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SON TELGRAF l 
TUrklyenln en çek o

kunan ve aral\an ı•z•· 
teal oldu. Ona alton• 
olunuz. 

ABONE OCRETLERİ: 
Bir senelik 11, altı ay
lık 5,50 ve üç aylık 
3 liradır. 

Telgrar adresi - lıtnbal: Açık Söz 

=---...... --------------= Yasa Türk tezine uygund'!! \Yüksek misafiri'!!!! Hindistandaki kıyam 

Fransa hükUmetimize Bugün Yüz ihtilalci 
yeni bir proje verdi Memleketine !Dört lngiliz 

---- Dönüyor Öldü 
Üç devlet arasında Üç taraflı bir 

1 h d . I k Hariciye Veziri ekse-
an aşma mua e esı yapı aca ıAns Naci Elisil To-

Hatayda Türkce resmi dil 
olarak kabul olunmuştur 

Cenevre 2 {Son Telrraf Huıuıi 
Muht.biri bildiriyor) - Hatayın 
anayasuı baıırlanmışlır, Bu yasa 
Hatayın ber balıımdao iıtildilini 
korumakta ve Töırk tezine unun 
buluamaktadır. Bir kere daha ko
mite tarahnGlan ırözGlen ıreçirilecek 
n ltu ıuretle kat'iyet kesbellilıten 
ıonra konseye verilecektir. Dil mc
ııeleıi de burün halledilmiş ve Ha• 
tayda Türkçe reıml dıl olarak ka· 
bul olunmuştur. 

ros ekspresile 
gidecektir 

Sayın mı;sat1rlmlzin 
refakatinde Ankl!t· 
re elçisi bulunuyor 

Efganistanın Peri• 
elçisi vaziyet hak· 
kında flklr~orlnl 

s6yUlyor 

1 

HarlclJle Vek41ıll ıigui milıl•111rı 
Numan Me11emıneletl• 

Yine Cemiyet konseyinin verditi 
kırar mucibince, Türkiye Suriye 
ve Fransa arasınd:ı üç taraflı bir 
mualıede aktedilecektir. Fransl71ar 
bu muahedeye bir hazırlık olmak 
üıere hazırladıkları projeyi Türkiye ' 
hükümetine levdi etmiş bulunmak· 
tadırlar. 

Buıün /slımhaldan melftlelcılinı 

lıar•lcei •tlecek 0/1111 doıl tlolet 
Hariciye Vulri Naci Ellıll 

\ 

EJ1•11lıtan111 P11tiı Elçhi 
Şalı Vıll H•n 

l 
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Maarif mUdUrlUklerln• 

bir tamim ı gönderlldl 

Bu seneki 
Mezunların 
Askerliği 

Her ne sebeple olursa 
olsun askere gönderli· 
memiş olanleır ehliyet· 
name derecelerine Qö· 
re askere qirrneQe baş
ladılrr 

Aıkerlikl•Tfıti 11apan 111/ebı 

(Yazısı 3 üncü ıayfamıztla) 

Dedikodu 
Bitmedi 

Simpson meselesi 
resim sergisinde de 

hadise oldu 
Bugün Madam Slmp
sonun boşanma da
vasına bakılacaktır 

Londra 2 (Hu•usi) - Yarın bu
nda Kıra! Akademisinde maruf 
ln11;iliı ressamlarının büyük bir re
sim ve tablo serll'isi açılac .. kbr. 
Fakat Akademi idaresi tarafından 

tanınmış lnııiliz ressamlarından 
1 Osvald Mozerin bir tablosunun A· 

kademi salonlarından kaldırtılması 

lngiliz miinevverleri arasında bü· 
yük bir hadise olarak karşılanmıştır. 
Bu tablo, kaldırılmadan e7vel mem• 
nuniyetle kabul edilmiş ve Sevır! 

salonunun en iyi (Örüneo bir ye• 
rine yerleştirilmiştir. 

Kaldırtılan tablo, bir kadının 

zincirlere vurdutu ve başında taç, 
atzında siııara ve elinde bir bar· 
dak bira bulunan bir genç adamı 

yenmekte olduğu ve diğer kadın· 

!arın da bu adamı yakalamağa 

çılıştıkların tasvir etmektedir. _ 

( Det•amı ~ üncü sahifede) 

Kadıköy Fener stadındal<I maçın net'illl 

Fenerbahçe Gençler
birliğine 2-1 galip! 
~--- --------------------- .. 

' . 

(yazısı Beşinci Söytada spor sOtunumuzdndır) 

• • • • • 
Ankaragücü-2-3 Doğanspora galip 

lzmir, 2 [Hu•usi Mı:habirimiz. turnuvasına bugün Şeref stadında 
den] - Ankaragiıcu buradaki ikinci <tevam edildi, Alıaan neticeler şun• 
maçını Doğanıprla yaptı. Sahııol· !ar.dır: 
dukç1 kalabalık idi. Ankaratil~ 
ilslün ve hil.kim bir oyun çıkar~ Beyko7.-Hillle 2-0 galip, Anado· 
2-3 Doıı-anspon galip gelmiştif. 'J l 
Sekiz klUp turnuvaaı :·· u· sı. spora 2·0 ll'alip, Süleymani-

netıcelerl )e. Vefaya ı-o ll'alip Topkapı Ey il be 
lstanbul 2 (A, A.) - Sekiz klüp 6\. 3119lip ıelmi•lerdlr. 

\\ 
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Dost ve komşu !rakın kıymelfi 
Hariciye Vezirı Eksellns Naci Et 

' Aaıl dün de şehrin içi .de ve ci· 
varında gezintiler yapmıştır. Yük· 
sek misafirimiz bugün refakatinde 
!rakın Ankara elçis ibay Naci Şev. 
l<e.t olduğu halde Toros ekspreıi 
ile Ankaradın ll'eçerek doğruca 
memlekete dönecektir. Misafirimi. 
zin teşyii için hazırlıklar yapılmıştır 

Efıanistanın Paris elçisi Şah 
Veli han 1931 de memur olduğu 
vazifesi başına avdet etmiş bulun
maktadır. Eski kral Amanullahın 
amcazadesi olan Şah Veli han Na· 
dır Şahı saltanata ll'etiren ihtil~I 
hareketinin en başında bulunanlar• 
dan biriydi ve ilk defa ordusu ile 
birlikte Kabile o rirmişti. 

(DttJamı 2 iıtcl ıayfatla) 

-========================>=========-============= 
Bütün dünyada bir Mayıs nasll geçti ? 

Par iste, 
Pra 

Varşovada, 
--i eler ldu 

Yahudi sosyalist alayları geçerken 
silahlar patladı 

ve bir çocuk öldü, beş kişi yara l11ndı 

Moravyada bir mebua kanu· 
nu ••asi aleyhinde atıp tuttu 

Epıgco lıe9ecanıı tı<idiıelere sahne olan Pari.ıe T Mayıs nüma9işlırinılın 
(Yuııt 2 inci sayı/ati•) 
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Firariler henuz gelmediler 

Firara yardım 
Edenler 
Anlaşıldı 

itin içinde kadın 
parmaği olduğu da 
tahakkuk ediyor 

Tevkifhane kaçaklarının firarla· 
rına aid havadisleri en erken ve 
tafsilatlı veren Son Telıraf refiki· 
miz nasıl yakalandıklarını uzun 
uzun haber vermişti. 

Yeni olarak Adana muhabirin· 
den aldığı tafsilAtı da şöylece bildir• 
mektedir: 

Adana 2 ( Hususi Muhabırimiz 
bildiriyor) - Firariler lstanbul 
tevkıfbane~indeki zengin bir mev• 
kullan nakdi yardım gördüklerini 
en son dakikada itiraf etmişlerdir. 

Abdullah tabancasını bir m&h• 
kümdaıı tedarik etmiştir. Tevfik te 
80 liraya satın almıştır Firarlarında 
kadın parmağı oldu~u tesbit edil
mekle beraber bu hu•ustaki tah-

(Dıuamı ikinci sayfada) 

Kısaca: 
Sayfiyelerde 
ihtikar 

Sayfiye, sıhhi bir ihtiyaçtır. Bü
tün bir kış çalışan insan, hiç ol • 
mıızsa tozsuz ve dumansız bir ha
va alabilmek için sayfiyeye göçer, 
başını dinlemiye muhtaçtır. Yeni· 
den bir çalışma hızı alabilmek i • 
çin bu en mübrem bir ihtiyaçtır. 
Fakat, sayfiyede derme çatma lıir 
kaç tahta parçasından yapılmıı 
evciklerin sahipleri gözü açık ve 
aç bazılan, bu ihtiyacı - bir f1rsaı 
telllkki ederek, bir kaç ııy için, ev
lerinin maliyet fiatına yakın yaz. 
ilk kira isterler 

Bunu kimse kontrol etmez. Ala
bildiğine ve uyuşulabildiğine olan 
bir iştir. Halbuki en büyük ihti -
kar bıı i~ üzerinde yapılıyor. 

Sayfiyelerdeki oteller için aza • 
mi had konuluyor da, eşyasile lıe
raber bir otel gibi olmaktan baş
ka farı bulunmıyan sayfiye ev • 
!erine 'll"den azami lıad biçilmi • 
yor? 

Bu ilıtikıir kontrol edilmelidir. 

..... * 

J Havadan bombalarla ölüm yağıyor! 

MOlteci,çoluk çocuk, 
kadın dinlenmeden 

61dürOlmektedir 
Hastahaneler tıklım tıklım 
dolu olduğu ıçın yaralılar 
başka yerlere gönderiliyor 

Binlrrcı mlflleclnin nakl~tllldiji Bil~20 /imarıı 

lsviçrede 
Telaş 
Alman balonu ma

nevrayı neden 
seyrediyor 

Tekerrür ederse aşağı· 
dan yukarıya cevap 
vermeK ıazırn diyorlar 
lsvıçre ordıısun~n hudutta mü-

dafaa ıerlibatını prova etmek üzo
re yaptığı son manevralar esna• 
ıında, bir Alman kabili sevk balo
nunun açık mesafeden manevra 

sahası üzerinde uçması lsviçrede 
büyük bir asabiyet uyandırmıştır. 

Alman balonlarının lsviçre top. 
rakları üzerinde uçuşu ilk defa 
nki bir hlidise olmamakla bera• 
ber, bu son ce.,elil.n lsviçrede büyük 
bir infial uyandırmıştır. 

Verilen haberlere göre, lsviç
relilerin yaptıkla1't son manevrada, 
balon ordunun harek!tını daha iyi 
taraS1ut edebilmek için yüz elli 
metre kadar aşağıya inmiştir. Bu 
mesele hakkında lsviçre resmi 
makamlarının açmış oldukları tıh. 

kikat hAll devam ediyor. 
Bir lsviçre gazetesi diyorki: 

"Bu balonun lam manevra zama• 
runda hususi bir maksatla toprak· 

(Devamı ikinci sayfada) 

(Yazm 2 frıci Hy/,,nızd:ı) 

~=-

Holivudda grev 

On bin 
Sinema işçisi 
işlerini bırakıyor! 
Aktörlerin bu greve l:;tl· 

rtlki rneseıesını birlik 
müzakere ediyor 

Aktbrıer 1elr!fli iti•" lııgıli ıi ... 
sından ]11n Gra/IH"I 

Hoblwııod 2 (A.A.) - Sinema 
endüstrisinde çalışan on bin iıçi, 

eğer sendikalar tanınmazsa, .grev 
ilAn edeceklerini kat'i surette bil· 
dirmiştir. Dört sendika, yeni de· 
koratörler, ressamlar, ~rberler ve 
desinatörler, ırrcv i'.Anına şimdiden 

( lütfen sayfayı çttJİrini• ) 

Ankara beynelmilel 
kömür • • 

sergısı 
--------· -

Bugüne kadar sergiyi gezenlerin 
sayısı 45 bini aştı 

Ankara, 2 (A.A.) - Ankara beyne!milel kömür sergisinin uyandır· 
dıtı alaka hiç kesilmeden devam etmektedir. Bu güne k11dar sergiyi 
ırezen:erin sayisi 45 bini geçmi~!lr. Sergiyi ziyaret edenlerin intıbalarını 
toplamakta devam eden muhabirimizıı Japon sefiri şu beyanatta bulun
muıtur. 

~serıiyi, büyük bır itina ıle hızırlanmış. ince bir zevkle ter!ip edilmiş 
ye mükemmel bir şekilde başarılmış buldum.,, 

Serıriyi gezen Amerikalı Müzik Ve Estetik profesörlerinden Mac 
Noal'in serıri hakkındaki intıbalarını şöyle tespit etmiştir: 

"Sergi çok muva[fakıyetle tertip edilmiştir. Herkesin anhyacağı bir 
şekilde, bütün incelik ve teferrüat düşüncelerle yapılmıştır. Grafikler 
bilhassa kömür hJkkında istenilen bilcümle malümatı havidir. Sergiyi 
ihzar edenieri muvalrl\kıyetlerinden dolayı tebrik ederken serginin, gör
müş oldutum beynelmilel sergilerle hem ayar olduğu hatta bazı cihet· 
!erden üstün olduğunu söylerim.~ 

Berlin"de çıkan B.Z.D. ll'azetesi beynelmilel kömür sergisi hakkında 
yazdığı yazıda diyor ki: 

"Ankara'daki sergi herhangi bir Avrupa şehrindeki benzeri sergi· 
gilerinden larksız ve muhakkaktır ki balkanlar için nümune olacak de· 
recede mükemmeldir .• 
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Timur ve Yıldırım harbi ~ 
Yazan : NAKi BORA ~ 
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/..,~ara n ı.:harrl c-~i, tarılıın Ltze rinde korku vt he)•ecan hislerini 
anlaltığına ~öre Osmanlı dev:eti· son haddine çıkanyordu ... 
n.n Eırinci ııl..ılnıa lıııdi•e•ini mey• Tımur, Cihani'İr ordularıoın ba· 
<fana feliren bir m~lhemcdirl." Ba. şında önüne gelen manii 71kan, 
Lası !:.irinci ?.brr.dın kazandığı ezen, önü sırn sürükleyen bir lfet 
zaferle harp n.eydanında göz'criııi halinde ilerii.·or, her tarafta sıı 
yumduğu and" o gün edindiği yeriııe İn5an kanı akıtan bir "deh· 
0 Yıldırım. unvanile birlikte (Os- şet. halinde yürüyor, ve hiç dur· 

1 ' t ) d 1 a rrıu)'ordu ..... men ı ıa. •~•lı nı a on.uz arın 
)'Üklenen "Eeya11dı Evnl. in padi· Akın, Şarki Anadoluya da gir~iş,. 

18lliı oru a'arak Suri}eyi de ıatı• şah'ıtı lrıu sür&'.i1~lü. . 
Gu devirde bızansin haki mi yeti li>·a başlamış, turalarım da kan ve 

hemen hemen yalııız merkezi idare• al~v içinde yanar ~ir hale getirmişti, 
DiyarıteJ..ir lep Tahırten baca• si .e, yanı lstanlıula ı~unbasır kalı- . 

ğına bakmadan kafa tutma~a nı• yordu ... az uman içinde çabuk in• k 
yctlcnd.ği Timurun önünden aç· 

J..iş ıf ve sürekli lütulıatla gelişen mış, bu Hı üf,, Asyalı şefe yaptığı 
O~manlı devleti Bizansın Anadolu tahkirin acı intikamırıdan korbrak 
ve Rumeli yakalar:ndaki toprak· •Sulıanı Rum. adıyle anılan Osmanlı 
larıl!I ele tcı·irmi,, lslıınbul hariç hiHmc:rı • Yıl-:ırım Beyazıt • a 
olmak üzro saha,atı Bizan• iltih· ·ı · ı t:ca ctm•ş:ı •• 
kının üstüne kurmağa b~şlamıştı. Yı!dır:m çok mağrur ve ç•buk 
• Güzdce H.s•r • ismini veroi. I kırnr l<lııatte b'. r sullnr.dıl.. (Ta· 
~Anaooluh.sdrı. nı yaptırmağa bış. lıırlen) in ilticasını kendıne göre 
ladığ: anda Yılclırım muhasarayı küçük 2 ördüğ·ü "llüvü~ Ti_ınur. u 
kurmağa Laşiadığına inanıyor en hl hfaf için kabul etmış, mullecııe 
kısa zamanda lstanbul surlarında iltılat ~östermişlil." ·nmur, hareka-
kcndi l:aı rağır.ın da:galanması tında Tunlük namına yürüdüğünü 
Bızans P•~ıtal.tında kendi irade•ini ifan etn iş bulunuyordu. 
işler ı ôrn ek uz.ısile yaşı} ordu,. işte bu kcyliıet • Tabirten .in 
Arıo;dolLJhicarının tan,amlanması Pa- "Yı:dırım.a ilticası mec;efesini hal 
di,ahın Anadolu sahil.erine kur• miı~kül tir salha>a •c.ku>ardu .... 
du~u •sevkulce}Ş. isbelesinin hazır T.mur ordularını kendi ırkından ve 
olma" demekti •• ve bu haııro•uş dindaş saydığı tanınmış bir büktinı• 

onu harekele geçirmete kafi de:. dara• Osmanlı saltanatına karşı 
k .. lia'nmak taraftarı de"ildi. Çünkü di. lslanbul meşhur muhasarala· u " 

nndan birine beikı en müşkül,en kat'I bö\ le bir hareket !IAıı ettiti pren· 
muharebelerinden bir tanesine da· ıiplere aykırı diışecek Tımurun•eıü-

J ük. unvanını gölgeliyecek bir iş ba hazırlandı, d 
sayılırdı ... Bayaııda müracaat e e• 

Uzak şarktan başlayan bir akın 
bulun dünyayı tehdıt ediyor, 
Y.kın şark lOluyle Avrupaya 
doğru ilcrlıyor, yakın devletlerın 

gözlerde bü> üyen felıiket ve islilA 
devrrltri en uzaklarının bün;ele. 

rek mülkci>İ istemesi lazımdı, la· 
ıımdı amma bu müracaati reddede· 
ceti muhakkak olan padişaha karşı 
o zaman yapılacak bir işkalıyordu. 
Yapmaktan çekindiği hareket .... 
muhasemc ve harp •• 

(So"u garın) 

Havadan bombalarla 
·· ı ·· o.um yağıyor? 

---~-- -
Marlrid '1 (A. A.) - 1 Map• 

rrüoa$ebelıyıe hava ve bahriye na
zırı B. Pı ieto, Sccıalisto gazet•sİn· 
de uzun bir makale neşrederek a<İ• 
ler e uzlaşmak imkdnına daır olan 
şa i' arı tekzip etmiştir. 

1 

frankı<l'ler tar.fından zaptedilmiş 
o!m kasaba! ırı:ı i•İmleri tadad 
edılmekte ve Bermo limanının zap. 
tcdi nıiş olduıtu teyid olunmaktadır. 

Vıtoria 2 (A.A.) - Havas aj1nsı 
mu ha Lirinden: 

Frankist kuvvetler, dün Bask 
cep.ıesinde ileri h•reket:erine de• 
vam dmişlerdir. Bu kuvvetler, Der. 
mco adırıd ıki ufak bir limanı ve 
'.dokuz kasa La;ı ele geçirmişlerd.r. 

Va'.encia 2 (A. A.) - 1 ll'ayıs 
la raırıı, tıükônıetin ve ahalinin ar
zusu dahilinde cer.:yan etmiştir. 

Yani herkeı çalışmıştır. Yalnız ak· 
şam üzeri fabrikalar ve bürolar 
kapandıktan sonra bir t•kım top
lantıl.r yapılmış ve bu toplantılar 
esnasında ameie zimamdarı söz 
d m. şlar ve ış ~ayramı olduğundan 

h•hsetmişlercıir. 

Bilb o 2 (A. A.) Havas ajın!I 

muhabirinden: 
Asilerın altı bombordıman tay• 

yaresi ile hır ç< k avcı tanareleri 
B•lbao'yu ve BilbJo'ya g.tmekte 
ola.ı bir ~ok mültecilerin bulun· 
maKla oldukları c vardaki yolldrı 

bombardıman etmişlerdir. 
Mütçakibe.ı asi erin tayyareleri, 

limar.ı ve ıimanda demirlemiş olan 
bir lngilız torpido muhribini bom• 
barcııman etmişlerdir. Muhrip, mu
kabeleye hazırlanırken tayyare'er 
şehrin merkezine doıtru yollanmış
lardır, 

Bir teblifde Bi•kaya cephesinde 
milislerin Rumendi de asilerin mev
zilerini muvalfakıyelle bombardı. 

man etmiş ve Gucrnica ve Duran• 
go mıntakalarında düşmanın bir 
taorruzunu püskürtnıuş ol ukları 

bıldiri mekledir. Mılisler, sahil bo
} unca harekat icra etmekte olan 
bir ltalyan müfreıesini tamamı~le 
bozmuşlar ve bir çok haıp malze· 
.ııesi He bir takım ves•ık ele gc. 
çırmrşlerdir. Bir çok ltalyan esir 
edi.mi~tir. 

Düşmanın zayiatı, 3,000'e baliğ 
bulu~nıaktadır. Avala e<phesınde 
lş'ara değer bırşey yokdur. 

Salamanca 2 (A. A.) - Um~mi 

k rargtıhın bir tebli:Ziııde dün 
~ ·-·--- --

başıanıı~lar, sıucı oıJr ıınune 1.Je~. 

cılcr ve gö?~Ü«r dıkmişlerdir. 
Aktörl rin bu 2revıı iştrak e d"p 

etmıyecekleri dat.a belli değildir. 
Mamafi aktör bırliği, bu ihtimal 
üzerınd" müukcrelcrdr. bulunmrıştır. 
Bu bir!iğin ıdare h~yctindr, Rovert 

1 
Monı;om M.ry, Janıes Cagney, Joan,' 

Cravford, Bori• Karlol ve Ce•tcr i 

Moris. 

Teblığ'd, bundan başka, denili· 
yor ki: 

M ıdrid cephesi: iş' ara değer bir 
şey yoktur. 

Cordoue cephesi: Marksist ~Hıs· 
ltr, el bombahırıyle taarruzlar 
yapmışlarsa da hiçbir netice elde 
edememışlerdir. 

Aragon cephesi: Teruel mınta· 
k•sında hallarımııda tashihat yap
tık. 

Andujar, 2 (AA.) - Havas A • 
jansı muhabirinden: Hıikümet mi· 
!isleri, saat 16.30 da Vıerge dela Ca· 
beza mabedini işgal etmişlerdır. 

Buraya (ikınci Alcazar) denilıyor· 
du. Hükümet arazisi içinde Fran • 
kistlerin yegane mukavemet nok· 
tası idı ve 18 ağustos 1936 danberi 
içınd" 1.200 kişi mahsur bulunuy • 
yordu. 

Bilbao, 2 (A.A.) - Havas AjanSJ 
Muhabirınden: Bir İngiliz torpıto 
muhnbi, kadın, çocuk ve ihtıyar

!arın şehri terketmelerl esnasında 
bunlan hımaye içın lirnaan gırmış· 
Ur 

Asilerin tayyareleri, dün şehrin 
ıizeri~den uçarak bombalar atmış· 
tardır Bır kışi olmuştur. 

Londra 2 (AA.) - Bir İngılız 
harp gemisi. İspanyol asilerının e
lındekı Espana krıivazörunıın en· 
kazını bulmuştur. 

Resmi mehafıle gelmiş olan son 
haberler, Espana kruvazörünun 
Bask layyarelerı tarafından mı ba
tırılmış, yoksa bir mayne mı çarp· 
mış olduğunu tasrih etmemekte • 
dır. 

Diğer tarlatan Bilbao yakinınde 
taarruza uğramı< olan İngılız ge· 
misinin Bror vapuru değil Knıtes· 

ky oldıığıı tasrih olunmaktadır. 
),.11erin bir harp gemısı ve ıhti· 

mal Velasco. Knitesley vapuruna 
durması ıçın emir vermıştır Vapur 
itaat etmedğiirıden tısiler bir k~ç 
top atmışlardı Fakat i.;ubet vaki 
olmamıştır. 

Kniteslelı'. hemen bir İngiliz harp 
gem is> zannettiği K pana 'ya do~u 
yol alnıağa başlamıştır. Fakat ha· 
ta ettığınm farkınıı varır varmaz. 
süratle engine açılmıya başlamış 

ve artık hiç bir taraftan taciz edil· 
memiştir. Çünkii bu sırada Bask 
tayyareleri sahneyf' dahil olmuş -
tur. Kendisine kar~ı top endaht C· 

c:lildiği sırada Knitcslcy'in İspanv~l 
kara sulıırında bulunmakta bulun-
du u ı~nnnlunmaktadır. Amirallık 

AÇIK sOz-

Bir Mayısta Amerlkada neler oldu? 

Amerikada nümayişçi
lerin faşizme hücumu 

Mahaza 200,000 kişiden mürekkep alay 
hiç bir hadise yapmadan dağıldı 

New· York 2 (A. A.) - 1 Mayıs müna•ebetiyle ı apı ması mutad 
olan tenlıkler, tütün Amerika dahilinde badisesiıce R'•çnıiştır. 

New· York'da takr.ben 200.000 kişiden mürekkep bir alay, 
enlernasyonal'i terennüm ederek ve ispanya amelesine yardı.o 
edilmesi taleoini natık ba~raklar taşıyarak şehrin caddelerim dolaşmıştır. 

Geçidin sonunda amele lideri, nümayişçilere hitaben nutuklar söyle
nıışler ve Faşizme bücum elmrşlcrdir, 

• • • 
Reisicumt ur bitarafhk ka-

nununu imza etti 
Vaşigton, 2 (A. A.) - Reısı Cumhur B. Roo•evelt, dün akşam Mof. 

fctt muhribinde yeni bitaraflık kanununu imza etmiştir, 

• • • 
fsyanda yaralanan iradın c ldü 

Paris 2 (A.A.) - Sosy.ıııst mlıcadillerınden oıup geçen mart ayının 
16'ıncı günü C ıch· 'de vukua gelmiş olan isıanlar esnasında yaralanı:?ış 
olan Solange Demanrelle adındaki kadın, dun öğ:eden so"r ölmü~tur. 

Bütün dünyada bir mayıs 
nasıl geçti? 

Perağ 2 (A.A.) - Bütün memle· 
ket, ! mayısı ,ükün ve intizam 
içinde tes'it etmiştir. Yalnıı Racisle 
A:manlarla Sudete'ıer, ihükiimeı a. 
leyhinde tezahüratta bulunmak te• 
şebbüsüne kıyam etmi,ıcrdir . 

Moravya'da Fulnek 'de mebuslar· 
dan fiseber, Çekoslovakya kanunu 
esasisı ale; hir.de atub tutmuştur. 

Marienbad da kain planda zabıta, 
bir sosyaliat·demokrat Almana le· 
cı vüz eden bir Racısle Almanı 

tevkif elmıştir, 

Pari• 2 (A.A.) - Zabıta dün 
Chap•·Elysees'de Etoıle takı zaferi 
altındaki meş'a!eyı canlandırmak 

için oraya gelmış olan nümayişçi· 

lerı dağılnıı tır. Z1bıtl, yollarına 

elrcekıen imtina eden bir çok kım• 
selerı tevkil etmişt r. 

Dün saat 17'de Voliare meyda· 
nında l Mayıs alayı F ran~ı. sos• 
lırka•ıaın daimi werkezinın bu un· 
makta olduğu bir kahvenin örılin· 

den geçerken ufak bir hadise ol· 
muştur. Nümayişcıler, hasımane bir 
takım bağrışmalarda bulunmuş• 
lardır. 

l unun üzerine bir arbede çık· 

mıştır. Bir~iki sandalye kiralamış· 

tır. Fak t patron, kahveyi kapat. 
mış ve bunun üzerine suı... Ünet tee· 
uüs etmiştir. 

Varşova 2 (A. A.) - Mayıs mü· 
nasebatiy!e tertip edilmesine hükü
:netçe ruhsat verilmiş olan yedi 
alaya 100.0IJO e yakın kimse işli· 

r&k etmiştir. Dört so.yalist ve Ya
hudi fırkası, Y • hudi mahallesinde 
üç Leh fırkası ise sarih surette 
tahdid ve ışaret edımiş bulunan 
yollarda geçid yapmışlardır. 
Z.bıta, şi detli tedbirler almış ve 

evvelden ilıtiyalf bir tedbir olmak 
olmak üzere yüz kadar kimseyi 
tevkif etmiş idi. 

Yahudi sonalist al•yının geç• 
me•i esnasında pati y•n bir fi,eıık. 
len ve atılan tüfeklerden bir ço• 
cuk ölmıiş beş kışi yaralanmıştır. 

Londra 2 (A.A.) - Dün akşam 

1 m0>ıs münasebetiyle Hayd;> rk. 
da sol cenah partileri taralından 
tertib edilmiş olan nümayişe 60,0aO 
kişi iştirak etmişdir. Bu rakkamın 

m·sli nernesbukdur. 
c::_ --- ı - -. .. 
dairesı, Salamanca hükümeti nez· 
dınde protestolarda bulunrr.adan 
evvel mütemmim malumat almak 
istem•ktedir. 

Londra, 2 (A.A.) - Cebclütta • 
rıktan bildirildığin..; göre, İspan • 
yadJki son çarpışmalarda yarala -
nan 180 İtalyanı hamı! olan bir ita!· 
yan vapuru Cebelüttarıktan geç • 
rniştır. Bu yaralılar, hastahanele -
rın tamamile dolu olmasından do· 
layı Scvilde teda\ i eJilemcm.şler -
dir. 

Asilerin tayyareleri, lim~ .ı ve Ji. 
manda demirlemiş olan bır İngiliz 
torpito muhribini bcmbardı 'an et· 
ır.·-Jerdir Muhrip, mukabeleye ha· 
z.rlanırken, tayyareler şr.hrin mer
kezine doğru yoll nmışlardır. 

Madr.t, 2 (A.A.) - Dün, payıtah
tn 200 den fazla bo.nba düşmüş, 

yirmi kadar insanın ölmesine \"e brr 
çok i<imseniıı yaralanmasına sebe· 
bıyet vermiştir. 

1 

Kabul edilen birçok karar suret. 
lerınde ııakliyat ve kömür maden• 
lerı amolesinin grevleri tasvib 
olunmuştur. 
Mühim mıkdarda polis kuvyetleri 

seferber edimiş idi, fakat bu kuv· 
vetlerrn müdahalede bulunmalarına 
lüzum hasıl olmamıştır. 

Brüksel, :ı (A. A.)- iş bayramı, 
bütün Be!ç kada hiç bır hadise ol· 
maksızın geçmıştir. 

Brüksel ve Anvers'de kıııl bay· 
rak lar ve mnazzam levhalar taşı· 

yan alaylar geçıl resımleri yap
mışlard.r. Bu levhalarda faşizm 
a eyhinde ve lsp,nyol demokra.:• 
s.nin şaarlnı muta:z.atl'.min 
yazı ar okunuyordu .. 

bırlakım 

Brükselde B. Vandervelde ile 
şehrin sosyalist ve komürıi,lfcri 

taralından intıh)b edi!ıni, oian kını· 

selcr, alayın '>aşında gidiıorlarclı. 
Charleroi'de kesif bir halk i·ü t· 

lesi huzurununda bar;ciye r.az rı 
B, ~p ak, hiikümelin dahil ve ha
rici sahada gördüğü işlerden hah· 
sclnıi~tir. ........................................................ 
Hindistandaki 
Kıyam 

(Birinci sayfadan deuam} 
Kardeş olan Nadir Ş ıh ancak 

daha sonra Kabile girdikten sonra 
tahta geçm·şıi. N;ıdir Şah, ma,üm 
suikaste kurban gitmeden evvel 
kardeşi Ş h Veli Hanı Londra 
elçiliğine tayin elmişli. Ondan son· 
ra da memuriyeli Parise tahvil 
edılmişti. 

Şah Veli Han memlekelinde 
bir müddet Harbiye Nazırlığı 
v~kAleti yaptıktan sonra vazifesine 
dönmüş bulunuyor. Büyük Elçi 
kendisini ziyaret eden Parl-Oryan 
g:"tıetcsinin bir muharririne muhte .. 
!il mrselcler ve Lilhassa Asya 
paktı hakkında şunları söylemiştir: 

- On beş gün kadar Eıganıs· 
landa kaldım, orada harbiye na• 
zırlığı ve başvekillik vekilliğini 

yaptım. Çünku başvekil ted•vi 
için Avrupaıa gitmiş bulunuyordu. 
Kredi yokluğuna rağmen, Elganıs· 
tanda yollar, köprüler yapılıyor, 

fabrikalar kuruluyor. Efganıslanın 
istikbali leşçi edici bir manzara 
arzetmektedir, 

GazetCC' şu suali soruyor; 
- Müslüman memleketlerinde 

şimdi modern bir hale gelmek için 
bir temayül vardır, Birisi Türkiye 
gibi, müslüman hukuku kanunlarını 

bırakarak ııarp kanunlarını kabul 
etmek. Efganistanın bu yoldaki va • 
ıiıeti nedır. 

- Efgan hükümdar ve hükıl· 

metinin bütün arzufü momleketi 
ıııodern ve iyi techiz edilmiş bir 
bale getirmektir. Bütün kaynak
larını inkişaf eıtirmek emclimizdir. 
fakat bütün bunlar islanıiyet ka· 
idolerine tamamile dikkat edilmek 
sureti'.c başarılacaktır. 

- Yakında Efganislanla Tür
kiy•, Irak ve lran arasında akt~
dilecek olan Asva paktı hakkında 
ne düşıınüyorsunuz? 

l~laı cşal Şah Ve•: Han, bu 
roıpwiı. teferrJatına dair bir şey 
söylememekle Leraber, demiştirki: 

- Halen tetkik edilmekte olan 
bu pakt, yak~n şarktaki muhtelif 

TayyarecHikte 

Beynelmilel 
Sürat rekoru 
Kırlldı 

Rekoru ktran pilot Sıop
panl ve mühendis 

MaJornadır 
Roma 2 (A./. .) - Pilot Mrırio 

Stoppanl ile mühendis majorna, 
bcral erlerinde bir td~iıci ve iki 
makinist clduğu hafd~, üç motürlü 
bir deniz tayyar"i ile 5 ton ulc Iİ• 
caret bamulesi ile 1.000 ve 2,0iJO 
mil üzerinde beı·nelmilcl dünya 
sürat rekorunu kırmağa muvaffak 
olmuşlardır. 

1,000 melre'de va~atı 2518fl9 ki!o
ıııetre, 2,COO mtlrede 248,412 ki· 
lometre mesafe katetın•şlerdir. 

Çin takımı kazandı 
Londra 2 (A.A.) - Yeni Zeı. 

landa, Da vis kupası için y&pılan 

ilk Turnuva'da Çin tok.mı ild za. 
fere karşı üç Zaferle galıb gelmiş
dir, Yeni ~eh•nda, ş· mdi Felemenk 
cenubi Afrika Maçından ga.ıb çı

kacak oları takımla çarpışac•kdır. 

KUçUk ltilif bozuldu mu? 
Parıs, 2 ( Hususi ) - Romanya 

Hariciye N&zırı &y Antone•k'>, 
Le Suvar gazetesinin hu•us! muoıa· 
birine şu ~eyanatta bulunmuştur: 

Romen harici siyoset nde yeni 
bir istikamet yoktur. Degişiklik yal• 
nız Avrupadaki kuvvet erde var<lır. 
Romanya hükümeti, ananevi dost. 
luğunu muhafaza ederek yalnız bu 
tebeddülata uymağa çalışıyor. Kü
çük ltıl;ıf kendi kuvvetinden hiç
bir şey gaıp elnıemişlir. 

Fak•t hçük itilaf meydana gel. 
geldiği zamandanberi Avrupada 
vaziyet değişl>ği içın KüçJk Aııd· 

la~manın bu >eni şeraıte uymaga 
çaıı~ması J8ıımdır." 

lsviçrede 
Teiaş 

(Birinci salıifedeıı devam} 
larımızın üzcrındc doiaştııl'ıoa 

fÜphe yoklur. Ba'on manevraya 
çıkan kıta atımııın üzerinden ve 
o kad"r iç k m safcdcn uçlu ki. 
bu va11y lin bir daha tek .rrurü 
l;a!inde. lu şeı<ı de uç ın balonlara 
kar ı, aşağıdan yukarıya dogru 
cevap vermek icap cd,,cektir •• 

Firariler henüz 
Ge!medihr 

( Tinci say/ad m d•vam) 
kikat lst ,nbulda tevsi edileccktrr. 
Hiıviyct varakıları oa başka! ırırıa 
aittir ve re.,mleri iğne ile uzerle
rine sonndan konmu,tur 

Firarileri tevkıfh.ınetleıı l.açır• 
maya muvaffak olanlar lcsbıt edil. 
mişlerd.r. Kendılerini Haydarpaşa· 
ya geçiren 9af'lda cının da aranması 

. J,ıanbul polisine tcblig edilmıştir. 
Tevfik müddeiumumiye ııerdıği 

ifade de: 
- Adanada pamuk tarlalarında 

ç"pa ış!erıncle çalış •cak, sonra > Ö· 
rüklerle yaylalora çıkacak ve pun
duııu ııetir.r getirmez de hududu 
a~acaklık. 

Maksadım l<kend:run'a gıtmek 
ve rntik1m almaktı 1.. 

Demişti.-. Fırariler lstanbula 
gönderılmışlerdir. 

Dün fırarilcr lstanbula vısıl of. 

--··--- ~ 
o, ~ uı .. ı rnı.;111 ı..:r.c~ '"''' . .1.r \"i111tl.J. .... t 
dostluk baJtlanııı kuvvetlendirmek 
maksJdile kdedilmiş olacaktır, l<u 
pakt, a:akaoJar devietleriıı heps nirı
de danil uulıındukl ırı Milletler Ce
mıyeti çerçevesi dahilınde yapıla· 
cak ve hiç bir devlete karşı t~vci 
edilmiş olmıyacaktır. 

- Şırndi Efgarıistanla Hindis· 
tan hududu civarında Hintli kabi· 
Jet lngilızlere kaJşı kıyam etmış 
bulunuyorlar. Bu kıyam hakkındaki 
nıülaieanız nedir? 

- Elgani•tan kendi hudutları 
dışında cereyan eden bir hadise
den dolayı her h>nti bir suale 
maruz kalamaz. Memleketimin Ou 
hii.diseve vereceği ehemmiyet, ihli· 
lalin ırkan Efganlı ola:ı kabileler 
arasında başlamış o·masıdır. 

Bir Hintli kızın Is am dinini ka. 
bul elmiş olmasıdır ki, bu ayaklan
mJ baş ııö,tcrroi~lir, F1kat Avru· 
pada, lngilizicrle bazı aşiretler 
arasında çıkan bu hadisenin ium 
tdılmenıesi lazımdır. Bence bu ha. 
dise Brı manlarla Muslüman aşZ· 
retler a d1 çıkan lıir h.idıse 
malıiy•l o ileri geçmez. 

FAKAT l\.UHAREflE DEVAM 
EDiYOR 

Londra, 2 (A. A.) - Simladan 
alınan haberlen &'Öre, Key•era 
vadisinde ihliiı\lciler ile ikinci lngi• 
liz • Hirıt,i pi 1 ade fırkası arasında 
vııkua ı;:e:en çarpışnıada yüz kadar 
ihtılalci ölmüş, lngillzler ıse dört 
ölü ve on dört yaralı verrrıi,lir. 

-

Büyük başın 
Büyük derdi 

Bü::';t,: başın bayük derdi olur 
Cc:1'fr. ı-zr:.i l"ıı:."''•:;- :.tn silô.h ya:·ı· 

şı kaışısı'ld'i b~'llik dı:vlellerin 

<k:tieri de bc;yi.ı'.Tltiştür. Her mem· 

leY. Pt .. e In."Ji ~;c:;~r.in ba~lan1ak il~ 
zer~ bt:lund,0J11 bir ay ;çindn\·iı. 

Hükümetler yeni seNnin bü•cele· 
rini hazırlamakla mqgulciürler. Al· 

manya ve Sovyet Ru;ya l!ibi sa~ 
ve sol diktatörH: ı. ]erinin oütçelc· 
rindcn bir mana çıkarıl:ırnaz. Sov· 

yet Rusyoda eşyanın ve emP.ğir• 
para ile ıfades mümkün ckgildır. 

Almanya)a gelince; bu devlet ma
li vaziyeti hakkındaki rabmları 
gizlemektedir. İtalya rakamlarına 
da pek ilimad edilmiyor. 

Mali vaziyetleri hakkında sarih 
malumat alınabiicC<'k olon üç bü· 
yük demokrat devlete gP!:nce; ve· 
ni sene bıitçclerine b:.kı•acak o ıır
s3, buı:lar arcısında rni.i 1evazir.. bir 
bütçe yapmaya ancı:k İngilterenh 

muvaffak olduğunu anlaşılma'< 

tadır. İngiltcrenin yeni . e
ne bütçesi sekiz yüz altmış 

üç milyon İngiliz lirasıdır. Ve ma

liye nazırı, ge~en seneye nazaran 
fazla olan masrafı şu iki tedhirle 
kapatmaya muvaffak olmu~tur: 

1 - Kazanç vergisi olarak her 
İngiliz lirasına dört şilin altı pe
ni vergi alınmakta ;di. Yeni sene 
bütçesinde bu nisbet dört şilin do· 
kuz peniye çıkarılmıştır. Bir İn • 

giliz lirası yirmi şilin ve bir şilin 
de on iki peni olcluğtına göre, tn • 
gilterenin kazanç vergisi nisbeti, 
yüzde yirmi beşten azıcık aşağı 

demektir. 

2 - İkinci tedbir olmak üzere, i
ki bin İngiliz lirasından fazla Kar 
temin eden ticaret ve sanayi mü
essesel<'rinden gittikçl' artan bir 

nisbet ıizcre monzam bir vergi a
lınacaktır. Bu müessrsekr, İııgil
tercnin silahlanma programının tat· 
bikimlen istifade edccı'klerine gij

re siliih masrafının bir kısm.nı da • 
bı.nların y::Oklenmeleri adt;<''e uy· 
gun görülmüst<ir. İng'llcre bu i· 
ki tedbirle gekcek m i sene bıit
~·csind'? t<·vazün tcrn1 '1 ediyor. 

Fr!lnsız biitc1;.., ne gı ıncL'; buıv111 

otuz ikı mi!y·ır f ~ıık arığı old~ u 
b ·au i ar. Fr. ıı: hUki'uneil, b:ı.-

zı ın~ ,rafları 3znJtp, ak b.ı açı;· 

virrni :ıltı milyaru ind•rme r. ça • 
iışmakta isem: işcı IP;kı'i•brı bu· 
na miıni olmak için ha .-<-kel<' geç
mışlerdir. Blum lıükiım~li, bir 'a
r:ıftan tasarruf istiyen rad k ~os

yah~tler ile bo,·una masr •f kapı • 

lan açan sol cenah zümr )eri ara
sında ne ynpaca nı ~aşı•mıştır. 

Fransadan Amerika~·:ı geçınce; 

burada insan denilen mahliıkun mu 
hakcmesi duruyor. Amerikanın ma· 
lıye rakamları Avrupa devıct~e ri
nın rak~mlurıl'! mukayese Pdile -
mez. Bunlar dulJr sayısı değil, as
trııcomık bır t.kım l'akam.ardır. 

Geçen sencnın butçc açığı İngiliL 
biıtç~sit::!'.l üçte ikiiiini buluyor. Fa· 
kat bu paranın büyük k15m1, İn • 

gıltere ve Fr:ınsada oldu,ğu gibi, 
.,ı:ıho d<'ğil, içtimai yardıma sar· 
fedilmi~tlr. içtimai yardını faslının 
üçte ikisi de işsizlere yardımdır. 

Hüklİnıct tasarruf için işsizlere ı ar
ciım vazifesinin bir kısmını ma 
halll hükumetlere yükletmek ;s • 
temişlir. Bu suretle üç yüz mil • 
yon dolar tasarruf yapılnbilec~~i 

düşünülmüştür. Fakat hükümctlPr 
bu kadar ağır bir yükü kabul et
miyorlar .• Do!e. adı verilen bu i~· 
sizlere yardım faslı, Amerika bü t· 
çesi için çok ağır bir mali yük tıl

muşlur. Ve Amerikalılar gittikçe 
ağıı laşnn silahlanma masrafının 

yükünden ziyade bunun tazyikini 
hissetmektedirler. 

Sözün kısası, yeni mali sene, bü
yük devletlerden hiç biri için ü • 
mit verici şartlar altında girmiyor. 
Her devletin bütçesinde vergi ile 
kapatılamıyacak ve fevkaliıde ted· 
birler alınmasını istilzam• edec"k 
açık vardır. En iyi vaziyette bulu
nan İngiltere de bütçesini ır.evcı<t 
kawnç v•rgisinin nisbetini artın· 
rak ve yeni bi,· vergi ihdas ederek 
kapatmayı düşünmektedir. 

Ahmet $Ulrrü Esmer 

hizıır 
Dünkü nusbamızın baş makale· 

sinde bir yanlışlık olmuştur. 
lkincı saylaya geçen mabat kıs

mı baş ve birinci sayfada başlayan 
kısım d> bunun ekidir. ÔLür di!e. 
vrrck lı•hih rd~riz. 
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Se JJ ya hl ara memleke
timizin izahlı birer al

bümünü vermeliyiz 
Muhtelif vesilelerle alınan fotoğrefi· 
leri teksir ederek bunu yapmak 

mUmkUndUr. 

Mcmlckelimizde seyyahlar geliyor. Ellerinde fotoğraf makinalarıylc 
önlerine gelen yerin fotoğra!ıuı almakla uğraşan seyyahlardan 

biri soru yor : 
- lstanbuluı ve memleketinizin asarıatikadan olan ve değerli görülen 

yerlerini gösteren Lir albümü nereden alabiliriz •. ? 
Böyle bir albüm yoktur. Halbuki, bir ecnebiyi günlerce üzerinde hay• 

retle durduracak karlar tarihi değeri olan yerlerimiz vardır. Muhtelif 
vesilelerle bunların birer fotojtrafır.ı almış bulunuyoruz. Bilhassa Sinan 
ıhlifali münaseleli:e güzel bir albüm hazırlanabilmiştir denilebilir 

Buna göre daha nice eserlerin fotoğrafları vardır. Fakat doküman 
olarak salanır, teksir edilmez. (La Türki Kemalist) bu işi kısmen yapa· 
bilen çok değerli bir eserdir ve yüksek hedefini başarmağa muvaffak 
olmuş bir mecmuadır. 

Fakat bu kifayet etmez. Albümler yepılmak, teksir olunmak lazımdır. 
Bu suretle isıe;enlere ve istemeseler dahi seyyahlara bu izahlı albümler 
verilerek memleketten birer hatıra bırakmak mümkündür, 

Bu •cyyahın su,Jine cevap verirken, Turizm şubesinin ırayretine ve 
mesaisine güvenerek. "bazırıanıyor,., dedik .. 

Hatice Hatip 

Maliye Vekaletinin mühim bir tamimi 

Borç taksitlerinin müd
detlerine bi.- nisli zam! 

Aynı kaza dahilinde bir evi olan· 
lar dahi bu kayka tabi olacaklardır 

H ükiımetten taksitle gayrimen
kul mal satın alanların taksit-

lcrinin tecili hakkında Maliye Ve· 
kaletınden Vilayete mühim bir ta
mim gönderilmiştir. 

Hazineden taksitle mal alan her
kesi alakadar eden bu mühim ta
mım şu esasları ihtiva etmektedir: 

1 - 25 mart 1931 tarihinden ev
vel taksitle satılmış olan gayrimen· 
kullerden akar olanlarının 2222 
numaralı kanun mer'iyet me,·kii· 
ne girdiği zaman kaç taksit borcu 
kalmış lsc bunların müddetlerine 
bir misli daha ilave olunmuştur. 

Yani bu kanunun neşri zamanında 
hazineye mesela beş taksit borcu 
kalmış olanlar bu borçlarını on 
taksitte ödeyebileceklerdir. Kıs

men tediye edilmiş olan taksit ba· 
kiyeleri de tam tak•itler gibi tecile 
tabi tutulacaktır. 

2 - Ayni kaza dahilinde bir evi 
olanların, bu tarihten evvel hazi • 
neden taksitle satın almış oldu1da
rı evler de akar addedilerek bun • 
!arın mütebaki taksitleri de bir 
misli uzatılmıştır. 

3 - Müşterek satın alınmış bir 
evin hissedarlarının sehimleri mu
ayyen olmadığı ve bu gibi evlerde 
meskeni bulunrruyan hissedarlar • 
dan biri oturduğu takdirde taksit
ler hakkında kanunun meskene ve 
ev akar olarak kullanılıyorsa aka· 
ra ait hükümler tatbik olunacak • 
tır. 

4 - 25 .mart 1931 tarihinden ev
vel Maliyeden taksitle satın almış 

olduğu iki evi de kiraya vererek 
kendisi hariçten kira ile tuttuğu 

bir evde oturanların taksıtleri 

hakkında ela k~nunun meskene 
müteallik hükmü tatbık olunacak 

ve her iki evi de kiraya vermiş ol • 

m~•ına göre, lehine olarak hangi 

evi daha fazla bedelle satın almış 
ise o mesken addolunacaktır. 

5 - (Yanmış hane) kaydıle satı
lan gayri menkuller satıldıkları ta

rihte irad getirmiyen arsa vazıye

tinde iseler onların taksitleri de 

meskene müteallik hükümlere gö
re tecil ~dilecektir. 

6 - Muşterilerin taksit borçla • 
rmın tediyesi için kendılerine bir 

ay muhlet verilecek ve bu mühlet· 
ten dolayı iaizi aranmıyacaktır. 

Bu bir ay sonunda da borcunu 
vermiycnlerden % 9 hesabıle faiz 
alınmasına başlanacaktır. 

7 - Satış mukavelenamelerin -
de, geçecek günler için ne mıkdar 

faiz aranılacağına dair bir şart yok
sa borçlar kanununun mer'iyeti tarı 

hinden 2222 numaralı kanunun tat

bikına başlandığı tarihe kadar 
geçen zaman zarfında müddetinde 

verilmemiş olan taksitlerden dola
yı da % 5 faiz tahakkuk ettirilerek 
defaten tahsil olunacaktır. 
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Mühim bir karar ır---------'"'' Yakında 

Sabit 
Göz evleri 
Açılıyor 

Bu suretie Trahom ile mü
cadeleye daha mühim yer 

verilecektir 
Bazı viliiyctlerimizde hüküm SÜ· 

ren (trahom) hastalığı için yapı • 
lan mücadeleye daha geniş bir pro
gramla devam edilmesi Sıhhat Ve
kaletince kararlaştırılmıştır. 

Bu hastalığın daha çok bulundu
ğu Adana, Gaziantep, Maraş. Ma • 
latya. Urfa, Mardin ve Siirt vıla • 
yellerinde açılan hastahane ve dis
panserlerden sonra mühim görü • 
len köylerde (sabit göz evlen) açı
lacaktır. 

Bu suretle halkın merkezlerı! ka· 
dar gelmesine lüzum kalmıyacak 

ve tedavıleri köylerinde yapılacak
tır. 

Bazı belediye 
Malları sigortasız 
Yeni gelen tamimde bu 
gibi sigortalı ve slgor· 
tasız emval hakkında 

hUkUmler var 

B e!Edıyelerin s ıgortası hakkında 

vılôyetleer yenı bır tamim gön
derılmıştır: 

Tamimde bıldirildiği üzere, Be
lediyeler Bankası vasıtasile (Ana -

dolu) Sıgorta Şırketinc sigortalı 

olan Belediye ve hususi idarelerın 

gayrımenkullcrine ait sigorta müd
detlerı bu ayın 13 unde hıtama er· 

mcktcdir. Bu maddelerin kıymetle· 

rınde bir değişıklik varsa bu tarıhe 
kadar bıldırileceklir. 

Tamımde; yapılan tetkıklerden ba-
11 Bekdiye ve hususi idarelerın si

gortasız mallarının bulunduğunun 

anlaşıldığı ve bazılarının da Bele· 
dıyeler Bankası tavsit edılmeksi

zin sigorta yapıldığı da zikredıl . 
mekte ve sigortasız beledıye gay
rimenkullerinın hemen Banka va-
sıtasıle sigortalanması tavsiye o
lunmaktadır. Başka şirketler nez-

dinde sigortalanmış belediye em· 
liiki mevcut ise bunların sigorta e
dildıkleri şirketın ısmile sigorta 
hitam tarıhi ve polıçe numaraları
nın kısa bir zamanda yaptırılması 
da istenmektedır --
Bir heyet memleketi· 

mlze geliyor 
Anadoluda teftişler yapmak üze

re yakında Yunan Politeknik Ce· 

Partide 
255 
Sporcu 
Klüpler yeknasek ve 
asrı vesaitle teçhiz 

edilecek 
İstınbul mıntakasına dahıl spor· 

cuların ve klüplerın Halk Partisi · 
ne bağlanmaları işi biı;. aya kad~t 
tamamlanaçakt.ır. Halen mevcut 
klüplerd~n yırmi dördü Partiye 
bağlı olup bunun sekizi Anadolu 
yedisı Beyoğlu ve dokuzu İstanbu, 
yak11sındadır. 

Partiye kayıtlı sporcuların sayt· 
Si 285 dir. 

Bütün klüplerin yeknesak ve o.s
ri ve>aitle techız edilmeleri karar· 
laştırılmıştır. Şehir bütçesınder 

ayrıl~n 8801) liradan 48QO liranın 

yalnız atletizmle güreşin inkışafın 
sarfedilecek mütebaki 4 bin lira d;; 

Gayrimubadiller 
\ Fevkaladeden 
: Toplanacaklar 

K8tibi Umurnr görüşmel< 
uzere Ankaraya gıttı 

Gayri mubadiller remıyeti ka ı

bi umumisi Şahap tekrJr Ao~Jra
ya gitmıştir. Şahap bundan im 
muddet evvel Maliye Vekalctıne 
yapılan bazı dılekler "trafında kal
ı neticeler almak üzer<: Vekül'".le 
yeniden temaslarda bulunacaktır. 

Bu arada yapılan dileklerin Pn ınıi

lıimi bugün bır iş yapamadı;ı iddi t 
edilen komisyonun lagvıdır. 
Maliye Vek5leti bu ve diğer dilek

ler üzerindekı tetkiklerini bitırdı
ğinden bu günlerde hu hususlar 
kal'i bir neticeye bağlanacaktır. 

diğer şubelere harcanacaktır. ı 

ı-----------~ 1 
Umumi katip Şahap Ankaradan 

dondükt.-n sonra Gavri müb3dıller 
f Pvkalade bir toplantı yapacaklar -
dır 

Tartlların 

Muayenesi 
BugUnden itibaren ba,ıa· 
yacak ve eksik ölçü kul· 
!ananlar tecziye edilecek 

Ôlçü ve tartıların kontroluna bu 
günden itibaren başlanacaktır. Bu 
ı..ontrol ve muayene üç ay müd. 
detle devam edecektir. 

Bu kontrol senelik muayene ol. 
makla berabe r son zamanlarda 
ölçü:er ve tartılar müfettışliğ ı tara
fından yapılan tetkikler neticesinde 
bitçok tartıların bozuk ve noksan 
oldugu, bazı esnafın ve billıassa 

seyyar satıcıların damgasız tartı 

kullandıkları meydana çıkarılmıştır. 
Kontrol memurları bu sefer dam· 

gasız ölçüleri değil aynı zamand3 
üzerlerinde damga olduğu halde 
aşınmış, bozulmıış kıymetlerini 

kaybetmiş ölçüleri tetkik edecek. 
leı d'r. Bu gibi kıymetferıni kay· 
bctmış ölçüleri kullanıı~lan para 
ceıc.sı kesilecektir. 

Edirne vallsl Ankaraya 
gidiyor 

Edirne Valisi Ü•man Şahinboş 

F.clirneden lstanbula gelmiştör Ve· 
kalctlc temas etmek üzere Anka· 
raya gidecektir. 

Tahsin Uzer gitti 
Şehrimizde bulunan Üçüncü U· 

nıumr Müfettiş Talısin Uzer miilet· 
tişlık muıtakasına hareket etmiştir. 

Demir yollarında 
Kazalar 
Ekseriya hayvanlar yU· 
zUnden oluyormuş, ted· 

bir alınması istendi 
Son zaJ'T" 1nl:ırd..ı ÖC't.ııryolJaı ı iı~ 

zerınde otlıyan h y\onlar, bazı k•· 
zaları kurb.n gıtınekt dıı ler. 

SiJr'at!e g('!en tren bu hayvan -
lara çarp~t<;ık biı kı .... ınını 01dür -
ınckt.:..•, bır l\l!;;.mının da ynı-al.ın .ııa

stnu 'bcbıyct n-rmı kt r' r. 
Devl<:t Dcmıryoll ı İdo t'Si 

__ , ~. l , ·~ ~ıi<. -:ık ,. ku bu~ n bu 

kazalaı· hakkında v.ıav('(Jerin na · 

zaıı Jıkkalını cclbcdcrck Jıaynn -

ların d"miryo!lan üzerine salıve • 

tılmemcsi ıc;in tedbır alınmasını 

rıca ı:trn ,tir. 
Vıl5yetler de, bütüı1 l:nymakam

lıklara ve nahıye miıdürlüklerınc 

bir tamim göndererek bu işe hay • 

van sahiplcrile kır bekçilerinin a

Jiikad<>r olmalarını bildiı mişlerdır. 1 

Galatasaraydaki eski po· 
lla binasının kıymeti 

tenzil edildi 
Evvelce Galatasaray Polis !\fer. 

kezi olan İstıkliil caddesindeki bü

yük binanın satılması işı y1rın öğ

leden sonra delll'rdarlıkta yapıla

caktır. Evvelce (95.000) lira iste -

nen ve talibi çıkmıyan bu binaya 

bu sefer 60.000 ltra kıymet tahmın 

edılmıştır. 

1 K O Ç LJ K H A B E R L E R ı miyeti azalarından mürekkep bir 

'•----------------·------------..:. heyetin memlekeltmıze geleceğı a

Van gölUnde ıslahat 
Havuzlar müdürü bay Cemil Vana 

s;itmek üzre lstanbuldan hareket et· 
miştir . tfay Cemil Van gölünde iş· 
!emek üzre birkaç gün eve! lstan. 
bul tersanesinde hazırlanarak am• 
balaıları yapılan gemilerin Van gÖ· 
lündc yapılacak montaj ameliyesine 
nezaret edecek aynı zamanda Van 
gölünün ıslahı işile meşgul olacaktır. 

Konservatuvarın bir 
teşebbUsU 

Konservatuar müdürlüğü yıl • 
lardanberi Anadoludan to;ıla'iığı 

eskı eserlerle halk türkülerı.11n bı· 
rer kalıplarını vücuje getırmeğe 
karar vermıştır. Bu suretle plakla
rın bozulması veya kaybolması yü
zunden bır sürü para ve emek sar-

* Zehirli gaz harbine karşı itfa
iyeyi kuvvetlendirmek için şimdi· 
lik 75 bin lira harcanacaktır. * Berberlerin kullandıkları on· 

dülasyon makinelerinin yarın sa • 

bahtan itibaren damgalanmasına 

başlanacaktır. 

* Maarif Vekfıleti yeni bir (O· 
kullar Müzesi) kurmıya başlamış
tır. * Maltepe Belediyesindeki bir 
suiistimal dolayısile iki memura iş
ten el çektirilmiştir. * Ankarada Kız Lisesinden iki 
genç kız odalarında ölü olarak bu
lunmuşlardır. Tahkikat yapılıyor. * Halid Zıya Uşak!ıgilin muhar
rirlik hayatının elli beşinci yıl dö

nümü Eminönü Halkevinde çar • 

§amba akşamı saat 21.30 da Yerile
cek bir müsamere ile kutlulanacak
tır. * Bir müddettenberi mezunen 
Romada bulunan İtalyan Elçısi Kar
lo Galli avdet etmiştir. • * Afyonda bu ay içinde 37 köy 
telefonla biribirine bağlanmıştır. * Şirketi Hayriyenin Haliçte 
yaptırdığı yeni vapur eyllıl sonla
rında bitirilecektir. 

* İstanbuldaki husu'si otomobille

rin sayısı taksi otomobillerile mü

savi dereceye kadar çoğalmıştır. * Defterdar Kazım Ankaraya 
gidecektir. * Bulgar Başvekili Köse !vanof 
Başvekilimizin Londra seyahatin -

den sonra haziran içinde memle· 
l<etimize gelecektir. 

* İngıliz kralının tac giyme günü 
olan 12 mayısta şehrimizde İngıliz 

Konsoloshanesinde de bir kabul 
resmi yapılacaktır. 

* Şehrımizde Yugoslav Başken· 
solosu Vukotiç Yugoslavyanın An
kara elçılığine tayın edilmiştir. * Küçük sanatlar kanunu Dev· 
Jet Şurasından çıkmıştır, yakında 
Meclıse gelecektir. 

* İktısat Vekaleti tarafından sa
tın alınan Ereğli kömür madenleri 

dün Eti Bank tarafından tesellüm 
edilmiştir. 

* Şehrimizde bulunan İktısat 
Vekaleti müsteşarı Faık Kurdoğlu 
dün Ankaraya dönmüştür 

e Şehremini Halkevinde !>ir 
(Musahipzade Celal) gecesi tertip 
edilmiş, konferanslar verilmiş, Mu. 
sahipzadenin ( Aynaroz Kadısı) 
adındaki piyesi temsil edilmiştir. 

Polisimizin bir 
Muvaff akı yeti 

Birkaç günden beri şehrimizde mi· 
safir bulunan ltalyan Prensesi, dün 
Çamlıcada bir ırezinti yapmış ve 
birçok yerlerde oturduktan sonra 
akşam üstü Perapalas oteline dön
müştür. Prenses bu sırada, kral 
hanedanına mahsus pırlanta taşlı 
madalyasının kaybolduğunu gör
müş ve polise malümat vermiştir. 
Polis, Prensesin dolaştığı ve otur
duğu yerlerde y aptığı arama neıi

casinde Bağlarba~ınJa Frenktepesi 
namile anılan kır kahvesind~ :na• 
dalyayı bularak pek kısa bir zaman 
zarfında kendilerine teslim etmiıtir. 

lakadarlara bıldirilm~tır. 

Heyet 11 hazıranda şehrımize ge

lecek, sırasıle Ankara, İzmır, Çeş· 

meyi ve Sıyos harabelerini geze· 
cektir. 

Hükümet Van gölünde deniı mü· 
nakalatını ıslah ve tanıim elmeğe 

karar verdiğınden burada asri bir 
tersane vücude gelirılecektir 

ledılerek elde edilen bu eserlerin 
ilelebet ortadan kaybolmasının ö • 

...,, nüne geçilmış olacaktır. 
)======= 

HALK RAOYODAN 
NE BEKi.IYOR? 

Bir okuyucumax diyor ki• 

"Radyoda alatufka musikiye yer verıldikten sonra, bilhassa 
bütün dünyanın tanıdığı yüksek parçalarımıza. bestelerimize, peş· 
revlerimize, semailerim;ze, ehemmiyet verilecejtini sanmıştık Hal. 
b•ıki, alaturka musiki için radyoda ifraz olunan vakit, birkaç da· 
kikaya münhasır kalmakta ve bir iki şarkı ile kesilivermektedir 

Aynı fasıldan birkaç şarkı söylemesini hesaba kalanlar o faslın 
peşrevlerini, semailerini niçin ihmal ediyorlar? 

Memleketimizin san'atkarları ve kendı radyomuz dururken Mı· 
sırı veya sair bir merkezi açara!.. bizden alınmış musiki parçala· 
rını dinlemeğe niçin mecbur ediliyoruz? 

Bir de, alaturka musiki heyeti, en ağır şarkıları ve besteleri 
söylemekte bilmeyiz ne maksat güdüyor. Bu gibi şarkı ve besteler 
bestekArlarımııın hayat ve namlarını lezkAr için yapılacak musiki 
gecelerinde söylepince mana alır. 

Radyodan biraz daha itina ve hassaaiyet, dikkat istemek 
aynı zamanda müşterisi olmak sıfaıile hakkımızdır." 

Filhakika bun~ benzer radyo müşteıisi okurlarımız içinde, aynı 
mevzu üzerinde daima şikayet mektubu yazanlar vardır. Bir ta. 
raftan da plak neşriyatının fazlalığından ve gelişi güzel seçilmiş 
olmalarından dolayı da şikAyellere muttali oluyoruz. 

Memlekeıimizin yüksek sanatkarları vardır. Bunlardan radyo
nun istıfadesi v~ halkın istifade ettirilmesi daima mümkündür. Ala· 
liirka musikiye yer ayrılmışsa. tatmin olunacak kadar verilmelidir. 
Bir iki parçacıkla ıktifa ~tmek ve berkesin tam radyo dinleyeceği 

: zaman hemen plAk neşriyatına ıeçivermek, radyomuzun değerini 
kaybettirir. 

Bunun, halkın bu arzular na ııörc tevsi ve ıslahı mümkün de• 
ğil midir. AIAkadarlanndan soruyoruz? 

Dedikodu 
Bitmedi 

(Birinci sahifeden devam) 

Evvelki ırün güıel &1natlar aka· 
demisi reisinin bu tablonun kaHı· 
rılması m ünasebetile bulunduğu be· 
yanatında, ıablonun Windzor Dükü 
ve madam Sımpson ile münasebeti 
ve bajtlılığı olduğuna dair tefsir 
edilmesi ihtimalile kaldırıldığını 

söylemiştir. 

Tablonun sahibi ressam ise, bu· 
nun iki sene evvelsi tersim edildi· 
ıtini ve Windzor Dükü ve madam 
Simpson ile hiç bir münasebeti ve 
alakası olmadığını iddia etmekte 
ve tacın da hayatta erketin yük· 
sekliğini semboiik bir surette tas• 
vir ettiğini söylcmişlir. 

Sim psonun ooşanma 
davası 

Londra, 2 ( Hususi ) - lvning 
Stındart gazetesinin yazdığına göre 
yarın pazartesi günü, madam Sım· 
pson'nun buraada boşaşma dava· 
sına bakılacaktır. Avukatluı Ma
damın istediklerini müdafaa ede
cekler ve bunu müt~akip hiç bir 
itiraz görülmediği takdirde başan. 

1 
mı keyfiyeti de katileştirilerek 
meriyete ıreçlrilecktir, 

__________ , ________________________ _,, 

----

Bu seneki 
Mezunların 
Askerliği 

'l'u~1sı i hıtırr"i? \·e bu y11 n1rk· 

tc·pl"'rde ('' ıcak 1aieb<·lrrin ... ;-; -

kerli~i h lk~ L.l ~laarif \rt k~1 tin

den 1\Iaar f ınüdtirlu -... ne y('JJi 

bir t.:lm:r.ı ~undı ı .1' :-.:." l 

3u t n, ·.,.1..c L ! l -;-\ ..., rısv ~nr 

Lild rıh"~\. • : 

ıhtıyJt suo;ıy 'c\.: , l·et{ k..ı -

dar okuyan kısa hı .~ı ·tlilt.'! de"' 3:J2 

dng-ımlu ve bunlarla ınu1mele gü· 

reı1 lf•rin ~~kere abrım;ısına ·ra 

g•_ imiıtL·. 

Bu.!1.l~n· , ... tlal.a t•!;ki doğun1? lar

dan her ne scb<·pl11 nlur'a olsun as

kere ı;ontlc, i"mcmiş ol;ınlar -dr'liZ 

~llılİına 3)'rılanl3r mi.ıstesna- ;ıs -

keı i t.·hJi.vetnnmt" dt-rc·cl·lerine göre 

ask<.:ıc giı mf.•ğc başlamı:2larciır. 

2 - 9:J5 yılıııdarıbcri mektepler

de ast::erlık d<~rsi ınecburi ihtl,ıs c· 

dilmiş olduı;tı::d .... kısa lıizm<:t,ıl"

rin h.opsı nsk~ri 'h1 •\'4.·lnnrneyi ha· 

ızdır. Ancak 9;3~ ',,,.,inden ev\'el 

mezun olnıus. sıhhı halinden dola

yı uskC'ri c_•lıliyctnJınt> alacak şart

ları <loldurrn:ınıış ve )- ah ut ccntbi 

n1tınlf'k• tJ1. de uk1.1m•ış oleın1aıın 

l'lllıyetı utnt'lı ri oon;ıyabi.ır Elin • 

d'- ı 'L ... !koıdaıı \'e ki.Jn. ·esi kaydin

dr>n .. küri l·h! v<.;:nan1(•si olmadığı 

arda .!•rıl.r 6 Mayıs 9;17 de. c.rta 

askeri <'h iye1namcsi olanlar 1 

Tcm.r.ız !!~7 dt' tam askeri <·hli • 

yı:tn•ınc.ı olanlor 1 Eylul 9:l7 de, 

lıo.zırlık kıt'a~ındn, y..ıksek askeri 

<·I ltvdnamelilt'l' de 1 ikinci tcsrin 

U"J7 ıfıtıy«t S!Jbay okı.:unda buhna

tak vcçhilc sevkt·dıkcrklcrdir. 

Deniz sınırına rP.e11sup olan ~s -

keri thlıyetnan.e!:ızicr 1 İk nci 

kşı i.1 937 de, orta askeri ehliyet -

naındilcr 1 ikincikiınun 933 de 

!,t.ınbul deniz a~mi efrat depo • 

rnndaki dmiz hazır'ık kıt'asında ve 

yüks<:k a,keri ehlıvetr:~meliler 1 

Moyıs 838 de Isll!~bul D.miz Ko • 

mutanlıgı emı ine verileceklerdir. 

3 Dcmiryol sınırına ayrılan kı-

sa hizmetliler Afyonda Demiryol 

taburuna, denizciler deniz acemi 

drat deposuna sevkcdilcceklcrdir. 

4 - ihtiyat subay yctışccek ka

dar ~ahsil veren lise veya muadili 

ve yahut daha yüksek mcktc·p~d • 

den çıkanlar askerliklerini yapma

dJn mtmuriyet al~mıyacakların • 

dan bir an evvel askl'rlıklerini ya

pıp memuriyete geçmeleri için 

936-9'.li ders yılında bu gibi mek • 
trplerden mezun olacaklar hemen 

askere alınacaklardır. 

5 - Orduya takım komutanı o • 

!arak ycti~tirilcn bu kısa hizmetli • 

!erin talim ve ders programlarının 

mırntazam ve tamamıle tatbiki i • 

çin muayyen günlerde hazırlık kıt· 

a~ı .a veya okub iltihak etmiş bu

lunmaları çok mühimdir. Bu işin 

altıkadarlarca taızlikle takibi la -
zımdır. Bu suretle çağrılı.nlardar. 

gelmiycnler cezalandırılacaklar • 

dır. Kanuni özürleri toplanma gü

nünde belli olanların sevkleri bir 

ay geciktirilebilir. Bunların maze • 

ret vesikaları kıt'a veya okul ko • 
mutanlığma gönderilecektir. Bu 
m~zereti gösteren >ubay hazıdık 
kıt'ası veya ihtiyat subay okulu 
komutanlığınca kabul cdılmiyerek 
geri çevrileceklerdir. 

Bu gibıleri sevkedenler hakkın • 
da takibat yapılmak üzere sevke • 
den dskerlik şubeleri Vekalete bil· 
Jırilecektir. 

Kısa hizmetlilerden, sıhhi halin
den şikayeti olanlar hazırlık kıt'a. 
sına veya okula iltihak ettiklerin • 
de tam teşkilli sıhhi hey'elle mua
yene edileceklerinden son yokla -
madan sonra toplanma ve sevk 
günlerinde sınıf değiştirilmesini 

isliyenlerin arzusu kabul edilecek
tir Askerlık şubesine vaktile sevk 
edildiğı halde yolda ayak sürüye • 
rek gününde kıt'a veya okula ula • 
şamıyanlar, mahkemeye verilecek· 
Jerdır. 

6 - Kısa hizmetliler sevkedilir • 
ken askeri ehliyetnamelerile, hü • 
viyet <:üzdan ve mektep şahadet • 
namelerini beraber götürmeğe 

mecburdurlar. 



SOKAK KIZI 
Yazan A. Kaylln 

Bayan Belma benim memuriyd kat bayan lklma ile eski samimi· 
arkadaşımdı • Ye)il gözlerile, butün yetini muhafaıa edemedi. Çüııkü 
başı dumanlı gençleri sihirler ,.e en samimi arkada~ları tarllfından 
peşi sıra ıürüklerdi. Arkadaşlar aldatıldı. 
ona •zehirli gül. diye isim takmış- Zaten kız da bir çok ki'ıilerle ko• 
lardı. Hakikateıı onu koklıyanl~r, nu~maya ve ı:ezmiye başladı, her 
onun peşine takılanlar ya verem gün bır gençle daireye geliyor, 
olur dispanser, dispaMer sürünür- ba~ka hır ııençle gidiyordu. Ara• 
ler. Yahut ta ~ısk~n~lık yüzünden dan bir kaç ay daha ieçti. Ar!ık 
kavia eılcr biribirlerini öldurürlcr• bayan Bcluıayı hiç görmez oldum. 
di. Yüzü o kudar ırüzel deg;ldi Bir kaç arkadaş.ı sorarak ne ol. 
kumral ve bukleli saçlarını daima dua-unu Öğrenmek istedim, ö~re-
önc doıtru tarar, kahkal.asını bir neıııcdim. Kim:ıi istifa etmiş, bazı. 
dakika durdurmazdı. lan da lı.ıslaymış dediler. 

Güzel bir ilkbahar ~ünüydü ar- Bir iÜn arkadaşını Saim yanı-
kadaşlarla ber.ber bir mcsire.ııe ma geldi ve.. 
gitmiştik. Çok neş'cli idik. Ö~le ol- - Aziz dedi biıim ıehirli çiçek 
muştu. Bayan memurlar yc"1tk ha. artık sokıjj;ı. alılmı~; şimdi ismi de 
zırlı}orlardı. Arkada{ım Saim }'anı• sokak kızı olnıuş. 

mı ~an31tı ve: - Net.. za,allı kııt.. 
- Aziz dedi, ~u zelurli gt:I de· - Ha} ır zavallı değili iyi olmuş, 

dikleri kız lcrıım çok hoşuma gi· zal~n onun akıbeti oydu. 
dipır. Adeta Lırkaç gündür oııı:n - Şimdi neredeymiş 

düşiinccsiylc yen.ek yemi} or \e - Nerede olacak, fenalık peşin-
uyuy•mıyoru.... de, fena eı:lerde ... 

- Yapma }ahu, ne di,orsun, - Hakikaten zavallı kız! 
dedim. Bu fıkirdcn vaıgeç. - Hiç acıma Aziz, hiç acıma! 

Hiç lıir~.ey istemen, yalnız O yaptığını buldu, kendisi pis gü-
onu isterim di;e tutturdu. ıel!i~i için, yc~il ııö•lerl için birçok 

Nılıayet baktım ki vazgeçıremi- kimse!cri kurban elrnişti. Şimdi 
}Orıım, peki derlim, ne yaparsan yap. acısını çekiyor 

Aradon birkaı; hafta geçti. Her Zehırli gül, çok ııülerdi ve her· 
an o yeşil ııöılerin arkaşıma di- kesi zehirledi. Şimdi gene gülsün .. 
kildi,ini gÖru) ordum. Nihayet bir Fakat arlık gülemez, ancak onun 
gün bir pnslacıda konuştuklarını haline iÜlünür. Çünkü o artık so-
gördi:m ve memnun oldum. 1 kak kızı oldu. 

Artık her sabah arknda~ım Si\- ı Bundan sonra onun dalgalı saçla· 
im ve bayan Belma selamlaşıyor- rına. çiyan gibi yeşil gözlerine kim· 
lar, h~r akşam da vedalaşıyorlardı. 5C metelik vermez. Hiç acıma, hcr-

Aradan bir ay ieç!i Belml\'nın kese bela olmuştu, bırçok aileleri 
arkadaşl~rı, arkadaşım Saiııı ile perişan elmi~li. Bırçok ocaklar 
aralarını bozdular. söndiirmü~tü. Şimdi kendi belasını 

Bir gün yanlış bir hab~r üzerine kendisi buldu. Süröndü, sürünüyor, 
arka<laşım fena halde kızdı ve et- sürünecek. ilelebet sürünecek in. 
rafına l\leş püskürmive başladı. Fa· şaallah. 

Belediye burasını neden satmıyor ? 

S ürp Agop sayfiye yeri 
olarak ayrıldı 

Burada yalnız ikişer 
kallı binalar olacak 

B l!.:ıdi ·eni,• :Suıp Agrıp me
zarlıgma d koymasından do

layı Ermeni Patrikhanesilc &le

diyt> arasında açılan da\·alar bit -

tiği hald<' Belediye burasını henüz 

satmamaktadır Bu geniş arazi ~im

dı dt> mutehassıs Prost'un avan 
projesinm beklenmesi içm dur -
maktadır 

Şclıircılik mütehasoısı Prost, 
Sürp Agop ile 13€1\'ü bahçesinin 

alt taraiındaki yerleri ,.e Mecidiye 
köyiiııil Beyoğlu kaıasınııı sayfiye 
yeri olarak ayırınııtır 

Belvü bahçesil'ın alt vanındaki 

Sürp Agupta, Mecidıye köyünde 

\'e Brlvü'nurı a.tındaki yerde ya· 

pılac•k bınalar h(p ayrı ayrı tipte 
olacaktır. 

Avan proje .le bu binal.ırın han

gi tıp üzen P yapılacağı da halle

dil~~ektir 

Bundan L•şka Mecid ıye köyil· 

niin hangi noktalara kadar gen.~· 

leyebılcceği dP ö.)'fll'!! tetkık ve 

tesbit olunacaktır. 

Mecıdiye köyünde plansız olarak 

yapılmı~ bazı in~aat yeni şekle ııy· 

durı .. lacak, köyün yol ve kanalları 
yerlerdeı' bırçoğu satıldığı halde tanzim edil"C<"klir 
&lediye buralarda bina ·apılma. -

1 
sına izin vermemektcdır. MU,avlr HulQsl Devrim 

Avan projeler biter bitmez Siırnl hasta 
Agopta satı a başlanacaktır. Trakya umumi müfettişliki mü-

Sürp Aı;opta apartıman in~ası ı şavirlerinden Hulü•i IR!vrim Gül
yasak tdilecck \'e bu üç yerde ~ hanede apandisitten ameliyat ol. 
bahçe içinde iki,cr katlı binalar muştur. Mezuniyetini Adada teçi-
yaptırılacaktır reccktir. 
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DENEN 

Yozan • Nus<et Sata Coşkun o y u N ! il 
Acıomaz bunlara canım!.. Ten bel 

köpekler .. Bugüıılerde )İne çokal· 
dılar. 

Çatalıyle tabaQ'ından büyükçe bir 
et parçası koparıl orkcn ilave ediyor: 

- Merak etme .. Onlar senden 
bende~ paralıdır. 

Yakasından tutuyor ve t~krar 

sd•j!a alıyorlar çocugu .. Yüriıye
ır.ıyccck t..r haldedir ~imdı .. 

Sokaklardan birine sapıyor. 
Ve lıir aparlımanın merdiveni 

farına takılı b•t bobin ~ ıbı, kopuk 
kopuk filim parçaları geçıyor · 

Evden teyzelerinin yanına ırıdişlcri. 
Mektepte arkasından bağıran ço
cuklar ... 

- Senin baban katıl. 
Ellerini yüzüne kapatıyor 
- Katil çocuau. 
- Benim yanımda oturma. 
Onunla kimse konuşmuyor. Kimse 

yiiıüne bakmıyor. Kanuıı babasını 
cemiyet de kendini damialamıştır. 
Madem ki baban katiL Sen de nef• 
ret edilecek bir insansın .. 

•AçıK saz-

AVGOR a a a 
BÜYÜK EDEBi ROMAN 78 ................... ················· ................... . 

• Pırrr •• " p,,,, • 11111 .... 

MÜELliFi: Nizamettin Nazif 
- E Ey_ Tam meraklı yerine 

ıreldin ... Al şu sigarayı da ... , 
Selimde bir çocuk toylu~u vardı, 
Sigarasından derin bir nefes aldı: 
- Ne yaparsın beyim? -Dedi· 

hapishane kadından yaoa insanın 
zorluk çektiğı bir yerdir. Ben Ana
doluluyum, burada kimsem yok. Bir 
ik ikcre hapishaneye de ırelip konu
şunca gönlümüz düşüverdi. işte ..• 

' Kaynaştık. Tat il... Arasıra mek· 
ı tupta ıretiriyordu. 

- Bizim aşçı kadın yazı yazmak 
bilıyor mu? .. . 

- Canım ... O da benim ribi .• 
Amma ne olac•k? Birine beş ku· 
TUJ verip yazdırıyordu zahir. Niba· 
yel beyim, sözü uzatmayalım. 

Baktım ki olacak gibi deQ'il. Artık 
alev her yanı sarmıştı. Bir hesap 
ettim daha yedi sene hapisanede 
kRlmam lazım. 

- Kaç seneye mahküİndun? 
- Onbeşlikdik ..... 
- Hırsıılıkdan mı? 
- Cinayet... Komşu koyunla• 

rını bızim tarlaya salmış .•. Ben de 
çekip vurmuştum. 

- Koyunları mı? 

- Yok canım .. komşu)'u ..• 
- Nasıl, elin vardı buna ... Sen 

pek tallı bir adama benziyorsun? 
- Mal canın yonga .. dır beyim. - .... 
- Sonra .. düşündüm .. bana öyle 

ııeldiki bu yedi sene yişu kadın ol
mazn dolduramıyacağım. Eyısi mi 
dedim. Ya gazi, ya şehit. 

Aşçı kadından keskin sirke iste
dım. 

- Ha anladım... S>rke içe ıçe 
kendinı öldürnıc_:e lardr verdin. 

Fakat sirke ıle adam nasıl ölür? 
Selim bu sekr kahkaha ıle 

guldu. 
- Yok beyim ... Duvarı delmeıte 

karar verdiT. de ... . 
- ? .. 
- Yerin altını kazıp kaçmaktan 

başka çarem yoktu. Hamamdan bir 
kırık balt~ ağzı uydurdum. 

- Yaaaa... Anamı kudurtan o 
sirke sarfiyatı bu yuzden oluyor-
muş demekL 1 

- Topral!'ı katmak kolay amma. 
ya önüme bir taş çıkarsa o zaman 

sirke çalışmak lazım. Keskin sirke 
taşı yumuşatır •... Ve çalııma~a ba§
ladık. N;hayet.... Bildiğiniz ıribl ..... 
Tabakların hepsini yerleştirmiıti. 
Dolabın kRpağını kapadı. 

- Bereket. .... Dedi - te.adül ö
nümüze la~ımı çıkardı. En azdan 
onbcş ııün köstebek gibi çalışmak 
lazım gelecekti. Nazmi birşey sÖy· 
lemeden bir an ona baktı. Herhalde 
masallardaki Ferhat da böyle bir 
adam olacaktı. 

O nasıl koskoca bir dağı dcl
mişse, bu da koskoca bir inzıbat 

le~kilıi.tını delmişti. Arada ufak bir 
fark vardı. O da b<r Ferhat.Ferhat 
gôı yaşlar ile sert topratı yumu
şatmış, bu }Umuşatmak için sirke 
k~llanmıştı . 
Cüzdanını çıkardı: 

-Selim .. <ana biraz para vereyim. 
Babamın pint:ligi tutmuş. Hem sizi 
evlendirelim. ister misin? ... 

Koca adam utanarak, .. kılarak 
ezildi, büzüldü. Bir cevap vermedi. 

- Utanma cenım? Zaten fazla 
eksik ne kaldı kı ... imama da şöyle 
bır cıkuttururuı ... 

- Sen bilırsın beyefendi ... 
Na.mi ona lıir kaç lira verdi. 

Sonra ayıQ"a kalktı. 
Çok seviyor musun? 
. . . . . . . . . 

Ya iÔnüo bırinde bu kadın 
senden vaı geçerse .. 

- Nasıl olur beyım ... 
- Olur a bır başkasını seveceği 

tutar ... 
Selımin > üıü hiç değişmedi. 

Gene gulerek cevap verdi. 
- Sevemez. Severse o zaman 

iş değişir. Hapishaneyi bir gez da· 
lıa boylarız. 

- Anlamadım. Boşanınca hapis
haneye gitmek lazım gelmez a. 

- Boşanmak mı? Alimallah onun 
şah damariarını boşaltırım. 

- Ben o ayrılığa nasıl tahammül 
ederım Beyim. Parçalarım vallahi. 

Galiba sıı hiç sevmemiş olacak
sınız be> ım. Başınızdan bir aşk geç· 
sinde o ıaman anlarsınız. 

( Deı,amı var) 
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Motörlü 
Vesait 

Kadastro 
Çahşıyorl 

Yakında lnglltereden ,eh· On mayısta Burgazadası 
rlmlze göndarilml• kadastrosuna başlanacak 

olacaktır lstanbulda bulunar birinci, ikin-

T .. iılisı~·e Umum Müdürltigiı ta • cı, üçiıncu kadstro mtidurlüklerile 

ralınd,,n İrıgillereyc ısmarlanan ' B~yoğlu kadastro müdürlüğü ve 

buyük motörlü tahlisiye \'esaıti ya· postal•rı çalısmalarına devam et -

kında şelırımıze gelec~ktir Gelen 

haberlere göıe motorun ınşası ta • 

mamlanmı,tır. Mlltor, yapılacak 

tecrübelerden sonra leslım alına

caktır. Yeni tahlisiye motorü ile 

Boğaz civarındakı tahlisiye i~leri 

esaslı olarak takviye edilmi~ ola -

caktır İleride bütün vesait bu şe -

kılde motörlü olarak yenileştirile -
cektir. Yenı motör en büyük dal -

galarda bile devrilmek tehlikesine 
maruz bulunmıyacak surette inşa 

edılmi~tir 40 bin !ıraya çıkmıştır. 

İlerıd~ yapılacak letkikattan son -

ra bu motiırlerin eşi Kasımpaşada

ki fabrika ve havuzlarda inşa edı -
lec,.)<tir 

karanlık kafasında yer de~ıştirı• 

yorlar. 
Adapazarından firar •• 
insanlardan iğreniş. 
Muhitten nefret.. ruhunu sıkan 

ağır hava.. on parasız ve aç Is. 
tanbulda .. 
Düşünemi7or artık •• 
Son kuvvetide tükenmek üzere., 
Kendini taşların üzerine büsbü· 

tün bırakıyor. Ayağı bir tenekeye 
çarpıyor. Kendini güçlükle doğrul· 
tuyor. Apartımanın çöp tenekesi .. 
Daha boşalmamış .. 

Saldırıı,or .. 
Kocaman gaz leneke•ini doldu· 

ran süprüntüler arasından buidua-u 
ekmek kırıntılarını, yemek ar tık· 
larını •tzına dolduruyor. 

- Ne yapıyorsun orada? .. 
Kimseye bakacak halde değil •• 
Mütemadiyen tenekeden çıkar• 

dıklarını akzıoa atıyor. 

- Sana ıöylü~oruın, ne yapı• 
yorsun orada?. 

Başını kaldırıyor, pos bıyıklı bir 
adam, tekrar ediyor: 

mcktcdır. 

Bırırıcı mıntaka kad°"stro mü .. 

durluğü Heybelıada kdastrosunu 

ikmal ederek 10 Mayıs 937 tarihın

der. !tibaren Burgaz Adasının ka -

da~trosuna başlancaktır. 

Mal s«hipleri Aaada bulunan ka

daotro postalarından alacakları be

y;,.r,r.amcleri doldurarak memurla

ra geri vereceklerdır. 

Dıger taraftan bu bırinci mınta 

krı. müdürlüğü dahilinde bulunan 

Rüstempaşa mahaHesınin kadastro

su ıkmal edilmıştir ve cetvelleri 

herkesin giırebikceği bir mahalle 

A!lılrr.ıstır 

- Açım ... 
Pos bıyıklı adam da iki kelimo 

söylüyor: 
- Düş önüme .• 
Yine mi siz insanlar. yine mi karo 

şıma çıktınız .• ne yaptım ben ıize .. 
der ııibi bakıyor. 

- Efendi amca ben bir şey 
yapmadım. 

- Fazla lal yok .• 
- Açım .. Üç ıründür bir şey ye-

medim. Pos bıyıklı adam yakasın• 
dan tutuyor: 

- Bunları benim külahıma anlat. 
Yine fena dadandınız buralara.ı A· 
çık kapı:iörmüyor musunuz dalıyor• 
sunuı içeri. Yaşamanın kolayını 

bulmuşsunuz be!... 
Bu adam kim? ... Hırpani bir kılı

ğı var. Niçin kovuyoronu 1. Soruyor: 
- Sen kimıin efendi amca. 
- Benim kim olduğumdan sana 

ne. Sen dilt bakalım önüme. Haydı, 
bırak onları .. 

Gene yürüyoruz •• 
Bu sefer ayaklRrında biraz kuvvot 

hiaseder ııibi .. 
üıerinc bırakıyor kendini_ 

- Açlıktan öleceA">m 1 •• 
Di>e inliyor. 
Kafasının içinden uçları ı•kak. 

- Katilin oA"lu.. 1 
Düşünceleri yarı aydıAlık, yarı 

- Ne yapıyonun. 
Cevap bir kelime: 

Fakİt yivaı yavaş, bu kuvvet 
çekiliyor. Yilrüyemlyecek •• 

Dogru. Çantalarımdaki eşyanın 

ne kıymeti olabilir? Memlekete 
döndükten sonra •• öyle oldu. Polis 
şefi ıreldl. Benim yanımda kocalı· 
tıma söyledi. Kocalıtım biraz te
reddüt etti ve: 

- Memnuniyetle bırakırım. Fa0 

kat çok rica ederim fazla içki ver• 
mesinlcr, rahatsız oluyor. 

- Ben söz veriyorum ki ııiıtiği 
ıribi dönecekler. 

Kocalıtıın bana bakıp şefkatle 
sordu: 

- Gitmek ister misin ? istemi
yorsan özür dileyelim. 

- Geldim geleli hiç bir yere 
çıkmadım. 

- Haklısın. Öyleyse git. Fakat 
sıhhatine dikkat et. 

Hemen giyindim. El çantama faz
la mendil ile iki çift çorap koy• 
dum. Okadar. 

Otomobile binerken kontesle 
öpüştük.Öpüşürken kulağıma !ısladı: 

- Müsterih ol. Yaver Don Tap• 
toya güv n. Çantan ondadır. Allah 
se!Amet versin. Beni unutma. Bo
ğaz içinden mektup yaı. 

Gözleri riolan kontese pencere
den elimi çıkarıp salladım. Otomo
bil son hızla yürüdü. Hiç bir yer• 
de durmadan rıhtıma geldik. Po· 
lis müfettişi beni rıhtımda demir 
almakta olan vapurun güvertesine 
kadar ııötiirdü. Don Taptoya tes· 
lim etti. 

Koca vapurda bizden başka iki 
üç yolcu daha vardı. Bu bir posta 
vapurundan çok bir şilebe benzi
yordu. Don Taptonun yarım ya• 
malak söylediklerine göre ortalık 
henüz düzelmemiş. Avrupa liman
ları arasında eski posta intizamı 
henüz kurulmamış. Onun için bu 
vapura bınmişiz. Fakat Lizbonda 
iyi postalara le•adüf edecekmişiz. 

Onlarda Napolide akta,ma olur· 
muş. Ne zarar var, isterse on yerde 
aktarma olsun, beni Galata rıhtı
mına yanaştırsında ... 

Vapurun kamaraları yolculara 
yetmediği için ben Don T~pto ile 
bir küçük kamarada kaldım. Lız
bona bır haftada böylece g;llik. 

Polisten koluy geçtik. Gittiğimiz 

yer otel değildi. Kibarlara mahsus 
hususi bir pansiyonmuş. Ceneral 
böyle tavsiye etmiş. Pan•iyonda 
iki erkel;le üç güzel katlın daha 
vardı. Hepsi de şen insanlardı. lç
lerinrl.,n yalnız bir kadın fransızca 
biliyo,du. 

Kadınlardan Lirisi Norveçli, bi
risi de Macardı. Mısır püskülü 
saçlı, boncuk ıözlü, iri yarı Macar 
kızı güzel şarkılar söylemesine 
raa-men pek so~uk birşeydi. Nor• 
veçli uzun boylu, ince, beyaza ya• 
kın sarı s~çlı b·r genç kadındı ki 
baston yutmuş gibi dimdik yürü
yor ve kimse ile ko11uımadan her
kese gülümsüyor, kendi kendine 
dans ediyordu. Funsızca bilen ve 
benimle hemen ahbap olan esmer 
güzeli Palraslı bir kızdı. 

Zengin iıııişlcr koca bulmak için 
seyahate cıkmışlar.Macu kızı yıldız 
olmaRı k~rdutuk ıçın Holivuda 
gidecekmiş. Onun on beşlik ay 

parçesi ııibi yüzünden en küçük 
bir yıldız bile çıkamamıyacağını 

Patraolı güzel katıla hhla !Öyli
yordu. 

ikinci ırünü akşiım üstü. 
Don Tapto telAşla geldi. 
iş anlatıldı. Geçen haftaki isyan· 

da ıı-eneral hudud dışına kaçmış. 

Kendini bırakıyor. 

Bir vücudun taşlara çarpışı .• 

Boyluboyunca uzanıyor sokata .• 

Başı sivri bir taşa çarpmıştır. Ka
nıyor .. 

Sokaktan geçenler başın:ı topla
nıyorlar. 

Onu kovan pos bıyıklı adam da 
başucunda .. 

- Ne oldu? 

- Düştü mü? 

- Numara yıpıyor keralal .• 

Biz innnlar .• ne tuhaf mahluk
larız. 

Biribırimizin hazan bıyılmasına, 

ölümüne bile inanmak istemiyoruz. 

Çocuk yerde yatıyor. Başrndan 

akan kanın sokaıtın yarı karanlı. 
tında bile taşları boyadığı görü• 
lüyor. Hala o posbıyıklı herif: 

- Numara yapıyor kerata. diye 
söylenıyor. insanlar yalnız son ne

feslerini verdikleri zaman değil, 

baza'l jel!leri, hareketleri ve düşü• 
nüşlerile de ölüyorlar. 

(Devamı var) 

Yezan: 

T ll rafta r !arını topluyorlarmış. 
Yaveri de arıyorlarmı~. Netôce? 
Topto bir kaç gün s•klanacakmış. 
Ben pansiyonda btacoktım. M3thiş 
bir üzüntü ıreçirdim. 

- Merak etmeyiniz. dedi. Eli
nizde bir lesepa•e var. On bir iÜn 
sonra bir himaya kiRıdı alabiliriı. 

O zamana kadar belki bi•irnki:cr 
tekrar iktidar mevkiine ge:irler. 

Dokuz ırün görünmedi. 
Onuncu gün atlıyarak yazıyorum 
Don Tapto da kaçmış. Fakat: 

kaçorken odamın dolabını:la sakla
dıRım çantamın içindekileri de be• 
nber götürmüş! 

Ben üstümdeki elbise ile \'e el 
çantamdaki iki çorapla kaldım. O 
kadar atladım ki Patraslı boynun;a 
sarıldı. O da ağlamağa baş:adı. 
Pansiyon sahibi ihtiyar adanı beni 
tescili elli. 

* Oıı dördüncü gün beni çıldırtan 
şeyleri gelişi güzel yazıyorum: 

Elımdeki lescpass buraya kadar
mış. Hiçbir h•maye kıy meli ol
madığı için ben bir tebasız inun 
vaziyetinde imi,im. Burada otura
bilmekliğim için böyle b'r kağıt 
lazımmış. lstanbul ile henüz sulh 
imzalanmadığı için oraya lesepase 
verilemezmiş. Lizlıonda da fazla 
kahmaımışım. lstanbııldar. başka 
her yere izin verilebılirmiş. iyi 
amma beş parasız nereye gidebi· 
lirim? lstanbula telgraf çekecek 
param da ı ok. 

(Deramı ~·ar) 
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POLiSTE: 

Bir kadın 
Çocuğıyle 
D nize düştü 
HAdise etrafında tahki· 

kat yapılmaktadır 
Kasımpaşada oturan Naciye FC'

nerden sandalla Kasımpaşaya ı;e

lirken Kasımpaşa iskelesine önd'' 
kucağında üç yaşındaki çocuğu ile 
beraber denize düşmüş ise de ku~
tanlm•·, tedavi için Beyoğlu has••
hanesine kaldırılmıştır. 

Az da hayangın oluyormuş 
Be~iktaşta Vişnezade sokağında 

Nazmi a ·,rtım:ınının sahibi Naz

Il"İye elbisesini benzin ile silm ~te 
iken benzin parlamış ve ate~ et
rafa sırayet et'llbeden s;indüriil -
müştü,· 

Sudan zehirlenmiş 
Valde Çeş""C'~inde olııran Artaki 

kızı Simi misafir olarak gittiği BlV 

Sungur sokanı ıh Dilber aportım~· 
nında ot ıran Vik:orı;n c\'in:le ma
sa üzer•.,..ed bulunln tnhta !=ii1nıive 

mah~us SL· vu yanlış1ıkla içerek zc
hirlcnciğinden tc:tavi için Şişlı Ço
cuk lıao:. ahar.~ "'l."" kalciı"ılm15tır 

Bir çuval kurşun bulundu 
S~yyar kblebkı Fcyzinın elinde 

çuval ile kurşurı parçaları götü -
düği.ı görülmüş yapılan tahkıkat'·ı 

bunları Tıcaret Mek ebi in~~l•n<la 
çalışan Hakı. l\lus•afr. Mehrn t crı 

satın ald•i!• a~ı ,.ln"ştır. T~lık•K«t 
yapılıyor. 

Eşek eti saton yakalandı 
Karaı:iimrükte at ve cş•k ke•~

rck etlerini batı yerlerde .al!ı~ı 
tesbit edilen Refik isminde biri po
lis taralından ~akalanmış ,.e h~k
kında takibata başlanmı~tır. 

s.r kızın parasını ça:·p
mışlar 

Kasımpaşada Bedrettin mahal!~ 
sinde oturan Nesim kızı Rertı 1-. 
giUı sara)'I ö ıiinden geçerkco l .. k 
adında birisi tar3fındon beş :;,~ ,_ 
nın yanke•icılil< suretiyle ç•lınıhğını 
iddia elmiş suçlu yal.alanmı;.tır. 

Çukurova su dereli 
h lledlllyor 

Çukuro·ın (Husu>i Muhab'rimiz
den) Çukurovanın sulama ~leri etüt 
faaliyetine bu günlerde başlanacak
tır. Müteha•.,slar r>porlarını Mayıs 
sonuna kadar vekalete göod'erecek
lerdir. Bu yıl içinde şörülecek işlere 
J,500,000 lira sarledil•cektir. llu 
para, Seyhan iizcrindcki inpat için
dir. Bütün su işlerinin tamamlanma• 
sı mnsralı 8,000.000 lirayı bu

lacaktır. 
Sık sık ,·ukubulan seyliıp felaketi 

karşısında hükümetimiz çok ciddi 
tedbirler almRya karar vermi~tir. 
Çukurova su işinin ihalesi kısa bir 
zamanda yapılacaktır. 11k hamlede 
sulanacak olan arazi 700,800 dö· 
nümdür. Bu rakknm ileride 1,500,000 
dönümü bulacaktır. 
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Yeni devlet • • • 
pro1esın1 lngilizler hazırlıyor I 

Filistinde kurulacak devlet 
_ll~P()ll~Q-= ~ 

BEYOCLU 

Milletler cemiyetinegirecekl Fe~e~~~~çe Gençl~r• bırlıgını 2-1 yendı 

SARAY 

TÜRK 

MELEK 
iPEK 

:Dans devam ediyor 

ıHayat mücadelesi. 
Aşk şarkısı 

ı Hırçın kadın 

ı Yeni Rin Tin, Dana 
için yaratılmış 

ilk Yahudi ordusu! 
Filistinde Yahudilerin mukadderabyle meş
gul olan Siyonist komitesinin icra heyeti he
nüz böyle. bir projeyi tasvib etmiş değildir 

Filistin meselesi acaba bu sefer 
h .. Jledilmiş olacak mı? .. 934 te Um
man Krnlı Emir Abdullah İngilte
reye gittiği zaman Londrada pek 
çok ikram edildi. O zaman söylendi 
ki, Emir AbduUah er geç Flistin 
krıılı olacak diye. Fakat şimdiye 
k.ıdar bu rivayetin aslı çıkmadı. E
ğer şu son gii nlerde İngiliz gazete
Jc?ınde gene c:mlanmamış olsaydı 
Erur Abdullah ın krallığı bahsi u
nut ulll'..ıŞ, gitmiş olacaktı. 

Fl.stin meselesi şu son bir sene
dir pek buhranlı safhalar gördü, ge
çidi. Bııhassa Akdenizde mühim 
meseklerle meşgul iken Filistınde 
çıkan ihtilüller İngilterenin hoşuna 
gitm .. nıiştir. Aylardanberı bır he
Y'°t Flistinde tetkikat ile meşgul • 
dür. Bu tetkikatın neticesi dıye söy
lenen şey !ere bakılırsa Flistin ikiye 
ayrılacak, bir kısmı Araplara, dığe
ı·i yahudilere verilecektir. Sahil 
kısmı, Akdenizin boyunca memle
ketin kenarı yahudilere verilecek, 
içerisi ve Emir Abdullahm kral ol
duğu Maverayı Erdün ile beraber 
Aaplara kalacaktır. 

Flistindeki yahudilerin mukad -
deratile me~gul olan Siyonist ko
mit<'sinin icra heyeti henüz böyle 
bir projeyi tasvip etmiş değildir. 

deniyor. Siyonistler şimdiye kadar 
Flistin için bir hayli sözler söyle • 
miş, bir çok projeler yapmışlarsa 
da memleketin ekseriyetıni teşkil 

eden Araplar için bu tasavvurların 
kıymeti yoktur. Bu seferki şu ıdarl 
tak~im projesine ise Arapların da 
ncı diyeceği henüz belli değildır 

Filıstinin böyle ikiye ayrıiması 
slvasi ve idari noktalar şöyle dur
sun, iktısadi cıh-tten iyi olup ol
mıyııcağ• da şüpheli gonilmckte -
dir. Sahil yahudilere verilecek, da
hilde Araplar kalacak_. Arlık a
da kavga olıruyacak. Demek bu 
memleketin inkişafı ve bilhassa 
ekseriyeti teski]· eden Arap unsu -
runun iktısadi münasebatı için mu
vafık görülmemektedir. 

İ'Jgiltere, 915 tc, yani Umumi 
harpte Bal!orun lisanından Yahu
dilere Fi!.st.nde milli bir yurt ver
meyi viıdctrıişti. Harp bitti, Filis
tin İngılizlerin eline geçti. Fakat 
bu milli yurdun kurulması şimdiye 
kadar Yahudilere nasip olmadı. A
raplar Flıı;tin mandasını alan İn
giltcrenin Yahudilere orada böyle 
bir Yahudi hükümeti kurmak için 
hakkı olmadığı kanaatindedirler. 
Bıınu şimdiye kadar her vesile ile 
sövledilcr, yazdılar. 

Bu münakaşalar devam ededur
sun, son zamanlarda yapılan tctki
kattan sonra İngiltere hükümetinin 
vardığı neticeler üzerine Filistir.·n 
idaresi için neler tasavvur edildiğı
nc dair malümat vaı dır: Bu malü
mata göre Filistinde bir Yahudi 
hükümeti kurulacaktır. Bu Yahudi 

devleti İngiltere ile bir ittifak mua
hedesi )apacaktır. Tıpkı Irak ile 
İr>giltere arasında olduğu gibi. Ya
hu<.i devleti de Cemiyeti Akvama 
girecektir. Milli bir de ordusu ola

caktır. Araplar gioı Hayfa lım•nın
dan istıfade edece .ti •. Kı:düs, bey
tüllahım gibi hıristıy. n.arca mu • 
kaddes olan yener !ngil!z idaresin
de kalacaktır. 

Diğer tar .. r aıı Araplar da mem
lek<>tıer;nın i!;t Jtbalınl şiddetle a
liikndar c:kn L.ı meselelerin halli 
içm Lo 'r ya b:r lı yet gönder • 
rnişlerd.r. B.ınl r Fıl .ıın:ıin istikla-
1.ni istiyor! r. 

Yukarıda bahsed.!en proıe lıe
~üz bir tasavvur halindedır. Daha 
Ingilı~ r bu; _ı r i veya nim res
mi olarak reşret~iş değillerdir. 
P kat !ıunll!: etrafı da neler söy-
1 n ıt;ır bı •.-ıe ..., ,.,1 oldugu için 
F 1 • ~ r t' takt l id r J hakkın-
d n, 'V ' nen t u. 

pr n. b. "" ç kt.ı il'.' bu-
na ,.. Ar bı<;t·n, re ~ Avru a ga-
2etbleri lfıkayt k·l·bil ektPC r Her 
halde vcirlcn bu haberıerc, kayde
dilen bu "1vayetlere bakılınca bir 
§ey. r hazıtıanmaıtta oıauguna lıiik 
mcdilebilir. 

Yahuallerin Telavinrl•kl 

Arap gazeteleri Umumi Harp es
nasında İngıliz kumandanı ~ne

ral Mak Mahon ıle o zamanki Şerif 
Hüseyin Paşa arasında yapılmış o

lan muahededen bahsedıyorlar Bu 

muahedeye bakılırsa lngılterenın 

o zamankı taahhudü biıtiın Arabıs

tanı bır imparatorluk halıne getır
mekti. Yoksa Suriye, Fılı•tın, lrak, 

Umman ve Hicaz kıt'aları ayrı ay 
rı memleketler halınde kımısı kral· 

!ık şeklınde, kimısını de manda al
tında tutmak hatıra gelır şeyleı de· 

nümagiılerin~•n biri 

ğildi. O zamandanberi yirmi iki se
ne oldu. Osmanlı İmparatorluğun -
dan ayrılan Arabistanın dığer yer
leri ~imdı birer şekil almışlar, bun
lardan yalnız Irak müstakil hır dev
let olarak Cemıyeti Akvama da gır
mıştır. Fakat Filistinde ekserıyeti 
teşkil eden Arapları memnun ede
cek bir idare tesis edilememıştır. 

Bundan Yahudiler de memnun de
ğildır Siyonistler Balfordan bah
sederken Araplar da Şerif Huseyın 
paşa ıle yapılan muahedeyi hatırla
tıyorlar 
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Anadolu mektupları 

Hopa hastahanesizlik
ten şikayet ediyor! 

Hopada mısır gıda 
mahsulüdür ve azdır 

Hopa beletfige hegeli ve kaymakamı bir arada 

Hopanın coşğun denizi, ziyankar 
deresi ve yeşil dağları karş:sında 
insanın kalbine doııan ilııamları 

yazm1k için kuvvetli bir kaem ve 
sa:ıatkAr bir fırçaya ihtiyaç vardır. 

Hopada ağaç.,z ve çımens:z bir 
karış yeri yoktur. Her tarafında 
akan derelerle şe 1aleler bırbırlerine 
ral..ip birer gümüş şerit gibi süzü
lerek bu co~kun denize karışmak· 
tadırlar. Burada en büyük rol oy
nıyan Sundura deresidir. Birkaç 
def• yatağını değiştirmiş olan bu 
kıvrak dere ba1an öyle coşar kı 
larla:arı süpürür, köprülerı gö. 
türür ve şosayı tehdit eder 

Dağları baştan başa bir zümriit 
ba:indedir. 

Bu dal!'lar sarp ve yüksekdir. 
Kestane, kızılağaç ve meşe ııibi 

ağaçları pek çoktur, Dağların tir 
kısmı Adeta bir kızıt ağaç ormanı 
halindedirler, 
Bir hastahcneye ihtiyaç 

Hapa kasabası umumi harpten 
sonra bir ihracat iskelesi halini al
dığından e•ki v zi} eti değişmiş ve 
:ldeta tanrnmıy~cak bic şekle air
miştır. Kars, Erzurum mü•tesna ol
mak üz•e hu bölgede, Riziye kadar 
uza, dtı Çoruh ıhnde ne Cir operatör 
ve ne de iıir doKtor vardır. 

Hav>ların mü,ait olmadıjjı bir 
zamanda hastaların başka yerlere 
götürülmesine imkan bulunmadıgın
dan huduttan V•çeye ve Hopadan 
Borcuka1a kadar imtidat eden 
Jerlcrdeki baı11. l·d yüzden büyük 
bir ıstır.'tı içindedirler. Burada 25 

yataklı bir hastahane, hiç olmazsa 
(10) yataklı bir disp,nser açılması 
lazımdır. 

Sonra s•vyar bir doktorla köy
lerde bir pol klinik açılmalıdır, ayrı
ca ecza dol,ıpları açılın ısı oralardaki 
sıhhiye işlcrıne alışık ol~nların da 
merkezde staj yaptınlma•ı çok fay
dalı ntt celer vnecekhr. 

Bunun için de hususi muhasebe 
bütcesıne p•ra konur, ve doktorun 
ııideceği günler de halka haber ve• 
rilirse miımkün olduğu takdirde 
hır de sıhhiye otomcıbili alınırsa 
h~_lkrn sıhhi ve sağlık durumlarının 
duze.tılmesıne pek büyük yardımı 
olacaktır. 

llçe dıspanserlerinde Mikro•ktıp 
yoktur. ~ıkro•kop•uz, Rontkensız 
ve tahlilsll bir do .. tor ne iş göre
bilir, Sonra miıtelemkalar da ı:ıek 
zatır Bun~n içinde i;pirto. gaz vo 
kışlık odun da dahildir. Di•paııser
lerde oksıjen ve gazlı biz ds 
bulu~muyor. > 

Mısır dereli 
Bu bölııenin bıricik fıda VISI• 

tası olan mım mahulü halka ki• 
fa~et etmiyor. Arazi dar ve nüfu~ 
çok olduğundan, mahsul ancak 
dört beş ay kadar dayanıyor. işte 
ilçenin en büyük derdi de bucıur, 

Hükümet t .. ralından ucuz mısır 
~ önderileceği vadedilmişken Ziraat 
BankaM mısır bulunmadığındaıı bah
silt göndermemi~ ve halk bu _ı.ilz· 
den çok sıkıntı çekmiştır. Eğer bu 
yıl da ucuz mısır ııönderilmezse 
balkın hali yine harap olacak· 
tır. Bahusus bu yıl havalar çok 

Gençler Birlil!'i dün Kadıköy 
stadında Fenerbahçe ile karşılaştı. 
Sahada 5-6 bin meraklı toplanmıştı. 
Ônce Ankaralılar sahaya çıktılar. 
Gençlerbirliği takımında Ihsan yok. 
Kadri bek oynuyor. Misafir takımı 
mütcakıp Fenerliler nhaya çıktılar. 

Fenerde Ş1banın yerinde A. Rıza 
oynuyor. Diğerleri mevkilerini mu
hafaza ediyorlar. Hikem lzmirli 
Mustafa. Oyuna başland•fı zaman 
rüzgar Ankaranın, ııüneş Fenerin 
aleyhinde idi. 
Ankaranın yarım kalan b;r akı

nıyle başlayan oyun hemen Fenerin 
hakimiyetinde ceryan etmeye baş
ladı. J·k dakikalarda Fıkret ve Ni· 
)'BZinin paslarını üç orta oyuncu
lar iyi kullanamadılar buna muka· 
bil Anl:ara takımı soldan birkaç 
tehlikeli akın yaptı. 

9 uncu da~ ikaya kadar oyun iki 
tarafın çalışması ve daha fazla 
Fenerin hakimiyetinde geçil. Bu 
dakikada Niyazi Ankara kalesine 
doğru topu sürdü ve ııüzel bir şüt 
cckti, Fakat diteğe Ç•rP'P geri 
aclen topu A. Rıza kaleye sokarak 
ilk golü yaptı. 1 - O 

Bu aol yapılınca seyirciler Fene• 
rin hi.kimiyeti devam ederse sayı 
adedinin çok olacağını tahmine 
başladılar. Fakat hiçte böyle olmadı. 

iki ayakta dolattıktan sonra Fik· 
rete reldi, Fikret önündeki hafı SAKARYA 
geçti ve topu Ankara kalesine 
doğru siirdü. Ctı. çizgisi dışından YILDIZ 
çektiği şütü kaleci Rahmi elinden 
kaçırdı. ~OMER 

Böylelikle 2 i"Cİ dakikada F<ner 
ikinci sayıyıfda k ızanmış oldu. 2 - O ALKAZAR 

Bu rolden sonra Ar kara takımı 
iyi ve leh.ikeli hücumlar y•pmaya TAN 
başladı. Şii( 

ŞARK 

ASRf 

ı Fıloyu takip edelim. 
Denizde isyan 

ı Bülbüller öterken. 
Karyoka 

ı Tatlı be'.l. Yıldırım 
ad•m 

ı Prograrııı bildir· 
memiştir 

ı Kadınlı~n sırn 

ı Rus - Japon harbi. 
!-:an karoeşl.r 

: Singapur poıtası ve 
Aııın toplayan kızlar. 
1936 Aliııa Bolkan 
o impiyatları. 
ı Beyaz tömlek.ı!er 

Duşmıınlar P.l"de 

Bilhassa mtrktz muhacim Rasim 
ve sol iç Ni nzi Fener kalesine 
tehlikeli oluyorlardı. 8 inci dakika· ı 
da Ra,im yine Fener kalesine indi 
ve sol taraftan güzel bir orta 
yaptı. Sağ iç S ılahattin rüzel bir 
kala vuruşu ile topu Fener kalui
ne sok u. 2 - 1. 

SANCAK : Gup süvarilerı. Ma• 
!:..ki Ast<>rya) : d m Döt..arri 

Bu ~ol Fenerin galibiyetini leh. <..LMHUl<lYı:.Tı ç.n sef!erı.erı, 
t;keve koydu. . Pranga mahkümlan 

F•kat Fener bir türlü canlanamadı t 1 S TAN BUL 
Ankara da beraberlik golünü ppa- FERAH 
m•dı. llunden sonra maç iki tHafın : Son Rumba. Kaplan 

neıice ııkmayen akınıarile geçti. MiLLi kıı. : Romeo ve J~lyet 
Devrenin sonlarına doğru Anka• 

ra sol içi bir fırsat daha kaçırdı HiLAL & Bağdat bulbülü. 
ve iki dak'ka aonra netice deği~ Kim öldürdü 
nıe:!en maç 2-1 Fenerin galibiyeltle AZAK : Hazreti !sanın ha• 
bitli. yatL Kadınlar gölü 

ı Neşe ile. Günahım 
aşkımdır. 

Oyun umumiyet itibarile iyi oldu. ALEMDAR 
Aı k ıralılar yorrun olmalarına 

re~ men glızel O) nadılar. Fener la• 
kımı bazen güıel hazan da çok kö-l 
tii oynadı. Hakem dünkü maçı iyi 

KEMALBEY ' Leblebici Horhor 

idaro edemedi. 

Tufan Sipahi HrU.E 

• • 

a!l;a. (türkçe sözle) 
13 numarah casus 

KADIKÔY 
: M n caristan gece eri 

CiSKÜDAR 

Genç'er Birliği bir iki dak•ka 
sonra açıldı. Mukabil okınlu yaµ
rraya Laşl,dılar. Fakat bu çalışma 
bir•zda Fenerin şansıle netice ver. 
medi. Bu dakikıılarda Sel:m bir 
~ütunü kornere atarak kurt.rabi!. 
di. Rasimin tchli,;eli bir vuruşu 

direğe çarparak ııol olmadı. Bun 
!ara mııkaLil Fener forvetleri de Kasımpaşa 

1 HAL& : Roz Mari 

1 BAKIRKÖY bfr kıç sa~ı fırsatı kaçırdı .. . • • • 
Birincı devrede Fener takımından gureste bırıncılığı 

Fikret, M. Re~t. Lebib iyi oyna• kazandı 
dılar. 

Ankara takımında en fa.la gö~e 
çarpan oyuncu sol iç Niyazi oldu. 
Bu devrede Fenerin bir golünden 
başka sayı yopılamadı ve Fener 
devreyı 1-0 gal p bitırdi 

ikinci devre 
Oyuna F<~<'• başhd •. Top tıır 

Bir artist 
Otomobil 
Kazasına uğradı 
fakat s n'atl<ar bir fllml 
çevirmek i i't iyi olmağa 

mecburi 
K odtt Kolber'in Hulivotıan 

Fraıı<aya döndüğü söyleniyordu. 
H ılbuki bu maruf sinema artisti 
HulivnU:ı geç;rdiği bir otomoUI 
kazası yüzünden şımdi hastahanede 
yatmaktadır. Klodet Hu:ivutıaki 
Vılşa>r bulvarında otomobilini sür
atle sürdüğü bir sırada, yağmur• 

dan ıs anmış olan şonda tekerlek• 
ler kaymış ve Klodet vites kolunu 
yanlış idare ederek, demırın b.ca• 
{rına sap:anmasına sebep olmuştur. 
Hemen haotahaneve kaldırıla~ ar• 
!istin bacak kemiklerine hır şey 
olmadığı anlaşılmıştır. Klodet bir 
ay karlar yatakla kalmak mecbu• 
riyelındedir. 

Dün güreş kulübünün Kumkapı 
şubesinde Cumhuriyet gazetesinin 
teri p ettıği tecrübesiz güreşler 

ara•ındakı turnuvanın lınali yapı:

mıştır. Neticede Kasımpaşalılar b:· 
rinciliği kazanmışlard:r. Şimdiye 

kadar birçok mu Yafla~ı;ıetler daha 
kal'nan Kasın p ışaY1 tebrik ederiz. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Ôğle ncşriyaıı: 

Saat 1:.!,30 Plakla Türk musiki~i 
12,50 Havadi•, 13,05 muhtelif Plak 
neşrıyatı, 14 son. 

Ak:am neşrıyatı: 

Saat 18,30 Pıakla d•ns mu•ikisl 
19,30 ko:ıferans Doktor Selim Aıı: 
mel (Sıtına), 20 ~ı.ht ve arkadaş
l•rı tarafından 1 urk mu•iıcisi •e 
halk şorkı"arı, 20,30 Ömer Rıı:ı 
tarafından arapça söylev, 20,45 Sa
fiye ve arkaôaş:arı tar11fından Tıirk 
musikisi ve halek şarkıları saat 
ayarı, 21,15 Şe hir tiıatrosu dram 
kıomı (S A F 0), 22, 15 Ajans ve 
borsa haberleri ve erte•i günün 
programı, 22,30 pliikl:ı sololar 
opera ve o~ret par~aları, 23 son. 

MiL TiYADI : Program gönde· 
rılmemi-;tır, 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu akşam şehrirı muhlel"I semt• 
lor inde nöLetçi olan eczaoel• r 
şunlardır: 

lstonb•JI clhetlndekiler: 
Enıinönünde (A. Minasyan), Be• 

yazıtta (Haydar), Küçükpazarda 
(H:kmet Cemil). Eyüple (Hikmet 
At:amaz), Şehremininde (Naz m Sa
dı•), Karagümrckte (Suat), Sam.t
yada (!Ttolılos), Şehzadebaşın la 
(Üoivers le). Ak•nrayda (Ziya Nur'), 
Fenerde (Emi iyad ), Alrmdırdı 

(Eşref Neşet), Bakırköyde (lstep~n), 

BeyoQlu ci hetindeKiler: 
lst klal cadde•inde (Kanzuk), 

altıncı dairede (Güneş), C a adı 
Topçularda (Spordis). Taksomde 
(Nizameltin), Tarlabaşında (V•<ı ), 
Şışlide (Halk), Kasımplşada ( Vaııf) 
Hasköl'de (Barbuı), Beşiktaşta 
(Ali Rıza), Sarıyerde (Nuri). 

Üsküdor, Kadıköy ve Adalarda· 
kiler: 

Üsküdarda (jelimiye), Kadıköy• 
\ ünde Modada (Moda), Büyükadada 

(H,Jk), Heybeli.ıdada (Tanaş). 

r 356 Hicri 1353 Rami 
Seter NLan 

21 20 iyi eşlikten son·• "Mavi sakalın 
sekııınci karısı,, ismindeki filim 
çevırecektir. 

Ders 
Levazımı 

GUmrUk resminden 
tutulmak Uzere bir 

hazırlanıyor 

1 
Yıl 1937, Ay 4, Gün123, Kası:i17 

muaf 
proje 3 Mayıs : Pazarte!!_ 

Yeni bir mahalle 
k1Aruluyor 

Ayasolyada lshakp.ışa yangın yer
lerinin imarı ile burada yeni mo
dren bir mahalle kurulmasıi~in be· 
lediyece bir pr.,je y~pıımış ve bu 
proıe şehircilik mütahassısına •e
rdm.ş tir. Mutahassıs bu projeyi tet• 
kik ederek kararını ~erecektir. 

Şehir Tiyatrosu lzmlrde 
AMdoluda bir turneye çıkan 

CŞehır Tiyatrosu) artıstleri Anka

radan sonra Adanaya gitmişlerdı. 

Kültür Bakanlığı bütün mektep
lere bır tamim göndererek yeni ders 
senesi için 15zım olan ders aletle • 

rıle fenni levazım için istenen lıste

nin acele Yekii.lete gön<lerilmesini 
bildirmiştir. 

Ayrıca, A \'rupadan getirtilecek 

bu kabil alfıt ve levazımın gümrük 

resmi.ıden muaf tutulması için Ve

kfüetçe bir kanun projesi hazırlan
maktadır. 

-
Fırat suyunun artması 

Vakitler V•ı•tl Ezani 

ıa. ~ - ... d. 

Güneı 5 56 119 49 

Oıııe 12 11 5 04 

ikindi 16 01 8 55 

Akşam 19 08 12 OJ 

Yatsı 20 51 1 44 

imsak 3 00 8 53 ' Adanada lx:ş temsil veren sanat
kiırlar oradan doğru·a İzmire dö
nerek dün akşam orada tem3illle -
rine Daşlamışlnrdır. ' İstanbul Tramvay Şirketinden: 

L - - -- -- ---~L!S 

yaA"tşlı gittiğinden pek az mısır 01-
r.ıuştur ve bu mısır belki de iki 
ay yelişmiyecektir. 

Banka ihtiyacı 
Hopada b:r Ziraat bankasının 

bulunmaması her çeşid mahrumiyeti 
dotıurıı;akt~ı.lır. Burada halkın çek
tiği hep mısır yOK!uzlu!(udur. E~tr 
banka ol•~ydı nıl!lr d:ı gctirtiroi, 
Halk fındık mukabilinde b•nl ~ va-
11taaile mısır elde edeb:lircli. Bura• 
da kurulacak l:>ir banka ticari n.u. 
ameleden de islilade edebilir. 

R. K. Cantürk 

1 LAN 
lstıınbul Tramvay Şirket!, üzerinde • tekmil tebeke

de muteberdir ,, kaydı bulunan ve tenzilatlı tariieden 

istifa le etmek hakkını veren kartların mer'iyeti yeni tedris 

senesi başlangıcına kador uzatıldığını, bu kartları hamil bu• 

lunan Yüksek Mektep Talebesine bildirir. 

DİREKTÖRLÜK 1 

l 

• 
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o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

'TARLADJR 

-

r ........................ ı --: 1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı llarıları 1 ı Göz Hekimi ı ._ _________ . ______ __. 
t Dr. Şükrü Ertan ı 374 Kalem elelctrilc malze:nesi lcıpalı saıfla eksiltmeye konul• 
ı Cağaloflu Nuruosmaniye cad. ı muştur. Tahmin edilen bedeli 32500 lira olup ille teminat parası 
ı Cağaloa-lu No. 30 (Eczanesi ı 2437 lira 50 lcuruştur. İhalesi 21·Mayurl937 cuma günü saat 15 
.t yanında) Te:efon. 22566 ı dedir. Şartnamesini almalc isteyenler 165 kuruş mukabilinde M. 
ı .......................... ı M. V. Satınalma komisyonundan alabilirler. Muhabere ile şartna. 

me gönderilemez. Elcsiltmeyc gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
Dans Profesörü 2,3 üncü maddelerinde İstenilen belgelerle birlikte ihale gl'ınü en 

geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif ıııektupl ırını Anlca• 
rada M. M. V. s1tınalmq komisyonuna vermeleri. (ô:>6) (1868) Parlain 1937 senesinin 

yeni dana figürlerini 
ögrenmek iateyenlera 

müjde 

Ankara Belediyesinden: 
Ank•rada, Beledıy~c• gö•!erilecek yerde bir ekmek fat-rlkaaı yaptı-

Beyoğlu lstikl!l caddesi Türkuaz rılacaktır. Bu fabrikı\ 24 t:utte 100 bin ekmek vtrebılecck kabiliyetto 

dans dershanesinde Kemal Sami olacak, yerli kömürle vcy" şehir cereyanı yle 9.olışacaktır. Alakadarların 

Bayere müracaat. Hcrgün sabab 
ondan a.ı:şam dokuza kadar ders
hanesi talebelerine açıktır. 

teklillerini, şartlarını ve İ:>u :~:-.rıkaya aıt rc•imlerıni Mayıs-1937 sonuna 
kadar Ankara Belcdıve ?eıol•'-""" vMmelerl vcy:ı.hut a-öndermelerl illa 

olunur 

TARI H 

YALAN SÖYLEMEZ 

Valc'aları. olduğu gibi müta• 

lea edebilmek için, üzerinden 

biraz zaman geçmelidir. Bu· 

nun gibi bir güzellilc ıııüstalı• 

zarının ıleğcrini anlamak için 

onun icadı üıerinden en aşa~ı 

birkaç yıl geçmi~ bulunmalı• 

dır. 

KREM PERTEV 

Her cins 
Her bay 

ve kahnhkta 

SOVYET 
Kontrpliikları 

Yegane satış yeri: 

Dün ortaya atılan bir güzel• 

lik m•istahzarı olmadığı için 

hai<kındalci hüküm çoktan 

O A V i O B A U E R h a 1 e fi I V O R BAUER 
, ı lstanbul KUrkçU Han No. lB, Tel. 22030 
' 

verilmiştir. O, cildin gıdım ... 

Ci!Jin hayatı. 

-Lokman Hekim-
Mecmu••• 

Her muallime. her mek· 
tepliye, her aileye, her 
köylüye, her kese pek 

1 ıazımlıdır. 
1 Bundan fayd•lı bir 
1 mecmua bulamazaınız. 

Dr. Hafız Cemal 
(L..ıKMAN HEKİM) 

Dahlllye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle - , 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
lstanbulda Dıvanyolunda (104) nu• 
maralı hususi kabinesinde hasta • 
larını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 • 12> saatleri ha
kilci fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlilc 

telefon: 21044. 

••- Operatör •-...ıı! 

1 
RIZA ÜNVER 1 

1

1 

poğum ve kadın hastalıkları 

1
• 

mutahassısı 

1 Cafaloğlu Nuruos~aııiye caddesi 
1 No 22 Mavi yapı 

Telefon: 22683 ••liil 

Mobilyesile klrahk 
veya satlltktır 

Çengelköy Bekar deresi cad· 

desinde iskeleye üç dalcilca me

safede 16 Na- lu bertarafı mu· 

Çünku ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal-

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ffi mar
kasına dikkat ediniz. 

PA K Otelın e 
SARİ BARABAS 

ve SCALON 
1 şamba döşeli fi eda bir aalonıı 

bulunan yeni köşk binlerce gül• ı 

!er arasında hertürlü meyva !•------------------------ağaçları ha va gazı, su tesisatı 

vardır. Talib olanlar içindeki· 

!ere müracaat etsinler. 

r-------------, 
1 Kadın dişcisi MARI SOLLBERGER 
il DIŞ TABiBi •! istiklal caddesi, Lüksenburg Ap. 

Perşembe ve pazar günlerinden 
• ••. - 9 
ı • maada hergun saat dan 12 ye 

i ve saat 14 den 18 e kadar kabul 

1 

ettiğini sayın müşterilerine bil
dirir. 1 

,~----------~ 

Tahtları 

Nafia Fen Okulu 
Direktörlüğünden: 

C 1 N S l 

Ya:ak 
Nevresimli Yorgan 
Kılıflı Yastık 

Battaniye 
Karyoia 

Miktarı 

Adet 

100 

l~ 

160 

90 
50 

Tahmini bede•i 
L. Kş. 

1100 
840 
281) --2220 
765 
650 

Nafıa 

lığından : 
Fen Okulu arttıı ını c1' si 1 tme 

ilk Teminat 
L. Kş. 

166 50 
57 37 
48 75 

koınisyı>nu 

Eksiltme 
Saati 

ıs 

15 30 
16 

Başkan· 

1
Deviren 
~Çocuk 

Yıldızda eski şehz•deler da!ıesl hinıı..;ınd" bulunan Okulu· 
muz ihtiyacı olan yukard~ cinJ ve mikta:ı. tahmin bedelleriyle 
tik teminatları ve eksiltme .ı.aatleri yanlarında yazılı eşyanın iha
lesi üç ayrı şartnamede yapılmak üzere 10-5-937 Pazartesi günü 
açık eksiltmelcri yapılacaklır. lstelclilerin nünıune ve şartname• 
)eri görm~k üzere hergün mektebe gelmeleri ve teminatı yatır· 

mak ve eksiltmeye girmek içinde belli gün ve sulta bu iş'eri 

yaplılclarına dair rulı~at ünran tezlcereleriyle ve teminatlarını 

yatırmış olarak İstanbul Erkek Lisesi binası yanınd-ı Yüksek 
Mektepler Muhasebecili~inde toplanan komisyona gelmeleri "2294,. 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor,, 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Davranınız_, 

ÇOCUK ROMAN! 

YAZAN : iSKEN DER 
FAHREDDiN 

Sütün 

okuyucularımıza 

tavsiye 

ederiz 

ZAYi 
İstanbul Hukuk Fakültesin• 

den 935 Yılında aldığım hü vİ• 

yet varak~mı kaybettim. Hülc• 

mü yoktur. 
5153 Mustafa Saim 

Devlet Demiryolları Limanlar, ve 
işletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (44120) lira olan 3 muzaaf 10 basit makasla 2 

kruvzman 11·6-1937 Cuma günü saat 15,30 da kapaıı ıarf usulü ile An• 
karada idue binasında satın alınacakbr • 

Bu işe girmek isteyenlerin (3309) liralık muvakkat teminat il" kanu• 
nun tayin ettifi vesikaları, resmi gazetenin 7.S.1936 gün ve 3297 No. lı 
nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reislifine verme erl 
l!zımdır. 

Şartnameler 220 kuruşa Ankara ve H.ıydarpa.1a veznelerinde .utıl. 
maktadır. (2321) 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden Başmuharrir 

E. izzet 

Basıldığı yer : Matbaai Ebüzziya 
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