu Yeki1lig-i Göring'e bırakarak k nd. : bırer kontrol etiketi konacaktır. 

b. ""·ı· arada İngiliz • İtalyan anla.f1llasilE' e ıs· o S d l d t ·· t k • · B l d
0 rl•" ır cevap vereuı ır. nin yalnız Almnnyıı cumhurreisi ola- t - u epo arın a suyun evzıı ve a aım.ı e e ıye mem.u 

F ... --"'n'-rind AI k ti · bu hava ilssU vermek taahhiidilnUn d ld l l b b -- ~ e man uvve erı- rak kalacağını yazıyorlar . rının nezareti altında yapılacak ve o uru an fite er maz ut ır t .... 
faaliyeti hakkında h be ı ı geri alınması ihtimalini de söylediler p· h · ' a. r er ge - Hakikaten İtalya Montrô konfernnsı Fakat bu türlU neşriyat tabii ola- kilde mühürlenecek veya bandrol konacaktır. ıyasaya mü ürsıı 
~=i::n ~~=ene t~a.;;~ eımasında AJmıınyaya on iki adalar- rak tahminlerden ibarettir. veya bandrolsüz şişe çıkarmak veya dükkanda bu gibi ~i,eler bu)uır 

etmeleri ihtimalinden bahsedil- dan bu tarzda ret.ifade etmek jçin bir lskenderım Meselesi: durmak yasaktır. 
baflanmıştır. Fakat bu haber- taahhüt altına girmiş midir? Girm' ı-;- 11 - Bütün bu ameliyeler yapılırken bilcümle müstahdemleri klf 

veren kaynaklar gene bu ihtlma- se Akdeniz statukosunu muhafaza et- fskenderun meselesi Milletler cemi- uçuk ayakkabı ve beyaz gömlek giyeceklerdir· 
Futa Alman faaliyetinin resmi mek yolunda yaptığı taahhütle Al- yeti konseyinde ayın yirmi birinde Muvakkat madde - lıbu talimatname neıri tarihinden itibareO 

"1ett:e teeyyüt etmesine bağlı bulWJ- manynyn verdiği söz telif olunabile- konuşulacaktır. Fakat bir gUn evvel, dört ay aonra mevkii tatbika konulacaktır. 
u btldirdiler. Gene bu arada ln- cck midir? yani ayın yirmisinde TUrk murahhM- Büyük damacanalarla ıetirilen menba sularının küçük kapla,.. 

ile Fran.sanı t ah·1ı Bu suallerin ifade ettiği mana ile 1 ·ı Fr 1 
n spanya s ı e- Alman - İtalyan mUnasebatmın son 'larık te ansıkz murahas.anG larasmda taksim edildiği yerlerin tabi olaca klan ııhhi ,.J&rtlara dair netri tart" 

Pirene tarafından kara yollarım ı ema.<i vu ubul:ıcaktır. e ecek haf .. b .. k.. b"k k 1 ak ·· Sehit 
oka altına alacakları duyuldu. F 2• bir ka.ç ay irindc a!dığt F"kil göz önil- ta. bugünlerdP lskenderun meselesinin inden ıtı aren dort ay sonra mev n tat ı a onu m uzere • 

bu meseleden bahseden Fransız ne getirilinıe AJm:ın hava na.:rnnrn yeni safhası hakkında ilk intibalar Meclisinin tasdikinden geçen talimatname yukarıya yaulmıftır. uıı-
teleri bu tarzdaki abloka planlan- Roma seyahatindeki mnk~a~ Ye mana aksetmeğe başlıyacaktır. ti olanların malumu olmak üzere ilan olunur. (8.) (260) 
tatbik kabiliyeti olmadığım yazı- bir dereceye kadar anln.c;ılabilir. Onun için bu meselenin varacağı • . . • • • •· 

lar. Japonya t•e ispanya: yeni safhaya dair kehanette ve tah- Belediye Zabıta Talunatnamesınm ;436 ıncı maddesının zeytın y•• 
Bundan sonra Fas meselesinin ba.... minlerde bulunmak yerine hadiselerin l ıara ait kısmı "Zeytin yağlarının ausam veya pamuk yağlanndsJI 
bir aephesi daha vardır: Fas etra- P' hafta içinde .Japonyanın dn hergünkü seyrini yakından takip et- yalnız birisile ve niabeti <"(: 25 i geçmemek ve kapları üzerinde k•• 

Fransız - Alman münasebatı ispanya inlerine karrntığına dair ri- me1c daha doğrudur. rııtırılan yağın ismile nisbeti gösterilmek ıartile mahlut olarak satıl•• 
nft!coirken Alman ekonomi nazırı vayetler çıktı Alman ·ı J 1 SiM US L•f' "'Scbacht'ın Parise gideceği · ya 1 e aponyn A bilir.,, suretinde tashih ve "Tereyağı ile sade yemeklik yağların ~il 
~~~~~~~----------.-~------,~------------bp~~b~r~ı~~d~,,~~~~~~~ 

Fransa ile İtalya arasında ekonomi ........ 1 .-EK de ------- olanlarm malUınatı olmak üzere ilan olunur. (B.) (261) 

mda bir anlaşma yapılacağı ri- H uh ! ı: • d dola rk K,._..,f bedel01 3193 ı·ıra 6 kuru~ olan Topkapı, Maltepe askeri il• yetleri çıktı. Bu rivayetlere göre. ~vanm m a eıebn en yı Tü çe sözlü filmimizi göremiyen ~ x -.1" 
.rıızıerle Fransızlar AJm.anyaya e- binlerce müıterimizin arzuau üzerine sesine giden yolun tamiri açık eksiltmeye kon~l~uştur. ~etif evr fıl· 

omik yardımlarda bulunacaklarını L 1 H d • ç k h ı ve şartnamesi levazım müdürlüğ\inde görülebıhr. lateklıler 2490 • 
diriyorlarmI§, ancak kendilerinin, ore ar 1 - ocu ırsız arı h kanunda yazılı veıikndan başka Bayındırlık Direktörlüğünden.":t 

TCJRKÇE SCZLD fi O mi ile na benzer it yaptığına dair veıikave 239 lira 48 kurut~~~. ilk te111ırıd• 
------------------·: 
,.arasız muayena kuponui 

HUIUlll doktorumw: Puarteet İ 
eıt aat on bq buçuktan )'irml)'l i 

kadaı' caızetemlz ldarehaneshıde eu: 
.-rte8I sblert de aat H ten 11 a! 

Lllell Tayyare apartımanlanl 
_.,..,,.....- dalJ'e 11ç nmnanda dalma okuİ 

, 1ı1.,.1atıımm yocH kupoo mukablltndei 
kabul.... i -·· ............................ __ 

makbuz veya mektubile beraber2 - 2 - 937 salı r.unu saat 14 Cinayet Masası oaimiEncümende buıunmalıdıııar. <t.> <21sı 

SEZAR r ilmi Felsefe -1 Franm:ca sözlü büyük HEYECANLI ve MERAKLI ŞAHFSER 
BiRDEN GÖSTERiLECEK.TIR 

Bu~Un 1 P E K' d e 2 film birden F
""" tercümekülliyatm.ı..ı.ı..1 rDün •• Yonn IGhplanndanmr J 
Fiyatı 40 kuruıtur 1 . Fiyatı 40 kuru1tur 

----ı. 





ı- KURUN 

1 lstanbul Levazım :lmirliği ,, 
Satınalma 

Komisyonu i anlar1 J 

~ 

İstanbul Asker konağında bulunan 
kaloriferin tamiri 19/ 1/ 937 salı gü
nü saat 14,30 da Tophande Satın -
alma Komisyonunda pazarlığı yapı
lacaktır. Keşif bedeli 999 liradır. ilk 
teminab 75 liradrr. Şartname ve keş
fi komisyonda görülebilir. istekli -
lerin prtnamesinde istenilen belge -
lerle beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. ( 303) ( 23 7) 

Ordu Hastaneleri için 200 adet 
sırlı su kovası 22-1-937 cuma gü
nü sa.at 15 de Tophanede sabnalma 
Komisyonunda açık eksiltme ile alı -
nacakbr. Tahmin bedeli 340 faadır. 
llk teminatı 25 buçuk liradır. Şart -
name ve nümunesi Komisyonda gö
rülebilir. isteklilerin belli saatte lca -• 
nuni vesikalarile birlikte Komisyo -
na gelmeleri. (276) (77) 

• * • 
Ordu Hastaneleri için 60 adet te

ferrüatile beraber Semaver 22-1-
937 Cuma günü saat 15,30 da Top-

hanede satmalma Komisyonunda a
çık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 900 liradır. İlk teminatı 67 

buçuk liradır. Şartname ve nümune
si Komisyonda görülebilir. lsteklile -
rİn kanuni vesikalarile belli saatte 

Komisyona gelmeleri. (275) (78) 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Hepsine biçilen ederi 22770 li
ı a olan 16500 kilo pamuk çorap 
ipliği kapalı zarfla eksiltmeye ko· 

nulmuştur. ihalesi 2 şubat 937 
salı günü saat 15 dedir. llk temi· 
nat 1707 lira 75 kuru,tur. Şart
nMnesi parasız olarak M. M. Ve· 
kaleti Satmalma Komisyonundan 

alınır. Eksiltmeye girecekler ka· 
mmi teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya-

zılı belgelerle birlikte teklif mek
h:plarını ihale saatinden en az bir 
saat evvel Ankarada M. M. V eka-

leti Satınalma Komisyonuna ver-
meleri. (572) (233) 

.. * • 
Şartnamesindeki değişiklik do • 

layısile dört adet muhtelif tezgah 
yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. Tahmin edilen bedeli 
17000 lira olup ilk teminat parası 
1275 liradır. ihalesi 4 mart 937 

peqembe günü saat 15 tedir. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü maddelerin -
de istenilen belgelerile birlikte te-

minat ve teklif mektuplarım iha· 
le gün ve saatinden en geç bir sa

at evveline kadar Ankarada M. M. 
Vekaleti Satmalma Komisyonuna 
venneleri. (571) (232) 

lstanbul Komutanh~ı 1 
Satınalma 

Komisyonu il3nlar1 
'~-:: 

Gülhane hastahanesi için 37 
çeşit asabiye, 22 çeşit bakteriyo. 
loji, 26 çeşit dahiliye ki hepsi 85 
kalem alat üstenci nam ve hesa
bına açık eksilhne ile 3- Şubat-

ı 937 Çarşamba günü saat 15,30 
da yapılacakbr. Muhammen tu -
tan 850 liradır. Şartname -
si her gün öğleden evvel komisyo. 

numuzda görülebilir. isteklilerin 
68 liralık ilk teminat makbuz ve
ya mektupları ile beraber ihale gü

nü vakti muayyende F mdıklıda 
Komutanlık Satınalma Komısyo. 
nuna gelmeleri (265) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında • • 
On sene ve daha fazla müddettenberi sahipleri tarafından aranılmadığından dolayı 2243 ve 2999 numaralı kanunlar mucibince rrıı.ı~t 

banlia ve müesseler tarafından Maliye Vekaleti hesabına muhafaza edilmek üzere Bankamıza Clevredilcn esh anı ve tahvilatm cins ve milcdarlafl 
sağıda gösterilmiştir. 
. işbu esham ve tahvilatm, Bankamıza devredildikleri tarihten itibareniki sene içinde sahipleri veya varisleri tarafından ellerindeki evrakı ıtl 
tenin ibrazı suretile idare Merkezimiz veya şubelerimize müracaat edilerekalmmadıklan takdirde 2794 sayılı kanunda teşkil olunan amorlismııJl ~ 
dığma intikal edeceği ve bu müddetin hitamından sonra vaki olacak müracaatlarm hükümsüz addolunacağı ilan olunur. (219) 

Mudi Banka Esham ve Tahvilat Sahibinin İsim ve Esham ve T ahyilatm Cinsi Devir T. Adedi Behet'. 
itibari~ 

20. 
Osmanlı Bankası 
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Osmanlı Bankası 

" . " 

" 
,, 

,, " 

• 
,, 

" " 
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., " ,, 
,, " ,, 

" 

,, 

Diyanbekir 
Akşehir 
Adana 

" ,, 

" 
" 

Konya 

" 
İnebolu 

,, 
,, 

" ,, 
Kütahya 

,, 
Uşak 

" 
" 
" G. Antep 
,, 

" Edirne 
,, 

" ,, 
,, 
" 

İzmir 

" 

,, 

,, 

" 
" ,, 

" ,, 

,, 
,, 

" ,, 
. " 

İzmir 

,, 

,, 

" 
., 

Tekirdağ 

,, 
" 
" ,, 

\ 

" 

" 

. " 

Adresi 
Cano Hıdır Köylü 
Osman Oğlu Ali 
Karabet H. Hayrabetyan 

Meçhul 

" 
,, 

,, ,, " 
Njğdali Alemdar Zade Necip 
Yüzbaşı Dr. Ziya 
Şeh Z. Ali (Bakkal) 
Ohanes Bahaduriyan 

.. " 
Ahmet Oğlu Tahir 
Kadir oğlu Ahmet 
Habip Oğlu Mehmet Kerimesi 
Fatma 
Yahya Bayraktar Oğlu izzet 
Samut Qğlu Halil 
Hasan Oğlu Hasan 
Azatlı Oğlu Emin 
lstratr Efemoğlu 

., Paleşlioğlu 

A. Mısrrhyan 
Osman Nuri 
Kocabaş Bayram 
Kocagöz Mustafa 
Antaki Naum 
F. Obegi 
Karsli Şakir 

" 
" 
" ,, 
,, 

" 

" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 

,, 
" ,, 

" Mustafa Fevzi Meçhul 
Ali Oğlu Recep 
Mustafa Oğlu 'Tahir 
Mehmet Oğlu Hasan 
Mustafa Oğlu AbdülkaClir' 
Ahmet Oğlu Sait 

" 
" ,, 

" 

İsmail Oğlu 'Arif 4 
,, 

Aghathangemos Architas Mp-. , 
Amagnostopoülos K. 

" 

,, 
" ,, 
" 

Buffel Eugenc.~ 

" " ,, 
" 

" 

" ,, 
1 

" .,, 

Baranowska Louıse de 

" 
Carouzo Marie 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 

Der Azaryan Hacı Setre 
Ec~le Grecque de Menemen 
(Ephorie) 

" 

" Gheorghiou Marina 
Hüseyin Oğlu Mustata 
Mehmet Lütfü 

,, 
" 
" 

Mınassıan Kırkor 

Mandikaş Zareh 
Nigogasyan Stepan 

Pantzaris Christos 
Sıtkı Mehniet 

" ,, 

" " 

" 
" 
" 
" ,, 

,, 

" 
" 
" 
" 
" 

,, " " 
Societe pour le Secours cies Meçhul 

pauvres de Sparta 

" 
,, 

Yusuf Nuri 

" " 
" " ,, ,, 

E. Actaris Biraderler 
Halil Oğlu "Mehmet,, 
Hıdır Oğlu Halil 
Ya?r Bekir 

,, 

Ahmet Oğlu Hııcı Ah.'llet 
Hacı Eğya oğlu Snhak 
Ahmet oğlu Tahsin 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

Fe:-edar.lı 

Ka~ıl::çı 

" 
" 

~ e;hul 
Selenköy 

Gios1r oğ?u Meh.~e Karacakılavuz 

ve Hüseyin f'..avu~ 

İbrahim c;~!;.ı Mustafa Ka~ıkçı 

1918 Dahili İstikrazı 
1918 .,, ,, 
Lot T urc Resepisesi 
T. Borcu Kesri Makbuzu 

,, ,, ,, 
1918 Dahili lstikrnzı 

,, .. " ,, " " 
Lot T urc Resepise:>İ 
Türk Borcu Kesri Makbuzu 
1918 Dahili İstikraz Tahvili 

" " " " 
" " " " 

" " 
,, 

" ,, " " " ,, 
" " 

,, 
tf ., ,, " 

t 918 D.:21ıili istikrazı 5 lik. 
tJ ,, ,, 1 lik. 

Mısır Kredi Fonsiye 1883 Tahv. 

" " " 1903 
HU8 Dahili istik. Tahvili 

,. ., ., 
1903 Mısrr Kredi F onsiye 

•t ,, " " 

1918 Dahili istikraz tahvili 
1918 Dahili istikraz Tahv. 

" " 
" 

,, 
" 

,, 

" " " " • f ,, 
" " " 

" " " " 
" " " " 1886 K ,.edi F onsiye Tahvili 

,, '. ,, " 
1904 -v:ı nan 'frllivili 

1912 " " 
1920 ,, " 

Anadolu D. Yolu ş;rketi tah, m r:; ':!c. 
,, ,. ., ., 1. ,, 

Türk Borcu Kesri Makbuzu 
Lot T urc Res~""'İtcsi 

And. Mümessil Senedi 
ıs•r Kredi Fonsiye lü83 

T. Borcu I' edr Mn\h:.ızu 

Lot T urc Resen isesi 
T. Borcu I' esir Ma1tbuzu 
Lot T urc R esepiı;esi 
1903 Kredi Fon siye T ohvili 

" 
,; . " " 

,, 
" " " 

1911 Mısır Kredi Fcnsiye 
1913 Dahili htil-raz 
1836 Mısır Kredi F onsiye 
T. Borcu Kesri Ma1·buzu 
Lot Tu.·c Resepi!esi 
Mısır Kredi F onsiye 1903 

" ,, 
" " 

" " 
1911 

Yunan tahvili 1920 
1903 Mısır kredi Fons=ye Tahvili 
Türk Borcu kesir makbuzu 

" " " Lot Turc Resepisesi 
Yunan tahvili 1904 

Banque Nationale de Grcce 
o/o 2 1 2 1912 
Mısır Kredi F ons iye 1903 
Türk Borcu kesir makbuzu 

" " " 
Lot Türk Resep;scsi 
1918 Dahili istikraz TahviH 
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Devamı yanındaki saqıf aaa 
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,, 

" 
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Aydın 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

Edime 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

" ,, 

" ,, 

,, 
Mersin 

Ufak 

,, 

" ,, 

Gaziantep 

E.bam ve tahvilit sahibinin itim ve 
adresi 

Ali oğlu Rüstem Oruçbeyll 
Furuncu Sokrat Spiro Meçhul 
Ahmet oğlu Murat Meçik 
hyu oğlu Eyüp ,, 
Kuru Arif oğlu Recep ,, 
Dede Z. Mehmet Emin Meçhul 
Muatafa O. Hacı Abdurrahman,, 
Atçalı zade Osman ,, 
Tabak Molla Ali ,, 
Dal Osman O. Mehmet ,, 
Koata Emanuel 
Georges Betakos 
Ali Efendi Z. Cemal 

,, 

" ,, 
Marie Kruşeva Hacı Zelo Meçhul 

,, ,, 
" " 

,, 
,, ,, ,, ,, ,, 

Dimitri Y akovides ,, 
" ,, ,, 

Konstanten Petnekideı ,, 
Rahip Y. Y oanidia ,, 

Değirmenci Süleyman oğlu Ömer ,, 
,, " 

,, 
,, ,, " ,, 
,, " " 

,, 
Hacı Haceryan ,, 

" 
,, ,, 

Alexandre Demetriades ,, 

" 
Latkani ,, 

" 
,, ,, 

,, " 
Pierre Simonides ,, 

" 
,, " Karabekir oğlu Bekir . ,, 

,, ,, ,, 
Kaptana oğlu Ömer ,, 

,, 
M. O. Kehayan ,, 

,, ,, 

Urfa namına Lohe zade lbrahim ,, 

,, 

Giresun 

" ,, ,, 
Yüzbqı Ahmet Muhtar Zahavi,, 

,, 
" 

,, 
" 

,, 
,, ,, " ,, 

Şevket Cemal oğlu Cemal ,, 
,, ,, " " " ,, ,, ,, ,, ,, 

Societe Generale des Routes 
Mefsuh tirket 

,, 
" 

,, ,, ,, 
" ,, 

" 
,, ,, 

Bandırma Filip T ohos Adelfotis 
Gaziantep Naum Antaki 

Karacabey 
Meçhul 

,, 
" 

,, 
Balıkesir Hotafi zade Mehmet ,, 

" " " 
,, 

Esham ve tahvilabn Cinsi 

" " " 
,, 

" " 
,, 

" ,, ,, ,, ,, 

" 
,, 

" 
,, 

" " 
,, ,, 

,, ,, ,, ,, 
,, ,, 

" 
,, 

,, ,, ,, ,, 
,, " " 

,, 
,, ,, ,, ,, 

Mıstt Kredi F onsiye 1903 
., ,, 

,, " ,, " 
1933 Türk Borcu Tahvili 
Düyunu Muahede resepisesi 
Türk Borcu kesir makbuzu 
ikramiyeli Panama tahvili 
1904 Yunan tahvili 
1886 Mısır Kredi F onaiye tah. 
1904 Yunan tahvili 

1933 Türk Borcu Tahvili 
Türk Borcu kesir makbuzu 

,, " ,, ,, 
Lo Türk resepiseai 
Türk Borcu kesir makbuzu 
Lo Türk resepisesi ve amortili re-
resepıse 

İstanbul umum sigorta Şkti.His.Se. 
1933 Türk Borcu kesir makbuzu 

" ,, ,, ,, 
Lo Türk resepisesi 
Türk Borcu kesir makbuzu 
Lo Türk resepisesi 
Türk Borcu keair makbuzu 
Lo Türk resepisesi 

Türk Borcu kesir makbuzu 
Lo Türk resepisesi 
Türk Borcu kesir makbuzu 
Lo Türk resepisesi 

Türk Borcu kesir makbuzu 
Lo Türk resepisesi 
Türk Borcu kesir makbuzu 

,. ,, '\ 

Lo Türk resepisesi 
Türle Borcu kesir m&kbuzu 

" 
,, ,, ,, 

Lo Türk reaepiaeai 
Türk Borcu kesir makbuzu 

Türk Borcu tahvili 
1928 Osmanlı istikrazı resepOOi 
1904 Yunan tahvili 
Türk Borcu kesir makbuzu 
Lo Türk resepisesi 
Türk Borcu kesir makbuzu 
Lo Türk resepisesi 

Devir tarihi adedi 

,, 
" ,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 

14/6/935 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 

.. " 
,, 

" ,, 
" ,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

1/6/935 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 

H 

" ,, 
,, 
,, 

" 

1 
1 
ı 

ı 

1 
ı 

10 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
ı 

3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 

23 
1 
2 

3 
3 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
3 
ı 
1 
3 
1 

2 
5 
8 
2 
5 
1 
1 

,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 
" ,, 
" 
" 

Beherinin 
itibari K. 

250 F. hır 

" ,, 
500 F. frangı 
. --

16 
400 

,, 

" 100 drahmi 
250 F. frangı 
100 drahmi 
500 F. frangı 
100 ,, 

20 ,, 

40 " 

8,80 T. L 
100 F. F. 
60 

40 

·-
40. 

40 

40 

40 

100 
20 

100 
20 

--· 
70 

500 

,, 

,, 

" 

,, 

,, 

" 
,, 
,, 

,, 

,, 

" 
100 drahmi 
100 FF. 
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• Denizyolları 
.. 

IŞLETMESi 

Acenteleri: Karalıcöy - Köprübaı: 

Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 
Han telefon~ 22740 

1 rabzon Postaları 
Pazar, Sah 12 de Perıembe 16 da 

lzmir Sür'at Postası 
Cumautesi 15 de 

Mersin Postaları 
Salı, Perıembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bartın 

iz mit 

- Cwnartes;, 
Çarıamba 18 de. 

- Pazar, Sah, Per
ıembe 9,30 da. 

Mudanya - Pazar, Salı, Perşem 
be, Cuma 8.30 da. 

Bandırma- Pazartesi , Salı 
Çarıamba , Per· 
ıembe. Cumartesi, 
20 de 

Karabiga - Salı, Cuma 19 da 

Ayvahk - Salı, Cwna 19 da 

TRABZON ve MERSiN posta· 
larına kalkıı günleri yük alm· 
maz (271) 

İstanbul 7 inci icra Memurluğun
dan: 

Şehremininde börekçi Veli sokağında 
4 numarada iken halen ikametgahı meç. 
bul Lütfi'ye: 

Dairemizin 36/ 3228 sayılı dosya&ile 
Serope tarafından aleyhinize Be
yoğlu 6 mcı noterliğinden musaddak 
resen tanzim olunmuş 30.2.935 tarih ve 
2580 numaralı noter senedile 160 liranın 
mafaiz ve masarif tahsili yolu ile yap
tığı ta.kip neticesinde tanzim olwıarak 
gönderilen icra emri mübaşirin meşru" 
batına göre tebliğ edilemediğinden bir 
ay müddetle ilanen tebliğine karar ve
rilmiştir. l~bu illin tarihinden itibaren 

' bir ay zarfında borcu ödemeniz ve bir 
itirazıruz varsa yine bu müddet zarfın· 
da tetkik merciine müracaatla yapma
nız, bu mUddet içinde icra ve iflas ka· 
nununun 74 üncü maddesine tevfikan 
beyanda bulunmanız ve bulunmaz iseniz 
76 mcı madde mucibince hapisle ceza• 
landmlacaksmız. Hakikate muhalif be
yanda bulunduğunuz takdirde yine 
hapisle cezalandırılacaksınız lüzum ic· 
ra emrini tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. 

(V. No. 20313) 

~--~-----------------~--------__,---~---~---------------De---vamı ____ diğ_·_er __ ye_vm __ i_gaz __ e_t_d_erdedir __ ~··~~~~l.-~~~~~--~-
~~niz Levazım !::;at.nal- Jandarma genel komutanlığı Ankara 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk llQ
hinıliğindcrı: 

a Komisyonu ilanları satınalma komisyonundan: 
't ah · 

Karaca oğlu Yusufwı Galatada Ye
nicamide Balıkpazannda Kur§uıılu han
da 12 numarada oturan Hüseyin oğlu 
Ali aleyhine açtığı alacak davasından 

sının e~!len bedeli (2574~ _lira (04) kurut olan (7642) adet 
dt 'sık l.ınp~u 1 fubat 1937 tarihi ne rıutlıyan pazartesi günü saat 14 
~" ekııltme uıulile alınacaktır. 

)atıda \'•kkat teminatı (193) lira ( 05) kurut olup şartnamesi komis· 
lat~ ~er gün parasız verilir· 

''-tt~ l(lılerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla ve belli gün ve 
8.aıınpaJada bulunan Komisyonumuza müracaatları. (256) 

1 
8000 delikli tuğla 

stanbul Defterdarlığından: 
~)ı ~~~~ Maliye Şubesine Muamele vergisinden olan borcundan do · 
l!~l~ f~U§suyu mahallesinin Şehb az sokağında Yatar zade Ha.san 

~diltn • rikasında tahsili emval kanunu hükümleri dairesinde haciz 
h ' ı~;karıda müfredatı yazılı sekiz bin adet delikli tuğla 18 -
llıttıtt_ f Pazartesi günü mahallin de satılacağından görmek ve bu 
~U~~ ~:da izahat almak iıtiyen lerin sözü g~en tahsil ıefliğine 

t arı ilan olunur. (250) 

lürk Hava Kurumu 
ş· E:iüyük Piyangosu 
'ttıdiye l< d b. 1 k. . . . • . 4 .. a ar ın erce ışıyı zengın etmıştır 

B :. ~~ keşide 11 Şubat 937 dedir. 
A}'r Uyuk ikramiye: 50.000 Liradır. 
(l~~a: ıs.ooo, 12.0CO, ıo.ooo liralık ikramiyelerle 

· OO ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

1 - Bir metresine 280 kunq değer biçilen yebnitten seksen beş hi- dolayı müddeialeyhe ilanen tebligat ya
ne kadar kıtlık elbiselik ve üç lira deier biçilen otuzdan kırk bin metreye pıldığı halde mahkemeye gelmemiş ve 
kadar kaputluk kumaı l/Şubat/937 Pazartesi ~Ü saat 10 da kapalı mUddei bir kıta senet ibraz ederek müd
zarf usuliyle Komisyonca aatm alma cak kumqlarm en az fiat teklif eden deialeyhin senetteki imzasını inkarı ha
iki taJısa da ayn ayn ihalesi caiz ola cakbr. linde istiktap istediğini ve gelmediği 

takdirde istiktaptan kaçınarak imzası-
2 - Şarbıame on yedi lira doksan kurut kafıdığmda komisyondan alına m kabul etmi§ sayılacağına dair gıyap 

bilir. Eksilbneye girmek i$teyenlerin kıtlık kuma, için 13150, kaputluk kararının tebliğini istemesi üzerine ma';ı 
için de 7250 liralık teminat, prtname ve kanunda yazılı vesikalar içinde kemece olvcçhıle yirmi gün müddetle 
bulunacak teklif mektuplarını belli gününde taat dokuzdan evvel Komis • muameleli gıyap kararının ilanen tebli· 
yona vermİJ olmalan. (6) (117) . ğine karar verilm!ş olduğundan 11.2.937 

tarihine müsadif perşembe günü saat 
14 de müddeialeyhin mahkemede bu

Ziraat Vekiletinden: 
• 

Vekalete bağlı Erenköy fidanlığında yetiıtirilen aşılı köklü Ame. 
rika asma fidanlarınm beheri beı kurut ve qısız köklülerin de be. 

lunması kanuni müddet zarfından itiraz 
etmesi ve aksi takdirde bilcümle vakıa
yı ikrar ve kabul etmiı sayılacağına da
ir işbu gıyap karan m'.iddeialeyhin ika· 
metgahının meçhuliyetine mebni gaze
te ile ilan olunur. 

heri on paradan ve İstanbul Ziraat mektebi ve Manisa Amerika as- ------------
ma fidanlıklarında yetiıtirilen aııa ız köklü asma fidanlarının beheri 
de onar paradan fidanlıklarda satılmaktadır. isteklilerin doğrudan 
doğruya adı geçen müessese müdü rlilklerine müracaatları ilan olu· 
nur. 

lstanbul meb'us 
heyetinden: 

(65) (240) 

f 
. 1 

te tış intihabatı 

General Şükrii Naili Gökberk den açılan latanbul meb'usluğu için 1 
Halk Partisince Zira.at Vekaleti M üsteıarı Atıf Bayındrrm namzet 
gösterildiği ilan olunW"· · (262) 

lstanbul Yedinci icra Mcmurlu• 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı haciz alt·na alınan 
5 parça hah, bir gardirop, masa ve ay
nasile beraber eşyanın açık arttırma su. 
rctile paraya çevrilmesine karar veril
miş ve satış 19 Kanunusani 937 tari
hine müsadif salı günü saat 12 den 13 
çe kadar Sultanhamam Münevver han 
36 numaralı mağazanın önünde satıla

cağından talip olanların muayyen saat· 
te mahallinde memuruna müracaat edil
mesi ilan olunur. 

(V. No. 20316) 
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Zararın öniine {{eçin i=. ı·c 

Elektrilt· sarfiyat ı ile. ziya 
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l(!)J ampullerini isteyiniz. 

Del.·alume11li 

amp11Ueri asgari sar:ftyat1 Vat ile giisteril111iştir. 
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Candan Ge 
Uzun İ§ ömrü dileklerine teşekkürlerim 
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en 
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ÇAPA MA A 
22 YAŞINDA M. Nuri Çapa 

. . ·. . . ~ .. ,,: .• ı .. ~~ 

l
lil BOZKURT 

· TtlAŞ BIÇAGI 
B 1 Ç A K L A R 1 N ASIDIR 

1 numaralı SERT 2 numarab yu 

o.o t>! 

muşak sakallar için yapdmış ~e tra§ 
olacağınız günleri bıçaklar kena · 
nnda gün isim1erile gösterilmiştir. 

Tür1< iyede: 
O Z T O R K ISlMLl VE 

OZ TÜRK SAHİPLi BIÇAK YAL 
MJZ BOZKURT VE HALK TRAŞ 
BIÇAKLARIDIR. BU BIÇAKLAR 
HER TÜRKÜN BIÇACI OLM A· 

~©ly©ınO©ıtr· 
• • 

Y·ENI SE 
bütün yeni model ş A P K A levazımatı .. ızı yaını:ı 

iSSiS de Bu ab· n .. z. 
Beyo~l u Tü,., el Meydanı C.ns z soKak No. 7 T_ ı tarı: 40S6~ 

-

Muhammen bedeli 81000 lira olan 60000 adet çam travers 28-1 
--937 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
l>inasmda satın almacaktır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 5300 liralık muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikalan, Resmi Gazetenin 7-5-1936 gün 3297 No. b 

• 

r 1 

Dr. Haf 12 Cemal 
LOKMAN Hl<;h.ll\1 

Dahiliye Mütehauısı 

Pazardan başka günlerde öğtedeıı 
saat (2,5 tan 6 ya) kadar h...anbuldll 
yolund:ı. (l04 ı numaralı hıısust kabili 
lıııstaıannı kabul eder . Salı, cumıırtc.9 
terl sabah "9,5- 12'" saatleri hakiki fU 
mahsııstu r. Muayen<'hanc vr ev t 
223{1 . ı..:ı ıılık telefon : 21044. 

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

nüshasında intişar ebniş olan talimatname dairf!sinde alınmış vesika ve 
~:!:~!~rini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri la - ~--·K_U_K_U_N-•d•oıeıık_t ... or,.,ll~ 

Şartnameler beheri 405 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa Necaeddin Atasaf!tlfl 
Eskişehir ve İzmir veznelerinde satılmaktadn-. (148) Her guu Iö,au darı ıu yt kad,r 

Lalelıde Tayyar e apartımanınrıD' 

1 M h b d l. (227400) l" l 20 000 k b da daıre 2 numara 3 de hastnlllf1 u ammen e e ı ıra o an . ton ri le Alma n 

UDIR. 

/

maden kömürü 3 - 3 - 1937 çarşamba günü saat 15,30 da kapal ı nı kabul eder. Cumat1P ı günıerı 
den 20 ye kadar muayene parıı!ıt 

~~~~~~~~-!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ zarf usulü ile Ankarada İdare binasındasabnalınac~br. ı rr. ~ 
Bu işe gi~ek ist.i:.enleri.n (12620) li~alık muvakkat teminat ile l':o-_____________ _. 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~fı kanunun ~~n clhgı vesık~ar~ resmı gaze~nin 7 ~ 5 - 1936 ~ 1 gün ve 3297 numaralı nüshasında inti ~ar etmiş olan talimatname da 

KURUN 
Muhakemııt Şubeleri amir ve m emurluklnrı için evvelce ynpdmış o -

lan ilana ektir: 
l - Hukuk Fakültesinden mez un olup da bilfiil hakimlik yapmış o -

lanlar imtihana tnbi tutulmıyacaklardır. 

2 - Diğer talipler için imtihan mevzuu aşağıda gösterilmiştir. 

A - Kara ve deniz ticaret kanunlarının nakliyata, avarya, ve hasar 
ta, ticaret taahhütlerine; 

B - Borçlar kanununun umumi h ükümleri ile kira, teminat, hizmet 
akitlerine; 

C - Ceza kanununun esaslarile devlet emvali aleyhinde iş enen cü -
rümlere; 

E - Memurin Muh'\kem!lt, tal s:li emval, icra ve iW ~ I· nunlanna ; 
miitealli < J.;;kümle;:le inhisar mevzuatını ilgilendiren bir işde kanuni tat · 
bikat. (206)_ 

İresinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı giin saat 14,30 a ka dar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. l 

Şartnameler (1137) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (274) 

~---.... ------------------------·· İstanbul Beyoğlu ve Y eniköv daireleri. 

TÜRK ANONiM GAZ 
ŞiRKETiNDEN : 

• Şirket kendi makbuzu olmaksızın memur ve İ!Çilere hiç bir 
~uretle para vermemelerini sayın mii~te;·Herinden diler. 

193 7 senesi hüvivet varakaları '!l·i renktedir. 

Abone şarusı-• 
Yıllık 6 aylık 3 .ırliJr ,t.~ 

Mcml.,kdımizdc 7 ;o 4l 0 2)5 1 !n 
Yabana )erle.re 1 JSO n.; 400 P" 

Poııııı Bırlığinc ı 
0 

ısD 
gırmı)c rı yerlercl 1800 950 50 

T urkıyerı ın her posta mcrkt:ıinJe KU~lfl'' 
• bone yazılır 

Telefon 
1d:ıre: 24370 
Yazı işleıi• 21413 

Pos!<l kutusu: 4& 
1 elı:rııf adrcal: KURUN lstl>nb111 

lla· ıldı ı;: ı yer: lstıınbul Ankara Caddpl 

VAKiT Yurdu. 

Sahih: ASIM US 
N• ~iyaı c!ırekluru: Refik A. Sevcı.n6;J 


