
N ı BUGÜN 

•• 2 ncide : Son haberıer·Dış 
polıtıkc:ı. 

10 3 ncüde: Meşale·Vodvil, 
4 ncüde: Hikaye • Aygır . 

Spor. 
Sehlp ve Başmuharriri 

ETEM iZZET BENiCE 1 
5 ncfde : Tec giyme me

rasimi. 

==================~-===--=-===-=--==~~::=;;::;:::;::;;:;;;::::::;:• 
Seyıı 348 tırıocı ,.ı.tıu,ude H71n5 Kuruş Telefon No. 20827 Mektul) adresi: C:af•l•tf"' Ş.ref .. ,., .. 

-- l-r;ı 
Telgraf adresi - lotaııbul: Acık Sôz. 

Cenup hududunun ötesinde oturanlar [. 

"O.aha fazla ateşle oyna- f 

maktan çekinmelidirler,, 
. 

Fransadan, 
tecavüzlerin 

cenup hududumuzdaki şekavet ve 
derhal durdurulmasını istedik 
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Nasıl 
Yaptılar şehrimize geliyor Jlıtigal ıfroJı •ilcflı altın• alınarak kaJroıu güksıltileıt fırka m11hlı111el 6ütün !tcfdise 'ere 

tıkoddüm w tıfıouuk eımefı hazırdır 
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Koca Sinan 
Suriyede ıllAh\andırılan ve hudu

dumuz içine sokulan çetelerin menfur 
hareketlerinin memleket elkirı 
Umumiyesinde husule getirdijti 
tesir ve teessür devam etmektedir. 

Başvekili'!'.i~, dün gelen Hariciueıı Yeni bir i 
Vekılı ıle beraber bu ~ ~ · 

akşam Belgrada hareket edecek 1 Anlaşmam'? 1 Gençlik, dün yüce sanat
karın hayatını ve es.erlerini 
minnet ve şükranla andı 

Hükilmelimizle Fransa arasında 
muhaberat cereyan etmektedir. 
Cumhuriyet hükumeti beynelmilel 
bir heyetin huduttaki bu hadiseleri 
tetkik etmesine ve mes'uliyetin ta. 
ınamile t~barüz ettirilmesine taraf· 
tar olduğunu beyan etm ·ştir. 

f ita/ya ile Ro- i 
k bakanının Büyük M.llet Mec• 

lisinde izah ettiği hadiseler hari
cınde yeni bir vak'a olmamakla 
beraber hükümct iktiza eden bü· 
tün tedbirleri ittihaz etmiştir. 

i ~ 
ı manyaarasın- ~ 

. i da bir anlaşma 1 
Umulmadık hadiseler vukuu ı 

lokoirinde de alınan tedbirleri , 
iktiza cttig_i nisbette genişletmek 1 
mukarrcrdır. ı 

J\lard ıı-Dıyarbel<ir yolu üzerin· ı 
de KJruköprü mevkiı üzerinde ya· 
pıla'1 soygunculuk çete tarafından 
iki yandan kesilmesi Ye mcmle • 
kcttcki niıam \'C siıkun haY<:sı i· 
ı;;11ck kemali l .. ızur!.ı ) ollarına de· 

Dün ,t<lırim:zt gelen llaricige Vekili Teof ik Rüştü Aras köprüye çıkarken 
v m eden vat nd !arın ansmn sı· 
kıştırılıp oy.ılmalan ile ,·ukua ge
tiri.mi ,.e ~l'tc dürt be •~Jt ·~in 

' Geçenlerde memleketimize gc• 
yolda bıı kcn 7-800 Yatandaşın pa· len dost Yugoslav Başbakanı 

~ ~ yapılacakmış ~ 

~======
-=~ Paris, 9 (A.A.) - Oeuvre ga. ~' 

zet~siı:in bildirdiğine göre, Ro- ii 
manya kralı, ltalyanın Bükreş "==== 

elçisı ile uzun görüşmelerde bu-

l
~==··· lunmuştur. Bu görüşmeler esna• ;ı 

sında ltalyan •Yugoslav anlaş- =_;:ı 

!-==.~ masına mümasil bir ltal}·an.Ro
men anlaşmasının vücuda geti- ~ I 
r.lmesinin mevzuubahis edildiği ~ 1 

' ~ sanılmak tadır. r 
fıımunu11•1111ıtıııı1111ıoıııııııtmıııııı1111111111111111111ııııı11·111111w: 

os ovada 
Tevkifat zarlara götürdügü mallarını gas • Stoyadinoviç'c iadei ziyaret etmek 

bctmi§lır ki, bu yol en i~lck bir ı iizere Belgrada gidecek 'lla11 Baş
·o!dur \'C bazı giinkr 2000 kadar • Hkilinıiz !<met lnönüne refakat 

Volcuya gıizergiıh olmaktadır. Ila· 1 edecek l lariciye Vekili Tevfik Rüş. 
disc Mardin \'C Diyarbckırde du· ılı Aras bu sabah eksprese bağ· 
yu!ur duvulınaz hemen çe tenin ta- lan•n hususi bir vagonla Ankara-

Hariciye V kili, Haydarpaşa 
istasyonunda bir çok mebuslar ve 
vilayet erkanı tarnfından karşılan. 
mış ve Akayın (Kınalı Ada) va
purile köprüye geçerek oradan 
Perapalas oteline gitmiştir. 

Aynı trer.le Hariciye Veka'etı si· 
yasi müsteşarı Bay Numan Mene
menci oğlu da şehrimize gelmiştir. 

Gizli polis tetkllltı me· 
murlarından 300 ki•i 

tevkif edildi 
kibine ba lanmış, bir kaç koldan dan şebrimiıe gelmiştir. (Devamı ikınd sayfada) Paris (A. A.) - Pelit Parisien 

gazetesi, Moskova muhabirinden 
aldıjtı aşağıtlaki telgrah neşrediyor: 

kuvvctlı sü\•ari ve piyade müfre
zeleri çıkarılmış, fakat, çetenin hu· 

1 

dudurr.uzdan Suriyeye aştığı anla· 
şılmıştır. Bunu da Cizredekı hadıse 
takip etmiştir 

Hududun uzun ve hiç bir tabii 
taksime uğramamış olması çetele
rin bu şekilde fırarlarına meydan 
vermektedir. 

Ancak, §ayanı esef ve dikkat O· 

lan taraf şudur ki, hududumuzun 
ôte yanında, yani Suriyede Arap 
aşiretleri ve vaktilc Türkiyeden 
kaçmış olan unsurlar boyuna tes -

(DPuamı ikinci sayfada) 
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Kamutay 
Toplantısında 
Bazı mebusların mr su• 
niyeti tetrllyellerlnin 
kaldırılması ha kında 

görUtUldU 
Ankara 9 (A. A.) - Bugün Fik· 

ret Sılay'ın başkanlıjtında top! nan 
I<amutayda bazı mebuslann m•· 
suniyeti teşriiyelerinin kaldırılmala· 
rı hakkındaki taleplerin, inlihap 
devresi sonuna bırakılmasına 
ait muhtelit encümen mazbatalar 
okun ar .k tasvip edilmiştir. 

_h;panyanın kontrolu başhyor 

lngiliz 
dolar 

vapurlarına torpi
refakat edecek 

--------·--
Hükumet kuvvetleri bir isi 
cephesini yardılar. Alman 
vapurlarına emir verildi 

Aıllıriıt 1tl11ürJt1klerf bir hJkümet ta99areıi1ti11 
Faslı nöbıtçi/er bekliyor 

ankoımı 

Lonra 9 (A. A.) - Daily telgraf 
razetesinin bildirdiğine göre, lspan

yol hududlarının karad1 n ve deniz. 
den kontrol sistemi, artık ta• 
mamıyle tesbit edilmiş bulunmak• 
tJıdır. Ademi müdah~le komitesinin 
fikri, kontrol şebekesiııin önümüz. 
deki hafta ortalarına doğru işlemıye 

başlıyacağı merkezindedir. 

lnglllz vapurlarana harp 
gemllerl refakat edecek 

Saint- Jean de. !uz, 9 (A.A.) -
lngiliı amlrallıgı harp gemılerine, 
lngiliz ticaret vapurlarının ispanya 
sahilleri imtidadınca serbestçe sey-

(Deuamı ikinci Sflyfada) 
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Cöpler ne olacak? 

Yagoda'nın düşmesi üzerine ya
bancı memleketlerde bir sürü ya• 
lan ve yanlış lıaberlerin) ve şayia· 
tarın ortaya çıkması pek tabii idi. 

(Devamı ikinci sayfada) 
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Maliye Vekili 
DUn Avrupadan döndU, 
vergilerde tenzlltt r•· 

pılacak 
Maliye vekili Bay Fuat Ağralı 

dün sabahki ekspresle tedavi için 
gittiği Avrupadan şehrimize dön• 
m.üştür. Buat Ağratı gazetecilere 
demiştir ki: 

- En iyi doktorların bulunduğu 
şehirleri geze~ek tedavi edildim. 
Birkaç gün sonra Aııkaraya gide· 
ceğim. 

Vergilerin tadili için yapılan tel· 
kikat neticesine vakıl dejtilim. Bu· 
nunla beraber imkan nisbetinde 
vergilerde kolaylık ve tenzilat ya• 
pılacaktır. 

C. H. Partisinin 
bir tebliği 

Ankara, 9 (A. A.) - C. H. P. 
Genel Sekreterliğinden : 

Parti teşkilatı ve Halkevleri için 
tip olarak kabul edilecek seyyar 
sesli sinema rösterici makineler 
hakkında henüz hali bir kararın 

verilmediği, a"Örülen lüzum üzerine 
bildirilir. 

Denize dökmenin· karaya dök- Frank 
mekten masraf iz olacağı anlaşıldı Düşüyor 

Mlm•r Sirıarım türb•ıi örıtlncfı dünkü ilılifalden bir &6rı1.ıl!ı 

Büyük türk mim rı Sinanın ölü· 
münün yıl dönümü münasebetile 
dün Süleymıniyede büyük bir ih· 
tifal yapılmıştır. 

Merasimden evvel Sinanın en gü· 

zel eserlerinden Süley maniye camii 
gezilmiş ve bilmeyenlere güzel san· 
aUer akadamisile mühendis mekte
bi talebsi tarahndan cami hakkın• 

( Deraıııı ikinci 3alııjede) 

======================================='-=~ 

Ticaret Odası Haziran
da lağvediliyor 

Bunların yerine lktısat Odaları ve 
sanayi federasyonları kurulacak 

Ticaret odasının yeni sene kad· 
ro ve bütçesi 1 Klnunsani 937 den 
itibaren tatbik edilmek üzere 
k~nunuevvelde lastik için Ankaraya 
ırönderilmiştl. fakat aradan dört 
ay gibi uzun bir :r.aman reçtiti 
baldo bütçe henüz tasdik edilip 
odaya iade edilmemiştir. Alaka· 
darlar bu yaziyelten endişeye düş
müş ve bütçenin henüz tasdikten 
2"elmemesini, odada bazı değişik· 

likler yapılmak istenmesinden ileri 
geldiği şeklinde tefs r etmişlerdir. 

Duydujtumuza göre kadro ve 
bütçenin gecikmesi, memlekette ye-

nlden kurulacak olan sınayl teşki· 

lltile yakından alakadardır. Bu hu. 
sustaki kanun haziranda meclisten 
çıkacağından teşkll edilecek iktisad 
odaları için şimdiden haıırlıklara 

başlanması lüzumlu ııörülmekledir. 
iktisat odaları kurulurken mevcud 
biıtün ticaret odaları la~vedileo 
cetinden lstanbul Ticaret ve 
Sanayi odasının mevcudiyetine lü· 
zum kalmıyacaktır. Fakat lstanbul 
ticaret odasının IAğvına mukabil 
şehrimizde iktisad odaları teşkil 

edilecektir. 
(Devamı ikinci sayfada) 
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Japonya bütün kuvvet
lerini seferber ediyor! 

{Yazııt ikinci •agfada/ 

~-HAYAT 
DENEN 

Yeni 
OYUN 

Edebi Tefrikamız-
Senenin en kuvvetli 
ve en güzel romani 

Mer~ez hastanesinin tamiri hu· 
•usunda 937-938-939 senelerine sari 
teahhüde girişilmesi hakkındaki 
kanun, verılen bir takrir üzerine 
sıhhiye encümenine verilmiş, Ev. 
kar umum müdürlüğü bütçesinde 
7 bin liralık münakale yapılması 
ve 936 yılı umumi mü,..azenesine 
ioren bir kısım daireler bütçelerine 
1.210.000 !ıra.ık munzam tahsisat 
\leri,mesı ve yine aynı bütçenin 
ınuhtelif fasıl ve maddeler. arasın. 
da 279. 774 lirnnının münakalesi 
lı"kkınuaki kanunlar da kabul olun· 
llıuşl.ırdır. 

Kan.ut ay pazartesi g'ünü toplana• 

------- Paris 9 (A. A.) - Fransıı fran. 

Liman idaresi gece mavnada gınd_a ~.ug~n büyük. bir tenezzüı 
_ • • • a"Örulmuştur. Açılış hyatı: 106.9S, 

çop bekletılmesıne razı değıl ı.apanış ri}atı: ı~9.9o .. ı ı_Y A!f~~~R!~~f~r~~uz 
ı- ,., taktır. .. ( Vaznı 3 üncıı sa9/amızda Frank fiyatı, dun lOS.75 'd~ 
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İsmet lnönü bugün şehri
g eliyor • 

mıze 

Başvekitir:z_i~,dün gelen Hariciye Japonya bütün kuvvet- ~ezar 
Vekılı ıle beraber bu lerini seferber 

akşam Belgrada hareket edecek 
( Birınci sahifeden devam) 
Menemencioğlu oa gün kadar 

lstanbulda t•davi ile m~şgul ola
cak ve 18 Niıan akşamı Hatay 
m~~e:esini müzakere edecek eks
ç ·r:er komi esine İştirak etmek 
iızere Cenevreye gidecektir. 

Hariciye Veki'imiz Bclğrat 
seyahatinden sonra mcm'eketimize 
avdet edince mühım si;asi ziya• 
retler yapacaktır. 

Tevfik Rüştü Aras dün sabah 
kendisıle görüşen bir muharriri. 
mize bu hususta şu beyanatta bu· 
!un muştur: 

- • Mayıs sonunda Milletler 
Cemiyeti toplantısına iştirak ellik. 
len sonra Bağdada gideceğim ve 
oradan Tahrana geçecr~im. Tem· 
muı ;ptitlalarında da Moskovaya 
gıı.ecegim. • 

Bu se;alıatlerin hepsi ayrı a! rı 
ye muhim s·Y,asi ehemm•yetleri 
ha.zd r. Bilhassa Tahranda dört 
devlet Harici;e veıdlleri "Asya 
P.ı:.ıı. nı iııızal y·caklardır. 

llu mi.ak Türkiye, ı,ak, Iran 
ve Efgani <tan lıükumet'.eri ua;ın. 
dahazırlunmış bulunmaktadır. 

Har;ciye Vekifiıniz Bağdat zi. 
yarclinden rnnra ya•larında Irak 
Başvekili olduğu halde Tahrana 
gıdecek.er ve oradan Efglnistan 
ve lr~n murahhaslarının da iştira. 
kile bu misakı imzalıya~aklardır. 

Haricıye Vekilimiz 12 Maı ısta 
lng•llere Kralının taç giyme mera· 

siminde hazır bulunmak üzere 
Londrava gidecek olJıı Bışbakan 
ismet lnönünün lngillere se ı ahal• 
!erinde de kendisine refakat ede. 
ceklir. 

Bu seyahat Mayısın 8 veya 
9 unda Ege vapurıle yapılacaktır. 
t:geye bir torpidomuz da refakat 
edecek ve ayr, ca muhafız kıtaatı 

kumandanı lsmail Hakkı ile bir 
müfrezede Londraya gideceklerdir. 

Başvekil ismet lnönü Belgrat 
seyyahatine başlamak üzcra bu ak. 
şam Ankaradan hareket edecektir. 

Belgratlan bildirildiğine göre 
siya i mahafilde, Küçük A<ı:ant 
konseyi top.anlısile Çekoslovak va 
eumhurrei'i Doktor l:!eneıın zıya· 
retinden sonra, vuku bu'.acak olan 
bu ziyarete fevkalade büyük ehem· 
mi yet verilmekle dir. 

!Jaıvekil ve Hariciye Vekilimiz 
yarın akşımki Semplon ek•presile 
!Je!grada hareket edeceklerdir. 

ismet lnönü ve Tevfik R.iştü 
Aras Yugoslavyada dört gün 
kalacaklardır. 

TATARESKO VE CIANONUN 
ANKARA SEY AHATLERI 
Romanya Başvekili Tatare•k·ı· 

nu~ Ankarayı ziyaret tarihi 29 
T şririevvel olarak tesbit edilmış· 
tır. 

ltalya Hariciye Nazırı Kont 
Cano da Büyiik M.llet Meclısi 

açıl~ıktan sonra, son baharda 
memleı<ctimi ze gelmek için davet 
edilmiştir. Bu ziyaretin kat'! tarihi 
görüşülerek tekarrür edecektir. 

ispanyanın kontrolu 
artık başlıyor 

lngiliz vapurlarına torp;dolar 
Refakat 

(Birinci sayfadan deı:am) 
rlısefcr etmelerinin teminıni emret· 
mi ?tir. 

Fundan sonra harp gemileri in. 
giliz t.c•rct gc·miler ine gidecekleri 
hpa lyol um nına kadar refakat 
~<-ccekle rd.r. Hali h ızırda Saint 
Je•ıı de luz'da dem rli buknan üç 
lng !iz >İlk gemisi lngiliz torpido 
mu ı r p'c: rinin bimayesınde oJarak 
Santander'e hare1<et edeceklerdir. 

Alman vapurları"a emir 
Lerlın 9 (• .A) - bir emirn ame, 

lspan a sul ırına gidecek olan tica• 
ret gemilerinh ademi müdahale 
konlrolunu 'aplcak olan memur· 
la a.mak mecburiyetini vazetmek· 
tedir. Bu m 'murlar hamule ye mü· 
tea lik evraka bakmak hakkmda sa. 
)ahi;ele maliktirıer. Ayni zamanda 
yolcuları istic,·ap ve pasaportbrının 
ir•e•ini de takp edebileceklerdir. 

Çarpı,mı lar devam 
edıyor 

Madrid 9 (A . .\) - Hükümet 
kıtaları, fecir Nkli Gasa d)'I cam• 
po ve Pardo mıntakalarında şid· 
delli bir taarruza geçerek L1capıl0 
la mevkilerile eski mezar!.ğı ve 
me~hur Cuosla de Las Percıices 
cıvarında bir sırlı işgal etmek su· 
retile Üniversite m~ha lesi istika
metinde ve Perdo ır.ıntakasındaki 
mevzilerini ıslah etmi~lerdir. 

l\luh;ırebe} e, devam edilmektedir. 
~.avan toplmyle diğer topların, 

tüfeklerin, bombaların ve mitral. 
yözlerin mütemadi en ı\leş ellikleri 
madridden iş·tilmektedır. 

Bıiyük bir faaliyet gösteren hü· 
.k umet tayyareleri. Asi hatlarını ve 
bılhassa Gaz b'las tepesili: Cesa 
del Campoyumüessir suretle 
bombardıman etmektedir. Bu so
nuncu noktadan Asi topçuları MJd· 
ridi dö.{mektedirler. 

Tancadaki hAdisaler 
Roma, 9 ( A.A.) - Havas 

ajansının muhabirinden: Siyasi 
rr.üşahidler, bilhassa geçenlerde 
ltalyanlar ile komünistkr arasında 
vuku bulan hadiselerden sonra 
Tanca meselesile şiddetle alAkadar 
olmaktadırlar. 

Messagero gazetesi, komünist 
partısinin Tanca · şubeleri tarafın· 
dan zaman zaman gizlice bir büJ. 
ten neşredilmekte olduğunu kay. 
dettikten sonra şöyle diyor: 

"Garb devletleri mümessillerinin 
gözleri önünde ve bunlardan bazı· 

edecek 
!arının malümatı tahtında batı nA· 
hoş hadise er hazırlanmaktadır.,, 

Bu gazeteye göre, konıUnistler 1 
bir •hareket komıtesi,, teş il ede. 
rek ispanya mümessiline alınacak 
tedbirlerin bir listes ni vermişlerdır. 
Bu liste, komünist düşmanı O•ma· 
!arından şüphe edilen memurların 

azlini istemektedir. 

1
AslLERIN BiR CEPHESi Y A"'ILDI 

M ıdrid, 9 (A.A.) - Hükü·n<t 
milis eri geniş bir sahada du~man 

ctphesini yarar•k Estramadure 
yolu istikametinde i.er!cmekte· 
dirler. 

Anduj 1r (A. A.) - Cumhuriyet 
kılaları Penarroya'nın şoma'i garbi. 
smde, Cordoue ve Badajoz eyalet
lerinın hud dunda kilin Eslrama. 
dııre de bulunan cumhuriyet kuv• 
vetlerile irtibatı temin etmişlerdır. 

iHTiLALCiLERDEN 1800 
KiŞi ÖLDÜ 

Paris, 9 ( Hususi ) - Gentral 
Mollanın orduları Akandiano'ya 
irişebiomek için dört saat süren 
kanlı hucum arda bulunmuşlardır. 
lht 1.ilciler 1800 ö'ü bırokmışJ. rdır. 
Yanlışlıkla Cum urıyetçi bir köye 
inen üç Alman ta yarecıtiııi lıükü· 

metçilcr tay.~ are.etile bırlikte esır 
lm·şlerdir. 

•.• 
Meşru ispanya-

ya yardım 
Londra sendikalar 
Birliği bu hususta 

karar verdi 
Londra, 9 (A,A.) - Londra sen• 

dikaları konseyi kabu: eıliği bir 
karar suretinde se ıdika mensup• 
!arını ispanya Cumhuriyetıne mu
zaheret içın gayretlerini arttırmağa 
diivel etmektedir. Yıne bu kararda 
amelenin hükumet üzerinde şiddetle 
müessir ,olarak meşru ispanyaya 
onun da yaı dımını temın etmesi 
icap eylediği beyan olunmak! dır. 
~ 

Asiler muhasara mı 
ediliyor? 

Valansiy•, 9 (A. A.) - Röyter 
ajansının inanılmaya değer bir kay. 
nakdan aldığı m•lumata göre şimdi 
Huesca bölgcsınde bükQmetciler 
Asılerin f'linde bulunan son yola da 
aahıpdirler ve bu da biler n mu• 
hasara edilmiş olması demektir. 

• • • 
Süvari/erimiz Brendizige vardı 

Brendiz[ 9 (A. A.) - Beynelmilel Roma at yarışlarına iştirak edecek 
olan Türk süvari zabitleri, bu sabah buraya gelmişlerdir. 

Başlarında general Şemseddin Lnlunmaktadır. 

• • • 
Mahmut Esat Bozkurt iki idam 

mahkumunu kurtardı 
Ankara, (Hususi Muh~birimizden) - Köyceğizli S ıbriyi öldürm~kle 

suçlu idam mabkOmları Asım ve Aptullahın son müdafaaları geçen CU• 

ma gün il M ığla ağırceza mahkemesın<le eski adliıe vekili Mahmut E •at 
Bozkurt tarafından yap.lmı~lır. Maktul vereselerini de Refik Şevket ince 
temsil etmiştir. 

Mahmut E~at Bozkurdun salonu hıncahınç dolduran bütün dinleyi• 
cileri • ğlatan müdafaası soallerce sürmüş ve neticede mahkeme karar 
için düne talık edilmişti. Dun maznunlardan Mahmut Esada gelen bır 
teigrafta mahkemenin beratlarına karar vermiş olduğu bildiri'mekte ve 
adaletin tecellisinde gö<terdi~i yüksek hizmet şükranla anılmaktadır. 
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Cenup hududunun öte .. 
oturanlar sinde 

-~---
(Birine! sa1ıifeden dcı:am) 

lih cr!ilmc·ktrdıtlcr. Yalnız Arap 
Pınarı demlen mcvkidckı urbana 
400 d ne sıliıh da 'iıtı,mıştır. Fran

sız istihbarat zabitlerı ve müstem
leke mcmurl,a~ile Turk diışmnnı 
Surıyelılcr buralarda bir çok çe

teler teşkil ve bunların hepsini 
Türk vatanı aleyhine tecavuze teş
vik etmektedirler. Bu hareketlerin 

lııç bırısı hukümetimizin gözün -
den kaçmamakta ve icabedcn mu -
kabı! tedbirler alınmaktadır. 
Hükü net FraHa nezdinde şiddetli 

teşci büslerde bulunmuş ve bu gay• 
ritabiilikleriı, Türkiye alevhine mü· 
teveccih hareketlerin hemen dur· 
durulmasını istemiştir. Memleket 
içinde bu vaziyetlerden mütevel -
lıt hassasıyet ve asabiyet de her 

gün biraz daha mütezayit bir hal· 

de artmakta ve Türk vatanının em· 

Koca 
Sinan 

Gençlik, dUn yUce sanat· 
kArın h'lyatını ve eser• 
lerini minnet ve şük· 

ranla andı 
(Birinci sayfadan devam) 

da izahat verilmiştır. 
M~rasime saat tam 16 da büyük 

bir gençlik ve halk küt'e•ınin iştira-

kile başlanmıştır. Önce istiklal marşı 
dinlenmiş ve bunu güzel sanatlar 
akademisi talebesinden Sai~in dahi 
Türk san'atkarı hakkındaki nutku 
takip etfl'iıtir. Dada sonra bır çok 
talebeler de söylevler vermişlerdir. 
lhtıfal saat 18 de oilmışt r. Mera. 
sime i;k, orta, lise ve yüksek mek· 
lep talebeleri de iştirak etmiş;erdır. 

• • 
Kayseri de 

Hemşerlleri Mimar Sinan 
için tören yapıldı 

Kayıeri, 9 (A.A.) - ilimizin ye. 
tiştırdiği koca m:mar Sinan R"Ünü, 
kendisınirı yaptığı cami meydanın· 
da binlerce halkın iştiraki ve ha• 
tiplerin hayatı ve eserleri hakkında· 
kı heyecanlı hitabelerıyle yaşAtıldı. 
Halkevinin hazırladığı Mimar Sinan 
köyü ve koca m•marın haı atına 
dair olan broşür h~•Ka d.ığıtıldı. 
Halkevınde bu münasebetle bir 
müsamere veri!Ji. 

' 

nıyetine tevcih edilen hareketler 
.;ıdd~tle takbıh edilmektcdır. 

Salalıiyelli bir zat bu hususta de-
rn şlır ki: 

•- ihtıyat efradı siliıh altına cel
bcrlikn \'C kadrosı.. ytikscltilen fır
ka her hangı muhtemel bir hadısc

ye karşı mütefeV\'ik ve mütekad -
dim v•ziyette bulunmak içındir. 

Hadiselerin fevkinde tedbir almış 
bulunuyoruz. 

Ancak daha fevkalade tedbirle
re lüzum hasıl edecek vakayi zuhu

runu ummuyoruz. Eğer, böyle bir 

vaziyet zuhur ederse tedbirlerimi

zi de o nisbette ve siıratle arttır -
mak imkanları elimizdedir. Her 

h~lde, Suriye hududunun içinde 

yaşıyanların daha fazla ateşle oy

namak istiyeceklerini tahmin et -
mivoruz. Bun1an ötesi cinnet olur!,, 

Ticaret Odası 
Lağvediliyor 

-·-
Bunların yerine lktısat 
Odaları ve sanayi fede· 
raayonlare kurulacak 

[Birinci sahiıeJen devam] 
lstanbul l~tısad odası kurulurken 

~ımdikı ti car.t odası teşkilatından 

da istifade ediltcekıir. Fakat tica· 

ret odası kadrosunda da esaslı 
değişiklikler olacağıda şüphesiz gö

rülmektedir. lkıisad odalım bilbas• 
sa memleket ve tacirler için (ay. 

dalı Ur teş•kkül o 1arak kurulacaktır. 
Memleket sanayii ile yakından 

alakadar o'mak üzere bütün mem. 

lekette bir de sanayi teşkilatı ku. 
rulacaktır. Dolayısile şehrimizde de 
san~yi federasyonları teşkil edile· 

cektir. Bu husu,ta mevcut mili! 
sanayi birliğinden istifade edilecek-

tir. Birliğin sanayi işleri üzerindeki 

faaliyeti göz önünde tutularak şim• 

diki dar teşkılatının takviyesinin 

çok faydalı olacağı anl~şılmıştır. 

----~ 

Lindberg lngilte
reye döndü 

Londra 9 (A. A.) - Albay v 

Bayan Lindberg, lo.asyafa yaptık· 
!arı uçuş seı·ahatını ıkmal 

1 .g :tre\ e dönn.üş'erdir. 
ederek 

Almanya ile Avus· 
turya arasında bir 

hadise çıktı 

Hitıerln Avusturyada ya· 
tan akr2balarının meza· 

rı new:aret altına mı 

alın mı' 
Vivana, 9 (A.A.) - Müt kait 

Avusturyalı bir memurun zahiri 

hiçbir sebep olmaksızın Linz civa• 

rında Leanding mezarlığında yalan 

Hitlerin akraba!orının mezarına 
zarına Hitlerizm h kkında medih-

kar bir cLm.eyi had bir çelenk 
koyması üzerine 25) Schilling pa-

ra cez.ısına mahkôm edilmesi ve 
tekaüt maaşının da kes lmesi üzerine 

Alman gazeteleri tarafından ya· 
pı:an hücumlar. Vi;anada büyük 

Lir heı ecan tevlit etmiştir. 

Siıasi mahafıl, bu hücumların 

federal matbuat şefi Adamın Ber• 
line seyahati arifesinde yapılma• 

sını hayretle karşılamaktadır, Bun
dan maada bu vakanın Lir •ene 

evvel c•reyan etmiş olduğu kay• 
dedilmiştir. 

Berlin 9 (A. A.) - Nasyonal • 

Sosyalist partisinin resmi naşiri 
ef<ıi.rı ol~n Volkischer Beobachter 

gazetes~ Avusturya hükumeti aley• 

tıınde şiddetli bir nnkale neşrede· 

rek hü ~ ümet i, ~itler' n akrabaları· 
nın yattığı mezara Nas• ona!• Sos• 

yal:stleri yaklaştırmak istememekle 

ittiham etmtkle ve Alına'l millrti. 

ne karşı yapılan bu tahkirin Arns· 

turya hükumeti tarafından tamir 

edilmesini istemektedir. 

• • 
Başbakanımız 
D n ak am An aradan 

hareket ettiler 
Ankara 9 (A. A.)- lfoşvckil bmet 

İnönü ve rdikaları dost ve mülle· 
fik Yugoslavya Başvek.li ve hari· 

ciye nazıoı doktor Sıoyadinoviç'e 

iadei ziyar.t için Bel~rada gitmek 

üzere bu akşam saat 19,30 da !ı J• 

susi trenle Ankaradan hareket et· 
mektcdir. 

Baıvekil ismet lnönil isl•syonda 
Reisicunınur Alaliirk, Kamutay 

Başkanı Abdülhalik Renda, vekil· 

!er, elçiler ve bayanları, mebuslar, 

Ankara Valisi, Muhafız alay ku· 
mandam sıvil \'e asker! erk.in, ve 

bctün istasyonu doldur an kalabalık 
bir halk tarafınden seiamlanmış ve 

uğurlanmıştır. 

istasyona gelişlerinde olduğu gi· 

bl husus! trenin hareketi csn asında 

da bir askeri ihtiram kıtası ile bir 

pol•s müfrezesi Başbakana resmi 

1elamı iyfa etmiş ve muzika istık· 
lal marşıııı ça 1 mışt•r. 
.-

Moskovada 
Tevkifat 
G;zli polis taş l<llfttı me· 
murlarından 300 kişi 

tevJ:lf adildi 
( Birmci sayfadan devam) 

Bu haber ve şavia!ara, utiyen 
inanılmamalıdır. Mo>kova, tam su• 

rette sükün ıçi1dedir. H çbir karı

şıklık vukua ge'memiş, hiçbir bad· 

kal vücude gelirilmem ·ş ve kızıl or• 

du ile Gepeu'nun hu•us! kıtalar 

arasında hiçbir çarpııma olmamış• 

lır. Halen, dahıli:1e komiseri lejo

v'un enerjik ıdaresi altında, Gepe• 

u'da aman verm~z bir temızlik ya· 

pılmaktadır. Hükümct, vazıyete ha· 
kimdir. 

Di~er tarafton, ayni gazetenin 
Riga muhabiri de gazetesine şu tei 
grafı yollamıştır. 

Burada dönen şayialara göre, 
Gepeu'da yapılmakla olan temizle. 

me ameliyesi neticesinde tevkif e· 

dilen Gepeu ır.cmurlarıruıı sayısı, 

takriben 300 dür. 

======-===="1=0=N~isa~ 

"Oturaşa_:ı,, grevi 

A merikadaki grevler. bazı en• 
düslri şutelerini felce uğrota· 

cok bir raddeye varmıştır. Ô ıce 
dok amelesi arasında baılıyan grev• 
ler, Amerikaya bir m ı lyar Türk Iİ· 
rasına mal olduktan sonra otomo
bil iıçi erırıe s.r yet ~tıi. General 
Motors fabrika:amıın haftalarc1 ka• 
palı k ılmasına sebep olan grev bi· 
ter bitmez, Ford fabr,kal rı~da iş• 

çiler grev il.in ettiler. Ş ındi de anJ 
e ıdüstrileri denilen demir, çelik, 
petrol, kömür gibi ~anayi şubele
rine sira; e:inden korku;m ık t lClır. 

Amerika işçileri:ıin yeni icıd et• 
li~lerı Lu grevlere •oturaşı~ı ~re· 
vi., adı verilırekledir. Bunun için 1-i 
grevleri bastırmakta zorlJI\. çekil• 
mektedir, Vaktile işçi'er grev y .. p· 
tık arı zaman, fabrikaları boşallıp 

gider 1 e r d i. Bu n 1 ara "kalk 
git., grevi deni ebilir. Y • ni usul 
grevde amele kalkıp sridece~i ı•erde, 
işinin başında oturup kalıyor. Fı· 

kat keıd.si çahşmadı~ı gi i, lıaş• 

kasının da yerine ge İ;> çalışmasına 
karşı mıı ıovemet ediyor. 

Pu grevlerin am' 1i, liber ıl eko
nominin hususiyetlerinde, biri ol 1n 

say ve sermaye arasınd kı rr.uva• 
zenesızl ktir. O ı dokuzancu asrın 

ikinci nısfında Avrupwın end~stri 
memleketlerini en çok meşgul eden 
iktısac!l ve içlim"i me•e'e, <iıy ile 
sermaye arısındaki münasebeti tes• 
bit işi olmuştur. Auupada da bu 
dallı budaklı meseleıin bugün de 
halledi!Jiği iddia edilemez. Fakat 
Amer ka endü•lri sahasında çok 
i eri bir memleket olmakla bera• 
ter. ~ay ile :oı;ermaye arasındat1.i 
münasebetleri tanzim noktasında 

çok geri kalmıştır. Bu b r daece• 
ye kadar da loJ;uk i~inde çalışan 
Amerika ı,ermayesinin işçisini tal· 
min edecek ücreti verrbilmesio•~ en 
ileri gelmişti. Fi hakık. Amerika 
işçisi ile Avrupa işçisi arasında, 

hayat seviyesi otibarile, kıyı< ka• 
bul etmiyen bir fark v.lrdır. F ıkat 
1929 buhranından soıra vaziyet de· 
ğişıdştir. Amerika endüstr;si sene· 
!erce, müthiş bir bulıran iç,n-le 
kıvrandı. M lyo1larca amele iş,iz 
kaldı. Bu buhran seneleri içinde de 
amele grevleri yapılmadı. ş:mdi A· 
ınerıka sanarii tekrar ca land·ı: . n• 

dın Amer;k.ı da da b'r say ve ser• 
n1ave mücade:~si başlamı~tır. 

1 c dc:e, ışçtnin "Scrm1yedar i'e 
kollektıf pazar ık yap bilmesi için 
t~~k ila tlanmak islemesi ve s · rma• 
}edarın da buna raıı olmamı<ın· 

dan doğm·ışlıı•. Ameri kada işçi ıyi 

organiz' değildir. E~k ı bir "Ame• 
rıka işçi federasyonu., vardır. F'" 
kat Amerika işçisinin aristokrasi 
sınıfı tara ından kuru'an ve isçirlin 
ancak yüzde beş altısını aza ola· 
rak iç.ne alan bu teşkilat, amele 
menfaatini korumıyor. Bunun yeri· 
ne, uzun zamanlar, kömür işçileri 

teşkilatının başkanı olan Lrw •, iş• 
çinin menfaatlerini koruyacak kşkil· 
de geniş teşkilat yapmık isthor. 
Lew s, bu yüzden eski işçi teşkilatı 
ıle karşı karşıya gelmış ve serma· 
yedarların husumetini kazanmıttır. 
Wil iam Greeo'ın başkanlığında bu• 
lunan işçi federasyonu, eski işçi 

teşkilatını muhafaza etmek istiyor. 
Sermayedarlar ise, her fabr.bda 
Çdhşan aıne:e in ayrı ayrı k~kı.at 
yapmasını kabul etmekle beraber, 
bunu genişletmek istemi\•orlar. Bu 
suretle kurulacak olan ye1i işçi teş· 
kLiillarına hakim olacaklarına ina• 
nıyorlar. 

Gariplir ki say ile sermaye ara• 
sındaki bu mücadelede Amerika hü· 
kun:rti işçilerin larlfını iltizım et• 
m<ktedir. Roosevelt tu ko e ' lif 
pazarlık ıneseiesini "New deaı .. d~· 
nilen ikti<adi kalkıımJ kanunlarıv· 
le halletmeğe çalışm·ştı. Fakat A• 
nierika yüksek mahkemesi bu ka· 
nunların hükümsüz olduğuna ka· 
rar verdiğinden cumhur başkanı, 

tedbir almak salahi etinden mah· 
rum kalmıştır. Fakat prensip ili• 
barıyle kollektif pnarlığa inandı· 
ğından Roosevelt, işçiye müsıid 

davranmaktadır. İşçi de bunu bil· 
diği için sermayedara dayanm:ık• 
tadır. 

Amerika hakikaten tarihinin çok 
n az i k bir devrini yaşamakta• 

dır. Sermaye ile Ea v arasındaki 

münasebet tanzim edilmemiş. Ame· 
rika mahkemesi, verdiği kararlula 
bütün memlekette bu bayati me• 
seleyi tanzim edecek salahiyetdar 
bır makam mevcud olmadığını id• 
dia etmek isliyor. iş gene geııp 
Amerika yüksek mahkeme•i ile 
cumhur başkanı arasındaki ihtilafa 
dayanmaktadır. Ve bu ihtilaf , a • 
!edilinceye kadar da Amerikadaki 
an•qik vaziyet devam edecektır. 

Ahmet ŞUkrU Esmer 
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T:;:;haneden çıkar çık-/ Ş~lhlüır H©llb~ırD~ırü 
maz deliren bir kadın 19 Mayıs j Yerli nıallar l Tacirlere 

Dün müddeiumumiye "çok söyleme, senı Bayramı__ Sergisi Kolaylıklar 
tevkif ederim !,, deyince hemen 

müşahede aEttna ahndı 
Tımarhaneden yeni çıkan Hatice 

isminde bir kadın, evvelki gürı ile• 
şiktaşta Semiha namında bir ka. 
dının kapısını çalmış, kapı açılınca 
içeri giı miş ve: 

- Haydi! demiş. Tcplanın ba· 
kolım. Ben evi satın alıyorum. Sizi 
çıkaracag-m. 

Evvela evdekiler bu sözlerden 
bir şey anlamamışlar, fakat, Hatice 
bağıra bağıra ilk sözlerini tekrar• 
larnıştır. Evdeki kadınlar korkmağa 
başlamışlar, içlerinden biri arka 
kapıdan bir kolayını bulup sıvışmı~ 
polıse haber vermiş<ir. Gelen polis 
Haticeyi yakalamış, Hatice, dün, 
Beyoglu cürmü meşhud müddeı u
mumıliğinc verilmiştir. 

Müddeiumuminirı karşısına çıka· 

nlan Hatice, ellerini cebinden çı· 
karması ihtar edilince masanın üze• 

: rine çıKıp oturmu~ ve müddei umu· 
miye: 

- Fazla ıar söyleme 1 seni tev• 
kil ederim 1 demiştir. 

Haticenin tımarhane~n yeni çık· 
dığı, laka! iyice salah bulmadıA"t 
anlaşılmış, müşahede altına alınmak 
üzere tıbbıadliye sevkedilmişlir. 

• • 
Bir tramvay 
Biletçisi 
iki polls komiserini 

Mahkemeye verdi 
Dün, Hida>et ve Nureddin is

minde iki sivil birinci komiser 
Voyvoda caddesinde Bankalar 
tramvay du~ag-ında beklerlerken bir 
ikirıci mevki tramvay gelmiş, du. 
rakta durmuş, Hidayet tramvaya 
binmiştir. Nureddin bineceği vakit 
karşıdan bir otomobilin geldiğini 
görmüş. 

Ezilmemek için geri çekilip kal. 
dırıma çıkmış, o vakte kadar da 
tramvay hareket etmiş, dış demir 
kapı kapanmıştır. Nureddin tekrar 
koşup tramvayın basamağına alla· 
mış, biletçi Reşat ta birinin atladı· 
!tını ııörünce, d•mİr kapıyı açacağı 
yerde Nureddini kapıya sıkıştır· 

rnağa başlamıştır. Bunun üzerine, 
tramvaya binmiş olan komiser Hi
dayet: 

- Ne yapıyorsun? Adamı sıkış
tırıp öldürecek misin? demiş. Re
f•t, bu sefer de dönerek Hidayeti 
itmiştir. Bunun üzerine, Hidayet de: 

- Şimdi senin suratını patlatı· 
rıml demiştir. Reşat zili çekip ara· 
bayı durdurtmuş, polis çağuarak 
Hidayeti mahkemeye vermiştir. Dün 
Beyoğlu Sulh Ceza mahkemesinde 
1apılan muhakeme ıonunda, Hi· 
dayetin bu sözQ söylemesine 
cebrüşiddet kullanarak biletçi Re· 
şadın sebep olduğu neticesine va• 
rılmış, bundan dolayı beraatine ka
rar verilmiştir. 

• • 
Define 
Hikayesi --

bulunamadığı için, hakkındaki da· 
va ayrılmış, muvakkat tatil kararı 
verilmişti. 

Bu dolandırıcılık davasına asliye 
üçüncü ceza ma~kemesinde dün 
de devam edilmiş, komiser Eşrefle 
Kadriye şahit olarak dinlenmiştir. 

Komiser Eşref, suçlu:arın ıkinci şu· 
bede suçlan itiraf ettiklerini sÖy· 
!emiş, suçlular itirazla tazyik gör• 
diıkleri içın bu yolda irade verdık· 
!erini iddıa etmi~lerdir. 

Müddeiumumi Klmil, bcrayi mu 
talaa evrakı i~temiş, evrakın mu• 
talaası ve iddianın hazırlanmaaı 
için mahkeme başka güne bırakıl· 
mıştır. 

Terazi hırsızı 3 1 5 ay 
hapla yatacak 

Şehremininde tatlıcı Necatinln 
diıkkanından yoğurt almak baha· 
nesiyle bir el terazisi çalıp kaçar• 
ken yakalanan sabıkalı Yakup dün 
Su. tanahmet Uçüncü Sulh ceza mah· 
kemesiııde 5uçu sabit görüldügün• 
3 ay 15 giln hapse makküın edil· 
miştir. 

• • 
Kumarcllar 
Yakalandı 

Polis 

Kasımpaşada Fırın sok.ağında 

üç numaralı evde oturan Hasan 
polise müracaat etmış, Bahat-

tinin evir>de kumar oynadıklarını, 
35 tırasını kaybettıği halde Bahat
tin ve Kadri tarafından bir de üs
telik döğüldüğünü söy !emiştir. 

Suçlular yakalanmış ve tahki • 
kat abaşlanmıştır. 

Makineye kaptırılan eller 
Samatya Kazlıçeşmede Tripo de

ri fabrikasında çalışan Dımitri is
minde bir amele elini makineye 
kaptırmış ve ağır surette yaralan
mıştır. 

Hasta derhal Yedikule Rum has
tahanesine yatırılmıştır. 
* Fener, Balat caddesi 218 

numara! ıfmnda hamurkarlık e
den Mehmet oğlu Yakup, hamur 
yoğururken elini makıneye kap • 
tırmış ve yarnlı hastahaneye kal
dırılmıştır. 

Pencereden a,aöı 
Küçükpazarda Demirtaş mahal· 

lesinde oturan Neriman, evlerinın 
penc~resinden düşmuş ve başın • 
dan ağır surette yaralanmıştır 

Bir kız manaala dUştU 
Kasımpaşada Hacıhüsrev mahal

lesinde İplikçi fırın sokağında 103 
numaralı evde oturan çalgıcı Şa -
banın km, bahçede oynarken man
gala düşmüş ve taşından yaralan· 
mıştır. 

Yaralı Şişli çocuk hastahanesine 
kald'ırılmıştır. 

İnhisar 
Maddeleri 
KUçUk köylere bile gtin• 

derllmesl mUmkUn olacak 

Spor ve gençlik bayra• 

mı için bir program 
hazırlandı 

19 Mayıs spor ve ııençlik bay. 
ramı hakkında bir talimatname ha· 
zırlanmıştır. Bayram o gün mem· 
leketin her tarafında öğleden son• 
ra büyük merasimle lesit edilecektir, 

Yalnız mekteplilerin değil, ayni 
zamanda Türk gençliğinin bayramı 
olan 19 mayıs töreni şehirlerin bü· 
yük meydanlarında zengin ve muh
telif spor hareketleri yapılacaktır. 

Bayrama bütün memleket gençliği 
iştirak edecek ve büyük coşkun· 
lukla kutlulanacaktır. 

Bayramı köylerde muhtarlar ida. 
re edecekler, köy çocukları beden 
terbiyesi hareketlerile beraber milli 
marşlar söyliyerek güzel bir ııün 
a-eçireceklerdir. ----· 
Ticaret eşyalarının 
Sigortalanması 

Sigortacıların lştirakile Türkolis 
lstanbul şutesinde yapıl~n toplan
tıda mühim kararlar verilmiştir. Bu 
cümiden olarak şimdiye kadar si· 
gorta edilmeyen bazı ticaret eşya• 
sının da ıigortalanması kararlaştı• 

rılmıştır. 
Deniz sularının tahribat yaptığı 

mJddelcr de bu meyanda s gorta 
edilebılecek emtia arasına sokul· 
muştur. 

Şadi "sekizinci" yi 
oynu~or 

Yeşillly cemiıetı bir müsamere 
tertıp etmıştir. Müsamere bu ayın 
17 sınde Eeyoğlunda Fransız tıyal• 
rosunda verilecektir. 

Uzun zamandır sahneden aı•rıl· 
mış bu.unan Ş·ıdi bu müsamerede 
sekizinci •• Piyesini oynamağı üzeri. 
ne almıştır. Şadiriin bir iyi hare
keti, Yeşilay cemiyetine karşı ye
rinde bir cemi le ve takdirkarları. 

na da iyi bir sürpriz telakki edıl
mektedir. --

Ünl versite tabeleleri için 

tercüme edilen kitaplar 1 

Go·çcn yıl Rektörlükçe alın•n 

bır karar üzerıne ünıversite kutüp
haneleri için gdrp diıinden yüz ka
dar ilmi k italın tercümesine baş. 
lanmıştı. Ş mdiye kadar kitapların 
kısmı küllisi tercüme edilmiştir. 

Öğrendiğimize göre tıp hukuk ve 
edebiyat fakülte!erı için yüz kitap 
daha tercüme edilecektir. Bu sa• 
yede yabancı dil bilmiyeo üniversıle 
talebeleri büyük istifadeler temin 
edeceklerdir. 

Takalm meydanına par· 
maklık yapılacak 

Taksımde yapılan merasimlede, 

halka tahsis edilen yerler ancak 

yaya kaldırımları olduğundan faz· 

la kalabalıktan izdiham olmakta 

ve bunun önüne geçılememekte 
dir. 

Bu sebeple halkın duracağı 

Sanayi birliQI birçok mü
esseselerin sergiye işti· 

rakini temin ettı 
lzmir furı ve ~ehrimizde kuru• 

lacak olan yerli mallar sergisi ha• 
zırlıkları ller!emiştir. Sanayi birliği 

katibi umumisi Bay Halit, ticaret 
odası genel sekretrri Bay Cevat 
ve ticaret odası tetkikat şubesi 
direktörü Bay Galip Bahtiyar Gök 
Er tiraret odasında toplanarak 
sergi hazırlıkları üzerinde görüş

meler yapmı, ve yeni bazı karar• 
lar almışlardır. 

Yerli mallar sergisi her sene ol· 
duğu ııibi bu sene de Mili! Sanayi 
Birliği kuracaktır. Ticaret odasının 
bu sene maddi yardımda bulu~ma• 
sı ihtimal dahilinde görülmektedir. 
Sanayi Birliği bu seneki serginin 
geçen seneden çok daha mükem
mel olması için a-eniş bir program 
hazırlamak tadır. Birliğin teşebbü· 
sile bir çok müesseselerde sergiye 
i~tirlk hususunda şimdiden bir aıs.. 
ka gösterıyorlar. Yerli mallar ıer. 
gisinin geçen yıllar kurulan sergi• 
!erden daha zengin olacagı zan 
edilmektedir. 

---·---
Çöp!er 
Ne olacak 

Geçen sene Mecicliye köyü civa• 
rına dökülen çöplerin bütün Bey• 
oğlu ha valisini sinek hücumuna ma• 

•ruz bırakmasından sonr.ı bu yıl şe· 
hir çöplerinin tekrar açık d'nize 
atılması belediyece kat'i olarak ka· 
rarlaştırılmış ve bu hususta hazır· 
lıklara başlanmıştır. Belediye liman 
reisli~ine çöplerın denizde nerelere 
dökülmesini sormuştur. 

Liman reisliği bu hususta !etki· 
kat yapmaktadır. M ıamalih çöple
rin Ahırkapının beş buçuk mil 
açıklarına dökülmesi kararlaşmış 

ıııbidir. Yalnız Liman reısliği bir 
noktada mütereddit bu'unmaktadır. 
Oda lodos havalarda çöplerin Mar. 
maraya dökülmesinin doğru gÖ· 
riılmemesidir. 

Çünkü Marmara ortalarına dö
külen çöpler lodo!ila deni2in lesi .. 
rile Anadolu kıyılarına dolmakta 
ye halkın sıhhatiui tehlikeye sok· 
ma tadır. Bunun için lodos za. 
manlarında çôpletm Boğazdan dı· 
şan Karadenize dökülmesi düşü· 
nülmektedir. 

Fakat bu seferde havanın değiş. 
mesi ile çöplerin tekrar Boğazdan 
ıçeri dolacağı muhakkak görüldü· 
ğünden vaziyet bır çıkmaza gir. 
mektedir. Lodos havalarda çöp?e
rın nıavunalarıla be.detilmesi sıh. 

hat noktasından yine mahzulru 
bulunmaktadır. Çünkü pis koku. 
ların şehır havasını zehirliyeceği 
de meydandadır. 

Bunun ancak bir çaresi kalmak· 
tadır. Bu da şehir kenarında büyük 

bir çöp deposu in~a ettirip lodoı 
havalarda çöpleri burada beklet. 
tırmektır. Bunun için de bü,ük bir 
paraya ihtiyaç görülmektedir. 

Bu hususta yeni bir 

tarife hazırlandı 

I•klısat Vekaldi D ·nizyolları -
nın 937 yolcu \'e navlun tari · 

lelerini hazırlamak ıçin yapma'<tg 

olduğu keşi[}eri bılirmiştir. Bu hu· 

susta Ticaret Odası ve nakliycri· 

!erin fikir ve projekrinden de istih· 

<le edilmiştir. Yeni tarifeler gerek 

yolcu ve gerekse nakliyecilere a.t 

oian maddelerinde bir çok deıfl

şiklikler vardır. 

Denizyollarııım geçen yıl mühim 

miktarda zarar ettiği görülerek ta

rifelerde tenzilat yapılamamış, fa. 

kat bir çok kolaylıklar vlıcude <.>e· 
tirilmiştır. Bilhassa Karndeniz li· 

manlarından harice gönderilen fın 

dık, tütün ve ve diğer ihraç mad· 

delerimizin sevki için bir çok k >
!aylıklar ve istisnai hükümler kon

muştur Kalabalık surette seya • 

hat edecek yolcu kafileleri içın 

de yeni ve çok tenzilatlı bir ma Jdn 

iliıve edilmiştir. 

Ankaraya giden Denizyolları .n~

düdü Sadettin vekaletle temaslar

dan sonra tarifeleri alarak İs!~r.• 

bula dönecektir. Yeni tarifeler 1 
Mayıstan itibaren tatbika başla -
nacaktır. 

Çirkin bir hadise 
Süleyman oğlu Süleyman adın • 

da birisi dün Ortaköyde Andon is

minde bir çocuğu kandırarak k:!:a 

geımiye götürmüştür. 

Süleyman kırda kimsenin olma

dığını görünce Andon'un ırzına te

cavüz etmiştir. Andon'un feryadı 

üzerine polis yetişmiş ve Süley -

manı yakalayıp Beşiktaş Sulh ha
kimliğine götürmüştür. 

Süleyman h~kkında ayrıca, as
ker olmadığı halde asker elbi,e<t 

giydiği için kanuni muamele ya • 
pılmaktadır. 

ucuı mavna kiralamak ta müşkül 

bulunmaktadır. 

Çöplerin denize dökülmesi bu 
suretle karaya dökülmekten çok 
pahalıya mal olacaktır. iş müteah. 
bide ihale edildikten sonra Beşik. 

taş, Üsküdar ve Kadıköyde birer 
çöp iskelesi yapılacaktır. lstanbul. 
dı. da iskele için bir mevki aran• 
maktatır. 

Bdediye bu iskelelerden çöple do. 
lacak mavunaları UmJn içinde ge
celeri bir dubaya bağlamak ve er· 

lesi sabah ta erkenden romorkörier• 
le hep birden Marmaraya dökdür· 
mek tasavvurundadır. Fakat liman 
reis•iı!:i bu noktaya itiraz etmekte 
ve gcceliyin limanda toplu kalacak 
mavunaların etrafa pıs kokular ya• 

yıp limanın havasını boıacaa-ını bil. 
dirmiştir, Bunun üzerine iskeleler• 
de dol&.n mavnalar hemen bekle
tilmeden romorkörlerle çekilip çöp. 
!er dökülecektir Diğer taraftan es• 
kidenberi adalarda deniz kıyılarına 

dökülen çöplerinde bu yıldan ıtiba· 
ren mavnalarla açığa dökülmesi 

1 Lind bet ~KÜ PROGRAM 
Meşhur Lir.dl 

hala bir haber ah;. 
indiği hakkındaki şa}:la Türk musild,i, 
memiştir, Jurnal ga'S muhtelif plaL: 
edilmemesi lüzun, unda. 
rek elbette me)'d •ıa \ 
bildirmektedir. 

H,ç şüphesiz ki koca urişi, 19,30 
ne idris gibi ne de Mesih g bi ~ Zati 
lere çekilmemiştir. Ha,ad.ıdır alık. 

mutlaka inecektir. Fakat akla köa•ti . . 
şeyler gclıyor. 

A11'orikalı haydetiar, bu sefer de 
hava ha}dutlu~u }apıp ta - çocu• 
ğunu kaldırdıkl~rı gii.i. Lindl,crgoe 
karısını dağa kaldırmış olma<ı~lar. 

Beklemek lazımdır. Ya tir ; erJe 
üstat yere inecek veyahut pek ya. 
kında Amerika hükumetine kırmıu 
pençe ile bir fidiyei necat tezkcre~i 
gelecek ı .. 

Stok terazi 
Terazi piyasasında buhra:ı oldugu 

söylenmiş, bunun uzerine ticaret 
odası ve alakadar.ar tahkikat yap
mağa başlamışlardı. 

Bınnetice anlaşılmış oluyor ki bir 
kaç ay yenecek kadar stok tera .. 
vardır. 

iyi amma, mevcut terazi ve 
ölçülerin yenditi de tesbit olundu. 
Şimdiye kadar (1000) gramda (28) 
gram yendiği anlaşıldı • 

Pazar esnafı böyle terazi ve öl. 
çülerini yemeQ'e başlamışlarsa bir 
kaç aylık stok kit.fi gelir mi hıç? 

Bu sıcağa kar mı duyanır?I 
Eşekle nakliyat 

Eşekle nakliyat meselesi şehir 
meclisinde büyük münakaşalara se· 
beb oldu. O söyledi, öteki dinledi; 
öteki söyledi, o dinledi. Fakat bir 
türiü karar verilemedi. 

Haydi yine biz yardım ed·lim. 
z,ten i~e matbuat burnunu sokma· 
yınca netice elde edılemez. 

Bu işi (Fisagor) halletmiştir. He'1-
dese kit plarımııda okunur, ço
cuklarımız bıle bilir. 

Meşhur "eşek davası !,. 
Ona bakınız da şuna bir nihayet 

veriniz. 
Sandal saf»ları 

Bir karar verilmış: 
•Herhangi bir maksatla olursa ol· 

sun umum! nakil vasıtası olan sandal 
ve kayıkların içinde sandalcı bu· 
lunmadıkça ehliyetnameyi haiz ol. 
mıyanJara kiralanması memnudur.,, 

işte şimdi sandalcılar şopa otur. 
dular. Bel•diye bu ehliyet •am ·ler 
için bir harç alacaksa p:,,iı i vurdu 
deme<tır. Çünkü sandal kullanmak 
üıere ehliyetname almak için mü
racaat edeceklerin artık bini bir 
p•ra ! Neden mi diye sorup ta gaf. 
let göstermeyiniz. 

Mevsim bahar ve ilerisi yaz. Genç· 
ler, deniz safasına mütecessis bir 
sandalcıyı da katarlar mı hiç? 

Akim bırakan 
'< umpanya -Viyanada zabıta bir merkez keş• 

!etmiş. Burada Dimessi adında bir 
operatör, kendiliğinden miiracaat 
eden erkekleri hadım ediyormuş. 

Herif tevkif edilmiş ve tahkikat 
neticesinde da (32) kişinin akim bi· 
rakıldığl anlaşılmış. 

Akıl var; mide var, can var, 
hayat var. Fakat para yok. Bunlarla 
başa çıkamayan biçare erkek, bel· 
ki elinden gelse ve kabil olsa mı. 
desini de hadım ettirird~ 

Kusura bakmamalı iktisadi buh
ran bu. Suçlular tazyik gördUk· 

lerl için itirafta bulun· 
duklarını aöylUyorlar 
Bir müddet evvel, Yusuf, Fehmi 

ve Temel isminde üç rençber, tica• 
retle müştağil, eski mavunacılar 

cemiyeti reisi Yakuba giderek, A
dada temel kazarlarken bir deline 
bulduklarını söylemışler, kirli ve 
çamurlu bir kaç parçada meskükat 
göstermişlerdi. 

ı nhisarlar idaresi yenı satış teş· 
kilatını 1 Hazirandan itıbaren 

tatbik etmiye başlayacaktır En 
ufak köy ve nahıyeierde bile sa
tış teşkilatları viJcude getirılecP'<· 

tir. 
Vilayet merkezlerinde büyük bir 

satış mağazası ve deposu bulu • 
nacaktır. 

yerler tesbıt edilmiş ve onu • 
mıizdeki 23 nisan Çocuk Bayra -

mına yetişmek ıizere halkla 
merasim mıntakasını ayırmak için 

parmaklıklar yapılmasına karar ve

rilmiştir. Ve bu suretle halk me

rasimi, resmi geçidi kolayca sey -
rP.debilecektir. 

Belediye bu hususta telkikler 
yapmakt~dır. Belediye yap•cağı 

hazırlık ve Letkiklerin bitmesinden 
~onra bu işi münakasa ile bir mü· 
teahhide ıhale edecektir. Diğer ta
raftan güç bir mesele de mavna te. 
mini işidir. Limanda arasıra husule 
gelen mavna buhranı mavna kira
larını çok yükseltmiştir. Bunun için 

kar•rlaşmıştır. Serdengeçti 
Bu suretle yazları sıcakta Ada. I=============== 

Bu define üzerinde pnarlığa gi
rişmişler 1900 liraya da paıarhk 

etmişlerdi. Bir gün, Yakubun ya
zıhanesine giden üç arkadaş. 1900 
lirayı almışlar, fakat, "biz varın 
yioe geliriz •• bu para sizde kalsın. 
!<asaya koyun .. yarın alımlan ve· 
rir bunları alırız.,. diye, 1900 lira• 
lık kaketi geri vermişlerdi, 

Ertesi gün gelmemeleri üzerine 
Paketi açan Yakup, plra yerine 
lıir alay kağıtla karşılaşmıı, kan• 
dırıldığını anlayarak polise müra. 
caat etmişti. Yap:hn 'araştırmalar 
sonunda Temelle Fehmi yakalan· 
llıış. lakat asıl elebaşı '{usul buluna· 
mamış posla müvezzii kılığına giren 
~kinci şube ko ı.iserlerinden Eşref, 
elgraf getird•ğini söyliyerek Yu. 

Bulun Kocamustafapaşıdaki evinin 
kapısını açtırmış, içeride yapılan 
ar"şlırmalarda, 1400 ha, minderin 
•ltında bulunmuştu. Fakat, Yusuf 

Barut ve av malzemesi inhisarına 
da ehemmıyet verecek ve bu in 
hısara ait barut, saçma av k°" 
vanları ve patlayıcı maddeleri Tür
kiyenin her tarafına gönderecek • 
tir. 
Ayrıca barut ve patlayıcı mad .

delere mahsus yeni ve modern de
polar yaptırılacaktır. Şımdiden 

Samsun ve diğer Karadenız mm· 
takalarında bu şekilde depolar ya
pılmıştır. Bu depolar şehirler ı~n 
uzak olacaktır. 

İnhisarlar idaresi ayrıca küçiilı. 
Yozgattaki dinamit ve barut fab 
rikasının faaliyetini arttırrruya lca· 
rar vermiştır. Fabrikada daha iyi 
cins fazla miktarda mamulat ya • 
pılacaktır Sütlüce ile Kii~ıthane 
arasındaki sa~ma ve fi5ek fabri • 
kasınd&n da bundan sonra isti • 
fdde ~dilecektir. 

Evv~lce hariçten getirilen ta • 
banca fi~ekleri de bundan sonra 
bu fabrikada imal edilecektir İn
hısarlar idaresi ayrıca bir de k1p· 
siıl atölyesi kurmayı düşünmekte· 
dir. 

!arın temiz havasını kirleten bu 
çöplükler ortad10 kalkınış olacaktır. 
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Kendini koruyan 
neslini 

yurdumuzda herr yıl ilkbaharda mektep gençli· 
ğlne inhi•ar eden idman şenlikleri yepılır. Genç. 

liğe, yeni yetişen cumhuriyet evlatlarına sıhhat, idman, 
neş'e, Bağlamlık ve güzelliğin temizlik, ışık ve ha· 
vanın faydalarını bir bayram şeklinde hatırlatıp tel· 
kin eden idman şenhkleri, her şeyden önce gençliğe. 
kendini korumasını ög-rettiği gibi yurt saran bir 
koruyuşun da temelini hazırlamış olur. Kendini ko· 
ruyan, neslini korur, 

Fakat idman şenliklerinin yalnız tahsil gençliğine 
inhisar ctm~si biraz dar manada kalmaktadır. Çünki 
idman şenliklerinden istihdaf olunan yüksek gaye, 
tahsil icabı bir hedef değil, bütün memlekete şamil 
bir esastır. 

Bu idman şenliklerinin bütün yurdu ilgilendiren bir 
spor bayramı şeklinde yapılarak "bütün millete güzel 
insan, hareketli insan, canlı insan, uyanık ınsan, dü. 
rüst insan, merd insan,. idealini anlatmak, telkin rt. 
mek ve "su, ışık, hava sevgisini., duyurmak, "temiz. 
lik, saA-lamlık ve ııüzellik aşkını,. arıtırmak lazımdır. 

korur 
Nitekim Cümhuriyet Halk Partisinin bu prensip· 

fere dayanarak yalnız tahsil gençlig-ine münhasır ka· 
laıı idman şenliklerinin bütıin yurdu kavrayan bir ma• 
hıyet ve şünıulde yapılması katarına memnuııiyetle 
muttali olduk. Bunun en güzel ve en euslı günü de 
(19 Mayıs) tarihidir. Ve böyle kararlaşmış bulunu}or. 

J9 Mayısda Atatürk Sams~na aıak basmı~ ve 
bu Türk milletinin bir tönesans d~vri olmuştur. 
Damarlarına yeni ve taze bir kan yayılan Türk, o 

tarihten itibarendir ki bugıinün mesut ve yüksek ideal 
neticesini idrak edebilmi; Cümhuriyctine, feyzine, 
hürriyetine, saadetine, kudretine kavuşmuştur. 

Binaenalc>h 19 Mayıs, Tıirk ınılletinin yeniden doğ. 
muş gibi sıhhat, genç ve taze hayatının sembolüdür. 
19 mayısla göraük ki kendini korum1sını bilen nes. 
li de korumuştur, 

Bütün Türk yurdunda 19 Mayıs gününün böylece 
bir idman, bir neş'e ve eg-lence günü halinde ve Türk 
miJ!dinin yeni bir tarihe dog-um yıl dönümO ulu!ug-rle 
kutlulanması çok iıobetli ve yerinde bir buluştur, 

Hatice Hatip 

Balık ihracatı 
TUrk ofisi dUn vekAlete 

bir rapor gö11derdi 
Balık tacirleriyle !lalyan balık 

mümessilleri aruındaki ihtilafı tel· 
kik eden Türk ofis lstanbul şube. 
ıi müdürlüğü raporunu hazırlamış 

ve d•ın akşam Ankaraya gönder. 
miştir. 

iktisat Vek4leti bu meseleye bü. 
yük ehemmi} et vermiş. bilhassa 
ihracatı kendileri yapmak istiyen 
iki müteşebbis iç;n 2500 balıkçının 
zarar görmesi iddiası üzerinde dur
muştur. Balık ihracatımızı da müte. 
essir edeceği anlaşılan bu mesde
nin pek yakında balık müstah•illeri 
lehine neticeleneceğ'i muhakkak 
ııörülüyor. 

TetekkUr 
Rahmetli Mareşal izzet F urgaç 

ailesi merhumun cenaze törenine 
gelen ve mektup ve telgrafla elem. 
!erine iştirak eden büıün dost arına 
samimi teşekkür duygularını su ıar• 
lar. Merhum M.ıre~al izzet 

Furgaç ailesi 
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-.SllP~ , Trakyada 1000 ev 
1 d a h a y a pı l ı y o r ı. 
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İKİ ARKADAŞ 937 planında ) apılacak yeni göç· 
men evleriııin miktarı Sihhiye Ve
kaletinden vilayetlere bildirilmis
tir. 

çi\ere de kiı.fi nıikturda oprak, 
pulluk. ha~ van, araba ve tohum
luk ile bir yıllık yemeklik gibi P

kim ve gecım \'asıtaları da dagıtı
lacaktır. 

Ankaragücü g e 1 d i 
Güneşle karşılaş1ysr Yazan, Abdullah Ihsan Şensoy Bugün 

- Vay Hilmi .•. 
- Mehmet--
Kucaklaştılar, öp~tüler ... koklaş· 

tı!ar, ayrıldılar ... 
- Nereden çıktın yahu .•. 
- Sen burada ha ... 
Tekrar kucaklaştıl•r, öpüştüler .. 
- E clurmak olmaz.. haydi gel 

lıir kahv.,ye gidelim .. 
- Gidelim ... 
- Ne var ru: yok bakalıuluo 

iyilik •ağlık ... sen nasılsın ? 
Bildiğin gibi ..• 

- H ç değişmemişsin 
- Yok 'canım, mübalağa etme .... 

zam:uı insanı yıpratıyor. 
- E beni nasıl buldun ?. 
- Ş şmanla~mı.şsın ... ne:edı· mek· 

tepteki Hilmi, nerede şımdı karşımda 
duran H•lmi ... yahu eni:tonu gel4· 
li:mişsio •• ; a~lı yere düşdün ga· 
liba... ne o? parmagında nişan 
halkası var .. evlendin mi ;·oksa ... 

- Öyle bir ~eyler oldu. 
- Deme Allabını severseÔI. e ço· 

ıuk çocuk. 
- AJ.ah baQ'ışlarsa üç tane .• iki 

kız bir erkek .. 

- Hayırdır .. Kırılan kadeh olsun
Şıngırtıya l.;ahveci koştu: 
- Hayrola ... Ne oldu?. 
_ Hiç canım. kade~ . kırıldı .. 

Merı..klanma paras~nı v~rı!ız.. 
Ne ise kahvecioın gonlu ferahla

dı ve sanki bir şey olmamış gibi 
ocağm ba~ına geçH, kuruldu, fakat 
yan gözle bı.ı iki müşterisine de 
bakmaktan kendini alamıyordu... 

Mehmedin heyecanı geçmişti il-
kin ha}Teti yerinde sordu: 

- Bir tesadüf ha .. 
- Evet .. 
- Anlat yahu .. bilirsin ben me• 

raklıyım.. 
Hilmi, henüz tanımadığı bir aıu• 

hitin insani rına şöyle bir göz gez.. 
dirdi, bütün kahve halkının !'a:ar. 
!arı altında bulundoklarını gorunce 
1:,itirdiği çayının kadehini masaya 
koyarken, 

- Şimdı sırası de~I, dedi, hele 
bir ak~m olsur., scnın evde anla• 
tırırn.. hele şöyle bir kalk ta köyü· 
nüıü gezdir, ne var ne yok bir 
göre:im. 

- Hay hay ... 
Kalktılar, Mehmet hem çayların 

ve hem de kırılan kadehin bedelini 
verdi, çıktılar •. 

( Det"ımı ı:ar) 

Şimdiye kadar ıslı.An mıntakalan
na varan göçmenlerden milli cm -
lake veya kira ile tutulan Halkev
lerine yerleştirenler de yava~ va
vaş bu yeni yapılacak evlere nak
ledecekler \"e bu suretle kısa bir 
zaman içinde her gÖ\!men bir e\' 
sahibi olncaktır 

Yalnız Trakyada bu yıl yeniden 
8 bin göçmen evi yapılacaktır. ı 
Ayrıca bu yıl yeniden memleke

timize getirilecek muhacirlerıı: y:r· 1 
leştirilecekleri yerlerin tesbıtı rıc 

bitmek üzeredir. 
Romanyadan gelecek göçmenl<'

rin Trakya mürettebatı Tekirdağ 
i>kelcsindeu Bulgaristan ile Yugos· 
ıa,·yadan gelecek olanlar da E • 
dirne ve Uzunköprü istasyonla • 
rından mi.safirhanelere sevkedil.,_ 
eckler ve orada sıhhi muayene ve 
a~ılan yapıldıktan sonra mahalll~· 
rine gönderileceklerdir. 

Bu yıl gelecek göçmenler de 
müstahsil bir duruma girinciye ka· 
dar hükümet tarafından iaşe edi· 
lecek ve çok fakir olanlarına el • 
bisc, çamaşır \'e kundura gibi ih· 
tiyaçları da ,·erilebileceği gibi cifi-

San'atkar göc;menlcı·c de dükkfııı 
ile birlikte saıı'atlerinj yapacak 
malzeme ve döner sermaye, balık
çılarına da kayık ve buna bt·nzer 
araçlar için para verilecektir. 
Diğer taraftan geçen üç yıl için· 

de aı:ıa yurda gelen muhacirlerin 
hemen pek ÇOf,'11 müstah.>il vaziy(;
te ı:elınişler ve yardımdan müs -
tağni bir hale sokulmuşlardır. 
Bunların içinde ziraat sayesinde 

zengin olanlar ve iki üç katlı ev • 
!er yaptıranlar bile vardır. 

Çok çalışkan olan Türk göçmen 
unsuru memleketimizin zengin 
topraklarından istifade için bü)ilk 
bir gayretle çalışmaktadır. 

Göçmenlerin sıhhi durumile Sıh
hiye Vekaleti ehemmiyetle meş • 
gul olarak Trakya mıntakasında 
Gelibolu, Çorlu, Keşanda olmak 
üzere üç göçmen hastahane•i aç -
mı~tll'. 

Göçmen köylerinlıı agaçlandırıl· 
ması işi de en ön plana alınımştu~ 
Bir çok yerlerde de göçmenler i· 
çin yeniden koç, tay, boğa çiftlik· 
leı·i kurulaca!> ve (devlet üretme 
çiitliği) açılacaktır. 

Ank.r,gücii diiıı ıı•ldi, bug i:n 
Taksimde Güneşle karşılaşacak. An· 
küra gücü takımının } ap;cazı ın.ıı;· 
lar lstanbulda olduğu gibi Ankara 
ve lznıirde de merakla bekltıımek· 
tedir. Ankara gücü evelce de yaz· 
dığımll hibi kuvvetli bir takımdır. 
Ankaralılar dün sabah geldıkr ve 
yann moç pp caklar. Bu yüzden 
ilk avantajı ka.>betıniş oluyorlar. 

Yabaııo bir sahada 24 saatlik 
bir yo:culuktan soora klıvvetli bir 
takımla ınaç yapmak ko!ay bir şey 
değildir. Bununla b~raber nebce 
üzerinde çok fazla amıl olamıyacak 
olan bu sebep Ankaragücünün ıra· 
libiyetini 2orlaştıramaz. Güneşliler 
Doğan sporu 5·1 yenen Ankara· 
gücüne karşı hazırlanmış bulunu· 
yorlar. 

Dün Ankaragüçlülcrle kon~luk. 
Bize bu maçlar hakkında dediler ki; 

- lstanbulda iyi tesir bırakacak 
bik oyun gösterme!.. isteriz. Bunun 
için çalışacaQ'ız. Netice hakkında 
bir §CY söylemiyeceğiz. Takımımız 
tamamdır. Hiçbir eksiğimiz yok. 
Yarın tam takımla oynıyacaıtız. 

Ankaralılar lstanbulda iyi bir 
tesir bırakmak emelind~dirler bi
zim kanaatımıza göre bu takım ls
tanbul kulüpleri karşısında kolay 

ik inci küme liki 
Bu sene b:r devre yap:lan ii..iad 

küoıe !iki bitti. Fakat bu kulüpler 
nıaç~ız i..aldıklarınılao yl!oiden bir 
de nelik maçlar ~ apılnıa•ına ka· 
rar verilmişti. Ôğrend ııimiıe gö· 
re, il<.i.ci kiime kulüp.erinden l>a· 
bazıları bu m.ıçlara işl'rak edemi· 
yeccklerdir. Buıı.ı sebep olaral.: tı 
OyunCU'illZlUJil'U gösteriyorlar. 

Top kupasi 
Top mecmuasının tertip eltigi 

turnuva sona eriyor. Bu puargünü 
maçlara devam edi:ecektır. 

Şimdiki halde dömifinafe kalan 
takımlar T. Y. Y. Kurlulu~. Siiley
man•yt", Şişli, Topkapıdı" 

Fransa-ltalya maçı 
ibtal edildi 

Paris 9 (A.A.) - Bu ayın 14 ün• 
de Parisde yapılması kararlaştırıl· 
mış olan Fransa• ltalya futbol maçı 
ibtal edilmiştir. Çünki faşist par· 
tisi rene! sekreteri ltalyan O}un
cularının pasaportlarını vize etme· 
miştir. • 

• • TUrkiye bat pehlivan lık 
mUsabakası 

- Desene ki ben artık tohuma 
kaçtım. Hayat ne tuhaf şeymiş 
meğer .. Hele mektepte beraber o
kurken lıatırlıyor musun, ben dehşet• 
li bir feminı~t. bılakis sen müthiş 
bir anti!eministtin .. l==========================~=======================-========-

Kadın Ticare i 
kolay yenilmiyecektir. Çocuk Esirgeme kurumu umunı1 

Güneşliler de bu maça ehem!_Ui: merkezi tarafından her sene lertıp 
Bir kahveye gırdiler.. Mehmet 

derbal masa} avurdu, çırak se>irtti: 
- Bu; unn .•. 
Mclııııed ılk evvela H'lmiye sordu. 
- Ne içersin? 
- Ne olursa ... 
Mehmet kafasını çırağa çevirdi: 
- B,ze iki çay .. şekeri az osun, 

limo.,larını unutma .. 
- Baş üstune beyim... .. .. 
Mel.met )ine arkadaşına dondu: 
- V .h .. zavallı •.. Nihayet sen de 

kapana sıkıştı~ ha? 
- - Sıkıştık ... 
- E .• daha ne var ne yok ba· 

kalım ... Yahu kaç sene oluror bir. 
bırimizi görmedik... Şöyle aşağı 
yukarı on, on iki sene ... 

- O kadar .. 
- Ne yapıyorsun ?. 
- Ne yapalım, işte köy köy ge-

ziyoruz .. 
- Ticaretle mi meşgulsun •. 
- Onun gibi bir şey .. 
- Eh artık bu zk~am misali· 

rinıısin ... 
- Yük olmak istemem .. 
- Yoksa yalnız degil misin ? 

Oturdu~um yer höyük .. 
Eter çoluk çocukla berabersen 

sıkılma... 

- Hayır yalnızım •. 
- O hald~!.. vallahi olmaz ... 

billahi bır kmam. 
Ç ıyl ırı gelmişti... limonunu sık

tılar, içmiye baş'sdılar. bir taraf. 
tan da •enelerin verdigi ayrı:ık 
merakıyle birbirlerine müteaddit SU• 

n!;er soruyorlardı .. şundan, bundan. 
mektep hatıralarından, genç:ik ha· 
tıralarından sonra iş yine döndü 
dolaştı, Hılminin bir kadın düşma· 
nı olmasına rağmen na<ıl olup ta 
çoiuk çocuğa karıştızı meselesine 
ge!indi. 

Mehmet eliın kendisini hayret• 
ten alamıyordu: 

- Ôieceğim l:atırıma gelirdi de 
ıenin evleneceğin hatırıma gel· 
ıneıdt •• 

- Bir tesadüf .. 
- Bır tesadüf mü ? 
Mehmet ;erinden oıçradı, çay kır 

dehi elinden fırladı, yere düşüp 
kırıldı: 

- Hayırdır inşallah .. 

Bir adam 750 do

Tahlisiyecilerin 
Tekaütlüğü 

Felsefe 
Cemiyeti 

lara karısını satıyor Hazırlanan kanun hazi· Baıkanlar felsefe coml· 
Garibeler memlckctı olan Ame - randa meriyete girecek yeti ne lstanbul Üniver• 

rıkada karı.ırı para ile başka hi. Hazil'andan ıtıb.;rcn tatLikına sitesi de girdi, 
erkeg· c satan RiŞL Rost ısminde 1 A' bd5lanacak olan Dcn•zyol arı ~~Y Belgrad şehrindC' .Mıllet\crara-
birısinin muhakeme•i yapılmaı<ta- ve fabrika, havuzlar memurları:ıa 
dır Bıl adam, 41 ynsında olduıı.. u •ı felsefe cemıy<'ti adıle yeni bır 

• ,,. ait tekaüt kanunundan tahlisive 

yt't vermektedirler. Ankaragucu edilmekte olan ve ~tadyomun bilme• 
forvetleri bu gün karşılarında Genç- sine intizaren bir iki senedir ya.. 
ler birliğinin eski kalecisi Cihadı pılmayan Türkiye baş pehlivanını 
bulacaklardır. seçme müsabakaları bu sene n 

Bu maçın çok zevkli olaca~ Mayıs Cuma günü Ankara Stadyo· 
muhakkaktır. munda başlayacaktır. GGrcş üç 

Ankaralılar Pazar günü Beşiktaş• gün sürecektir. Baş pehlivana 500 
la klırşılaşacaklardır, lira ile bir madalya diğerlerine 

Beşiktaşlıların geçen halta kazan• derece ile 700 lira mükafat verile· 
dıkları galibiyeti bu halta da ka.. cektir. Bu milli güreşe bütün Titr. 
zanmıya çalışacağı muhakkaktır. kiye pehlivanları davetlidirler. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıııı11111H•ll•nııııı•ıı11111ı11111mııtuıı1111111111rı1tı111ıııı111ııuuııuı111111111u11nııııu11 halde grnç ve guzel olan 30 yaşın- memurlarının da istifad! etmeleri cemiyet kurulmu~tur. 
daki karı.sını, yakın bır dostun~ kararlaştırılmıstır Başlıca gayPlerindcıı bırı de, 5 1 A • k t t .. . e . 
750 dolaar kontur.ıtla satmıştır. Bunlar için tahlisıye umuııt mu- Balkanlarda yeni bir felsefı hayat e a n ( e urıy n yenı 
Para tarafından b:ışının çok sıkıl- diirlu~il Lir proje haıırlıvarak !!,. yaratmak olan, yeni cem yetin ~e· 
dıgı· nı ve bunun için karısını sat- R d • 11 1 f t ' • tısat Vekaletine gondermıştir isliğine Belgrad universitcsinin aspu ın ın marı e erı mak mecbur.yeti karşısında kaldı· 

Malüm oldug·u üzere t&hlı>iyc i- b Al pro'eso-ı-'~ıın~"n 
g- ını söyliyerek mahkeme heyetm· ya ancı man " "' "" 

daresi 9 S<'ne E·vvel İ~gıli< ('!"den · 1 den af dileyen bu a.Jelacayip adam Dr. Prof. A. Libert getıri mişlir. 
şunları anlatmaktadır: devir alınmıstır. Bu esnada kuroıl- Cemiyet, kadrosunda, Türkıyey., Din perdesi altlnda yüzlerce kızı berbat 

Do , 1. t p 1 H muş olan t~kaüt sandıg· ındaki "" • ·· 1 k 1 d ? - • stum" ıs er au erman de büyük bir yer ayırmış ve Uni· eden papas nası Yal a an 1 • 
·· ·· - ahb ık d ra da aynen tahlısi,·e umum mu -

ıle daima gorusur, ap ı e er - ver ıtomize de müracaat edetok ---·-
dim. Zen in olan dostum, karımın dür~iığüne> fPçrrust:r Rusyada öldüriilen m.e b..ur pa· lar papazın şar:ıp sofrası etrafına 

T hl d · 1 nızanıııamcsiııi bildırmi§tir. Re ı ı 
güzelliğinden bahseder ve böyle bs a ısiye i arr.;i, lngı ızıer:ten paz Rasputinin, kadınları baştan dizildikleri zaman, .ngos, ıayn -
kadın bulabilse evleneceğini >'>y- alındıktan sonra memurlar maa~- Fakulıedeki ecnebi profescirler- çıkarmak hususunda kullandığı perest kızlara bir takım ELAELE 
krdi. Bir gün başım paraca ;ok la detil. ücretle ç:.lışrruya baş'• · den Von Aster ile bir çok yerli \'e (dini tabiyeler) bütün beşeriyr.tin laki telkinler yapmıya başlanın 
sıkıldı ve aklıma karım ile dostum mışlardır Aynı zamanda t~kaül ecnebi felsefc:ci ye profesorleıı malı'.ımu olmuştur. Bütün dünya ve i~kiyi mubah göstererek mak • 
Herman geldı. Karıma meseleyi sandığı tcşkilütı da kaldırılmı;tır. mız şimdidE·n bu yeni teıekkülc a- gazeteleri Rıusyadakl Rasputinln s:.dına erebilmek için kızlara •a-
açmadan dostumla pazarlı{!a J!i • Memurların tahlisıyı• umum rııı.i- za yazılmışlardır esrarengiz hayatı hakkında yazl· rap içirmiye başlamıştır. 
rı ·tun ve 750 dolara kontw·atla diırluı:li kw·uldukt•n şimdıye 1ar yazmı~lardı. Papaz, kızları sarlıos ettikt.ıı 
karımı sattım. kadar gtçeıı 9 senelık hız • Deniabank İkinci biı· Rasputin de geçen sonra, Allaha yalnrz kalple d ... 

Bu para ·ı. dostum her ay ellışer metleri t(kJÜt ınüddetınc iliıve e· Denizbaok layihasının önümüz.. hafta Sclanikte meydana çıkarıl • ğil, vücutla da ibadet edilebil,• 
dolar verertk ödeyl'c"kti. Fal(a• dikcektır. Yulnız lrıgilııJı r ı;ı dekı ay içinde Mecligten geçerek mış \'e Yunan polisi bu ahlak dü~ ceğini telkin ederek ilk evvel •ız-
250 dolar verdikteı1 sonra, karımın manında 15 srn" Ç~-ı;rrıı< ,,J•n''\t hazırandan itibaren tatbik edilcce. kümi. papaz taslagını tevki! etmi§· !arı öpmiye başlam13 Ye bundııı 
mııhalefeti üzerıne daha fazla pa- mütekaıt sayılacak ve buııdan ,on- gi umulmaktadır. tır. Niko Rengos isminde olan bu sonra papaza inanan ve onun g y-
ra veremıyeceöini söyletli v ~~ni ra ulonlara da ~alı tıkla ı teh r Dcnizbank te•ekkül etlikten son• ri ahlaki telkinatı altında kaı•n 

• adam, genç ve yakışıklı olduğu için k 1 k d·ı · · t 1 
basından defettı. ,s•rnc ıçın ı'kramıye \·eı 1 '··-ktı'r D · oll Ak F b .,_ genç ız ar ·en ı rrını amamı e • ~ -~ ra enızy arı, ay, a rı~a ve G . · R t' g'bi <ık papaz Bu ızahat üzerine m hkr·m" h,. · rıgorı aspu ın 1 

• • bu adama tcslım ctmışlerdir. ~us 
'rahlısiye memurları cvvdcc ça · Havuzlar, Liman işletme ıdartle lb ı · · h d ·ş Tallı söz 

Hli meseleyi cıddıyetlc nazarı ıti- - c ise el'l ın ap e erıru · · Rasputin gibi Selanikli Rasput ı 
1ı '.ıklaıı ~rnclerin de kkoütluk rinin vaziyetleri. memurlarının ına. b 1 u Sela bara alarak ahlakı umumıve ve ev· sövlemesini i en nengos, - de ayaklarını vıkatacak derce ıyf" muddctlerinc ilavesı i~.n te..cb'.u a,ıarı ayrıca tetkik eHilecektir. • S V D' 't ) (S y , 

itlik kaıde ve kanunlaıı noktaı na. nikteki ( · ımı er ve _ · kadar genç kızlarla k~ncfi aras;n -l>rde bulunmuşlardır 
zarından mütaka ttıniş ve sat .r. _ Köylerdeki binalar Haralambi) kiliselerinde ı.öz söy • da ve din perdet altında foci \'e 
alan erkekle satan crk~ğı 5000 Jo. ag_·ıavıp sızlamış ve ıkıncl koca,ın- 1 y k leyip dua ederken, pek çok genç gayri ahlaki sahnele,· icııt Llnıi,t!r. Dahi iyt: ~ aleti, vilayet, kaza 
lar cezaya çarptırrru•tır don, kendi'ınİ bırakmamasını \ •1 h' 1 k kızlar!&, mektep talebelerim etra· Geçen ha[ta bu papaz, 16 .va-ın-• " ve na ıye ere adar her idare ' 

Fakat .. mesele bu kadarla da kal· vaın.ıstır. Mr.hkemc bu ciheti d, k · · d b fına toplamıya muvaffak olmuştur. da güzel bır mektep talcbc,ı 1lın • mınta ası ıçın e ulunan köylerin 
marnıştır. But ün Amerıkada r,01< düşünmüş, taşın mı~ \'e kadının ~r. Kısa bir müddet zarfında bir çok Vasilıki Tco(ılo ismındekı kızı kın-

sayısını ve buralarda bulunan ev k l ı ta ffak buyuk alaka ile takjp olunan bu zusunu yerme getirerek kadını Her· ı genç ·ız ara nışmıya muva dırarak tertip cttigı biı g<ce s ıf -
muhakeme esnasında, iki kocalı mana vermi~tir. Karısını satan ~r- miktarlarile bunların i•kan kabili- olup din perdesi altında bu acemi rasına davet ctmı~tir. 
kadın, ıkınci kocasının tarafını t ıt· kek mahkeme kapısından İneyııs. yetlerini, han, otel, mektep, kışla kızlara telkinatını kabul ettiren Kız. papazın telkina!ı altına 
muş ve onu sevmekte olduğunn mühdder çık~rken, cMki çilt.er , ve hamam gibi husus! binaların Rengos. en yakm tanıd'ıklarından kolaylıkla girmiş ,.e hediye edilen 
soylemPsi üzcnne yeni bır vaz.yet gülerek, eğlenerek otomobile t , istiap hadlerini alakalılardan sor• bir kızın e\'indc şarap fılemleri ter- kıymetli bir yüzüğü kabul etıri1 
karşısında kalınmı~tır. Kadın, mışler ve evlerine gitmişkı dit. 1 muştur. tip etmiye başlamıştır. Genç k17.- tir Teopliye Vıısina namında ;,;. 

============================~~...,,.,..;.-----=..;...-~ -=="""~~-,,;,....,.,.,.,,,,,,,,,,.:-..._ _ _,,...,=,,...,._"""'T"' ... =~..;,..="""======="""'• rinııı evinde hazır fan an sofrada r sokaktan geçenlere karışıncıya ka· de bu rırsatı elden k3çırtmışlı. Tam Ay denize vurmuştu, deniz pırıl yenilip içildikten sonra, sarhoş ı:>l· 

A
~ y G o c ~ dar beklemişti. Sonra o, ileride bir kıza atılıp söz söyliyeceği esnada pırıl parlıyordu. Tabakasından yeni rrruş ve gece orada kalmıştır. 

- • tramvaya binince, erkekler tarafın. bir kolundan çekmiş ve nasihat bir sigara çıkarırken aklına bir fi· Bu kız feci halini. sabah kendi:ıc 

a a a d 1 dı · · k d veren bir ses: k" Jd" G"I"' d' A b a yer oma gı ıçın ar asın an ır ge ı. u umsc ~ ra acıyı geldiği zaman anlayabilmiştir. B•. 
ağzı açık bakakalmıştı. - Vaz geç evladım ... Vaz ıeçl dürttü: . 
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MÜELLiFi: Nizamettin Nazır 
Bir sene evvel ... Bir gün, çok sı· ı rinde, yarım bir tül perdenin ikide 

cak bir yaz günü Bahçekapıda bir bir aralandığını ve bir çift güzün 
berbere girmiştt Tıraş oluyordu. kendısine doğru baktı~ını görmüştü, 
Bu berber gevezenin biri idi. El:ne Acaba bu gözler kendi,ine mi ba· 
ugturayı aldı mı bır ustura da dılıne kıyoriardı. Evvela buou ıannelme• 
takıyordu. Dırdır dır ıöyleniyordu. miştL Yainız bu gözlerin epey gü• 
ve galiba eğlenceli bir şeyler söy. zcl olduklarını ve •• bu gözlere,. 
liyordu ki arasıra u!turayı Nazmi· pek yabancı kalamadığını duy• 
nin yana~ndan çekiyo•, şakrak muştu. · 
kahkahalar atıyordu, Fakat Nazmı Berberden çıkınca, iki adım öte• 
bu durmadan işleyen dilın dırdır· de, bir kunduracı diıkkanının önün· 
!arını tavanda dönen vantilıilörün de durmuştu. Perde yine kımıldan• 
vırıltısından ayırt edemiyordu. O mış ve 1:.u sefer, berbere doğru 
kadar onunla a!Akadar değildi ki bakan kadın yüzü, toplarını dön• 
ba78_n se~iroi lıile işitmi}'.ordu: düren bir taret gibi yavaş yavaş 

Gozlerını s~kağa çevı_rmıştı. Ve kendi istikametine çevrilmişti. 
kumaş satan bir mağaza ıle bir mu• O zaman içinde o kadar büyük bir 
ha lebicinin Ö•ünden geçenlere dal- ümit belirmiş ve perdeyi kımılda• 
dıruııştı kendisLM işte bu sırada tan siyah çarşaflı pencereden çekilin· 
kumaş satan mağazanın üstündeki ciye kadar : ve o binanın kapı· 
üç kaUı binanın pencerelerinin bi- sındın siyah çarşını bir ıenç kız 

H b. b • d•mı"şti. isteyer•k vurmadı. kız, vaziyetin fecaati karşısında c..il.· 
oş... ır ara aya atla}ıp tram. ~ ~ - Arkadaş! Dön geri ... 

\"ayı kovalamak aklından geçmemiş Dönüp bakınca Calibcnin anne. şünmüş, taşınnuş. papazın iyi ni· 
değildi. Fakat aksi tesadüf 1 An· sile burun buruna ıelmişti. Abidin Beyo"~~:e~ı? ıideceğiz beyim... yetli bir adam olmadığını anladı -
nesile karşılaşmıştı ve aoneıile 0 bey zevcesile beraberdi, O da: 5 ğı için polise gidip şikayet etmiş'_ir. 
mağaza senin, bu mağaza benim _ Ben de gördüm, ben de oör· - Hayır ... Tophaneye... Rengos bu şikayet üzerine tevkif 

• Ve .•• Tophaneden u beride ara. 1 saatlerce dolaşmıya mecbur ol· dünı ... • diye ilhe etmişti • Zavallı o unmuş ve mahkemeye verilmi< · 
mu~tu. kızın acele bir işi olacak ki hızla bayı savdı. tir. Scliınikte hortlayan ikinci ~a,.. 

1. M•mafi annesine bu nezaketi bir giderken şemsiyesi savruldu, - Ay \'ar... ay var... diyerek putinin hayatı esrarlarla doludur. 

1 azda · · bad' · b' b k t p ti söylenerek "Ürüdü. ' ışın ma ını ır aş a e- Buyurun... a ar mısınız? Çatlar ' Bu adam, pek çok kızları ziyan et-
sa~üfe bırakmağı daha doğru bul. mısınız? Ne yaparsınız? Bir iki sokağa daldı, bozuk kal. • 
duğu için göstermişti. Yani, km Sonra onun Tünel ba~ındaki mek· dırımlı dar bir yokuşu çıktı. Sonra miş. 
şımartmak istememişti!! tebe gittiğini öğrenmişti. Arlık aksi bir başka yokuşu yavaş yavaş in. 

Nitekim bu ikinci tesadüf bir az tesadü!ler kovalamaca oynuyorlardı. mcğe başladı muttası': 
gecikmişti amma,lstı:diği do: olmuştu. 

Aradan tam yedi ay aeçmişti, Bir gün de Galatasarayın karşısın• - Ay var .. ay vnrl - diye söy• 
• daki Alman istihbarat salonunda leniyordu. Bir kış sabahı... bir hata yağan 

şiddetli karın kesildiği sabah, mek- resimli gazdeleri hatmetmiş, büyük Birden sevinçle durakladı. Beyaz 
tebe giderken yolda karşılaşıver• camların0 arkasından sokağa bakı· ı boyalı bir konağın önüne gelmişti. 
mişlerdi. yordu. nun, Galatasaray önünde Bir yağmurlu günde, ellerinden 

Nazmi onu fark edememişti. Ye· duran bir kamyonu dolandığını 1 çamaşır suları sızan lopur lopur 
di ay bu ... Yedi ay içinde o kadar görmüştii. Fakat haddin varsa ya. cUi bir kadının hiddetle indirdiQ'i 
insan görüp geçirmiştik!.,. nına git l Cali benin en yakın arka- kafeı açıktı. 

Fakat o, her hald-: yirmi metre dışlarından Nesrin de beraberdi.. Ve Aliye, bu kafesi açık pcnce-
öteden kendisini seçmiş olacak ki; Nesrin... re ye yatar gibi başını dayamış, 
:ıira yanından geçerken şemsiyesi· Sigar.ası çoktan bitmişti. AQ'ızlı· düşünceli düşünceli sokağa bakı· 
le dizlerine doğru vuruvermişti. Q-ını üflerken, arabanın göprüden yordu. 

Yine tesadüfün bir kötü cilvesi geçliğini farketti. fDeı•omı var) 

Yolcu salo.nu 
Asri yolcu salonu hakkında 

Gümrükler Basmüdürlü{ıü b r proje 
hazırlamıştır. Bu projede yeni •a· 
!onda gümrük i~lerine tahsis edi.c· 
cek kısımların ne şekilde vücu le 
getirilmesi 1§.zımgeldiği izah edii· 
mektedir. 

GUlhane MUsamereler l 
Gülhanenin dokuzuncu tıbbi ''lİİ· 

sameresi bu ayın (9/4/937) Cuma 
günü saat 17,30 da yapılacağından 
arzu eden meslekdaşlann teşrifle

ri rica olunur. 



Ta • yme· 
• • 

erasımı 
~ ~· ... l - p • •• ; •• 

gilterenin ·da resini yakında 
evil Çemberlayn ele alacak 

Nevil Çemberlayn başvekalete gelin-
ce büyük fedakarlıklar istiyecek 

Nevi/ Çemberlagn kimdir? Nasıl gelişmiştir? 

lngiliz kabinnsi 
terkedecek olan 

içtim• halinde (soldan itibaren Nevil Çemberlayn, yorini 
9imdlkl başvekil Baldvin "ayakta 11 eski başvekıl Makdonald) 

Ingilterc ba~\·ekı'.ı Bald~.n. kra
lın tac gıyme nerasımı"!den sonrn, 
yerim Nevi! ÇerııbPrlay'1 bıraka -
ı ak, iktidar n.evKiinden çekit,yıır. 

1 
ter. Şu beş sene içinde siltıh mas -
rafı olarak 160 mılyar Fr•nsız fran

I gına yakın para sarfedılecektir. 
Geçen mali sene içınde ırulli mu-

B , ivin Ingilleredc çok sev 1 -
mıs, nopu r 1:-ır başv kıldi. Bilhas
s~ buy.ık maç'arda halk kalab2lığı 
ar · :ı k ıı• ı. pıposunu çekerek 
tnaçı eyr C'rdı Ucfkes onu akşam 
iızeri cvınc, rkilı::: , piposu agZ"n· 
da oc•ıı ı k,•r~ısı!:.ı gccmıs. ya"lı

lı.1 ndakı r-Jsaya ..J.a bir bardak 
viskı koydukta'.1 sonra, bir po?ıs ro
manı~•n mutaleasına dalmış bir in
Su'.1 olarak tasavvur L'<lcrdi. Yani 
Baldvin halkın nazarında hiç bir 
gizlı tarafı olmıyan bır başvekil ka
rakterinde olduğunu göstermek i- • 
çin, mümkün olduğu kadar kendı 
hususiyctlcrir.ı J:im~eden sakloımr:

dı. 

dafaa masrafları 137 ınılyondan 

190 mılyona çıkmıştı Halbukı, şim
di 3000 mılyona varılmak ısteni
yor. Bu masraf rın hazıncnın ü
zermıle yuf.tunu agır Jıısscitırdı 1 1-

nc şuplıc cdıhncz. 

lfot5 in !11 tere gıbı zcngın bu -
yiık bır meınle ·et dahi. şıınd,kı ka
rar wrılmış şeklıne gorc ırulli mı.i

dafaa mdsraflarına katlanmak ıçın, 

a~ır fedakarlıklara razı olm<ık mcc
burıyetındedır. Şımdı İngılterenın 
butün sınai hayatında genış bır fa-

aliyet hukum suruyor. 

Vıkers, l'ayrt Brovn, Balvins \"C 

dıger kımya fabrıkaları gıbi bı.iyük 
sanayı müesseseleri yemden silah

lanm<ı gayretındcn ötüru bliyük bır 
refaha kavuşmuşlardır. 

devre geçireceğini şimdiden ha -
tırlatmak isliyor 

D'lstlanna şöyle der: 
- Ingıltere zengindır, fakat ş m

di kuvvellı olmak istıyor. Bınae

.nalcyh ocrvetini kuvvete harcamı
~a mecburdur. İngiliz mıl.dındcn 
· trnen f( .. tJ kctrlıgın terbıy bır 

l<ıymc-tı vardır İnqıliz mılletL ken
d ,ıle başka mııletler arasında mev· 

cut maddi, manevi farkın İngıltere 
içın ımtıyazlı bir mevkı olduğunu 

bılmP.li, yarınki muharebeler ıçın 

§ımdırlen bazı mahrumi ·etlere a
lışma.ıdır. 

İngılızlere mahrumiyet tavsiye 
eden boyle bir politıkanın hoşa ıııt
mıyeceği tahmin edilebılir. Fakat 

Nı.·vil Çemberlayn popüler olmak 
sevdasında bir adam olmadığı ıçın 
aldırış etmiyor. 

MELEK 
iPEK 
SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 
TAN 

ŞIK 
ŞARK 

ASRI 

BEYOGLU 
: Rüyalar diyarında 
:Dokozuncu senfoni. 
Şehirler alev içinde 

: Dans için yarablmış 
: Romeo ve Juliyet 
:Beyn melek 
: l'.iımemiş senfoni 
: Ö üm şuaı 
: Tayfun 
: Altın toplıyan kız· 

!ar. Gazino de Paris 
:Casusl"r karşı karşıya 
ı Singapur postası v" 
Altın toplayan kızlar. 
1936 Ati:ııı Balkan 
olirrpıy.tları. 

: Saadet yuvası ve 
Biz de insanız 

SANCAK : Şir'ey asi. intikam 
(Eski Astorya) sesi Dünya havadis 

CUMHURiYET: Es~areı:giz tayyare, 

FERAH 

MiLLi 

HiLAL 
AZı-ı.K 

Yıldırım bölük 
ISTANBUL 

: CJ lı film-Sevişmek 
arzuc;u 

: 1'ü1Lüller öterken 
Şeytani ır duşmanı 
: l:ağdat bülbülü 
: Sözde kızL r. Kor

san kız 

ISTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
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FIATLAR 

C 1 N S 1 

Bu~day yumuşak 

.. sert 
Kızılca 

Mısır beyaz 
" sarı 

.'\rpa Anadol 
Çavdar 
Fındık içi 
Afyon ince 
l\e:en tol.umu 
Zerdeva derisi 
~an sar ,, 
Kunduz ,, 
Porsuk ,, 
Çakal • 
beynir beyaz 
Peynir k ışar 

Aşağı Yuka. 

K. P. K. P. 
6 13 6 32 
6 18 

4 38 
4 28 
5 2 

485) 
225) 
2('00 
600 

5 
4 35 
5 10 

3200 

135 250 
26 18 32 14 
55 - 60 

GELEN 

l:ugd y 
Un 
K11.~yemi 
Çavdar 
Arpa 

450 
52 

91 
116 

ton 

" 
tt 

.. 
" 

i 

ALEMDAR :Al.ın kelebek mum-
M,.ır 

Bulgur 
• 1 

yalar 
KEMALBEY : Esk·mo. Çöl serse-

rileri 

KADIKÖY 

: Şovbot. Hafiyeler 
kralı. 

lı; ceviz 
Nohut 
Yulaf 
Zeythya~ 
Kepek 

• .. 
" 
" 
" 

• 

ÜSKÜDAR 

Ti itik 
y,p,k 
Pamuk 
P•vnir R. 

15 
15 

2 
1 .. 1 

: Yıkılın belde San Fran
sisko 

G I DEN 

Kıl 1 ıo 
FJsulye 

" .. 

ton 
1 .. 

.. l<taulıul lcca lıı İJnçÜ Men ur ugundan: iç fındık I 
Mahcuz oiup p .ra a çevrilmesi mu· Cevil ıçi 

" karrer ve tam mına (1100) li'a kıy• Por<uk adet 
met takdir edilen Kadı1<öyde ha- T L A R ., 
san pasa mahal e<inde K·ırbagalı de- D 1 Ş F l A 
rede 4 üncü sokakta kain eski 7; bugoay: Lıverpul 7, 05 Kr. 
mükerrer yeni 15 No. !ar a murak- ,. : Şikago 6, 47 " 
k~m maa lıahçe a~.şap bir evin üç " :Vinıpek 6, 75 " 
h s~e ititarile bir iıi"esi ve } ine Arpa :Anvers 5, ?8 " 
Ka,•ıkôycie 1 a• npaşa rnal alle<inı'e !\!ısır : Londra 4, 08 " 
Kasrılı S. da esk 3 miı kerrer yeni keten T: ,, 8, 24 ,. 
3-2 No. h ve (2110) metre murab- 1-ındıkG : H•mburg 84, 07 _ 
bat ars:lnın tan aını paraya çevri· n L: n 83, 56 n 1 
lec•k o'up kıymeti muhammine'i >• __J 
c;eki 147 lira olup müfrez arsadır. Jı- 1 

Yine mc•kÜ• k •yerle H« npa- lstanbul Levazım mirliği 
~a mahallesınde Abdu haltın M~m-
dulı 4 düncü S. da eski 10 yen' Satınnlrna Komisyonu İlAnlar~ 

16 sayılı 78 m tre mesahasında İstanbul eşya ve teçhizat anbarı 
tamamına 234 lira kıymet takdir için bir adet kumaş ölçme aleti 26/ 
edi'.en bir kıta arsanın tamamı i:an Nisan/937 Pazartesi günü saat 14 
ı anhinden itibaren 3l gün muddet- de Tophanede Satınalma Komis -

le açık arttırmaıa konmus olııp ~~;~~d~:~inekı:!!::;~ ~!~o~~~= : 
birinci açık artlırm•sı 12- 5 • 937 dır. İlk teminatı 240 liradır. Şart-
larihine tesadüf eden Çarşanba name ve kataloğu Komisyonda gö-
günü ~aat 14 den 16 ya kadar rülebilir. İsteklilerin belli saatte 
daırede yapılacak ve kıymeti mu- Komisyona gelmeleri. (378) (1357) 

hammenesinin % 7S ini bulmadı~ * 
İstanbul okulları için beş adet takdi de ikinci aç•k arlt:rm•sının 

Bursa lisesi için bir adet Erzincan 

BUGÜ~KÜ PROGRAM 

Ôğle neşriyatı: 

Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 
12,50 Havadi~. 13,05 muhtelif plak 
neşriyatı, 14 Son. 

Akşam neşriyatı: 

18,30 Plakla d~ns mu•iki•i, 19,30 
konferans Doktor lbrahim Zati 

mi<roplar ve mikroplarlar hastalık· 

!arın tarzı intikali 20 Fasıl saı neveti, 
20,30 Ömer Rıza tarafından arabca 
sö, lev, 20,45 Fasıl saz heyetı, saat 

ayarı, 21, 15 orkestra, 22, 15 Ajans 

ve borsa haberleri ve ertesı gunün 

programı;22,30 plakla sololar, opera 
ve operet parçaları, 2 l,30 son. 

BORSA • PiYASA 
9 4.937 
ÇEKLER 

londra 
f\·ev,.ork 
Parls 
A.iJJno 
Brüh.ıel 
Atina 
Cen~vre 
S1Jfya 

Amıterdaı111 
Praq
Vlv;ına 
Madıit 

BerUn 
VarfO'f'I 
Budaoeı!o 
Blikre, 
BeJ~rat 
Yokohama 
A.oıkova 
~toı...h4Jloı 

, Ç1 ı., 

blJ.S J 

O. 78,IS 
17. 72!> 
ı,, 

4. 686n 
68, 2 .63 

3, 47S 
64. ···s 

1 4.t:)t 

n, 68~s 
4, 237, 

ıı. 4 66 
l, 9.(6j 

4, 18 
3, 91S 

107, 99 
34, 6?~ 
1, 7675 

24 62> 
3, tJıo 

PARALAR 

l ~terlhı 

1 f"olRr 
10 Frank 
20 1 ır.t 

~ 
116. 
126. 
113. 
110. 

20 e.ı.ıka 
10 Drahmi 

Frangı 8(). 

l!I. 
'6S. 20 f~viçre Frangı 

2() Leva 
1 Florin 

20. 
63. 
70. 

1 ~ilin Avuıturya2:i. -
Przeta -. 

1 Mark 25. 
1 71otl 20. 
1 

20 
Pengo 

ı:o Dinar 
Yen 

J Kron laveç, 

1 Altın 
1 lıanl<not 

21. 
12. 
4S 
-. 
30. 

1044. 
2SD. 

ESHAM 

Kapanış 

61·• 2> 
0.78J0 
l7.8S 
ıs. ııs8 
4.~83 ı 

ss.ıs.o 

S,41 
M,271~ 

1 4460 
21,6 l,,8 
4,2·ı90 

U,4111 
1,9670 
4.18?Ş 
3,9i61 

IO!,Ol40 
3-ıı63S~ 

'l, 7b8S 
2~.H 

3, 132S 

§._at 'l 
oo. 
126. 
116. 
12~. 

84. 
22. 

S7i. 
21. 
f.6. 
75. 
2.ı. 

-. 
28. 
22. 50 
H. 
14. 
sı 

--
32. 

ıo15. 

2SJ. 

Açılıt 

lı Eanı..., Mil. 
Kapanat 

• n N. 

• n Ha. ın,33 J0,30 
Aııaoolu 9w. 60 oıo Peıın 

-.- -.-
" 

VadeU 

H .. 
MO de lOl 

Aalan Çlwento 14,80 14.80 
Merkez Ban. 93,SO 9J,lO 

ıSTIKRAZLAR 
Açıht Kapanıt 

Türk Borcu t Peıiıı , 

Halbuki yerine geçecek olan Ne
vi! Çemberla1nin daha ziyade es -
rar~ngiz bir anam olduğu söylenir. 
Yeni başvekilin hususiyetleri hak
kında bilinen hemen hiç bir şey 
yoktur. Yalnı~ eseri meydanda -

Fakat bu parayı mılletin \"erme· 

Şımdi Birmengam civarında inti
habat mı.icadelesini idare etmekle 
meşguldür. Uğradığı çiftliklerd~ on, 
on beş köylüyü etrafına toplıya -
rak, onlara mali meseleler hakkın
da izahat vermektedır. Onlara büt
çe ve \"ergıler hakkında neler dü
duııdüpünü anlatmaktadır. 

31 • 5 - 937 tarihine les,düf t:deıı As. Orta Okulu için bir adet ki 
Pazartesi günü ayni mahal ve sa- cem'an yedi adet bulaşık yıkama . 
atte yapı!Jcaktır: makinesinin 3/Mayıs/937 tarihinde- 1 

., ., 1 VadeU 21,025 ıo.75 

dır, 

Bi • hafta, rn gün ev\·cl Maliy.:: 
nazırı sıfati e bütçC' senesinin mali 

si lazım cılduguna gore, ağırlığı şım
dıdı·n hıssedılmıyc başlamıştır Ha
yat pahalıla~mıştır. Onun içındır 
ki, Ncvıl Çemberin ·n. mlişkül bır 

ncticcler.ni anlatırken (İngiltere- lstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma ve 
de mali sene n ,anda başlar), bır 

parça kendı karakterini ifade eder eksiltme komisyonu Riyasetinden : 
sözler söy lcdi. 

Nedi Çcmbc. layn İngilk~e gi· 
bi büy..ik hır memkkctın maliycsı 
gibi ağır bir ~ ükii eri müşkiıl za -
manlarda üz~rinc aldı. Geçen sene
nin masrafları sulh yıllarında hıç 
görülıniyen bı rak~ma, 881 milyon 
İngiliz lirasını. yı.ikselmişti. Halb,ı
ki varidat 857 milyonu geçmemiş
ti. 

lstanl ul Leyli tıp talebe yurdu lalebe•İne (772) çift yazlık iskarpin 
açık eksi lmc suretiyle yaptırılar.akltr. 

1. - Ekailtme: Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muwenet Müdürlüğü 
binasınd ıki komisyonda 21·4-1937 Çarşamba günü saat (15) de yapı• 
lac.ıktır. 

2. - Tnhmini fial bir çift iskarpin (440) kuruştur, 
3, - Muvakkat teminat: (251) lira (76) kuruştur. 
4. - l•tekl lerh Çenbcrlitaş civarında F Jatp1şa türbesi karşısında 

Tıp ta'ebn ı urdu merkezinden şartnameyi parasız olarak alabihler. 
5. - l<tekli erin C•ri seneyi' aid Ticaret Odası vesikası gösterme• 

Jerı ve bu i~e yeler muvakkat teminat makbuz veya banka mektupla· 
riı le bir"ikte ve sa ıtinden önce komisyona gelmel"i· (1817) 

Okul Kızı 
Oh i f..ıııarının yıllardır bekle-

dikleri biricik kız mecmuası 

Hakları tapu siccilleri'e sabit ol- ki münakasası 13/Mayıs/937 Per- ı , 
mıyan ıpolekli alacaklılarla; di. şembe günü saat 15.30 d.ı İstanbul-
ğer alıikadarlann ve irtifak hakkı da Tophanede satınalma Komis · · 
sahıp erinin bu haklarını ve husu- yonund.1 kapalı zarfla <:ksilt~esi 
sı:e f.ı z ve masarife dair olan id- yapılacaktır. Tahmin bedeli beher 
dıa 1 arını i!An tarihinden itibaren 
30 ğün zarfında evrakı müsbitele-

rile bir:ikte dairemiıe bildirmeleri 

lanmdır. Aksi t ıkd rde h•kları ta· 
pu siccil"erile sa bit olmıyanların 

satış bedeli p:ıylaşmasından hariç 
kalırlar. Daha fazla. mı ümat a'
mak bte~enlerin dair~mize bu 
işe ait 36-2546 No. lı dosyası ir•e 
ve taf!;)(at verilece~i gibi müddeti 
kanuniyesi zarfında daireye asıla. 
cak açık arttırma şartnamesini oku. 
yabilrcekleri ilan olunur. 

lstanbul Harici Askeri 
Kıt.ıatı ilanları 

makine Ütanbul için 30C'J lira Bur
sa için 3200 Erzincan için 3400 li -
radır. Şartnarr.esi komisyonda gö· 
rülebilır. 

İsteklilerin kanuni \ t sikalar ile 
beraber teklif me<tuolarını ihale 
saatindwbir saat evvel komisyona 
vermeleri. Hepsinin teminatı 1620 
liradır. (403) (1663) 
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Nevi! Çembvrlayn düyunu umu
ıniyeden mühim miktarda masraf
lar ettirdi (360 m.lyonu 211 mıl

yona iııdumiye muvaffak oldu). 
Bunu, la beraber, vergikn de ol -
dukç~ hafifletti. Uç sene içınde but
çeyi 709 milyon ilzerinden muva -
zenelendirdi ve bu sw·etle yirmi 
milyar Fransız frangı tasarruf elti. 

Nevil Çemberlayn 1935 martın
da hilen mail sene için, İngiltere -
nin harptenberl görmediği en iyı 
bir bütçeye sahip olncağını, batı~ 
bütçeden mühim m!ktarda para ar
tacağını da söylemişti. Fakat Al
manya askeri hazulıklara başla -
yınca, İngiltere lıukiımeti de silah
ların arttırmak yo!-ına düştü. On 
iki ay geç olmakla beraber, 1936 
martında silahlarını muazzam de
nebıl~cck bir şekı1de arttırnuya 

15 Nisanda çıkıyor l
lstanbul komutanlığı 1 

Satınalma Komi5yonu ilanları_ -------·--------..rı 
Beher kilosuna b:çilen ederi 23~ 

İstihkam tabur 11 binalarının muh- kuruş olan on bin ilA 20000 kilo sa
tacı tamir olan yerleri yaptırıla - rı sabunlu kösele kapalı zarfla a-

İstanbul deniz yollama müdür -
luğü içın 10 adet Br~nda eşya örtü
sü 2500 kilo motorin yağı 500 kilo 
maden yağı 14/Nisan/1937 Çar -
şamba günü saat 14 de Tophanedı> 
S;. tına!ma KomisyonP~do paz3r 
!ıkla alınacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 1195 liradır. İlk teminatı 90 
liradır. Şartnamp ve llU'l'lunesi Ko
m <vnnda görülebiliı. 

Eş örtüsü ayrı ve yağlar ayr, 
Yıl 1937, Ay 4, GünlOO, Ka11m 154 

koyuldu. 

Yeni Çıktı 

Tahtları De
viren Çocuk 

ÇOCUK ROMANI 

Yazan: ISKENDER FAHREDDiN 

cağından açık eksiltme ile ihalesi lınacaktır. Şartnamesi 230 k~ru -
l 6/4/937 Cuma günü saat 15,30 da şa almak ve örneklerini görmek is· 
yapılacaktır. Muhammen keşif be- teyenlerin her gün komisyona l(el-
dcli 2986 lira 64 kuruştur. Şartna- meleri. İlk teminat mikdarı 3450 li-
mesi r.ergün öğleden evvel Ko 4 radır. İlıale•i 12/4/937 Cumartesi 
misyonda görülebilir. İsteklileri - saat l1 dedir. Münakasaya gire -
1ıin 224 liralık ilk teminat makbuz ceklerin 2490 sayılı kanunun :t ve 
veya m~ktuplarile ıhale gününden 3 cü maddelerinde yazılı vesika -
evvel 9 uncu inşaat şubesinden a- !arı ilk teminatlarile birlikte ff>k-
Jacakları \·esikalarla beraber be!!i lıf mektublarını ihale saatin fen 
gün ve vakti muayyeninde Fındık- en az bir saat evvel Ankarada M. 

oı., "k ihale eclil~bileccktir. İstek
lilerin lıelli saatta komisyona gd
meleri. (416) (19;;4) 

* 

10 Nisan 
Cumartesi 

Vak Hl er 

L~ındi 

ı 
1 v s 'li Cıı..ni 

•• cJ. 

5 31 10 49 
12 16 5 3S 
15 56 9 15 

Akşam 18 42 12 011 

Silahları arttırmak için para is-

BUtUn okuyucularımıza 
tavsiye ederiz lıda Komutanlık satın6lma Komis· M. Vekaleti Satınalma Komisyonu-

yonuna gelmeleri. (1782) na vermeleri. (651) (1707) 

İstanbul asker konağı için yüz a
det su borusur.dan altlı ve ii:Wı 
karyola 13/Nisan/1937 Salı gün. 
saat 15 de Tophanede satınalmr .j 
komisyonunda pa?arlıkla alına 1 

caktır. Tahmin bPdeli 1700 lin
dır. İlk teminatı 127 )Juçuk liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli saı.tte komis . 
yona gelmeleri. (417) (1955) 

Yatsı 20 16 t 35 

L..ii-.lm.~s-•.k.._--...;...3-..46.....;.~---9 04 1 
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lstanbul Belediyesi ilanları 

Festivalde çıkarılacak el ilanlarının 
kapak resimleri için müsabaka 

1 - 1937 lstanbul Festivali için neşredilecek el programının lki 

laraflı kapak rumi müsabakaya konulmuştur. 

2 - Çıkarılacak ~I programının eb'adı 23/10 dır. 

3 - Yapılacak resim lstanbulun bu eğlence ayını tebaruz ettire

cek mahiyette ve en çok beş renkli o'acaktır. 

4 - Müsab•kaya iştirak edenlerden birinciye Yüz, ikinciye Elli 

lira mükafat verilecektir. 

5 - Resimler 5 Mayıs 1937 tarihi~e kadar Belediye iktisat iş
leri M ıdürW:tüne tevdi edi miş bulunacakt r. 

6 - Müsabakaya g,receklcr, mevzu hakkında tafsilat almak üzere 

Belediye lktısat Mıidürlügünü m5rac.ıat etmelidirler. "B •• "l83J" 

POKER ~ 
Tıraş bıçakları 
SERT SAKALLARI 
YUMUŞATIR 

cildi pamuk gibi yapar 

POKERPLAY 
markasına dikkat 

M. M. Vekaletinden: 
332 doğumlu ve bunlarla son yoklama görüp Askerli~ıne karar ve. 

rilmiş ve daha evvelkı doğumlulardan olup muhtelif ~ebeplerle henüz 
askerliklerini yapmamış olan ihtiyat subay yetişecek kısa hizmctlılcr 

!ilerden deniz sınıfına ayrılanlardan gaı risi ehliyctnamclcri dereceleri· 
ne göre aşağıda yazılı tarihlerde Askerliğini yaprna&-a başlayacaklar• 

dır. 936 - 937 ders yılınd~ lise ve muadili ile daha yüksek mektep• 
lerdeo mezun olacl\klardan lazımgelen evsafı taşıyanların da yoklama• 
ları yapılarak Askere göaderileceklerdir. 

Yukarda yazılı şartları taşıyanların sevkedilmek ü1ere bu tarihler· 
den evvel bulundukları yerlerdeki Askerlik Şubelerine mlıracaatları 
ilan o:unur. 

l-Mayıs937 Askeri ehliyetnamesi olmayanlar. 
l· Temmuz. 937 Orta Askeri ehliyetnamesı olan. 
ı.E y lü,-937 Tam ehliyetnamesi olan. 

l-lkinciteşrh·937 Yüksek Askeri ehliy~lnamesi olan. "664,, 1965., 

Nafia Vekaletinden: 
17 Ma)tS 1917 Pazarıe,i günü saat 15 de Ankı\rada Nafi;ı Vekaleti 

Malzeme eksiltme komisyonu oda•ında (3000) lıra muhammen bedellı 

(20) ton IJma demiri açık ek•İllme ile satın alınacaktır. 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parası7 olarak Ankarad.ı. 

Ma:zeme Müdürlüğünden ve Haydarpa~ada Vekalet Tesellüm Memurlu· 

{:undan verilecektir. 

Muv;ıkkat leminat (225) liradır. 
Ek•illmeye gireceklerin 17 Mayıs 1937 Paz.'ırtesi 

malzeme eksiltme komisyonunda bulunmaları lazımdır. 
güııü oaat 15 de 

(736) (1753) 

Mddıle: 4 ı 1 - Ellerin ıızerine madeni varakalar veyahut süs maka· 

manda renkli kağıtlar yapıştırılmamalıdır. Tamamen veya parça 

hal nde lıulunan bilcümle etlerıo üzerine koyun, keçi, sığır, dişi 

vP.ya erkek eli olduğunu gösterecek ufak ve boyalı çinko yaf. 

talar konacaklar. 

/12 •cva çok krçi eti salan kasaplar bu etin dükkinlarında satıl. 

dıgını giıstermek üzere belediyece yaptırılan levhnyı bedeli 

mukabilinde alıp halkın kolaylıkla görebileceği bir yere asacak, 

rı rafında veya üzerinde görünmesine mani olabilecek hiçbir şey 

bulundunılmayacağ'ı gebi daıma temiz tutacaktır. 

Ilelediye zabıta talimatnamesinin 4 ı 1 inci maddesi yukarda 

yazılı olduğu gibi değiştirilmiştir. 

llgıli olanlann mahimu olmak üzere ilan olunur. (B) (2018) 
• • 

Senelik muhammen kirası 240 lira olan Süleymaniyede Elmaruf ma· 

halles nde Tiryaki çarşısı 12 odalı Süleymaniye Tıp medresesi soka. 

ğında 51 No. 938 veya 939 ve 940 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya 

verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesı Levazım Müdür

lügünde görülebilır. istekli olanlar 18 lıralık ılk temınat mektup veya 

makLuzu ile 16-4-937 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulun. 
malıdırlar. (1) ( l 845) 

Beyoğlu Kadastro 
Müdürlüğünden: 

Kadaslro komısyonunca işi bitirilerek maha lınde 26·2-1937 tarihinde 

ukıya konu arak ilan edilmiş olan yeni Kalyoncu kulluğu mahallesinin 

askı müddeti 29 Nısan 1937 larıhinde bitece&-inden bu mahallede gay. 

rımenkulu olanların Beyoğlunda Taksim civarında Kadastro postalarının 

çalıştığı Bekar sokagında 14 No. lu ap ırtmanın ikioci katında asılı bu. 

lunan ilanları tetkik ederek bir diyecekleri varsa • Sultanahmettc Beyo&-lu 
Kadastro müdürlüğüne· baş vurmaları bu kerre ilan olunur. (2004) 

1 lJeniz Levazım Satınalma Komısyonu ilanları 1 
Tahmin edilen ııedeli 78750 !ıra olan 1500 ton mnot 26 

Nisan 937 tarihine rastlayan puartesi günü saat 14 de kapalı 
sarf usulile alınacaktır. 

Muvakkat tcmiiıatı 5187 l!ra 50 kuruş olup şartnamesi 39, 
kuruş mukabilinde komisyondan hergün veri!ir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanuna tevfikan tanzim cdecelı.leri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Kaşımpaşada bu:unan KomisYon Başkan!l.l\'ına 
vermeleri. (2014} 

AÇIK sOz-

Dişlerin abıhayatı 
Hiç bakıl· 
mamıı diş

leri bile kı· 
sa zaman· 
da temizler, 
parlRltr, sıh· 
bat ve tara. 
velini iade 
eder. Gün. 
de iki defa 
Radyolin diş 
m ıcunu ile fır
ça la nan dişler 

sağlamlı~ını ve 
güzelliğini asla 
kaybetmez. işte onun 
bu abıhayat tesiri sa· 
yesindedir ki bugün 
b nlerce ki~i daim1 ve yal
nız Radyolin kullanmakla· 
dırlar. Radyolin dişler için 
bir hayat sigortasıdır. Bu· 
nun ıçindir ki Radyolin icat olun• 
du~undanberi Türkiyede sağlam 

ve güzel diş1 i vatandaşlar artmış· 

tır ve artmaktadır. 

Daima Radyolin 

Türk Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 

~üyü~ O O liradır. 
ıkramıye • 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle (50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır •• 
Dikkat: Bilet elan h r s 7 - 1 s N. 

937 günü akşamına kadar biletini 
değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üze• 
rindeki hakkı sakıt olur .. 

Beyoğlu birinci sulh hukuk 

hllkimliğinden· Hazinenin Agııp 

ve Andirenikos ve heyo~lunda 
Tarlabaşında Çukur sokak 18 
No. da sabık kcmscr muavini 

Şükrü aleyhlerine açtığı alacak 

davasının cari duru5ması so

nunda ı altmış sekiz lira beş 

kuruşun 23.9.935 taribinden 

itibaren yüzde beş faiz ve yüz• 

de beş ücreti vekakt ile beraber 

kabili temyiz olmak üzere müd· 

dclalcyblerd~n tahsiline 12-3·936 

tarihinde karar verilmiş oldu• 

ğundan müddeialnlıler~rn Şük• 

rünün ikamctgabınıu W'-Çlıuli• 

yetine mebni işbu lıülasai hü· 

kiim tebliğ makamına kaim 

olmlk üzere . gazele ile ilan olu· 

nur. (935·1312) 

•• • • 

SEKSl.) LI N , 

Ad~mi 
iktidar, 

Bel 
g~~ekliği, 

Dermansızlık, 

Vücut re 'iHma~ın 
yorgunıegunda 

pek müessir •• emin 
! bir il<'lçt:ır. 

.................... 1111!!! 

Denizyolları 
1ŞLETMESl 

Acenteleri: Karaköy. Köp· 
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarıade 
--•Han Tel: 22740 __ .. 

Trabzon pos· 
taları 

Pazar, Salı 12 de. 

Perşembe 16 da 

lzmir sür'at pos
tası 

Cumartesi 15 de 

Mersinpostaları 
Salı, Perşembe 10 da 

kalkarlar 

Diğer postalar 
Bartın 

lzınit 

.Mudanya 

·Cumartesi, Çar• 

şamba 18 de. 

•Pazar, Salı 

Perşembe 
9.30 da 

•Pazar, Salı, 
Perşembe, Cu• 

ma 8,30 da 

Bandırma ·Pazartesi, Salı, 

Çarşamba, Per• 
şcmbe, Cumartesi 

20 de 
Karabiga 0 Salı, Cuma 19da 

Ayvalık ·Salt, Cuma 19 da 

il 

++DIKKAT••==ıa 
Görülmemiş fırsatı kaçırmayınız : 

Galatııda meşhur 

SE 
Elbise mağazasının tekmil dairelerindeki 

TENZiLA TLI SATIŞINDAN 
İstifade etmeni~ menfaatiniz icabıdır. 

Şu cetvelden bir fikir edinebilirsin z. 

Lira-ian 

Kumaştan pardesüler 11 1/2 

Trençkot 15 1/2 

Gabardin 17 1/2 

Mandelberg 23 1/2 

Muşambalar 11 l/2. 
yazlık beyaz 

Erkek kostümleri 

Kadın mantoları 

Yazlık bayaz 

Kadın muşambaları 

Liradan 

15 1/2 

13 

10 1/2 

Erkeklere ısmarlama ELBiSELER 
iki prova ile 28 1/2 lirada~ - Yaln:x birkaç gün için Galata'da 

EKSELSYOR elbise mağazasında bulacaksınız. 

Çünku ASPİRİN seneler~· 
denberi her lürlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

!esiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat elmişlir. 

A S P İ R İ N in !esirinden 

olmak için lulfen ffi mar· 
dikkat ediniz. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi ilanları 

Muham nen bedeli 11105 lira olan 10000 tabaka klamaço kağıdı, 

250000 tabaka 2 inci hamur beyaz kağıt, 450000 tabaka muhtelif renkte 

2 inci hamur kağıt, 200000 tabaka duruk kağıt, 150000 tabaka gazete 

kağıdı, 20000 adet renkli karton 15 • 4. 37 Perşenbe günü saat 15 de 

Haydarpaşada gar binası dahili,,:leki komisyon tara!ında'I kapaıı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 832 Jir3 Bil kuruşluk muvakkat teminatla 

kanunun tayın ettiği vesikaları, rcsmı gazetenin 7 • 5. 36 gün 3297 No. 

lu nusha$ında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika 

ve Lcklillerıni aynı gün •&al 14 (Ün dörde) kadar komisyon reisliğine 

vermeleri lazımdır. Bu işe all ~artname ve mukavele projeleri parasız 
olarak komisyondan da~ııılmaktadır. (Jb89) 

• •• 
Muhammen bedell 428\l ııı lıra oian •!000 ıntılre yelken bezi ile 

ı 500 metre yolcu vagon korük bezi 26,4.37 pazartesi günü saat 10 da 

H~ydarpaşada g~r binası dahilind~ki komuyon tarafından açık eksilt

me ıle satın alınaca~tır. 

llu iıe girmek. isteyenlerin 321 lira 4 kuruşluk muvakkat teminat ve 

kanunun tayin elliği vcsaıkle bırlıkte eksiltme günü saatine kadar ko· 

mısyona müracaatları lazımdır. Bu i~e aıt şartnameler komisyondan pa· 

rasız olarak dağıtıımakta1ır. (1972) 

Gümrükte eşya satışları 
lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 

Galatadal Koca Musıafa caddesındeki 5 sayılı satış ambarında bu· 
lunJn ıpeklı, pa.nuklu mensucat, manı!atura, c1m eşya, hırdavat, akta• 
rıye, demır eşya, makınala~. tuhJliye, kokular, kanlariye, cezayı tıbbiye 

• ve emsali eşya 12·4·937 gününden ilibJrcn her gün saat 13 den 18 e 
kadar paz•rbk •e ar .ır ma s~rel'erile \'C peşin para ile satılacaktır. Is. 
ıeklilerin bu elverişli satışlardan istifade etmek üzere muayyen gün ve 
saaıte ambardaki satış komısyonu'la gelmcl~ri ve isteyenlerin satıla<ak 
e~yayı her gün görebılecekleri ve evvelce ilanı yapılıp da Refadiye 
caddesindeki satış salonunda satılacağı bıldirilen eşyanın da aynı ambar
da kurulacak komısyonca satılacağı ıılakadarlara i!an olunur. (1973) 

Kutusu 200 kuru• 

BEŞİR KEMAL · MAHMUT CEVAT lnıroı • Pazar 9 da 

Trabzon \•e Mersin 
ı Dr. Hafız Cemal lsıanbul ıkınci icra memur! ... 

ğundan, 

Bir b.lrçtan dolayı haciz altına 

aiın3n Galatada Aıapkapı cadde· 
sınde çeşmemcydan. 294-298 r.lu 
dükkanda muzaik ve künk ve s •ire• 
nın 16·4-937 gününe rastıayan 

Cuma günü saatten 13.14 de ka· 
dar birinci açık arttırma suretile 
satılacaktır. Almak isteyenlerin yu• 
karıda yazısı geçen yerde hazıı

bulıınacak memura baş vurmaları 
il~n olunur. 

Eczanesi • Sirkeci 
Postalarına kalkı' günle. j 

- ri yük alınmaz. "2006 

Zührevi 'f- cikf• hastalıkf;ırı il • ' J 

Dr. Hayri Ömer : Sahıbi ve u~umi ııeştiyatı !dare eden 

Öğleden sonra Beyoğlu Ağacam 1 Başmuharrir 
karşısında No. 313 Te:eıon. E.lzzet 

1 43586 ... ı 
Basıldı'" 3er: Jlfatbaai Ebüzziya 

(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassıst 
Pazardan başka günlerde öğle . 

den sonra saat (2,5 tan 6 ya kadar 
1stanbulda Dıvanyolunda (104) nu
maralı hususi kabınesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesı 

günle: i sabah c9.5 - 12> saatleri ha· 
kiki ftkaray~ mahsustur. Muayene
hane ve ev te:efon: 22398. Kışlık 

leJe(on: 21044. 
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