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Başvekil dün akşam Belgrada gitti 
lnönü, Türk ve Yugoslav gazetecilerine 

Mühim beyanatta bulundu 
Başvekil dedi ki: "Umumiyetle Balkan mi
sakı azası ve hususile Türkiye - Yugoslavya 
münasebatının beynelmilel anlaşma· ve aklı 
selimin en esaslı rükünlerinden olduğunu 

. ' açıkca göstereceğiz,, 

~'----------------·--------------------------J 
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Dünkü mülakatlar 

Türk; .Yugoslav dost~u~~ ebedidir\ 

K 1 
Beynelmilel sahadaki nüfuzumuz 

ltalya 
Bir anlaşma ya

pılması için 
Fransız elçisi dün 
R. Arasla görüştü arşı ama olduğundan çok görülmemeli fakat: 

Ve uğurlama T evazuumuz istihkar 
Tezahüratı edilmemelidir 

Başvekil ismet lnönü, harekt'tin• 
cien biraz evvel Perapalas'ta Yıı· 

goslav \'C Türk matbuatı mümes
silierile Anadolu Ajansının bir mu. 
harrırini kabul ederek şu beyanatta 
bulunmuştur. 

Romanya nezdin· 

~:~::'b1:ı~~b.!~;· i Elçi: Türk Fransız 
Bl.kreş, 10 (A. A.) - Havas •d nK f •• 

ajansının muhabirinden, _yenı en 1.vıon ro 
Salahiyettar mahfeller, Roma 

ile Belgrad a rasında imza edilen h al e g e l m e Si 
pakta benzer bir ltalyan • Ro· 

men paktının akdedilmesi için İçin ça/ı-

1 

hiçbir müzakere cereyan etme- ı 
diğini temin etmektedirler. şıyorum, dedi 

Bununla beraber Üniversul ga• 

susta Bükreş hükumeti nezdinde makta olan Fransaoın Türkiye Bü· 
kapılı şekilde b:m teşebbüslerde yük Elçisi Ponso dün sabahki 

dostluğunun 
günlerindeki 

Başvekil İsmet İnönü yan,nda 
refikaları bulundugu halde dost 
\\ı.ııosı.w~·anın Başvei<ı·. ve Hari
c·n Nazırı Dr Stoyadınodçe ia • 
d~ı zıya rette bu!uıımo k iç n Bel -
ı:ıı-aJa g.tr1ck uıcrn bu sabah hu -
•'l .: trenle Ankarad;n şehrimize 

l)<.mıştir. Şehrimizde bul ını:.n Ila
t cıye Vekil. Tn •ik Rü tu Aras i · 
ı~ Mnlıye \ ekclı ı· uat Atır~Iı. oto
mu' ·lk P re ıdcrck İ met i
,' ı.nı.i \ ı .ı t huc ıc...ında k •• rsı 

"Yogoslavya'ya içimde buyuk 
bir sevinçle gidirorum. Hareke. 
timden biraL evvel fevkalade ola· 
rak toplanan icra vekilleri heyeti, 
Yugoslav;·a'ya Türkiyenin samimi 
r1nda~ bağlılı~ını iblSğ elmcği 

bı•nden iıted'. Son dak ıkad a bü · 
yük şdinı Rci•icunıhur Atatürk 
bana verilen vazife ile yakından 

alab ~öslercrek bilhassa Yugos. 
lavya ile Türkiyeyi bağlayan ra· 
bıt.ıların •aıtlamlığını tebaru1 el· 
tirnıek lu:funda bıılunmuılardır. 

1
,

11 zetesi, ltalya büHlmetinin bu bu• Bir müddettenberi Pariste bulun• 

bulunduğunu bi'dirmektedir. ekspresle Paristen şebr:mize ırelmiş, i--------------•i saat on bire doğru Para palas oteline 

D • giderek Hariciye Vekilimiz Tevfik 

1 ·~,şı~r fır. İıaş,-ckil l met inonu, I 
l!ayd&rp • .ı i •asy .unda V J\ı Mu
hıttın Ü t.:;ıu •• ; olan bul E:umaıı
<iar. Gcncr.J II.Jis, J, ııp AJ:aclc -
nıisi Kumand .. nı General Al: Fu~ı, 
'.rcakya Uurmmi Mufct.ı" Gene -
ral Kiızım Dirik, Duna~'lla Kµ -
ın '· :1arı Aw • .ı: Şük•·t Okan il<' 
Yu"'oslav >l: r t ... rk ;ıı lıir çok gr· 
tıerul~cr ve JiJcr .t.. vat t cıfınd..:ın 

k.. ıl"nnıı :ı i rnt. .. İtıoı ı trcn -
de•1 int:ık'~ctı s011r::ı kı - ... ı LUl k~1r · 
Şılam.ğ.ı ı;dcr.kr•• 1,ircr l.·r.r d 
lcrini ~ı n1ış ve. kc ıdılcrH c i,t -
faıtu bulunıru. tur 1 

Bu sırada istac:ycndd .)ı..l:ıın re ... - l 
lllir11 ifa crlrıt bir kıt'a asker \'e po- f 
lıs müfrczcsinı tef• iş ctınş ,.c .Na- ı 
Sifi z?• dıye hatırlarır:ı sc1rnıJ.Ş -
tur. Ba vck1ı.in bu ~aliPc (!Erci< 

as~trler \ e gcrC'ksc palitdc r " - s'-1.t;. 
olun d:yc mul._b~1cde bu!..ınmuş

larcirr İstasyonu doldurar bınlcr -
ce halk w mekt.'pli de B nkı ı 

Yaşa, Yarnl diye hağıxur.ık s<'lam -

Bn•vekilimiz kerıdisin i karşı/ayar .. 
"""' /ar arasında (Drranıı ikiııci sayfada) 
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Berlinde ecnebilere 
hic.viyeler dağıtıldı 

Hicviyelerde "Alman hürri yet 
fırkası,, imzası atılmıştı. 

Pcrlın, 11 (A ı\. ) - Berlin'<leki 
ccıeLi matb uat mume•sillerine d ün 
meçhul bir }trdeıı "Alman berri· 
y<t parlisi. iınz1!ı bazı hicdyel•r 
gönderi'.m şiir. 

Sa al.iyettar m~hıeller bu lıicvi

)'c!criı. ecnebi mcmlcketlerdea ağ; 
lcbi ihtımal komünistler tarafından 

ı. önderildigini söylemektedirler. 
P.u hicviyderin zarfla rının bir 

kısmına ecnebi pulları yapıştırıl· 

mıştır. Bir kısmı da kaçak ılık su· 
suretile Berline gönderilmiştir. 

Zannedildiği ne göre, bu hicviye
leri ~öndermek ten maksad, Alman 

milleli:ıin hakiki fıkirleri hakkında 

ecnC.ıi m~ml eketlerde yanlış bir 
kaııaat uyandırmaktır. 

FiJhgkika Lunların 

bu1t mümessil erine 
rilmi$ oldukları bu 
edilmektedir. 

ecnebi mat. 
nıçi~ gönde· 
suretle izah 

Bu tahr:kat, l.ir propağanda va;ı. 
tası olarak dahil,Je şimdiden aka

mete mahkünıtlur. Çü.ıkü hicviye
ler pek bar iz yaldnlarla doludur. 

Bu işe hiçbir ehemmiyet atfedil
medi~i içi n husu•i takibat !yapı l . 

masına maha l görülme mek tedi r. 
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1 mışlar, İ;met İı (jpfı de şapka•ı -
Ilı çıkararak bu seliımlara mukab · 
lede bulunmuştur. Bunda.., sonn 
istasyondan Kadıköy ,·apurı.na rıc
Çilmış \'e Ba~vckil İsmet İnönii 
J<:.jprüyc çıktıktan sonra yanındJ 
Hariciye ve Maliye Vekilleri ol -
dugu halde otomobille Pcrnpola• 
<ıtefine giderek islırahatte bulun -
ınu~lard ı r. 

Başbakan öğle , emeğin i Perap1-
last• ı emiş ve ögledc n sonra bm 
bu.,•si ziı•areller kabul etmi~tir. 

Ankaragücü dün Güne
' şi 2 -1 mağlup etti 

hglllz sefaretinde 
lngi İ l sefir i l!met lnönüyü bi r 

l:oktey partisine d avet etmişti r, 
( Dcı-amı ikinci sayfada) 
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Türkige-ltalga 
l'Ylüzakereleri 

Türkiıe • ltalya arasında Mi· 
ıano mülakatınd an •onra başlayan 
d ıplomatik mü zaker ler tnüsait i rı
kişa:la r a•zederek d evam etmek· 
tedır. l:lazı me~e l eler üzerinde tam 
hır anlaşma v ku bulmuştur. 

Kont Cıano'nun Anklra seya. 
hali te•hhur etıııiş oJm,kla berdber 
bu se~·nhatin a vukuu da 
rııuhtemel ı ö ril ir. 

Roma, Bel ~ siyasi faa-
liyet le ri <le eh *'-~ile l kip et• 
tıı ektedi r. • ,ı;, 
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Ank aragilcü • Güneş maçından bie in lı ba 

[Maçın t afsi latı spor kl!mımız da d ı r] 

n zyo a 1 Rü1t u Aras taralmd•n ka b ul o lun-

T of • muştur. 
afi eSl Sefir, Rüşdü Arasın yanında bir 

Y e n i d e n t enzll6t yap• 
m ak lmkansnı görüldü 
lktısad Vekaleti yaptığı uzun 

tetkiklerden sonra Denizyolları ida· 
resinin 9u7 yolcu ve ııa vlun tari· 
lelerini ha7ırlamıştır. Ankaraya gi· 
den Umum müdür Sldettin tarife. 
leri bır iki güne kadar şehrimize 
getireccktır. 

Hober verildiğine göre, Deniz 
yolları idaresinin geçen seneki za· 
rarından sonra tarifderde yen i bir 
tenzilat vapmak imkansız görül· 
muştiir. Yalnız gerek ihracat mal• 
!atının nakli ve gerekse toplu bir 
halde yo!cu seyahatleri için kolay• 
!ıklar ırfüter imiştir. Tarifeler ma• 
dsıa tatLike ba~lyanacaktır. 

Şarkta değişecek 
Vali!er 

iki yen i lis t e hazırlanıyor 
iç Bakanlığı Şark vılayetlerinde 

yapacağı yeni değişiklik lere ai t 
h.azırlıklarını biti rmiş gibidir. Beşin· 
cı umumi müfettişliğe lı mir vali•İ 

Fazlı Güleçin tayini muhtemeldir. 
Bununla be raler vekalet •arktak i 
vali!••. ve ~aymakamlarla diğer ida· 
re amırler ı arasında da gen • ş mik• 
yasla değişiklikler yapmak kararın· 
dadır. Garpten nakil olunacak va• 
U:erio listesi hazırlanmıştır. Kayma• 
k af!'lıklara da iyi sicil alm ış tecrÜ• 
belı kaymakamlar gönderilecek tir, 
Bunla ra ait listede hamlanmakladır. 

Spor Kurumu Baş· 
kan vekili istifa etti 

Tiirkspor Kurumu As Başkanı 

ve Beyazıt saylavı Halit Ba}Tak, 
vazifesinden istifa ctmi•tir. Yeri -
ne Dağcılık Federasyonu reisi Er
zurum saylavı Şükrü Koça tayin 
edilmiştir. 

Rus yada 
Tevkifler 
Gizli polis teşkilatında 
esnslı t asfi y e yapılıyor 

(Yazıoı 2 ııd sahifede) 

buçuk saat kadar kalmıştır. lılüla. 
katın son kısımlarında Hariciye 

1 

(Dcı:amı ikinci sayfada) Fran.ız elçlıl 13. Ponso 

'"'i;p·;·~y-~d'~""i~'ii~;""Ç~k'"f ;~·~· 
bir vaziyete düştüler 

Bir noktada asiler çember içine ahndı
lar. Alman vapurlarile gönüllü ve silah 

gönderilmesi yasak ediliyor 

Milisler ıiperltr<lı ıapı ııgor lar 

Madrid, 10 {A.A.) - Merkez 
cephesi: Hükumet kuvvetleri şid

detle harekete geçerek asilerin ba
zı mühim mevzilerini işgal elmiş • 
!erdir. 

Hükümet tayyareleri de hareka
ta iştirak ederek asi kıt'alarının 

top!andıkları yerleri bombardı· 

maıı etmekte ve bunlara büyük za. 
yiat •·erdirmektedirler. 

Asi kuvvetler G~rabilas tepesini 
tahliye etmişlerdir. Üni\·ersi!e ma
halles, nde bulunan fısiler, hıiku • 

( Deramı ikinci sayfacla) 

161-HA YAT 
. DENEN 

Yeni 
OYUN 

Edebi Tefrikamız-
Senenin en kuvvetli 
ve en güzel romanı 

1 Y A·KINDA BAŞLIYORUZ 
,m.-;AZAt--J : NUSRET SAF~ COŞKUN 
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Başvekil dün 
şam Be!grada 

ak
itti 

s t) z -

İnönü Türk ve Yugoslav gazeteci
lerine mühim beyanatta bulundu Mezar ziyareti İŞİ l RusyadaJ 

(Birinci sayfadaıı devam) 
Ankarada ve lsıanbulda bii

tün halk, bana tevdi edilen 
bu vazifeden fevk•lade ınem. 
nun olduğunu "östermiş ve bütün 
teıabüratile Yu"oslav milletine Türk 
milli sempatisinin bildirilmesini is
temiştir. Bunlar, bütün Töirk 
ınil'.elin o tek bir kütle halinde 
Yougosbvyaya seyabatiır.iz esnasın 
da sadakat hislerim zin teıabürab• 
na iştirak edeceğine beliğ emmare• 

ledir. 
Bu do•tane tezahürler esnasında 

şi}pne yok ki Türk ınillctınin bu 
hissi a'akası, bütün dünyanın na· 
zan d•kkatini celbetmekten hali 
kalmıyaca , tır. 

Yugoslavya'nın yüksek dev'.d 
adamı, Türki)·e'nin sam mi dostu 
Başvekil M. Stoyadinoviç'i bir an 
e-.\el ~örmeğe sabırsızlanıyorum. 

Dost Yugoslavya'nın başvekilinin 
memlcke•imiz efkarı umumiyesinde 
yarattığı iyi tesir o derecededir ki 
h a tırası ha:a canlıdır. Yugoslavya 
devlet adamlar.nan yüksek mezi. 
yelleri bizde daima la~dir edılmiş 
ve LÜ} ük lir iı.mad ıe:kin etmiştir. 

N.ıibi Sa:tanal Altes Prens Pau•'a 
ş hscn saygıl ı r:mı arzedebileceğ•m· 

d~n bilhassa bıiyük şeref ve saa• 
det duyuyorıım. 

Ben ve arkadaşım Hariciye Ve• 
kili Dr. Aras, Yougoslavya'ya İç· 
ten ve dostça konojmıya gidiyoruz. 

Türkiı e ve Yougoslavya Balkan 
n i••kının başla n gıcından teri en 
sadık atalarından buluomu lar ve 
her fırsıı.tıa, Balkan rr.isakınm lak· 
viyesi için çalı~mı~Lt.rdır. 

Bugiinkü vaziyetler içinde Bal· 
kan mısakı, Avrup ı için her zaman· 
k ndea kıymeıli olan sulhun es•s 
teşekküller nden 1 ri olmuşlur. 

Karşı ama 
Ve uğurlaına 

( 1 nci sayfadan deı;am) 
Başbakan saat 6,~ da lngi.ız sara· 
yına gilmış ve bu davete icabcl 
eırr.i 1 ti ·. 

Harici~e vekıli Eay Tevfik Rüştü 
Aras dn Bışbakana refakat el• 
mış:ir. lngil.z sarayında dostane 
hnsbühJller yapı' nı ı~, samimi Lir 
hava içiııde vakii ge\"rı:n İştir. 

Sirkecide 
Baıbakan lnfilız sar,.)· ından Pe· 

rnpl a•a gıderek islirilhal etmiş 
ve akş•m yemeğini de Perapalas 
da yemı)lir. Basbokan, relikaları 

ve Boy Tevfik Rüşlü Aras •aat 
dokuzdao sonra otelden ayrılarak 
S r~eci isluyonuna gelmişlerdir. 

Bayraklarla donanmış olan i tas· 
yo'1d.ı kalabalık bir ha:k birik· 
mişti. Ba}bakan gara giderken halK 
şıddetle a.kışlamış ve ismet lnönu 
selam vererek i:ı 1 tlarda bulun· 
muştur. Bir ~;'• aske~ v~ bir P?lis 
mülrczc.i se < m resmını ıfa elmışıır. 

Başbakan ' relikela•ile Bay 
Tevfik Rüştü Aras trene girdikten 
sonra halk tekr r •yaşa 1 n seda la. 
rile ismet 1 Ö'Ü)Ü candan tezanu• 
ratla uğur amıştır. 

Yugo•lav, lıalyan, lngi!iı ve Fran. 
sız sefırlerile sefaretler erkanı, 

Tr ık ya um mi n.üfettışi General 
Kazım Di ık, vali, şehrin izdeki 
resmi dai·c amirleri, belediye ve 
par i erkanı Başb"kanı 5ırkeci is
tnsyonunda teşyi elmıştır, 

Yugoslav gazetelerinin 
ne,riyatı 

Belgrad 10 (A.A.) - Tiirk gaze· 
tecilerinin Belgradı ziy:ırf'tlf'rı mu· 
"lla.•cbetile neşrr.ttigı uzu o bı r ma· 
kalede Samuprava ı;:azetcsı, ezciım· 
le şeyle yazmaktadir; 

. Hükumet merkezindeki bulu -
ran Türk ı;Jzetecıleri, P<'k haklı o
larnk Turk efkarı umumiyesinin 
en saliıhiyctt~r mümessilleri ad· 
dcdilmektcdir .• 

Bu gazr.te. bundan sonra büyük 
mikyasta inkl~af edip modern dev
letlerinkinden hiç aşağı kalmıyan 

Türk gazeteciliğinin kazandığı mu
vaffakiycttcn bahsederek şoyle de· 
mcktcdir: 

cBugün Türk gazetecileri Tür • 
kiycnin kıymetli Başvekili ismet 
İnonıinün hükümct merkezimize 
yapacagı seyahatin müjdecileri -
dir. 

Bu scyahatlerınin siyasi ehem -
mı~ ct'ni tebarüz ettirerek kendi -
lenni hararetle Sl:'liınılıyoruz. 

Biz, Balkanlarda sulh ve saadc-

Umumiyetle Balkan misal" aza!I 

ve hususile Türkiye Yugoslavya 
münasebetinin beynelmilel anlaşma 

ive aklıselimin en esaslı rükünlerin• 
den olduğunu açıkca göstereceğiz. 

Türkiye ve Yugos avya'nın Av• 
rupa sulhunu halde korumak ve 
atide onu tehdid edecek hadisata 
karşı !-oymak uğrunda değerli biz. 
met sarleıtiklerine kaniiz. 

Beynelmilel sahadaki nüfuzumuıu 
olduğundan fazla görmek istemiyo
ruz. F ak.t lcvazuumuz istıbkar 
edilmemelidir. 
Açık sözlülüğümüz, dürüsUü~(i. 

müz ve bilhassa münasebetlerimiz 
her türlü suiniyetten varestedir. 

Bu itibarla kendimizde, müşterek 
siyasetimizden müfiehir olmak hak· 
kını görmemiz kolay anlaşılır. 

Vasıtanızla dost Yugoslav mal· 
buatından buyük Yugoslav millet• 
nezdinde Türk miiletinin en sami· 
mi hissiyatının tercemanı o·masını 

rica ederim. Yugoslav matbuatı, 

Türk efkarı umumiyesinde layık 

olduğu mevkii bilıakkın ihraz el· 
miştır. 

Almanya, A-..usturya hüküme· 
tine g9zetelerin neşriyatından 
dolayı mazeret beyan etti. 

Berlin 10 (A.A.) - Alman lıtilıbarat bürosu tarafından neşredllen 

yarı resmt bır nota, Hitlerın akrab~tarının ır.eıarı meselesinde mal• 
buaıın Avusturya'ya yap:•2'• 4ıddeth hücumıar do'ayısi:e mazeret beyan 
etmekte ve bu b;\dı~elerın, Von Papen ile A•osıurya bukümet: arası'l

da 29 Martta yapılan b•r mü'ikat ne!ıceı:n1e !uçıucun affedılmesıle 

kapanm14 oıdu~unu ııave eylemektedir 

• 
ış 

• • • 
Yunanistan da bayramı 

Atina, 10 (AA.) - Yeni b•r kanun ıle her •ene n;sa,,,n a'Jn h''~ası 
"amele rekabet haflası,. ve mayısın birlncı ei:nü de "'§ bavramı,. olkrak 
kabul edilmiştir. 

• • • 
Brükselde Başvekil Kazanıyor 

Brüksel. :8. (A. A.) - Son saaılerde vukubulan had.seler, Van 
Zeeland'ın buglınkü inlihabalta Leon Degrelle'e karşı muvaflakıyclıni 
lemin edecek mahiı e te<lir. 

Evve a, Malines baş piskoposu Van Roey, mJtbuata rckiste'l er aley• 
binde bir beyanname vererek bütün katol·kleri Van Z!eland'a rey ver. 
meıte davet etmiştir. 

Sonra "Ateş haç. reis', Reksiste'lcrin f:am~n nasyonalistlerile bir• 
lcşmesiııi tasvib etmemiştir. 

Tevkifler 
Glı:ll polis teşkilatında 
eaaah tasfiye yaıulıyor 

Para! (Hususi Muhab r·mız· 
den) - Fransız gazele'eri, R k<>f 
Butıarın ve Y.goda aleıhıne Ma•· 
kovada lıazır:anmakta o·an üç~ncü 
s·yasl muhakeme miınasebeti!e, 
Ru•yaya aıt pek çok yazılar yaz• 
mak tadarlar. 

Tevkif o1unun G. P. U. leşki· 
·alı eski reisi Yaııoda'nın muh•· 
kemesi hafi olarak cereyan ede. 
cektir. Çiinkü Yagoda, bır çok 
devlet esrarını bilmekte oldugu 
içın bunların a'cnen ifşa olunması 

doğru görülmemektedir. Posta, tel
graf komiseri olan eski G. P. U. 
teşkil.Hı reisini, geçen Cumartesi 
gunü Dahı iye Komiseri ve G. P. 
U. nun şimdıki reisi Eınf bizıat 
tevkif etm.ştir. 

Yagoda tevkifi esnasında muna• 
lefette bulunmamış, yalnız Lüo
lenka hapishanesine rönderi :me· 
mes:ni r .ca etmıştir. Oııunla bir• 
lıkte, ;evgilisi Ester Lüriıe de ıev• 

Avrupa sulhu ve Ba'kanlılar 

arasında teşriki mesai lehinde 
daı ma çalışmagı bilmiş olan dost 
nıcm'.eket m ıtbuatınıo vataıp rver• 
lik ,.e duı endişliğıni <la ima takdir 
ellik. Her iki taraf matbuatının 

kendiii~inden birbirini anlayışı iki 
m<mlel.elin mii.t işlerine ve mii~· 
ltrek davalarına her vakit faydalı 
o:mu~tur. 

ispanyada asiler çok fena 1 

bir vaziyete düştüler 1 

kıl olunır. uştur. M~vkurl ırın sor• 
ııusu askeri bakimier tarafından 

vapılacaktır. Çünkü, Yagodaıın 
G. P. U teşkilatı içinde pek çok 
taraltMları bulunm . ktadır. 

Fra.ısız gazete'eri, G. P. U. teş. 
kiiaıından ve po•ta telgr.ıf memur• 
ları •rasından pek çok ki nse'erin 
de tevkif olunduguno ve hhki~a. 

Çoktanberi İçimde güzel mülte• 
fik memleketi ziyaret etmek arzu· 
su v rdı. Bugün bu arzunun taha'<· 
J,ukı;,dan do a;ı duyduğum zevk 
ve hcyt'C n kolay ıu.Jaşılır. 

Kardeş ve mutıefik mıllclin en 
saıni., i sa -.. det ve ta ali temennile· 
ıııc zı kabul elnc•ıni d•ler m. 

Dünkii 
Mülakat1ar 

( Bırinci sayfadan devam) 
•iva•ası müsıeşarı Numan Rifat 
Menemenci oğ u da hazır bulun• 
muş~ure 

Sefir, H aric'ye Vekilimizin ya• 
nandan çıktığı 2"man biraz yorgun 
ve dü~ünceli rörı.nüyordu. 

Bu sırada 1 ürk Fr.ın.,z dostluğu 
ve Su·iye hııdudunıuzd kı hadise• 
lere dair kendİ•iııe sorulan muhle
iil suallere şu cevabı vermiştir: 

u_ Gazetelere söleyccek yeni 
hiç bir halıNimiz yok. Sorioe bu· 
dudunuıd,,ki hadise ere dair maa• 
lrscf, şayi•ların haricinde bir şey 
sö v leyeme > eı;eğim. 

Türk ve Fransız doslluğunun ye• 
niden M,ınlrö koni ransı günlerın· 
d,kı hale gtlmesini lemennı edcrım. 
Buoun için çalışıyorum. 

Suriye de Fransız kuvvetlerinin 
manavralar ı aplığı hakkında.ci aua• 
lini7.e de bir şey diyemiyeceğım, 
yeni geldim. Yolda bulundugum 
e'nada gelmiş olan bu haberler 
haklünda hiçbir fikrim olamıyaca• 
ğı ı.ıbıidir. 

-Bir noktada asiler çember içine ahndı· 
lar Alman vapurlarile gönüllü ve silah 

gönderilmesi yasak ediliyor 
[Birinci •ahı'ıcclen devam] 

m elç•l e•in ilerlemesi üz~rıne tcc -
rıt ed imiş bır vazıyettc kalmışl ar· 
ctır. 

CarDbanchel • Bajo'nun Mil , ıer 

turz.f1ndGın l geJi n l· tJC'C' S ınde a sı -
le,• Car o banclıel - Alto'yu tahlı ye 

• Hm<:k mecburıyetinde k almışlar -
dır 

Madrı il , 10 (A.A.) - Hüklımet 
tan areleri'lın Malagayı bombar
dıman etmeleri netfcc~inde bir gc
mı • n ın çı mı' e :; denit tay· 
yor esı h 'Jrap olmuştur. 

Tayyareler ayni zamanda Hu
esc .. ·mm takasında taarruza ve Ni· 

ve l dd Rıo Coma'yı da bombardı -
mor. etmişlerdir. 

Hılkümet kıt'aları Aragon cep • 
h~s1J1de Aloubicrre mıntakasmd.ı 

b•zı milhim mevziler zaptetmiş -
terdir. 

Topçu, şimdi tamamen muhasa
ra edilmiş olan Hucscayı bombar • 
dıman etmiştir. 

Adjoca yolu, cumhuriyetçileri'l 
ateşi altındadır. 

lsp,.nya sularına gön• 
derilen A!man gemileri 

Berlin 10. (A. A.) - U-25 ve 

U-27 num.,r~ 1 ı lal ı telbah·r 1 cr. af. 
mdn Lıcar,.l gen:i: ( rı n ı l ıı m! v c eden 

de .. iz kuvv, tlerını l1kvı e ve "•'· 
ırıan mınl kasınd a . kootr'll ıcra 

elırek uzere hpan1a~a lıdltltet el• 
m şerdir. 

Gönüllü ve si'Ahlar 
Alman vapur! rıyl"1 

Gönder·ımiyecek 
Berin, 10 (A.A.) - A 1manya 

kanunlar bu .leninde neşred•fen ve 
l il ı..rc t tbık edilecek o'aıı bır 

kanuna gl)re, dahil, ııarbe iştırak 
etmek Üzere J, p ;nya Ve)a musıem• 

lekelerıne g·tmek isteyen gönGllü. 
!erle bu yerlere 2önderilmek i<le· 
ni.en harp ma1zeınesinin A'mıın 

ticaret vapurlarıie nak i yasaktır. 

Bu kanuna muhalif hareket eden· 
ler, hapis veya 100,000 m rka ka· 
dar para cezasına çarpılacaklar• 
dır. 

Münakalat nezareli, lspanya'ya 

giden Alman ticaret gem:lerini 
kontrol etmek için lazımge en ted• 

birleri itli haz ed~dcek ve harici} e 
nezareti de kimler n gönüllü ve 
ne g·bi eşyaların harp. malzemesi 
add di me i liiıımge'eceği hakkın· 
ela bır kar r verecektır. 

Dünya milletle-:F ransada 
ri reisleri Zabıta filmleri 

Sınıyorum ki Turk ve Fran<ız 
noktai nazarları telif edilem'm•k 
tal.hsizliğine U\l'ramı•acaktır .• 
ltalyan elçisinin ziyareti 

lıal .ının T, rkiyc büylık elçisı de VOll' J".eranSl •' 
di.in Parap;l;as olchne R'C!mı~ ve ~ ~ J ~ 
H ırici e vrkılimiz tarafından ka· ı t 

Menedildi 
l:lerlın (Hususi) - ngiliz Ley • 

hııl o'ıınm•ı,tur. 
ı--------------- beristleri lıderi Corç Lansburi, bir 

tın l.<:mf'lı olıın Bı.Jk;.n V:<anudü • 
nim muclafılnı add~ttı~ım11. hm•t 
lnrıniı, SRl<ı yadınoviç ve Ac~sın 

kıvmellı mes~ı arkadaşları olan 
Turk gazet.<:cılHini k;.bul etmekle 
b;,,htıyar1z.> 

Bc·lgrad, 10 (A.A.) - Yeni Tür· 
kıy<• ısmı altında Pravda gazetesi, 
Ankara mulıabırının bır mektubu
nu ncşrHmekledir. P.u mektupta 
bıiha<sa sön 10 senP zarfında Ala -
turk'lıo islah&tı say<>.sınde Turk , 
\erın her s:.hada gayri kabili tasav· 
VUI' ve okıllara hayret verecek bir 
hamle yaptıkları kaydedılmekte 

ve Atatürk tarafından vücude ge
tirilen muhtelif ve müleaddıt ısla. 
hat hah edilmektedir. Mektup, şu 
cümlelerle nihayet bulmaktadır: 

.Türk milletinin şefi, her teşeb· 
bı.isünde' muvaffak olan enerjik bir 
adamdır Bütün Türk milleti onun 
faalıyetıni tasvip etmekte ve mem· 
lekctin saadeti için kendisıne yar· 
dım etmektedir. 

AtatJrk, bütün kuvvetini, muka
yest kabul etmiyen bütün· er.erj si
ni ve bütün yüksek meziyetler<ni, 
ilk safta gelen muasır medeni dev· 
leılere mcn.up mılletlerden biri 
olına•ını istediği milletinin saade· 
tine hasretmektedir.• 

cihan konferansına Almanyanın 

ıştajıkini temin etmek maksadile 
bıı ay ıçınde Berline gelecektir. 

Lansburi dünya sulhunun muha -
fazası için bir cihan konferansı 

toplanmasını istiyenlerin başında 

bulunmaktadır. Şimdiye kadar 
Ru,velt .ile göruşmüş ve ~merıka· 

nın muvafakatini almıştır. Bu tek· 
lifi Hitler de kabul edecek olursa 

bütün dünya devlet reisleri bır 
konferans akdedecekler ve cıhan 
sulhunun korunması çarelerini a· 
rıyacaklardır. 

• • 
Çekoslovakyada 
Grevler 

Trağ, (Hususi muhabirimizden) 

- Çekoslovak fabrikaları gece 
gur,dilz çalışmaktadırlar. Büyilk 

0

sipanşler alan fabrikalardaki a -
me\elcr yevmi elerinin fazlalaş • 
tırılmasını istemektedirler. 

Brantenandaki fabrikalarda ça • 
lışan binlerce amele istek!erinin 
kabul olunmaması yüzünden grev 
ilan etmişler ve fabrikaları işgal 

etmişlerdir. 

Paris, 10 (A.A.) - Dahiliye Ne· 
2areti, zabıta filim!erinin .Fransa
da gosterilmesini yasak etmiştir. 
B.ı kararın sebebi, Fransa'nın ce
nubunda seri halinde vukubulan 
haydutluk vakalarıdır. 

Bu havalide haydutlar ezcümle 
banka tahsildarlarını Amerikan 
tıaydutlarını taklit etmişlerdir. 

• • Cezaylrll tahrlkltçılara 
kar,ı tedbirler 

Paris 10 (A. A.) - Malin gaze. 
tesi, müsttmlekit müsteşarı Anba. 
nııı Ce.zaıirde yaptığı seyahat bak· 
kın·fakı beyanatını neşretmektedir. 

Anbanııı kanaatine göre Ceıa• 
yarde şiddetli tedbirler almak ve 
talır·katçı:arı mutlak surette tenkil 
etmek lazımdır. 

M•zkCır gazete Cezeyirin bugiln 
valıim bir buhran geçirmekte ol· 
doğunu vazm,kıadır. 

Berlinde nekadar 
işsi;ı: var? 

Ber1in. 10. (A. A.) - l?•iz1erin 
mıkd m 366 000 karhr lzalmışlır. 
Bu mıktar, şimdi 1,245.000 kişiden 
i arettir. 

Londra elçimize 
Ziyafet 

Lqsdra 10 (A.A.) - Hariciye 
nazırı Eden, dün Türkiye selirile 
bazı resmi zevatı akşam yemeğine 
da,•et etmiştir. 

tın devam etmekte olJp Moskova 
m~rkez telgrafhanesi d.rekıörü de 
mevkull.ır arasında bulunmaktadır. 
Posta tdgraf komıseri sıfatile, 

Y ıgoda, hükumete Politbüro ara. 
sındı cereyan edeı bt:tün muh ; . 
beratı tizli olarak koııırol altına 
aldırmıştır. Evinde yap hn tahriyat 
esnaMn .l.ı Ya~orla'nı ı ecıelıi bir 
b mkaya yalırd ğı 8 O bi,ı dolar.n 
çeki bulunmu,ıuı. 

l>.i ci sıyas i muhahmede ınah· 
küın edi .<n eski Lo1dra askeri 
ala>e•i Ge•ıeral Po tn:ı Mareşal 
Tuhaçe vskıııın yakın adamı oldugu 
içın rakıl;i o ;ın Yagoda taraluıdan 
iltıraya kurban o;dugu anlaşılmış· . . 
lır . Son h.ıLerlc re r.öre, G. P. U 
leşkiliıtıntlan otuz altı zaoit Stah• 
nırı verdiği emırle tevkif oıunmu~ 
lardır. 

Posla Te' graf komherii,2'ine 
P.e enski ve muavinlık erine de 
Vl.tdimir Roma.,ovski ile ParaMki 
ta,in olunmu,ıardır. Kızıl ordudan 
olan bu zevatın ış başına getırı • 
meleri Kızıl ordunun Lütiin vaz~
yele bakım olduğunu anlatmaktadır. 

• • 
Romen prensi 

j Hakkından 

1 ~~= fo~~!~ - Kralın bi· 
rıderı prens N ı, oias, bundan 6 av 
evvel saray nızamatına mugay.r 
olaraK evlendiği ve zı:cesinı boşa• 

mak ist• me:liği için niyabet mec• 
lisince bütün hukukundan mahrum 
edilmıştir. 

• • 
Musolini 
Ve Hit1er 
Yakında buluşacaklar mı? 

Roma 10 (A.A.) - Prcp ıganda 
Nezareti, Mu.solini ile Hıt er'in bu· 
luşmalarının ihtimal baricınde ol· 
madıgını kaydetmekle beraber iki 
devlet reisinın yakında Gode!berg'· 
de bir mülAkat yapacakları hak· 
kandaki haberi tekzip etmiştir. 

• • 
Sovyet-Fra.nsa 
Askeri ittifakı 

Roma, (Hususi muhabirimiz -
den) - İtalya gazeteleri, Kızılor· 
du erkanı harbiyesi tarafından Al· 
mar.yaya dostluk hususunda bır 
tekiif yapıldığını, Fransız gazete • 
!erinin yazmakta olduklarını bil • 
dirmektedirler Rusların Alman • 
!arla askeri b·- muahede akdini is· 
temeleri, Londrada çok büyük a· 
laka ile karşılanmıştır. Maamafih, 
itaiyanların (Triyop) gazetesi) bu 
şayiaların bir Rus manevrasından 
başka bir şey olmadığını ve Rusla· 
rın, Fransa ile olan askeri ittifakı 
genişletmek i;temeleri üzerine, 
Fr~ns~yı korkutup sıkıştırmak 

mnksadile Almanlarla uzlaşmak 

istediklerine dair yalan şayialar 

çık.:.rdıkltırıııı yazmaktadırlar. 

Hitler • Luti 
barışı 

Bir kaç gün evvel Berlindcn '"' 
rikn bir habu de Hitlerin Lud'll' 
dorf ile barıştığı bildirildi. Erte9 
gı;rı dle- Lııc'Pn'iorfnn !elkinatı ar 
tı:ı .• a Almanyanın Sovyetlerlc aır 

la::naya meylettiğini bazı LehiS 
tan gazetelerinin yazdıkları haııeı1 
geldi. Almanyanın Sovyetıere kBl" 
şı Llört senedenberi tak;p ettiği sİ' 
yas~tten ayrılmak Ü•erı'! bulundu' 

ğıı hakkındaki haberin ne dere ' 
ceve kadar doğru olduğu malüJll 
değildir. Maamafih bilyök harpte~ 
acı dersler alan Ludendorf Al ' • 
munyanın bir defa daha iki cepfı! 
aı asında sıkışmasına VPr verilme' 
mesi fıkrini müdafaa etmiştir. 

Bismark da bu noktava çol.. iti' 
na ettiği içindir ki daima Rusya' 

nın dostluğuna ehemmiyet veriver 

ılı•. Lurlendorf'uıı Hicler ile ın • 
laşır an1a~maz, Alman dı~ siyas 51 

Ü7.eı ine ami'. olmaya bJ>ladı_Jı t• ' 
kandaki iddia azıcık mevsim< • 8' 
bi görünilyor. M•9mafilı H tle ' 
Vıdendorf ile b~rı~ması da Al • 

mar.yanın iç ve dış po\itıko·ı üze• 
rLı' rr.ii~ssir olacJk bir h:i .iis .-ıİ• 

J .ıdenc'orf malümdı.r ki büvil~ 
harbın kahramanlarından bi i i• 

di. Hindcnburg ile beraber harbi~ 
ilk ayı içinde Tannenberg muh ...e
b.-,;ni kazar.dı~tln Eonra 1915 il~ 
b·J'ıtrında Ru.sy:ı.'lın rr.2ğlubiyPtı 

ile neticelenen büyilk barruzu i ' 

dare etmşiti. Bundan sonra da har· 
bııı ~onuna karlar Hind<>nburcuıı 
saa \:olu olarak kaldı. Maamafi11 

harpten sonra yapılan n~şriyat gw 

te:·miştir ki harp harekatını idare 
ed~.~ V.ıdendo"f imiq, ~ııdenclorf, 
hJ.rı:ten sonra yazdığı eqt'flt.:!rin bİ· 
rinde diyor ki: 

- Hindenburg, h:ırb. dört sene 
bnn:m direktifm 'le i,lare etti. 
Kendisine her söylcdiği!."li yapmı~· 
t:r. 

Harp bittıktcn scr."a Lude"~orf, 
kaleme sarılJı ve llLiğh 'ııy• ın 

mc:rnliyetini so~yalis•lcre 'c Vı • 
hudilere yükletınc"e çalı t~ Hif• 

le: hareketi, Ludendtıtfu"l bu ~n · 
zı.~·ından mülhem olarak hod.ı 1 
mı~ ve kuvvetlenmiştir. 19Z3 f(:'l.:" 

si ronbaharında Ludendorf ile Hit· 
'ıer. bazı arkadailarile beraber r J· 
nı'ı're hir d:ırl:e v~-ı~ıaycı. çrlı• • 
mııiardı. Fakat bu d-~be netıc<'<iı 

kaldı. Hitler yakalanara.1< hapse a· 
tıi,!•. Lu~endorf faırtııldtı. FPknt 
yahudiliğın •. ve sosyalistliğin a • 

· leybinde çalı<m•kta devam etti. 
:ıP23 senesinrleki d~rbenin ya"ıl• 

dıi:ı gi!nderberi Almanvarln v:ızt· 

y "t çok değişmiştir. Hitlerin fikir· 
!eri eal~be çaldı. Milli sosyalist 
partisi iktidara gecti. Versav mııa· 
hedesi yırtıld'ı. Almanya siliihlJn· 

dı. Faknt Lunendoıfıın Hitler ile 
ar~sı a~ık kalm1'tır. Hitler Luder• 
dorf ile anlaşmaya bir kaç defa te· 

şe:·büs etmiş ise ele Luclcndorftnrı 
mul· abele görmedif!inden geri çe• 
k:lmiştir. İki sene evvel Ludendor1 

yetmiş ya~ına bastığı sırada Hitıer 
ke•ıdisinc rr.aresa!lık :iitbcsi ver· 
meği teklif etmiş ise de Ludendorf 
ı·eddetmişti. 

Aralarının a~ık olmasına rağ • 
men Hitler Ludendorf hakkın • 

da da saygı göstermiştir. Mil • 
li ~csvalist j>Drtisi iktidara gectilii 
gündenberi, hükümet tenkit men 

e<iildi~! h~lcie, Luclendortıır. ,Al 
mar. kuvvetinin kaynağu adlı haf· 
talık mecmuasında hiikümeti a• 
çı'ktan acığa tenkid etmesine mü • 

sa ı ·'e erli!mi~tir. Ludcnrlorf•ın hil· 
kürr.et hakkındaki son tenkid\eri 
İspanya harbine karışması nokta• 

sn.c!a olplanmı~tı Bu itibarladır 

k ı;.eç•·n haft··ki a'lıa<ınıada'l !1~'1· 

ra Ludendorfun A iman dış siyasa· 

Si üıcrinc amil olacağından bah• 
sedilmektcdir. 

Ahmet ŞUl(rU Esmer 

Mimar Sinan 
Yurdun her yanında say• 

gı ile anıldı 
Uşak, lımit, T okirdoğı ve Zon• 

ıru 1 daktan ve bir çok yerlerdtn al• 
dağımız haberlere göre Mimar Sinon 
günü her tarafta büvi:k mer •'"''.o 
ya~anmış ve büyük Tiirk san'atka• 
rı Sinan saygı ile a~ılmıştır. 

ı i'h·ıssa ~i olmayan Se;imi•e 
gibi bir sanat eserinin bulundu~ıl 
Eoirnemizde büyuk merasim ya• 
p lmış ve Selimiye gündıizden elek• 

ırıkle donatılmıştır. 
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A";;Ünistlikten suçlu- jr C§®!hÜ il"" H§llb>®ırll®ırü' 
l:::;jfJ . Arpa satışı hararetli 

lar Serbest bırakıldı 'T' l'J l - Dı./ ı·skelesı·ne Son giinlerde zahire borsasında 
Komünistlik tahrikatı yapmaktan 

suçlu olarak bir müddctterıberi 

mevkufen sorguya çekilen Nazım 
Hikmet, doktor Hikmet, Feyzi, 
Sa:ahaddin ve ihsanın sorgularına 
tlun de gizli celse halinde devam 
edilmi~tir. 

Mahkeme, suçlulardan Cemal, 
Cenap Şahabeddin, Zeki ve Şükrü 
hakkındaki sorguya devam etmek 
illere Nazım Hikmet, doktor Hik· 
met, Feyzi, Salalı:ıddinin \'e lhsa• 
nın tahliyelerine karar vermiştir. 

TürklUğU tahkir eden 
mahkfhn oldu 

Asliye ikinci ceza mahkemesi, 
dün, Sergis isminde birine, Türk· 
lüğü tahl<ir elliğini sabit görerek, 
6 ay h: pis cezası vermiş ve der
hal tevkif ettirmiştir. 
Pastırmacı hanının kahvecisi ve 

odabaşısı olan suçlu bir alacağı 

tahsil için girdiği bir rakı mecli
sinde bir hikaye anlatmak suret.le 
Türklüğü tahkir etmiş ve bu hare• 
keti de şahitlerin ifadelerle sabit 
o1 :ırak mahküm olmuştur. 

Noriman zorla getlrllecek 
S1detlin tarafından tanzim edi. 

bı ve bestelenen ~Balıkçılar,. isim• 
~i şarkı müddeiumumilik tarafından 
miıstehcen mahiyette görülmüş, pi· 
!akları toplaltırılmış ; yazan ve 
besteliyen Sadettinle okuyan mu• 
ganniyelerı!en Safiye, Mahmure, 
Neriman, Kemal, p'.ağa çeken ve 
satan Post, Artaki, Muradyan, Jak, 
Rıfat ve Nazmi haklarında tı.hki· 

kat a\ılarak bunlar mahkemeye 
verilmişlerdi. 

Suçlu muganniye Nerimanın hü· 
\•iyet ve ikametgahı ve bulunduğu 
yer malüm bulunmasına göre, du· 
ruşmanın daha uzamasına mahal 
bırakmamak üzere, Ncrimanın her 
nerede bulunuı sa zorla yakalanıp 

İhzarına karar verilmiş ve muha· 
kemenin devamı, 24 Nisan Cumar. 
tesi günü sadt 12 ye bırakılmıştır, 

• • 
POLiSTE 

15 lirasını 
Dış cebinden 
Çalmışlar 

l•tiklal caddesinde 70 numaralı 

Naıik lokantasında çalışan Hasan, 
dün, Beyoğlunda Balıkpazarında 30 
numaralı dükkandan lokanta için 
tavuk alırken, ceketinin dış cebin· 
deki 15 lirasının tavukcunun yanın· 
da çalışan Dimitri tarafından çalın· 
dığını id lia ile polise müracaat 
etmiştir. Dımitri yakalanarak talı
kıkata başlanmıştır. 

Yine Kadın Meselesi 
Galatada Tulumba aralık soka· 

ğında kahvecilik yapan Halilin 
dükkanına, dün, Kasımpaşada otu• 
ran Şükrii oğlu Mahmut gelmiş, 
aralarında eski bir kadın meselesi 
olduğu için bir ağız kavg•sı çıkar. 
mış ve kahvenin camlarını kırmış, 
mani olmak isteyen Halilin de 
paltosunu yırtmıştır. Mahmut ya• 
kalanmıştır. 

Havalar aofiudu ya 
Bebekte Kazımpaş, caddesinde 

129 numaralı Hacı Aleksinin kö· 
mür deposundan kömür çalarken 
yakalanan san.ialcı lbrahim yaka· 
lanmıştır. 

Batından yaralanmıt 
Unkapanında Beğlik değirmen 

soka~ında 1~ numarada oturan 
seyyar pazarcı Ali Asgar o~lu Ali 
polise müracalt ederek, pazar ye
rinde, arkadaşı Mehmet tarafından 
başından yaralandığını iddia etmiş 
tahkikata başlanmıştır. 

Epeyce mal çalınmlff 
Mahmulpaşdda Hamam sokağın· 

da 16 numarada oturan lran tab'. 
asından Behlü', kendisi bulunmadığı 
sırada, Çadırcılard1 9 numarada 
oturan Karslı M~hmet oğlu Hüse• 
)'in tarafından kapısının açıla .. ak 
!andığından 4 gömlek, 4 yatak 
çarşafı, bir caket ve bir yelek, bir 
çift potin ve 13 lirasının çalındığı· 

nı iddia etmiştir. Tahkikat yapll· 
maktadır. 

Kaldırımcı kadınlar 

yaka•andı 
Sabkalılardan Kaldırımcı Hay• 

rlye, Zeliha, Hatice ve Fatmanın, 
dün, hırsızlık yapmak maksadile 
Sultanhamam ve civarında dolaş• 
t.kları görülmüş, dördü birden ya· 
kalanarak haklarında mazannei SU• 

!muamelesi yapılmış, müddeiumu· 
mi.ige teslim edilmiştir. 

1. ahsi uar arın (arpl) satış fiallarmda elle tutu• 

JY!aaşları Soruyoruz: Vapur :~şca~a;:1~~r bariz hararetli bir sa-

, 'crel olacak El kantarları ayar· /şliyecek Hah şöyıeı 
Uı h mı degvil mi? Şimdi ekmeklerin çeşnisi düze. 

Dahiliye Veklleti bu hu
susta vlllyetlere emir 

verdi 
Tahsilat işlerinin layık olduğu 

ehemmiyetle takibini temin için 
Maliye Vekaletinde olduğu gibi 
memleketimizde me\•cut bütün be· 
lediye ve hususi idarelerdeki tah
sildarların da ücretle istihdamı ka
rarlaştırılmıştır. Binaenaleyh ma • 
aşlı tahsildarların da maaşları üc • 
rete çevrilecektir. 

Bu yeni kararın tatbikine bu yıl 1 

ve mali sene başından itib_aren baş- 1 

!anacak ve hiç bir beledıye artık ı 

maaşlı tahsildar kullanamıyacak • 
tır. 

Bu münasebetle Dahiliye Veka
leti vilayetlere bir tamim gönde • 
rerek 937 bütçelerinin de tanzi • 
minde bu hususta icabeden tedbir
lern alınmasını bildirmiştir. 

Sergi 17 temmuzda 
açılac~k 

lstanbul Yerli mallar sergisi bu 
sene 17 Temmuzda Galatasaray 
lisesinde açılacJktır. Sergi hazır. 
lıkları ilerlemiş, bu münasebetle 
dün Ticaret odasında bir toplantı 
yapılmıştır. Toplantıda dokuzuncu 
yerli mallar sergisi için Sanayi 
birliğile Ticaret odasının işbirli~i 
y~pması kararlaştırılmıştır. 

Tüccarların lzmir fuarına da iş. 
tir•k edebilmeleri için bu yıl ·sergi 
15 gün açık kalacak •e 2 Ağus
toita kapanacaktır. 

Sergi kom ksi dün bir tebliğ 
ile bütün tüccarlara müracaat ede· 
rek hepsinin sergiye iştirakini te
menni etmiştir. --

inhisarlar mUdUrU bir ta· 
dilitı görütmek üzere 

Ankaraya gitti 
İnhisarlar nıüdüril Mıthad Yene) 

idarenin yeni sene bütçes;le 1701 
numaralı tütün kanununda yapıla

cak tadil<'lt etrafında temaslarda 
bulunmak üzere dün akşam Anka· 
raya gitmiştir. 

Seyyar satıcılardan bilhassa 
sebze satanların ellerinde ne 
kantar ne de terazi var. Bunlar 
çekme el kantarları ile satış ya• 
pıyorlar, Halbuki bu kantarlar 
emniyet verici değildir. Bunlar 
daha fazla ev mutbxklarında 
kullanılan !artılardır. 

Filhakika bazı sebze satanla· 
rın ellerinde bulunan bu çe~it 
kantarlar doğru tartmaktadır. 

Ancak bunun doğru tart.p tart· 
madığını, tekrar başka bir yerde 
tartarak öğrenmek mümkün 
oluvor. 

Ôlçü ve ayar dairelerinin, bil· 
umum ölçü ve tartıları kontrol 
etmesi lazımgeldiğine göre bu 
kantarların damgasız bir halde 
kullanılmasına nasıl cesaret edi· 
liyor? 
Eğer alakadar dairelerce bun• 

!arın kullanılmasında bir mahzur 
görülmüyorsa o takdirde kanu· 

nun şümulü dairesinde damgala'!• 
maları lazımdır. 

Bu halkın zara•ını mucip bır 
haldir. Ellerinde kanuna uygun 
olmayan 1,u gibi tartıbrı kulla. 

· nanlara bakmam k yüzünden 
hasıl olan yol!uzluklar hadJinl 
aşmış halded:r. 

Bunlar da an!\JZın muavene 
edilemez mi, lu iş dt:zeltilemez 
mi, alakadariard~n s•ıruvoruz. 

Çoruhlular tütün 
Zeri yatından 
Memnun 

Çoruh (Hususi Muhabirimizden): 
B·ı seneki lütünlerimiz hem mikdar 
ibbarıyle çoğalmı5, hem de kalite 
bakımından yükse·miş bu:unuyor.I 

Bu v•ziyetin piyasada da müs• 
bet tesirleri görülmeğe başladı. 

Ôteden!:ıeri Artvin tütünleri üze
rinde iş yapan alıcı tüccarlar daha 
şimdiden buseneki mahsulle alaka· 
lanmağa başlamış ,bulunuyorlar. 

Akay idaresi }az mevsiminde lccek demektir. Malüm a insan, 
Adalar arasında işletece~i iki Ha· akıl hayvandır. Midenin aklı yok· 
liç vapurunu Ada iskelelerinde ıec- tur. Bu itibarla her şey yer. Buğ. 
rübe etmiştir. Vapurların bu tec. day olmamış da arpa o'muş, ne 
rübede iskelelerden alçakta kaldık· zararı var?. Şunun şurasınd1 kaç 
ları vörülmiiştür. yıllık bir mazi var, '!15.la tadı ağ• 

Hunun için yolcuların vapurlara zımızdadır. Si"pürge tohumuna bile 
girip çıkabilmelerini t{min için va• biçare midelerimiz eyvallah de. 
purldrda tadilat yap:' acaktır. Bü· memiş miJir? 
yiıkPdada Dil iskelc•ine yapılacak 

Fakat tabiatın ilk defa halasını vapur iske'esi için de hazırlıklara 
başlanmıştır. Haziran başından iti· ve düzensizliğini görüyoruz. insanı 
baren 0.1 iskelesine vapur işle• tabiata uydurmak için eviriyor, ce· 
mejte paşlayııcaktır. viriyor, bir bağırsağı körled~·or, 

boyu kısaltıyor. ömrü daraltıyorda, 
bir gün mısır, çavdar, arpa, süpür. 
ge tohumu yemesi mukarrer olan 
insana bir tavuk (kalı) sı gibi taş, 

toprak, çer çöp için ayrı bir mide 
yapmıyor. 

Haliçte yapılacak ters•· 
nenin hazırlıklarına 

bati andı 
Haliçteki metrük ValiJe kıza • 

ğında kurulacak tersane için ha • 
zırlıklara başlanmıştır. Yakında İk· 
tısat Vekaleti tarafından teşkil e· 
dilecek bir heyet, Valide kızağında 
bugün birer harabe haline gelen 
tesisatı tetkik edecek ve bunlar • 
dan istifade edilecek olanları ayı· 
racaktır. 

Heyetin vereceği rapordan sonn 
buradaki eski atölyelerden bir kıs
mı yıkılacak ve yerlerine yeni a· 
tölyeler inşa edilecektir. Mevcut rı· 
lan bü}•ük taş kızaktan istifade e
dilebileceği anlaşılmıştır. Yalnız 

bunun yanına bir tane daha yenı 
bir kızak inşa edilmesi kararlaş • 
mı~tır. Taş kızakta beş bin ton • 
luk kadar büyük vapurlar, yeri 
yapılacak kızakta da 1000-3000 ton 
arasında vapurlar inşa edilecektir. 

Eski atölyelere ait arazinin tev· 
sii k«rarlaştığı için bugün bazı 

kimseler tarafından bahçe olarak 
kullanılan yerler satın alınacak • 
tır. Bunun için bu bahçe sahiple • 
rine ekim yapmamaları için tebli • 
gat yapılmıya başlanmıştır. 

Hayvanlarda şap hasta• 
lıfiı başlamış 

Allah rüzgClrı 

Japonlar bir tayyare Y'•pmışlar 
ve bun~n adını ( Allah rüzgarı ) 
aoymuş'ar. 

Garip şey, biz J ıponları tayyare
cilikte de çok i.eri gitmiş zanne
derdik. U~·ak denilen şeyi yel üfür· 
mez, bunun Al.ahlık tarafı yoktur. 
Uçak adıyle sanıyle ! 

(Kul kuşu) dur. 

Asılsız bir ölüm haberi 

lzmitten yazılıı or: "l•tanbulda 
tedavi altında bulunan memleket 
hastanesi dahiliye mülehas"" do'<• 
tor Fe\'Zinin vefat etliği yazılmış 

ve bü~ük tecs•Ür uyandırmışsa da 
bu haberin ya;ılış olduğu anlaşıl· 

mışlır. Bay Fevzi sılıhatıed.r •• 

Anlaşıldı. Bu haberi veren de 
mutlaka Tandır. 

Hastaları olanlara bir müjde ve• 
receğiz. Onların yaşamasını isterse· 
niz Tana ölümünü yazdırınız. 

Prens hakların • 
c.Jan vaz geçmiş 

Romen saltanat meclisi kıralın 

riyasetinde toplanmış, bütün si,ast 
fırkaların reisleri de içtimada ha• 
zır bulunmuş. 

Denizciler 
Maaşa 
Geçiyorlar 

,
1 1 

1701 numaralı kanunda yapıla• 

KÜÇÜK HABERLER cak tadilat için hazırlanan proje-
:.,. __ ...; ____ , _____ _,_I de vekalete gönderilmiştir, 

Halk yartnından emin olarak 
tarlasına bağlanmış bulunuyor. in. 
hisarlar idaresinin gerek fi yat ve 
gerek tütünlerin ıslahı bakımından 

gösterdiği alakadan halk çok mem• 
nundur. 

Küçük Çekmece, İki Telli köyü 
ile Kotranya çiftliği sığır hayvana. 
tında şap hastalığı görülmüştür. 

Bulaşık olan bu hastalığın önünü 
almak ve diğer civar köy ve çiftlik 
hayvanatına hastalığın sırayet et
memesi için vilayet Baytar Mü • 
dürlüğü sıkı tedbirler almış ve bay
tarlarını buralara göndererek has
talık olan mıntaka kordon altına a
lınmıştır. Mütehassıs baytarlar ci
var köyleri de dolaşarak sıkı tara
malar yapmıya başlamışlardır. 

Saltanat meclisi madam Sevano 
ile nikahını feshetmeğe razı olma• 
yan Prens Nikolanın haiz 0Jdu 0 u 
haklarından feragatini kabul e' mış. 

Anlaşılıyor. Bu gi<IH·~ ·:~ iba 
dünyada saltanatı kadı.ılar yıka• 

cakl 

Denlzbank memurlarenın 
tekaUtlUğU de kanuni• 

teablt edlllror 

T ürk denizciliğini idaresine ala· 
cak olan Deniz Bank kurulurken 

bu teşkilat şubelerinde çalışacak 

memurlar için de bir tekaüt kanu· 
nu hazırlanmaktadır. Deniz Ban • 
kın faaliyete geçeceği bir haziran· 
da tatbikine başlanacak olan bu ka· 

nundan Deniz Banka bağlanacak 

bütün müesseselerin memurları is· 

tifade edecektir. Bu arada şimdi • 

ye kadar ücretle çalışan bazı deniz. 

müesseselerinin memurları da bir 

hazirandan. itibaren maaşa geçe • 

cck!erdır. Ayrıca bugün ayrı ayrı 

maaş nisbctleri bulunan müessese· 

!erin Deniz Banka bağlanmasından 
soma maaş ııisbetleri ayni seviye
de olacaktır. 
Şimdiye kadar t~kaütlükleri bu· 

lunınıyan Liman idareleri, Fener • 
!er idaresi, Tahlisiye Umum Mü
dürlüğü ve Gemi Kurtarma Şirke
ti memurları da yeni tekaüt kanu
nu•1dan istifade edeceklerdir. Bu
gün yüzde 30 hissesi bazı kimscle· 
rin elinde bulunan Gemi Kurtar
ma Şirketinin tamamen hükumete 
geçmesi için hazırlıklara başlan • 
mıştır. Bunun için Gemi Kurtar • 

ma Şiı·keti hissedarları yakında fev
ka!ade bir toplantı yapacaklardır. 
Fenerler idaresinin de satın alın· 

ma mukavelesi bugünlerde Anka· 
rada imzalanacaktır. Şirketin Pa· 

risteki merkezinden salahiyetli mu
raht.aslar şehrimizden geçerek An· 
karaya gitmişlerdir. --
Polis kıyafetleri defil•tl 

Yeni polıs kıyafeti ni z ımna• 
mesinin tatbikına yakında başlana. 
caktır. Yeoi elbisenin, yaka, kol 
ve omuzla~ındaki işaretler eskisin· 
den epey ayrılmaktadır. 

Ytni nizamname henüz Emnivet 
Umum Müdürlüğiinden tebliğ" edil· 
memiştir. 

* Şehrimizde sırt hamallığının 
kaldırılması etrafında yapılan tel· 
kikat bitmiştir. Ay sonunda ilk o· 
!arak Eminönü, Karaköy ve Bey • 
oğlunda tatbıkata geçilecektir. * Çöp işinın halli için Belediye 
Liman idaresile temasa geçmiştir. 
Çöpler lodosda Karadenize. diğer 
havalarda Marmaraya dökülecek • 
tir. * Evinde telefon olan kimsele • 
rin bir tehlike anında hemen im • 
dat istiyebilmeleri için bütün polis 
noktalarındaki telefonlar otoma • 
tıkleştirılerek şehir santralına bağ
lanmaktadır. * Festıval komitesi dün oteleci· 
!erin de iştırakile toplanarak şen • 
likler ıamanında gelecek ecnebi 
ziyaretçilerle seyyahlara yüzde O• 

tuz tenzilat yapılmasını ve sahil 
vilayetlerimizden 16 yüzücü ile İs· 
veç, Norveç, Finlandiya ve Leton
yadan güreşçiler çağrılmasını ka· 
rarlaştırmıştır. * l Mayıstan itıbaren Üniver • 
sitedeki inkılap dersleri kesilecek 
ecnebi dil dersleri 5 Mayısta, diğer 
dersler de 15 Mayısta bitirilip 25 
Mayısta imtihanlara başlanacak -
tır. 

* Kaıabükte demir ve çelik fab· 
rikalarını inşa edecek olan İngiliz 
grupu reisi Brassert ·11" ~~···•' Lon· 
draya gitmiştir. * Türk şilepçileri hariçten yeni 
şilepler almak istemektedirler. Şı· 
lepçiler vapurların yaş haddinin 
yirmiye çıkarılmasını ve döviz iş· 

lerinde kolaylık gösterilmesıni hü· 
klımetten rica etmişlerdir. * Bu yıl İstanbulda ve bazı şe· 
birlerde Yeni İktısat Odaları teş • 
kil edileceği için Ticaret Odasının 
yeni sene bütçesi henüz tasdik e • 
dilmemıştir. * İstanbul adliyesinde işler ço· 
ğalmıştır. Yalnız dün 4000 kişi i§ 
takıbi için adlıyeye girip çıkını~ • 
tır. * Şchrimızdeki yük ar&baları • 
nın azaltılacağı hakkındaki haber
ler asılsızdır. Arabalar tahdit edil· 
miyecektir. 

Kanunda nakliyat ve mumam~-
usullerinde teknik değişiklikler 
olacaktır. 

Ayın onyedislnde 
Şadiyi Sekizincide 
Seyredeceoız 

Manisa Enstitüsüne 
bina bulundu Kadıköy su tlrketl tas• 

fıye ediliyor 
Bir müddettenberi sahnede gör· 

medığımiz kıymetli sanatkar Şadi 
bu ayın 17 sinde Fransız Tiyatro· 
sunda. Yeşilay menfa~tine Seki • 
zinci piyesini temsil edecektir. 

Manisa (Hususi Muhabirimizden)
llimiz Genel Meclisi çalıımasına 
son verdi. Üyeler onuruna Halkevi 
$alonunda bır akşam yemeği ve er· 
lesi günü akşamı da bir çay ziya
feti verilmiştir. 

ilimiz varidatı genci yekunu 
1,298, 404 lira olarak kabul ve tes
bit edilmöştir. 

Kadıköy ve havalisi Su Şirketi 
400 bin liraya salın alınmıştır. Bu 
şirket muamelelerini Haziran 
sonuna· kadar t>ıs!iye edecektir. 

Bir Temmuzdan itibaren bu 
şirketi Belediye idare elmiye baş• 
lıyacaktır. 

Şır ket Umum Müdürlüğü ve 
kalemleri IAğvedilcreıc Belediye 

Şadi, Yeşilayın tertip ettiği mü· 
samerede rol almakla, hem büyük 
bir hayırseverlik ve cemile yap • 
mış olmakta hem de uzun zaman • 
dır kendisine hasret kalan hayran· 
!arına, güzel bir sanat ziyafeti ver· 
miş bulunmaktadır. 

ilin inkişafını temin edecek Ön•m· 
li ve yerinde kararlar vorilmiştir. 

Sular ld 1resine bağlanacak, şimdiki 
merkezde ulak bir şube kdlacaklır. 

400 bin lira yılda kırkar bin li· 
rad•n on senede belediye tarafın· 
dan itfa edi'ecektir. 

Açılması kararlaştırılan kız ensti
tüsüne bir bina hazırlanmıştır. 

Son .!~lgra~ arkadaşım11 (Günün Meselesi) nde çok 
muhım bır derde temas etmiştir. Bir hakikati 

itiraf ederek mevzuumuza girmeği muvafık buluyoruz. 
Şehrımiıdeki hastahaneler, mevcut hastahanel~r bile 
kafi değildir. Halbuki her taraftan basta gelen lstan• 
bul, aşağı yukarı yurdun mühim bir parçasın;n has
taları ıa karşı hazırlıklı bulunmak zaruretindedir. 

Bu malOm olduktan sonra Son Telgrafın mcvzuubahs 
ettiği noktayı teşrih edelim. Mütehassıs doktorlar 
baltanın bir iki ııününde hastahanelere gelir. Onların 
ııeliş günlerini bckliyen yüzlerce hastaya üç dört 
saatini t~.h•is ederek, yine haftanın herhanııi bir günü 
gelmek uzere haıtancyi terkeder. 

Üç dört saat içinde dertli yüzlerce vatandaşın 
hastalığıuı teşhis , tedavisini temin imkAn haricinde 
o!duğuna. göre ne teşhis ve ne de tedavi kA!i em
nıyet verır demektir. 

Halbuki hükümct, mütehassıslarına baremin epey. 
ce üstün derecesinden maaş verir, )ani halkın derd. 
lerile alakadar olduklarını düşünerek hiç bir yüksek 
mektebin ihtisasını edinmişe vermediği parayı ve 
ayırmadığı salahiyeti, hürriyeti, verir. 

Bu gibi hastanelerde Üzerlerine Amme hizmeti af. 
mış bulunan doktorlar her bakımdan tam manasile 
bırer memurdurlar. Memurun mesai saati kanunla 
muteberdir, olmua bile doktorun, diğer memurdan 
ne mesai itibarile, ne mesoliy ~t noktasından ayrı bir 
imtiyazı olmamak ııerektir. 

Bir doktor, hastahanenin katibi gibi sekiz saat 

çalışmak ve hergün va::ilesinin başında bulunmak 
mecburiyetini üzerine almış olmadıkça, kanunların 
üstünde imtiyazlı bir nevi memur addolunmak lazım• 
gelir. Böyle bir şey ne var, ne de bahse mevzu ola
bilir. O halde bu hareket eski ve sakar bir !det ve 
usulün devamından ibarettir. Muavinler, asistanlar, 
muh;m vak'alar karşısında tam mes'uliyctle hareket 
edemıyecek olanlardır. 

Mütehassıs bulunmadıkça resen salAhiyet sahibi 
olm~dığından dolayı müdabelcsiz kalan hasta vatan. 
daşlar olması çok tabiidir. 

Bir doktorun mütelıa<s,s ü· vani"c memur oldujt ı· 
nu hes~p etmekten başka iı t-yaz t .... mı~ ger k. 
tir. Hariçte mt aye ıc hanu: ol lu ı unu v.: or d 1 mu• 
ayyen saatlerde 1,du ıar«K hususi ııastalarına bak. 
mak mecburiyetinde bulunduğunu düşcomeıc bükıl· 
metin vazifesi dcgildır. 

Mesai saatinden gayri zamanlarda istediğini ya. 
pabilir. Fakat h•r glin, her saatte vazifesi başında 
olması kati b ir lü cm dur. 

Hdsla, haata.ıK hdıtanın muayyen saatlerinde çalı. 
şacak olan mütehassıs doktorun uırkaç saatini bek. 
lemez, Zamanlı zamansız olur. Kaç vatandaş, hasta, 
malüi, dertli, tahammül edeınedıği masrafları ihtiyar 
ederek kendini hastahane kapısından doktorun zamanı 
olmaması dolayısıyle ı.tırap.a dönmüştür. Bu memle· 
ket işidir. Mmumun ııbhati davasıdır. Bu iş müsa• 
maha ıötürmez. 

Hatice Hatip 

Bir zabıta Va'<ası 

Bir refikımız Karamana ait bir 
zabıta vakasını haber veriyor: "Ka· 
ram1nda hir ııazinodan b·rklç pa• 
ket sigara ve birkaç (94) lük rakı 
çalınmış . ., 

Yahu, bu haber vcrilmeğc de
ğer mi ? l.tanbulda böyle şeylere 
vak'a denmez. 

Fakat bir taraftan da gönül 
•Karamanın koyunu sonra çıkar 
oyunu. sözünün artık dillerden 
delini ister. Bukadar zabıta vak'a• 
sına hasret bir memlekette sonra• 
dan oyunu çıkacak bir koyun ol. 
saydı ajansla haber v~rilirdi elhak! 

Mütefekkir çocuk 

Sıvasın Gökçe mevkiin e şeker. 
ci Mehmedin yedi yaşındaki kızı 

Nezahalin saçlarına ak düşmüş. 

Etrafında hayret uyandıran bu 
i~e biz hayret etmedik. Miite!ekk r 
doğmuş bir çocuk. lktısadi 
bubronı daha ana rahminde 
tadan Nezahat, bir evlat olmaktan 
fazla ana ve babasına bir yük doğ· 
duğunu düşüne düşüne saçına ak 
düşürdü. 

Zemane çocukları bunlar 1 

s~rdengeçtl 
Ullllllllllllllllllllllllllllllllll!illlllllllllllllllllllllllllllllUllllllltlM• 

Yeni ve son sistem 
Romorkör getirtilecek 
Liman İdaresi, limandaki yükle· 

me ve boşaltma işlerinin daha çok 

seri yapılması için tetkikler yap • 
tırmaktadır. Bunun ıçin de istit 
yapma tesisatı bulunan ye • 

ni mavnalar inşa ettirecektir. Ay· 

rıca bugün eskimiş olan mavnalar 

kadro harici çıkarılarak yerlerine 

yenileri yaptırılacaktır. Bundan 

başka idare Avrupadan yeni ro • 

morkörler getirtmek tasavvurun • 

dadır. Bugün işleyen romorkörkr 

hem ufak ve hem de süratsizdir. 

Bunun için yeniden büyük ve da· 

ha süratli romokörler getirilecek· 

tir. 
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Açık Söz1ün Rom 

Ycıze~n · 

İKİ ARKADAŞ A karagücüGüneşi 
2-1 yendi! 

Lcy.ı'l Hıt?rı~.t.::r. D ırn:trfı n, rn)e ... 

Yeşil mt ı ıner. Sarı m~rnıcr, kırnıı· 
zı ır.ern1er. Bir Jnermeristanda nıı· 
yız ııeyi/? b;r ~ok nıermerli ;tr· 
lcrdcıı, koridorlardan, salonlardan 
ge\·ereı; bir da; reye girdik. Bı:ni 
yalnı~ bıraksalar öiümallah kendı 
kcııdıme ı:irdigi111 ilk kapıyı bula· 
maya cağını! 

ki saknlar gibi. Yaln·z ıı • ı,;r 
1.c;ıgin!i 111 ~nt,\\ai.1~ S!Ô'ttrı.,1 vtırd•. 
Yatak ort ·~. ·rrn J,apıdaıı bir 
tuvalet daiı \?sıııc l,.İr i ı ur· ki l;urnsı 

A\ruıı t ı. Ravn!ların1 da bt~racl\1. 
2 -

Yazan· Abdullah itlsan Şensoy ' .. 
Gc:ce ı>!Ju&u i.;in ll\'tk fiHıi uır 

iki arkadaş jCmeklerinı yedikten 
~onra şöyle baş başa kaldılH, Melı· 
medin ev sahibisi yaşlıca bir kadın 
son olarak oda kapısından başını 
uzatmıştı: 

Odada .ıo .. ı.. atı a} ak pıurdısı lıir· 
denbire baş ucumda durdu ve ar• 
kasından bir çıglık ı-.ittiın: 

Güneşin kötü oyununa mukabil Anka· 
rahlar güzel oynadllar 

tın·atet giydim. 
Saçları~ıı alacokonda t.ır,ırl.fll· 

Kul.ı k><.rıına zincir ucunda tek taşlı 
küpe taJ..dıuı. Bütün merakım En1i• 
re haırellcrini görmekli. Efendi•inin 
ne filiz Nurullah olduğunu gördüm· 
Acaba hanımı nasıl? Sonra beni 
bir düşiintc aldı. Ben buraya ör• 
tüsüz gelmiştim. Bu nçık başla g•• 
!işime Emir ne dedi? Hanımı ne 
dilecek? Bunu münasip bir tarzda 
kontese sordum. Çok tatlı bir dille 
cevap verdi: 

- Ben yatmıya gidiyorum, içe• 
riki odada misafiriniz Bay Halimin 
yatağını ~erdim ... Hoşça kalın, di· 
yip çekilmış gitmişti .• 

- Baba ... odamda adam var ... 
Ne yapacağımı şaşırmıf l.ıir hal

de yüzünü karanlıkta yarım yama• 
lal. seçebildiğim kıza sarıldım: 

Ankara Gücü dün Taksım sta· 1 takımı Ank.ı.r~gıicu tazyikinden 
dında ilk maçını Güneşe karşı 1 kurtulur kuriulma~ hucuma geçti• 
yaptı •·e 2-1 galip geldi. Anka. 1 !er ve Salahaddinin yerden, bir ŞÜ· 

Kontes Dö Makro bana kar)ı scın 
derece saygılı ·görünüyordu. Her 
iki banyonun da haıır olduğunu 
söyledi, Tuhafıma gitti, sordum. 

Melımedin sabırnzlandıgı belli 
idi: 

- Korkm•, se•ııilim, diye inle· 
dirıı, seni se diğimi !Öylemeğe gel· 
miştim ... 

ralı .ar bu maçta Güneşe nazaran tü ile beraberliği temin ettiler. 
çok guzel oynadılar. Bilhassa ka· De"lrenin sonuna kadar iki taraf 
leci Osman takımın g-alibiyetinde ta s;alip gelmek için çalıştılar, fakat 

- Niçin iki banı•o birden? 
- Biri bizim banyo, biri or>an• 

- E, dedi .. kahvede söylemedin, 
anlat bai<alım neymiş tesadüf olan? 
Biz de bele bir anlayalım •.• 

- Dinle... MektepJeki sır~ ~r· 
kadaşlığ'ımı't zamanında bllırsın, 
ben kedilere kar~ı son derecede 
ınec'ubdum. işte şu anda bile o 
teessürün altındayım, her ne dense 
kedileri fazla severim, onların l"U• 

muş ıcık tüylü sırtlarını okşam~k 
benim için bulunmayan bir zevktır. 

Ben bundan dokuz sene evvel 
Sarıtıolar denen köyde yerleşmi~ 
tim· Burada •ahip olduğum büyük 
bir çiftliği işletiyordum. 
Aynı köyde tesadüf karşıma bir 

kedi merak~sı daha çıkardı. Ve 
batta evindeki mevcud bir göıü 
ma'i b;r gözü yeşil kedisinin bir 
eşi daha bulunmadığını iddiada oka· 
biradar ileriye gitti ki dayanamadırr, 
der getir de şu kediyi bir görelim., 
dedim.. O ır.eğer benden de me· 
rak;ı imiş, ">.edimin berıden ba .• • 
ka birisi tarafından göri!lmesıne 
asla tahammül edemem, ve batta 
onu ı;;örmek isteyenlere de fena 
h;ılde içerlerim,, dedi .. "Etme, ey· 
leme birader,. dediysekte herif nuh 
der, peygamber demez. Ben ısrarı 
aruırınc•: ";ahbap dedi, kedimı 
göremezsin, buna asla imkan ve ihti· 
m ıl yok, onu görmek için evim ll} arel 

eden bir şahsı vururum bile •. ,, Vay 
canına .. amma da zır deli idi. Ben 
de kedi meraklısıyım amma bu ka· 
dar de~il... "Ne yapayım, görme. 
yız., dedik .• Fakat bir kurt o gün· 
den itibaren içimi kemirmcgc baş· 
!adı, •acaba nasıl kedi bu? in,an 
sırtıoı okşarken daha fazla m; bir 
zevk duyar bundan?,. diye kıvran· 
m ya b şl:\dım. Bu ad,mın evi bi. 
zim çiıtlıgin yanında idı. Bir ııcce 
h r es uyuduktan, el ay~k çekil. 
dikten sonra evlerine gizlıce gır· 
me!!e ve bu meşhur ve müste•na 
kediyi muh"kkak gôrıııeğc kar:or 
verdım. 

H•ıdkaten bilir in, karar \erdim 
mı yaparım.. O gece el ayak çe· 
kılJ ktcn sonra, se.,izı:c meşhur 
kcd.lı eve, alt kat p~nccre inden 
gırdim .• Tıpış tıpış, s.nsi adıınlarla 
ovalar.n aralık kapısından içerile· 
rin• 1,0Letlemiyc ve kediyi aramıya 
baıladım. 

l akat birdenbire ne oldu bılrı .• 
yorum, ayağım bir şeye t:ıkıldı 
ve p•ldırgüldur yere bir şeyler yu
var:andı .. Ben korku l~t.: Onüındc 
hpısı açık duran lir odaya dal. 
dım ve sindim .. 

Yukarıki kattan meşhur kedıııın 
sal.ibıııın se;i geliyordu: 

- Kim o .. kim var a,ağıda .. kız 
Guısüm sen mfain ? 

Tabı! bende ses yok •• 
T~m bu s•rada bulundugum oda. 

da da bir ayak pıtırtısı o'masın mı? 
Artık ben korkudan t"rtir t•trcmc~e 
l:aş amıştım •• herifm kedimi görmek 
i~in evime gelecekleri vururunı de. 
dikten sonra gece ziy.uetçisıni pa. 
rPm p .rç' etmesi S'.'\\Cl tahii ıdi. 

% 

Olan bir kere olmu~tu .. ani bır 
fikirle sevı:ili rolüne girmiştim .. 
biraz sonra bir elinde tabancası, 

b'r elinde titrek bir mum bizim 
kedi meraklısı da odaya girmez mi? 
Gözleri fıldır fıldır dönmüş bir 
halde haykırdı: 

- Kıpırdama, yakarım .. 
Meğer im 1 enden usta imi~, ben 

korkudan tiril tiril titrerken o atıldı: 
- Baba, affet, sevişiyoruz.. 

Demindenberl heyecandan beye• 
cana giren ve bütün can kulajtile 
vakayı diniiyen ~1elımet sabırsız• 
!ıkla sordu : 

- E sonra ne oldu .. 
- Ne olacak namus teıuızledık .• 

O gece nişan merasimimi-ı oidu ..• 
bir ay sonra da diliiın,., 

Jf. 
lkı arkadaş biraz daha hoşbeş 

ettikten sonra ı·orııunluklarını gi. 
dermek için uyum:ya karar verdi· 
lcr .• Hilmi içerideki odada serilmiş 
yataıı:ına girerken sesleniyordu: 

- Mchmel, istersen bu ı:ece 
sen de ev sahibinin odasına gir de 
ben de seni korkutavım. 

SON 

Yalovo beş senede 
Beynelmilel sayfi· ' 

ye olacak 

Y a.u dl ~ mar projcsır.ı yopan 
şehırcılık ı.1üt~lıassı ı Prust y~· 

kında şeln iınizc gelerek Ynlovaya 
gıJl cek 'c pruı~nın tatbıkı ışilo 
u;rıışacaktır. Prostun h~zırladığı 

pro;eyc gorc beş sene içındc Y d· 

!ova asri va beynelmilel bir kap • 
ııcn §ehrı haline gelecektir Pro • 
jenin esaslarından en muhımmir. 

Yalo\ lskclc ılc kaplıcalarda vo • 
p1lac'"k t 1 şna •rr.ar ıs "rı 

en bıiyük amil oldu. Günün CU• gol olmadan ilk devre 1-1 beraber• 
marte~i oluşu stada az seyirci top- likle bittı. 
layabilmişti. Maç 1aalinde ~an la· ikinci devrede gene Anıuıragücü 
civert formalı Ankaralılar sahaya güzel oynamaya batladılar. Güne-
çıktıla~. neşin berbat oyunu karşısında An• 

Bir ka~ dakika ge~liğı halde karagücünün temiz ve canlı 
Gı.ineş takımı sahada görünmedi. oyunu seyircilerin Ankaralıları 
Misafir takımı sahada bekletmek tutmasıııdan başka Güneşin de haklı 
seyirciler üzerinde fena tesir yaptı. bir majtlilbiyet almasına sebep 

Para atışını kazanan Ankaralılar oldu. 
rüzglra karşı oyııamayı kabııl el• Güneşin bu devrede yapbğı akın• 
tiler. ları Osman, Ali Rızı, Semih kolay• 

Hakem: Sait Saliıhattin. !ıkla kı.rtardılar. Güneşin favüllü ve 
Ankara:;ıücü: Osman • Ali l<ıza, kötU oyununa mukabil Ankaralılar 

Enver. Abdü~ Semih, Musa • Abo canla ba~la çalıştıysada muvalfı:ki• 
di, Şükrü. Ya,ar, lsmail, Hamdi. yeti Ankaragücü lehine çevirdi 
GÜNEŞ: Cihat • Faruk, Reşat • Güneş kalecisi Cihadın bir iki 

Yusuf, Rıza, lbrahim • Daniş, Sal.i.• kurtarışıda Ankaragüc6nün sayıla. 
battin, Necdet, Rebii, Melih. rının artmasına maı.i oldu. 

Oyuna Güneş başlad•. ilk dakl· Oyunun bitme•ine 9 dakika kala 
lcalarda hemen Ankara Güçlüler Ankaragiicü solaçığı Hamdi bir 
akın yapmaya başl:ıdılar. Güneş fırsattan iMiladc ederek ikinci go• 
müdaafası tehlikeli akınları güçlük• liı de ~aptı ve maç Güneşin bocala· 
le durdurabıliyorlar. yışı devanı ederken 2·1 AnkaragÜ• 

Ankaragücönün Giirıe~e karşı cü lelıinde Litti. 
Ankara takııııınd" kalc~ci Osman, 

daha hakim oyn:ıdı~ını görüyoruz. iki mudafı. sağ haf sol açık ve 
Bıı ara eski lst. Spcr kalecisi Os• 
man bir iki Güneş akınını muvaf· santrfonet iyi oynadılar. 
fakıytlle durdur.lu. Hakem Sait Salahatliıı ilk dev• 

Arıkaragücü sag ıçı Şukrünün rede Güneş lehine hareket ediyor 
sıkı bir '.lllü direğe çarparak kaç· hi5"ini veren bir iki hareketine rağ• 1 
ıı. Fakat kı 5 a Lır tazı ik ne• men maçı ıyı idare etti, Ankara• 
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tkesınde Şiıkrunfın şimşek gi- gticiı bugurı eref stadında Beşik· 
bi bir v~ruşu ile top Güneş ka- taşla karşılaşa.;ak dünkü yorgunlu• 
lesıne girdi, flu ıı:olu seyircıler ı:urıa rağmen bu gün de iyi oynı• 
yerinde alkışlarla lesit eltiler. yucaı:ını zannediyoruz. . 

Maı:chıp vazı yete diışen Guneş T • Sıpa hl 
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Sıhhat Veklletinin nıUhim bir taniml 

Bundan sonra hastaha· 
nelerin utah slar 

tal, hangisini isterseniz. 
Yani biri bıinyo, biri bildigimiz 

kurnalı lııımam. Harbi umumide Is. 
tan bul da, lstanbulun bilmediği bir· 
çok şeyler çıkmıştı. Mesela pijama. 
1-farbi umumide yeni zenginlerle 
beraber pijama da şöhret buldu. 
O ııünlcre kadar ya paçalı don, 
ya boy enlariıi giyilirdi, Önce p!· 
janıanın adı duyuldu, biraz sonra 
aldı yürüdü. Pijamadan bahsetmek 
kibarlık oldu, 

- Efendim, pijamalarımı giydim, 
şöyle bir semt kahvesine kadar 
çıkayım dedim, misafirler basbrdı, 

- Azizim, boy entarlılne bir 
türlü alışamadım, pijama bana rı· 
bat geliyor. 

- P•jama giymeaini bi!miyen •• 
dama kız mı veririm? 

Gibi her biri insanı ayrı ayrı 
giıldüren sözler olurdu O devirde 
manikür de yeni çıkmıştı. Fakat 
alafranga banyo moda olmamıştı. 
Babam .. aktile bizim evin hamamı• 
na bir banyo ile bir termosifon 
koydurmuştu amma ne o girerdi 
ne ben. Biraz bunun için, birazda 
ev sahiplerinin psikolojilerini okşa· 
mak için ' 

- Oryantal, dedim. 
Beş dakika sonra girdigim ha• 

mamı bir daha ne ben göreceğim, 
ne benim yedi kal sülıilem. 

Çok kalır. bir duvara oyulrı:~' 
sedef işlemeli kemer kapıdan gırı· 
lince bir soyuııın:ı dairesi. Arabesk 
fenerlerin içinde renkli amput:er 
yanıyor. Ortada geniş, yumuşak, 
yastıklarla dolu bir sedir. iki tara. 
fında ayaklı, gümüşlü buhurdanlar. 
Sağda solda iki ipek seccade ve 
iki çıft işlemeli atlas terlik, Sedi· 
rin hangi tarafından inilirse terlik 
hazır. Karşıdaki kapıdan asıl ha• 
mam dairesine giriliyor. 

Baştan başa siyah• beyaz mer• 
merden, ortada iki kişilik bir gÖ• 
bek taşı. iki işlemeli kurna. Kub· 
beden sarkan büyük, bronz, kırmızı 
camlı bir fener. !liri sütlü çukulata, 

- Siz kendinizi kendi ailenıı 

içinde sayabilirsiniz. Kapalılık yal· 
nız dışarıya çıkıldığı zaman. Sara• 
yın içinde istediğiniz gibi gezebi· 
lirsiniz. O kadar kendinize •e ~r· 
zuhırınıza hakimsiniz ki isterseniz 
dışarıda bile bizim gibi ve şapkalı 
dol14abilirsiniz. Yalnız adınızı de• 
~iştirmek lazım. Eter örtiilü ğez• 
miyeceksenlz sizi Markiz de Bo .. 
lor, Kontes de Prenkipo ııibi nam• 
larla tanıtırız, 

- Hanımefendi lıaıretleri:c ne 
vakit lanı~mak sa11detine kavuşa.en• 
ğıoı? 

- Akşam yemeğınde. Orı dakl· 
ka soJnra, 

- Ras F~ddan yemekte buluna• 
cak mı? 

- ZaMederinı. Ondan başka 

erkek buraya ancak pek samimi 
olmak şartıyle girmez. Eğer işle· 
rini bitirebilm;şse gelir. 

- Asil madam, siz çoktanberi 
mi buradasınız. 

- Evet, on senedenberi. Kocanı· 
la Portekize hicret etmiştik. Kral 
yanına müşavir almıştı. Sondan 
birkaç evvelki bir ihtilalde öldürül. 
dü. Beni hudut dışına çıkardı:ar. 
Car'p bir tesadüfle buraya geldim. 
O gündt:nbcri buradayım. Bu ko• 
ca binayı ben idare ederim. 

- Emir hatrctlerinin resmi bir 
sıfatı var mı? 

- Hayır, şiın<lilık ~·ok. Yaiıııı 

büyük hürmet ve ehemmiyetle br· 
şılanır. Bu mıntakalar ancak Emi• 
rin saye•ind • sadık knlıı orlar. 

( Deı:amı var) 
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Ticaret heyeti dün 
Romanyaya gitti 

te kll ctmek'ciir Bu r ıda Ya • 
lo\•a v3nur ıskclcsi ~rxlern l.ıır §C· 

k ide ı adıl tdil cc ve huf'da b k 

Jı rııe saloruarı ~ apılacaktır. Ayı ıc 

ısr;clc öıı ındcki rneydaı.lıK la G<: 
ni kt.krek t.uyuk bıı paı k lıaıı 

n gctuılcccktır. E-.ırada otobus 
tenı. \'C otomolıılkrırı durl"asına 

her gün çalışacak 
Fazla hastaları olan klinikler de 
öğledn sonra muayene yapacak 

s ı!ıhat ' l1ot m ı • .u ~erıct \'r· 
ka tı mül-ıırn Lır 1. dl rroı .... 

tır Bu k rara gore ~chlrdekı h • 
ta r derd her gıin sabartan oğ· 
!~ye k d r vapı 1 • ak• ol "' r" ıa· 
yu.e \ e ı~da bundn n nra. 1 ıaf· 
tad;:ı U gurı ak~amJ kad"r ı:i:ı ,.]~ .. 
vam ea ccktir 

1 

b.ri kuzguni, biri pembe beyaz üç 1 
çırıl çıplak kız, b•ni içeriye sok· 
tular. ::;anki bir canlı truva gras'ın 
ortasındayım. Kılığımın onlara ben· 

u ••ın ~ehııde Sıhhat Vekiıletınia zemesinden biraz sıkıldım. Göbek 

Romanya il~ aramızda yapıla· 
cak bazı iktısadl müzakereler için 
murahhas olarak lktıs. t Vekaleti 
Müşavirlerinden Sami ve Türkofis 
Müşavirlerinden Nalık, buııün, 
Romanya vapurile Bı1kreşe gide. 
ceklerdir. 

lll• hsus lıu usı yerler ve kapalı bek· 
ıtom" odaldrı yapıl~caktır. Bundan 1 
başka bu meydan tam•men asfo!L 
do~n ceklır Asıl ınuhım kısım 

Y k.v.ı ıskel sıle kaplıcaların. Jil. 
zıın gc. .. n bol ckklrık ceı~_ya, mı 
Lt.: tnl' \,;tmck lnesele$ıdır Bunun 
ıç • )Cn tesısat yapılJcak \"e gerek 
ısktle ve meydanı ve gcıekr.>? Ya· 
loı a kaplıcalaı ı bol ışıf:a kavu~" • 
caklır. Böylelikle Lkele ılc kaplı • 
c Jar arasında ;i >ola d3 elel:trı" ı 
ı; mbaJ, rı koııaca tır. ---soo ıHıyyah geldi 

Dün lngilız bandıralı Latilya v~· 
purıyle şehrimize 503 seyyah gel· 
miştir. Vapıır Boğazda bir tur 
yapmıı ve ondan •onr.ı ~eyyahlar 
~ehre rıkmıs'ardır. 

S tııı t Vek, lct hast.ıhant erde 
mutehas ıs doktorların her · ,, mn • 
<ı) ene yu ,m k . cbtırı ·et nı koy· 
mu~tur. ~azla ha.ta.;ı olan d~hılı· 
yo, haricıy gıbı o;ub~l~rd lS<., rm.• 
uyenel r h"ft&da uc gün öğleden 

sonra da devam edecektir Yakıtı· 

da. h ika bu hu, sta m:ıı sa' r 
ılar. yapılncaktıı 

Bu ınuelc üzeı ıııdn Sıhh,ıt Dl • 
rcktö.ü Alı Rıza Eloysun ile göru~
tük Dire ·tor d.yor ki. 

F k h. lk• m•.aycı c n l• da· 

A!.l ··. Şı~li Çocuk. Nümune, En- taşın a uza l t ı 1 ar. Kendimi bı· 
l• ı c ha!tahatı<'krıle Heybeli W· raktım. Uzunca süren bir oryantal 
rem sanatory n ; Belediyenin. masajdan sonra beni öyle nazik ve 
O :~d~ do0..ım, H seki kadın, güzel yıkadılar ki ... 
C< r a'ır'" a, R0 yonlu Zukul' has • Sedirde bir ikinci masaj da!ıa. 
ta 1ı •r,cJ ı. ıl!' E ..ıp \ ercm Dis e kadar uyumuşum bilmiyorum. 
p rı, s ve mektep çocuklaı ! Uyandığım zaman bir kut tüyü 
iç r. ort kapı, \İsklidaı-, Beşikt~~ kadar hafiftim. Ömrümde bu k dar 
•l!cp ın ,.rlnıle Zıihce\İ ha.talık • rahat ettiğimi hatırlamıyorum. Fa· 
!Jr dı·p m r ; vilayetın; Yereba • kat ortada kimseler yok. Gözle. 
ta (13 Verem Di.pans~ı 1, Evkafın rimle aradım, zil butonuna benzer 
da Gureba l'astahanesi olmak üze· bir ıey de görmedim. Büyük salon. 
re şd11 iınızde on be' hastahane ve da ve masallarda görüp öğrendim 

ya, el çırptım. Beni yıkayanlann 
dıopanser vardır. 

yerine kontesle başka bir kız girdi. 
Bır sene «arfıı,da Hasekı kadın 

Odamı göstermelerini rica ettim, 
h·stahanesınde (71) bın hasta mu· Değişmek istiyordum. Beni hama• 
ayenc "" ~cdavı, Cerrahpaşa has • mm bitişiğinde tam oryantal bir 
taba sinde de 145) bin hasta mu· yatak odasına götürdüler. Bu 

' lcdu\·ı edilmiştir.• odada zevk ye niz~m yoktu, öte• 

Ba münasebetle, dün akşam, 
Tiirkofislt-, Romanyaya ihracat >a• 
pan tacirlerin de işlirakile bir top
lantı yapılmış, ihracatçılar, dılekle

rini söylemişlerdir. 
Romanyada eskiden kalma blo· 

ke paramız3 karşılık olarnk Ro· 
manyadan kereste alınmaktadır. 

- ··-
Vahap tabiiyetini değiş· 

tirmedi 
• Bir miıddelten b ri Fransa'da 

R.ısing klüpte oynaya~ lz•nirli 
Vahaba, Fransız tabiiyetine geç
mesi teklif "dilmiştir. Vahap bu 
teklifi kabul dmedi:;inden yakında 
lzınirc gelerek Üçok takımında 

, merkez :nuhach1 ovnıvacaklır. 

""\ 1 

AVGOR a a a 

sını .a~iaro 'ur arak sokak haş:n· 

da belirdıği ıçın fazla duramadı. 

Elilc kıza bir öpücük üfleclı ve 
koşarak uzaklaştı 

G·nbirdirckte•ı evde el ayak 
çoktan ~esilmişl~ Birmutad kundura· 
!arını çıkardı, Merdiveni gıcırdat• 
matları cıdasına girince tahat bir 
nefes aldı. Elektriği açınca ille işi 
Aliyenin iğnesini avucuna k:ıymak 
oldu. Fakat bu iğneye gözlerini 
daldırıp tatlı bir hıılya kurmıya 

ne yapmalı? tıpış tıpış sokağa <;•· 
kıp yollanmalı! 

iğneyi cebine soktu. Lambayı 
söndürdü, Yine geldiği gibi ses 
çıkartmadan sokağı buldu. Saat 
on ikiyi çeyrek geçiyordu, 

aşağıdaki büyü~üne mi, yukarıdaki 
biıyuğüne mi? 

- Canım, tahincinin karşısında. 
kine ... 

- Anladım efendim amma, bıi· 
yük helvacı üç tanedir. ikisinde 
tahinci, birisinde helvacı var. Han. 
gisinl istediğini ne bileyim ben? 
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MÜ Elli Fi: Nlzamettln Nazif 
Nazmi yerd~n küçük bir taş al. 

dıı, ona ııttı. O ıaman kıı, tatlı bir 
rıi'ya mı goruyorum gibilerden 
.-özlerini uğuşturarak ııülümseye• 
rck baktı. Ve .•• doğruldu. 

Dağoıl( ev kıyafetile, ay ışığında, 
uz~ktan, bir hamam kubbesinin bu
ğulu cam arından kaçamak gözeli· 
liyormuş hissini veren bu seygili, 
göze yeni ilişmiş bir yabancı kadın 
kadar çekici ve ruha rakındı, 

Bekçi sopasile taşlara ağır ağır 

vurarak geçti. Geçerken cadde or• 
tasında durun gence yan yan bak· 
mıttı. Üç dört adım ötede yine 
sopasını yeru \·ururken geriye dö. 
nüp pencereye bir göz attı. Sonra 
homurdanarak bir sokağa saptı. 

Bu mahallede gece safalarına 

pek tahammül edilmedijti anlaş.lı· ' 
yordo. Nızmi ziyaretini kısa kes· 
meğe kendiııi mecbur addetti. 

Bir kağıda acele acele birkaç sa• 
tır karaladı. Derhal kösteğini çı. 

kardı. Bu, ucunda güzel işlenmiş 
bir altın parçası sallanan bir siyah 
korclela idi. Kaj!ıdı sardı, fırlattı. 
iyi nişanlamıştı. Aşırma endabt e
dilmiş bir mermi gibi kağıt pcnce• 
reden içeri dalınca, kız efile işaret 
etti: 

- Dur! dur! 
Ve pencereden çekildi, Bir iki 

dakika sonra, Nazminin ~nünıı 
iniş sür'atinden atırca bir cisme 
sarılı oldujtu anlaşılan bir kı'litt 
düşmüştü, 

Beke! yine homordanarak, sopa. 

Tramvay caddesınııı ışıgı ool 
bır yerinde, avucunda sıkı sıkı 

tuttuğıı kağıdı açınca, ~aıı:ıttan zi· 
yade, kAğıda sarılı ol ın ş~~ gözu• 
nü çekti. Güldü· 

- Desene ki yine klrdayıı. Bu 
biıım kösteklen ucuza beazemıyor. 

Aliyenin attığı şey, kadınların 
çarşaf pelemılcrine taktıkları ne. 
viden biıyük bır igne idi. Üstü sa· 
de altından olan bu iğnenin arka· 
sında yani göze görünmiyecek olan 
tarafında Aliyenin pırlanta ıle İş· 
lenmiş şık bir ımıası vardı. 

iğneyi cebine atarken k~ğıda bir 
göz gezdirdi. Kız kısaca: 

flSeni seviyorum ... " diyordu. 
- Bizim pusu layı okumadan } az. 

mı~ -diye mırıldandı. mamafi, na• 
111 olsa beni kırm<lz ... 

Anlaşılan, kıza bir rande,·u ..er. 
miş olacaktı. 

Geçen bir arabaya atladı. 

• • • • • • • • • • • • . . . , . . . . . . . . 

i mkfiıı bulamadı. Zira, masanın ÜS• 
tiınde bir kenarına kırmızı kalem• 
le "dikkat 1 fcvkalAde ehemmiyet• 
li<lir., yazılmış bir zarf görüver. 
mı~ti. 

- Tuhaf şey .. bu da ne? 
Zarfı acele ace.e yırttı. içinden 

Hilm: imzasını taşıyan şu dört beş 

5atır çıklı: 

Nazmi; 
· Bu mektul..u gündüz veya gece 
saat kaçta ~lır•an al, derhal bizim. 

Eve gel .. evi bilmediğin için ad· 
re simi yatıyorum ı Sarıgüzel Hel· 
vacı sokak, tahincinin karşısındaki 
beyaz ev ... Numarası (7) dir. Kapı• 
nın ötesinde berisinde dört numara 
tenekesi daha vardır. Amma onlara 
ehemmiyet verme ... ,, 

- Hoppall. ·dedi· gördün mü ı 
ba~ıııma ıreleni? Şimdi ne yapmalı? 

- Tramvay mıramvay hak ge· 
tire... • dedi • çaresiz, bir araba 
parası daha verecej!"iz, 

fatihten Sarıgüzeli bulmak güç 
olmadı. Fakat Helvacı sokağını bu 
saatte bull'lanın imkan \·e ihtimali 
yoktu. Her taraf karanlıktı. Bir 
bekçiye sordu: 

- Baba ... Helvacı sokak nerede? 
- Hangisi büyük mü, küçük miı? 
- Büyüğü olacak .. , karşısında 

tahinci varmış. 
Tc haa ... şu medresenin ke· 

narından lkınıla... ileride bizim 
uşaklordan birisine rastlarsın, o 
sana gösterir. 

. Bcrekel versin, polis devriye gc. 
zıyordu, 

Arabanın bu karanlık sokakta ne 
aradığını Öğrenmek istiyen polisler· 
den biri Hilmiyi şahsen tanıyordu 
da.Arkadaşını bekçinin yanında bı· 
raklı arabaya atladı; bir. iki so
kaktan dönüp dolaşdılar. 

Nihayet damdaracık bir ara so
kajtının başında : 

- Geldık .••• dedi • Amma bu
raya araba 8irmez. 

Nazmi arabacının parasını verdi: 
- llekle ..• Memur beyi geri ı::ö· 

türürsün •.• 

Medreseyi kıvrılınca, hakikaten Beş adım ötede bir kapının 
yirmi, otuz adım ötede binek taşı. önünde durdular. Memur tokmaj!1 
na oturmuş, sigarasını içen bir başka : vurunca ikinci katın bir penceresi 
bekci ile karşılaşmıştı. açıldı. Sakallı bir adam kafası uza• 

- Arka.:lai Helvacı sokaırına gıt· nıp çekildi. Sonra Hilminin içeride 
mek istiyordum. birine: 

- Hangisine? - Kim olacak canım ... bizim oğ• 
- Büıüğ'üne.. lan ı;clmiştir. 
- /\nbdım amma... hangisine? ( DP.vamı vur) 
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Eski Fas Sultanı 

s 
en büyük düşmanı çamur! 

adım adım Mevlayı Hafid Alman
ların muvaffakıyetin-

Tankların 

anya harbini 
takibeden bir gazete 

muhabirinin ifşaatı 
Bardaktan boşanırcasına . yağan yağ

mur harp meydanını bir çamur 
deryasına çevirdi 

[Bu yazıyı, ispanya asileri 
ceplıesindeki .Deylt Telgraf• 
gazetesinin lıususi nıuhabıri 
Penbrok Stivens gazete•ine 
yollamıştır.] 

Siguentsa'da iccemmü eden ih
tilalci fırkalar, 7 mart gecesı 

k~myonlara doldurularak cepheye 
sevk olundular .. Gvadalahara mu
harebelerine yalnız hafif tanklar 
iştir:ık ettirilmiştir. Fırkalar baş -
tan tırnağa kadar motörlcştirilmiş 
oldı..kları için bir tek beygır, yahut 
kat.r bile bulundurulmamıştır. İh
til kiler tara[ından iştirak ettiri 
k'1 kuvvetlerin hakiki miktarını 
bilmemekle beraber, cereyan eden 
mur ırcbclc·i günü gününe not ha
linde kaydetmekle motörleştiril -
miş kuvvetlerin çamurlu havalar -
da c kseriya ışe yaramadıklarını te

barüz ettirıniye çal.:;acağım: 

Bir aralık yaya yürüyen askerin 
çamur içinde yarı bellerine kadar 
gömülüp kaldıklarını gördüm 

S!guentsa'dan hücuma kalkaı 
ku\Vetler, bırı sağdan, diğeri sol - ı 
dan, üçuncıisü Saragosa-Madrit bü· 
yük yolu uzerindcki merkezden ol
mek üzere üç istikametten ilerle • 
mıyı: baslamışlardır. İhtilalcilerin 
ağır ve hafif topları saat 7,30 da düş
manı ateş altına aldılar ve ilk mu· 
vaf,nkıyet görüldü. Mirabueno 
mevk· saat 9.15 te zaptolundu. Sa
at on l:: de de, Sifuentes - Briuhe
g ı ı~ <'vk"cr ne do., ·u bil" kolur. ııy
~ı!Jı muhim bir yol çatJ"ığı zap -
tolu 'u. Hukümctçıler, mitrah•öz
krlı• kuvvetle mukavemttte bu 
lı.: ~ili ı;a c.a i!'til ·ı·~re verdik -
lc·i zarar cok azdı. İhtilalciler o 
gıi'l beş mil ılcrledilcr .• 8 martta ih
til:ılcılcr 8 mL daha ilerliy~rek 
Vaıde.ırcn..., a ~ akl.ı tılar. O gün 
Ytd, tane R.ı~ t·nkmı il.tı alcikr 
toı;'.ırl.ı p.ırçal.ıd.lu,. Bu tankların 
ik , y .kık tr.lgraf •ellerine dollşıp 
kaldı~~~ . 

' 

Çamurlara batarak iılemu oları tarık/a,darı biri 

mecburiyetinde kalmışlardır. ihti
lalc:ıerin tayyareleri de çayır -ve 
çan ur olan sahalardan havalan· 
mı) a muvaffak olamamışlardır 

Iliıkü.ınctçılerin G,·adalahaar'dald 
tayyart meydanlarındaki tay -
yarder ise istcdıklcri şekilde uça
bı: .1 ıişlcrcli r. H llk ÜT'letçilerın avcı 
ta"'·arelcri çok n~ ığılardan uça · 
rak ihtilalcılcrin çok ışıne yarıyan 
merkez yolunu ateş altına almış • 
larcu. Çünkü, çok alçaklarda olan 
buktlar bu tayyarelerın uçuşunu 

yardım ctmı~tir. 

ııı mart günü, hükümetçiler, Bri--uhega'yı zaptcuerek, hiı; bır ask r' 
kıymeti olnıadı "'l hnlde sırf pres .. 

tij içın ihtılalcllerin bir çok feda

k~ : lıklar bahasına elde ettıkleri bu 
yerleri •ıımamılc geri aldılar 

Bu mağlübıyetten sonra ihtilal -

cı!er faz!" zayıat vermemek içi'l 

g~-· çekıld'ıler ve havaların düzel

mesıni beklemiye başladılar. 

İhtilalcilerin uğradığı bu mağlü
biyetten ci~ren;lecck dersler şoyl~ 
hulasa edılebılır: 

İyi havalarda, düzgün ve mun • 
lazam yollarda ilerliyen en kuv -
vetli motörleştırilmiş fırkalar, ça

murlu yollarda ve fena havalarda 

ekserıya bir iş göreıniyecek vazi -

yet:ere düşmektedirler. Bir şose
den çok süratle ilerliyen motörleş

tirilmiş kuvvetler, cenahlarındaki 

kıt'alar bozuk yollardan gidecek o

lurlarsa, tehlikeli mevkide kalmak· 
tadırlar. 

den ne bekliyordu? 
Sultan, kendi varidatı ve hüku
metten aldığı tahsisatla geniş 

bir hayat sürüyordu 
Geçenlerde Fransada ölen eski 

Fas sultanı Mevlayi Hafid Anki -
yen şehrinde uzun menfa hayatı 
yaş:.dıktan sonra, gözlerini dün -
yaya kapamış bulunuyor. 
Mevlayı Hafid tab'~n çok şid -

detli. zal;m, ecnebi dü~manı bir 
adamdı. Aynı zamanda şiire ve nah
ve çok düşkündü. 

Merakeşte valiliği zamanında, 

kardeşi sultan Abdülazize karşı ıs
yan etmiş ve muharebede, o vakt" 
kadar Fransızlardan himaye gorcn 
kardeşini mağlup ederek, onun ye
rine tahta oturmuştu. 

O sıralarda da meşhur General 
Liyotey Fas'a gönderılmişti. Lıyo
tey bu adama tahammül edemıyor
du. Çünkü Mevlayı Hafıd koyu bi: 
Alman dostu idı. Fas üzerindeki 
Fransız himaye,ini tanıyan sıyas! 
vesikayı kerhen imzalamıştı. 

Liyotey'le sultan bir türlü ge
~inemiyorlardı Fransız generali b•· 
kadar mağrur bir adamla iş göre
miyeceğini anlamıştı. Bunu bılen 
Mevlayı Hafiıf günün birinde tah
tından istifa ederek, kardeşinin d<' 
ikamet ettiği Tancaya gitti. 

Kendi varidatı ve hükümetten 
• a!.:lığı tahsisatla geniş bir hayat sıi· 
rebi!iyordu. Tancaya gider gıt -
mez ilk işi kendisine bir saray yap· 
tırmak oldu. Bu saray, tam ikmiıl 
edilmek üzere iken, Umumi Har"> 
başladı. 

Liyotey, eski sul!an Abdüliizm 
maksat ve niyetlerıni ö?',enmek i.J. 
zere Rabat'a çaJ:ırdı. Bi~ gün ken
disinin çağrılaca~t'1a kanaat hasıl 
edC'rek, İspanyayı geçti. 
Filhakıka Lıyotey tam bu sıra-

da kendisini çağırdı. Lakin Mevla
yı Hafid bu davete cevap bile ver
medi. O, günün birinde Almanlarn 
hlrbi kazanacı.ğını ve kendisinin 
tekıar Fas sultanlığına geçeceğini 
iımit ediyordu. 

Bir müddet Madrid'te çok muh
teşem bir hayat yaşadı. Kral ve İs
panyol sosyetesi kendisine çok iyi 
muamele ediyorlardı. Bundan son
ra Almanyanın gönderdiği tahsisat 
azalmıy:ı başladı ve sonra büsbü -
tun kesildi. 
Müşkül güPler başlamıştı. Har -

bin sonunda sabık sultenın Mad
rid'te artık dostu kalmamıştı. fa. 
j,at buna mukabil alacal<lıları ço -
yalmıştı. Bir milyona sakın borcu 
vardı. Koll~k •yonl'nda cok sevdi
ği İngiliz siliıh';rını bile .rehin bı
r&kmıya mecbur olmuştu. Ancak 
onrlan so'lr~dır ki, Fr1ns~ •a te . 
vecci.ıh etti ve .am1n. diledi. 

Bu müthiş adam Frar 1ya geç
mezden evvel Madf!d'te Maj ''k 
o.elin üçüncü J.-;tınclı oturuy -dı.:. 

Otel, ismi hilafına kötü bir otel -
di. Odasının duvarlarını güzel İs 
panyol kızlarını ve av köpeklerini 
gosteren kartp<:>stallarla kaplatm ı.<

tı. Ortada üzerine muşamba örtül
müş bir yemek masası vardı. Aş
çısı ve katibi burada yatıp kalkar, 
yemeği bu odac?a pişirirlerdi. 
Kapısında iri yarı bir •e'lcinin 

nöbet beklediği öteki odada da kcn
d;si yatardı. 

Eski sultan bıırada teselliyi ar
tık edebiyatın buluyordu. 

Nihayet Fransa ile işi:ıi düzeltti 
ve tahsisat kop" dıktan sonra, Fran 
şaya geçti ve Angiyen'e yerleşti. 
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Tashih 
Dünkü .,u,t.amızda Beyoğlu Ka

dastro Müdürlüğünün 2004 numa· 
raiı ilflnın...Ja askı müddeti y•nrış

hkla 29 Nısan olarak yazılmıştır. 

Doğrusu 26 Nisan 937 olduğundan 
ı-.hilı olunur. 

iş aranıyor 
Eminönü kaymakam ığı belediye 

tahrirat kalemi nıemurlarından iken 

çekilmek mecbur. yetinde kaldım. 

Orta mektebi biı.rmiş, is:ikial har
ı ine işt.rak etmiş bir n emurdum, 
Ş mdi iş anyorum. Büro işlerhde 
Ç"lışabilirim. Arrn edenlerin Beşik· 
taş Orta bahçe caddesı Şair Veysi 
sokağı 7 numarat:a Zıya Tuğrul 
adresine müracaatlarını rica ederım. 

İstanbul İkınci İcra Memurluğun

dan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi

ne k4rar verilen İstiklal cad'desin

de 163 No: dükkanda tütüncü Bay 

Aliye ait sekız kılo çay 16/4/37 ta

rıhıne düşen Cuma günü saat 12 

den ıtıbaren satılacağı ve ismi ge· 

çen yerde hazır bulunacak memu

rur.a müracaat edilmesi ilan olu
nur. 

ITiı _,,.TA N Bu L:ı 
caret ve Zahire , 

Borsası , 
10 / 4 1 937 ' 

Fi"TLAR 
C 1 N S I 

Buğday yumuşak 

• sert 
Kmlca 
Mısır beyaz 

" san 
:\rpı Anadol 
Çavdar 
Tiftik mal 
Af)On ince 
"e.en tolııomu 
Zerdeva derısi 
~an!ar 
Kunduz 
Porsuk 
Çakal 

• .. .. 
Feyn•r beyaz 
Peynir k ışar 

Yuk~. 

K. P. K. I'. 
6 20 6 35 
6 20 

4 35 
4 22 4 30 
5 2 5 7 
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GELEN 

180 
15 

ton 

• 
" 
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Bır memleketin coğıaft vaziyeti 
ve ıkhmine göre yapılan motörlıi 

silahlar, toprağı yumuşak başka ik· 

Jımlerde faydasız bir hale gelmek

tcdırler. Mesela Almanya toprak -
larında işlemek üzere imal olunan ı-------·--------I 

İ•tıınbııl Mahke1Jıei Asliye 

Bugday 
Un 
K•ışyenıi 

Çavdar 
Arpa 
Mı"r 
Bulgur 

90 
45 

120 " . 

• 
tanklar, Balkanhk ve toprağı yu - Yenileme Bıiro~nnd•n: 

• 
• 'I 

Brınhc;:a yolu J doj;'Tu ııidcn ve 
Vaid arc·rs yanındJki yol ~:zın -
d.ı tulu• n bir köpriı, şiddetlı yağ
murlardan o gün yıkılcıı.. Burada 
mur.arcb eden ihL!alcı kuvvetler
den bır kısmı koprüyü geçınış, kıs
mı külli ise köprCnıin beri tarafın
da kalmı;tı. Koprfıntb tamıri bır 
kaç saat vakit kay b~ttirmış olma -
saydı ayni gün Toriha'yı işgal et • 

mek mümkün olacaktı. Sol cenah
taki kuvvetler o gece Brinhega'ya 
ya erişerek zaptetmişlerdir. Bun -
la:ın motörlerle ilcrlcmı:si o dere
ce FÜratli olmııştıır ki, hükiımet 

orduları kumandanı ani baskın Ü· 

zerıne neye uğradığını anlıyama • 
mıştır. Yıkılan köprünün vakıt 

kaybettirmc::.i hı..kümctçilere vakıt 

kazandırln:i ve Madrıt civarındakı 
ku ~·ctlerdcr, ayrı~""rak g >nde-rıJe'l 
imciııt kıt'afan, it tilakil r .n hu -
cun.larını dtırdurrr ..ıtur. On bır 
ve en ikinci be)nclınilel gönül,iı a
Ivları Madrıtten kalkarak süraılc 

gelmişler ve Torıha ile Brinhega a
ras.•r daki daglık arczidc siperler 
kazarak yerleşmişlerdir. İmdad 1 

gelen gönüllüler geceyi Madrıtte 
g»çirip istirahat etmiş bir halde 
oldukları için i"tila.lcilerin yorgun 
ku' vctlcri karşısında cesurane mu 
kavcmete başlamışlardır. On bir 
martta hukümetçilerin modern ve 

İhtıliılcilerin tayyare topları ise, 
arı.·ak tayyareler ışlcrını gorctuk· 
tc' sonra p;ıtlıyabılmckt€ idiler. 
13 martta hükümetı;ılcr ık! tara! -
ta 1 hücuma geçtıler Tankların da 
ıştıriık ettıği bu hiıcumların birısı 
Ttınhucka'ya giden merkez yolu 
uıeı inden, dığcri ıse, Torıhd ta -
ratındaki dağlardan Brıuhega üze

rıw yapılmıştır Hiıkümet tayya 
recı:r.ı i de beş kere hucuma gl·Ç • 
mı i'erdir. Açık saha i.ızerinde ve 
al,ııklarda bulunan ve bılhassa mo
tö '.ü vpsaili çamurlar içine kakılıp 
k.ılan ıhtıliılcilerin vazıyeti çok 
m:..şkülleşmiştir. Çünkü, askerler 
de ~ok yorgun bir hale gelmışler -

dir. O gün, lıükümetçiler, iki kere 
elden ele geçtikten sonra Trihue -
k~'vı zaptederek düşmandan geri 
almışlardır. Hücum başlıyalıdan -

bc•i yalnız o gün güneş iki saat ka
dar görünmüşse de, bulutları yır
tıp sıyırdığı için, ihtiliılcilerın yol

lar üzerinde çamurlar içinde ~ıkı
şıp kalmış olan toplarını, hükü -
metçiler gözlerile g<lrmüşler ve 
derhal ateş altına almışlardır. 

Davacı Hazine ile Telemak 

!======,======== Usulcu ojtlu arasında yangın lan 

muşak olan İspanyada iş göreme -
mektedırler. 

iç ceviz 
Nohut 
Yulaf 
Zeı·thya~ 
Kepek 
Tiıtik 

YapJk 
Pamuk 

• 
• 
• 

erı ateşli topları hücuma geçerek 
tozu dumana katmıya başlamışlar
dır. Endahtlnr çok isabetli olmakla 
beraber mermilerin bir çoğu patla
mamakta idi. 12 mart günu, tank
larla, motörlü bataryalar hareket 
cdernemiyc bnşlamıilardır. Çünkü 
hücumların başlad\ğı beş günden
beri devam eden yağmurlar yol • 
!arı geçilemiyecek bir hale getir -
m.,tir Sol cenahtaki düz arazi ça
m Jr deryasına döndüğü için ancak 
diz kapaklarına kadar çamura ba
ta-ak ilerliyebilen piyadeler, bir 
plrça hareket eseri gösterebilmiş
lerdir. Yolun sağ tarafı inişli, çı -
J.:ışlı olduğu için motörlü nakil va
sıtaları ilerliyememiye başlamış ve 
ot:ımobil, kamyon ve tanklarla, top
lar merkez yoldan hareket etmek 

14 martta cephe hatlı üzerindeki 
ihtilalci askerler bitkin bır hale 
gelmışlerdir. Çünkü, bunlar taı:ı 

beş gün çamurlar içinde kalmışlar 
ve vesaıtsızlık yüzünden açlık çek· 
mişlcrdir. 

15, 16, 17 mart günlerinde hükü
metçiler Briuhega üzerine müthiş 
hır hücumla saldırdılar ve bu ka

saba ile Trihueka arasındaki hatlı 
yarmıya muvaffak oldular. Bura -
da, ihtilalcilerin bir generali ile iki 
batarya kumandanını öldürdüler 
bat6ryaları tahrip ettiler. Bu gec~ 
devam eden muharebelerde bütün 
cerrelerin umum kumandanı ya. 
ralanmıştır. 

Dubalarfazlalanıoyr evvel mütehad !is ve lstanııuı 
Limanda bulunan dubaların bır M•lıkem-i Aslh·e Ticareti bah• 

çoğu uzun senelerle cskidıkleri ıçin riye dairesinin 337/183 sayılı nos. 
Deniz Tıcaret Dırektorlüğü bun -
lan yenilerruye karar vermıştir. 

Fen heyeti bu hususta tetkikler 
yapmakta ve değiştırılmesi lüzum
lu gorülen dubaları ayırmaktadır. 
Yeni dubalar ta~amlandıkça es • 
kılerle deği~tirileccktır Bir duba 
on bin liradan fazlaya çıktığı ıçın 
Denız Ticaret Dircktorlüği.ı hazi

ran bütçesinde bu iş için yeni tah· 
sısat ayıracaktır. Ayni zamanda 
yeni yapılacak dubaların iıstunde 
uzaktan görülebilecek işaretler ko
nacaktır. Ayrıca limandaki duba 
adedinin fazlalaştırılması ve bu • 
günkü yerlerin de değiştirilmesi 

kararlaşmışlır. Yeni yapılacak du
balar yakında münakasaya kona • 
caktır. 

yanırı yenileme esnasınd'\ 1·4· 
37 tarihli cclsei tt'tk'k ıtta miıd· 
dei aleyhin ikametgahının meç

huliyetine binaen davetiyt>nin 
bilA tebliğ iade edilmiş olduğ:ı 

anlaşılmış ve kend'sine 20 gün 

müddetle iı.inen tebligıt ifasına 
karar verilmiş oldu~una Vt> 

tetkik celsesi de 5.5.937 saat 

14 de muallak bulunduğund ın 
yeYmi mezkıirde ve saatte biıro• 

da hazır bulunması aksi tak• 

clirde gıyabi tetkikıı•a devam 
e.lilec~ği tebFğ ıııakamın~a b. 
inı ol nıak üzere ilan olunur. 
(!!34/3204) 
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EUCÜ~KÜ PROGRAM 

Ôğ!e neşriyatı: 
Saat 12,30 P:akla Türk mus'ki•i, 

12,50 Havadi!, 13,00 Beyoğlu Halk. 
evi gösterit kolu tarafından lıir 
temsil, 14 Son. 

Akşam neşriyatı: 

18,30 Pliikla dons musikisi 19 30 
k ' • • 

on erans Ordu •aylan Se'.im Sırrı 
Tarcan (Ru• edebiyatı) 20 M 1e •· 
yen ve arkadaşları tarafından 1 ürk 
musiki•i ve halk ş•rkıları 2tı,.>0 
Ömer Rıza tarafından ara bca sö,·
lev, 20,45 Muzaffer ve ıırkadaş:arı 
tarafından Türk rru iYisı ve ha.k 
şarkıları, saat a)'arı, 21,15 orkestra, 

22, 15 Ajans ve borsa ha~erleri ve 
ertesi gunün programı, 22,30 p!ak:a 
sololar, opera ve operet parçaları, 
21,30 son. 

--------·-
BORSA • PIY ASA 
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- AÇIK SÖZ 

Satış ilanı -
BU KOi.AY ve YENİ TEDBiR 

SAYESİNDE lstanb ul Dö rdüncü icra memurluğundan: 

'/2 YA Ş 1 N 1 Z O A 

GÖRÜNEBİLİRSİNİZ 

30 yaşından sonra, 100 kadında 99 u 
hemen yarı ölmüş - beslenmemiş 

cildleri vardır. 
Buruşuklı:klar, solmuş ltnle', ıayı f l.ıınış yiiz adaleleri, sarkık 

yanaklar ... Hu ~alin baZ' alametleridir. 

24730 ikraz nıımarasile Süleyman tarafından borc alınan (5300) lira 
mukabilinde Vakıf ;:>aralar idaresine birinci derecede ipotekli olup pa• 
rayd çevrilmesine karar verilen ve tamamına yeminli üç ehli vukuf ta• 
rafından (9~76) lira kıymet takdir edilmi~ olan Fatıhde Dülgerıadc ma• 
hallcsinin Nalband sokağında eski numarası 23, 25. 27, 29 iken bilahara 
tapu encümeninin 3-8-932 tarih ve 887 numaralı [kararı ile l, 1, 1 mü· 
kerrer olarak tashih ediicn ve yeni 15, 15 ·1, 15/2, 17, 19 numaralı sağ 
tarafı 588 arkası 803 mükerrer harita numaralı mahaller sol tarafı Na
ııma tahsis kılınan mahal ve kısmen 808 harita numara'.ı mdhal cephe.ı 
Naı::.and so~ağı i.e ır.ahdud iki hane, ıkı düH an ve bir garajın evsnfı 
aşağıda yazılıdır. 

Evsafı umumiyesi: 
Demır } ap . ok kaı,ı ~ an f. npıdan giri:dikte ii•lii potrel örtülü ıemini 

Tıryeste taşı koridor, zemini ç mento tavanı falışap i<ter kepenkli har:- ı 
ce kapısı olan ve içinde tahta yazıhane bulunan (kuyu da vardır) depo. 
Zem•nı Tıryesle taşı ı:stli aıık avlu. Zemini tirı·e•te taşı üstü pclrel ka-

_zan dairc•i. Zemıni mozaik üstü potrel depo. Zemıni Tirye.ıc taş.ı üstü 
potrel atelye. 

Viyana Üniversitesi profesörü 1 40 • 50 yaşlarında binlerce ka· 
Dr. Stejskal, kadınları gençleş- 1 dın, bu sayede hemen bir genç 

kızınkine mü~abih bir cild ve bir 
tirmek için yeni bir tedbir keş- ten temin etmeğe muvaffak <>l· 

fediyor. muştur. 

Cild için bu yeoi unsurda , 

genç hayvanlardan istib edil· 

miş Biocel vardır. Cild hüccy. 

Bu Biocel cevheri şimdi pem. 

be renııindeki Tokalon kreminin 

terldbıne karı.ştırılmıştır. Yalnız 

ratını canlandıran bir cevher• bır gece zarfında cildinizi can· 

d ir. !andıracak ve genleştırecektir. 

1 

Güzelim; bilalasıla sizi 
hayretle seyrediyorum. Teninizi 
şayanı hayrettir. - Niçın dünkü 
sualime müsbet bir cevab vermi· 
yorsun uz. 

- Bir aya kadar evlen cbıliriz. 

• Terkibinde cildin yegane unsuru olan Biocel cevheri bulu. 
nan P E M B E R E N G 1 N O E K 1 Tokaıon krem ni gece 
yatmazdan evvel kullanınız ve B E Y A Z R E N G 1 N O E· 
K 1 yağsız Tokalon kremini sabah ı..ullanınız. Pembe ren• 
gindeki krem, cild için gayet besleyicidir. I·akal beyaz rengin. 
deki yağsız krem, gündüz için en guzel krcmdır. Cıld içh mÜ· 
kcmır c bir unsur olduktan ba~ka pudrayı giırunmez ve son 
derece yapı~kao kılar. Hemen lecrubesi.ıe başlayınız, son de
rece mcm 1un kalacaksınız. 

1 Deniz Levazım Satınalma Kom.syonu ııanıarı I· ____ __,;;.. __ _ 
MiLLi MÜDAFAA VEKALETi DENiZ MEl<KEZ SATINALMA 

KOMIS YONUNDAN: 

1 - Tahmin edi!er, bedelı ( ?.180 !ıra 4v kuruş ) olan "1896,, kilo 
miktarında yağ mübcrrit borusu ile (19 lira 20 kuruş) muhammen be· 
dclli "20CO,, metre uzunluk, 1.5 M m kutur ve 32 kilo,, miktarında bu. 
lunan p.rinç telin ikisi bir arada kapalı zarfla eksiltmesi 28 ·Ni~an/937 
Çarşamba günü saat 14 de Ankarada komi•yonumuzca } apılacaktır. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2·190 sayılı kanun hiikümleri dahilinde 
(165) liralık lıank tc'minat mektuplarını havi teklif mektuplarını mukar. 
rer •adle kadar komis 1 ona vermış bulunmaları ve ŞJrtnamenin her gün 
kon.i<yonda görülcbileccgi (140J) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan : 

Mektep Okurlarına ~~rilccek '.l20 çıll ·,karpın açık eksiltmeye konul· 

mu')tur. Ek~iltmcsi J'! • 4 • 937 tarihine tesadiif eden Pazartesi günü sa• 

at 15 de •Mcklep bına5t ıçıııdeki Korr.i .,yonda yapılacaktır. Muhammen 

bedeli 1045 \C ilk tenıınatı 79 lıradır. lsteklilcrın ~arınaınesini görmek 

üzere mektep ıdaresine müracaatları. (1679) 

Satılık Duba 
A k ay jşletmesi Müdürl üğünden: 

HJhçtc Pıripa~a i!c camı altında ldaremızın malı bulunan ve su 

kesiminden 30 santim yukarısına kadar bakır kapalı muhtelif eb'adda 
. g. ağaç duba açık artırma ıle satılıktır. 

Bu dul.ıaların bir tanesine veya bir kaçına da pey sürülebilır. Artırma 

20 Nısan 937 günü M· ay şefler encümcnındc saat 15 de başlı yarak 

16 da ihalesi y~pılacağından talıplerin şartnameyi görmek üzere 

işletme şefliğine \'C % 7, 50 güvenme ve artırma paralarıle 0 gün 
encümene gelmeleri. " 1%0,, --

_ KadıkKöy Vakıfl arı Di rektörlU~ü ililnları l ı 
Uskudarda <•r.ıdavut Paşa camii avlusundaki meşrutahane 31-5-938 

sonuna kadar kiraya \'Crileceğinden istekliierin ihale günü olan 13-4-973 

salı gi!nü saat 15 de Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne mü r acaatları. (1857) 

t•tanbui YeıJınc( l ra Mernurlu-
ğur.d:u-:.: 

B;r bor~tan dolayı mr.lıcuz bu

lu: up paraya çı: v1i l mes!ne kdrar 

VC' len bır arl~t l tJyük kereste 

bı~Kı mak::ıesinin 15/4/93'i Per -
şer..be günü saat 12 den 13 kad~r 

Tal .t· {ale KutJculurdd Kadı 'l 'u 

sok.k 12 No: ILı bıçkıci dlıkkiını ö

nu d~ h~z,r tu.anacnk memur ta
r fınd)n açık ~rtlıı ma .. ctıle sa

tılac:a ı ilün O\Jr:ur. 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
Istanbulda Dıvanyolunda (104) nu• 
maralı hususi kabır.esınde hasta • 
farını kabul eder. Salı. cumartesi 
giı~ erı sabah .9.5 - 12• sa&tlerı ha-

' kıki fıkaray~ rnahmstur M~ayene
hanc ve ev ıe.cton: 22398 Kış:ık 
ıe!efor. ~ ı OH 

Avlunun sol t a rafındaki kapıdan girildikte: Zemin katında ~ir aralık. 

Bi rinci k et : 
Zeminı kırık kırmızı çini mııslıı ~ ıı havi taşLk üze-ine dört oda ı.,ir 

hela, zemıni çimento tur · sası me\' t UL oıup bu kata kadar ınerdi\en mo
zaıh bu katta·ı sonra ahşaııtır. 

i k inci kat : 
ilırınti katın ayni olup yalnız bir gusülhane fazladır. 

Ü çüncü kat: 
z. nıini çımerıto ıara~dır. 
Sa~ taraftaki kapıdan gırildikte: Zemin katı aralıktır. 

Birinc i k a t : 
Zc:mını çimcrı,o ta~lık, bir kimyahane do '. abı, bir hela ve kazan da· 

\resinın üstünde çimento iki camel a ı aydın;ıklı taras vardır. Bu kısıın 

!atık fabrıkası ohrak kullanılmaktadır. ıı 
17 No. it hane: 
Zemın 1-atı karosıman taşlık, bir oca, korosiman mutbak, bir hela. 

Birinci kat:: 1 
Bir sola, dört oda bir heladan iba rettir. 

15 Ne. lı ev: 1 
17 numaranın aynı olup yalnız zemindeki odanın yerinde zemını 

çimer.to istor kepenkli dükkan vardır. Her iki evın bodrumlarında kö
m~r;ük ve üst katlarında l.ıirer şahniş ve b.r·r laras vardır. 

Umum binada elektrık ve terkos tesisatı mevcud olup kagırdir. 

Sahası: Bir katlı fabrika 191 metre murabbaı, iki katı fabr ika 
yerı 113 metre mur.ıbbaı, 15 ve 17 No. lu evler 174 metre murabba ı , 
aralık ve avlu 32 metre murabbaı olup umumu 510 metre murabbaıdır. 
Yuka rda hudud,evsalve mc a a'1yızılıolan ve tıpu kıydınagöre 2ev, 2 

dükkan ve hır garajdan iba . <t ga,ri menkulun tam~mı açık arttırmaya 
konmuş olup şartnamesinh 15·4-937 ter hinden iliC.aren dairemizde her· 
kes tarafından gôrülebilecc~i gıbi 17-:ı- 937 tarihine müsadif pazartesi 
güniı saat 14 (on dört) den lJ (on altı) ya kadar dairemizde açık art
tırma ile saulacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıyır.etinin yüzde yet• 
nıiş bcşını bulmadığı takdırde en son arltıranın taahhüdü baki 
kalmak üıerc 1 • 6 • 937 larih'ne rrü,adif Salı gunu saat 
H den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmasında 
gayri menkul en \Ok artlırana ihale edilecekt:r. Ta.iplerin mulıJmmen 
kıymetının yuzde yedi buç .. ıgu nisbetinde P"V akçesini vqa milli bir 
::ıaı .. kanın tPıninaı !l'ektutunu hamil tulu ıı: a r. la ınd r. l\1j ,erakim ver
Riler ıle ~akıt ıcaresı,ve belcdı~e>e at te .. vır" t ve t•nzıfat rüsumu salış 
l.ıedelinden ıen1il ol~nacaktır. Tavız bedeli müşteriye aittir. 20J4 numa• 
ralı icra ve ıllh kanununun (126) ncı maddesınin dördüncü fıkrasına 
tevfikan bu gayrımenkul üzrrinde ipotekli alacaklılar ile diğer alaka· 
daranın ve ırlılak ~.ıkkı sahi;'.lerınin bu haklarını va hususile faiz va 
ma!l!.ar ı(e dair ol_an ıd~ialrını. iiiin tarıhındcn itibaren (20) yirmi gün 

ıçinde evrakı musoitcıerıle bıld ı rme leri, aksi halde hakları tapu sicille
rile sabit. olmadıkça salış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak. 
ları cihetle alakadaranın işbu maddenın mezkür fıkrasına göre h 1reket 
etmeleri ve daha fazla m ılümat alm •k isteyenleri.ı 934. 2662 dosya 
numarasile müracaatları i'an olunur (2026) -

11 Nisan 

r- . • 
BANKO Dl ROMA 

ANONiM ŞiRKETi 

Lit. 200.000.000 

l\fork•zi Umı•mi ve Müdüriyeti Umıınııyo: il O M A 

TV.Si~ T.\RİHi: 1880 

Bütiln dünyada şube ve muhabirleri vardır 

Türkiye şubeleri: 

l stanbul - lst an bul M erk.t'!zl, Sultnnham am 

" Şehir bllrosu •A• (Gala:ta) Mahmudi~e cadd e si 

,, ., ,, •B• (Beyoij:u) istik aı c add esi 

lzmir - lzmir şubesi, ikinci kordo:-ı 

Bilc~imle Banka muameleleri yapar. 
Bütün Türkiye şubeleri, hususi takas muamc1e!cri baıiıca ecnebi 

baskalarile alakadar husus! bir teşkilata maliktirler. Kambiyo mua• 
n1e atı, emtia, kredi küş~dı, fınansman gümrük muaıne!a•ı vesaıre 
Mili! \'e ecnebi esham ve tahvilat üzerıne her türıü muamele. 

Galat a 
L 

bür osu hususi b ir kasa ser visine maliktir. 
_) 

Operatör • 
RIZA ÜNVER 

Doğum ve kadın hastalıkları 

1 mutahassısı 

1 lstanbul Harici Askeri I' 
Kıt Jatı lla nlarıl 

Hepsine biçilen ederi 56870 lira 1 Ca~aloğlu Nuru o' maııiye cadd esi 

66 kuruş olan 117824 tane portatif 1 i••• No. 22 Mavi yapı 
çadır kazığı ile 140679 tane porta- 1

1 
_____ T_e_ıe_1_0n_=_,_2_2_68_3 ___ _ 

tif çadır dire~i kapalı zarfla eksilt- Fatih Sulh İkinci Hukuk Malı 
meye konulmuştur. İhalesi H l\la- kemesinden: 
yıs 1937 Cuma günü saat 15 dedir. 
Şartnamesi 285 kuruşa komisyon -
dan alınır. 

İlk teminat 4093 lira 54 kuruştur. 
Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı bclgr.!erlc 
birlikte tekfü mektuplarını ih&le 
saatinden en az bir saat evvel An
karada M. M. V. Satınalma komis
yonuna vermeleri. (652) (1708) 

* f ·nkara Garnizo•1 Kıt'a! hayva • 
n• .ı için 450 bin kilo arpa veya yu · 
laf 27 /4/937 Salı günü saat 15 de 
k?.palı zarfla alınacaktır Arpanın 
tut&rı 18 bin lira olup ilk teminatı 
n~O lörarlır Yulafın tutarı 202?G 
!in olup ilk teminatı 1518 !ıra 75 
k • :rl'~tur. Şortname$i Komisyonda 
perasır görı..lür ist<:>k\qpfr1 kamı
nun 2,3 jncü maddel~rindcki ve

si '' ~ ve teminat makbuzlarını ha
\'İ zarflarını yazılı gün ve saatten 
bir saat evvelline 1'adar Ankar.ı 
Levazım amirliği satınalma Ko • 
mısyonuna vermeleri. (668) (2016) 

Kı~re-·;tPC'fleitle K~·re!-ite~iırr yC'rıi 

hal 3, No: da iken bulunmayan Ab

dullah Hadiye: Mehmet Sadık ta
raiından Süleymaniycde Şcmsetti" 

mahallesinde Harem sokağında 2.) 
No: lı ve 19/6/936 tarihinde tahli-

ye edilen ev kirasından alacaaı o -
" lan 280 liranın faiz ve vekalet üc-

reLi ve masarifile birlikte tahsilı 

h,ltkında açılan C:ava üzerine ad . 

resinize gönderilen davetiyeye mü

bajiri tarafınrl:Jn Vf'rilcr rrınş"ll -

h~ıa g6re bu aclre,de ohrnciı\'ınız 

/al'laşılclığından cl5• gün müd • 
d . 'e iliıncn tebliğat yapılmasıM 

karar verilmiş V!' muhakeme 28/4.1 

937 saat 10 na bırakılmış olduğun

da!l tayin olunnn günde gelmedi • 
ği»ız veya vekil gönd~rıYlPdi~ini• 

takdirde muhakemeye gıyabınızda 

devam olunacağı dava arzuhali ve 
da\ ~ti yerin tebliği ye"ine geç • 
mek üzere usulün 141. inci madde
sin~ göre iliın olur:ıur. 

İ'tanbul C. Müddeiumumiliğin
den: 

frtanbul Adliyesinde acık b'llu
na-ı biner kuruş maaşlı k·atiblikle· 
re memurin kanununun dördün
cu maddesinde yazılı şartları haiz 

ve makine ile yazı yazmasını bi 
!enler arasında musabıka ile me • 
mut alınacağından isteklilerin b•ı 

maddede yazılı belgeleri hamilen 

ve imtihan günü olan 22 Nisan 937 
saat 10 dan bir gün evveline ka -

dar bir dilekce ile Adliye encüme
Pi.ıP n_·!i.l''lC~lRtl;:trır:ın ve e·,1velrcı 
m~racaat ve vesikalarını ibraz et. 

mi~ olanların da mczkür günde im
tihan içiı1 hazır bulunmalan ilıin 
olunur. 

(937/8891) 

İstal'btıl Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden; 

tfasan tarafı~c!an K'lır.kapı Nı
Şllll ada mabeyin Çeşme sokak 25 

N.J; lu evde Meryem aleyhine mad
di \·e manevi bin lira zararın tah

sili hakkında 937 /120 No: ıu dosyc 
ıle açılan davaya ait arzuhal sure

ti M. aleyhin evini terkedcrek şim
dı ı·rr~de oturduğu bilirmediğin-

d''• tebliğ dikmemiştir. Mahkeme 
reisi bu tebliğin ve muhakeme gü

nünün ilan yolu ile yapılmasına 

karar vermis \'e cevap müddetini 
30 ı;,ün olarak tayin etmişdir. Da

va aızuhalinin sureti ve 2/5'/193? 
Cuma günü saat 14 de muhakeme 

ya:>ılacn~ını gösteren davetiye mal· 

k·~nıe dirnnhanrsıne asılmıştır 

llI. aleyhin dava arzuhaline :ır, 

gü .• içinde cevap vermesi ve yu

karc'a yazılı gün ve saatte mahke -
me; e gelmesı liızumu tebliğ yeri
ne geçmek üzere ilan olunur. 

Sahı bi ve umumi neşriyatı idare eden 

Başmuharrir 

E. izzet 
Basıldııl ı yer: lltatbaai Ebiizzly• 
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