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Başbakan bu sabah Belgrada vardı 
1 
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ismet lnönü, Sof yadan geçerken ·Bulgar kıralı namına Be!çikada intihabat kavgası 
saray müşaviri ve Bulgar Başvekili tarafından istasyonda D ce m ©> (k rr ca ~ ö 

karşılandı ve alkışlar ara~rıda teşy! edildi K ©\~ ©.\ ıru 0 y ©> ır 
Başbakanımızın ziyareti munasebetıle Belgrat 
baştan başa Türk ve Yugosla~ ~agraklarile ··s:·.-• .-:-·p·re·nS"''"""'''''''''lvan Zeel~nd Leon 
donanmış bulunuyor. ismet lnonu, bu sabah . '. 
Belgratta büyük 

•iıııın11ııı1111tııı111ımıuıııııı11111111111Hıım uuıııı1111111111ıınnıııııı 

merasimle karşılanacak Nıkola Degrellı 
Alman -Sovyet 
ittifakı 
Almanya, Sovyet zabit· 
lori arasında gizli görüş· 

meler oluyormut 
Londra 11 (A.A.) - Bir Alman 

Sovyet~itt.!akına doğru mu gidıliyor? 
Sunday chronicle gazetesine gö

<c bazı Alman zabitleri gizlice 
Sov)'et zabitlerile görüştükdcn son· 
ra g idip Hitlere bu mülakatın ne· 
ticesini l ildirmişlerdir. Hit:er ile 
Pen~ral Ludendorf, Blumberğ ve 
Goı ring aras ında vukubulan mü13.kat 
esııa, ır.da ~eller Sovyetler birliği 
Alno anı aya karşı cephe aldığı 
nıuddetı;e memleketin emniyetini 
U•m olarak tem'n ctmcğa imkln 
olmadığını söylemişlerdir. 

Hiti r ise buna mukabil bir Al· 
man - Japan iti.afır.ı tercih ettiği 
hakkındaki kanaati ıi teıit ederek 
bu takdirde sovyetlerin faaliyetine 
sed çekilmiş olacağını ilave etmiş. 
l0r. Bunun.a leraber Sunday chro
nicle gazetesinin azdığına göre 
Hıt.er neticede askeri rüesanıo 
fik ini kabul etmek mecburiyetin. 
(.t kalacaktır. 

Alman sefirinin zlya
retıeri 

Varşova 11 (A. A.) - Alman 
se!ir, M. Hans Von Molko, bu haf. 
la ıki defa harici~e nezaretine 
gitmiştir. Sefir "GJrbi Leh birli ~ i., 
lara!ındJn Grindcnz de tertip edil· 
miş olan nl>mayişin Blmanyadaki 
ak slcrine nazarı dikk•ti celbetmişt r. 

Sefir, ikinci ziyaretini Cuma gü· 
nü yapmıştır. Bu ziyar<tin menuu. 
nu Bund Deutscher Üslen adında· 
ki A man birliğini son hadiseler· 
de methaldar olmakla illiham eden 
Leh ıesmi teblı~i teşkil etmiştir. 

Hint fakiri 
Ma.kaddes cihat illn 

etmlttlr 
Londra 11 (A. A.) - Nev-Del· 

hi'den alınan haberlere ıröre, Hin· 
distanın batı şimal hududunda Cu· 
illa günü ş iıldelli muharebeler ol· 
muş. 6 lngiliı zabiti ölmüş \"e 5 
zalit ya.-alanmı~tır. 

lpia lııkiri çoklu bölgesinde mu• 
kaddes cihad i an etmiştir. Buna 
binaen isyanın genişlemesine inli• 
zar edilebilir. 

Kongre partisi, merkezi icra ko. 
mi lesinin bugün yapacağı toplantı· 
yı 25 Nisanl talik etmiştir. 

Baldvin 
Çekiliyor 
Ba,vekll söyledll)i nu· 

tukta latıdığı yükUn 
ağırlığından bahsetti 
Londra 1 t (A. A.) ;-B. Baldvin, 

Ve•ı,·orce•1ershire'deki Bevdley se
çicıleri öniinde söylediği ve bel<i 
de ı,ir veda nutku olan nutkunda, 
bJşvekiıli~teo \'e Avam kamarası 
az.ılıgından yakında çekilecet.• 
ıı_i haber vermiş ve halen Başveki· 
lın laşıdıgı ağır yükü kaydettikten 
sonra demiştir ki ; 

(Devamı iJ.;inci sayfada) 

Romanya Meclisinin ka· 
rarlle bütUn haklarını 

kaybetti 
Bükreş. 11 (A.A.) - S. mıjeste 

liıralı nazırlar meclısinin raporu ıize· 
rioe, 9 nisan s.aat 20 de Karalık 

meclisini içlimaa davet etmiş ve 
içtimada Baş\'ekil ile hükümet 
azası da hazır bulunmu~lardır.Meclis 
N ııırlar Mechsınin S. altesprens 
Niko.iı'nın, vuiyetinın tenevvü. 
ri

0

ne dair olan raporunu tetkik 
etmiştir. 

Meclis, yapılan müzakere netice
sinde Prens Nıkola'nın evlenm.:k 
tasavvurundan katıyen vaz g•çmi· 
yeceği hakkında 9 nisanda kırata 
ve başvekile gönderdiği mektuplar 
münderecatından malümat ala· 
rak Kıratlık ailesine dair 
olan kanunun 13 üncü maddesinin 
tatbiki gerekeceıtine karar vermi~· 
tir. Bu suretle, Prens Nikola kral• 
!ık ailesine mensup olmak sılatıyle 

iki kardeş mllletırı aost Başbakanları haiz olduğu bütün hukuk ve imti. 
ismet lnönU Sltayodivonlç yazını kaybetmiştir. 

nihayet mağlubetti 
Brükselde, hafif olmakla bera

devam ediyor ber kargaşalıklar 

Sofya 11 (Husust Muhabirimiz• 11'"V,'1111 ' 11111/011A'1111111"ujıııuk""""""'w'""""'] me~tt~/i~ap8;'r~inu~a~:nd:cş~~~ır~~~ Bütün ırayretine rağmen Faşismı 
den Telefonla) - Başvekilimizle ~- n, ra te San• !

1 
~ vermı~tır. Belç ka,.a kabul eltiremiyerck müt· 

refikaları ve Hariciye vekilimiz • ,, ==============! hiı bit maflübiyetine uıırayan Faşist 

Çetın mücadelelerden sonra rakit ini 
nihayet mağlüp etmeğe muvaffak 

olan Be" çika Başvekili 

Rü~tü Arası tıii.ınlt otan eltspircs i~_-_: drzn für/Jesine fi far ~·---<>- r.ı.ı o....-.ı 
F libe istasyonuna bu sabah 

:~:ıu~okuzu kırk geçe dahil ol· 1 altın ·plak 1 
Van Zeland 

(Yazııı 2 inciıay/amızJa) 

lst1syonda mahalli memurin ile 1 Bü,ük şefimiz Atatürk genç i Kongresi 
Sofyadan sureti hususiyede istik· ~ ve kuvvetti Yugoslavyanın ba· i 
bale gelen Bulgar Hariciye Neza• = nisi müteveffa kral Aleksandra : KUçUk b" uk • 1 . k. , .. · ş k' s ~i ır çoc , ... vcı ar 
retı er anı ve se ırımı~ . ev 1 ~ karşı besledigi hürmet ve sevgi· ~ cemiyetine Aza kaydedildi 

1 1 
F". . ; nin bir lezahüriiaü daha göster• : vcı ar ccmıyeıı sene ı ongre• Berker tarafından hararetle ıstıkbal O• = =ı A ı · · l"k k 

unmuş ardır. Tren ılıbc ıstasyonun· ; mek için 10X25 eb'adında altın· ! · · d" b h F · • • H lk · 
d d d ,,. ··dd 1 B b k : : sını un sa a -nınonu a evın· 

a ur u&u mu e çe aş a an : d •, d - an bir plak hazırlatmışlardı. e yapmıştır Ce 
\·e maiyetindekiler Bulgar halkı i i . · : 
tara!inda ... alkı-şlanmışlardır. ; Bu plak Atatürkün imzasını ta· ~ mıyete umumı 

Yirmi dakikalık bir tevakkuftan ~ şımakt~dır. .. .. ! 
1 

katibin oğlu ilk· 
sonra ekspres Sol)'aya doğru ha· ~ B~_şvekıl ismet lnonu Op'enaç'ta ~ I mektep talebe-
reket etmiş ve saat ikide So!ya i muteveffa Kral Aleksandrın mak· ~ sinden dokuz ya• 
istasyonuna gelmiştir. istasyonda ~ beresini ziı•aret elliği sırada ~ ı şında Kaya Kan• 
Başvekil ve Hariciye Nazırı Kö· ~ d~s~ ve QlÜltefik milletin büyük ~ J atlı da amatör ve 
se lv•no! ile, Saray Müşaviri E hukumdarınıo hatırasını taziz • en küçük Aza 
Gruyef, dq·er nazırlar, eski nazır- ~ etmek için Atatürk namına bu i olarak kaydedil. 
Jar, se!arelhanemiz erkanı ile Bul· ~ plakı Kralın mezarına koya• ~ miş ve düokü 

(Deramı ikiT1Ci snyfada) 'i caktır. ! kongrede balar 
=============='"::;"'::;"'~'"'''"ltffltllllllllllOUlllllllUllllllltllHHllHIN .. MUIOUHlllll~ arasında ilk defa 

Urfalıların bayramı 

Urf anın kurtuluşu me· 
rasimle kutlulandı 

ISöyıevler veren gençler ''Hat ay Türk
dür ve Türk kalacaktır .. diye bağırdılar 

Ur/anı11 kurtulu5u töreninde lıulunenlar 

_ U~faıı~n 17 inci kurt.uluş yıl dö- j rak, Eminö'lü Halkevinde merasim. 
numu d1111_ lstanbıı da ılk defa ola. (Det''V>n ikinci sayfada) 

1 

olarak yer al. 
Avcılar cemiy•· mıştır. 
tinin 9 yaş'n• Kongre açıldık· 
da ki aza u tan sor.ra riya. 

Knya Karıallı sete seçilen Ba· 
yan Nezihe Atıf cemiyetin bir se
nelik faaliyeti hakkında heyetiumu. 
miyeye izahat vermiştir. Bayan Baş. 
kanın izahına göre cemiyetce geçen 
sene Ambarlı av sahası kiralanmış 
ve azaların bir arada avlanmaları· 
nı lemin maksadıyle otobüs sefer· 
!eri temin edilmişJir. 

Bayan başkanın izahatından son· 
ra idare heyeti seçimi y&pılmış 
vıı Ba)'an Nezihe Atıl, Bay Remzi 
Kanatlı, Bay Selıak Keleci, Bay 
Aıımel Rız•, Bay Şükrü Yaşmak, 
Bay Mustafa Asım ve Bay Halil 
Nazmi seçilmişlerdir. 

Bu arada k~tibiumuml, cemiyet• 
te kayıtlı bulunan Azaların vefat 

~ ~den. herhangi bir arkadaşlarına 
Techız ve te~fio işleri için yardııa 
olma~ ~zere yirmi be~ kuru§ ver
melennı teklif etmiştir. Bu tekıii 
kabul olunmuş ve kongreye niha· 
yet verilmiştir. 

Piyango 
Çekildi 

Kazanan- numa• 
raları dördün• 
cU sayfamızda ~ 
bulacak•ınız 

ıuıı11111111111111ıımuıııı1111111ıotıuu11nıu11111111111111uıııııııııı1111ınu11111111111111nu111111Ht111uı1111111111111mı1111ıııı11111mııı11ıınırır 

Kapitülasyonların lağvı 
konferansı bugün 

Montröde toplanıyor 
Bazı noktainazar ihtilaflarına 

w ragmen 
konferansın tam bir 

itilifla neticeleneceği zannolunuyor 
Montrö 11 (A. A. - Kapitülas

yonlar konferansı yarın lsvi~re re· 
hl:umhuro Motta'nın fahri riyaseti 
altında toplanacak ve reisicumhur 
aç lış nutkunu söyliyeccktir. Bu nu· 
toktan sonra Nabaı Paşa izahat 
verecektir. 

Murahhas hevetlerin ekserisi ez• 

cümle Mısır murahhas heyeti bu
raya gelmişlerdir. Diğerleri bugün 
ge:eceklerdir. 

Zannedildiğine 2'Öre murahhas 
heyetler kapitülasyonlar rejıminin 
ilgası için Mısır hükumeti tarafın· 
dan vukubu:an taleLi kabul ederek 

ı Devamı 2 ci sayfada) 
===================================~ 

Beşiktaş 
3-1 

Ankaragücünü 
mağlup etti 

Beşiktaş • AnkaragOcil maçından bir enıfantanı 
!Maçın ta!ıi :atı 5 inci sayfamızda spor kısmımızdadır.] 

• • • • • 
ve lzmjrdeki maçlar Ankara 

Ankara, 11 (A.A.) - Şehrimize iki m ıç yapmak üzere gdııiş elan 
lstanbu!spor takımı ikinci karşılaşmasını buırün ~~bir stadınJa D~m.rspC>r 
ta~ımı ıle yaptı. Maç 1-1 sayı ve beraberlikle bitti. 

lzmir 11 (A. A.) - Genç erbirliği bugün ıkinci maçını O-ok takımı 
ile yaptı ve oyun Gençlorbirliainin 1·2 ıralibiıcti ile ııcticclc~di. 

• 
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ispanya har~ 'J)ı,ş>/)o&PJha, 

Madrit dün sabah ~üçükAnt2ntv~ 
Omba dıman edildi Fransa 

Hükiımelçiler bir taraftan iler
/emeğe devam etmektedirler 
Madrid 11 (A. A.) - Ağır top· 

çu, bu •abah saat 10,45 de payi· 
tahtı bombardıman etmeğe başla· 
mıştır. Bataryalar şehrin en yi;k. 
sek hina:arınd•n !;irinin civ rında 
kain evlerin üzerine o" beş kadar 
obüs atmıştır. Civardaki sokaklar• 
da kim•ele~ yoktur. Yukarı katlar
dakı i.ısanlar, zen.h katl~rına ve 
nıahzen:ere iltica eın,•ktedirler. 

HUkQmetçller 1 erllyor 
Madril, 1 I (A.A.) - Miıdafaa 

\omıtesinin bir teblıginde şöyle de
nılm,k,edir: Milisler, M nzanares'in 
ırarbindc fethdmiş oldukları yeni 
nıevıi:eri tahkim etn iş'er ve "Fran. 
sıı köpriisü. mı•ıtakJsında ns.lerin 
lir ol,. şıddctlı taaı ruz:arını pCs
k~rlmLşkrdir. Bu mınt,kada >O• 
larla dcnıiryo''arı t nıamile tahlis 
cdi mişt.r. 

Ca•a de carrpa'da mi.hler, topçu 
kuv\·ctinin müzalı:ırt·Liıe1 dü ,m ının 
nkurane mukavemetine rağm ·n ye· 
ni 1 or tak m s per hatlarını işgal 
elnıı.şl(,;r ir. 

Bdtao 11 (A.A.) - Milis'cr kuv· 
vell bir harp mı•zemesini faaliyete 
getirmişler ve Cibar mıntaka<ındaki 
duşman mevziltrini şiddetle ezme
ğe taşlamışl.rdır. 

Asturies n:ıntakasında mili•ler, 
üç kııometre iler.emi~er ve Cam• 
pi lla ka•abasını i}gal etmişlerdir. 

Bombardıman hafifledi 
Maor d 11 (A. A.) - Ôı.lc vak. 

ti payitahtın bombardımanı sona 
ermiş gibidir. Bır çeyrekten beri 
inlilaklar işidilmemektedir, 

En ziyade La Granvia'ya isabet 
vaki olmuştur. Eu binanın balo<onu 
} ıkılmıştır. Cephenin dıvarları, ka· 
lınlığına ra~mea, delik deşik içinde 
blm.şdır. 

Bir otomobil harap olmuştur, be
reket ver!ln ki içi.ıde kimse bu
lu.ımıyordu. 

lki > o:cu ağır surette yaralan• 
mıştır. 

Yiyecek nakleden gemiler 
Londra 11 (A. A.) - bill.ao'ya 

yiyecek naklederken ıreneral Fran
ko" un telıdıdi uı•riıe Sıint j ın de 
luz'de bl'n dört lngiliz ticaret 
gcnd.~i hakkına royter ajansı şu 
nıa:ümotı alıı or: 

lngı ız hükilnıeliıin lngiliz ticaret 
g•mı.tr ni himaı e hal-kınd•ki siya-

11<1i ıde h.ç lir degi}ıklik yoktur ve 
bunu yapın ık iıi ı icabeden kuvvet 
f 1zl1~1 ıe mevcuttur. }{ıfb10' ıu·1 

1 

karodan ve denizden filen ablukas~ 
ispanya harbinde temanıen yeaı 
bir vazi}et teşkil etti~i ve bunun 
tetkiki icabedeceA'i kanaati mev• 
cuttur. lngiliz hiikilmeıi, bu dört 
ıremiye. verılecck karara intizaren 
Saint jan de luz'de beklemelerini 
bil irmiştir. 

Madrlde taarruz 
Madrit, 11 ( A. A. ) - Hav89 

ajın•mın muhabiri bi'.diriyor: 
Asiler dün Madrit cep'ıes!nde 

bilh.ıs•a öJleden sonra Casa Del 
Campo'da mukal il taarruza ReÇ• 
nıişlcrriir. Muharebe tülün M ıdrit 
cephe<indc bilha5'a, eski IT'ez•rlı• 
jt,rı e!rdfırıd'I, Ca"' Del Kan po, 
askeri hastahane, Carabanchel ve 
Casa Del K mpo'ya ha~im olaa 
Garab.tas lepesinde bütün şidde

tıle devom elmektrdir. 
Cumt.uriyetçi tayyareler asi mev· 

ıilerini m'•es•ir <urette bomb_rdı· 

ma" etmektedir. thnzanaros ova• 
sına hakim• sırtların sathı mailinde 
bu'unan b r çok evler topçu ateşi· 
le tahr p edilmiştir. 

Cumhuriyetçi er dü>l Pııe"ıe de 
los Frar.ceses civarında ilerliyerek 
a•i hatlarını ~··r lıktan sonra üni
\'J'rtite mahal.<'si ile Casa del 
Canıpo aı asınd;ı muvasala yollarını 
kesmışlerdir. 

lgıinam edi'en harp malzemesi 
meı anında ıreçen şubatta A'.mın. 
lar v~ ltalyanlJr tarafından veri. 
len otom1tik silahlar a vardır. 

FRANSIZ TOPRACINA BiR 
TAYYARE DÜŞTÜ 

Limoges, 11 (A.A.) - Bir mit. 
ralyöz!e mücehhez olan iki satıhlı 
bir ip ınyol tavyaresi, dün aab1h 
buraya otuz k lometro mesafede 
klin bir çayırda yere düşüp par
çalanmış! ır. 

Pi:ot, yüzünden yııralanmış ve 
tayyare hor ıp olmuştur, 

Bazı oahid.er, tayyarede üçüncü 
bir şahoın daha l.ulunduğun ve 
k.ıçmıs olduaunu ifade emekte· 
ıiirl•r. 

DÖRT TAYYARE DE FRANSIZ 
TOPRAClNA iNDi 

Paris 11 ( A. A. ) - Susison 
yollarını şaııran dört l•plnyol h~· 
yare•i Fransız toprak! nna inmek 
nıecburıyetiııde kalmışlardır. 

HUD CRETNOTU EILBAO'DA . 
Cebelı tıarık 1 l (A.A.) - 42,000 

ton u~ Hud dritnotu Bilbao'ya gıt• 
ır:e« içiıı emir almıştır. 

Bu hareketın ademi müdahale 
p"l11 ile alakadar olduıtıı zanncdı· 
livor. 

Van Zeeland, Leon 
Degrelli 

nihayet mağlubetti 
P•rİ!, 11 (A.A.) - Van Zeeland 

kazanıyor. Bugiin Brükselde Van 
Zeeland ile Leon Degrelle arasında 
yapılan büyük intihap maçında Fran. 
s z matbLatı mi.ttefikan Belçika 
Başvekilinin tarafını tuım1ktadır. 

Gazeteler iotibabata tahsis ettik. 
leri sütunlarda tu maçın meraklı 
noktasının Faşizm ile demokrasinin 
kazınacakları rey mikdarı olduku· 
nu tebarüz ~ıtirmektedirler. 

BrUksetde arbedeler 
Briıksel 11 (A. A.) - Rcks"t me. 

bus uk için y•pıl.ın intihabata bu 
sabah st·k:zde başlanmışlır. Reyler 
sa ıt 13 e ka'dar kullanılacaktır. • 
Ortada yalnız iki namzet var• 
dır. Euıılardan &iri Van Zeelad 

yorum. ib>ruini taşıyan levhalar. 
la bır çok eşeklerin ve katırların 

uzun bir kafile halinde sokaklar• 
dan ıreçmesi hiç bir hldiseye mer· 
dan vermemiştir. 

Van Zeeland lehiıde bir propa• 
ıranda kamyonu Balıkpazarından 
g.çerken satıcıların tahkirlerine 

uğramış ise de hadise iki. taraf 
arasında küfürler ve bağrışmalara 
inhısar eım ştir. 

intihabat bitti 
Brüks•;I, J ı (A.A.) - R ·y ver· 

me işleri, hıçt..ır hadise çıknıad'ln, 

saat 13 de sona ermiştir. Mühür· 
lenmiş olan rey sandıkları ile tu• 
tulmuş olan zabıt varakaları, rey• 
ltrin tac;nİ~i bürolarına mütevecc~ .. 

drğ'e•i Leon Degrelle'dir. hen yola çıkarılmı;lır. 
Kat'ı netice aocak akş~m anla-

Müntehip'eıin tehacümü, sabahın şılaLilecektir. 300 intih ıp bürosu 
son sıatlerinde mül.im rrıktarda h·,zırla m.ştır. Bugün hıi~i.•eler çı· 

kaca~ını ihtimal veri'.mrmcktedır. artmışdır. Be'çikada rey it~sı mec-
Fılh kika ufak tefek bazı arbede- l:uri oltp mÜ•tenkillerde boş pusu• 
ler İ•tisna edilecek olursa intihabat la vermektedirler. 
hemen t•m bir sÜ'-Ünet içinde ce· M. Van Zeeland, saat 8, 15 de 
re. a~ etmektedir. Bai'is·Fo>rd'dı reyini vermİ§ ve çok 

ı Dün ; "Leon Degrelle'e rey .,eri- al\, ı~lanmıştır. 

Libyaarazisi,ltalyan Af
rikası adile bir nezare
tin f(ontrolüne verildi 
R;>mı 11 (A. A.) - Dün nazırlar medisi tarahndan illihaz edilmiş 

olan bir karar, Libya arazisinden müstemlekat ünvanını geri a\makda 

ve bu arazinin ••ltalyan Afribsı,, adında bir nezaretin kontrolü altına 
vazetmektedir. Bu karar, >erliler için evveki statü i'e ltalyan vatandaş
lığı arasında mutava•sıCl.ir vaziyet ihda~ elmektedi·. Libva'nın eıaletle 
re taksimi, bu kıtayı ftalyanın bir istitale•i haline getirmektedir. Libya, 
muahhere:ı yapılacak bir stajclan sonra, Cezayirh Fransaya karşı olan 
vaziyeti ıribi, tam amile !talı aya temsil ed .ecekdir. 

Yeni te,kilata gör." merkezde valii umun• i bulunmakta ve kendisine 
umurrt mecli•ler'e bir h1'kümet meclisi mcsaisındc müzahir olm•ktadır. 

.ıılaka o mıserleri pr le ol cJk "rdır. 

Şimd ki mebusan meclisi yerine kooperatif meclisi kaim olduğu n• 
man biı mecli•le yerii erin mümessilltri bulunacaktır. Şimdiki te>kiliıt 

bu ana kadar ana vatan komisyonlarını bırakılmış olan imtivazlar ve 
ma·ı yardı mlarvasııa,ı' le kiıçü>< mü'kıvetle•c salıip olmalarına müsaittır, 

Ce"upt •ki a•keıl arazi, şimdıkı teiki atını muhafaıa et'.!lektedir. Lib
ya asi erı ıden musadere edilmiş olan emlak komôntre verilecek, vari· 
rı ·atl.ırı müslüır a, ah 1 nin ihtiyaçları"a l·th•is ohınacaktır. 

lll•llllUUUllllUl .. llltlllll•UUUlllUlllllllllllllllllllllllllllHrı•llllltllll"llllUlllliıtııııııııı .. 1111oıu1111ıııı11111111ıııınıııııtıııtutı11111111ıııı 

Cenup 
Hudutlarımız
daki tedbirler 

Cenup ve Şark vilayetlerimizin 
son günlerde aldığı ehemmiyet 
üzerine bu mıntakabrda alınmıı 

olan id lff tedbirlerin genişleü me
ıine devam edilmektedir. 

j1"darma Umum Kumandanı 
General Kazım, Emniyeti Umt:miye 
Müdlrü Şukrli, Gümrük Muhafaza 
umu.ıı K .mutrnı Seyfiden müteşekkil 
bir heyet yakında bu mıntak ıyı 
dol~arak, esaslan tesbit e i'e, 
idari tedb'rle"n teferru .. tı ile meş
ırul o'acadardır. 

Bu mıntıkada hu~us! vaziyetl~r 
aneden ve b r çok bakımlardan 

e htır:rrii et verilmes. lazım gelen }er· 
ferdeki nahiyelertlen bazıları ka· 
za>a çevrıln.i,lerdir. 

• • 
Sovget Rusya 
Fransa 

Paris. ll (A.A.) - M. Delbos 
ile M. Poıenıki.ıe, Sovı et •efırınin 
h rıciye komiserliği muavilliğine 
tayini münasebetıle dün harıciye 
nezaretinde verilen ziyafette müte· 
kabi' erı nutuklar söylem şlerdir. 

M. De.bos. M. Potemk,ne'iı Frıııı· 
sız· Sovyet mui<areıeti işindeki 

ırayret ve faaliyetini •ena etmiştır. 
M. Potemkhe, ve m ş olduiu ce• 
vapta, Fransaya olan merbudiyetİ• 
ni kaydtlmiş ve yeni memuriyetini 
de iki memlek ·t birbir ne b ığlıyan 
rabıtaları te yide ç1l.şmaa"a devam 
•deceğioi söylemiştir •• 

• • 
ispanyanın Avru-

padaki mevkii 

Fransız mecllslnde h• 
raretll görüşmeler oldu 

P JrİS 11 (A. A.) - Mebusan 
meclisi sol cenah grupları murah· 
lıasları dün lspanyol kortezleri mJ• 
rahhaslarını ko<ul etmişti·. Heyete 
kortezler reisi M. MJrtinez B~rrıa 
riyaset etmekte ıdi; 

R•dikal sosval sllerden M. Cım· 
ponchi, lspanyol murahaslarıM 

hoş1me:li b~y1n ettıkteı so ıra 
Katalon ve Bask mebuslarının nu• 
tuklarına cevap vererek Fransanın 

pek yakında Avrupı devletler 
manıume•indc şerefi mevkıini teY· 
rar :ılacağındın şiip.ıe etmekte ol· 
du~uou söylemi\! r. 

Urfanın kurtuluşu mera• 
simle kutlulandı 

(Birinci .<ayfado" devam) 

1 
o de-.'eri birkaç mısli kuvvet'e 

Başbakan 
Eelgrada vardı 

( l nci sayffldan devam) 
ıı•• g. z~ıecıler misafirlerı ıstikb1l 
~•tiler. Tren bur ıda az bir mÜd· 
dt• durdu ve hararetle alkışlaoan 
mi<afirlcr Pe ı:rada do~ru h>reket 
eli .er. Yarın sabah saat onda 
Be grad d ı ohc'k ardır. 

Baldvin 
Çekiliyor 

(Birinci sayfadan devam) 

•Bu a~ır yük senelerden sonra 
en kuvvetli insanları bile b•ltala. 
m ıktaJır. Sit.i ı.e kes he1üz vazi. 

fe göre bi ec k hılde te"i ki eder• 

Jcrkea ç~kilın k ç'ık da~a ıemhe 

ı Kapitülasynn!arın 
Lanvı 

le kutlu anmı:tır. Sa ı onc:örıte lekr r rde i irız. 
salon, tek Lir to~ }er l un ak Hataı Tukt r "'' Türk knhral;. 
mlımkün ol<ımıyocak kadar d~ mu~ l tır ..... der<ı. Karar.anın ••k•I vdkll 

\C l ır çokbrı dı mrr.ıs mı ııai<· son• '· bir akış tula ıı ı~·ınılc ı.,,. 4• 
ta ve dış >alonJa l1kıp •ln-el.. n.<·•· t..ıl ' bu nulku haltr~·· uıcrinde 
Lur ıd ndc k .lmışl rdır. 

1 
<on de•e•e-c btiyuI<. ve derıa brr 

T 1 l .1 h 1 t. s r bır k ı. 
uıeoe ~l k a ıurr~ı 1 f" a~ an- a.

1 
• d 

1\1 ras nııo so,, arır. Urralı R~OÇ• 
mış ve mıll mırşı "" a 1 ak11 vr h il 1 . .. f'r n l\ 1 4\'J a terennum eltt• 
Luıun h z ıu laralınd.ın okundu. er. Uu öz Terk n•tmeLrmi bır· 
Açı~ soııcv Azız Moltny tarafını..l.ın ç->kl rı so~suı hır Jı~z ve gö, ,aş· 
\Cr .u .. 1'-.U\.'V tlı Uır }urd !"f'\'tr ıgın l.ırı ıçırıt.ie o.:ıiedıler. 
b 'z hır dPlı ı o ~n bu rnvıev ı · Urhnın kurlu uş '• her neden ıse, 
lon1 dolduran Utlıılırı bır bcyt• lsıa.,buda şm.ı,e k.dar le<''<l c-
c rn ıçi de Lıral. mışt r. <.l 111 tnıı~ı. l.k defa ;a;,ılan b•ı me· 

lay Aıi'ı Nılıat Ömer Karako. ra•im yıllardar.beri ôzlcnılen bır 
yıınluıvn U·la sav •ŞI ha'-kındakı nc·banı gıderrr.ış o mak itıtar•ıe 
•Özleri takıbetti ve al~ışlarıdı. ln•aıı muıc eblis.erı çok takdır edıldı ve 
basmacının • ölmiycn sevıri ., adın· •:kışlandı 
da ki şiırı sam.inde bü} {ık lir lıas. -==- =========== 
ıa.i, et uyandırdı, 

Belgradda hazırlık 
tlelgrad, (thısusi mL:JıabırilT' z 

elen) - BJşbakaııımız General I ,. 
r 't l 'ı. ı ıle nıaiy •indck. eri bu
radı.. ~nk h aı elli bir ~ekılde kar· 
ş ı ."1 'r uz • c 1-üyuk hazırlık!Jr 

\'Jpılmaktadır Belgrad i• tasyonu 
Turk ve YugoslJv bayn•klarilc du· 
nJtılnışııl'. Şe~ıin bir çok yerkrı· 
"" .mıpuller asılmış, gecelen şehır 
bol ı~ klarla parlak bıı· şekılde do· 
nat•l•caktır 

İkı gun evvel buraya g~lcn ga • 
zetec lerımııc karşı ıesmi ye u - ' 

sus. zevatır eösternıekıe oldukla· 
1 tanbuı Ünıwrsitesi talebesinden 

olan Ur alı Kadri Karababanın 
(acı ırünltr) i •alonu dolduranı rda 
Lir scssiz,ik ve fakat o nısbetıe 
barız bir heyecan uvandırdı, Tür
ki)enin acı ist•ll ırünlerinın k•ra 
lıahralannı canlandıran bu nutuk 
birçok yerlerinde alkışlarla i kıt•<& 
uğruyordu. 

Gandinin 
Teklifi 

1 rı •laka ve muhabbet intizarın le11· 
kıncicdır. Yarın akşam Belgrad ına
ıyet alayı kliıbünde Yugoslav! r 
mısafırkr ~crefinc büyük bir ziya
lEt vereceklerdir. Ertesi gec~ de 
sefarethancmizde b\Jyiik bır suva
re verı!ecektir. 

Wardha 11 (A. A) - Candhf, 
to• !er aı tnsın• v•ptıgı bcy•oatta 
H.nd ko>gre p ıtl si taral,ndan ıs
tenen temına.ı vermek hu u•unuıı 
valılerin sa Ahı yeti dahil nde olup 
olmadığı h4kkında bir karar ver
r:ıek üzere üç hakimıJen mürekkep 
bır hakeln mahkemesinin teşkıli 
li~rini ileri sürmtiştür. Pdrtı, vı a
yet kabine:erinın teşkılini bu tem.• , 
nata bazlı bulmaktad,,, 

1 rahim Karakapıcının (Ş~hitler•) 
bitap eden ~iırı ~ok 11lkışla1>dı. Bu
nu Alı Rızanın halıra. rı l•~ip etli. 

fundan sonra cdebi1 at faku:te. 
ahdcn Atdulkadır Karahan nutkı:nu 

irat elti. Bu nutkun her sa~ırıoda 
buyük Türk vahdetinin içJen 
gelen heyecanları çok sarih olarak 
hıssedirıyo du. Kar han nutkun d • 
ha ilk kısmında bütiın varlıg-ıy le 
(Hatay) ımızdaa bab etli ve •Urfa, 
Ayıntap, Adana, Maraşın onlara vak· 
til~ nasıl bir ders verdi ise bugün de 

Fransız Hariciye fl:azırı 
Paris büyük etçimlzle 

9örUş ü 
Paris 11 (A.A.) - H ıriciye Na. 

zırı Yvon Deibos d,.n öfed ıı 

soııra Ti:rkiye Sef.rı Suad DJvaz'ı 
kab~I elm şlir. 

Hazırlanan program henüz neş· 
redilmemişse de, Başbakanımızı,~ 
Yuııoslav dahilindeki bazı büyiık 
şehırleri de ziyaret edeceği söy 
ler.mektedır 

--~ --
Bir sandal devrildi 

Den Ü kud. rrlan n fşterı alan 
sandcı cı R ıt'i l~rnailin, !Oi9 nu• 
ın.ı ılı scndılı ' •otı'le vak~ Lir 
ı· rcıe drvrilır.iş, ic rislnd bulunan 
lıın im, Fehmi, S moe~ İ;r;,,[ ve 
s•,C:alcı denize duşmüşlerse de et• 
ra•tan yetışilcrek hepsi kurtarıl· 
mıştır. 

ıyandır. Bu hu.,ı ilki dli,ü,ce pek 
s r hl r ve çok geçmede'\ Vestvor· 

astcshir için }eni bir mlmessil 

seçmt'n:z icıhetmesi rrı11'1 ıcn1eldir1 

(Birinci sayfadan devam) 
prensip itibarile kolayca bir iti' Af a 

\'arıc klar fakat bir çok teferro.ıt 
noktaiarı nazik ınuza.-crelere yol 

a.,•cak tır. 

Murıhhaslar bütün ecneb:ler 
lnkk11da kabili tıtbik olacak bir 

bı ·ıeş·ne mu ıhedesile seri halind~ 

ıki tnr ılı it ılfi:ır akdi şıklarından 
lıırıni tercilı etmek ıslırarnda kn· 
lac•k udır. 

••E cneH,. t ıb'rinın tarifi mesele· 

H. na dvın .c:9 SPnedenbcri avam 
kamarası.ıdı t· m.,ı ettiği münıe. 

h•r er ne minnettarlı~ını l.i dirmiştır. 

Demckraf.iyi muhafaza 
ediniz 

, a ıde çıkacll! nı~şkü l•rılen de koc

kul m •ktadır. Mmr murahhas h~ye•i 
"Lebeaı, tub rinin muh elif n1enııe. 

kttlere me~•ub vatandaşlar hak• 
kında kullanılma,ını ve bu tabır n 

Londra 11 (A.A.} - M. Baldvin, 
Voreestn m •haf ızakar mı.ntehıp. 

lcrihin bir t'ıphntıwıd3 veda ma
h,yetinde sö lem ş olduğu bir nu• 

tukda l ıgi;iz cevl t ad.ımlarından 
dernokr_a~i ~i.:ess~"Clerinô, ıt•Uh>faza ! 
etn:elerını rıca elmi,t.r. M. BaWv.ıı 

lngı i1. siyaset rıcalinden, h ılKı k.:ı. 1 

münizm ve foşiznıden korumalarını 

ri<a elmiş, l ıgılterenin cihandaki 
nufuıunuu idamesi m ıtiüp olduğu 

takdırde lıürrı>·eılerın muhafazası 
eı•~ olou~uııu söylemi,tır. 

iklas Peşteye 
gidi 'Or 

Viyana 11 ( A. A.) - 1 i ha· 

ber aian mahfılc ı,öre rcısitum. 

fıur M klas'ın Budapeşte seyah~tı 
3 ır~)ısda ıap.Jac ktır. Anıir~ı 

Hortlıy'nin so.ıbaharua yaptığı zi. 

yaret! iade edecek olan rcısicuın

hur:ı bışveUI Sc:ıusc.,ni~g ıle Gu· 
ido SchmiJt refaı..at edeceklir. 

mahmi er ile C1:2 ıs irlı \'e Tunu,. 
!ular hakkında kuliandmamasını 

teklıf ctmıştir. 

Murahhasların bundan maada mu· 
va~kat rej mın devam muddeti 
hakkında da mutabık kalmaları •A· 
zıın gelmektedir. Bu muddet hak· 

kır.da yapdan leklı'.ler altı sene ıle 

yirmi sene arasında tahaluf etmek· 

tedir. Bu muddet zar!ırı •• muhtelit 
mahkemelerirı t~kilat ve hakkı ka· 
ıası h;ıl.kında da bir karar veril· 
mesi lazımdır. 

Mı<ıra şüphesiz tamaınile hikl
.ni 1 etı altırı<.lı ve devlet i.e eşhas 

eras!nda ihti.af vuiwunda hususi 

l.amanlar temin edclilecek malıke· 

nıckr tc~is etmesi leklıf edilecektir. 

Sureti uoıumiycdc konferansın 

nı~şkuıkri yenerek büyuk l~hrnet· 

ltre katla.ıınaJa:l bır itılafa v .. ra
cağı ümıt eıJılnıektedir. 

Haftalardan beri, Küçük Antanl 
Avrupa kamoyunu meşgul edi~ ot· 
Önce Romanya dıs bakanı Çck.oS • 
lovakyayı ziyaret etti. Sonr:ı ItJI· 
ya Dış Bakanı Belgrada gid~r('k 
Yugoslavya ile iki itil&fname iıtı· 
zaladı. Bunun arkaSlndan antaııl111 

Bclgradda içtimaı geldi. Sonra dl 
Çekoslovak cumhur başkanı Bene' 
Belgradı ziynret etti. Siya•i fsn • 
liyet programı henüz niha ·etle~· 
miş değildir. Prens Pol Prag'a .~'· 
decck. Tuna üzcdndc bir köpnı • 
nün temel atma merasimi yapac:ılC 
sonra da konsey içtimaına sıra gc· 
~cek. 

Filhakika Avrupa politikasıııı.1 

yeni istihalesi karşısında küçük ıın· 
t~nt, hayatının en nazik gi..inlı:otl'" 

ni yaşamaktadır. Fakat iki h<ıft,ı • 
danberi devam eden si) asi faali • 
yetin bir bilançosu yapılocak olur· 
sa, denilebilir ki küçük antant d.,, .. 
Jetleri arasındaki tesanıioü boz • 
mak icin sarfedilen gayret n tice 
vermediği gibi, bu tesanüdü art • 
tırmak için yapılan teşcbt üs ~ ne· 
ticesiz kalmıştır. Haritaya bak·!~· 
cak olursa, küçük anlar ~ın le I:· 
külündeki hikmet anlaştJır. A ·a • 
larında eski Avusturya Mararis • 
tanı pay !aşan bu üç devlet, M cJ· 
ristanın komşuı;uc'urlar. Küciik ıın· 
tant da Macaristanın bu devlet • 
!erden arazi istemeğe kalkımı sı· 

na karşı yapılmış bir komb;nczcn· 
du. O gün nl.' ise, bugün de oduT· 
Yani Macaristanın muhtemel bir 
tecavüzüne ve H · bsburg haııeda • 
nının geri getirilmesine karşı bit 
anlaşma. 

Fakat küçük antant devletleri .. 
bazan, Macaristandan başka dev • 
!etler tarafından da tehdit edil • 
mişlerd.ir. Bir aralık Romanva 5,>'·· 
yetler tarafından tchdid ediliyor· 
du. Bir kaç hafta e\·elisine kadar 
Yugoslavya ile İtalyanın arası a· 
çıktı Çekoslovakya ile Almanya 
hala il tiliıf h"lir.dp-lfr '.foı·a•i• • 
tandan bnska diifer cPphelNi in 
emniyeti ;Çin bu- devletlerden bir 
biri, ayrı bir kombinezon ya prı.ış· 
tır. Fakat hepsinin de Frans:ı ile 
dar veya geniş anlaşmaları vardır 
Yugoslavya ile Fransa arasında 

muhtemel bir Alman taarruzuna 
karşı oldukça müpl;em bir ıtCTiıf 
vardır. Çekoslovaky.ı ile Fn ;a 
ise, her ihtimali hesaba k 0 tan biı• 

ıttifak imzalamsıl3rdır Küctik an· 
!ant devletlerinden Yugoslavva ile 
f<omanyanın da Fransa ik müna • 
sebetlerini :akviyc C'lmeğc calış • 
tıklan zaman olmuştu. Fakat o za· 
man Fransa buna ı•anaşmadı. Sim· 
dt Avrupl politıknsının girciö is· 
!ihale içinde bunu Fransa kendisi 
t~khf etmıştı~. Fransanın lcklıfi 

şudur 

l - Kiıçı..k .ıntı:nt de\'letleri a• 
rasında yalnız Mac<ırıst2nı ıstıh • 
dal edon anlaşmanın g2nıilct. leıek 
her t ,r .ftan geıebılecck ttarruzla· 
ra tqmıl edılmesi. 

2 - Fransa ıle Yu rıslavva ,.~ 

Romanya arasındaki rrünasebPlle· 
rin de Çeke lov.ky- ı'e Fransa a· 
ro:Jındaki mü, asc t 1 lcrc benıPr bir 
~ekle ıfra:;: c' ılr, i. Es ' b in
cı ··t.ı kabul C 1 cCk vlL 1 <;c-

1 ko lov kya P n y ı:ıa ; " u· 
~ur dtın, y 1.11oJvya .~ nom n fo.< d...ı 

.ıy• (kı ~ Frnns ' l:."ı,l·,.,m· 
el c ~l .. r'1ı. 

l ıtc Yurosla,·yanı r. buna ya ış· 
m~ı.lığı on .ışılmaktqd . Ve İtal.va· 
nın bu ır.ı>< • mıiza•~rc c-l cek 
"lan kı..~u;,, antant ko~seyi içtı • 
m ın n arıf ;:ı nd a laceie Yu~os • 
Javya ile ıtıl~f ımzal.mps nın sc -
bebi de Yu<ı slavya t 0 ·s'ı~dan bliy· 
le bir adım'n atı >nasına y~r \er· 
meme'< m2ksad\ .• .ı m tı !•ur. Fıl· 

bakık,1 Yugo.lav).ın;a it.ılya ile i• 

tılôfı imzal2mazdun ~vvelki va • 
ziyeti ile bt.gıinkii v~llye!i ar ın• 

da haylı fark vardır. Yugo•lıvya 

her c ı-htden enınıyctini takviye 
etmı;tır. M .. caristanu korşı k.;~ült 

antant, Bulgaristana kal";I da Bal· 
kan antantı anla~nıalnrı vardır. A}·· 
rıca Buıııoristanla itıltf lmz;lamış· 

tır. ltalya>a kar~ı da kendisini 

son itilaf korumaktadır. O halJc 
teahhild~rini dııha ziyade- !J:?n ·• 
!ettirmek istemtyor. İkı sene ev • 
ve!, Yugoslavya, bu,,tin Fransa ta· 
aiından yap: '1 teklifi k~ bul et· 
meğe haıırdı. Fakat o z m~, Frar. 
sn buna yarıaş!"'3dı. Uııgiin. c Frar, 
sanııı vgzlyet eski vaziyete be"· 
V'mez. Fr n•a kile• 1t ant2ntı 

hesaba kdtmac'~n Lava! v1sıtaslle 

İ1a'ya il u ıla ma~a ralı -·ştır. 
Es. ,)e~ F.ı ~. )1"' clipl J.., 1 iÇL'l ff'· 

.. 
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Mütehassısı Soruyoruz · Kanunu 
Sabıkalı Halil yakalandı 
ve dört ay hapis ceza&ı 

ald ı 
Birçok dükkanları boş olan 

çarşı harap bir haldedir 

Şarap r- ---?--"'

1 

Orman 

Yenişehir caddesi ı . --Fransadan bir mütehassıs Hozırandan itibaren tat-
iki gün evvel Anado'.udnn geleıı 

Eyüp i•minde biri, di.iıı sabah, Ga
lata köprüsü üzerinde, limanda 
balık tutan ba!ıkcıları seyre koy.t
muştur. Bir aralık, yanına birisi 
yaklaşmış, kendisi gibi eğilerek 
balıkçıları seyre koyulmuştur. 

U zun st. .i ~C , •r münaxa~ası \ ' C ci C'· 
Gkodusu devam eden Kapalıçar • 
~ır .. n yıkılmak tehlikesinde bulun
c!uğ ll hakikati , nıhayet esaslı ve 
tnühim bir kurarla sona ennek Ü· 

z"redır. Çarşı yakında tamire ha ş

lanacaktır. Bu hususta Belediye 
Fen İ•lrr i müdürü gazetemize de
ınıştir ki: 

- Klp~lıçarşının keşfi yapıl -
ını ştır. Tamiratı için icabcden plan
lar hazırlanmaktadır. Çarşının ta
ınır~tı çok büyük masraflara ihti
:Vac gösterdiğinden, şimdilik en 
mühim olan çatı ve birinci derece
de yollar tamir edilecektir. Çarşıda 
bir çok dükkanlar boştur. Kira be
delleri azalmıştır. Binaenaleyh ta
mirat için büyük masraf yapıla -
ınıyacaktır. Tamirata çok yakında 
başlanacaktır. > 
Kapalıçarşı Umran Cemiyeti 

Başkanı Bay Seyfettin Tercan da 
bir muharririmize, çarşının bugün
kü halini şöyle anlatıyor: 

- Çarşı esnafı senelerdenberi bu 
çarşının tamiratını istemektedir. 
Tamirat için ba~ vurmadığımız yer 
kalmadı. Bundan bir kaç ay evvel 
Çarşının yıkılmak tehlikesini gös
terdiğine dair bir mazbata ile Be
lediyeye müracaat ettik. 934 sene
sinde bir keşif yapıldL GeÇ€n sene 
de ikinci lıır keşif daha yapılarak 

300 bin liraya tamir edileceğine da
ir karar verildi. İstanbulun imar 
planını yapan mimar bundan iki 
ay evvel ça r~ıyı dolaşarak tetkikat 
yaptı. 

Şiddetli yağmurlarda ve kışın 
çarşı akmaktadır. Hatta bazı yer -
lcrinde tonoza su i şleyerek sular 
akmaktadır. Çarşının dereleri, yağ
mur boruları , çatının bazı kısımla

rında kiremitler olmadığı için çar
şı akıyor ve eşyalarımız ıslanıyor. 

Tamir etmek istediğimiz bir dük
kana Asarı Atika Encümeni bir çi
vi çaktırmıyor ve tamirata güçlük
le müsaade ediyor. Bugün çarşıda 
3500 dükkan, han ve oda vardır. 

Bunlardan halen 100 Ü mütecaviz 
dükkan harap olduğu için boş dur
maktadır. • 

Kapalı çarşı iki asra yakın bir 
ömre maliktir. İstanbulda tarihi bü-
yük zelzelede harap olmuş, hemen 
yeniden denecek şekilde tamir e
dilmiştir. Bundan sonra da, kırk 

sene kadar evvel çarşı ikinci bir ta
mirden daha geçirilmiştir. 

Büyük Çarşı Umran Cemiyeti -
nin senelik intihabatına 14 nısan 
çarşamba günü saat 9 dan itibaren 
başlanacaktır. Cemiyet 33 kışıden 
mürekkep bir namzet listesi hazır
lamış ve dükkanlarla çarşının mü
nasip yerlerine talik etmiştır. 
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kontrol edilecek 

ihracatı 
• 

yenı 

kontrol teşkilatı için 
memur alınacak 

Bütün ihracat maddelerimizin bir 
program altında sıkı bir surette 
kontrolü için İktısat Vekaleti ta -
rafından yapılan hazırlıklar iler • 
!emiştir. 

Bu iş için geniş bir teşkilat vü • 
cude getirilmekle beraber bir kı -
sım ihraç maddeleri için ayrı ayrı 
nizanınameler yapılmıştır. 

Bu maksatla İç Ticaret Umum 
Müdürli B. Mümtazın İzmir, Ba§ 
kontrolör Hakkı Nezihinin Çanak
kale ve Ayvalık havalisinde alaka· 
darlarla temasından sonra bir (pa
lamut nizamnamesi) hazırlanmış
tır. 

Evvelce tanzim olunan fındık nl-
2amnamesinin bazı maddeleri de 
Yeni ihtiyaçlara göre tacfil olun -
muştur. Çekirdeksiz ve kuru üzüm 
ihracatı nizamnamesinin de resmi 
formalitesinin ikmaline çalışılmak
tadır. 

İktısat Vekaleti bütün ihracat 
ınaddeleri gibi pamuğun da ibra -

eını kontrol altına almayı kararlaş
tırmış ve bir nizamname hazırla -
mıya başlamıştır. 

İhracatı kontrol için vücude ge
tirilen yeni teşkilat geniş kadrosile 
hazirandan itibaren çaıışmıya baş
lıyacaktır. İstanbul ve İzmir teşki· 
!atı diğer ihracat merkezlerine na
zaran daha geniş tutulacak ve bu
ralarda müteaddıt kontrolörlerle 
birer baş kontrolör tayin edilerek 
bürolar açılacaktır. 

Nizamnameler tamamlandıktan 

sonra dığer yerlerdeki kontrol teş
kilatı da büyültülecektir. Bunun 
için yüksrk ticaret mezunlarile en 
az lıse tahsili bulunan gençler ara· 
sından müsabaka ile memur alı • 
nacaktır. 

Alınacak gençlerin ayrıca bir 
kursta ihtisas görmesi de icabetti
ğin<len hazirandan itibaren pamuk, 
üzüm ve palamut içın kontrolör ye
tiştirmek üzere kurslar açılacak 
tır. 

Sarayburnunda asri eğlence 
yerleri tesis edilecek 

H abcr aldığımıza göre bir ecnebi 
!'rllp!l s~·aybı..rnu gıızin•sunu ki
ralamak için Belediyeye teklifte 
bulunmıya karar vermiştir. Bu 
grupun İstanbulda bulunan ve bir 
çok işlerini takip eden bir mümes· 
Eili bulunmaktadır. Bu mümessil 
va~ıtasile g<t!p SarP.vl:urnu Gazı
nosunda yeni tesisatlar ve eğlence 
yerleri yaptırmak tasavvurunda -
dır. Grup Belediye ile anlaştığı tak
diı'de burada büyük bir gazino yap· 
tıracak ve sinema, tiyatro yerleri 
inşa edecektir. Ayrıca dans ve de-

laketlcrin başlangıcı da budur 
Sonra İtalya Habeşistanı istilaya 
başlayınca Fransa iıdeta Millet -
ler Cemiyetini unutarak kollektif 
emniyet siyasetini baltalamıştır. 

Arada Almanya fırsattan istifade 
ederek silfılılanınJŞ ve Ren nehri -
nin boylarını askerileştirmiştir. 

Belçika bile Fransadan çekinerek 
dış politikasında istiklalini ilan et
nıiştir. Böyle bir vaziyette küçük 
antant bağlamaktan çekinmekte -
dir. Fakat küçük antant devlet -
leri arasındaki tesa11üdün bozul -
doğu iddia edilemez. Küçük an -
font devletleri ara~ındaki tesa . 

nüd dün ne kadarsa bugün de o ka
dardrr. Ne eksik, ne fazla. Fakat 
küçük antantın bazı devletleri a
ralarındaki tesanüdü arttırcakla r 
diye Fransanın kuyruğuna bağlan
'ln.ak i:temiyor !ar. 

Ahmet ŞUkril Esmer 

niz banyosu ıçın de tesısat 
kurulacaktır. Grupun hazırladığı 
proıeye göre burası yalnız !stan .. 
bulluların değil Balkanların da bir 
eğlence yeri haline gelecektir . Ban
yo ıçın etrafı kapalı fevkalade bü
yük bır havuz yapılacak, içınde bır 
çok eğlenceler için tesısat buluna
caktır. Grup mümessilı Beledıyeye 
yapılacak teklif hakkında Avrupa
daki merkezden teklıf şartlarını 

beklemektedır. Yaz mevsıminden 
evvel belediye ile anlaşma yapıl
mıs olacaktır. 

Kalp paralar 
Maliye Yeki e ti vlUiyet· 
lere blr t ıtmim gönderdi 

Yeni gümüş paralarımızın Suri
yedE kalplarının yapılmakta oldu -
ğunu yazmıştık. 

Maliye Vekaleti bu münasebetle 
vil<iyetlerc gönderdiği yeni bir ta· 

• 
mimle piyasa ile yakından alaka-
dar olunarak tedavülde kalp para 

görüldüğü takdirde hamilleri hak

kında acele takibata geçilmesini 
bildirmiştir. 

Dundan başka , elde edilecek kalp 
pa.-aların asıllarına nazaran gös -
!erdiği farkların tesbit olunması 

içi'.l hemen Darphaneye gönderil
mesi de istenmiştir. 

getirllmesi kararlatlı Kasımpaşnın dere yolile bas-

ı. nhisarlar İdaresi. memleketi - tanlar ve Yenişehir denilen semt 
mizde istihsal edılmekte olan uzunca tir şosedir. Bu yol yıl· 

1 · ı · · ıslah etmek ve lardanberi tamirsiz bir haldedir. 
şarap arın cıns erını 
kalitelerini yükseltmek için Fran- Ba,an, yaşı geçkin bir kadına 
sadan bir mütehassıs getirmiye ka- yapılan kuafür ve tuvalet lcabi-
rar vermiştir. Mütehassıs geldik _ linden, ötesi berisi tamır edilir, 
ten sonra İzmir ve Tekirdağındaki hazan da, tamirat yarı yolda bı-
şarap fabrikalarında yeni tesisat rakılır. Yarısı bozuk, yarısı dü· 
yapılacak ve şarapların hem maki- zenli, bazı tarafları iyi yapılma-
neleri, hem ·de istihsalat miktarla- mış olan bu rol kışın çamurdan, 
rı arttırılacaktır. Bundan başka pi- yazın da tozdan bütün civar halkı-

] k nı ro hatsız etmektedir. Buralarda yasaya yeni nevi şarap ar çı arıl -
ması için d'e tetkikler yapılmakta- oturanların istediği şey, toz toµ-

rak iizerine kaldırım yapıımlSı• 
dır. İnhisarlar İdaresi bu suretle 

dır. Eğer bu iş şimıli!ik mümkün 
şarapçılığımızın inkişafı için kat'i olmuyorsa hiç olmazsa kum dö. 
tedbirler alacaktır. Esasen şarap külsün ve havaların iyi git· 
imaline fevkalade elverişli olan ü- tiği günlerde sık sık sulansın. 
zümlerimizden yakında dünyanın Bu dileklerin yerine getirilip ge. 
en nefis şaraplarının imali kabil o- tirilmiyeceğini alakadarlardan: 
lacaktır. Ayrıca şarap fabrikaları - Soruvoruz ? 

mızın istihsaıatı da artacağından 

harıce ihracat yapmak imkanları 

da artacaktır. Bugün dahildeki şa
rap sarfiyatı da her sene yüzde yüz 
nısbetinde fazlalaşmaktadır. Bu -
nun için fabrıkalarımızın tevsiine 

lüzum görülmüştür. Getirılecek 

mütehassıs yalnız şarap işlerine 

değil, konyak ve diğer içkilerin de 
imal işlerıni tetkik edecektir. 

Sanatkar 
Şadi 

-·-
On iki senelik uzun bir 
ayrılıktan sonra prova. 
larına tekrar baş adı 
Ankara Halkevi İçtimai Yardım 

Şubesi, geçenlerdi"' yoksullar men-
faatine bir müsamere vermiş ve bu 
müsamereye fahriyen iştirak eden 

san•tkiir Şadinin tekrar sahnede 
görünmesini temin etmişti. Şadi, 

Ankara Halkevindeki temsille • 

rınde, sanat kudretınden hiç bıı· 

şe.1' kaybetmedığıni göstermiş, pek 
7.1 {o.de beğcn ılm•f ve aJkışlanmı,
tır. 

Nisanın 17 ci günü akşamı Fran
sız Tiyatrosunda, Yeşilay Cemi -
yeti menfaatine, temsil edilecek 
.Sekizinci. piyesi, sevimli sanat -
kiırı İstanbulluların bir daha gör

mesine vesıle olacaktır. 
On ikı senelik bir fasıladan son

ra , Şadi dün arkadaşlarile bırlık -
te, tekrar provalarına başlaınJştır. 

Milli TUrk Tıb Kurultayı 
Yedinci Milli Ti.irk Tıb Kuru'ta• 

yı Birinc'teşrinin ilk haftasında 
toplanac~ktı. 

Çocuk bayramı 
hazırlıkları 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
zengin bir program ha• 

zırlıyor 
'.:!3 Niaan çocuk haftasının yak· 

!aşması dolayısıyle hazırlıklar ile· 
rilemiştir. Çocuk Esirgeme Kurumu 
klZa ve nahiye şubeleriorle Çocuk 
bayramının güzel geçmesini temin 
maksadıyle büı ük bir faaliıet göze 
Çarpmaktadır. 

Kurumun Vi'ayet merkezi Dev
let demiryollarıyle Tramvay şirketi• 
ne mürncaat ederek Bayram haf. 
sında çocukların gezme!erini temin 
maksadile vagonlar tahsis edilme
sıni rica rlm" ştir. 

Kurumun Beyoğlu kaza kolu da 
Ha:l.evi ve nahiye şubeleri'e t•şri
ki mesai ederek Bayr~m için zen• 
gin bir program hazırldmıya baş
la!l". ışur, Taksim bahçesinde müte
addit çocuk eğlencelerı tertip edil· 
mektedir. 

----Polis 

Sarhoş kadın 
Kalyoncllkulluğunda oturan Me-

lahat,evvelki gece Beyoğlunda sarhoş 
olduğu halde sokakta bağırıp ça -
ğırmağa ve rezalet yapmağa baş -
lamıştır. Melahat yakalanarak 

Müddeiumumiliğe verilmıştir. 

T ramvaydan atıarke., 
Evvelki gün l\lecıdiyeköyünden Emin. 

önüne grden, Osmanın idaresinde
ki 38:1 numaralı tramvaydan d\ır -
madan atlıyan Jak isminde birisi 
tramvayın camını kırmış, kırılan 

• cam, Alı isminde birisile Meliha 

ismınde bir bayanı kolundan ya -
ralamıştır. 

bikine başlanacak 
Yeni orman kanunuı:ıpn tatbi 

kına önümüzdeki haziranda başla-

nacaktır. Yeni kanun ormanları -
mızdan sebepsiz ağaç kesilmesini 

menetmiş olduğundan bir çok yer-
!erde şimdiden bir kısım halkın ve 
k~ylülerin önümüzdeki yıllara ait 
odun ihtiyacını temin maksadile 
dev !et ormanlarında yolsuz ve ka
nunsuz tahribat yaptığı görülmüş· 
tü:. Bu münasebetle Ziraat Vekfı -
le :i bütün vilayetlere mühim bir 
tamim göndermiştir. 

Tamimde, her valinin, mıntaka
larındaki ormanlar üzerinde çok 
sıkı takayyütler yaptırarak vaki 
ise tahribat derecesinin tesbiti, fail
lerile müsamahakar memurlar hak-
kında takibata geçilmesi ve men'i 
için azami tedbir alınması ehem -
miyetle bildirilmektedir. 

Kadastro ıııerl 
Kadastrro birinci mıııtaka mü• 

dürlüğü tarafından, Beyazıt, Katiµ
bsım, Yalı, Kemalpaşa mahalle
lerinin kadastrosu ikmal edilmiş 
bir nisandan itibaren Emioönü ta• 
pu s" cil muh,fızalığına devrolun· 
m•ıştur. Bu münabetle al~kadarlar 
yeni kad~stro sınır ve çaplarının 

verilmesine başlaomıştır. 

Harbiye 
Okulu 
Bu sene lise mezunla rı• 

nın da okula alınmasına 
verl:di 

Bu sene Harbiye okuluna, sivil 

liseler mezunlarından da talebe a
lınmasına karar verilmiştir. Ayrıca 
askeri hakim ve askeri muallim sı
nıfları için de yine sivil liselerin 

son sınıfını bitiren ve olgunluk 

imtihanını muvaffakiyetle geçiren 
gençler imtihansız olarak alına -
caklardır. 

Bu hususta taliplerin müracaat
leri kabul ed'ilmiye başlanmış olun 
temmuz sonuna kadar yapılan miı
racaatler muvafık görülecektir. 
Ayrıca Üniversitemizin son sı • 

nıflarından da askeri bakım ve ml'· 
allim kısmında çalışmak üzere ta
lebe alınacaktır. 

Bu şekilde girecek lise mezun -
!arı ~cya Üniversite talebeleri için 
gerf"k velileri, gerek kendıleri as
keri kanunlar, nizamlar ve tali • 

matları tamamen kabul ettıkleri 

hakkında birer taahhütname vere
ceklerdir. 

Çok geçmeden, başka b'.risi, 
Eyiıbün yanındaki adamın yakası
na sarılmış, Eyüp dönt p te bak· 
tığı zaman, ceketinin sol cebinde
ki 175 kuruşun yanındaki meçhul 
adamın eliııde bulunduğunu gör• 
miişti.ir. 

Dün Sullanahmet birinci sulh 
ceza mahkemesine verilen bu ada. 
mın seyy~r ayrancı olduğunu iddia 
etmesine rağmen, sabıkalı yanke
sicilerden Halil olduj!'u anlaşılmış, 
dört ay yirmi iÜn hapse mahkı'.im 
ed imiştir. Halil cezasına muad 1 
müddetle de Emniyet nezareti al
tında bulundurulacaktır, 

· 1800 llra çaldıran pos· 
tacı öldU 

Bir müddet evv~l Kızıltopr.ık 
istasyonunda, tirende, muhtelif İ!• 
tasyonlara dağıtın 1k üzere çanta• 
sında bulunan 1800 1 ra pırayı 

çaldırdığı için tevkif edilen ve sar
ası olduğu için tıbbıadlide müşa• 

hede altına alınan po•ta tevzi 
memuru Orhan, evvelki gece, 
saat yirmi üçü on geçe Tıbbıadli 
Adliye birinci müşahede koğuşun• 
dan halava gitmek üzere çıkını,, 

uzun mr ddet dönmemesi naz.ırı 

dikkati cclbetmiş, gidi'ip L.ıl.;ıldılll 
zaman, halada ölü bulunmuştu. 

Hadiseye müddtkmumi mu ıvin• 
)erinden H kın • t Sonel el koyır.u~. 

ceset morga ııakledi mi ı lir. 

Otomob"I çarpması 
Fındıkhda Ressamiar sokağında 

2 numaralı evde oturan Rı~idiıı 6 
yaşındaki kızı Gülere, dün, saat 
on dört bu~ukta, Dolmabahçe ile 
Fındıklı ara>ında G ri tütün ş rketi 
önünde şoför Halimin idar,sindel-i 
otomobil çarprnış, k12c ğızın baca• 
ğını kırmış, başından da yaralamış. 
tı". Yaralı Güler, Ş şli çocuk h>S• 
tahanesine kıldırılmış, şoför Hılmi 
yakalanmıştır. 

Sokakla kavga et
tiler mrhkemede 

barıştı lar 
Y eşildirekıe Kımsesı ,r ı ı r hı 

hanı bekcisi Baki ile a:ı n· lunda 
yatan Baha~:tın ve Sıtkı i•m nde 
iki kardeş arasında, Lir kadın me
se . eıinden di.in bir kavga çıkmış, 

iki kardeş, bekci Bakivi dövmtiş

lerdir. Dün nöbetçi Cürmü M•şhut 
m~hk~mesi olan Sultanahmet Bırınci 
Sulh Ceza mıhkemesinde muhoke. 
meleri yapılan suçlul•r yirmi beşer 
lira para cezasına m:ıhkı'.i n edil· 
mışlerdir. 

Mahkemeden çıktık•an sonra, suç· 
ltılarla davacı öpüşerek barışmış
lardır. Kııruitayda teı lijt, dilek, rapor• 

törlerinin isiml•ri Sıhhiye Vekaletin· 
den Tıb encümenine bildirilmiştir. 

Şaporlar M •yıs nihayetine ka· 
d" ve serbest tebliğlerin nih11et 
Eylül sonuna bdar ikişer nusha 
ol•rak Tıb encümenioı: verilmiş 

Kalb sektesinden 
Evelki gün Mekkeden gelen Nimet is

minde bırı Haydarpaşa istasyonun
da, bırdenbıre düşüp ölmüştür. 

Etıbba e ncUmenl 
Türkiıe Tıp Encü•neni l4 N"san lf KUÇUK HABERLER 1 

Çarşamba giinü Etıbba odasında :..- ------·-- - - - -•
bir top'antı yapacıktır. 

Muayene eden Belediye Dokto
ru cesedin Morga kaldırılmasına Bu da lralb sektesinden olacaktır. 

lüzum göstermiş, cesed Morga kal- Ortaköyde Fevzi sokağında 4 
dırılmıştır. numaralı evde oturan askeri mü -Bir adam otelde öldU 

Adapazarından tedavi için 1s -
tanbula gelip Sirkecıde Düzce o-

Merdivenden aşafi ı tekaıtlerden Nizameddin, Orta -
Kasımpaşada Bedrettin mahal _ köyde, Tramvay caddesinde· Hay -

telınde yatan askeri mütekaıtler - lcsınde Ahunşahım sokağında o- rinin kahvesinde oturmakta ıken 

den Şevket, dün otelde ölmüş, ya· 
pılan muayenede kalp sektesinden 
öldüğü anlaşılmıştır. 

turan 75 yaşında Rafail evinde birdenbire düşüp ölmüştür. 
merdıvenden düşerek başından a- Muayene eden Belediye Dokto -
ğı rsurette yaralanm:ş, Senjorj ru, Nizameddinin kalp sektesinden 
hastahanesine kal · lırılmıştır öldüğünü anlamıstır. ............................................ F.ü .. 1<·0·r:a .. ·11·a·1 .. 1< ... ii.ö'i'"ü"t<"'C1"<»1<·: .................. = ................. ~ 

torlarımızdan istif de R
edemiyecek mi? 

S ıhhat VekA'etinin, ha'kı r,ok sevindiren yerinde 
bir kararıyle haıtahanelerdeki mütehassıs doktor

ların her giin muayene yap"Tiıya mecbur edildlği:ya• 
zılmıştı. Bir operatör doktorun gazetelerin birinde 
gördüğümüz ilAnı müna•ebetile bu işi bir başka saf. 
hasından daha tetkıki fayda!ı buluyoruz. 

Doktorlarımız, ya şöhretlerini yapmış vevahut yap
mağa hazırlanmış iki farklı sınıf arzeder. Şöhretlerini 
yapan doktorlarımız, mekteplerimizde profesör, bıs. 
tanelerimi:de mütehas~ıs olarak, hususi i~lerinden 
gayr!, re~ml devi t işi kabul etmiş vaziyettedirler. 

Hususi muayene ücretleri çok yüksektir. Bu~a di 
yecek var amma, bahsa mevzu edeceğimiz cihet bll 
değildir. Verebilen için mesele yoktur. Faht vere• 
miyen i\İn bu ~öhr .. tli doktorlarım ı zın kemalinMn, 
kudretinden mahrum kalmak hemen bir zaruret ha• 
!indedir. 

Ôyle hasta olabilir ki ve hastaneler o vaziyette 

olabilir kı ne doktora gidebilir, ne hastahan~de bu 
şöh:etli doktorun ilıtımamıııa mazhar ol~tıiıir. Böyle 
hasta, ihmal edilmiş olarak kalmıya nıahkümdur. 

Sebebi açıkça şudur. Be:edi~e vey3 hi : kı'.imet 
doktorları her ha•talığın mülehasmı demek deıfrdir. 
Ve zaten böyle b;r şey de olamaz. H ılbuki ha klan 
herhangi bir hasta için evvelA gidilecek yer orasıdır. 

Muayyen iht"a'" mütevakkıf h a stalıklar için va• 
pı'acak şey, her hor.g b•r hast n ·ye ıa ' 1bilmc<tir. 
Bu yatak me~e , es;, lo şa lıı:lk rr e•• le•'. z. m ı n mese. 
lesi, {'alışabiiır. ek me r e> r. H l ı tı i f.ıkir"er için 
bu büyük doktorları" b•ı ~öh eli u•la iJ: arı ı haftanın 
meselA bir iki r,iiniinde tır i· i soa.c .,i müsamaı.a 
olunamaı mı, bağışlanam lz mı? • 

Büyfk doktorlarımız in~arıiyet icap!Jrından mu• 
af mıdır? 

Hatice Hatip 

* Sabır opereti müessisi tenor 
Cemal Sahir, sa~. ı sabahı lzınJtten 
ba şlamak uzcrc, civarda, küçük bir 
turneye çıkacaktır. Bu turne 20 
giın stirccek, san'atk'1r, bundan 
sonra Taksimde yeni hazırlatmak
ta olduğll bir yazlık tiyatroda tem
sil verecektir. 
* İnhisarlar Ankar:ıya nakle • 

dılınce, memurlar için hususi ev • 
ler yaptırılacaktır. Müdür Anka .. 
raya gitmiştir. * Eyüpte belediye teşk\latı ya
pılması ıçin ıeyiama müracaat •Ji• 
lecektir. * Erzunımda Bayan Saböre, 
Türk HavJ Kurumuna 1200 lira 
teberru etmiştir. * Kültür Bkanlığı seyyar trup
ların köylerde temsiller vermeleri 
ıçın bir program hazırlamıştır. * Kadıköy .;u şirketinin Bele • 
dıye tarafından dürt yüz bin lira -
ya satın alınma mukavelesi imza
lanmıştır. * Türkspor Kurumu As Baş -
kanlığına Erzurum saylavı ve Dağ
rılık Fed.crasyonu Başkanı Şükrü 
Koçak tayin edilmiştir. * Tıp Talebe Yurdunun kadro 
ve tesisatı genışletilecektir. * Sıhhiye Vekaleti çok çocuklu 
babalara mükafat olarak verilmek 
üzere bütçesinden 50 bin lira ayır
mıştır. * Maarif Vekaleti umumi mü -
fettişleri bugün mıntakalarında 

teftişe çıkmı}lardır 



Muhabir mektupları ------- i_ 
Ayvalık günden güne 1 

g üzelleşmektedir Tayyare piyangosunun 
dünkü keşidesinde gençlik f e ş k i l a f l 

1 Spor ve 
f aa l igetirıi artırmıştır 

-·-
l 

kazananlar 
- --·-

salonun ha11r olduğunu hab.r \'Cr· 1 

diler. 

Ayvalık (Hususi ~:~: .. ,lıırimizılcn) 
Safa \'C çamlık namırıdali mesirr. 
ve say!iyesile meşhur olaıı Ege 
kıyısının incisi Ayvalık. glınd<rı 

gün" viicude getirilen } ~ni } enı 
binalarla daha ziyade rn..ııııuıi;el 

peyda etrııekte ve güzcll~şmektedır. 

1 

Çoruldu):ııırıclc. ,. ransız üdeba.an
dan Ksavi<'.! de monte penin fakir· 
!er tabibı isır.iııde lıariku!.idc oku· I 
duğum bir roııı.ınmı barıa hatırlattı. ı 

Bv lobip ıeo~:nler<len bl:lı~ı tr• 
da• r ııcrct\rin ı nıulıt.ı, fakirlertn 
itfiç \·c inscl~rinc sarfcdtrmi~. f;tc 
f\vvahJıın doktoru Muzalf .. • Ab 
tur d 1 ciiyleJı~. F.<;i llayJrı Şükran 

da Hakevhm •osrat r~rdın ku· 
rom~ başk .ınıciır. flu kıymetli lürl; • 
l;adıoı, ruek!ep:ı fakır çocuklara 
her iı~hı v~kli ~·~~k ;emel. ytcl.r· 
n1ek ıçin \' ;:J r J.a;\ ,., .ilt ~·nhjır, rı .• :..ı.m 

Türk H•l\a Kurumu piyanııosu 
yirmi ikinci tertip altı~cı keşide· 
sinin çekilmesine bugün, T-epcba· 
~~rıclJ A~ri sin<'madıı •aıl 12 .Je 
b~ ~lanmıştır. 

Bugüııkü \Ckilı~tc ik~aıniye 
kazan~o numaraları i~ rami~ e dere· 
cesı """ile neşredivoru1· 

1(025 7135 18848 :.137.18 10690 
1155 29909 186il 3707 7682 

17647 31036 17688 6418 16214 
1374 429 25309 852 17617 

2J.18S 13721 66'.•3 6339 Y95 ! 
17306 6775 1919 15753 ~8ry75 
10193 26628 30522 8167 1224>ı 
16287 23350 1581'.!· 3·1474 15569 
1019 19865 1049 1%14 12199 

Bu >eicr ba~ka koridorlard • .n 
gcç·erek de~irnıi bır salona girdik. 
Bu s~lon herhtlde binanın bir kö· 
şesinde olacak. Nasıl anlatayım? 
Bir sırk kadar büyiik ve değirmi. 
Ortasında sırkın pisli kaılar gtniş • 
bir havuz. Solonun çevresi Ü•lünde 

1 birer kemerli kapı ile girilen ba~ka 
ı- değirmi odalar.küçuk Bunlar, içine 
t ancak oört kişili~ birer ına,n sığa· 

bil'r. Hepsi oryantal döşeU ve 
her birinin rengı başka. K11pıları ! 

tııAı hlivet kapıları gibi tokmaklı, 
Fakat l>bi• oyma'ı, işlemeli. Ha\U-• 
zun ortasında, tavana ~adar yüı:. 
selnıiyeıı <;nrr.aki dirt:k, bir iistüntle 
hanım ,,ırkan bronz fenerler. So
nı:ık; dire~h su ile bitiştiği >erde 
biı kaç ınerm~r sedir. inhzamsız 
konıı!nıuş gibi. Suyun derinliği ba· 
" ~ erılr bir metre kadar, bazı 
yerde bir karış. Bu <U a~ır lıavaya 
iı:cc bır ~cr•nlik \·erivor. 

Ay' alık ta limana naıır tahminen 
on b~1 hin liraya mal olacok muh· 
teşem, nıemleket servet \' mev• 
kıiylc müten<ıt,p Hail· evi binasının 
inşasına başlanm17\ır. 

* Ayvalıkta gençlik spor k-ıkı,f.. 

tının en mühim ihtiyacı olan spor 
saha., bitmiş ve mükemmel tribün 
vücude geliri.mi 1 tır. Pek hsrarelli 
olan Ayva!ık gençliği ihtiyaca kali 1 
görmed~lcrı ldrrıan Yurdundan ba.ka 

bir de "Akınspor" kulübü tesis ,ı. 1 

rnekle n.enılekctin biıtün gençleri· 
nl aliikalandırmışlardır. Bu teşki!a· 

tın ba;:ında A:;vaiığın güzide ve 
münev\·er taba\ asına men•up b:ı· 

yanlar ve baylar bulunu1Jktadır1 
Akınspor kulübürıün bütün idman 
teçhizatı ve muhtelif va<1talarından 
ba}ka sinema tesi•atı da \'ardır 

<. \ ı.11 i l ı.;:•t ) cıvru rının ·l~ı"t .. lr•• 
na bılc r m ı;i kcııdi e.ı} c vtrır. 

Haikevıode mııhte!if >.acnanlard .. 
bu ya\·rufarın itt~ı.::o::ıne ınc<.lar ol,. ı 

nıak uzt'.rt daııs.ı ~ay tertip cd~r. 
başka vnrıdat kay·nakları nrar, hiç 
durmaz yorulmaz Doktor Muzef. 
fer Aialur w refikasının bu insani 
\ c ııtcibane hareketleri her tiırlı"ı 
tatdirin fevkmrlcdir 

Ayvalıgm )Ükçck metkürdt Zc• 
va ıcıın r:ıalbual müntesiplerine de 
p.k muhabbtl.rı vardır. Oolara 
değerleri cıisbelınde mevkı l'erirl~r. ' 

Ay,alıkla 1.ir"! kredi kooperatı. ' 
finin h ıl ·a pek büyük yardrnıı ol
muştur Rençberleri, cv\·e!c~ yüzd~ 
1>1li ve dalı.ı hızla ntsbelte faizle 
para vaen insaf<ız muhlckirler 
chndı.n kurtarnıı~tır, Bu teşelckiil 

Ay\n'ıkta, bu n,evsimde rnatL'1ıü ... 

lllta irnı hasar \'e zarar eden do
rr.uı \'C !Ürek uviarı tcrlip edil· 
ır.ektc her paıM muntaı ııı bir 
il\'CI grubu erkenden lrnrekel edt · 
rek a\·daıı iyi ııelic leı a:ır mak ~ıı· 

rclile ak •m üstü bando mtızık.ı 
ile a darır.ı teşhir ede ede ~<'iıre 
dönmckteoirler. 

Hükümet Talibı :..:u,Jffer ;\l.ı· 

tur ve eşi Baynn Şıikran Alatorun 
memlekete }&ptıkları <'andan hl7· 
met:eri zıkretnıedcn ı:cçemi~·ec ğim. 

\1,6 •c.ısıııdc ort. k!ara 89876 lira ik
ra«ıtln bulunmuş ve bund ıı 3146 
hra kiır rlnııştir. lkraı olunıa:ı para 
ka nıleı• lah~il o!unmvş:ur, 

Mer in ve 
Havali sine 
Dolu yağdı 

Mtr<in, (l!u~usi) - Dün ' balı. 

tan gece yarı-.na kadar hava :ıçıktı. 

B~ vaıiyel lıem~n Lütuıı çıtt~i;cri. 

miıin neşc>iııi kaçırdı. Evıelkı 
günkü hava ç;{(İr.ıiz~ büyük iimil· 
ler vermişti. 

EV\·cik; unku yapmıır H ıscym 

Hacılı, Çıldırım, Roğalı, Yolge~rn, 

Küçükdikili, Miıfliıkür. Dörlugaı,; , 

ve Ağba lıölgekri "' epeyce y~i:· 
mıştır. 

Evvelki giin şehrimize de l.ıra; 

düşen bu ya,2-mur dolu ile karışı 

yağdığı~dan birçok meyva ınınlk· 

kaların~a zarn y•pmaktaıı 1ı· .ı 

kalmamı,tır. l1a21 m111t3JardJ cc'ı' 
büyülüğünde dolular dii ,mii~tnr. 

• o 

Mersinde Nal
bant kursları 

Gıı1el ı } vaiık diyebilirım h, şiir, 
hay.1l ve a, l diyarıdır. 

11/DAYEi t:RKAN 
~---- --- --- ' 

Dört kişi 
Peynirden 
Zehirlendi 

("~ 1 Jrı)Cl m3lıalle~ınden Ah· 

met oıı'u S·· im, kJrı~ı Safiye, oğlu 

1.ı .. ail, ~'" 11 lun, J..:alck pısınd;0 
Sal i lı 'u l l ;ı(.,J,ın ;ılJı ları 

p y~ırı yı} «ek t.chırlcnwşler ve 

buııu:ı üzerroe ılerlıal hastahaneye 
ıulkledi lo1tılcrd ır 

f'ı yrıiri lacı lı;ık~ı"d" 
nıua. r1c rP-p:hıı1ş!!r. 

Damızfıklar halk k•ar uk
larıae çekilmeğ.e devam 

ediyor 
Mcr.>1n (H.ı·.~si) - Haradan ııe· 

tırı!cn daı,ıızlı aygır vr: rııerkep· 

l~rın, h.ı!kın nıfirae""dlı uıerın. kı.s
r ti: ar:ı Ç\.kılmt işine .ıcı.:..ı.n~ c1.lil· 
ır. kleJır. 

lJal1'.11nıı111 Ou t .J .ıs a u, ... ılulldl 

u!ııuk uıcre baylar nıuauriügünc 
mir caal Plmekri bıldirılmiştir -

25000 
Lira kazanan 

3068 
Son üç rakka,nı yuka

rldaki rakkama uyan 
biletler biner lira ikra· 
mlye al:ıcaklardır. 

10000 
Lira kazanan 

10992 

1500 Lira 
19132 39201 

1000 
Lira kazananlar 

18712 36988 7895 20469 
15877 3519 4879 3527 19947 

200 lira kazananlar 
23164 36107 8542 

22707 25MO 3603 36823 33534 
5831 12256 6840 25tı88 2 ı 889 

1:.1332 i 1937 18144 999 16769 
1 '2071; 347.1 34338 35568 

70 Lira kazananlar 
29196 2317 49J:l 18>58 3198b 

675'J 23349 12485 27901 35783 
4370 :.15114 34234 8031 3~788 

131'1.l 3356:l 987J 3012 51640 

13526 .:ırı66 ısın 'LJ690 101-n 
4093 23490 254'1:.1 65~7 1378! 

27942 c..ı5 26s10 ·,9739 396ı<ı 
1082 13:q6 :ı~ı;13 

50 lira kazananlar 
l:.!792 'l7078 4~;19 1 llJ\I 151'16 
34641 2709 25509 3(,!H 121 ll 
16085 '\82ıl9 OC9 t 4706 'HR'.!~ 
JJS79 3277 39/i O 29077 tıb62 
16001 23975 .\9365 Tı\J') 'l550'ı 

3681 12121 16(85 1&209 3009) 
1306 29828 31879 3nı 39600 

29677 6862 16"01 23975 39365 
3449 28661 3rS'i 6·1':1 39H.J 

180:.!0 1728.l 33)77 31.>0) l~l40 
')5012 3~8 i5~80 ;50()8 2992(1 
10384 :ı775g 21141 30.lH :19131> 
!038: 370ö3 ~9323 6950 12411 
37678 121os ı~oıı 2-15.9 2~ın9 
21278 3994 1'1(,Sf, ,7p.2 .ı55c ') 

~9788 7460 3876'.1 12267 7869 
38-IO 11525 47J6 .ll906 2ü<ı2-l 

ı :>428 24842 13398 n610 33279 
9144 '.!~197 2802 18414 'l3'l67 
tıııın 21978 ııı201 5:.!96 S>Yı 
8550 22541 l2 '125 17~) 

11399 12215 1458) 20172 22.'!13 
l7829 13293 !3674 32221 24627 
l."087 27191J 19) 2 f ~3 18973 

Mer•in (Hususi} - Şet rin1iı. 

Halhvi torafındar. idre tdilın~ktc 

olan Nallan• Kur~unun birinci dev· 
resi bu ayın yirmisinde bitecek vı' 

imtihanlar }'apılac;ıklır. Mayı•ın ilk 

haftasında d·ı ikinci devre kursu 
faalive.e 1 nslı• ac .. ~ lır. 

Ko~u pFogramlaf' ı "eka-ı 
letten geldi 

40 lira kazananlar 
8239 4008 17366 7124 ISOl-1 

14922 37004 36660 534 3691)1 

24919 3i359 24579 537Cı 99J!ı 

?110'1 4133 10998 .13320 36 
11535 ·n1i 7664 3263 ıı.;001 

39489 16394 T'/706 35973 3720 
8632 32954 .Sl78 39741) 2185 

Omıaniyc ve- Ccylıuıı kazalarınd• 
yapılacak itl;b"bar at koşularının 
program•:ı.rı tasdık edilerek vekil· 
letteıı gclmi?lir. Bu programlar 
nıahall! kaymak-mlıklaro hildiril. 
n1istir. 

AVGO "' 1 

Bir tek ıskenılc ... 
Pencere hizasına uz~tı!mış ıucc 

ve dar bir yer şiltesi. 

a Da 
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tviÜELLiFi: Nlzamettin Nazif 
Diyen ae• duyuldu. Memur, 
- Duydunuzy;ı .. • dedi· bu ses 

ancak onun bum undan çıkaLiliı. 
Gü.üştülcr. 

Nazmi polis efendiye bir gİgara 
\'erdi; ve kapı gıcırdayarak gucur 
dayarak açılırken memur bu siga. 
rayı yakmağa çalışarak uzaklaştı. 

Bir dakika sonr~ Hilmi ile Ôme• 
rol, gül~r yüzlü ve memnun onu 
karşılıy)rlardı: 

- Hay yaşayuın Nazmi 1 Anıma 
biz demiştik. iki eli kanda olsa 
yine gelir. 

Sonra polisin kaybolduiu köşeye 
doğru ürkek ürkek başını çeviren 
Ômcrı..fa sordu: 

- Peki be birader amma.. bu 
polis Deci? 

Numi e•i bulmakta ne kadar 

zorluk çektia-lni anlatarak kapıdan 
girerken Hilmi ı 

-· Evvela~. Ded bır iki lira au. 
lan da aldıralım. 

ı'\çlıJ..tan imam.nız ge\'reyor. 
- Açlıktan mı? 
- Tam kırk sekiz saattir ~çız .. 

Açl aalayor musun? seni bu kerten. 
kele yuvasına dereden tepeden ko· 
mışmağa çağırmadık ya ... Yallah 
iki gündür ağıımıza bir lokma 
koymadık. 

- Peki amma bu saatte heq·er 
kapalıdır. 

- Bizim bakkal nçar. 
Ômerofa bir beşlik toka edınce, 

Hilmi küçiık bir gaz lambasını tu. 
tarak öne düştü, ikinci katta ıelll 
manzaralı bir odaya daldılar. 

Pis yorganların üzerinde yerlere 
sarkdıklan bir demir karyola." 

Ve bir kenarda üstüne kırmızı 
boya sürülmüş bir koyun poslu ... 

Bütün döşeme bundan ibaretti. 
Pencerelerin üst camlarına ·perde 
vazifesini ırören kara kağıtlar ya. 
pıştırılmıştı. 

Hilmi odanın biricik iskemlesi. 
nin üstüne gaz lambasını yerleştir• 
diği için, Nazmi evvela karylllaya 
oturmak istedi. Fakat pis yorıı-an. 
lan pek gözüne kestirem~di, ister 
istemez postun üstüne bağdaş ku· 
rarken homurdandı. 

- Anlamıyorum ... Bir türlü anla• 
mıyorum ·dedi- bukadar parayı na. 
sıl sari ede biliyorsunuz. Ahçıya borca 
~aparsınız. bcninı iki lira verece• 
ğim vardı. Geçerken vereyim de· 
dim bir de herif burnuma bir he· 
ıap pusulasını dayamaz mı ? gö. 
züm faltaşı gibi açıldı. Tam altmış 
lira suladım. Bunu siz yenıiş~iniı. 

Hiimi heyeıtanı, : 
- Nasıl 7 • dedi • o borcu öde• 

din mi? 
- Tabii .• 
- Yuh olsun ervahımıza. .. Bilse 

idik sana bu ıabmetl ettirmezdik. 
Tuuuh olsun ervahımızal. 

19976 4000J 5840 16?5'.I 24383 
12068 19655 25619 3704 t 30411 
36t.20 15835 j!3?<•' 13'.!74 9267 
3331) 30587 33556 13184 16198 

4381 20820 2(,949 21961 7599 
9012 6200 !6't62 431V :!23LO 

:.!0~30 19351 4158. 8225 966 
10175·1 5178 'L0621 14630 156ll 
23406 3u8 94ô9 12952 90 
11591 30144 1837:.I ;ssr, 37·1'.>S 
22605 26415 17803 80Cb 35617 
!0961 35438 43:7 20978 15052 
14989 23825 27550 ~5308 12638 

~akirlere parasız kundzık 
takımı verilecek 

Hastanelerde doğuran takır an· 
nelerin çocukları için parasız ola• 
raı.. kundaK l~kımı verilmesi hak• 
kında belediye tarafından hastane· 
!ere lebliğ~l yapc:mıştır. 

Etfal hastanesi baş 
hekimliği 

Etlal Jıasl~ .e~i baş hekiıuhğ"ine 
Antep :nenılehel lıa•lanesi baş he· 
k,mi Nuci Aktan tayin edilnıcş ve 
E•f&J hastane•• operatörü Hamdi 
Rıfat la Antep ha•lane•İ baş he· 
kinıii ine tayin c; dhıni.~tır. 

İbnl Sinanın yıl dönümU 
l•).l7 senesinde ,efaL c<ictı l,;ıyük 

Türk lıok ıni lbııi s:oanın 900 üncü 
yıl dôcıiimü munasebctıle 21 1 fa. 
ıir.ında Turk Tarih Eııriiıııeni tanı· 
lından biiyük tıır ihlılal hazırlan· 

nıantad.r. 

l•UCÜNKU PROGRAM 

Ögle oc~c ıyatı; 

~a;ıt ı ?,30 Plakla Türk nıumkısi, 
ı:.ı,50 ffarndi<, 13,05 Mulııelif plak 
ne,-i}atı. 14 Son. 

k~arıı r.t·}tİ) a!ı: 

IK.'llı Plakla dans ınusıkisı, 19,30 1 
Af• 1

• 1 a\I loahraları Sait Solıilıadd•n 
Ciha•ı 0ğlıı tarafından 20 Rıfat 1 
ve arkadaşları tarafından 't'tlrk ı 
mıısikisı ı·e lı•lk ş.rkıları lO,:ıo 

Ömer Rıza larafl'.ır:lan arabca söy
lev, 2ll,4 ~ 5adiı·<' , ~ arkadasları 
tarafından Turk mu ikısi ve İıalk 
şarb.ıları, Mal ayarı, '.!l, 15 orkestr1, 
'U, 1 5 Ajans \'e borsa haberleri ve 
ertesı ginıin progr JOll, 22,3~ p!akla 
solo1ar. op rrt vt· operet purr;alar\, 
'2i, ')11 son. 

ven. neşriyat 

Poliklinik Mecmuası 
Oııkt r :;Ereyy;ı Kac;r Gür ta. 

ı alıııdar. her ay ııııınt .. ranıan çıka
rı!,nakta olan Poliklinik tıtt1 mec· 
mun$ının Nisan d)·ıııı mahsus olan 
;ıiı~h~otı (''k rıışfır 

- k bel ulılu ... Hamsiz hareket 
etmenin Lezasını çekmiş oldu~unuz 
an!aşılıyoc. Pekı be kuzum. Ben 
size on lira vermiştim. Ne yaplınıı 
bu ı;arayı? Daha iki giın oldu. 

. . . . . . . . 

.Soyıe,enc ı 

Tazeleme derdimi 1 Dur hele 
birkaç lokma girsin kursaj!'ı mıza ... 

- Olmaz .. Şımdi sôyliyeceksin. 
Herhalde benim bilmediğim bir ta. 
kım ma~rallarınıı oluyor ki, bi r 
tür!~ iki yakanızı bir araya ıeti• 
remıyorsunuı. 

Hilmi, yorgonır.ı düıcltiyordu. 
Birdenbire baıını çevirdi: 

- Senin ı:.nlıyacağın ... Deıiı biı 
kumar oynuıoruz. 

- . Y~a. .• Nerede oyı•uyorsunuı 
bunu? Kumarhaneleremi dadandı· 
nız? Bir bu eksikti, ne ayıp! 

- Kabahat bizde değil, Maksı:t 
beyde .. Bir aydanberi sınıfa getir· 
miyor mu, derhal kapı kitleniyor, 
pencereler kapanıyor ve hemen ce• 
bi ndeıı kdğıtları çıkarıp oyuna 
ba.,lıyor. 

- Anlamad m... Muallim Mak• 
mut beyden mi bahsediyorsun? 

Yok baıkasından. Tabii on• 
dan bab,ediyordum. Bizi baştan 

llo\uıun ctr.1fına · ba~k.ı ba~ka 
üç sofra kıırıılnııı~. !liri kadife yas• 
-lıklı, ipek minJcrli, yerden yapma 
orrental bir sofr•. Sedefli iskemle. 
rıi·ı üstünde i~lenH;!i sini. Üstünde 
bır çok kadelı!cr >c} cm ~!er. Ôle• 
~ i ôc öyle fakat kadehler yerine 
çtıLuklar, nJrgilelcr, sigaralar dolu. 
Üçünrü sofra tam garp!•. Büttin 
takım1 ar biı.ote kristal. Bu sofrada 
on iki kisilik bir hazırlık var. Dik 
lal ettiğ(mi anhyan kontes: 

- Enıir, dedi. Bu gece sizin şe• 
refinize gayet huıusi bir cglenli 
tertip ettirdi. 

Hemen sordum: 
- Başka davetlilerde mı ur? 
- Evet, fak&t üç kiş;. Umumi 

11".üfctt , 'on ekselans dö Kornblan, 
brış mücld~iumuır.i son ekselans 
L~njust, \'e onların misafiri harbi· 
umumi cephelerinde ordulariyle 
muzaffer harpler yapan meşhur 
Portekiz kumandanı Mareşal Pata• 
ıa. Aıiz hemşerim Palata Şarktan 
ı:iönuken birkaç gün için buraya 
misafir oldu. Bir de baş müddei• 
umuminin ı rkadaşı Madam Meri 
Bil. 

- Bu madam kans. ır.ı ? 
- Şimdilik öyle sayılabilir. 

Yani metresi? 
- Kimsenin hususi i~lerıne ka. 

nşmam. Diğer misalirler bizden 
oldukları içın" .. 

Ha\'uzlu salonun büyük kapısı 
açıl dı . Kırnnı t ,aıvarlt, cepkenleri 
sırmalı kaı a uşaklar yerlere kadar 
tğiidilcr. E" önde, yolu gösteren 
jestlerie Emir.Arkasında kadınlı er. 
kekli setiz on ki~i. Kontes fısıldadı: 

- lıeoiiytlinı. 
Bir ka~ •dırıı altık.. Kontes bi· 

r cr birer tao•lıyordu · 
- Dünyau1n e:t şen, ~u nefis 

kadını, madam Meri Bil. 
Üstiinrie ı:üt kurusu bir tvva• 

let. l:!oynı;nıla ıri taneli bir sıra 
inci gcrdnnlık. P;.rnıakları pırlanlG 

ziicıırüd, yakut dolu. ince uzun bir 
~:adın. Çok makyajlı. Halbuki gü •• 
zel, mak>"İ ııiç.n? Madam gülerek 
elinı uıatırhn kontes beni ıı-oste· 
rcrck: 

- Şarkın lı" pırlantası: Madam 
Fatma Abdülfcllah p•şa. Saray ve• 
zirinin torunu ve Prense, Ay~e 

Nnru1 lahın hemşiresi. 

Az kal•ın <ığzını bir karış açıla· 
cakL Bu •ayıp döktükleri ben de
~ildinı.Fakat Kontes bana öyle tattı 
ve işleyici bir gözle baktı ki ses 
çıfcırlamadım; yanlışınız vo.r, ben 
sadece Matmazel Mavitim 1 Diye. 
medim. AnlJdım ki ev sahipleri ba· 
na bu şatafatlı sıfatları \'ermekle 
yüksek ıni•afirlcrine kurum satnıaK 

çıkardı. lkı defa pas geçıyor, üç 
defa açıyor, bir kere rest dedi 
mi soğana dönilyoruı. 

- Ahlaksız adam 1 
- Pokeriıı bu sene pek moda 

olduğunu bılmiyorsun galibe l M•· 
malih asıl para kaybeden berı de· 
ğilim ... Ômcrof müthiş ziyan ediyor. 

- Nerede buluyor d a ziyan 
ediyor? 

- Bir defa otuz lira ı,çıdan 

borç almı"tı. 
- n1 ... 
- Evet ~enin ödediğin paranın 

yarısı elden alınmıştı. Verdi. Sonra 
kendi de en azdan ye!mış ~eksan 
lira içeri gitrl'i~tir. • 

- Nereden buluyor bu para l arı? 
yoksa geceleri sokağa çıkıp kar· 
manyola mı yapıyor? 

Hilmi güldü: 
- Bilirsin ki ben ~enden birşey 

saklamam... •dedi • yalnız bunu 
benden işitmiş olma ... Bizim arka· 
mızda bir medrese vardır. Mahal• 
lenin ekmekleri oradan tevzi edilir. 

Nazmi merr.kla dinliyordu: 
- Sabahleyin ekmekleri fırıncı 

ıetlrir medreıenin b ir kenarına 
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. 
_ .. Son ~! ... 5clant0: İ\·1ti..;; u Cö K"'rr ı 

bloıı ! 
Tek gi!<lukliı, çıplak k.ıblc, >iynlı 

pantolon üsti:ne beyaz ı.ia.ckinli, 

kısa boylu, p.;~ ~ uvnriak bir adanı. 
Etimi öptü ve avucundan bırakma• 
dan bir ltr.ır'ede bir <ürii tatlı lif· 
lar söıledi. 

Sonrn kend,,i tanı!tı: 
·-· Şer macfanıl Musa.de (dinil, 

size tanıtma:da bahtiıar olarım: 

Harbiun.un.ıi ka:ıra.nan'~:irıd lrı, ~c .. 
rcf:t ır.isa.firin-ıiı 1.1 ıreşrl l) ..ıl:ı.~c! 

~:s_;.·t-: kar,t;...uru, uzun hoylu bir 
ıtdam. Göğ<Ü l;a. tan bJşa çeşillİ 
ni5an kordclahrıylc donınmış. Saç• 
l.ırı, ka.,,ları, t.irp'i:l ri, bizını K ·• 
d.köyünün meşltıır ır~z:te satıcısı 
Suad ~ibi ipek be\'aıı. h~:ına ı i· 
pil çipil bakıyor. Mar~şllın da par· 
makları nı.1dam l\lerı Bıl gib: yfo· 
züklcrle dolu. Komik yapılı bır 
tıyatro ınareşalına benziyor. O.hl 
Joı::-rusu Pat Pataşonun uuıiıs:. 
Gülmemek için dud.1gımı :sı:d:n. 

llaş müddeiumumi scı·ı ekscla ı> 
Lenjustc gelinre, bu, uhk tefC:<. 
sarıca benizli, Hınd fakırlcri"e uf\ • 
ziyordıı. Kara gözleı i fı!dır fıldır. 

O da beyaz sımokin giyinmiş. Sıcak 
iklimler:n modas, olacak. 
Aramızda esmer, beyaz, zarıf, 

şişmln birkaç ııüıel, genç k:dın 
daha var. Hep•i de zcngın tuvaletli. 
Havuı başında ve ayaktı ko1uıu· 
luyor. 

Azametli ev sahibinm nıisaf.rlcre 
karşı lakıodııtı tavra şa,tım. Hın• 
di•e yukre yuvarlanacak. Me~lıur 
Rigoletto bundaıı d;ıha çok az dal• 
!.avuk. Erkek misafirler de ona 
karşı kurumalu. Adeta hiçe sayı• 
yorlar. Olal>ilir. Şunu düşündüm : 
Bir millet son fe dine kadar par• 
çalanmalı, ölmeli, yok olmalı, fakat 
mü.tenıleke adamı olm ıcnalı. Bir 
vatan müstemleke ol a ~ına rcrin 
dibine batsın 1 

Gerek misafirlerın, gerek u~ak· 
lar:n arasında bir telaş oldu. Ev 
sahibinİ•ı karısı lütlen teşrif ediyor· 
lnrnıış. iki koltuğunda iki zenci kı· 
zı ı;:irmiş bir lıılkat garibesi topıl· 
lıya topallıya . girdi değil· getiri idi. 
Cüce ile kısanın ar~sında bir boy. 
Alabildi~ne şişman. Göğsüod•n 
kasıklarına doğru iki büyük torbı 
sarkıyor. Çok si.rmeli ııözleriniıı 
altında mu~mula burun. Büyük bir 
ağız ve ~arım el büyiık•uğünde 
dudaklar. Elmns, elmas, elmas ... 
Bilezik, bilezik, b;Jezik ... 

Ö nce beni takdim etlil~r. Bir~ey• 
ler ııomurdanır g•bi oktu. Tercu
r.ıe5i şu: Çok meaınun olınu~. 
Ayakbrından rahat.az olduğu çin 
geç t nışmış. Fal .. n fi,dn. Soara 
kahrar.t~n marcşalı tanıtlılar. K1· 
dının koltuıdanmış halde bir re•e· 
rdns yapmağ,1 çuhş.şı vardı ki kc~· 
dimi zor tuttum. ô.cl i.cri tanıdı~ı· 
anla~ıhıordu. Ş 'llı m'saf-r'erinin 
bir ar1uları, emirleri \--ar m~ irıı'~ 
yok mu imiş. Yok ded:!~r. Son 
derece•ine kadar e!ilencncleri için 
elinden ne gelir!e yapmış ve yap• 
mai!'• hazırmış. Te ıckkiir ettiler. 

Adeti öyle imi~. z;yaf ıi kendi 
açarmış. Masanın baş:na si'ru C· 

diler. Bir şampanya bardağını, aj!· 
zına kadar sert bir konyakla dol· 
durup verdiler, Sılılıallı:rimiıc ve 
gülel gecelerim;zin şrr•line bir 
hamlede <On daml ısına k dar iç· 
ti 1 Şarap saadetin ,.e zevkin ana• 
sıdır dediler bir barJ.k dolusu kır· 
mızı şar. p \ erdiler. 0°u da dam• 
!asına kadar içti. Yar- lartfak 
sek viskiyi de dijoslıft;r dıyc yu• 
varlad ı . Özürler dil di ve <iirııklr· 
nip götürüldü. Emir Hazretleri i7in 
a!ıp yatsı namazına gitti. Bana 
Umumi müfettişle Mareşalın ara.,n• 
aa yer verdil r. 

f l)t~uamı ı·ar ı 

yıkar bekçi}e t~slicıı eıler • Jiye 
devam etsi Hilmi• Bckçı bütün 
gece sokakla dolaştığı içın yor. 
e undur. Bir iki sokak &Jıı;tıda 
odası vardır!. 

O raya gider. Ve giderken tabii 
medreseni11 avlu kapıl~rıaı kılitler. 
Fakat. .. Camiin k<p,~ı kılitleıonez. 
Malıi ıı.a, Mıbed k.pl!ı.. Allah.n 
evini kulun suratına kıı:tlemek ki· 
min h addi? 

- il ... 
- l~te bizim Ômerof bu Eırada 

faaliyete g~çtr, bu evin nıedrese 
avlusuna küçük bir arka kapısı 
vardır. 

O radan çıkar, medreseye dalar .. 
beş çift mı aşırır, o ı çift mi ? A .• 
tık bundan ötesi insafına kalnıııtır, 
Çıftini kırk kuruşıao bakkal ı.i.ycr. 

- Fakat bu bir hırsızlık. 

- Harpten evvel hırsızlık der er• 
di,amma §İmdi bunun adı nçıkgöz,ük 
oldu. 

- llirgün yakalanırsa göriır. Pe
ki kuzum, bu ekmekleri kim dağılır. 

- Mulıtarla bekçL 
- Muhtar bu eksikliklerin f "• 

kın:t varmıyor mu? 

(Devanıı ı·ar) 
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Sinema salonlarında 
her kesin aşık olduğu 
güzel artistler hakikaten 
beyaz perdede aörü dük
leri gibi midirler? 

J ... ---

1 ' ' 

Siyahbeyazlılar Ankara 
gücünü 3 ., 1 yendiler 

1SARAY 
TÜRK 

MELEK 
iPEK 
SAKARYA 
'r!LDIZ 

: Rliy~lar diyarında 
:Dokoıuncu .enloni. 
Şehirler alev içinde 
:Dans için yaratı.uuf 
ı Remeo \'e Juliyet 
, Eeyaz .,,e:ek 
: 1 i memiş senfoni 
; Ô üm şuaı ~ ütv;E.R 

rini güçlükle durdurdular. ALKAZAR 
----

: Ta} fun 
: Sudet. Moda çıl• 
~ııı ıklaıı 

: ~11:.car Ra~podi~i. 
Giıkyüzü atc~.er 
içinde 

Dün Ankaragücü son maçını Şe
ref stadında Beş;kıaşla yaptı ve 
3 • 1 mağlüp oldu. Bir gün evvel 
Güıeşi 2 - 1 yenen ' Ankaragücü
niin Beşiktaşa karşı alacağı net ce
yi görmek vesilesi ş.-ref staJına 

oldukça kalabalık tcp~amıştı. 
Herkes Güneş gibi kuvvetli bir 

bkımı lstanbulda yeımeye muvaf· 
fak olan bu takımın o; unuıu me· 
rak ediyordu. Maçın hakemi Ga· 
la!lsaraylı N hıt Bekdik. A~kara 
Gliç'üler bugün kol arı lacivert ve 
bedeni sa'ı forma ile sahaya çık

tılar. o,·arı müted .. ip Si}ah boyaz. 
lılar taraftarhrının uzun süren 

alkışlaril: sıhnya çıklılar. Takınılar 
diziicJi,:i zaman A·•karagücü Üs· 

mın • AL Rıza, E'ıevrr • Mu< , 

Eşref ve Rıdvan AnkJra blesi· TAN 
ne tehlikeli hücumlar yapıyorlar 

1 
fakat gol olmıı or. Hakkıdan güzel ŞlK 
bir pıs alan Rıdva·n topu Ankara 
müdafilerine knptırarak Ur fırsat 

d,ıha kaçırdı. Eeşiklaş santchafı A"· ŞARK 
. kar nın ortadan yaptığı akınları 
durduramı~or. 

ı Singı•pur po•tası ve 
A ırn toplaya~ kııbr • 
1!136 Aıi ııı Halkan 
o ırrp 'i lbrı. 

• • 
Sehbager Metzin çapkın 

gülüşü, Lilyan Harvey'in 
manalı bakışı, ve nihayet 
Mirna Lou'n hazin güze)-

ı_ Seffih, Abdlı!, Aboi, Şt krü. Yaşar, 
hmni', Hamdi. Beşi1<t•şt ı: 

M Ali • Enver, Faruk • Feızi, 
Bi:lent, Fuat - Hayati, Rıwan -
H •kkı, E ~ref şek lir de idi er. 

Sınemaya gittiniz, muhteşem de
koılarilc bir süperfilm seyrcdiyor
sur.uz. H.ırikulfıde bil' manzara 
kaışısında, yüksek sesle: 

,Adam bunlann hepsi de sahte 
sey !er!, eleseniz, tam hakikati söy
lcm t~ olduğunuz halde sizi lşitPn 
scyırcılerin mutlaka canını sıkmış 
oluı sun uz. 

Filhakika modern film sihirbaz
larının hilcl ri o dereceyi bul -
mu§tur ki, kullandıkları mükem -
mel teknik karşısında, iıdi bir hile
yi Lile bile gayri ihtiyari alkışlaı·· 
stnız. 

immıınızı teyit etmek i~in bir 
kaç mısal zikretmek kafidir; Mc
scl.ı bir gün tesadüfen yolda Ka -
terın !Iepburn ile karşılaşnuş ol -
sanız, bu kadını her halde tanıya -
m.ızs.nız .• Alelade bir kadın> der, 
gcçu iniz. Çünkü Katcrin He~ -
burn çil yıizlıi bır sınc-na artıs:ı -
dtr ve siz kendıstnc sokakta mak
) .ı., ız c' ır.ık ruot gclır..~ bulunur-

nuz. 
Ifall:- ı fılı: ,:_ Katcrin Hep -

burn ılahi bır gü.cllikle k!l1"ınız:ı 
çıkar. Bµ n .ıl böy1c oluyor• Ba
sıl' Çu J objckU ve studyo 
lamba! <ını •• karşısı .da oyun oy -
ıyabıl k .cin, bır sınema art."" 1 

tı.ıın şahsı~ e.i kı.Lliycn d<:~1Ştıri -
Ur 'M ~~~jı.1 kud eti burada kcn
c;ısını gc t~rır Katcrln licpburn 
un \üzüm! ı ~il kkclcri Çin bc
)'aZı .ıe kemali ıht'!?la'llla kapatıl
rnı•tır. En küçük buruşukluklar 

kaldırılmıstır. Obıc'<titiv karşıs.na 
da baı:-baŞko b,- Koterın ç._kar. 

En bıçlmsız ağızlar, ıns:ında he -
men ıığ.::a atmak ilıtıyacını doğu -
nın bir Jtıraz nıanzarası arzcdcr. 
ıı..:ııki c..ı lcrın uıerıne yaFştırıl· 
m, · rıayet ,, ce su.ı'i dişler vıısıta -
si'· , bır kac!m;la dışlerin ancak bu 
kadar güzel olabı~rccğinc hükme
d•Jrsin :z. Hattfı degişlırilmesi 

mümkün olamıyacağrnı zannetti -
giniz giizler bılc, erbabının elinde 
tanınl'lldz bı. ı:üzellikle dcğiş•in -
lir. nu sa)cde en çirkin kadınlar 

bıle fevkalbeşer ı:uze!likt. bir si
nema yılaızı kahbıİia korurlar. Si
nema artistler nden en çok iste • 
ne" , ~, .yond urabi!ecek> kadar 
vücut gü 1 igine .<hip olmafarı -
dı .. M scıa ı:. da ince vücutlarc.an 
ho 1ond•;ıına göre. her hangi bir 
ır r •et'< rl ~ r kadın viıcudunu 

•Y'l:>tr:'.'Jk h.raz güçtür. 
Coz ya,brına gelince, bugün 

stfülyolnrda göz yaşı döktüren gaz. 

liği onları yükselten 
bepler arasısdadır. 

• • 

se-

Stüdyoda rejisörün ço.k 
zaman yüzü çil d_oıu_ bir 
artisti, her kesın aşık 
olabileceği püzel ylfd_ız
la ra tercih etmesıne 
~aşmaz mısınız? 
Yıldızlarda aranılan ye. 
gine meziyet fotojen ik 
olmalarıdır. Sunula be
raber sinema tekn iği o 
kadar ilerlemir., o kada r 
akla hayret verecek d~· 
recede terakki etmiştir 
ki, bu vazifeyi mak yajda 
pekila görebilmektedir . 

Ankaraguçlülcr Cüııeşe karşı oy
nuyorlardı. 

ilk dak kal"<.h Fcşiktaş ortadan 
ve soldan tehlikeli bır iki akın 

}ap'ı. Faket bunlardan bir net ce 
çıkıradı Arkaralı:arın sağdan in
kış f ettirmek istedıkleri akınlar 

Beşi~t'ş müdafaasında kesildı. S •fı' 
iç Ş::krü tereddüdü yüzünden b.r 
fın ıt kaçırdı. 

Bund~n sonra Beş'kta;lılar gene 
Aııkara kale•he ind le·. Fevzıcen 

Rıdvana gden lopu Rıdvan hav.ı• 
dan tıir ~iılle avta attı. 

Kısa süren ağır Beşiktaf akını 

netıce verme; ince Ankaralı!. r gene 
Reşikt:ış kalesine indı.er. Lııver 

t• f,f keli bir anda uzuı lir vuruşla 
lt pJ uzaklaştırdı. 

Bir"r1cl gol 
F •yzinin uzun lir vuruşu ile 

Rıdvana gelen top Rıd•anın lıir 

iki tiriplıninden sonra Hakkıya gel
di. Hakkı şüt at cak vaııyette ol· 
;nadıgından topa merkez muhaci· 
me verdi ve i•eri fırladı. 

Merkez muh,cimin güzel pu•nı 

Hakkı aol bir p ase vuru~la An
karapca fl •&e.ino -nokr u 1 O. t.u 

go den sonra gere lleşik taşlılar 

Ankara kalesine indiler. Rıdvan 

müsait vaıi ette kaptığı topu avta 
atarak bir lırsat daha kaçırdı. 

Ankaralılar ı ap ıkları akınlardan 
nelıce alamıyor.ar. Şükrü ve Ya· 
şarın ıütlerı M. Alnin elinde ka
lıyor. Bu dakikalarda sahanın mu
V>fhk oyuncuları Hakkı ve An· 
kara sağ' hafı Musa takımlarına 

faydalı o uyarlar. 
B-.şikt•şın soldan yaptığı bir iki 

akın n~tice•iz kaldı. Eşrefi• Fuat
lan aldıjtı paslarla sık sık Ankara 
ka'esine, iniyor y ptı2'ı ortJlardan 
islifade edilemiyor. 

ikinci gol 
Eşref gene Ankara kales•ne ini

yor karşısındrki H.ıfı geçtı ve ya· 
kından sıkı lir şüt çektı kalecıRın 
gö,.sünd~n ka'e ç.zgi ... i uzer,nc 

1 goicn topu Beşiktaş merkez rnuha
c mi kaleye soktu. 2 - O 

iki sıfır ga ı;ı vazi~ ete geçen 
Beşiktaşlı arın ağır oynayışı Anka· 
ralılarn canla m' fır alı verdi. Y .. p. 

--=---=--'-' tıklan akınlardan isti!a·Ie edilemı en 

Sdlager Metz züzelliğin ıporla temin eclildiğirıe kani olduğu 
içın daima teni• oynar 

!er kullanıi.maktadır. Filmde ka
dının tam ağlıyacağı sıra gelince 
yuzüne doğru gaz sıkılır. Bu su -
rPtlc gozunden bo~anan yaşlar, 

scvrcllığ.niz filimde yüreklerinizi 
p r~alıyacak bir tesir hasıl eder. 
~ssiz film zamanında bu nevi hi

leler bir derrceye kadar kolaydı. 
Jo"aKal seslı film çıkınca mesele de
gı tı Hı.e usulicri arttı. Çünkü 
seslerde de hilenin envaına mü • 
racnat etmek zarureti hasıl oldu. 
Şımdı artist en kötü bir nezleye 

tutulmuş olsa bile, hiç korku yok
tu ·• Başk !arının sesinden istifade 
edilir. 

Bunun için deriz ki, sinemada 
k,.,!tuğa yerleş~ığiniz zaınan, perde 
de gı.ırch.iğünuz manzaral3rın he • 
me:- hiç birLl hııkikatin kendisi 
dcğıldır. 

F ·at sircmada hileye müraca&t 
edılmcmıi ve hak.kat bütün çıp -
lak! ğıle ır:uhafaza edilmiş olsay 
d., modern bir sinema meydana 
ger rmck mümkün olur m>ıydu? 
Snr.ra san'atın hakikat<' o kadar ih· 
ti) :.cı yoktur. San'at ibda edilir on 

dan lstenılen ve beklenen §er bu
dur. 

W ikinin karısı MI nnlse • 
sini kaybetti 

Mikey ile Minni ncrdc ise do • 
kuz yaşına ba<ıyorlaı-. Doğduklan 
gt\•.dcnberi bıi aılenin başınd'an 
nelu geçtiğini hep Lilıyoruz. Yer 
yu1üniın h·?rhangi kö;e•;ndc 'hcr
lıan:ıi bir J-loEvut yıldızından da
ha şöhret kazanmış olan bu &ile· 
niıı mes'ut hayalı şimdi bozulmuş
tu~. 

Çünkü Minııi ~ecburi zaruretler 
dohyısile maalesef bir müddet İ· 
çin sin~mayı terketmek mı>cburl • 
yP::r.dedir .• N<.den?. diyt>ceksinil 
Ç.inkü Mikey'in sempatik karısının i 
son günlere kadar sıhhatinde hiç 
bir bozukluk yoktu, Kocasile kav

gaları dJ, bütün karı koca kavga -
!arının hududunu aşmıyordu. Fa -

kat ortada muhim bir sebep var: 
.Çunkü linni'nin sesi evleniyor.• 

Amma da tuhaf sebep diyccek
sir.iz. Anlatalım. 

Minni'nin sinemada sesini temsil 

ve Beşikt~ş hakimiyeti altına giren 
rü,lülrr Hıkkının tehlikrli i işle-

eden bir kıı. vardır. Bu kız şimdi 
Mikcy ailesinin babası olan Valt 
Di<ney ile evlenmiye !·arar v,~ • 
miştıı-. Şimdi .ses> kocasile be
raber gidince, zavallı Minni sessiz 
kalıyor. • 

Valt: .ne yapıp yapıp Mlnni'yn 
bir ses bulalım• demişti. 

Fakat bu iş kolay olmadı, ara
dılar, &!·adılRr, J'.linni'nin se~inc 

benzer bir ses bulamadılar. 
Hakiki ses ise bal ayına çık -

m:ıkta ısrar ediyor. Onun için Min
nı de bir müd'det stüdyodar. uzak 
kslmıya mecbur olacak. 

Miki'ye gelince, onun korkusu 
•ok. Çünkü Miki'nin sesi kendi 
babasının, Mister Valt Disney'in 
besidir. Şimdi Valt 36 yaşında bu· 
l>Jnuyor. 

Minni'nin sesi ba~kalarınm tak· 
!it cdemiycceğl bir ses olduğuna 
göre mü~külat hala devam etmek
tedır. 

Fakat Valt Disnry'in yarattığı i
nt'k, domuz, ördek gibi daha bir 
çok e~has var. Bu eşhasın da bir 

gün seslerini kaybetmesi korkusu 

Ankaranın golU 
Devrenin bitmesıne beş dal. ika 

kala fazla gol çıkarmak için Anb. 
ra k«l<»ine }Ükleııen l e;iktaşiı'a
rın lıoş bırnktığı sol çık H.rnıdi 
se· t lıir ini~ e B"· iktaş kalesine 
geldi. Enver so açıgı lavuı:e dur· 
durdu. 

Fwul alısınd ın ııe'en topu 
sanlrfon·et Y.ış ·r güzd bir kafa 
vuruşu ile Lt~ıklaş ktılf'~ıne ııı:ot<.tı.ı. 
1 • '), 

llıı r:olclcn $Onra E~; klaşlıl ,r 
t • 1ıren 1 fı ım \"aıi;ete ge\t.ıcr 

fa~ 11 lıır l mı gvl ç ka aııı.ı.lı:ar 
'e deao 1 • 2 Beşık t2şın g .. tıı· 
yetile bitti. 

lıtincl de\'re 

ASRI : GLzeLer resgeçidi. 
Dtr t'iz arkodaşlar 

SANC/\.K : Şi· c; asi. lntik:ım 
ıi!kı AstoryB) sesi Dı.nya h .va.Jis;, 
t.Ll\ıHURIYE f: E.srarer.giz tav}ace, 

Yıldırım tıö.üK 

ISTANBUL 
fLRAH 

1
r, ıuJ 

HiLAL 
Atr.,;_ 

J\LEMDA'.~ 

: Kôr ere. Hod G.I· 
60BlHI İnlt "11 

: l t:J.C er ö~t r . .;en 
L nç 1.- .crıu 
Ş ~ tııol ır deş ı 'nı 
: lağdat buH,~:u 
: ~oıcıc kız! r. Ko•

S \ Kızscr\etı ı:93ô 
o ~ıJY t,;ırı 

:J\I ı ke cbek ıı·u:n-
dl( 

KEJ\IALBEY : f•k mo. Çôl serse-
1 r.Jcri 

KADIKÖY Oyuna L ~) Jndı~ı z•m ın Anh· 
ragürü dalı1 canlı görunürordu. HALE 
1 k da~ katarda b r ıki tehlike,i 

: Ş ıvt.ol. Hafiyeler 
~ r Ol • 

(JSKÜDAR 
akın yapı •I r. F.ıkat lu ~kını ır ı-ıALE: 
M. Ali \'e F.ıruk tarafın an uzak taş· 

: Yıkı . .ın bcıde San Fran• 
si•l..o 

tırı idı. 1 k beş dakıka itd tarafın 
netict:s ı akın arile :,reçlikten sonra 
Be~iKt,şta caılanm1 görüldü. s.a-

BAKIRKÔY 
MiL TIY ADI : B r m.1yıs pec~•i 

Vc soldan teh,ikeli akınlar yapı; ~·uıı,e haliıde t u u wı M '!a.a 
yarlar. Bu akın ardan bırindc Ha. Şamlı M ıhdunıu M.ıes• esau T ~rk 

Anoniın ~i ketin den: 
yati kalenin çok ı akınından topu Mu•tafa Ş ım 

1 
ve M ıhrlumu Mü· 

avuıa atarak bir s •yı kaçırdı. csses.ılı Tur" Aıonım ş ""linın 
Ankaralııar dünkü maçın vtrdi:li fesih ve la•fiyesine 29 3-933 tari· 

yor~ unluı:un tesırile m •ğiübiyeti hinde umun i hevetçe karar verıl· 
kabul etmiş gibi oynuyor.ar. miş oldu~undan T ca et ka u·ıuourı 

Beşiktaş bu fırsattan ıstılade •145 hci madtle<iııe tcvl.k.ın şırket• 
ederek Ankara ka esine yuklendı. le a.acaku ohnıarın b r seııe z •r· 

Son go l fında Ayazpaşada Mehmet be~· 
H.ıyati cern çiıgısı içinde Anka· ap ırtımanında 2 No. d ı mukim ş r

kct t sfiye mem ru B ıy 11 kıll<'t'e 
ra kalesine şılt çekeceğ'i sırada n.üaca.ıtla al rn~ıılarını ka ıd ve 
Ali Rıı1 hat.ılı bir çıkı~ yaph. voziyel er nl ispat etmeleri lürnmu 

H ıkem bu hareketi penaltı ile ilaı olunur. 
cezalandırdı. E ;re! sıkı bır vuruş!a ı ..:.;:..;_.:,.:_.:_,_ , _ ___ ___ _ 

ist!lnbul İKinci icr::. ıııeıuurt• pu Ankara kaıesinc sokdraı. U• 

çüncü iOlii yaplı. luğundan : !lhhcuz o lnp p .ra-
Bu ıro den sonra Hakkının bır 

iki lehlike:i şütü netıcesız kaldı. 
Ankaralıların yaptı~ı akınlar dıı 
netice vermeden maç 1 - 3 siyah 
beyatlıta•ın ıcalioiyctite bıtti. 

Nasıl e>ynadılar 
Ankdraıılar dünkıi maçta fena 

değil:erdi. 

Faht bir gün evveiki m•çın 
yorgunlıığu takım üzerinde te•irini 
~Ö\lerdi. AııkaragücU takım nda 
kaeci C h11, sağ' mı1d"fi Aiı R za, 
Seğ h f M ı<a sontdorvet Y<l~ar 
muv lf.·k o dular. Di~er o;uncular 
v.ısallı. Santrhaf Semih ağır oy
nu or. 

·~ çevrilmesine karu verilen 

İstanbııl Ba!ıkpııarındı 54 :'\o. 
diıkk:\>tı1a bıki<ıl Tnnış Vısile 
ait koşa· pevni !eri Hl - 4 · tı:ı7 

tarihinde Pızarte~i giinü sı:\t 

12 de isnıi ı.:~çen d>ikkan•:a 

hul "n1c1k me:uııru t3rafından 
sıtılacai':ı ılfın olıınıır. 

Şevket ıt)'3ğında trp' fazh hrk· • 
letmış ve )alı'i oynama .. yiıriin· 
den 'ıir iki gol hs ıtı kaçır "1)1ır. 

llcşik lnş'ılnr diı·ı d"lıa fazh gol 
çı~aralı 1 r;crc i. Fakat Hokk.n.n 
müdaraa~ a a .. dım elme .. i ) ÜLLindeu 

ı;d adedi ıırtm dı. Sıyah tc, aı•ıfJr 
bu ın•çta do cı,~erlerınde olduğu 

gı >İ ır zel ve canlı oynaoıhr ve 
g ,lip rt'ldiıcr. 11.ışta Hakkı 
olmak üzere h<p$İ çalııtı ve mu· 
vaflak o!Ju. 

T. S1p~hl 

1 

- l3S6 Heri 
Mııhırreın 

3 0 

bS3 RJ.ni 
Mırt' 

3 0 

12 Nisan 
Pazartesi 

Vakitler 

,, Guneş 
il O le 

lkındl 

Ak,am 

Yatsı 

~msak 

v 51 i Ezani 

••• a. d. 

5 ~8 u 44 

12 15 5 32 
15 57 9 13 

18 44 12 OJ 

20 20 1 J6 

3 42 8 58 

' 

1 , 
b•§ gci:Mrmiştir. Onun için Va!t, 

lıu hJy\'anlonn da ~eslerinin hır 

lı~layı v~yahut bir boşanma yü -

zünden tegayyüp etmemeleri ıçın, 

mu1' avelclerine sıkı şartlar koy -
muştur. 

Boyları, sıkletıerl 
Cun Kra\'ford l m 62 60 kilo. 
Greta Garba l m 67 56 • 

Klodet Kolber l m 65 47 • 

Marlen Ditrih 1 m 65 M • 

Norda Şerer 

lrer. Dun 

Miryam Hopkins 

Ginger Rocers 
Ka:; Fransis 

Barbara Staııvik 
Mırna Loy 

Loretta Yung 
Dolores del Rio 

1m55 

lm 62 

lm52 
lm65 
lm65 

l m65 
lm67 

Im60 
lm63 

53 
52 
45 
51 
50 

~ 

• 
• 
• 
• 
> 

yaz perdede aldıkları .roıun ıc~bı 

his \'C kardkterdc ol.ırak görmıye 

alışmış bizler, onlnrın dıs hayat • 

larında da samimi olmıyacaklarını 
zanneder!~ Haibuki Alman sine • 

ına arıı,tı Marl ıı Ditrilı artist oi· 
mıyancfua fazla şefkatli bir kadın· 

dır. Bu şefkati üzerinde cocuğumın 
mut'ssir olduğunu düşürmek de 

hatalıdır. Çünkü l\rarlen Ditnh, 
çocukları, hastaları, fakirleri hl -

maye heyetlerine daima yardımını 
esirgememiş. müesseseleri dolaş:ı· 

rak icap eden fedakarlığa tahammüı 

etmiş, evlilik ha atından evvel de 

bu türlü şefkat ve yardımlarile ta
nınmı~ bir artisttir. 

Katerin Hepbum 1 m 70 

Cin Harlov • ı m 58 

Marion Da\·ls 

Karol Lombar 

ı m 58 

lm57 

5' 
50 
54 
50 

50 
50 
:n 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ı:,; 11cnıa san'atktırlarını yalnız be-

l\farlen Ditrih, aynı zamanda ha
ki':i hayat hMiselcri içinden kcn· 

di sana tine yarayan taraflan d;ı 

teme>sül edebilmekte ve snn'ati -

nln yüksekUğini biraz da bu tarz
daki hayat ve zevkine medyun ol

maktadır. Nitekim yandaki re • 
simde Marlen Ditrih'i yine bir has· 
tahnnc ziyaretinde görüyoruz. 
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KUMBARA BIRE, 
1000 

KULAKLAR 

Güzel sesleri işittiil'i gi• 

bi, bazao parazitleri de 

alır. Her ses ılzl oya

lamasın. 

KREM 

= 

23 Nisan: 
Mutlugün .•. 

TARLADJR PERTEV 
r'---------------------- -#~ 

Hakkında dinlediğiniz 

\le duyduklarınızın en 

buyük teminatı, onun 

kararmayan parlaklığı 

ve hadiseler karşısında 

unutulmayan adıdır. 

Göz Hek.imi 
Dr. Şükrü Ertan 

1 
Beynelmilel Kömür Sergisinin 

açllışı da bu mutlu tarihe 
tesadüf ediyor 

~~------------------------J 

Ankarayı, Ankaranın baharını 
ve kömür şenliklerini görünüz! 

(1909) 

Cagaloğlu Nuruosmaniye cad. 
Cağ'aloğ'lu No. 30 (Eczanesi 1 
yanında) Te efon. 22So6 

lstanbul Defterdarhğından : 
Lira K .. ruş 

İstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme Oksürük şurubu 1
1 -~ Dr. İhsan Sami ••ı 

Pazarlık Komis onu İlanları Ôksürük ''e nefes darlıgı, boğ'· 
L. ____ ...;;..;.;....,.;.. __ .;.._"".._ ___ ~·-------• maca \le kızamık öksüriıkleri için 

C · Metresi 
nsı pek tesirli ilaçtır. Her ecıanede 

Pati-.ka 5370 I ve ecza dep hrında bulunur. 
Amerikan 1650 

Duz kurşuni Şi'telik 2730 
Beyaz, siyah çizgili pijamalık 18JO 

Gömleklik dimi 500 

.. .. 984 
Masa örtüsü pike 330 
Patiska 682 

ı - Tıp Fakültesi ikinci Hariciye Kliniğine alınacak ve muhammen 

bedeli "7695" lira 44 kuruş tutan yukarıda mıktar \le cinsleri yazıh ge. 

kiz i<alcm eşya 15. 4. 937 Pcrşenbe günü aaal 15 de Rektörlük bina

sında ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuttur, 

Bu işe girmek isleyenlerin kanunun tarif cttift vesikalarla muvalt a 
teminatı olan 578 lir~lık mai<buzlannı ve teklif mektuplarını ih•· 
leden bir saat evvel Rektörlü~e vermiş olmaları lazımdır. Nümuneler 
ve şartname hergün Rektörlükle görülür. . 

2 - Tıp Fakül•esi ikinci Hariciye Kliniğine nlınacak olan 2340 kılo 
p 3 muk 15. 4. 937 Perşenbe günü saat 16 da Rektörlük binasında lop. 

!anan Komisyondıı i~ale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Bu 

işe girmek isteyenlerin kanunun tarif etliği \lesikaları \le muvalfak teminat 

olan 95 liralık makbuzlarile beraber o saatte Komisyonda bulunmaları 
lazımdır. Şartname \le nüoıune hergıin Rektörlüı.te görülür. Kilosu 54 
kuruştur, ( 1777) 

• •• Tıp Fakültesi ikinci Hariciye khniğ'i için alınacak ve muhammen beo 

d~li 14000 lira tutan demir levazımı 26-4-937 Pazartesi günü saat 15 de 

ihale cdilır.ek üzere kJpalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 2490 sayılı kanuna uygun vesikaları ile 1050 liralık mu. 

vakkat temi!lat ve teklif m•kluplarını ihaleden bir saat evveline kadar 
Re~törlüğe vermiş olmalıdırlar. 

Liste ve şartname her gün Rektörlükte görülür. (1950) 

f Ueniz 1 evazım Satınalma Komısyonu ııanıarı 
DENiZ MERKEZ SATINALMA KOMiSYONUNDAN: 

ı - Tahmin o'.unan bedeli (9000) ve teminatı (675) lira olan on ton 
m'kdarında kiilçc bakırın M. M. V. binasında müteşekkil komısyonumuz. 
c 29.Nisan-937 Perşembe günü saat 14 de kapJlı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. ~art namesini görmek isteyenlerin komisyona müracaatları. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun gereğınce vesaik 
ve teminatlarını havi kapalı zarflarını mukarrer saale kadar komısyona 
vermiş bulunmalm. Saat 13.30 dan sonr~ki müracaatların kabul olun. 
mayacağı. (1404) 

l
lstanbul komutanlığı 1 

Satınalma Komisyonu ilanları_ 

3. ünctı kor için numunesi gibi 
400 adet nöbetçi muşambası kapalı 
zarfla ıh:ilesı 13/Nı;an/193i Salı 

gümi saat n.30 da yapılacaktır. 
Muhammen tutan 5600 lıradır. 

Şartnamesi her giin öğleden ev • 

wl komisyonda göı ülcbilir. İstek -
Jilerin 420 liralık ilk teminat mck· 
tup \"ey,1 makbuzlarilc 2490 sayılı 
kanunun 2 inci ve 3 üncü madde

lerindeki vesaikle beraber muayyen 
günde :hale saııtinden en az bir 
saat evveline kadar teklif mek -
tuplarını Fındıklıda Komutanlık 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

• (1733) 

* 

Dr. Hafız Cemal 
(wY..MAN HEKiM) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka giınlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İslanlıulda Dıvanyotunda (104) nu
maı alı hususi kabınesınde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
'günler·ı sabah .9.5 - 12> saatleri ha-
1nkl fıkaraya mahsustur Muaye_ne
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 
l<>lefon · 21044. 

SA Ti E 
• 

Size : Akisleri müteharrik ziyadır 
Parlak bir havuz teki 1 eder.~ 
LAtif bir ziya altında hoş manzaralı çiçekler •.• 

Gözlerin zevkile eşnlenen bir mesken ... 

Camekiinınız için dayanılmaz bir cazibe.,. 

Fivatı, tak•itlrrle öd•nm•k şarrle 325 LIRADIR. 
-· . . , ; ·,., .. :..i. i, ... ~ .· -- '., - . ' . . 

M. M. Vekaletinden: 
332 doğumlu ve bunlarla son yoklama görüp Askerli;tine karar ve. 

rilmış ve d&ha ev•elkı doğumlulardan olup muhtelif sebeplerle henüz 
askerliklerıni yapmamış olan ihtiyat subay yetişecek kısa hizmetli
lerden deniz sınıfına ayrılanlardan ga· risi ehliyetnameleri dereceleri· 
ne göre aşağıda yazılı tarihlerde Askerliğini vaprnağa b"şlayacaklar
dır 936 - 937 ders »•lında lise ve muadili ile daha yüksek mektep. 
!erden mezu.n olac1<klardan lii.zımgelen evsafı tJşıyanların da yoklama• 
lar• yapılarak Askere fönderıleceklerdir. 

Yukarda yazılı şartlar. taşıyanların sevkedilm~k iizere bu tarihler• 
den evvel bulundukları yerlerdekı Askerıik Şubelerıne müracaatları 
ılan olunur. 

1-Mayıs937 Askeri ehliyetnamesi olmayanlar. 
l• Temmuz.937 Orta Askeri eh1iyelnamesi olln. 
ı.Eylül-937 Tam ehlıyeınamesı olan. 

J.lkincıteşrın·937 Yiiksek Askeri ehliyetnamesi olan. "664."1965., 

ıstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
24-4-937 C.ımatrtesi günü saat 11 de lstanbulda N,ıfia Müdürlü

~ünde (2700) lira leşi! bedelli Haydarpaşa Numune Hastahanesinde ya. 

pılacak soğuk ha va deposa tesısatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eks'ltme, Bay.nclırhk işleri genel, hususi ve fenni şarına. 
meleri, proje keşil huiiısas le i.Haıa mülcterri diğer evrak dairesinde 
ıörülecektir. 

Muvakkat lemin at (203} . Hradır. · 
Taşkı9lanın tamiratını teı.hhüt 

eden üsl.eııci nam ve hesabına mez
lı.ür tamir~t için ihale günü talibi 
çıkm~d•il .ı~an !'al&riıkJa ilı.ılcsi 

26/Nısan;J&37 Pazartesı günü saat 
15 de yapılacaktır Muhammen ke
sif bedelı 900 liradır Şartnamesı 
her rün Öffkdcıı ev•·eı k<Jmişyon
da gö:ühlılir. İsteklileri;·, 68 lira
lık ilk teminat makbuz Yeya mek
tupları ile inşaat şubesinden ihale 
gününden evvel alacakları vesıka
farla beraber ih;,Je gür.ti v.:kt; nıu
ayve:ııinı:le Fındtklıda Komutanlık 
Satmalm1 K omi3yununa !lelmı.leri. 

isteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaptıtına dair gös

lerece&"i vesika üıerine Nafia MüdürlüA"ünden ·almış oldugu müteahhitlik 
YO Ticaret Odası vcsikalarilc 2el~eleri. (1930) 

(J!J~ !J 

Kadıköyüode - Nüshet sokağında kiiin eski 46 yeni 69 

Mercan 

Mercan 

Mercanda 

Kadıköy 

sayılı evin tamamı. 2021 

- Çakmakçılar yokuşunda Valide hanında 
13°14 sayılı odaları müştemil eski 92-94 

yeni 21-23 sayılı iki mağazanın 42120 payı. 3429 

- Çakmakçılar yokuşunda büyük yeni han 

alt katında eski 37.35 yeni 36-38 sayılı 
iki odanın yan payı. 425 

- Çakmakçılar yokuşunda Büyük yeni 

hanın orta katında eski yeni S sayılı 

00 

00 

00 

üstünde bir odası olan odanın tamamı . ., 250 CO 

- Rasimpap mahallesi Mrsırlı oğlu sokağın-
da eski 18 yeni 45 sayılı evin 1/3 payı.. 36) 00 

Mahmutpaşa - Çuhacı hanı alt katta ikinci adada 13 sa

yılı odanın 3/4 p1yı ••. 70 00 
Gala tada 

Yenikapı 

Yenikapı 

Yenikapı 

- Beyazıt mahallesinde Topcular caddesi 

ve kale sokağında 291.24-24 M. yeni 

279-279/1,279/2,3 2sayılı hane ile dükkii· 
nın (miıLadeleyc tabi eşhasa ait 45/120 

lıissesi mütadil tasfiye vesikasile.) 495 OG 
(F rari eşhasa ait 5/120 hissesi nakden.) 55 OJ 

- Yalı mahallesi ·al boyacılar sokağı eski 48 

1cni 62 sayılı ve 70 metre murabbaı ar• 

sanın tamamı. 91 03 

- Yalı mahallesi alboyacılar sokağı eski 

86 yeni 100 sayılı ve 71 metre murabbaı 
arsanın tamamı. 106 50 · 

- Yalı mahallesi ı.lboyacılar sokağı eski 74 

yeni 88 sayılı ve 52 metre murabbaı ar• 

sanın tamamı. 62 50 

- Yalı mahallesinin alboyacılar sokağı es~i 

62 yeni 76 sayılı 82 metre muratılıaı ar· 

sanın tamamı... 106 60 

- Yalı mahallesi Kumsal sokağı eski 53 

yeni 67 sayılı 133 metre murabbaı arsa-

nın tamamı... 532 

- Yalı mahallesi değirmen sokajtı eski 34 

yeni 54 sayılı 22 metre murabbaı arsa• 

nııı tamamı. a4 

- Yalı mahallesi alboyacılar sokağı eski 

38 yeni 52 sayılı ve 96 metre murabbaı 

arsanın tamamı. 134 

Yalı mahallesi alboyacılar sokağı eski fı6 

yeni 80 sayılı 73 ınetre murabbaı a,.a. 

00 

00 

40 

nın 112 payı. 5~ 15 

Yukarıda yazılı mallar 27-4-937 Salı günü saat 14 de peşin para 

ve açık arttırma ıle satılacaktır Satış bedclıne ist:krazı dahıli ve % 5 

faizlı hazine tahvill:rı kabul olunur Talip:erın "1o 7, ~ pey akçeterini vakti 

muayyeninden enci yatırarak D_elterdarlık Mıl i' Emlak Müdürlüğünde 
müteşekkil satış komisyonuna muracaatları. (M) 12030) 

Satınalma Komiavonu İlanlar~ 1 

lstanbul Harici Askeri 
K1tıatı ilanları !İstanbul Levazım Amirliği 111 

İstanbul deni. yollama mudur . •-H-ar·p-O•k•u•l•u-ıç•ıı•1•a•l•ın•a•c•ak_o_l_a_,n 

~~5~~nk:~ a:,:~!:~n::g~ş;~Oö~~~~ 
1 

3500 ım·trc hakı dbısclik gabardin 

maden yagı HiNı~onfl937 Ç•r • l~umoş bin cllı çHt \ıd<ıla ç_izmc bin 

şamba giınü •~at 14 de Tophanede J ellı adel portatif karyola ağaçlan 
S"tınalma Komısyonı-'cb pazor ma kılıf bin elli adet nlominyom 
!ıkla alınacaktır ilepsının tahmin matra ma kılıf askı kayışile lıi11 d· 
bedeli 1195 liradır İlk t~mınatı 90 · Jı adet su ma takımlaı ılc beraber 
liradır. Ş3rtn~mP v<: ııumunesı K~· ' 

kılınç bın elli adet yün battııniye mısyonda görülebılır. 
bin dli adN ınanevrn sandığı 1050 Eş y• :ırtüsü ayrı \'e y~ğlar. ayr; 

o•örnk ihalt> et'ıl,bılec.k:ır istek· adet manan~ kcmcrın, lııt niimu-
lilerın bdlı saatta komı•ymıa gd- n<.' vercakif.nn ! 0 /Nısan/937 t&-
melcrı. (416) (1954) rihme kad"ı ı\nbrad;, Harp Ql;tı· * lu lcv;;zımına \'etmeleri 

İstanbul asker konağı için yüz l· ı--------: (665) (1957) 
d<t su borusuı:dan altlı ve ü ti•. Oku} Kızı 
karyola 13/Nısan/1937 Salı giiniı 

~aat 15 de Tophanede sa.tınalma Okli Kııbrının yıllardır b~kı~. 
k'lmisyonunrl.ı pa?arlıkla alına . dikleri biricik kız mecmua~ı 

15 Ni•anda çıkıyor caktır. Tahmin bPdeli 1700 lira- , _____________ _ 

dır. İlk teminatı 127 buçuk liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli sa;,ttı: kornis · 
yona gelm~leri (~17) (1955) 

Salubi ve umumi neşriyatı idare eden 
.Başmuharrir 

E. izzet 
. ~ı14tıfl ;rer: Mııb,ııai Ebü:niyı 
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