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100 ara 

lnıanyadaki görüşmele
rin gizli kalan tarafı 

~Orta Avrupa meselesi mi? 
ltıe .. •an Avustıuıryada bir revıArn yapılmasını 

lleırı sıüıırdüiO sannec:llllVOr 

ık \rust 
ler n· may·ş 

. 1-titıerci bir teşkilat ~ulundu 
111 ') Viyana· T oplanbda hazır bulunanlara, 
ıas'ı •• t Paris, 22 (Husuaı - kralcılık hareketi §efi B. Vieaner ta· 

:. 
1 

m US e• dan bildiriliyor: ı:. • • aJI günü raf.ından b. u.gü·n· A.vusturvada bir 
'lt k Prens Ottonun 2J ıncı Y'7 1 k J 1 la • • •• b .

1 
pılaD meıasınl es· nll yon I l l'._UZ yırmi bin kra!hk 

~ r nıçın ~a~~:~~ ;:~;ütbir nü~ayif. o~nıUf, taraftarı o!dugunu bi!dirmiıtir. 

~;:~~ '!!~~!:ndan ha!Sliğ;i;&;i·m·~ ü sıe;~,;·ı;; 
'*ti oıa,, bu idari ve ı A 411,,,,ıetbtı in fiUgıJt AtatOrk'On başk~n ı'lıllında yapı· ~111111 tta faydalı ola- Ban Veklller heyeti. lçtlmaındakl 

cag, meydana · karardan.sonra 

~~l~~~:1ı~1şıır . . istifa ettilei• 
b\ıiat~ l aşkanhğı altında, 

Vck~U arın da iştiraki ile 

~ ~~~~~~:1e?:eclt~. bu müste-
~ ... goı u. 

b tc iştirak eden siyasi 
~ k{i~ karar üzerine istifa 
Ctk ~ er .. ~~~ünlerde hüku 
ı; tir. t.'un B .. u~uk Mille.t Mec
tıı~ltı~ 'tan layıhası teklıf edile 
,~u·~ }'~. Y!n geçen seneki iç· 
!İrıı·~,t::'l~Ja 1 .hır kanun ile siyasi 
) i j~llcli. ~~1 ıhdas edilmesi sebep 
~ti~ lctt~·~ssa cumhuriyet re
~~ ~tUk fi~r· li devlet ad~mları 
n~İ l}ı)'Otdu 1 bu sebeplerin ba
::ıtt ~}ıat~. · İkinci derecede 
ti,... •rıecı·~atların \ ' k"ll · ı, ~rı ta ı8j • e ı er ı e 

1~~l' ?\~im ar~smdaki münase-
~~rı 0~du. B·hızmet edeceği dü
~tU ~!tirak •zz~t . .siya.si müste-

t ~tb~at1 .• c.t~klerı Vekiller 
~ ~lcr- ıkqt &osterıyor ki bugüne 

·,. ~~~:111 b\! stahasında elde edilen 
'C ·ı.ı.. c..cıkil" t 'hd d ~~711 lllak .a ı ı as e er· 
~~ ..ı l>'cce ... sat ve gayeyi te· 

'lo"\-. "o~_ gı anlaşıbwıtır 
~·ı ~" "'' UStJ :t' • ~ 'llbit) lı~el l ' nazariyat bakı· 

;,~Q\ ı cı-: o an b .d A ~ ~ f ' 11'\ t b· u ı arı ve siya· 
~tyda ayda]~~_ıkat ve filiyat sa· 

~e.aı tıa çık ıt tesis 1Jlamayaca· 
~ ~ ntUst tnıştır. 
\1l'~~~b\!s}:;ar olarak intihap 
~ ~ ~et ~ah7 ?emen hepsi yük 
\~ ia tabet bı şahsiyetler ol· 
ı,, ~tq tifadcy_tatbikatt.~ kendile
tcdi) YckiU ı zorlaştır!'ln en esas 
~ ir~inderc ait salahivetllerin 
. ttll, hCtj gc];n Yahut edilmeme· 
i ttha •Yordu 

.ı ti~ llRi b. \. ' ı.. ~ı ll\·.. ır ekilin salahi-
~ ·•ı ta Usteca . lltı add··..ı·· ara devretmesi 

Ilı \ti\ u.,\ın\i . l ' ~rır· ner mucıp o uyor-
<L, ı t ıcesi . . 1 . ~ \rr ~İrler ıse ış er üzerin-
~ 1&t~•lrncdi'"~RPtv~rdu. Snlahi-

1 
d ~va~i miisle§{Irlardaıı:- -

sti/a e eıı; ) . Jı Nıuııoıı Meııemeıı cioğlıı (lıariciye); B· Necipoli K;Jylika 
(Soldtııı saya · (Mi7li MiUla/aa); B. Abditlnmttalip (Dalıiliytı). 

A A.) - Su gece~- oldu. Siyası mUstePl'Jığm mzurnsıur 
Ankara. 22 ( · , · de Reisi- luğu Ur.erinde mil§terek kanaata va-

vekil Celal Bayar ın evın. ' . rıldı. Buna göre kanunların te~ilinin 
. •a.setinde vekıller ve sı- ·- ) 

cumhurun rı~ . f kte bir içtima (SOJJU aa. 6 81' 3 yasi müsteşarlarla bır 1 ___ _;. ______________ _ 

· · SUrf ye Başvekili 
. .. eehrlmizden geçerek parise gitti 
Dün gece v •• •• d .. k 

Fransa hükUmeti ile goruş u • 
ten sonra dönüşte Ankarada 

da temaslarda bulunacak 
~ suriY~ ~vekili eemn ı.turoum. re- Kısaca: 

fakatinde hususi ka ...... _ .............. - ... 
ıeın direktörü ve re- Jstanbufun Lunapar-
tikaıarı olduğu hal- k 'I IJt! daimi St!I gisi 

ŞchrtmWn aeyoğlU ııemUnde birçok eğ
lencclerl lhUV& edecek bir ·•ı..uncpark" kur-

ld 
ısunu ıııt-renıyoruz. 

mak tasu"-uru o u,, " 
HattA ehlrcillk mUtebasııtaı Prost, latan· 

§ ken bunun verini bile 
bulun ph\nını yapar " 

tesblt etmif· 

de, diln akşam To
ros ekspresle şehri: 
miZC gelmiş, istas
vonda vali muavini a. JIUdai Karata
ban ve diğer ıa.tlar 
ta rafından karşılan '\ vek:tlat b~f.takdırcle de siy:ı

tı iı~ \> 1lietin un arzulara rağ-
'l a ... · "anla d b Cc•nil Miirdil111 

) '"t c..tYet' • rm "l ir nevi ' 
rnıştır. . 

w• i pcrapalasta yıyen 

Diğer ta~t8Jl geçen dokuzuncu yerli mal· 

ı ...ı-'~ n ..... 11ra lstanbulda daimi blr 
ar ser,,.,,... "" .... 

sergi kurmak dilfuııoıuyor . .Acaba bu 11- tc-
§CbbUs birle~tırııemez :ıni? Sergi binasını da 
LUnepark"a yakın bir yerde seçmek kabll 

11" r. •ne , .... 
ql\ \JrıcJ Cıuşuvordu. 

"l >'ı er Atat" k" d r, acatk . ur ·un bu sene 
' lt altıd en ısaret etti-· d' k 

h l'rıilleta tniihim bı"rgıd'" ırte 
~~er ve us ur 
~ı ~t 1 İtin tc:~leketin ha.vır 

1ta. Cdilcc k ır alırken takip 
~~c te0~·ı .olan C:i.isturların . 

Ya h 1 ere değil, clqğru
ayata ve nmeli tec-

Ası n Us 
fRon • eo u. •"lrı. n Sii. 5) 

Ak 
m vemcgın .. .. şa • . . kendisiyle goruşen 

Suriye Başvckılı, h ti hakkında de· 
muharririmizc seya a 

miştir ki: . m Bir ay kadar 
· gidıyoru · "- Parıse !!ım pönUşte Anka-

Fransada kala~~ gÜn kaldıktan son
raya uğrnya~ak uçöncceğirn· Bu mUd
ra menıleketım~. durnet ricalinizle tc-
det zarfında )luk .. 

ı d d
ahi bulunacagırn·· 

mas ar a .. . 
(S01ttt-. 6 .ıiı j) 

değil mJdir ! 
Bilhana serfinl.n. LUnapark dolayıslyle 

edeceği ısU!ade çok bUytlk olacaktır. zaten 
§imdiye. kadar ne )<adar sergi açılrnıpa, ı..u
napark cgıcnceıerfne benZeyen bU1 tesisat 
kuruımu~ur. AvrUPB sergileri de ayni IJU· 

retle hallttn aıtU<asını celbctmcğe çnlı§tyor. 
Bizim için çok uyıun bir fırsat •;arken, 

böyle bir !ikri ııcrl aunnekte fayda ıörUyo-

Atatürk l}ar se1.1ahcıtl.arrn'clan dönü§te Anl«ıra istasymıuttaa kmıdilcrini 
- 1oarŞtü:ıyanü:ır araaında. ... 

r---rıı- Atatürk'ün- ._.w,, 
seyahat intibaları 
Büqük Önder diyorlar ki: 

· ·Btlllln merkez ve dolayılarındekl TOrk· 
lerl Babaları, Anaları ve çocuklarlle 
gUrdUm. Çok sevindim. Yüksek me

deniyet temellne şahit oldum. 
Ankara 22 (Telefonla)° - B. \ :zanç, bunları Ulu Türk milletine 

lsm~.il Müştak Ma~on bug~_n· bild.irmek ~ir g~eteci. için vaz
kü Ulus,. gazeteaınde Atatur- geçılmez bır vazıfeydı. 
kün Doğu seyahatine ait intiba· Atatürk.ün bu noktaya tevcih Iannı nqretmektedi~: Muharrir edeceği ıırlc. vic~ları aydı~lat· \ 

• yazısında ezcümle §Oyle dıyor: maya ve kanaatlerı yapıp yogur- I 
\ Çeıit çeıit mevzular ar•sında maya yarayan başlı baıma bir = 
E dolapn konuımalar bir aralık amil olacaktı. Bu mülahaza ile ~ 

, 

tekrnr Do~ seyahatine intikal Atatürkiin sözlerini zaptettim. ~ 
etti. Bu seyahatin Atatiirkte bı· Memlekette on bjr vilayet • 
raktığt intibalan öğrenmek be- merkezi ve c:lolayı)anru gf'zdim. \ 

&. nim için baha biçilmez bir ka· (Sonu Sa. 6, Sü 3) ı 
·~ _._•""'"'"""-""""°""""'"''""lltllıtllflllllllllllınnıı11ıııııın1nıı ın1111ıııııı11111111ııııınnıı1111111ıııııınıı11111' 

Paı is şehri ve nezaret
ler sıkı kontrol altında 

Zabit kıyafetinde dUrl meçhul şahıs 

Fransız Harbiye neza
retinden mühim evrak 

kaçırdılar 
Bazı ecnebi hUhOrnetlerle slllh fabrlkatorlarmın 

hazırladıA• sulkasd tetebbUsUne 

iki milyar Frank harcanmış 
Paris, 22 (Hususi)-Hilkfımcte kar-ı 

şı sUikast hazırlayanların, silah fa~ 
rikatorları ile faeist ve müfrit sağ ce
nah mensuptan olduğu anlaşılmıştır. 

lbtiyat zabitleri ile bilfiil hizmette 
olan yüksek rütbeli zabitler bu teş
kilata girerek yardım etmi§lerdir. Ba 

(Sonu: Sa.. 6 8ü. 4) 

Fransaga Kral 
Yapılmak istenen 
adanı lsvlçreden 

çıkartılıyor 
Paris, 22 - Fransız hududundaki 

tsviçre polisinin, son zamanlarda, Pa
risle Cenevre arasındaki f}Upheli gidip 
gelişlerin ve Fransız, kraliyctçilerlnin 
Jo"Tansa tahtının varisi saydıkları Pa
ris Kontuyla. yapılan gizli görUşmele· 
rin doğurduğu gUphe ilzc.rine yapılan 
tahkikatta, hazırlanan ihtilalde Paris 
Kontunun da büyük bir rol oynadığı 
anlaşılmıştır. 

Paris hUkumctinin talebi üzerine 
lsviçre hükumeti Paris Kontunu hu
dut harici etmeğe karar vermiş ve 
kendisine 24: 11aat mUhlet verilmi§tir. 

ÇORU 
il ve 
Yarın çıkıyor 

Doğunun güzelliklerle bezenmiı Çonı
hu en §irin vilayetlcrimizdcn biridir. 

Niyazi Ahmed 
Kara.deniz seyahatinde Çoruba. uğra.-. 
yarak birçok mtilakn.tlnr yaptı. Kval"&
han bakır madenini gezdi ve alakalı 

bir yazı serisi hazırladı 1 

Yarın okuyacağınız 16 sayıf alrlC ço .. ) 
RUH iLAVEMiZ size bu villlyetiıı gü·' 
zel resimleriyle enteresan mevzularmt 
• , toplu bir halde verecckürıj/ı 

I ., 
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lelıir İil!eclisind~ dü~ konuş~fantfilı 
Margarin nası l bir 

yağdır? 
Sıhhat müdürü dinlendi, 

lar vaki oldu 
itiraz-

Şehir Meclisi dün saat on beşte i· f 
kinci reis vekili Ba.y Tevfik Törenin 
başkanlığında toplandı. Geçen celse
nin zaptı okunurken bazı itirazlar ol
du. Zabıt ilzerinde tashihat yapıldık
tan sonra ruznameye geçildi. 

Baytar mUdilrlUğU ı;ehre getirile : 
cek ve §ehirden çıkarılacak hayvan
ların geçirileceği yollar hakkında do
kuz maddelik bir talimatname yapa
rak Şehir Meclisine vermiş, meclis
ten de Mülkiye ve İktısat encümenle
rine havale edilmişti. 

Encümenlerin müşterek mazbatası 
okundu. Bunda. talimatnamenin bir de 
fa da Belediye zabıtası talimatnamesi
ni hazırlayan komisyondan geçmesi 
isteniyordu. Bu istek muvafık görül
dü. 

Yeni yapılacak Adliye Sarayı için 
istimlak edilen yerlere mukadder kıy
metlere vaki olan itirazlar üzerine ya
pılan tetkikata dair mlilkiye encüme
ni mazbatası okundu, kabul edildi. 

Margarin imalathanelerinin tabi o
lacakları sıhhi f}artları gösteren tali
matname okundu ve ilk sözü Bay Ham 
öi Rasim aldı. Şöyle dedi: 

üstünde 

"- Gcc:en sefer de söylediğim gibi 
margarin yağ, mahlut yağdır. Mah
lut yağ yasak olduğuna göre biz nasıl 
oluyor da margarine müsaade edece
ğiz. .Margarinin ne olduğu hakkında 
sorduğum suali tekrar ediyor ve ala
kadnrlnrındnn izahat bekliyorum. 

Bunun üzerine meclise davet edil -
mi§ olan sıhhat mtidürü Bay Ali Rıza 
ayağa kalkarak şu izahatı verdi: 

''- Margarine Sıhhat Vekaletince 
müsaade edilmektedir. Çünkü memle
kette istihlaki karşılayabilecek dere. 
cede süt yağı yoktur. Margarin yağ
ları hemen her memlekette ba§ka ım· 
retle yapılır. Burada da Sıhhat Ve
kfıleti bunun formülünü yapacaktır. 

!malathaneleri daimi nezaret altında 
bulunduracağız. Ve bu iş büyük ser
mayelerle yapılacaktır.,, 

Bay Galip Bahtiyar, evvela marga
rinin ne demek olduğunun tesbitini, 
sonra talimatnamenin yapılmasını· 

söyledi. Sıhhat müdürü tekrar söz a,. 

larak margarinde tereyağ, içyağ ve 
su.sam yağının bulunabileceğini, ma· 
mafih her imalathanenin ayrı bir for. 
mUI yapabileceğini ve bunun doktor; 

Anadolu Ajansının bir imla yanlışı 
Yabancı isimlerin asımdaki imlaları ile ya::ılmast, 'latin alfabesi 

kullanan her dilde olduğu gibi mrie de, umumiyetle değilse biks esas 
iti'bariy1e kabul edildi. Ohaıdemps (Şotan) Fransızın yazdığı gibi Chatt· 
tcmps, Chamber1ahı (Çcmberl,cyn) lngilizi1ı yazdığı gibi Chamberlain, 
von Neıtrath (fon Nqyrat) Alamanın yazdığı gibi von Neurath ~eklin
lıe yaZ1lıyor. 

Bu, 1.atin alfabesini 1::u1'lanan her milletin kabul ettiği bir kayda.dır, 
biz de 1cabzll it"U e -.ı11*tik '.bile. 

Fakat 'bu kayda, pek tcıb.iğ o1am1:, ydlnız 1.atin JW.rflarıyla yaum 
aillcrin kclf melerı içfo kullamlır,, bu harfları kullanmayan dillefdeki ke· 
füneler de her lisanda o dilin alfabesiyle yaZ1lır. 

Fakat gazetelerimizde uchanghai", ' 4Toki.o", "Tchang - Ka.i - Chek,, .. 
gibi imllilam hemen daima tesadüf ediyoruz. B1< ?tiçiıı~ OaponZar, Çinliler 
latiıı alfabcsiy'lc yazmayorlar ki bu o isimlerhı a.s1ındaki imlası olsun, 
Bu, bize diinya hadiselerini 1uıkledcn bir Fransız lıavadis "agcncc,,rnın 
k"1ı7.landığı imladır, çil.nkil Şanghay, Tok'ı;o, Çang Kay Şcl~ Fransız alfa
besiy'lc öyle yazılır. 

Bu imkiyı bize geçiren 'de Anadolu Ajansı'dır. Avnlpa "agencc,,la.
rıyl1 rabıtada olan bizim bu i.stihbarat müessesesi, haberleri tercüme 
e<lcrke1ı bıı çince, oaponca isim1eri fransızoa:muwki gibi bırakıyor. Hal· 
buki. yukarda işaret edildiği gibi, bımların kendi alfabemizle yazılması 
lazımdır. ?<titel."im lngili::: Şang1ıay'ı, lngiliz alfabesiyle, Slıanghay, Çang 
Kay Şek'i de Chank - Kai - Shek §eklinde ya.zar, /taly<m \:la Scianhgaj, 
Ciaııg Kaj Sciek şeklinde. 

Biz 1ıiçin Fransız inılii.sma esir olalım ·ve Capon va Çfo isimlerini 
böyle çetrefil bir imladan oh.ıımak zahmetine nahak yere katlanalım1 

Bıı hususta An.adolıt Ajansrnm dikkatini çeker, gazetelerimize veri
len 'L'e bu suretle dilimize karışan, bu hatayı tashih etmesini memlek"et 
kültürü 1ıamına dileriz. Şüphesiz ki, gazeteci arkada§larınıızın da A
;ans'm verdiği 1uıvadi8 belletenlerindeki bu yanlı.J iml<iları düzeltmeleri 
beklenir. 

3 Devletin ŞaPlii Akde
nizdeki çalışmaları 

Bir İngiliz mecınuası bunlardan bahsediy0 

" P reat Britain and Eaıt,, mec· 

muasmda okunmuttur : 
"Bugün itimatla söylenebilir ki 

Ankara, Paris ve Londra yakın Şar
kın umumi vaziyetine aynı gözlük

ten bakmaktadırlar. Kaybedilmek 
tehlikesi olan net-iceler o kadar cid

didir ki, bugün temin edilmit olan 

vaziyet birliğini herhangi ehemmi

yetsiz bir ihtilafla haleldar etmelt 

doğru olamaz. 
Türkiye, Fransa ve lngiltere, ya~ 

kın Şarkta esas itibarile aynı gaye~ 
nin muhafazası için bulunuyorlar ve 
bütün büyük meseleler de teşriki 
mesaileri teminat altına a.Jmmıştır. 

Bu, öyle bir neticedir ki, on be§ 
sene evvel asla tahmin etmek im
kanı yoktu. Fakat, Yakın Şark va .. 
ziyetinde diğer birçok mühim te .. 
kemmi.ilat daha var ki, onları dahi 
evvelden tahmin etmek kabil değil- ' 
ai 

Bundan sonra §arki Akdenizde 
daimi bir hareket rnütahede edile· 
cektir. 

tarın daimt mürakabesi altında bulu=" 

BREZlLAYA'i\"IN 
DİKT,\TÖRÜ 

vardır. Bunlardan IJ!isal ],O 

lüzum yok. l\[uhakkak ~ıdtf 
S o n günlerde varsn hiçbir lisanın ba~ka rd" 

Brezilya"da bir lıii· lüp gelen J:ahııncı unsurla 
0 kiıınet darbesi ol· tağni kalamayı~ıdır. Bulld" 

du Ye memlekette meliyiz. Yalnrz yeniden . dt 
fa~i~ttiği anclıran Jınlite halindeki füan üı~ 
sıkı bir idare nİ7.a• fanlarm ecnebi parazite k• Ç 
mı kondu. tiyatlı olmaları Jaznnclfl'· •. 

1 Bugüne kadar Jahiyet sahihi makam ,·et ' 
.• Brezilyanın Cnnı· . kaleminden çıkan hillİ~998 etli 

Jmrreisi olan Var· kanun rrihi lıavativeti Jcu"1' 
" • J • tıt'• B. Vargas ga. ken<lini hu eu• rekli ec:erlerde muztar kıt 't 

retle diktatör iliinctmi~ oluyor. tikak kaidelerinden fı~Jtifı' 
. B. Yargas hugiin lıeniiz kırk ya§ın• · 'dik!;e, yabancı kelimelere 1 

dadır. Bir çiftçi çocuğu olan Vargas mek icap eder. )! 
~ evvela tıb t~l~sil.ine heve ct'?1i~. fakat Halk füanma gireıı, ~~!f JI 
t sonra kendını sıya;;ete vermı§tır. .. 'k 1 ·bi 1ceJıııı':) 

D · . h sor, "PJ er, rac yo gı ]ıı· 
aımn neşelı olan B. Yargas'ı 11· _.. _ • •• r·r JJull 

rada, Amerikan Cumlıurrehi Ruz\'elt kup çıkarma~ guç ~ · • b 
.gibi, sevimli hir gülümseme ile ec- yaç çar~ahuk tür~çenı~ (f 

' lam verirken göriilüyor. k'atıvermiftir. Fakat n~ıJfllill 
:~oCUK DOCUMU nunlarm foanına tiirkçell 
,'i • 1 • 
'GlTffKÇE AZALIYOR köklerini Ye i:.:tikakl~r1n_ hi 

nacağını söyledi. 
General Refik Münir, marga.riıi Dünyanın birı:ok yerlerin<le olclu· 

hıfzıssıhha noktasından muzur mıdir, l~ gi~i: _Fransncla ~a ~~~t~~ doğum.u· 
değil midir? Yani hasta tarafm.<ıi.iı' :nun gıttıkçe azaldıgı gonılmektedır. 

ecnebi kelimeler sokmak 

hüyiik. bir hatadır.'' 

tir' aponyaıln hile, her sene niifus hir 
yenirse midelere bir zararı var mı ~ milyon artarken, ::;on senelerde do· 
Biz bunun tesbitini istiyoruz. Bu ~· um Ynkalarmın azaldığr kaydedil· 
}aşıldıktan sonra kontrol işini sıhhU 

Meslek i konfet811 

llk okul öğretmenleri ifr, 
e'dilen mesleki konferans~ 1 
müzdeki ayın 15 tinden müdürlüğü yapsın. Bu iş bir an evveH ıniştir. 

Yapılan bir btatistiğe gfire, Fran· 
bitsin de Yemişteki Bodosların yağın .. 

eada 1875 senesinıle, bir milyon ~o· 
aan kurtulalım. Çünkü margarin her l uk d ... 1 H lb k. 1936 ene· 

d h . . 1 kt \ C oı;mu ur. a u ı, s 
halde onlar an da a ıyı o aca ır. •sinde bu n;iktar lıemen hemen yarı· 

başlanacaktır. ~ 
Konferanslar bütün 

11 
da birden başlayacaktır'. B.~ 
bir mmtakada tekrar edil~t 
f erans diğer haf ta ba§'ka le 

1 

kada tekrar ~iJmjs oJB\;O 

Bay Fuat Fazlı - Margarinde bu- ı yarıya kadar clii:ı;müştür: O seneki do· 
luna.cak maddeleri tayin edeceğimi~ 1 lt;um -630.000 dir. 
karışmasında. mahzur olıınlan tesbıt 1stati tikte bu hesaba göre 1980 ııc-
edelim. nesinde 200 hine kaclar düseceği gös· 

Bay Hamdi Rasim - Margarin terilnıekteclir. 
mademki mahlut yağdır içinde her ECNEBİ KEL1.MELER 
tilrlü yağ bulunabilecek. O halde Ur
fa yağına neden başka yağ karıştırıl
masın? Mahlftt yağı serbest bıraka -
lım. Ancak yapıldıkları yerleri sıkı bir 
kontrol altında bulunduralnn. 

Sıhhat mildiirünUn refakatinde bu
lunan belediye hıfzıssıhha mUtehassr
sı Bay Zeki de margarin hakkında i
zahat verdi. 

Bu husustaki müzakere hayli uzun 
sürdü. Azadan Bay Hasan Fehmi tali
matnamenin encümene iadesini ve o
rada. sıhhat müdürU ile rnütehassı.sm 
huzurunda tekrar milzakere edildikten 
sonra meclis heyeti umumiycsine gön 
derilmesini teklif etti. Bu teklif kabul 

Üç giin !.-adar cııı·cl Millet Mccli· • :MUvazeneı umumtycye ~ 
sinde bir hanım l/iyihası miizakcre c· Jerde Ucretıe çalııanl&mı b1 _.,

1 
'1':i 

'dilirken B. Zira Geı·hcr kanun met- datn. tAbl tutulmaııı Jıakkmd...-~ 
• 1 ı· [ · ·· 1. n1n lA""'edlldJIH vtlAyete teblll nine/eki ecnebi ı•e ıme crın t11rt1çc o· o• .,eır:fl 

d 1 · • İnhlsarlara nıt devalr<!ell ,-knrşılı1dar bulunarak cği§tiri me.~ı· virat resmi almmıya.catı dtl!I 
ni üteını': ı·e lmnunu Merliste milcla· rnmtuttr. ~' 
faa eden B. Necip Ali .~ö;yle demi~ti: • lstanbul defterdar ınu•~ .,J 

- Ilangi millet 1ıardır Tii icap et• Yorulmaz m.a.ll§ı aallıl ne sldJl~ 
ıiği zaman bm}aı milletin li.mnıntlan fetUullk maliye mU§avfrlJğlııe /J 
kelime alma.<ım. ' tlr. ~ 

C 1 • d.. S p • Yazın tcmlzllk amel~ --~.ıJ 
Burlran ~mııt 11n on o.stn gn:e• mıo, umum maqları da bil':~ 

ıcsinde Millet M"di.'1inde g"~en. bu mıotı. Bu yUr;dcn 937 sene1l , '-1 
hôdi.~e ntrnfında ~u fil•ri ileri ıürÜ• zu tahslea.t bltUğfııden bUtç~~~ 
,·ordu: yapıımı,, yeniden otuz bin 11 

• ''En km"\·etli liıınnlar hile naşka mtgtır. tW..J 

1 ] I . • Deniz yollarının Alın&Ji ,. 61''.J 
'llillerin varclmnna mu llaçtır ar. ...ı- ısmarladığı vapurlann lnga&ııP 

olundu. sanların .hiinye i İn an \'Ücudu gibi- :ınektcdlr. Son defa, aıtkad~ıeıt JJ 
Bütçe mlinakalelerine dair bazı tek- ·dir. Hiirrelerimi:r.de hi:r.e zararı ol· Deniz yollan mUdllrJOğüne r-~orr 

uktan k O \'"T lifler kabul olund sonra bugün top mryarak yaiıran parazitler, i ta İ• gl:Sre: ısmarla.nıxuıı olan l 

Vahdet 
!anılmak üzere içtimaa nihayet veril- Jokoklar gihi li~anlıırın lıiinyesinde ele nin ınoaatı bitmek üzeredfr. 40~ 

GİJL TEKiN di. faydalı, faydao:ız bin:ok parazitler • Devlet deniz yolları ~~t ,
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' SadctUn AnkArada bir ba!tş 

lapanyaya yaptığım 
son seyahat csnasmda, 
i§ icabı bUyUk bir ma
den §ehrine de gittim. 
Orada genç bir İspan
yol mUbcndisl benim 
mUmessllllğiml yapar
dı. 

idarenin 938 bUtçe ve kadl'O:.tJI'~ 
wat VeklleUne izahat vere ~ 

Oraya gittiğim ak
"nm bana: 

- Gelin sızı bir ha!l< 
eğlencesine götUreyim, 
dedi. 

Kalktık, beraber yola koytılduk. Karanlık 
sokaklardan birindeki bir kapıdan içeri glr
clik. 

Burıuır, bUyUk bir yerdi. İçerisi mahşer gi
bi kalabalıktı. Fakat son derece ha!it bir 
J§ıkla aydmlatılmıotı. 

G8zlcrlm karanlığa alııımca etraftakileri 
seçmeye ba§ladım. Sanki bUtUn İspanya hal
kı buraya toplo.nml§tı: 

Bir aralık arkadaşım koluma girdi, beni 
genç, fa.kat pek !azla tUvaletıı bir kadının 
yanma götUrdü. Kulağıma eğilerek te: 

- H'.UçUğUn annesi, dedi. 
•'lJıı.ngl kUçU@n ? .. diye soracaktım. Tanı 

o sırada gözUme, kadının arka tarafında, 

bir bcıfk içinde kUçUk bir çocuk lll§tl. Göz
leri kntıah, uyuyor gibiydi. 

Kana susamış insanlar 

Arkadaşım, gene kulağıma eğilerek devam 
etti: 

- Çocuk dUn öldU ... üç yaşm<la ya var, 
.ra yoktu. İ§te burada bu çocuk öldU diye 
bayram yapıyorlar. 

"Evet, burada halkın eski bir inanışı var
dır: Yedi yagından eV\·el ölen her çocuk doğ· 
rurlıı.n doğruya cennete gider ... Bundan b~
ka. gene halkın lnanı§lna göre, böyle kil· 
çUk yaşta öten çocuk anasına, babasına ö!Un 
ccye kadar bUytlk blr uğur getirir. 

• • * 
Ertesi gUn çocuğun cenaze meruiml ya

pıldı. 

~feraslmden sonra arkadaşımla 
yorduk. 

- Ne garip memleket! dedim. 

konuııu-

- E\·et, dedi, garip ... Fakat, ayni zaman-
da ho§ ve sihirll bir yerdir bura.ar .. 

Sonra lllve elti: 
- Siz hiç bizim memleketteki horoı: dö· 

ğilştUrmelerlnde bulundunuz mu, bilmem. 
131zdo bu horoz döğUıımeııl denilen kavgada 
horoz!arm yerine insanlar dllğtl§Ur. 

Çeviren : ViR GCL 

. •Bu kavga bugün kanunen Yasak edilml§
tlr. Fakat, bazı yerlerde gizli &izli yapılı· 
yor. Bir gUn beni bir papaa aldı, böyle bir 
kavganın yapılacağı köye götürdü. 

"Gittiğimiz zaman köy meydanını bUyUk 
bir kalabalık doldurmuııtu. Orta yer boıtu 
ve burasının, beklenilen bir şey için boıı bı
rakıldığı anlaşılıyordu. 

"Faltat, beklenilenler gelmekte gcclktlkt,:e 
herkeste l!labmnzlık artıyordu. Nihayet bu 
sırada beklenilenler geldiler: Bunlar, gUrbUz 
vUcutıu, iki ya.ıtız delikanlı idi. Yan bel1e
rine kadar çıplaktılar ve ikisinin de aağ el
lerinde bir kama vardı. 
"Halkanın ortuına geçip lklsl de, biribl· 

rlnden bir iki adım mesafede, yere çömeldi· 
ler. O zaman, bu dö@~ tertip edenler ola· 
cak, iki adam yaklqtr. Dötuııeceklerin ba
caklarını, bellerinden geçirdiği bir iple, vU
cutıanna bağladı. 

•'Şimdi, ıtd dellkıı.nlı, çarpıımnya hazır bir 
vaziyette bulunuyorlardı: Ahali çılgınca te· 
plnlyor, bafınuıyordu. 

"Dllğtl§ ba,ıadı: lkl delikanlr, ellerindeki ,. 

bıçaklarla. blrlblrlerlnin üzerine saldırdılar. 

Bacaklan bağlı olduğu için, horoz gibi, sıç· 
raya sıçraya blrlblrlerinln Uzerlne Siçnyor
lar, horozlarm gaga. vu~aları glb!, bıçnk 

saplıyorlardı ... 
"Her bıçak vuruşta kanlo.r mçrayor, çığ

lıklar kopuyordu. Halk ise heyecanla coşu· 
yor, l:ahse tutuşanlar ellerinde paratarlo 
ıı.lkqılayorlar; taraflar olduk.lan d6ğil§çUyU 

teşvik edecek ııekllde batm§ryorlardı. 
''Nihayet dö~çuterdcn birinin yere u

zanmıu. yatmakta olduğunu g6rdilm. öteld 
de kıı.nlar içindeydi. Fakat, bacaklarını bağ
ıryan iplerini kama11iyle kesmcğe çalışıyor
du. Nihayet buna muvaffak oldu ve mecal
siz bir halde ayağa kalkarak, horoz gibl 
"Ö!tilrllö!" diye bağırdı ... 

"Halk, bu kanlı sahne knrıısmda kendin
den geçml~. galibi coşkunlukla nlkıglnyor

du." 
Arkadll.§ım hlklyeslnl blUrdlkten sonra 

Jllve etti: 
- !şte lspanya böyle bir memlekettir azi

zim. Halkı kana ıusamış in.u.nlardır ... 

• Ankarada bulunan bütflllrt>"' 
lcre bir tamim yapılm13, ıne ı 6" 
bulunan TUrk - İJrvlçre Jderitl ~,.tıl 
938 Mart nihayetine kadar ,ıJ 
rllml§tlr. ıto1l' 

• Diln Boğaz methaJinde, :1~ ~·; 
nln 50 metre kadar açığtndll dl ~ flif 
1r Harkarme vapuru ya~ ?"~ 
den yapıtını§, 10 metre kadtı tf'ı~.J 
bir sat g8rUlmU§tOr. I>eJI 

11 
~ı'ı; 

dürlU/t{l gece ııeterde bu1urı;e111t~1' 
\'apur veya moUSrUn :rnll5• ııııı' 
\'ermemek Uzere blltlln ~~~tlf• 
lunmnlart için haber verıı»-

111r: 
Gecmiş K urof!.. .. r:/,, .... ............................. -··· fJ·!fl?~ 

FAŞİST~ B~ ~~,i 
SİRAYET ED~0 j . i 

·ııı 
Roma - Cenerııl prı 'I. 

'demiştir ki: ~ 
"Faşistlik İspanya.de. ~ 

rur tem.in etmiştir. t~"' 
~ht ederim. Faşistllfi .,.J 
na. icrayıtesir edeceğine 



istidat meSelesi 
~çıbaşıgı kimyager ve kimgage; 

Qşçıbaşı olmaktan kurtaralım. 
~· Yazan: Nlz amettln Nazlil' 

ti.ı •. ~kaç .. 
-...ıı,tt gun evvel bu sütunda "is- J de • 

~11tıı}'eıı:'b
1.rrıck ve gcnçıerc istid~tıan- Mahkeme/er -· 
it y t' , 

" daya e ıJme imkanr,. vermek,, • • • • den 
, ctt•frnd~~~ yepyeni bir kültür •İ•- Kayı n v uzun 
t larda b 1 s;alıımalardan ve araı- . 

ııltz, n ahs t . . • • t ı. ıır liaıc e tnııtık. Bu meyanda k n a y e 
~-O~\JIUrı.u ..,:n;ın:zın Jahsen bu kanaat- ç 1 an c 1 . 
!ı/ırı ijl Yin ra~sa kültür bakanı Jean • suçun :: 
~ a14ka ~ e boy1e bir kanaat etra - Halil Jbrahım . 
~ • .-"' tttirditl~d~rmağa çalııtığrnı te- it İl al et t ı 

~,. -.ba bir 1ınız1 de hatırlamaktayız. hkemesinde iki 
tıı tıııı Yolu ger;cfn kendi istidadına en Dün f\ğı r ceıa ma , ölümle ne· 
~~•ı İçi~ Yahut yollarC::.n birini (x) c.;c.ıb"n arasındl'I. çık~ d:,·asına ba§· 

~a 1z her !le Yilpmak Jiınr.dır:' ticelenen bir cınaY 
t\j h- leyden e 1 . . "k" 1 it "lllfın . v.ve ccmıyetın ı ı anmı§tır. ba lık yapan 

ı,,~izlcn:ı 1k milmkun mertebe sürat- Zinı·irli kuy uda co n ,·ne çoblln 
,~:ti ltarıa e : tarayıp atmak lazımge - lbrahimin ıürüsijndenl .) 

1 
lbrahim 

"'il b •tındcy· B . : 'k' H .. . '-. k vun cıı mı~. •tar ız. unun ıç.n su ı 1 useyın uır o. •.. · · ı J ye· 
ı l'rlak ica d · .. ·ne Husev:nı -

~'İl ..... Cem· ~ e er: de bunun uzerı öldÜrmÜ§tiir. 
CI?\ \le ha1c· Yc~tckı salışma sahalannm rinden bıçaklaynrak ·k·· c oturduk· 
~ 1 •Ytılaır dıyc iki kııma ayrılm.ıdr- İbrahim suçlu me' dıın ·e 90rguya 

}'ltıa(. rnıyacağım kabul etmek ve tan ıonra evrak okun u \i 

~...... ")d " ~i. Ceırı· gec;.ı ı. .. ·le anlattı: 
~ 'rnl?laj _'Yette ıercf ve hayı:yct, ya- İbrahim vakaylı §O)da idi Koyun· 

r,f,.,. "'•Cvk· d .1 . . . G ? 1 1u arın · •it ... ,d,11 
1 enı en ıeyın hır ınaan - ece .. .. . sürümden 

iııt.~ttil, bru veya bu mcaleke intisap ları otlatırken Hus~ydn n ko!lltum ve 
tı:ı:~·· d· r ızat ve binnefiı "beğ?nilen bir koyun caldı, pe§ın «'!k. 1 dı:ı;ın 
-., " cc · • • · d ya a a · 0I•cu

1 
csır.e ulaımakla elde edil bir hendeğin ıçın e bıraktı, üze 

\' • Ilı lu.b 1 . .. .. e koyunu 
~ lrıi e u etmek ve yapmak. Benı gorunc k •tile gırtla-
. t, i . ""ele d .. ·- · • . • · ld Bütlin ·uvv... . tatile •tıdldı t e soyledıgımız iotbı, rıme atı ı.v l d . Kendimı kur-
%i ~ll'ıtti:ıdllın emrettiği tabii inlcip.f ğımı ııkma~a baş ~ ı. nca bıçağı çek 
'tb 1lf İle en genci gelip zoraki bir taramıyacagımı l\n ~yıdım Hendek· 
·ı,t~hİtl ;ı2, te?ilkeJi scrgüzeıtlere atan tim; kamına yapış:~ ye~ kıstırdım 
t......1 ttldı";·ntı, görenek v~ zübbelikten ten fırladı ise de nı "' dum 
·~ .ın . d d h vur · lı · c ınanmakta ıırar etmek- ve 1 1 yerin en. 8

. 
3 

bu itirafından 
q t~ lz Çoban lbrahımın bd ~hm an şa-

le ten . k , A urr~ 
'İıı ~i~e lt ç, kendini ıofulc kanlılık- !?nra ser oı:nıser . "e di~er şahitle-
1 krt,L 0Yar ve hemen hir bir o-en- hıt olarak dınlendı . hakeme 

ıtıı ıt \' .. d d" l . ·çın mu ~- · Ctiııe • e Yı.ldızh addettiği it bö • rin e ın enmesı 1 d 
"q)ı1:_ lay ,_ k b' ·· b kıl ı. lıt. "ili ~ lıt zekadan ve iıtidattan baş a ır gune ıra .., 

rttrn bulduğu ıörülmcm:,. l<uşların paıçaladıgı 
t~ç ihtir ,,,_ ces fi I 
111~~ • llır aılıdır ve böyle olması Jl- .. d ku . 
l<~~ ıra, genci iten ko,turan, Bir müddet evvel Haskoy e ş 
~ ~ııian ve ıahlandı~an ilahi ve lar tarafından kısmen po~çala:~ş 

\'t ti~ettir. Lakin bu kudret. her bir ceset bulunmuş~u. Hadıse d a : 
~~ •r1..:ak mükemmel fre:ıler - kında yapılan tAhkıkat sonun . ": cj 
~ trı~·l?ırnel dümenlerle "ehli',,leı- set sahibinin Kamil isminde ~ırı c • 
tiıt~ ~~'?et bir netice ver:r Akıi du~u ve kaf11sına .. ~.ston ~§ı 11

.e n~t 
"'tilld~ l?atıarr çıkarıJmıı bir uçak rularak öldüriildugu_ ~e~b~t r4! i:~ 
l>,t4· t ~ ı~letilmiı 800 beyıir kuv • Muhiddin isminde bırıs: ~ ~ı 
!tt 

11

1
• ftJ/ l?ıotör gibi felaket doğurur. iddiMile ağır caaya ''.edrdıl·'Tl·JŞtld 

tlıii -b~ Zi~ .. eaerin c.emiyet üzerinde ga· Dün maznun Muhı ınınd . ur~ş-
• ıı \le ırı ht l"f . ''k~ 1 l d f.rnanet aıresın-
'' ıı.. ~•ıtd u e ı ın 1 cı.1 ar göıter- ma!'lına ba§ an ı. t ft 
tı:,~~hkullı ~ hayal kmkhfına ugrama- de~ ceset bulunduğu ~a~a~ ~ ba] a 
lli~ll:~ U:ı llıc:l.t:raılı inıanların sayısını yapılan arnştırrna netıces; ~ah~~~ 

l..ı:.•ı~11'1 tebt azaltmak kültür mcka nan kmk bir baston başı l· d k 
~ <\"l.lt" en rn .. h. ' f "d" • · vrak o ,un u taıl '~it ~r .• u ım vazı es: :r. meye geti ri lmı~tı , e • . . · 
"' tle • t"llcs 1 . . . "dd" inkar ettı . 
. ~tt rı Çok ~~ıe erının asrımrzdekı sonra Muhı ın ll m. Bamı 
li b~~a,,i t buyümü~tür. Bir kfütür _ Ben baston ku jnma k T d 

"ıi titrıı ·,, •lcbeı:ni okutmakla vazife- a·ıt dea·ıldir, dedi. Suç u . vcb ı ı el, 
~il ~ ı a d -·1 e!ll!l'Ve aşr o -

-.:ıı ta1t /j"ılınaz. Kültür ınh:: sse- bunun baston egı ş d ·• 
>tt :~Sİti;>' ıne gelen resli çar~ların- du~una iıarette bulun ub .. · 
'l:ıı• ;ıtaı 1 ~1 tltEiksi:: bir medeni cemi Bundan 90nra baston dl~ş: uz:~m~ 
(:rr: l:lir anrıa vazifesini başumış deki kan lekelerinin, a ıhl1?1. ış et~ı 
~ • rıı · dc · . . , pılan ta ı ı ne ı· 
~.~·~tl 1 _: 1nı c ::myet :ıe sactc1;e kimyahancsince )~ dı "'ma dair 

~tıı 0i~ntı "'' •atl:- rrlar. m~P"· · · • . d kan lekesı olma g l k" 
tc• "e ~rde . cesın e d ve ~uç u ve ·ı-
<~" taze• n, tı:ıbıblcrden. şairler- ·ı rapor okun u :1. ,. .1 I "d 
~ "I> ·e ba h verı en k .. ekkı 1 ıv u 11 -

rıı. · ~t~ Şr.ıu arrirlerinden te • 1. ... kalkara mu 
~· "Q eı. llu .. d 1 d ı ayal;{a . d" ··~ ' S•ltıt l nun ı::ın e hakka ı a d. . b aetini ıste 1

• • • d 
~· ~~'•ı ~. a ı da v~rd~r. fırıncısı .da, ın~1 ht me karar vermek ıçın u-
• ~td 0fteci ' otclciıi de, komİ&}'oncusu " e l'k dti. 
' • tt "e p · r\.t!llmi\Vt ta.ı~ -~ 
tıl\t tafınct . ıya;.•.;ısı da. Ve eğer ' · ~· _ -...... _.. . ~ 

le~ tatl'l1i "kılerin ıevgiı:ni ihtiras- • d"rektBr .Uj Unde .d 
~: ~~ditiı-,r .... kafi gör:Tıu de cemiyet- Kültür 1 ıan ' ı 
ı ı~'<lltıl'I başı·a b" k . . f op , .. b"" "Q.~, il kar · ır rrmet verılmuı- . . .. Ü"meK uzere u-
t ~, ~~ı d· ~ı husus· bir clik!<at rö:te· Okul itlerındı .gokr t~rleri dün bay 
tıit uı ~ ııtcnı • . kul ıre l .J ~ r dip! (,ttc ısrar ederse tiin orta o b şkanlığı a tmca 
"'~t ~~t, \'cr~lrrıa alır.akla ve meslc~c T C'vfik Kut'un 

1
a lardır.' 

\~ tıbi ltulı en aclı adının ön:Ll:le b:r · ·. uplan~r.::::.:-----
tt:11~tırı.r b"J•nnıakla bu hedefe ula i-

'1• lı" 1 ınclid · ~~ ıll'ldc ır. Bir insan, ceoıi 
lı;.ıv tahrik l•hsına karşı hususi h: ı 

"•lııı ~ffa•t e-iebilmek itin mutlaka 
tlıd· ld~m , ~'ıı •t. ·· olmak la":ımge l dif'ini 
• c 

t ~ ıt·· 
\•t • Oftcc·ı 

, 'tıı\tt- 1•k::an- 1 er p"ya: 1.:ılar, pıı.'itac1-
~>tı ~r. tatı~· vardır ki nice ıai.Jtr, 
tiıı, toat,., ' er ve avukat! : r mlarc. 
t •• • -·ıc ği r· 
ıı... ,... uzumlu bulurlar i•-

ııı .•• - :ıı 
~ ~ İı'"'r larına ve ı 1uv:ıffal. i-

}>"• ., e~ 
\ 

1 
~ 1t· ·erek baki:.rlar. 

ıı ~ lıtı\'f\o 
·ı·, I" "•taıı::t ,er olmak icin yt;at!I-
~ ."' oı""":a•- .a:ı ah;ıba§ı olmakt'lr ve 

\ı.., • •-· • ı-·n ·~~ ot ı::, •• ,,, :· yaratılm•li vata -:dnşı 

,~'"" korn yabm 

t1t .. t~- ~ .. ~ 
-t~ t ink·-ı l'~nçler muhtelif istika-

d •tar,. d d .. • t"· aa e :n m~htelif Jıtİ-
oıtertbilirler. 

ŞEHiR HABERLERi · 
Bebekte tram- .Şoförlerin yeni ~ııııuıııınıınııııı $e,fıit 

ğ dlakcteci 
ııı11111ııııııe11111~ 

ii 

E kazası bir dileği vay 
~suıda i 

i 
Tıraş e<dlUme· ~ 

~e dalır 

Ehliııetıuınıc alacak berberle- § 
_ nıı nıı;ha1d:ak "Berberler Mek- ~ 
~ tebi"nde imtihan cdilnı~ olmala- ~ 
'§ rı halfkrııda berber tc, c1:ldillcri- ~ 
~ ııin bclcd;ycyc yaptık/an miira- ff 
~ caat, lıcrhaltlc 1'cııdilcri 1;adar, ~ 
~ uiz miiştcrilcriıı de lclıiııc bir ha· i 
§ rcket olaoal•. ~ 
\ "Derucr .'llckfebi''11iıı miifrc- f 
i dat program1 ne oldıığııııu bil'deıt ~ 
\ söyliycbilmcl.· biraz gilçtiir·· Fa- ~ 
f ~-at. u.~tura kııllaıınıak gibi ~~ı ~ 
İ ıptıdaı §eyler yıııııııda, tra.' ottık- ~ 
I fori mii§tcriyi 1<1/a tutnı.cJn'oUırı ~ 
\ d -ı kcııdilcı·i ııc taıısiye ediliyor g 
i mu acabat. ~ 
İ Zira, ba:ı berberler, 11cde11.sc ~ 
f fa:laca koııu.şmak itiyadıııdadır- j 
i lar. ~ 

Halkın dilimle "tra.~ etmek,, ~ 
gibi i1dııci bir tabir da.ha tıar 1..-i, ~ 
galiba ''çene çalnıal:,, nwrnMnıa § 
geliyor. Şu halde temcnnimd ~ 
şiiylccc 1ııtlasn cdcbiliri:: Ş 

\ Ustura traşı kô/L. Ayrıca re- ~ 
İJ ne ile dahi "tras edilmel•,, i~tc- İ 

miyoruz. llc1c bazı stkınt.ılı an- \ 
Uırımı:da bıı noktaya bılhas~a § 

_ di1.·kat ctmcleriııi dileriz. ~ = nn1111111ıııııııı.:: .:;'ıflllllf11111ıııııı11111ıııııııı111111ıı111ıııııııtıtll111ıı• 

/ stanbul her 
donanacak gece 

Elektri k Şirketi ile 
m uka vele yapılı y or 

Belediye şehrin muhtelif ~e!dan 
larında daimi ve esaslı elek~rı~lı tez· 
yinett yapmRYA karar v~r.mıft~r. Bu
nun için elektrik ~irketı ıle bır mu· 
kavele yapılacaktır. 

Bu tesisat Taksim, Beyazıt, Şem· 
si paşa meydanlarile Çamlıca tepe· 
sinde Beya7.tt ve Galata ya~gı~ ku· 
lelerind.e olac::ıktır. Yiiz hın lıra~a 
n'lnl olncak tesisatın p3ra~~ elektrkık 
. k . il" bec senede odenece • 

şır etme e ı ~ 

tir. h . . 
El k "k . atı Cunt urıyetın on 

e ·trı · tesıs . . . 

be 
. . ld"'ııi.imÜ şenhklenne )e• 

şıncı y1 o 
tiştirilecektir. 

~----

. Pren.fl Sl'Yf*'ddin in 
nııaşi 

.. ··Jen ,.e F eriköy aile 
Geçe~ gun ö~ü!cn Pı ens Seyfed-

mezarlıgına g "'' h ""kume!İ Kahi-
dinin na:l§ını ıvıısır ~ . 
reye nakletmek istefmedı~~ır: anne.ai 

Dün prens Sey ın!n 
h .. k • t ne pren· 

Nevcivan Mısır u ume claı b k l 
. 1 b \.J-ki mezarın ıra ı -

sın stan u UtJ b l t . . .. acaatta u unmuı ur. 
ması ıcın mur -· "'1 , h""ku"mctinin verecegı ce-

n ısır u ll' 1 k .. . vaziyet be ı o aca tır. 
\'ap uzerıne 

Asri 

7 5 yaşlaı ında blı ihti
yar ayağı kesilerek 

öldü 
Dün sabah Bebekte çok feci bir 

kaza olmuştur: 
Yoğurthane sokağın~a oturan 

7•) ya,ında Bursalı Bogoıı_ Be~k 
tram\'BY durak yerine gelmı§ .~u sı· 
rada bir tramvayın kalkmak uzere 
olduğunu görmüştür. 

Boğos adımlarını sıkla~tırıp t~am 
vayın arka basamağına atlamak ıste 
mi~, bir kaza olacağını tahmin edt:n 
planton Rifat da arkasmdan çek
miştir. Bu anda tramvay hızlandığı 
icin ikisi de yere düımü•, Boğosun 
s~l ayağı tramvay tekerlekleri altın
da kalarak kesilmiıtir. Planton Ri
fat da muhtelif yerlerinden yaralan 
mıf, ikisi de uhhi imdat otomobili 
ile Beyoğlu hastahanesine kaldırıl-
mıştır. 

Boğos bir saat sonr<' ha5tahanedc 

ölmüştiir. 
Tahkikata müddeiumumi mua· 

vinlerinden bay Hakkı Şükrü elkoy· 
muştur. Tabibi adli bay Enver Ka
ran ceıedi muayene etmİf. gömül
meııine izin vermİ§tir. 

işçiler 
Yurd 

• • 
ıçın 

Haliçte 3000 metre 
murabbalık bir saha 

isti mU\k edilecek 
Limanda cah!i!an bi.itün i~çilere da

ha müreffeİ1 bir hayat temin etmek 
maksadile liman İfletme direktörlü
ğii ~ok e!aslr bir proje hazırlamakta-
dır . l 

Bilindiği üzere bir miiddet evve 
Kuruccsmede kömür İ§Çileri için bir 
"iıçi yu-rdu,, açılmıştı. Fakat, bu ih· 
tiyacı tamamen karıılayamadığı~
dan bu i§e daha biiyük bir ehemmı· 
yet verilerek bu yoldaki faaliyetin 
geni§letilmesi lüzumlu görülmiistür. 

Bu mi.inasebetle Haliçte 3000 
metre murl'lbbalık bir sahanın bele
diyeden istimlak edilerek buraya bü
y\ik mikyastet bir i§Çİ yurdunun ya· 
pılmasmn karar verilmiıtir. Verilen 
mal(ımata nazaran, bu sahada İfÇi· 
nin azami surette iıtifadeıini temin 
için icap eden bütün tesisat yapıla
caktır. 

1 edaoil/den kalkacak 
paıalar 

bt::uı:nıl \"lll~ etinden: 
l - 18-037 tarihinden itibaren teda\'illd~n 

kaldınl:ıc:ılc olan bronz oıı ve nikel ~irml 
beı kuruıtuklar 2257 No. lı kanunun " tnf"f 
maddesi mucibince bu tarih mebde olmak 
üzere bir sene mUddeUe yani ı-ıZ-938 ta
rihine kadar Mat R&nrltklariyle Cumhurıyet 
Merkez ve Ziraat Bankall\rı tııratmdan ki\• 

bul P.dt:ece#I llln olunur. 

mutbak 
VaUnill lıuzurile diin temeli atıldı 

Ccrrahpa~a hastahanealnln yanında in~aıu
nl karar \'erilen asrl mutfak ile ı;amaıırha
nenln temeli dUn sabıı.h atılmııtır. 

ı.ıeraılmlle Vali ,.e Beledl)'e Reisi B~y Mu
hiddin üaUlndaf, belediye t.rkt\nı, Şehir MeC• 
!isi Azaları, haatahane menıuplan bulunmuı-

1 ıardır. \'a•i \'e Beledl~-e Relııl He hııatahane 
ba~doktoru Bay RU&tU Capçr kıs:ı birer ııöz 
e!Syllyerek teele mala ile har~ koymu,ıar-

'f dır. 
~ ).ırt mutfak \'C tama,ırhane )•ll:r: blr bin 

.J liraya ihale cdllm'ştlr. 

1 B:.ından baıka Ccrrıı.hpqa hutaban~l ya· 
nında ll bin liraya bir ı:-tsz pavyonu ile 340 

bin liraya bir ccrrsht pavyonu yapılacaktır. 
J Göz p8\'.)'0nu ihale edllmioUr. Dli'cri de ya· 

1 kında mUnakaaaya konacakUr. 

1 aksiler in 10 kı uşa 
müşteri taşımasına 

müsaade istiyorlar 
Şoförler cemiyeti id re reye~i 

azaları dün öğleden sonra h.lcdiye
ve gelerek vali ve belediye reisi bay 
~fohiddin Üstündağı gönnek iste· 
mi~lerdir. Vali geç vakte kad."lr fen 
hevrtindeki bir toplantıda bulundu
ğu~dan azalar kendisi ile gôrüıeme
miıılerdir. 

Cemiyet azaları plaka ücretinin 
indirilmesi ile ynci bazı dilekler et
rafında valiye ricada bulunacaklar-

dır. 
Heyet azasından biri diin demi~-

tir ki: 
"- Plaka ücretinin indirilmesi 

meselesinin bu sene de geri kal
dığını öğrendik. Şehir meclisinin 
bu devre içtimamda bu mesele· 
nin göriif ülmeaini rica edeceğiz. 
Bundan batka aon zamanlarda tak· 
aiye boyuna taksi çıkmakla beraber 
miitemadiyen de otobüs seferleri 
ihdas olunmaktadtf. Bu vaziyet kar
sısında taksi otomobillerine iş kal
~adı. Maçkadan Beyazıda, Kurtu
luıtan Beyazıta 12,5 kuruşa gidilir
ken müı terilerine diye otomobile 
binsin! Biz de miitteri olsak aynı 
§ekilde hareket ederiz. 

isteğimiz ıu olacaktu: isteyen 
taksilere on kurup müıteri taşın· 
masına mü.aade edilsin. Bizi daima 
himaye eden sayın Vali ve Belediye 
reisinden bu hususta yardım bekle

yoruı .. 

Liman ve 
Belediye 

'\ 

MUıtereken yapacak
ları itler kararlaştı 

İ11tanbul belediyesi ile liman iılet
mesinin müıtereken yapacakları it
ler icin her iki idare tarafından ha
zırla~mııı olan projenin 1ktısat Ve
kaletine; tasdik edildiğini yazmıı-
tık. 

Her iki idare diinden itibaren ta
ahhüt ettikleri inpatı yapmağa bat· 
lamıılardır. Bu iıler §Unlardır: 

Yolcu salonu yapıldıktan sonra 
Kara Mustafa pa a caddesinden li
mana 20 metre kadar bir saha terk" 
edilecek, gümrük binası köıesinden 
merke~ rıhtım hana kadar olan rıh
tım caddesi de tamamen limanın em· 

rine bırakılacaktır. Liman idaresi 
gümr\ık binasının önünden geçen 
rıhtım raddesinin önü ile, merkez 
rıhtım hnnmrn bulunduğu hizada 
rıhtım rl'dde.,iııin önü de parmaldıklı 
biiyi.ik bir kapı ile yolcu salonu ka
p:lyacak ttr. Bu kapıll'lr hazırlanmış 
olduğundnn hitkaç güne kadar yl":r
lerine konulacaktır. Rum' mukabil 
liman idaresi eııki rıhtım hanının 
bulunduğu un ımbarının önü tama
men belediyeye bırakılacaktır. Bele
diye burada otomobillerin durması 
için bir park da yapacaktır. Ayrıca 
Karaköy köprüsünün başında liman 
işletmesi belediyeye 1 O metrelik bir 
yer daha bırakacaktır. 

Burada yıktırılmaktl' olan eski 
kayık iskelesinin yerine sağlam ta -
lardan bir iskele yapılacaktır. Bu is
kelenin inşaatını da liman i§letme 
direktörliiğii deruht~ etmi~tir. Bele
diye. yine Karakciyde rıhtım caddesi· 
nin ba~lndığt yerde taksi otomobille 

rinin durması yüzünden yolun da
rRldığını ileri si.irerek rıhtım boyun· 
ca 2 merte genişliğinde ''! 30 metre 
uzunluğunda bir sahanın kendisine 
bırakılmasını istemiııtir. 

Belediyenin bu husustnki isteği, 
liman iıletmesi kanalile lktısat Ve
kaletine bildirilmiştir. Vekalet tekli
fi kabul ettiği takdirde lıJrada da 
bir otomobil parkı yapılacaktır. 
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Fransadaki "Sürete,, polis hafiqesi 
, 

Volfün Maceraları 
YRzan: \:o~f gang Haynrltl ------· Te~rlka Numarası : s 

"Yakıp kül edeceğim!,, 
Kuyun1cu !Jü111u tTao; Hindli Prensesin zehir sürdüğü siyah elmas· 

larla, polis hafiyeleriol atlattı .•..• 
A~ıorı J'o!/, Brc:ilyadıı lla::i.- l 

ycnda Miriyam ~elırinde hu
yu mcu Lüm 11 mrı la har.~ıltı~ı yor. 
Kuyumcu, l:cruli<ıini =i.rnrc/r. gr.
Len deıe/aife "!J,.11, salı:dcn el
ma J<lfll)°Orımı !" diyerch, ima
liiılwrır.sirıi µt>:diriyor. Ve yığm 
Jığ111 .,iyu/ı ı·c bt>ya::. el ma.~lar ara 
,<ımclnn bir siyah elması hendi.<ıi
nt• lıcdiyc ediyor. T'oli.<ı lıa/İ)'f'Sİ, 
atin Pucblosn di3niince, orada 
fu,l.·leyrm nu•slc!.-tln.F /i=il.: mcse
lelt•rindc miiıelw.<ı.'il.' llarnrda, 
bu clmrm ı·criyor. O, ''bu, lıa
lü, mulı/i<ı bir siyah elmastır! 
~t ncal.:. ii::.crindc sun·; .mr<'lte i
mal edildiğine tlclfileı cdebilt>· 
cck lıi':,;· bir ize rmtlanmıvor :" 
rıetice.~irıc ı·arıyor. Konuş;nala
rına §Ö ·lı• dcrnm ediyorlar: 

- Biz. lm i~fo e.m.~lı .~11ret1c 
meşgul olmayı gö::.ö:ıiinde tut
nıalr ·ız. Bunu aklwllza ko):duh. 
ya? 

A.~ton Volf, gii.lerel,·, gö:; kırp
tı: 

- Sanmm! Rmm aklllnı::.a 
lroymal.·, elde bir! Zaten -me.~
fP.k icabı- ba~ha nasıl harehet 
ctmPmiz uygun dii~cr ! 

Ilamrd takıldı: 
- l.,ömurnn<lau bu lmbil da

ha bir hm·li lıcdivc ı .. abul ede
re!.·. mesdcyi akhmr::dan r;doar
nıal:.' 

- Ve T.endt~irıi temize r,:ılwr
mak ! 

Her iki polis liafiyc-i. erteı:.i giin· 
den itiharen lıir zaımın kuyumcu Lö
nnn anın -diğeri. mile Comomın
lıal 'e Iıareketini taras uıla meş~nl o
larak. onun na!;ıl ~alı-.tr;;mr. kimler-.. ,. o 

1c dii~iip kalktığını, ya~arı~ itiyatları 
nf' ı;ihi ~eyler olihığmm, ıniinıkiin ol
•ln~u ni bette ,·akından teshite u;;ra"-
tılar. , " 

Kı'ndilrrini Jıa, 1i vorarı hu ara-.tJr-. . ~ 

malur neticc<:iıııle, Frmı,ızın hundun 
talı minen hir ene c' V<'l oray:ı geldi~i 
ni, yunıncla iri, yarı lıir Hintli kadı
nın lm 1 nndnğmın. im knd mm onun 
,lostu oldu~u ı:.anılılığmr, hincliklcri 
nrah:ıyla uı-:ıleri E;11·a gPlen arabaların 
tıklmı tıkhm viiklii criiriilclii7rilnii Ü;;-

• " " o 
:renıliler. O ı·i, arda hiiykcc hiNlcn-
hire ~iikiiııeılenlerin nereden gcldik
Jcrini bilen yoktu. Bu nıalfımatı ta
nıamlayu·r olarak 'erilen iz:ılıat. nere 
den geldikleri ıncçlınl olan erkekle 
kadının diirt hir tarafa para c:nçıp, 

Hazİ)·enila ~liri ·anıda \er)e .. likleri , ... 
~eklindcy<li. Di~er taraftan kuyum-
t•unnn iınnliitlıane kı rnma kt•nıli-.ivle 
Hintli kıulmclıııı lıa ka lıiı· kim-.,.;ıin 

> • 

gircm<'cliğini ıle teshit <'lliler. 
l.iimm aıı, ora) a kenıli:.İ) le metre· 

, indt>n ha~ka kiııı .. cnin girnı<'ırır~ın ı 
geı·cli. giiıııllizlii hizzut kontrole talıi 
tutuyor. lıu lıusıı ta lıillı ııı:,;:a titiz cla\'
ramyorclıf. 

1ki poli,., lıafi~csiniıı tara• .. ut ,.e el 
nltından tahkiknı 11retlerivlc hıı mc
~elevle meşgul olıışlnrı. t1zmı nıii<ldet 
•iirdü. Fakat. rlnlıa fmdn hir ınaliıınat 
elde edemediler! 

n--rkrn. lıir :tk"alll na .. ard. tı-la.Ja 
ot<'1e gelrli. Jlt' lekıla•ııııa: 

- A~ton. dc<li, dcrlıal hareket f 
~tıııcliyi~ ! Liiınu\'an la Hin ti i kadın, 
lıirkaı; giin için Pernambukoya gitti
lrr. f maliith:meye ginnek i~in, hun • 
dan haşka lıiı·hir fırc;at hulamayrz, 
en nıii .. ait zaman, bu zamandır! 

iki l!etektif, dcr.ıal atlarım e;;er • ... 
!ettiler. Dü:ıtnala L-..~:yen<laya p:idio, 
· ·tırncunun e' i.ıc girme7.e te~chbüs 

1:) • 

l'ttiler. 
t 

11 ayret ! 
Kapr. zorlannırya hile lıa<'et kal -

, .... ')+ı:ı. lıafir,.f' iti:.le ardına kadara -
<;ılrYcrdi. Hiç bir ~ey kilit altında 
değildi. Çünkü, pahada ağır. yükte 
lıafif her ~ey. giitüriilmiiştü ! Ya ima· 
l~:lınne? imalathanedeki sıra sıra ko
caıııan "ohal:.r. huz gihi c;oğuk duru
yorlarıh. Belki pek te buz ~ihi eleği), 
ama iiııı iı ini ho~a ~ık an polis haf iye· 
!erine iiyle ıı:eldi. Her iki!li de, bu 
lıal knr:;ı'-mda donakaldılar! 

Fizik i~lerinde mütelıac:~r:- olan Ha 
\'ar<l, sohalara ko~tu. El dokundur
du, İ!;lerine haktı ve sonra kahkaha 
attı: 

- Komedi! Tiyatro dekora;:.yonu ! 
Bp "Obalar içeri inde hiç bir zaman, 
lıiç hir elımı~ kristnlize e<lilmemi~tir! 
Bunlar, sırf giirenleri aldatmak ıçın 
huraya konulmuştur! Fakat, hu ne
dir? 

Havar<l, rnbalar<lan en büyüğünün 
i~intle lıir kiime siyalı elma-: gördü. 
Ilu elma~lardan bir kaçını aldı "·e 
muayene i~in aydınlığa tulup, evirip 
çevirmcğe başlach. 

Tanı hu sırada Aşton Volf, bağır
dı: 

- Aınan, dikkat! Elmasları yere 
atınız! Çahuk. <'abuk! 

'\J • ') .'\.T 1 ? - ne, .. ;m. ı., e o U)Or. 

Ha, ardın pamrnklarma, L:rkaç <li
ken bntnır~lı. .Muayene ettiği elmas
ların oynklarınn okulınu~ ve yapı~
tırılrnış olan hu dikenler, !;alılıklar a
r:ıı;ırıda ~ a:.ıyaıı t'iice hir kannin ze
lıirlPdi~i '\e içleri zclıir cloln hirer 
ıiip lı:ılinc betirıli~i dikenlerin ben
zerlf'riydi. 

Bunu hilı·n 'e ınc,,lekcla~ı~m par
ııwkhırrııa saklanan dikenleri ı:ı:<>rün
l'e. kmdilerine hii) le lıir ~uika~t 1ıa
z::-!rn2ığm;ı lıeıncıwe<"ik intikal c.len 
Aştım Volf, hir ınnka .. la tuttuğu di
kenleri Hn, ard1:1 parmaklarından c·ı
karıp. yere attı. Sonra !,;akt"iyle. p;r
ıııaklanluki bu clikonleriıı hattı;;ı v<'r· 
ini ov:ırcaı;ına ke,.,ti, hatan yerle;cle
ki et ~ar<"alnrmı kahil olclu~n kacl:ır 
parmakta~ aprtlı. Bu <ıur~le zehi
rin kana ya) ılına<:ınr hatile~tirmck 
<;arl';;ine ha~' ıırnın~ oluyordu! 

Hii) lr İ•)tİffoi hir ~ckilcle a111f'lirnt 
<'ılilcn pofö lıafiye<:İ can arı!liyle ha
~•rr•n\ıu, clı. O aralık. kapr~m c~i
ğintlen •·chcnnmıi aki"]j kalıkalıalar 
: itilıl~. E~iktf', iri rnrı Hintli kadın. 
ho) hı hoyunra dur;ıyor<ln. V P görün
"'" :,·!e knyholına~ı. hir olıln ! 

Zaten orada kalc;n <la, •leteklifter 
onu yanklnına~ı <liiı:iin<'cek lıaltle ol
ııınkınn t:ok u?.nktılar. Onl:ır, hir an 
"''el ntJarrna hinerek di)rtnala Pueh-
1"-:~ ıılnı:nınk tPla;ın•1awlılar. HaYar· 
ılı•ı lı:ıyatmı kıırl:ırnıak j,.:., _ ı 1 "' :• . ~ 

clc;;il. Fanİ\'e hile h<'~an Pclilm<'k la-

zım<lı. Hintlilerin ne ıniithiş, ne yıl
dırım te·irli zehirler kullnabil<likle
ri, malum hir şeydi! Dolayı .. iyle de ... 

fla,·anlm ~ıkı bir tedavivle ölüm 
tehlikesini tamnmiyle atlat~asr, an -
cak iki hafta ireric;inde mümkün ola
hilcli. Kan zehirlenmesi ile heraher 
rnefliiç kalmak ihtimalini de bertaraf 
etmek irap etmi·ti. Felç ar:ızı da te
daYiyle ıı;i<lerildiktcn ve Harnrıl tek
rar yiiriiyehilılikten ~onra. poli-. lıafi
")'eleri, tf'krar atlarına hinnek. zehir
li c;İyah elmaıılarm hulundu~ıı yere 
gittilerEie de ...... 

v Haziyenda Miriyamdaki ev, bom
bo~tu; bomboş, metruk! Bu ı-ef er so
baalrla elmaslar da ortadan kaldırıl
nu~tı. Nereye götürülmüştü? Bir tür
lü izleri hulunarnıyan Lömuvanla 
metreı:i Hintli kadının gittikleri yere, 
her halde! 

J-Ja,·arclı ıneslekdaşmn sordu: 

- Bu olan, bitenleri ne suretle i
zah Ye tef :-İr cder~iniz? 

A§tOn Volf, giizleri uzaklıklara 
dalgın. mırıldandı: 

- Yeryüzü, henüz defineler sali
hyor; hl'I definelerden bir çoğu da, 
hemen tamamiyle münkarız olmu~ 

ırkların asillerinin de.fineleridir. Mut 
laka iri yarı Hintli kadın da hu rrlt
lardan birinin yeryiizünde en son ya
~ryamdır. Yalmt ta onlardan biri! 
Hintli hir pren"es ! . 

- Lömu\'anla alakasmm sehebi? 

- Se,gi! Prenses, .Marsilya fira· 
riı0ini herhangi bir yerde görmü.,, ı 
kcn<li!!iyle tan1~mı§ ve onu scvmi;tir. 
Bunun netieec:i olarak ta, ona cedleri
nin hazineilinin hulunduğu yeri if~a 
'e teslim etmi§tir. Kimhilir. Lömu
van, hu hazineyi paraya tahvil ede· 
rek, topla, tiifekle yıkılmaz zengin hir 
adam olarak so yet eye karı~mak yolu
nu hulrnak için, kaf amıı ne kadar yor 
muşt~lr! 

- E,·eL ! Ve hu aracla .... 

- Hu arada. eski <lolanclırıcrlık 
metodunu yeni ,·aziyete uygun bir 
tarzda clencmcği clii:;iiumü~, tabii ve 
ham elma lan. kencfüi tarafından -:u-· 
ni smcltc ) apılmış c-lıııa;;lnrmı~ gibi 
elden çıkarınağı tasarlarnr:;:tır. Fakat, 
biz. onun hu hesab1nı bozduk! 

- İlıtirnal. ayni zamanda .. uu·i el
mas yapaınazııa hile yapmış giirüne
rek ~i)hret hulınağr da marazi hir he
' e~ olarak içinde he•.lecliginden .... . 

- Evet; hazı aclaınlnrda böyle ma· 
razi hir hal de vardır! ... Neyı>e işte, 
netice •. biz onun hu pliinını suya dü· 
şürdük ! ".Nasıl. ki \r~iıned. K~rtara
dan aynaylu p;Une;in kızgın ziyasını 
akt<ettirerek clii~man yclkenlilerini ça 
tır çatır yaktıyı;a, ben rlc öyle çatır 
çatır. ahir.i elına scndikalarm1 yaka
cagnn. Y akaeuk, yakm kiil edere~im .. 
k·· ı 1 · - k··1 1

" le k ·· 1 · u ... lir yıgrn ·u . ' r ·en go1 erı 
siyah elma-:lar gihi parıl parıl yanan 
adam: kinıhilir ~imdi lıanJ!i ınPmle
ketin lınn~i kiiff'"inclc, Hintli prPn>-c
Fİn esaretinde mahzun malızun otnrn 
yor Ye P~ki .liinvamn medeni mulıi
tinP. artık hir clalıa girnv•ktrn iiınit 

Bu akşam SAKARYA sinemasında ····-1~ 
Yeni bir muvaffakıyet kaz;ınan diğer bir bo:iyük Fransız filmi 

MNU AŞK (J.ENNY) 
AI.DERT PHEJEAN - FRANÇOlSE ROSAY - CHARLES VANEL - LİSETTE LANVİN - ROLAND 

TOUTitN gibi büyük Fransız artistlerinin oynadıkları bu emsalsiz filmde: Pari&İn gizli mahallerini • • • Scfahet 

yerlcr:nin bütün esrarını gözleriniz önünde .;anlandıracaklardır. Saf ve namuslu bir kız ile scfahete dalmış ve 
hayasız bir anne arasında his~t müessir ve alakabahş bir dram. 

İlaveten: PARAMOUNT Jurnal - yerl:rinizi evvelden aldmnız. Tel: 11341 

Zahideyi yaylaya 
kaçırdılar 

Hadise esnasında iki kişi ağır g, 
ralandı, yedi kişi fevki/ edi/JI 

Karacasu, (Hu:msi) ,- E\\elki 
gece ilf;emize bağlı Eymir köyünde 
kız kaçırma yüzünden tüyler Urper· 
ten bir cina) et i~lenıni~tir: 

Hal il lhralı im Y ıltlırrm a~kerJiğini 
İzınitte jandarma !-ih arisi olarak ik· 
mal edip on beş gün eYvcl köyüne 
di.imnii buhınu\'ordu. 

A-.kere gitnıe;Ien e' ,·el Zalıide i-
imli hir kızı Eevcn Halil İbrahim, 

geldiği zaman Zahiclcvi Sülevnıan ad· 
lr hiri ile nifanh huİnr. 1ki ~<'ncin 
nikah muameleleri de yapılmak üzf'· 
redir. İşte hu Halil İbrahimi çileden 
çıkarıyor ve sevgilisinin elinden "iclc· -· . ..., 
ceı;ını anlıyarak arkadaşları ile hern· 
her hir gece onu kaçırmaya knrar ve
riyor. 

Bu sırada kendisine kızın c1nyısı 
tarafından da ynrdım nadedilmiştir. 
Dayı Mehmet Kök vaka gece-i karısi
le birlikte kızrn e\'ine misafirli~e ge-
lirler. ~ 

Rir miiddet oturduktan sonra nva
~mdan rahat ızlı~mı halıane eılc;ek 
Melımet Kiik mfüaacle i ter. kız ve 
annesi mi~afirlerini kapıya kaclar tt· 

~nrlarlar. Krzı kapıcla bekleyen Hnlil 
İbrahimle suç ve kaçrrma arkadaşı 
köy bekçisi A11met Güneye te lim e-

den , .e kılfinızlnk yapan gePe lııl 
yıclır. 

Dayi. yenge ile birlikte ~ 
Halil 1hralıiıne tcsJim edcrle·f 
hi:ıtilf' Zahidenin anne=İ Şer•;; 
olmaya ı;ah:- rr: fakat gözü.• b 
nen Halil lhrahim elindekı 
Zalıidenin annesini yaralar ,·e 
kalan uçlnlar kızı alıp kaÇ 
te~chhiis ederlcree de bu srf~t 
tlenin halası iinlerine çıkar. 
katil lıiidiı:,.,..i hur:ıda olrntıŞ ,·:. 
1hralıiın Zahiılcnin hnlasJ1111 e' 
cloğru sapladığı lıançerle Jı~rfl ee 
~ermi~tir. Artık önünde lci'ia' 
lıınmadr;;ım gören deli aşık, ' 
yanına nlrr ,.e Karacasu)'~ de 
nur.arla 5Cmerci Alinin C''111 

luı kadar kalan Halil İJ1rah~illl 
ızeceden p~ylecliği lıir otoTl1° '°' 
halı erkenden Zalıide,·i yaylıı, 

• t 
çırır. Fakat ancak sekiz !8~·ıaı-' 
orada knlmt~tır. Şerif eni.il d 
zerine tnkihata ha:.:lnyan JS11

1,,
Halil 1hrahiıni yaylada vak• 
aıll iyeye teslim ~t~işlerdir· ~ 

Halil fhrahimin kızı kaçrrı:, 
rnsunda kentlisine yardnıı ~,JJ 
suç ortağı ela adliye taraf 111 
men tP,·kif edilmişlerdir. 

Antep cezaevinde çıkan si18hl 
V akille Ermeniler tarafından bir sflld

1 

içinde neler saklanmış? . 
Ankara, 22 (Telefonla) - ~en - ı f ında iayıhalar hazırlanıp 1'eef/ 

lerde Antep cezaevinden kaçan beş rilecektir. 
idam mahkfunu hakkında mezkftr ce- !cra teşkilatı hakkmda. ~ 
zaevinde tahkikat ve araştırmalar ya- alınmak üzere davet edilen ınu Z 
pıldığınr, bu arada Ermenilerden kal- sın bir an evvel gelmesi için ııJ 
ma. bir silah deposu bulunduğu evvel- reler cereyan etmekte ve nıe§lı 
ce ibildirilmişti. lar hnkkmda hazırlanacak ol 

Buraya gelen haberlere göre, bu de- lar üzerinde incelemeler yapı j 
po bir koğuş kubbesinin dayandığı dır. a.ıJ'j 
kalın sütunlardan birisinin iç.indedir. Bundan başka, bugün ın '' 

Buradan çıkan silahlar arasında 46 dan bazıları i~ yerlerinde ~1_,, 
mavzer, iki tenvir ta:bancasr, 28 bom- ocaklannda çalı§tırılmaktad1:~ 
ba fitili, 5 demir mazgalmakabr, bir çalı~tırma sahasının g_eniş~eti .ı 
demir scrpoş, 25 tenvir fişeği, 13 o- lüzum görülecek tetbırlerın 
tomatik carcur, 3 bomba kovanı, 1 için faaliyete gecilmiştir. . AJ 
büyük kutu vazelin, 5978 tane de mnv- BAŞVEKİLİN VEKA~ 
zer fişeği bulunma~tadır. GÖNDERD!Ot BİR Ji;l'Y. 

Vekaletler humali 
bir f aaligetle 

Adliye Vekale
tinde hazırla
nan projeler 
Ankara, 22 tTelefonla) - Başvekil 

Celal Bayar, kabinesinin programını 

Mecliste okuyup itimat reyi aldıktan 
sonra bütün vekaletler programın tat
biki yolunda hummalı bir faaliyetle 
çalışmaktadırlar. 

Bu meyanda. Adliye Vekaletinde 
muhtelif meselelerin halline dair ha
zırlıklar başlamıştır. 

Hazırlanmakta olan Kara ve deniz 
ticaret kanununun projelerini hazira
na kadar yetiştirebilmek üzere, 18.zım
gelen tertibat alınmıştır. Komisyonlar 
bugün faaliyet halindedirler. Bunun 
için ayrı ayrı tetkik ve tercüme büro
ları te~kil edilmiştir. Bu müddet zar-

ke~ıni~ olarak, fü.iintii içinde kıvranı· 
yorclur ! 

- Hiitisa, hu macera, hiziın i~iıı 
horada lıitti ! 

- \·,. ha.kalan için nerede başlı
yara~ı da rn('dıul!?! ...... 

Gri sl'lndlrll milyoner I?! 

"".. ,, , . 1 ı · l • J 1 .'lurrtP. po ıs w ıye erıtırH'n / §-

v 11 .. " . I l l '' torı o ım • ıya ı <' mo ar macera-
.~,. im tef rilmyla sorııınu buldu. Rımu 

•• , "C'" ., 1 l 'fl mutem.ıp. g<'nf' o.!!Ur<'lc < etf' aı e-
rinin t>n namlılarından t'c <ı)7lİ za
mnndn son11nc11larmdan Rönr Km:
sf'llorirıin ''r;,.; silindirli milrnrırr0 

i~imli marcrn.~r tf'/riha olunacaktır! 

Ankara, 22 (Telefonla) - .. 
Celal Bayar vekaletlere g~ 
bir emirle memurlar arası~ "~ı 
istatistiğe büyük önem vcrılfll 'i.<Pi 
idare amirlerinin lazımgeıeıı 
ğı göstermelerini istemiı;tir· 

Soı gu J&akiıfl 
vekili olan/8f~ ~ 

Ankara, 22 (Telefonla) - ~ ~ 
15 nde imtihanları ya.pılllrsJ ş? 
hakim vekili olanların isitll1er _J 
dır: ~tf° 

Erdekten İhsan Yeğen, ti ~ 
Fahri, Beypauırmdan :Ne~3;~ _, 

dan Gaffar Tayhan, Aklı~s :J{J_,Jtf".., 
hi Moral, Tokattan Hamdı, 

61
()1' 

mamdan Remzi Oktan, :sur rJı,ıı' f 
za Bayezit, Gebzeden BU ·ıdt~ 
Aksaraydan Muhittin, lıı~ /."'J 
fik Anadol, Yalovadan ~ ~ 
ven, Boldavinden Hayri O rtlıı~ 
köprüden İsmail Sansal, !' ,ıı ~ 
Arif Demir, Somadan » ; 1, . 
SilhTiden Hilmi Sorucu. 

Nuri Bayar. '" 

- "" ,J; Paıa borsasırt. 'fil'' 
. tertıP '~ 

Dün borsada birincı '11~ 
borcu tahvilleri 14. 70 de~ 1' ~ 
görmüş, ikinci tertip 1"ll~ştıf• ııf 
tahvilleri 13.90 dan satıltfl 1,tıfl 
dan başka arslan çirne.~to i.İftiı~ ~ 
10.90 dan muamele gor~ ıııf',7 ı 

Londra borsasında bı 1 ~ 
rast 14 7. 21 de açıtrıııŞfı,_,ı. tf 
frnnkta kapanmıştır. au~f! 
2'm istikrara doğru nıiit dil'· 
lunduğunu ifade etrnek.t~J1tle l 

Altın dün borsa he.rıd ~ 
1 oq3 de açılmış. 109.5 ~ııe :1 
mıştır ki dün yine bu. sı\Jı1"' 
2 kuruş daha yüksehnı§ 
tadır. 
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ütci~Q-g;~eh·iöP:··ıoıe k 
bu ateş ve hücum 
11,_rna~ tarafmdan çevril.en 
c Useyın Paşa müthiş bır 
.!~aretle sebat ediyordu 

aJe tıtu. K hayvana binerek Tah- , 
\ilerin· aranlıkta süratle rakan · . .... ın a ., • · 1 ~~~m 

~1;-..ıılerı geı·ı raaından piyade ate· ~ ~ '} .. :, .. 'ı. ıt'•·,., lle} YOd · ·: \"-· ·I'."-""' ,,., .• ,~M61.-.• 
r ere r u kı bu düşma • ',~.1r, ı~l-~·-~V\'~-" ,1,.- • ..ç ıı .,,> f\ı'f) 

\r deıaı Pet k Yakin mesafede ol· lj:ll[ı".ı·:.__ ,. tı \~ .' :·; ı'''ti)/,~Yı:--~ı.; .. \~ eti;~ ı.. e -ediyoıdu B' r ;:."'!_..._:;:··~ ... ;-•,·ı\ y '1(' }tı1'ıl \1 · "4eıı; .. • ıraz sonra .... • ~ · . ı ı t. ,, 
""' .,esleri ( . -ı ' ' ' r• ~ 
"'1§ b' o ana kadar hiç .... .-., ( 

lııı. ~Otk ır §~kil aldı. Bunun ya- 1 !" · 
•• ~ llnc;: b' , \ ı 1 · v

118 
f ır çarpışma olduğu- 1.:: • . 

<>tadan~· Paşa bataryasına gi- ""' 
~ arııaın ın bataryasına yapılan 
k~aınına~~. uğraştı. Asıl hü . 

tı~tığj 'I'ah USeyin Paşanın mü 
'Jıe Ulunu ınasb hatttnın sol ta 
aı "ler 8a .. anladı. Çok geçmeden 

11 
İlııda kg ta_:afının şiddetli bir I 
~- - aldıgı .... 1d .. 
• "§a Pek goru u. Burada 
edil-°o!'d Yakin mesafeden mu
ltıuhıı~ bu. Binbaşı Tizdeyl de 
U. "'e e . aı.. llu11ı ııntidadınC'a burada 

""'l'I arın h" t 'an denn 1JC'11mu ngiliz bıı · 
) batar ~n Zührap, Tizdeyl. 
~ terisı~alarına teı::mil edıldi. 

~l~) ba~de ! Corçil) ve Vil • ) ı:l'irı lll" aryaları vardı. Bu is
bıı ~'<'in .anını vapmıs ol:ın mi 
~lkltıe'ki lSntini ta~ı •a~ tabve bü r-· mev ~\r,_lt t..._1n. ıırıahtnn arlrJPdilivor- il Paşanın karargi.h ittihaz et ıgı 

11;il -·•ıa 1ı p · d'kip asker· 
•- ~U"t a~anın fikrine e-ö- kii işcral ile bandıralarını 

1 
• ~ ., a k 0 v bu mevkı • ha ~!eti i ~ <'min arınhtan Tah terini oraya topladılar. e 

.._ tı.,1,1 dı .. <M o•a vi ycf). T• h- den Tahmnsb hottının gerisine d~h · °"tıı ı.:evı k şetli pivade ateşi açtılar fakat Yuk • 
~., l'\'alar tMı> sıırefrrlp tn- .J h \t:·Q:daıaa ına morbut ol:ı.n vP sektepede olan Tizdcyl topları ma a-
~ ~) b nın bir kısmını teşkil retle geriye çevirdi. surat ve maha-

'1. atar~ retle idare ederek karart!'fı.ha ycrlE'şen 
~., -~lih _;asına girmeğe mu· ~ ·' ~ !)•n ı ilmft d Rusları müthiş bir ateşe tuttu. Ve bu 

\ ~e<.'fr· . e ivordu. Levk te liıı,. · l\l>h ıJınce ı;ehri tuta bil _ kurtarıcı topçu ve piyade ateşinin · 
, ~ ı. aneifkl · siriyle Rus .zabit ve askeri siperlere 
{a.ı \... .. ttcak erı tal•rip etmek ~ ~itle\'~: Tahmasb zaptedi- serilmeğe başladı. . ~-~~"~ kıı müstahkem miida- Bu esnada Vilyams Paşa ile .Mtışır ~l'e "et Cck b. vasıf Paşa mevkii milstahkem ~a-
~ t ~ ır hale gelecekti.. rargahmda idiler. Vilyams Paşa hil • 

.~e 0~0~ ~unu bir tepeye tabye 1.1 ktalıı.ra nazaran daha 
ı, ,.ı.._ ~ ı ah b cum e ı en no . t b . 
"Qo ~ '<>I mas tabyeleri . ı n Çım a yesın· -.~ı~;J-;.~t .. undaki siperlere !-tiddet- merkezi vaziyette o a . . d F :"lı ,.. "q G"II d Le k'' bulunmasını ıstıyor u. a-
'1. · h "•Ut· u e ve kumbaralar e Y ın d ha şimaldeki 

~.-,, ~.... eakip d" .. kat Leyk düşmanın 
8 

1lt L"\ll)ıa uşuyordu. Rus hilcum ederek 
""- •ıl ge<' k tngiliz bataryalarına ·~"- tııal'e ;-r en evvelce top . - . · görUnce buraya 
~tı. a.t "M e.dılmemiş idi kı' bun· onları zaptettıgını . giderek İl "•t1 b • . Leyk ta.bycs1ne 

~'ılı> ıı..ı.,, ır hücumla gafil av- ~.:::'a~l'::'ğır toplarla Rusları bUytilk 
~~~' lteai~ h.~r 7.aman olduğu . _ Lyek'in buraya gı • 
l~ı... hıt kutJelerle cesurane zayıata ugrattı . çünkü düşman ı.. ~r ~ 1.1cu mesi çok işe yaradı. ~ ·ıot .. ";bi ''a l'llları bataryalardan . · revlrerek bunla-\ ye ,, ğ Tahmasb tepelerını ~ _ d \ı"' ~i) 'iJ>e,.

1 
an şarapnel ateşleri . .. ın yaptıgı esna a ay-

~~t) 'dtıe; ~re kadar :vakla.şanla- ra gerıden huc~ de ,.e iki alay ı::Uvari 
~'l'ııı 8.t>ı~orı a.Rlarına nişan alarak nca bir fırka pıya Uteşekkll bil • ı ı-ı~ ardı T ve sahra toplarından m k tabvesinin 
-t '-r ·1.1ıgar · op ve tüfek du- yük bir kuvvetle çakına . .J .. ~~ 'b.•a.r '-' ~avurdukca düşma- .. . 1 T tabyelenne hucum tıı .. <ııı. erı ... r otesıne ve ngı ız i bl m .. -'il~~ "l:I "'·bı'tı e. s~rildi~i ~Cirülü- . b tabyeier ~ec ane r U· ı: ı:ııı h - .. etm1ş ve u . eline geçmiş-
~ •atı aıde erı kılıçları ellerin- dafaadan sonra dUşnıan 

t "rh.1 'rın ""şna~~n.ı takdir bir ce· ti ~~ ''1.1a, '"' onl d ·· . ttı. mUdafannın Farkın-
~ trıu ll P.elen tn e yürüyerek Şehrın ve ha tan Karadağ 

~ d~. dafiier askere yol açar . da GUmrü yoluna rıaıır ot byeye yüz-
•ıı.ı tarafından süngüle- ve şima)i ~arkide Arap a Tomson da 

~-.., 8.r 
11

··1 b kıyordu. · "'ı'a~ "\) ~n başı Tomson a Uksek te-~.- .,, aha b.. t 1 . 1 uyanmış ve Y "lllağ 'ahrn uyük bir tazyik op ses crıy e . kasından Tah 

~~·rı·,' llluvafasf bın en gerilerine pelcre çıkarak şehrın ar gerisinden 
ı-.. • ak ld · toplarının 

it). ··•lldaf o u. (Tahmasb) masb ta9yesı . . .. erek orada şid· 
~~lta.11 ta.ra~a eden Hüseyin Pa- piyaae s,te~Ierını gord w nu anlamış
~"'1. :ir Bec •dan çevrildiği bal- detli bir muharebe ol u~ ·et dolavı

a~ ellelert~tıa sebat ediyordu. tı. Kendi bataryal~ \ l;•,or.du. Bir 

~ L lli""rlnın sağında ve ondan sivle ı:P"irci bir hal P ad 'I!!> t'" erı b hatlsrır. an sonra 
% (! tab,•n . e ayrılmış olan aralık Tahnıac ·ı· batr.rvıııarm-~ .. .J diı v d h.. • 8 .. fn(!l ız . i <-arn ar ı ki hücum ucum'l uarav ,. l iııi duydu 

· l'!u an (T' ::1 _. .. 1 aJl<'Ş ~es er .. 11.f'>...~ Slar h ız eyi) buraya ı ıınn vukse en . . t"hvr1orinin ~- "ll"ı. att fr"''
11

" .. ~ı.._ "f\ lnı' ı müdafaada bir ~ebah F"'1'""ıı .. d" tk· , . ""' 'in T ı.- t'e ~or u. ı \e ~-',t>e a,. nhmasb tabye ile• ?'.ıl1"1~,.;pı.tı.ı::irıİ rr <C --'-ıq'~ e ·~ı 
1 1 vı ile on altı -. .. ra 

5-KURUN 23 SONTEŞRfN 1931 

Mücrimler, serumla 
islah edilebilir mi? 

... 

-
~ski dünııa şampiyonu\ 

Dev adam 
Karnera 

Kendisinden 26 kllo 
daha hafif rakl· 
biriden dayak yedi 

Epey zam::ındır sesi sedası i~itil· 
miyen eski dünya boks şampiyonu 
dev aciam namile maruf ltalyan 
Karnera. geçenlerde Pari~ geldi ve 
tekrar ring hayatına dönmek iste· 
eliğini ilan ettikten sonra antren· 
manlarına başladı .. 

Üc gün evvel, Parisin Vagram 
salonunda, Marsilyalı boksör Di 
Meglio ile ilk karşılaşmasını yapan 
De" adam, hiç bcklenmiycn bir aki· 
bete- uğradı. 

Kadınların sevgilisi diye tanılan 
bu P.ski diinya şampiyonu, kendisin 
,den tam 26 kilo daha eksik ağırlık· 
taki rakibinden mükemmel bir da· 
yak yedi ve sayı hesabile yenildi . 

) "ukanki esntantane, binlerce 
Parislinin heyecanla seyrt'ttiği bu 
mü!'abakanm en şiddetli bir anında 

Dr. S. w. Brownstein isimli meş· 
hur bir Amerikalı mUt~hassıs, cürüm 
i§lemenin bir aşı ile önüne geçilebile
ceğini ileri sürüyor. Bu mütehassısın 
kanaatine göre, suç işlemek, insanın 
vacı,ıdüne sinmiş bir nevi hastalıktır: 
en muvafık serum keşfedildiği takdir· 
de. suç işlemek itiyadı da diğer has· 
talıklar gibi tedavi edilebilir ... 

Dr. Brownstein, ileri sUrdüğü bu 
nazariyeye o kadar kuV\·etlc inanıyor, 
ki, tam yirmi senedenbcri bu mevzu 
üzerinde çalıştığını bildiriyor. Simdi 
artık, gayesine yaklaşmakta olduğunu 
iddia etmektedir. 

Düşiinüşüne göre, onu muvaffaki • 
yete vardıracak olan sır, insanın amu· 
du fikarfsi ile muhai §eVkisindedir. 

Suç işlemeği itiyat haline getirmiş 
bulunan mücrilmlerin muhai şevkile· 
ri daima hastalıklı ı:e amudu fikari· 
leri bozuk bir manzara arzedermi§. 

Amerikalı doktor, son defa verdiği 
bir ilmi konferansta, mücrimlerin, 
hastahanelerde hususi bir tedaviye ta. 
bi tutularak namuslu vatandaşlar ha· 
line getirilebileceği gilnUn uzak olma· 
dığmı söylemiBtlr .• 

Kendinize iyi 
bakıyor musunuz? 

Jiazla ('BU içmek 
Her ııeyin fazıuına 'arıldığı oluyor. O

nun için bllhaaaa tenbih edici mahiyette o
lan şeylerin !azla alınmaması ta\'ılye olu· 
nur. 

:Mesel! çay ... Bu meşrup, memlekellmlzde 

alınmıştır. fazla miktarda lstlhla.k edilir. Tabit mllttar-

M u• • ıaA yı·m Parı·se da içflb"ee aararaızdır OıUtd4tln Jftrın!/ t4· 
ratmdan lçlllr, tuellk verir, fena tesirler bı· 

PO LiS 
ı=- abidesi -n 
ii Şehrimizin en mutena bir h 
ji mevkii olan Yddızda, güriütil"1lz İl n bir çalışına nııUıit• içeminae her H 
Ü yıl birkaç uiız polis talebemiz o· ıİ 
p kuyor; imtihan veriyor ve asnn 

1 

,; ihtiyaglaruıa tam manasiyle uy- 1 

l ıoma a]ıyorlar. n 
Bıı gü::el mektebin bah.çesinde ii 

• eskiden Ytldız aarayınm etmık El 
ı: dairesi olan bir yer varmış ki, 1: 
H harap olduğu için mJcılmı~, te· il' 

i
P. mizlenmiş ve ~mdi bir abideye • 

kaide olabt1ecck mükemmel bir 1 
hale gctirilmi*. 

N ctice iti'fxıriyle b-urtıya bir 
polis abidesi dikmek dil§ü?tillü· 

i
"i yor. Bugüne kadar vazife ıığrun· 

da şehit diişmil~ kahraman p<>· 
Uslerimizin hatıraaını yad et • 
tirecck bir ôbid.e!.... • 

Btınıın ne kailar güzel bir te- : 
§tbbüs olduğunıı söylemeğe ha
cet var mı1 Emniyetimizi ımu-

1 
ha/a::a için canlannı tehlikeye 

• kayan 'T«ıhraman zabıtamızın de
ğerini ve şerefli hatırasını bi-
zim gönlilmüzds olduğu kail.ar 
göziimü::dc de tutmıığa yare.ya. 
cak Jıcrhangi teşebbüs elbette 

gilzcZ olur .... Hem, k'1ymetin tak
dir edildiğini glJstercn fay<Ialı 
bir C$eT teşkil eder. 

Böyle bir eseri mtcıya 7wynu:ı
ğa girişmekte olan mektep ida-
reaini §imdicüm tebrik 6t/Miz. 

• d • O rakmakıızın insanı canlandırır. g 1 1 y r Ancak, çok fula üzerine dU1memek f&r· 

Orada dlı Bul Kumar ıa tll~y. dalma taze olorak lçllm•lldl,V• ,... Kem 1 k teş h ıs 1 
karfd,aacakmıf ıa koyu oımamatıdır. Parmak izi ve yüz etk&linden 

Ortada dolatan rivayetlere göre Bir insanın ne kadar çay içmesi ıuımgel· baıka suçlunun hüviyetini kemik}~ 
göre değl~yor. Fakat çay semaverini veya rile de tesbit etmek mümkün ol• Mülayı·m pehlivan, pe' k yakında Pa- eliğini tayin etmek çok gUçtUr. Bu, herkese 

rise gidecektir. çaydanlığmı yanından ayırmayan, her fırsat· maktadır. 
Burada Mülayinıe dört kere ye· ta içen adam, hiç •Upheıılz ki hastalı,,.. davet M ı K 

p " 6 ' eıhur Frannz detektifi Bertil-

nilen Amerikalı Bu umann a· ediyor demektir. 

d

. )
1

'p aelmesi TUrlU ııılnlr .. ı ı. b }onun icat ettigı~· bir usule göre, 
rist,. mü tema ıyen ga e .. razı Yl'I hazımsız ı.,ın se ep· kar~ısında. f ranıı:ılar Amerikalı ile ımn••• blrl •• ra,ıa car<'~· Et., bU .,.. mücrimlerin vücutlannm yapm gö-

bl
·r k. ere de Fran·•da kar•ılattırmak rahatıııztıklarla marnı buJunuyorAllflız. bem l k 1~ .kl . 1 l k. _.. ~ ze a ınma ve A.Cmı erı ö çü me 

• J d. çok çay lçlyorl!anız, her Mide lçUğlnlz çayın 1 
iizere Mülayimi davet etnu§ er ır. mlktarmı azaltmanız mu\'afılc oıur. ~ suretile hüviyetleri anla~ılabiliyor. 

Alman tenlscl Tokyo-~~~~~~~~~~~~~~--~~~ 
da gallP geldi G6rllp dllşllndllhçe: 

Almanya tampiyonu tenisçi_ von 
Gram Tokyodaki dünya pınpıyo~· 
luğu müsabakasında Japon pmpı· 
yonları ile yaptığı müsabakaların 
hepsini kazanmıftır. 

On bin lngiliz lirahk 
bir mide! 

Fakat arkadaşı Hentel, Japon 

Jamaoaskiye yenilnıiştir. 
iki"' Alman tenisçi Japonyadan 

Avustrnlyaya hareket etmi~lerdir. 
Ga/alasaıa11lı Reşad'ın 
cezası iJç ag azaltıldı 

C.alatasaraY • Günef kavgasm· 
dan sonra verilen cezalar arasında 
Galatasarayın rnüda~ii. R~.da da 
dok uz ay ceza verilmıttı. Hadise et-
rafında yapılan tetkikat esnasında 
lzmirde bulunan Repdm, oradan 
göııderdi~i jtirazı ha~h ?ulan gen~l 
merk~z altı aya indırmı! ve keyfı· 
yet alakadarlara tebliğ cdilmittir. 

Limanda 
BUGON JIA.KSKET EDECElt 

Gittiği yol 

YAZAN: s. Gezgin 

Bir Nil çocuğu, bir gün ırmakta yı· 
kanırken, ağzına bir balık kaçıyor. Fa • 
kat bir saniye .onra midesinin hususi 
bir hamlesiyle hayvanı, tekrar dııan· 
ya atıyor. Bu garip tesadüf, çocuğa ya
ratılışın bir sırrına sahip olduğunu an
latıyor. tikin arkadaflannı flfırtan 
yutuıtar, çıkarıtlar yapıyor, sonra da 
açıkgöz bir Amerikalının kontratlarına 
binerek salıneye yükseliyor. 

Bir istidadın, kendini gösterecek 
bir meydan buluşu, çok değildir. Ha
yatta bunun binlerce örneği var. Bazan 
kazalar bile, büyük keşiflerini tohumu 

olmuıtur. 
tıte o Mısırlı çocuk, bugünün si-

"Paris,, deki Rokfeller tıp kurumıı, bu 
ölümü haber alır almaz, hemen orta
ya atılmı§, sahibinin mirasçılarını bul
muş ve on bin İngiliz lirasına sihirba
zın midesini aatın almıı. 

Başında ''Aleksi Karcı .. gibi çağımı
zın en yüksek m:.itcfekkirlerinden birini 
tapyan, bu müessesenin ilmi merala, 
yerindedir. Fil gibi önüne gelen her ıe
yi yutan bu obur mideyi fennin mü
şahedesi altına almak gerekti. Buna di· 
yccck yok. Fakat mide denilen şey, yara 
tıldığı gündenbcri dünyada yalnız para 
yiyen, servet üğüten doymazi bir de
ğirmen diye tanınmıştır. İşte böyle 
bilindiği içindir, ki günün birinde bir 
midenin on bin İngiliz lirası gibi. ger
çekten b:iyük br pahaya çıkışı karır· 
sın.da şaşmaktan kendimizi alamayoruz. lı.ı-..litı a:ır; nda ve Tirşah deni· l va Uc Drıı"'on "a •jrt>!'!İ7. olırııış-

• "ı:ı;.ı, -&•na d - t t w hilcunı nr · 'tu ~ hU ogru meyusane onuna yap ıgı r A r1;n.~ı tınr) 
'tıtıı k ktep cumıar yaptılar. Ni- tu. --- s:ıat 
l' ..,,a'll .,.~ (' tabyeRinin soluml:ı ~~:tnl~--u 

1

!30 
l"' -cınt--t ••-•_ ........... •J ••• .. • v 

\'ApURLAR 

Vapurun adı 
ıcaradenlz 

Kocaeli 

Karadeniz 
limit 

Mudanya 
:Bandırma 

hirbaz "H:;t.:ı Ali,,si, eski "Karnak,. 
kihinlerinin bir varisi olarak tanınmış
tı. Aınerikadan Rusyaya. lsveçten Hin
distana kadar dünyanın bütün büyük 
ülkelerini dolaşmıı. numaralannı al -

Hacı Ali, sağken, öteki insanların 
zıddına, midesini bir maden gibi iılct
mişti. Biz, midemiz için çatııınz. 0, 
midesini kendisi için çalıştırdı. Öldük
ten sonra da ayni mideyi büyük bir mi· 
raı olarak ç<'.:uklarına bıraktı. Oünya
yr, istisnaya hiç hak ve yer vermiyen 
bir "imkan ilemi .. diye tasavvur eden 
cakilerin pliba hakları var. 

t
0 

tlcat but'~ meğe muvaffak ü ·········· .... f)(JltfnrU ' .:t·· l•tı ;::a ele ~eoirdikleri - n /.• t .,.... a ,. er 
!bu clort b .. r e edemeden lsma- CJ bS\f '-" • 1 
~ ..._ hUcurno lik piyade ile ynp- . cuMAR"J'ESf GONt.ER 

8.30 
20 
19 
10 

12 • ahrtıa ı:vıe oradan tarde - Yaln z saı gUnter Kara· 
' 'erk_, Sb lıattı mildaf YALOVAP~ ~ -ınd3ki mu· it il sa. aıısının au··,... .... t aınv:ıY ~urag 1 14 ~, ,_u81ıır b~ ''e sol taraflnrını .. r hl'stalarını ~abu f\8.. • u· u ave .. ehan~ ... =nde 6.30 

tıaıı gö .~ n bu ta byclerin 11 

runcc eyvelce lsma- e:!er. ------::m:r.nnnpnill=-

:nurıa 

:saııdırtnl Karabtga 
Seyyar 

Cıınakk&le Mersin 

uuons oı:ı.ECEK VAPtllUAR 
Kara deni~ 

Bandırıııa 

Tayyar 

Bartın 

Bandırma 

lınros 

kıJlatmı§tı· 
Dün, gazetelerden öğrend:m. ki bu 

meşhur adam. bu mide cambazı da öl -

milf. 
Şaş11cak bir şey y(>k. Her canlı var-

lık, böyle bir sonla b:tcr. Yalnız şaşı· 
lacak nokta, bundan sonra beliriyor. 



lstanbulda sahte çek
ler sürülmüş 

Sofyada büyük bir kalpazan 
şebekesi meydana çıkarlldı 

Sofya 22 (Hususi muhabirimiz- ı 
den) - Sofyada, Kanada doları 
üzerine sahte çekler veren ve mer
kezi Amerikada olup bütün Avru
pada adamları bulunan geniş bir do
landırıcı şebekesi meydana çıkarıl
mıştır. 

Amerikanın Montreal şehrinde 
birka sene yaşadıktan sonra bu do
l:andmcı kumpanyasına giren v~ bu 
kumpanya b\Yafından hususi suret-
te Avrupaya sahte :;ek si.irmeğe gön 
derilen lvan Nikolof Petrof isminde 
bir Bulgar burada tevkif edilmiştir. 
Bu adam 6 bin sahte dolarlık bir 
çek satmak ütere bazı tüccarlarla 
uyuşmuş ve Kanadanın Montreal 
şehrindeki Ticaret bankası namına 

verilen çeklerin sahte olduğu anla
şılması üzerine kumpanya meyda
na çıkmıştır. 

Bulgaristana getirilen çekler bir 
kaç milyon ley kıy:netinçledir. 
Kalpazanlardan Görgi Stoykof is
minde birisi de Yamada yakalana
rak Sofyaya getirilmiştir. 

Bulgar gazeteleri bu sahte çek
lerden Romanya ve Jstanbulda da 
si.irüldüği.inü yazmaktadır. Sahte .. 
karların şubat ayındanberi Balkan
larda ve lstanbuld~ faaliyette bu
lundukları anlaşılmıştır. Tevkif olu 
nanlardan birisinin iizerinde bir bu
çnk milyon, diğerinin üzerinde ise, 
500.000 levalık sahte çek~er bulun
muştur. 

Sofyada sattıkları sahte cekler 
200,0f)O levnlıktır. Sahtekarla; Bük 
reş, lstanbul ve Balkan varım ada
sında birkaç milyon )eylik sahte çek 
sürmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Bulgar polisi tahkikata devam et
mektedir. 

lngiliz - Japon 
Münasebatı gerginleşiyor 

Londra, 22 (A. A.) - Evening l 
News gazetesinin yazdığma göre, Ja
ponyanm Şanghay üzerinde hukuk 
hükümranisini kullarunak istemesi 
lngilterede vahim bir hadise olarak 
telakki edilmektedir. Şanghay imti
yazlı mıntakasında alakadar devlet
lerin hukukuna Japonlar tarafından 

·dokunulmasına asla müsaade edilme-
yeceği J aponyayAnlatılacaktır. 

JAPONYADA İNGİL'lZ ALEYH
TARLIC;I 

Tokyo, 22 (A. A.) - Bugün İngiliz 
dostluğu cemiyetlerinin ilgasını, bü -
yük Britanyaya karşı sempatik siya
setin terkiıü, Hongkong ti7.erinde şid
detli bir kontrol yapılmasını ve İngil
terenin veyahut herhangi bir devletin 
Çin ihtilil.f ına herhangi bir surette 
müdahelede bulunmasının reddedil .. 
mesini talcb etmek üzere büyük bir' 
miting akdedilmiştir. 

Mitinge Seiyukai fırkası lideri M. 
Teijiro Yamamato ve ''Siyah Dragon,. 
denilen ifrat derecesinde vatansever 
cemiyetin maruf lideri :M. Toyama ri
yaset etmişlerdir. 

Mitingin sonunda dört bin vatanse
ver, bayraklar sallamak suretiyle, im
parator sarayının önünden geçmişler 
ve imparatoru alkışlamışlardır. 

Bundan sonra küçük bir heyet, İn
giliz sefarethancsine girerek İngilte
re hükümetine Çin - Japon ihtilafm
daki hattı hareketini yeniden gözden 
geçirmesini ihtar eden bir beyanname 
vermi§lerdir. 

Balkan devlet Banka
ları toplantısı 

Atatatürk'le 
ıtalyan Kralı arasın· 
da teati olunan tel

graflar 
Ankara 22 ( A.A.) - ltalya. kra

lının doğumuı.yıl<lönümü• mi.inase· 
betile Reisicumhur Atatürk ile Ma
jeste Vittorio Emmanuele arasında 
aşağıdaki telgraflar teati olunmuş
tur: 
MAJESTE ÜÇÜNCÜ VITTORE 

EMMANUELE 
Roma 

Maiestelerinin doğumlannm yıl
dönümü münasebetile en kalbi teb
riklerimi, ve şahsi saadctlerile 1 tal
yanm refahı hakkındaki samimi te
mennilerimi kabul buyurmalarını 
r;ca ederim. 

K.ATATURK 

EKSELANS KEMAL 'ATA TURK 
REİSiCUMHUR 

Ankara 
Ek'selansınıza samimi surette te

şekkür eder ve bilmukabele şahsi 
saadetlerile memleketlerinin refahı 
hc:ıkkmdaki çok hararetli temennile
rimin kabulünü rica ederim. 

Vittorie Emmanuele 

Bir kamyon 
devrildi 

2 ölU 17 yaralı var 
Muğla 22 (A.A.) - İçinde yir

mi dokuz yolcu bulunan bir kamyon 
F ethiyenin Kestep' e giderken Ke
mer ili! Fethiye arasında ve Fethi
yeye 19 kilometre mesafedeki Düı:
Ç&m mevkiinde freni krnlıp teker
lek hendek çukuruna girerek devril
miştir. içinde bulunanlardan iki ki§i 
ölmüş, beş kişi ağır, 12 kişi de ha
fif surette yarahmmıştrr. 

Ankara, 22 (Telefonla) - Balkan 
Antantı devlet bankaları konferansı 
bugün Cumhuriyet Merkez Bankasın
da, Türk, Yugoslav, Yunan, Romen, 
heyetlerinin iştirakiyle toplanmıştır. 
Öğleden evvel umumi ve öğleden son
ra da tali komite halinde iki toplan 
tı yapılmı&tır. Yarın (bugün) tali ko
mite toplan:ıcaktır. 

İçtimaların ne kadar süreceği belli 
değildir. Toplantılardan sonra bir 
tebliğ neşredilecektir. 

Mecllsln dUnkU caJseslnde 

Bu akşam Ankarapalasta Maliye 
Vekilimiz B. Fuat Ağralı tarafından 
misafirler ~erefine bir ziyafet veril
miştir. Ziyafette .Milli Bankalarımızın 
müdiirleri de hazır bulunmuştur. 

-= BULGAR kraliçesi ebeveynini 
ı:iyaret için f ta1yaya Zürihten hnre
ket etmiştir. Kral Boris, Zürihtedir, 
harekf'L tarihi daha te~bit edilmi~ 
değildir. ~ 

Müzakere ve kabul 
olunan lagıhalar 

Ankara 22 (Hususi) - Büyük 
MiUet Meclisinin bugünki! toplan
tısında Konya ovası sulama idare
sinin 933 yılı son hesabına ait mu
tabakat beyannamesi ve yüksek zi
raat enstitüsünün 933 mali yılı he
sabı katisine ait divanı muhasebat 
riyaset tezkeresiJe Konya ovası su
lama idaresinin 933 yılı ~on hesabı 
hakkındaki kanun layiha~r, divanı 

Atatürkün 
seyahat 
intibaları 

l
;;flspanyaaa 

Mütareke 
olacak mı? 

Perpignan 22 (A.A.) - Com-

t
• panys buraya gelmiştir. • Beyanatta 
.öulunmak istememekle beraber 
Brüksel seyahati esnasında F ran

,.kistlerle akdedilecek mütarekenin 
(Üatyam birincide) h~rtlarınr k~nuştu~u. hakkındaki şa-

Bütün merkez ve do1ayı)ardakı1 f.yıaları tekzıp etmıştır. 
Türkleri babalan analan ve ço- Romanya tanıyor mu? 
cukları ile gördfun. Çok sevin- Londra 22 (A.~) --:v Eve.~~ng 
diın. Yüksek medeniyet temeline Standard gazetesının ogrendıgıne 
sahil oldum: Madenlerde kurul· göre Romanyanm yeni Roma elçisi, 
~uş temeller .. Bu açılmış maden İtalyan imparatorluğunun. tanınma
ocaklannda profesöleri ile, tekni- smı ~a.zammun edecek şekıl~e yazıl
siyenleri ile, amelesi iJe battan m{ş ıtımatna1?1el~r verecektır. 
aşağı Türk olan yüksek anlayışlı Edenın bır beyanab 
bir İnsan sosyetesi Öyle memle· , Londra 22 (A.A.) - Eden 
ket bölgeleri gectik ki orada ka- Avam Kamarasında verdiği izahat
dın)ıu crkeklerd~n daha çok saba ta, İngiltere i~~ .F ranko aras.~n~a 
na yapıpnış, elinde çapası ile me~~rlar teatısının F ranko huku
Türkün azık topraklanın zengin· ~ ... ~tının ~a~ını:ıa~~n.~ taza~.mun et-
leştinnf!ye çahııyor. Toprağmı ıgı~~ d~~r ;len .s~rulen muteal~ları 
seviyor ona g" ül' de bagvl dır f ngılız hukumetının kabul edemıye-' on n ı . ... .... 

1 
•• 

Bütün bu insanlir Türkiye cum- cegın~ soy emıştır. 
huriyetinin zeng'ın ku ti' ve .Asıier tarafından bu hususta neş-

vve 1 d 1 bl."' dikk · · 1 muhteıem olması için kend' ırkı- e 1 ~n te ıgm nazarı atını ce -
mnm fazlasını, seve seve ;ered- bedıp. e!mediği sualine de şu cevabı 
diitsüz b .. "k b' f dak"" l kla vermıştır: uyu ır e ar ı "E . . lbol 
devlet hazinesine veriyor. . · vct, nazarı ... dıkkat.ı:n ce un-

Bu"tu'·n .. d"kl • · • b kı' <Iu. Fakat mezkur teblıgde, anlaş-gor u enmızı u sa F 
ifade irinde to lam k k bil d ğil' • manm rankonun resmen tanındı-

, p a a e .., t 1 d' v. • •• • 

dir. Türk olsun veya olmasın, bu gını .az~?1mun ey e ıgını gosterır 
Tilrk canı· · • d k tek bır cumle bulamadım. 

ıuı ıçın e en ço ge- l .1. .1 . . b. • . 
zen. dolaşan tetkik eden her akıl- ngı ız ıe~ı erının ır zıyaretı 
it insan icin kendini büt"n d" San Sebastıyen 22 {A./\..) - In-

u unya ·ı· 1 d D h. k ya büyüklük saçan kuvveti' gı ız .... o-!1 on ve evons ıre ruva-
1 ve .. l · F k · M · k d asil bir varlığın icind duymamak zor en ran oya aıt a1or a a asın 

imkanı yoktur • e da Pa1ma limanına gelmi§lerdir. 
Böyle duym. ay 1 Gemi erkanı, mahalli hükumet an suursuz ar k"' . . 1 b • 

bir tarafa brra '-lrnca h. kik"' • _ er anını zıyaret etmış er ve u zı· 
K1 a 1 ın 1 . d d'I · · sanlık tereddütsüz kab:.ıJ eder ki yaret er ıa e e ı mıştır. 

Türkiye cumhuriyeti ve onun 
bugünkü sahipleri olan Türkler 
bütün dünya medeniyeti ve in
sanlığı için bir imtisal örneğidir. 
Yalnrz bu kadar değil. Türkler 
tarihin çok eski devirlerinde be
şeriyete karşı yaptıkları kültürel 
"azjf el erini yeniden ve fakat bu ' 
sefer daha ala surette yapmaya · 
ha7ırlanan yüksek bir varlıktır. 

işte Doğu seyahatinden döner-
1<t'n Ankaraya ulaşmak için Sle
~en su kısa zaman içinde seyahat 
arkadaslanma ifade edebileceğim 
İntiba budur.,, 

Siyasi müsteşar/er 
(tJstyanı birincide) 

Başvekiletten Türkiye Büyük Millet 
Meclisine arzına karar verildi. 

Bu karara iştirak etmiş bulunanr 
siyasi müsteşarların kaffesi Başveka
lete istifalarını vermişlerdir. Başve -
kil, bu istifaları Reisicuınhura ve Bü
yük Mıllet Meclisine ar?.edecektir . 
İŞLER lDAR! MÜST~ARLARA ı 

DEVRED!Lnt 
Ankara, 22 (Telefonla) - Dün gece 

Başvekile istif alarmı \'eren siyasi müs 
tcşarla.r bugün mensup oldukları ve. 
kiletlere giderek, ellerindeki işleri i
dari müsteşarlara devretmişlerdir. 

Suriye başvekili 
(tJstyanı birincide) 

"Parise Hatay muahedesinin tasdi-' 
ki meselesini görüşmek üzere gidiyo
rum. Ümit ediyorum ki, bu muahede
niıı tasdiki keyfiyeti bir aya kadar ik
mal edilecektir .. ,, 

Suriye Başvekili Cemil Mürdüm ve 
rı:ıfikası dün akşamki ekspresle Parise 
hareket etmiştir. 

SURİYE !LE LÜBNANIN 
BİRLEŞMESİNİ İS'rEYEN 

Dün şehrimize Lübn!111da. siyasi 
parti liderlerinden Riyadussulh ismin
de bir genç gelerek Parise gitmiştir. 

Vaktiyle İstanbul Darülfünununda 
okuduğu söylenen Rıyadussulh Lüb
nanın Suriye ile birle§mesini istemek
teymiş .. 

Suriye Başvekilinin bindiği trenle 
Parise hareket etmiBtir. 

muhasebat encümeninin mazbatası 
yüksek ziraat enstitüsü 93 3 yılı son 
hesabı hakkındaki kanun layihası 
ve divanı muhasebat encümeni maz 
batası okunarak kabul edilmiştir. 

Meclis çar~amba günü toplana
caktır. 

Fransadaki gizli 
teşkilat .. 

(tJstyanı birincide) 
zı ecnebi hükıimetlerle birlikte silah 
fabrikatorlan bu gizli teşkilat için iki 
unilya~ frank harcamışlardır. 

Bütün Fransız limanları, tayyare 
istasyonları, hudut geçit yerleri kon
trol altına alındığı halde, süikastçi
lerden pek çoğu hudut haricine kaç
mışlardır. 

Paris şehri de abloka altındadır, i
çeri girip çıkan bütün yolcular ve o
tomobiller aranmaktadır. Şimendüer 
istasyonlarında kontrol usulü ihdas 
olunmuştur. Parisin birkaç mahalle
sinde üç radyo merkezi meydana çı
karılmıştır. Fransız hudutlarının ce
nup mıntakalarında iki yüze yakin 
gizli radyo istasyonu buluİımuşlur. 

Şimdiye kadar elde edilen silah ve 
bombalardan birçokları Lcbel marka
lı oldukları için yüksek rütbeli Fran
sız zabitlerinin gizli teşkilata dahil 
oldukları anlaşılmı~tır. Yübek rüt
beli dört tayyare zabiti sorguya çekil
miştir. 

ZABİT KIYAFTİNDE HARBİYE 
NEZARETİNE GİRENLER 

Bütün nezaretler ve bilhassa harbi
ye nezareti ]:alabalık muhafızlarla. 

kordon altında bulundukları halde, 
dünkü ''Paris Soir,, gazetesinin yaz
dığına göre, hususi müsaade ile giril
mekte olan harbiye nezareti binasının 
içine dört kişi girerek birtakım evra
kı alıp gitmişlerdir. 

Yüksek rütbeli Fransız zabiti ~lbi
sesi giyen bu dört kişi bir otomobil
le nezaret binası önüne gelmişler. O
tomobilin makinesi işler bir halde bı
rakılarak askerlerin arasından selam 
vererek içeri girmişlerdir. Dört sah
te zabit, bazı odalara girmişler masa
ları karıatırmışlar, çekmeleri açmışlar 
ve bazı mühim evrakı çantalarına yer
leştirerek, sakin ve müsterih adımlar
la dışarı çıkarak, otomobile atlamış ve 
kaçmışlardır. 

Beş dakika sonra hakikat anlaşıl
mışsa da yapılan bütün araştırmalar 
boşa gitmiştir. Polis araştırmalarına 
devam etmektedir. Umumi efkar 
müthis heyecan içindedir. 

Mevki ve nüfuz sahibi birçok kim
selerin de bu işte methaldar olduk
ları anlaşılmışsa da henüz isimleri 
gizlenmektedir. Bunlardan yalnız, ha
va nezareti eski hususi kalem müdil· 
rü General Disinger'in ismi ortaya çr-

Siyasi mü. 
şarhklar nı1 kaldırıldı 

(Üstarafı biriııcİ0 
rübeiere dayandığını açıkça 
rir. d r ~ 

Bu ifade şunu izah e e 
rivet hükumeti, milli f11. Lif 
i~·in aimış olduğu her hatlgı ıı-t 
birin • nazarivat nokta!~, . 1 \JI' 
kodor parlak olursa . o ~ 'f(I~ 
tecrübe ve tatbikat ı!e, ed~ 
ıı.aksut ve gayeyi tıo:mın. 
ği anla~ılınca derhal gerı 
tir. l aıif 

Nitekim sekiz ay e,.,,e ıuo 
len siyasi mÜ!>teşzdar us~,! 
gJn tereddütsüz olarak k i~ 
sı bu hakil~ati isbat etıne. 
kuvYetli bir delil mahiyetıfl , 

l'v1crr.leket ve ınilletin ; 
:1ıenfontlı:-ri hatalnrda ısr~~ 
df:ğil, tn kısa yoldan bu 
lrlh etmektedir. 

91
,_. llıu 

A ' ~t 
_A_l_m_a_n_da~1 ~ 

görüşmeler 1 

(tJstyarıı B' 

Viyana 22 (A.A.) _. e 
Stiryadn ol~n ve bütürı ~ 
sinde şubeleri bulunan •. 9 bit 
cum kıtalarını havi gizh e 
ci teşkilatı keşfolunmu~ "~ 
öğretmen ve memur olıtl 
12 kişi tevkif edilmiştir. 
Berlinde de Orta A vrııP' 

konu§uldll p,rif 
Paris 22 - Echo ele 

tcsinde, Pertinax diyor k\~ 
Eğer Führer, Lord fiş 1 

nında iki taraflı paktlar~ 
ni ileri sürdü ise, lngiliz ,,~ 
ancak oldukça sarih bir 
vabmdan başka bir suretl~ 
le etmemiştir. Fransız, htJ 
Londradan evvelce verilen 
bu hususta hiçbir şüphe)"e 
bırakmamak tadır. 

Berlin ve Berchtesgade~..I 
melerinin gizli ve bilinrrıİ!İ 
ne olabilir? i\.Iman ıniUetı 
belki de ilk defo olarak k~ 
reket etmiş, Alman progfŞ>:i 
bir surette meydana koyt"' J. 
programın içyüzünü orta1' 
taraflı paktlar doktrini ın:,'j 
eylememiş ve yalnız kail~ 
surette ileri ısürülen batı " 
lepleri ile iktifa eylemişti~~ 
lepler de Avusturyada re 
koslovakyadaki Alman _ .. lşf 
için de dahn geniş imti)'P"' 
gerektir. 

B. Hitler, bu takdirde f11 
ke taleplerini en ileri sırıt?.ş 
olacaktır. Zira ln~ilteren•~ 
leke taleplerini isaf cdeıne rı" 
retindc bulunduğundan bil~ 
kabil belki de merkezi A." Jıl 
selesinde daha tavizkar b?t ~ 
reket takip eylemesi ınuht 

karılmıştır. ~I 
Başvekilin riyasetinde .~1e ·11 

polis amirlerinin iştiralt~~.J 
bir toplantıda süikast t ·ıııltf1 
dare eden ecnebilerin is• 
edilmiştir. ·ııtıl~ 

Teşkilatın adı: "Gizli 
1 eıi ' 

keti mcrkezi,,dir. Bu JJler~~ t 
şilik, direktuvar heyeti~jjl #" 
tcdir. Bu yedi kişinin ,·e ııt· 
la kaydü şart tatbik olllİ1c-1' ı 

Yarın (Bugün) topl_ııtl~~!~ 
meclisi Fas'taki ihtilal deetıct 
da tetkik ve müzakere e iS ııı~ 

Bütün nczarctlerlc P01
1 

ııtt , . ıss 
asker ve polis muhafa 'l)'°'ıi$ fi' 
lundurulmaktadır. :Mıı.rS1

111 ıı İ" 
ha bir<'ok şehirlerde yııP~11tıJ 
malarda cephanelikler 
tcvkifat yapılmıştır. 1'~Jf 

Lil şehrinde iki kardC~~iot ~ 
la cephaneleri şehir }lll~ıf·~ 
!arken vakalanmışlıı Aı• • dr~··, 
mensuplarının hudut r 
maları için janda:rnıalll1ııt' 
yol gec:itlerinde barikat~ 
getirilmiş, kuyular ksı1,1'11t 

Süikastcilerin ta:nıtı & 
me~gul olmağa meı:n~ 0,-,ı 
yeni araştırmalar ıçın 
imzalamıştır. 



l'I~ UR Ü~N""'" ·
1

r Harici Askeıi Htla-
-. atı uanıaıı 

ııı.~n tarifesi ---·---·---nesını Yı.rllalarında santırr.i 40 Kr. Çaı1akkale MüstahkCl1l o~~~~: :~r!~~ 
l)otd" nlar ._.

0 
Ieri için kapalı zarfla 5oo.1 30 kuruı:-un ·· v " Beher kı osu · ıı 

Uç \'• 'kcu sayfa ela 100 ,. ııatın alınacaktır. 1 . 8 12 
,,. " ı in 

1 
• ·ıın'ı:tir tha esı - -

Qfl'fn . c !ayfalarda 200 tan 15000 lira bıçı ., · 5 d çarıakka n cı &ayfad •• .. Ü saat 1 e ~lık ·ıı: a 400 " 937 Çarşamba gu~6 k. Satınalına Ko -
"n anlar an lede M üstahkcm lY•ev 

1 

ı •ca ti ""o •• kt 

Keş:f bedeli 2446 lira 56 kuruıı olan Zine:rlikuyı.: m:z.ı.rhğına yaptırılacak su 
terfi tesiı;atı acık eksiltmeye konu'mu~tur. KeJ'.f evrakile şartnamesi Levazım Mü
c:O:irlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 183 
lir.J <5 kuru§luk :ık teminat makbuz veya mekt~lıile beraber l-12-93i Çar~mb~ 
günü saat 14 de Da:mi Encümcn<lt' lıulun'11'.lhdrrl::r. (B.) (1767) 

/s(a~~qıVak~flarDirektöri~ğü i/Unları 
. ' ",_ . 

Muhammen kiraaı ~U~ı. il rn.ahıyeti haiz olruıvan misyonunda yapılaca ır: t evvel te 

r 
1\ ln ~ . . . 'h leden bır saa 

ası 120 kıar 20 k~linıelik bt:• de. Istekhlerın ı a !" v ihale ı. uru t m:nat akr.eleri otan 1 t2S dıdralyı ·ned•kı· ve Serr:ti meşher 
11h·eıesı lf ur. Eskiden mu· ., ~ ola kanununun 2, 3 üncü rna c ~rı u·· ve mahallesi 

Cadde veya Lira Kur. 
sokağı No: Cin:i 

rıılıka\•nı 
1 

n mü~t~rilerimizio ona m ' e e ı :k 
1 

•
1 

b" ·•at evvel komısy Çarşamba, tercu-
lın!'lla.. r ııUddetinc·t fark a. s. a anı e ır - ~ 765) 

il 

... u racaat etmeleri. (606) ( ı man Yunus Cami 3 Meıruthane 
lnta zun müddet de•Jamh · r ten ·ı- • • • Ramı Cami 43 Dükk5n t >ııeı h ıı ata tabid 1 r. ilin ver. •k _ Kıt, atının Rami : so : 1 00 

81tan ~Ausunda yalnız \'e münha. tzmir Müstahkeın Me\ 
1 

• 1 Rami : 50-1 : 

1 

O(); 
k l<IT YURD · · sı<"Yır etı kapa 1 

• ı 2 00 e11ıaıe U altındaki 104950 kilo kesılmış >=> th le Çarşı Geliı •.ık 28-30 ki dükkan .,11ra,.!:1• /'"- ilin bünısuna zarfla münakaSBY• konmuştur. ". .: Yukarda ywh mahaller 938- ıcn"i Mayn nlhayet'no kadu puarlıkla kiraya 
e 1.tuelidir. si 21 tkinciteşrin gj7 Çarşa;ba. g~uı ,erileccğinder. istekliler 30- T. Sani- 937- Salı günü uat 15·e kadar Çemberli· 

Telefon: İstanbul. 20335 sa.at 16 da tırnirde kışlada ~mırı . · ıaş'd:ı İstanbul Vakıflar BaşmüdürlüğJn de Vakıf Akarl~r Kalemine gelmeleri 
vazım amirli,;i Satınalma .ı...om s.) o. ( • ( i 898) 

1 ~ 8f~ııb 
~keııı~~ A..sliye Vçiincii 1/u1.."1.tk 
~ "den· 

Ilı Yofıund . 
11lci1tt t a Misk sokak 20 No. da 
~ ''redik· V~il k" 1 Celeboğlu vekili avu-
~ a ı z <>ilıuıd aha.riadis tarafından 

~l'tııtıanına Misk sokak 20 No. Ju a-

'
~ t... 2 numaralı dairesinde o

.. ,anu·ı 
~ernı~ Koçarudis aleyhine 

~lıly} 937 / '1202 numaralı 
'41lit e tsıı lı llıUd • an boşanma davasından 
~aı 8~eı. aleyhe gönderilen dava 

ht' ~i terıt .tı rnumaileyhin mezkur 
hu ııe 0 ""mt· h ı 'tti ~· t e bil. °"" ı meç u e gı gı 

• lı a tebı•v . " }{ ıg ıade edilmio \'e H. 
llı~ruL • nun 1 lic "'Oirıct b· 41 ve 142 ci maddeleri 

~t terası ır ay müddetle ilanen teb

~ llıllın ~ karar verilmi§ olduğun
~h llll!Qde: leyh Emanuil Koçaridisin 

ba.~ilUf" ı&rfında dava. arzuhalini 

~ .. 1 "eı-..... e on gün içinde cevap layı
~ ··nesı r· Ol:nak . uzumu tebliğ makamına 

Uzere ilan olunur. 
(V. P. 1981) 

~Q~ ZAYi 
~l • 936 
~ l'ıca ders genesinde Yüksek 

1 
kb ret mektebinden almış ol • 

'-lac:;elnamcmi zayi ettim. Ye
. ıtndan eskisinin hükmü 

Bedri Tifretkcn 

~ ~'t tl~&=c_ır_O_R 
•L ~tr ~ettın Atasagun 
11~~ Rurı 

lı 
1 
llı~r ~bahları ~ekiz buçuı.-

a}' ı 17 d .,o 
11 >'arc en 20 ye kadar 1 .ale 
C rı~~. apartm;::nlan ikiııci dairr 
"ıııa . acta da rıc,· hastalannı kabul eder 

l 1 h 1 eunı . . 
Qtr ••t;ıı erı 14 den 20 ye ka 
bı o~lıt arını parasız, Kurun Ha 

ırıd Ucuıa • 
t l'tı nnı dakupon muka· 

""~ ~ •d«. Telef: 23~53 

v ı c1. 
~. l~Qı. }' I O R D 1 N O 
t ~SQ Ceuo 
ıı'l'rı. ~.~anif sefer 23 Konşimento 
la_ A..dt: 409 ;8to N. 72 tarih 16.6.937 
~ lt~~atika ·; N: 1940/ 43 kayıt
h~~37 tar·h. apuru acentasmdan 
~"l'ih~r biı-1 ınde aldığım namıma 
~eıı hu e "-nk adet ordino 19-11-1937 

tl ~U 
01 

arad~ kaybeyledifim -
~mı lJ .rnadıgını ve yenisini çı

l: an ederim 
c~iıa . · 

aş Çıtl.cmbik. S. N: 17 
Fi. M. Talısin Ôlçkcn 

(23775) 

ı:ı Tahmın edılen 
nunda yapılacaktır. t · • -
mecmu tut~rJ 293ss ~~~~~~·e 1~::;~ Akay işletmesınden: 
natı 2204 Jıradır. ~ . t t kliler Ti. 
K 

· d örUlebılır. 8 e 1 - İşletmemizin ı- K. Sani- 938 tarihinde:ı 31- K. Evvel- 938 tarihine ka· 

omısyon a g 'Jtlı olduklarına da. caret Odasında kaJ b ·yetı"ndedir. iar bir sent!lik kömür aktarma işleri açık eksiltmeye konulmuıtur. 
. . rnnek mec urı 2 - Eksiltme, ı 5 • K. Evvel- 937 çarşamba günü sut ıs de Karaköydc İdare 
ır ves1ka gc ı . . d cekler 2490 ı k 
ler. Eksiltmeye ıştır.ak ~': cu·· madde Merkez!nde Şefler Encümeninde yapı a ca ~r. ·ıdncı \'e 1J un · • 3 - Eksiltmeye girecekler 7 50 lira muvakkat teminat ıetircı.:ekler ve bu 
sayılı kanunun ı . rı teminat ve b "bir d'l kf !erinde yazılı vesık~la 

1 
t"ınden en mıktar ihaleyi müteakip yüzde on eşe ı g c ı ece ır. 

t krt kt ıarıııı ıha e saa 4 - Taliplc'1n bu buıusa aid ıartnameyi görm•k üwe ı::.v .. ım Bölümüne 

.: ~lr m,.:.t"!vvoı Komiayona verırti§ mJracaatl,n. _(78'!5) 

bulunacaklardır. <590> <
75s2

> ,. ,. . 
lzmlr )lilstahkem Mevki Kıt'atın~~ 

• kapalı zarfla mu. 
185~ kilo sade yagı . ~ . 

konmuştur. thalesı 2::> Ikın • 
nakasaya .... saat 16 da 
cite;rin 937 perşenbe gun~ . . . 

t 
. 

1 
d Levazım am ırlığı Sa. 

zmırde kı~ a a .. da '"·apılacaktır .. 
tınalma Komısyonun J ~ • tutarı 1ı205 lı. 
Tabnıin edilen mecmu r 38 ku 
radır. tık teminatı 1290 ıra • 

. K" misvonda her. 
ruştur. Şartnamesı o ~ 

il 
.. lil b·ı· tstekliler Ticaret O. g n gor e ı ır. . . 

daaında kayıtlı olduklarına daır vesı. 
ka göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 249o sa. 

yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerind& 
ve ıartnamesinde yazılı vesikalariyle 
teminat ,.e teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evveline kadar 
Komisyona vermiş bulunacaklardır. 

(592) (7582) 

Devlet Dem:Xyollan şebe kesin.de istihdam edilm~k üzere,. ~ıt~b~~ ~ükıck 
Mühendis Mektebi veya Avrupad3 Hoh ıutc ve Tcknıküm tahsılı gorm.ıJ olanlar· 
dan diplomalı Mühendis Mühendis ve fen memuru alınacaktır. Talipleri~. evrakı 
müsbitcleriyle birlikte Ankara.da Cer Dairesi Reisliğine müracaat etınelen • (7889) (4302) 

P. T. T. ı ... evazım MUdUrlOğUnden: 
1 - idare ihtiyacı için 70 adet bisiklet açık eksiltme ile münakasaya konul· 

muştur. O ı· 1 k ilt 
2 - Muhammen bedeli 4900 M:Hakkat teminatı 367.5 ıra o up e ı .. -

mesi ı O- İkinci Kanun- 938 pazartesi günü saat 1 S de Ankara da P. T. T. U. Mu· 

c!üri:ik Satınalma Komisyonunda yaprla•.;aktır. . • 
.. 3 _ İstekliler. Muvakkat teminat makbuz veya Banka mektubu ıle .kanunı 

vesaikini h:ım:l olarak 
0 

gün saat 15 de m'!zkur K<ımiıyona müracaat eylıyceek· 
kr.dir. M"d'" J"ğ'" d İıtanbulda 

4 _ şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım .. u u~ u un en. 
P. T. T. Ayn:yat Şube Müdürlüğ\.inc":n parasız ,;enlır. (7885)' 

l.,•vazım amiıllği 
ilanları 

Levazım 1.stanbul Eşya. ve Teçhizat 
ambarı ihtiyacı için 2500 kilo balya 
ipi ile 500 kilo anbalajlık sicim açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. İhalesi 
p..0-12-937 Cuma günü saat 14 de 
trophanede !stanbul Levazım amirliği 
ısatınalma Komisyonunda yapılacak -
lır. Muhammen bedeli 2100 liradır. 
İlk teminatı 157 lira 50 kuruştur. 
Şartname ve nümuneleri komisyonda 
görülebilinir. İsteklilerin kanuni bel. 
gelerile belli saatte Komisyona gel

meleri. 
(271) (7856) 

- 1 1f. * :(. 
Levazım lstanbul e§ya \'e teçhizat am.. 
ban ihtiyacı için 35.000 met. kanaviçe 
kapalı zarf usulile satın alınacalttır. 
thalesi 10-12-937 Cuma gilnU saat 
H.30 da Tophanede lstanbul Levazmı 

, Amirliği eatınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. Muhammen bedeli 5600 li
ra. ilk teminatı 420 lira 00 kuruştur. 
Şartname \'e nümunesi Komisyonda 
görUlebilinir. İsteklilerin kanuni bel
gelerile teminat ve teklif mektubları. 
ntn ihale saatindt.n bir saat evvel Ko-
misyona vermeleri. 

(7859) 
••• 

tstanbul'da bulunan Birliklerile 
Trakya, Çanakkale~& Geliboluda b·u
lunan birlikler için 1400 ton kadar 
Buğdayın kırdırılmasının 8 • 12 - 937 
Çarşamba günü saat. 15.30 Qa.'fopha· 
nede lstnnhul Lc\'azım amirliği satın
alma Komisyonunda l(apalr zarfla eli
ısiltnıeal yapılacaktır. Traliyanın tali
min bedeli 5M6 lira 39 liunII lstan
bolun 4108 lir& 14 kuruıtur. Her iki
sinin ilJC teminatı "(734) lira 

0

(3)" ku
'?Uflur. Şartnamesi komisyonda görü
lebilir. lsteklilerin 2490 !ayılı Jianu • 
nun 2 ve 3 Uncü maddelerinde yazı1ı 
'·esaikle beraber teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel Komis
yona vermeleri. '(279) (7904) 

• • • 
tdarcleri İstanbul Levnzım amirli -

ğine bağlı müeesesat için (51,000) ki
lo ıspanak, 26.000 kilo lahna, 51.000 
kilo pırasa, 4,200 kilo havuç, 14.500 
kilo kereviz, 25.500 demet maydano? .. 
15.000 kilo karna.baharın kapalr zarf. 
la yapılan eksiltmesinde teklif edilen 
fiyatlar yükseli görülmU§ olduğundan 
ifbu yedi kalem sebzenin 25 • 11 - 937 
Pertembe günü saat 14 de Tophane
de latanbul Levazım amirliği satınal
ma Komisyonunda pazarlıkla. eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 9145 
lira 25 kuruştur. tik teminatı 685 lira. 
89 Jrunıetur. Şartnarncl!li Komisyon
da görülebilir. İsteklilerin kanuni ve
tııikalarile birlikte belli gün ve saatte 
komisyona gelmeleri. 

(280) (7905) 

• * ı;: 

Maçka kışlasının keşfi mucibince 
tamiri 26-11-937 Cuma günü saat 
14 de Tophanede İstanbul Levazım i
m irliği satınalma Komisyonunda açılC 
eksiltmesi yapJlacaktır. Keşif bedeli 
216 lira. be§ kuruıtur. llk teminatı 16 
lira 20 kuruştur. Şartname ve keşfi 
Komisyonda görülebilir. lsteklilerin 
kanuni belgelerile belli gUn ve saatte 
Komhıyona gelmeleri. 

(281) (7906) 

••• 
Harp Akademisi için 10000 kilo 

Nohut, 11500 kilo kuru f asülye, i2000 
kilo Bulgur 10-12-937 Cuma günü 
saat 15 de Tophanede İstanbul Leva
zım, imirliği SatınaJma Komisyonun
da açık eksiltme ile eksiltmesi yapı _ 
lacaktır. Tahmin bedeli 3920 lira, ilk 
teminatı 294 liradır. Şartname ve nu
muneleri komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni oolgelerılc belli tııaat
te Komisyona gelmeleri, 

(282) (7907) 

OHz hekimi 

Dı.Muıal RamiAgdın 
Muayenehanel!llnl Takılm.Talimane 

Ta.rlabaşı Cad. URFA. Apt nma 

nakletmiştir. Tel: 41553 

azardan maada hcrgün: Oğlcdcn 
ıonra saat ikiden altıya kadar 



8 - KURUN 23 SONTEŞ~ 193'1 

• :::m:c::······················· .. ············· .. ··:--a§§9eEt• ııı----ıu-a=e'iiP'ım• -=::E!iii:::::::::::::::::::::::::::::m:::::ın::= ~___!!=•• ·-- ::: ·=····~ 

ttH 1 .... .... .... . .. 
~ ~ 
ii:ı K o·· M UI"' R mı ,n =~ 
~uı ı .. · 
ıiii SOBALAR I ;:.: 
: .... 

• 
1 

de 

VERE SiYE 

.... .... 
liii ne: 
·ı::ı 
·ı: 

·=n :: 
ı· • 
:!!! 
ı::: .... .... 
=m··= 

:: 
.ı .. .. 

ı:c .... 
ı··· 

~ . Hfi 
• ::=:=:::::==::::::::r:.ı::ı::::=:::::::::::i::::::::::=::::r.:11::::::...::::ı:e::e::::::ı::::::::::::::::: • ·····--····· r. ••••••••• ·-··· ••• ~,. •••••••••••••••••••• ı .• ı ............................................... . 

Istanbul Erkek öğretmen Ok ul u Satın-. 
alma Komisyonundan: 

Okulumuz için alınacak olan pirinç hakkmd3ki ilan bu günkü Haber gazete -
sinde neşredilmiştir. (777 3) 

BANKAYA 
YATJQILAN DAQA ı;yi 

tK iLM i~ TO~UM GiBi V~Jl i MLiDiR . 

UOlANTS~ DANr ONi ~: 
KA~AK6Y PALAS AlAL~MCi ~AN 

l'"":enlz Levazım Salınalma Komisyonu 11Anlar1 

Marmara Vssübahri K. Satınalma 
Cinsi Kil-O 

L:ıhana. 14.000 
Pıra.sa 14.000 
Ispanak 11.000 
Semizotu 8.000 
Çalı Fasulya 8.000 
Sakız Kabağı 4.000 
Salça 2.000 
Soğan 15.000 
Patates 10.000 
Kırmızı biber Toz. 50 

Komisyonu Bcı§kı:rnltğından: 
Tahmini Fiatı ilk teminatı 

Ku. Sa. Lira Kr§. 

3 
3 
7 

10 
15 

7 
25 
4 
6 

25 

50 
: 

. . 

433 88 

Komutanlık Deniz Eratının 987 Mayıs sonuna kadar ihtiyacı olan ve 

yukarıda ci~leri ve miktarı yazılı on kalem sebze kapalı zarf usuliyle sa
tm alınacaktır. Eksiltmesi "8- I. Kiııun. 937 Çar§.amba" günü saat 11 de tzmitte 
Tersane kapısındaki Komisyon binasın da yapılacaktır. Bu işe ait şartname be· 
delsiz olarak Komisyonumuzdan alır.ahi lir. İsteklilerin ilk teminalarile birJikte 
kanuni vesikaları havi teklif mektupla rını muayyen gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Komisyona vermeleri. (7802) 

Marmara Vssiilxıhri K. Satınalma Başkanlığındaıı : 
Cinsi Kilosu Tahmini Fiatı ilk Teminat1 

675 Lira Sığır eti 36.000 25 Kuruş . 
Komutanlık kuruluı:Jundaki kara e ratının 1937 mali yılı sonuna kadar yu

karıda mıktan yazılı sığır eti kapalı 7.arf usuliyle satın alınacaktır. Eksiltmesi 
8- L Kanun- 937 Çarşamba günü sa:tt 15 de lzmitte Tersane karşısındaki Ko. 
misyon binasında yapılacaktır. Bu i§e ait şartname Komisyondan bedelsiz ola. 
rak alınabilir. İsteklilerin muayyen giln ve saatten bir saat evveline kadar ilk 
teminatlariyle birlikte kanuni vesikalarını havi teklif mektuplarını Komisyon 
Başkanlığına vermeleri. (7803) 

1 - Tahmin edilen Qedeli 30100 li

ra olan 35000 kilo sade yağı, 8. Birin
cikanun. 937 tarihine rastlayan Çar -

şamba günü saat U de kapalı zarf u

suliyle alınmak üzere münakasaya ko

nulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 2257 lira 
50 kuruş olup, şartnamesi 151 kuruş 

Sahibi: ASIM US 

mukabılinde Komisyondan hergün a
lınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç bel
li gün ve santten bir saat evveline ka
dar Kasnnpaşada bulunan Komisyon 
Başkonlığma makbuz mukabilinde ver 
meleri. (7776) 

N e~riyat direktörü: Refik A. Sevenıil 

o 

ürk Antrasi i 
1 7 1ira25kuruş 

Türk Antrasiti Fob. Zongul -
dak. Vapur veya vagon içinde 
satılmaktadır. Beher ton fiyatı 

İktisat vekaletinin tesbit ettiği 

17 lira z; kuruştur. 
Sah§ merkezi: 

Gilkrist Volker ve Ki. Ltd. 
Galata salonu karşısında 

Tahir han 5 inci kat 

Telefon: 44915 1 
BRiYANTiN PERTEV 

Saç tuvaletinizin en mU.. 

him bir mal:r.emesidir 
Kepekleri lzaledeki mu.. 
vaf f akıyeti her bir iddia.. 

nm fevkindedir 

TiFOBiL 
Dr. ihsan Sami 
ruo ve paratifobasta!ıldanaa tutl 

aıamar için ağızdan alıoıo tifo hı~ 
landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 
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Nafıa Vekaletinden: 
1 - Yüksek mühendis mektebinin 935 ve 936 geneleri ınezunl~~ıcı' 

Jet hesabına yetiştirilmiş olanlardan askerliğini bitirenlerle tecil edİP"'.:.. 
937 senesi mezunlanndan olupda herhangi bir sebeple askerlikten tecil 
vazife almak üzere Vekalete müracaatları. 

2 - Mtiracaat etmeyenler hakkında kanuni takibat yapılacağı gibi 
rini istihdam edecek müesseseler hakkında da 2919 sayılı kanun abklıJ1l 
olunacağı il8n olunur. (7746) 

!~I!_!t!da!r!em!!iz~in!A!n!k!ar!a!!!B!aru!t~d!e~po!!su!nd!!!a!§!art!na!m!e!!!ve~pr!o!je!sı!· !m!~! f' 
tırılacağr satıı yeri ve memur ikametgahı; inşaatı eksiltmeye konulmuttuf• 

II - Keşif bedeli 4.622 lira 33 kuruı olup muvakkat teminatı 346.6' ı' 
III- Eksiltme 10-XII-937 tarihine rastlaya."\ Cuma günU ~ 

Kabataşta Levazım çe Mübayaat Şubesindeki alım Komisyonunda yapıl · "iJI 
IV - Şartname ve projele; 23 kuruı bedel mukabilinde tnhiaar:W: 

MüdürlüğıJ İnşaat Şubesiyle Ankara Baı Müdürlüğünden alma.bilir. ı/. 
9a:=:::::a:=.:-::::::::::::-:::-.::=n V - Eksiltıneye iştirak edeceklerin fenni evrak ve vesaiki 1nhisarlat fi 

~I o::a~~:=~;~:::~ ~ !;~::· w:::~::~::: :~:::rm::.::,,::~.:::::: ::::~.:: 
Ü
IJ n~arada Doktor Mümtaz GUrsoy Hı me paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı 

!akırleri parasız muayene eder. H . . "B 
nıA& as = ı:n Komisyona gelmelerı ılan olunur. •H 
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