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ltalyan - Rumen muahedesi yapılıyor 
........................................................................................................................................................................ 

Başvekilimiz 'Belgrad'dan dönünce 

Yugoslav Başvekili bu ay 
sonunda Romaya gidiyor 
Başvekilimiz ismet lnönü ile Hariciye Vekilimiz 
Rüştü Aras beraberlerinde Yugoslav Nazırı Ge
neral Mariç olduğu halde Hertzeg'e varmışlardır 

tlııuuuı1111111111111111uınıuııııııııtıı111111n11111ınııııııııııııı111111111 \ 

I• Roma, 17 (A.A.) - Zannedil-Spanya diğine göre, Başvekil Stoyadinoviq 
ayın 30 tında buraya gelecek ve 

Harbi Kont Ciano ile birlikte ltalya-Yu· 
goslavya paktının Arnavutluğu 
alAkadaı:lar eden kısmını ikmal İspanyada askeri harekat son 

birkaç hafta içinde tekrar şiddet -
lendi. Önce İtalyan kıtaları Madrid 
Üzerine bir taarruz yaptılar. Bu 
taarruz İtalyanların mağlubiyeti 
ile neticelendi. Sonra hükümet kı· 
taları mukabil taarruza geçtiler. 
Fakat ilk günlerde müsait şekilde 
inkişaf eden bu taarruz da tevkif 
edildi. Şimdi beş cephede harp de
vam ediyor. Şimalde Franko kuv· 
vetıeri, Bilbao'yu işgal etmek için 
bir taarruza girişmişlerdir. Diğer 

cephelerde de hükumet kuvvetbri 
taarruz ediyorlar. Franko ise mü
~afaa vaziyetindedir. Fakat bu taat-

edecektir .. 
Roma 17 (A.A.) - Havas bildi. 

riyor: B. Stoyadinoviç'in bu ay so
nunda Roma'ya geleceği bildiri!· 
mektedir. Tarihi henüz tesbit edil· 
memiş olmakla beraber, Yugoslav• 
ya Başvekilinin 30 nisanda muva• 
salat edeceği nnnediliyor. B. Sto. 
yadinoviç Kont Cianonun Belgrada 
yaptıjl'ı ziyarete mukabele için 
gelecek ve bu münasebetle Ar· 
navutluk hakkında yapılan an
laşmayı tamamlamak üzere siya~! 
müzakereler cereyan edecektir. 

j 

• 

Deniz silahları 
rülmemiş bir 

•• 
yarışı go-
hız aldı 

Lord Loyd Geldi 
lng i 1 iz Diplomatı 
Başvekil dönünce
ye kadar şehrimiz· 

de mi kalacak 
Filistinden tayyare ile Kıbrısa 

giden ve oradan Atinaya ujjndık· 
tan sonra yola çıkan Lord Loyd 
Romanya vapuru ile şehrimize gel
miştir. Lord Loyd Galata rıhtımın· 
da lngifiz sefareti erkanı tarafından 
karşılanmış ve dojl'ruca lngiliz se
faretine gitmiştir. lstanbulda kalJı
ğı müddetçe Lordun lngiliı sefiri· 
ne misafir olacajl'ı ve lngiliz sefaret• 
l!anesinde oturacai!'ı sanılıyor. 

Lord malumdur ki geçen yıl da 
şehrimize gelmiş ve o sırada lstan. 
bulda bulunan Reisicumhur tarafın· 
dan kabul edilmek şercfinede yük· 
sefmişti. Lordun Ankaraya gidip 
gitmiyeceği henüz malüm değildir. 

Fakat Başvekilimizin avdetine ka· 
dar lstanbulda kalacağı anlaşıldı· 
ğma göre Lordun Yunan Başveki· 
li Metaksası olduğu gibi lnönünü 
de ziyaret edeceği sanılmaktadır. 

lngiliz Nazırı Hoar: Bu yarış 
bir an evvel bırakılmazsa 

tehlikenin çoğalacağını söyledi 
Londra, 17 (Hususi Muhabiri· 

mizden) - Büyük devletler arasın
daki deniz hareketleri bugünlerde 
bütün diplomasi mahafilinin nazar. 
larını Okyanoslara çevirmiştir. Bif. 
hassa lngiltere, Japonya, Amerika, 
Sovyet Rusya bu hususta birinci 
planda gelmekte ve her dört 
devlet arasında yeni faaliyetler 
müşahede edilmektedir. 

Amerikan donanması dünden. 
beri dünyada ilk defa görülen bir 

vüsatte büyük bir manevra yap. 
maktadır. Bu manevraya 139 par• 

ça ıremi, 40 bin asker iştirak et• 
mektedir. Manevralar Hawae ada· 
ları civarında altı hafta sürecektir. 
Manevralara aynca 469 tane de
niz tayyareside iştirak etmektedir. 

Amerikan filosunun bu muazzam 
tezahürü Japonya ve lngilterede 
büyük bir aliika uyandırdığı gibi 
Amerikan tezgahlarının yeni inşa 
faaliyetleri de ayrıca endişe ile 
takıp edilmekiedir • 

Sir Samuel Hoare dün akşam ruz ve mukabil taarruzdan sonra 
da harp vazıyelinde esaslı bir de· 
ğiş ;kfik olmamıştır. 

Milletlerarası kontrolunun tat • 
bikıne henüz başlanmamış olmakla 
beraber, rriirakabenın bütün te • 
ferruatı kararlıtşlilljtır. önce mar
tın altısında başlıyacağı söylen • 
mişti. Sonra martın on üçüne bı • 
rakıldı. Fa kat gene tehir edilerek 
Martın yirmi dokuzuncu günü baş
lıyacağı bildirildi. Bununla beraber 
henüz mürakabenin tatbikine ~e
çildiği hakkında bir haber gelme • 

Buna binaen Kont Ciano'nun 
Tiran'a seyahati hakkındaki şayia
lar mevsimsizdir. Zira bu ziyaret 
önümüzdeki Yugoslav • ltalyan 
müzakereleri neticesine bajj'lı bu· 
lunmaktadır. 

ltalya ile Romanya 
arasında 

Ay •onrırıda Romada bulunacafı 
bildiri/en dost t:oe müttefik Yugo•• 
larıyanın kıymetli 8<1şvekili Sl<>
.l/adinoviçirı ıehrimizi ziyareti es• 
nastrıda alınarı resimlerinden biri 

Londrada bir nutuk söyle} erek 

G•• • R demiştir ki: ' OrJng Omaya - "Dünya tehlikeli bir yarışa 

Varşova: 17 (A.A.) - Lehistan 
ajansı, ltalya ile Romanya arasında 
bir dostluk muahedesi için müza· 
kerelerin başfadıjl'ını ve Romanya. 

nırt bu muahcdcnin statükoya da
yanmasını isteyecejl'ini haber al· 
mıştır. 

(Devamı 2 ci sayfada) 

G d 
ve vaziyete gidiyor. Merkez dev. 

İ İyor . let"eri hudutsuz deniz inşaab mü· 
•abakasını bir an vv 1 bırakmaz. 

Berlin ı 7 (A. A.) - Madam larsa bu tehleke bü•bütün artacak 
Goering, sayfiye için bir kaç hafta ve genişliyecektir. ,, 
kalmak üzere ltalyaya gidecektir. Sovyetlerle Amerika arasında 

U1Ulltlltttıııı1111111uuuıııu111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııııııuıı1111111uıııııııııı11111111111111111111111111111111ıııııı 

Milli Müdafaa Vekili, do· 
iyi malumat alan mahfeller, B. Gö. da yeni bir itilaf mevzuu bahisdir 

Bu itilafın bir ittifaka kadar git. lngiliz açık deniz /ilosundarı bir 
ring'in de karısını ziyaret için bir (D•oamı 2ı"ncı •ahı'f•J•) lı · · · k "" arp 11•mısının üst rsmt 
müddet sonra ltalyaya gidecejl'i I====='=======~=~==~~~;;;;;;;;;;;,,;;~;;;;;;;== 

miştir. 

Bununla beraber, İspanyaya cgö
nülJü, akınının önüne geçilmiştir. 
Alman erkanı harbiyesi İspanyaya 
asker gönderilmesine karşı kati 

vaziyeti almıştır. Fransanın şid • 
detli itirazı karşısında artık İtalya 
·gönüllüleri. de gitmiyor. De • 

mokrat devletlere gelince; bunlar, 
Şubatın yirmisindenberi İspanyaya 
gönüllü gitmesini parlamentoları 
tarafından kabul edilen kanunlarla 
menetınişlerdir. Her halde şu mu
hakkaktır ki İspanyaya gönüllü 
gitmesinin önü alınmıştır. 

nanmayı f eftiş edecek 
General Kizım Özalp şehrimize geldi 

bildiriliyor. 

Yugoslav Kralı 
Cenup 
Vilayetlerinde 

Bulgarlarda Balkan 
Antantına giriyorlar 

Londraya gidecek heyetimiz 
torpidomuz hazırlanıyor 

ve B,lgrat, 17 ( A. A.) - Yugos
lavya Kralı ikinci Pierre ile Prens 
Aleksandr, dün Belgrad'ı terkede· 
rek Yugoslavya'nın cenup sahilinde 
kAin Miloşe'ye ortodoks paskalya 
tatilini geçirmeğ"e gitmi~lerdir. 
istasyonda Valde Kraliçe Marie 
ile prens Paul tarafından teşyi 
edilmişlerdir. 

22 Nisanda Sofyada Başvekilimiz· 
le Bulgar Krah arasında yapılacak 
görüşmeye ehemmiyet veriliyor! 

Yazısı 2 rıci sagfada 
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ispanya faciası 

Bu vaziyette acaba İspanya har- Y • V ı· 
bı nasıl neticelenecek? Madrid toar- enJ a J 
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Bilbao açlığa 
.., 

ragmen 
ruzunun neticesiz kalması üzerine Muavı"nlı"klerı· 
Franko'nun nihai zafer kazanmam 
çok güçleşmiştir. Hükumet~ ge • iç Bakanlığı bazı vilayetlerde teslim olmayacak 
lince; derme çatma askerlH!c bun- yeni muavinlikler ihdas etmektedir. Londra 17 (A.A.) - Şimdi Lon· 
!arın da muntazam Franl(o kuv • Bu arada lstanbul için de ikinci dra'da bulunan Bask hükümetinin 
vetlerini mağlup etmeleri müm- bir Vafi Mı.avinlijl'i ihdas edilmek· deniz ticareti ve endüstri nazırı 
kün görünmüyor. Sonra büki:rr.et tedir. ikinci muavin Haziranda işe Az nar, dün akşam matbuat mümes• 
tarafının bir zaafı da şudur ki par- başlıyacaktır. Yeni Vali Muavinlijl'i sillerini kabul ederek Bilbao lima• 
tiler arasında tesanüd yoktur. Fran• için iki namzet gösterilmektedir. nının tamamile serbest oldujl'unu 
ko taarruza geçince, anarşistler, de· Bunlardan biri lstanbuf Emniyet söylemiştir. 

Yarıueu11 manevra e•naırnda alınmıı bı'r resmi Direkto"rü Sal'h K f "b" • d Nazır Brahekburn ismindeki in· mokratlar ve komünistler birleşi- ı ı ıç, o uru e 
Yorlar. Fakat tehlike atlatılınca Milli Müdafaa Vekili General vapuruna binerek Köprüye geç • Ankarada Çankaya Kaymakamı ıriliz vapurunun geçende ham de• 

h Haluk Nihattır. lstanbul Emniyet mit yüklü oldujl'u halde Bilbao'dın 
cep e birlıği gene bozuluyor. Kazım Özalp bu sabahki ekspres· miştir. Burada Vali tlstündağ'la D hareket edip hiç bir tehlikeye ma. 

B 1 irektörü Vali muavini oldujl'u tak• 
u şart ar altında taşranın yar- le şehrimize gelmiştir. diğer bir çok askeri rical tarafın • d" 1 ruz kalmadan denize açıldı"ını ila• 

dımından mahrum kalan her iki ta- ırde stanbul emniyet direktörlü· 5 

Kazım Özalp Haydarpaşa istas - dan istikbal edilen Milli Müdafaa ğüne Emniyet Genel Direktörfüğil ve eylemiştir. Bununla beraber, 
Ahmet \jUkrU Esmer yonunda askeri ve mülki zevat ta· Vekili otomobile binerek Park O- muavini lzzettinin getirilmeJi muh• Aznar. bilbaodaki dok amelesinin 
(Devamı ı inci .agfamızda) rafından karşılanmış ve Pendik (Devamı ikinci sayfada) temeldir. gıdasızlıktan muıtarip oldugunu ve 

"=================,==========================================I ·bu yüzden gemilere <"şya yükfe. 
nemediğini kaydederek ıunlan 

Ankara Beşiktaş 4 ·O . YENİ TEFRIKAMız 
lzmirdeGüneş4-1 galip Hayat denen oyun 

Ankaka(Tcle!onla)-Dün Ankara 1 iz nir (hususi)-Güneş ilk maçını 
gücü ile Beşikt'f maçı oldukça dün O okla 8 tı. Sahada bü ük Hayatı bUtUn açıklıfiı ve çıplak• 
kalaı alık bir seyirci kütlesi önünde ç Y P Y lığı ile ortaya koyan ve lnsanlıfiın 
Y•pılaı. bir seyirci kütlesi toplanmıştı. Gü- iç yUzUnU tahlll eden realist bir eser 

Beşiktaş takımına Şeref oynadı. neşliler ilk okurede 2- 1 galiptiler. ç b .. .. b / 
N tic~de Siyahbeyazlılar birinci ikinci devrede de Güneş dl\ha ha· arşam a gunU aş lgOrUZ 
devrede Hakkının kara ile yaptığı kim oynıyarak iki ırol daha yaptı 
gol ile maçı 1-0 kazandılar. ve maçı 4-1 kazandı. Yazan: Nusret Safa Coşkun 

söylemiştir : 
• •Bu va7.iyet uzadıjl'ı ve Bilbao 
iaşe t"dilmedijl'i takdirde Bask hü· 
kümeli kadınları ve çocukları tah· 

'liye etmek mecburiyetinde kala• 
caktır. Çünkü şehrin Franco'ya 
teılimi mevzubahis dtjl'ildir. 

lngllterenln siyas~tl 
Londra 17 (A. A.) - Milll lngi· 

liz hükumet! lthinde yapılan bir 
nümayış esnasında Sir Jobn Simon, 
lnııiliz hükumetinin lspanyol dahili 
harbine müdahale etmek isteme-

Gınçltr ceprııde rıaruıurken ihtignr 
Jspangol kadınları da oıkerlerirı 

çalflaıırlarını gıkıyorlar 

( tlıvamı 2 i1tci •agfcmıztla) 
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Hayatta nasıl muvaffak 
olabiliriz? 

Bir haftalık kaçakçılık vakaları 
Yalnız hayat mücadelesine atıl· 

maya ha11rlanan gençleri degil, bu 
merhametsiz kavgaya girişmiş bu
lunanları bile şiddetle alakadar 
eden bir mevzu: 

Hayatta muvaffak olmak! .• 
fi lhakika, hayatta her fani ıçın 

bu~d1n daha büyijk bir gaye 
mevcut değildir. Bazı insanlar bu 
gayeye u:a,mak ve son zaferi ka· 
zanmak için her türlü vası!aya baş 
vurmaktan çekinmezler. Bu karak
terdeki adam!ar için dostluklara 
ihanet, hayrıh>hlıH~ hıyanet, sa· 
m·miye ra ıkö l k, hat a her t:irlü 
nıevzuatı nhlaUı e~i red ve inkar, 
hayat muvaffak ayeti için pek tabii 
hareketlerdendir. 

Ahlak ve meşrebi bu kıratla olan 
insanlar, her cemiyette, beşer kit• 
lcler:nin hemen her sınıfında var
dır. Fakat, siya•! mücadeleye atıl. 
mış, olar.Jar arasında bu "lip"lerin 
sayısı kabarık bir yekun tutar. 
Hayatın müsbet ve menfi taraflarını 
içtimai ruyet zaviyesinden tetkik 
edecek olursak, hayatta muvaffa. 
kıyetin ancak bu suretle kabil ola
cağını zannetmelidir. Çunkü, bu 
gibi vasıtalarla elde edilen muvaf. 

ispanya 

fakıyetler, ferdin her şeyden ziya• 
de muhtaç olduğu kalp ve vicdan 
huzurunu kaybettirir. Onun için. 
muvaffakıyetin sihirli ve tılısırıılı 
tepesinde, ahlak ve insanlık kaide
lerinin çizmiş olduğu bir yoldan 
çıkmaya çalışmalıdır. 

Bir meslek seçilirken, insan yal
nız kendi ruhi temJyülünü değil, 

aynı zamanda muvaffakiyet ihti
mailcrinin derecesini de göz önünde 
bulundurmalıdır. 

Gençlik insanı kayıtsız ve ihmal• 
ci yap1r. ihmal ve lakayıdı ise, 
hayat ve m ı1vaflaKiveti hırpalıyan 
keskin haftalardır. Bunun İçindir ki, 
gençlik herşeyden evvel, ihmal ve 
laka~ıden kı:rtulmalı ve daima 
(iı i) ye, (güzel) e, doğru yürüme i, 
her hamlenin başında bulunmalıdır. 

Bir vazifeyi cahil, iktidarsız kim. 
•eler gibi şarlatanlıkla değ:l, ça• 
lışlığı sahada ümidinden fazla se· 
mereler toplamaya azmetmiş irade· 
si kuvvetli ve çalışkan bir insan 
tevazu ve ilidalile üzerine almalı. 

dır. Aceleci deği~ sabırlı olmalıdır. 
Bu sayede muzafferiyet daha . 

kat'! ve emin olur. 

MUnlr Slilayman Çapan 

faciası 
~~~~~--~~~~-

Hükumet tay yare/eri dün bü
cephelerde asileri büyük tün 

zayiata uğrattılar 
----·- -

( 1 inci ıagfadan devam) zetepl, beynelmilel kontrolun an-
mesinin sebebi, bu memlekete karşı eak dürüst ve namuskarane bir 
sempatisi olmadığından veya kork· surette tatbik edildiği takdirde 
tuğundan ileri gelmediğini söyliye- tesirli o:abileceğini kaydederek, 
rek demiştir ki: mesel4 Meksika gibi devletler 

"Riz tıitaraf kalacağız, çünkü fü. tarafından Marksistlere yapılan 

tilafın avrupaya sirayet etmesine yardıma da nihayet verilmesinini 
mani olmak ve dost ispanya mil- istiyor ve ltalyaoın mecut gönüllü· 
!elinin dehi\ mesud bir istikbale !eri geri çekmek meselesini bu hu· 
mazhar olmasına çalışmak fırsatını susta tedbir alındıktan sonra tet• 
elde etmek için en emin çarenin k k . 
bitaraflığı muhafaza etmek ol:luğu· i edeceğıni ilave ediyor. 

k .. Madrid, 17 (A.A.) - Aragon cep-na an11z.,. 
Amerikanın vaziyeti hesinde hükumet kuvvetleri Visi-

Washington. 17. (A.A.) _ Ade- edo ve Lidun kasabalarile Gordo 

Ankara: 17 (AA) - Ge~en bir hafta içinde gümrük muhafaza Ör• 
gülü, biri yaralı elli kaçakçı, 440 kilo gümrük kaçağı, 1167 defler si· 
gara kağıdı, 2 bin çakmak taşı, 9 buçuk kılo esrar, 49 gram eroin, 77 
türk lira.ı, 3 silıih, 14 mermi ile 15 kaçakçı hay.anı ele geçirmiştir. 

• • • 
Yunan Kralı Atinaya döndü 

Atina 17 (A. A.) - Kral s~at 2(1 de Atinaya dönmüş, Veliaht Pol 
Prens Sesler, Başveki~ hükumet azası ve makamat tarafından selamlan· 
mıştır. 

• • • 
Bin kilo yükle yükselme rekoru 

İtalyada kırıldı 
Roma 17 (A.A.) - Burei ve Rossaldi tarafından idare edilmekte olan 

1.500 beygir kuvvetinde macchi • 94 tıpinde İKİ molörlü bir nakliye tay. 
yaresi dün l.000 kiloluk bir hamule ile Vare!e tayyare meydanından 
hareketle 6.432 metre kadar yükselmeğe muvaffak olarak bu sınıfa men. 
sup tayyareler için 1.000 kilo yük ile tesis edilmış o ·an beynelmilel re
koru kırmıştır. Bundan evvelki rekor, 5982 metre yükselmiş olan Ame· 

r ikan tayyareieri tarafından tesis edilmiş idi. 

• • • 
Tarihi araştırmalar yapılırken kal-

pazan atöıyesi bulundu! 
Viyana 17 (A.A.)-Graz'lı bir Alim, içinde henüz araştırma yapılmamış 

zannedilen bir mağarada tarihten önceye ait gibi görünen duvar.ara 
rastlamış ve mühim bir keşif önünde bulunduğunu sanarak bunları yık· 
tırınca bir çolc Alet ve edevat meydana çıkarmıştır. Bunun bir kalpazan 
atülyesl olduğu sanılmaktadır. 

• • • 
Japon tayyarecileri Berlinde 

Berlin 17 (A. A.) - Hava kulübü, Japon tayyareciieri şerefine bir 
resmi kabul tertip etmiştir. Hava bakanlığı direkör,erinden B. Fisch 
Japonlara hoş geldiniz demiş ve iki memleket arasındaki iyi münase. 
batı kaydetmiştir. 

Japonya büyük elçisi Kont Muschakoji, iki memleket arasındaki dost• 
luk münasebatının daha ziyade inkişafı arzusu,u göstermiştir. 

• • • 
Leh Mareşalı Romanyaya gidecek 

Varşova 17 (A.A.) - Muhalefet organı ohn Coniec gazetesi, Mare• 
şal Ridzsmiglı'nin Romanya Kralı K.ırol'un Var,ova seyahatinden önce, 
Romanya ordusunun büyük yaz mancvralarıoda haıır bulunacağını 
yazıyor. 

• • • İngilterenin yeni Paris Sefiri 
P.ris 17 (A. A.) - Yeni lngilız Buyuk Elçısi Sır Eric Phıpps Pa

ris'e gelmiştir. mi müdahale komitesinin evvelki tepesini işgal etmişlerdir. 
gün ittihaz ettiği karar, henüz res- Bu tepe, sevkülceyş noktasından e e • 
men hariciye nezaretine bildirilme• büyük bir ehemmiyeti haizdir. Bir M k • •• J "" l J • 
miştir. asi tayyaresi düşürülmüştür. ısır apıtu asyon arı mese esı 

Hull, Amerika hükumetinin inti- Asi topçu kuvvetleri hükfunet Montrux (A.A.) - Muhtelit mahkemelerle Mısır mahkemelerinin sa· 
zar içinde bulunduğunu ve Ame· merkezini bombardıman etmeğe lahiyetlerini ayırmağa memur Politis'in riyasetindeki tali hukuk komite· 
rika gemilerinde yapılacak araş· devam etmektedirler. Bir kaç kişi ai bir itilaf zemmi buimuştur, 
tırmaların bütün •ekillerini tetkik ölmüştür . 

., Bu mahkemeler arasında müsavat prensipiai temin eden bir metin 
edecezioi b•yan etmiş!ir. Esasen Hükumet bataryaları, asilerin ü- hımrlanmıştır. Metin salı günü konferansın ull'umi encümenine tevdi 
halihazırda ispanya sabilieri civa• nlversite mahallesi ile muvasale edilecektir. 
rında hiç bir Amerikan vapuru bu- temin etmek üzere Monzanares Ü· 1=======:====~=0===:=:=:::"============ 
lunmamaktadır. zerine kurdukları köprüyü müessir Milli Müdafaa Vekili' Başvekilimiz Bel• 

HükQmet t•yyarelerl surette ateş altına alm••lardır. d t ft" t d'd d - •• .. ...., onanmayı e •t e gra an onunce faallyette Valancia, 17 (A.A.) - Hava Ne-
Valencia 17 (A.A.) - Hüküınet zareti, hükumet tayyarelerinden 

tayyareleri dün fevkalade bir faa. Aragon cephesilc Taruel mıntaka-
liyet göstererek 140 uçuş yapmıf" 
!ardır. sında büyük bir faaliyet göstermiş 

Hava bakanlığı bu hususta ~a- olduklarını bildirmektedir. 
ğıdaki tebliği neşretmiştir. Beş hükfunet tayyaresi Bask 

iki filo Sanla Barbarbara daA-ı cephesinde asi mevzilerini bom • 
ile Cerro Cordo'yu iki defa bom· bardıman etmişlerdir. 
bardıman etmiştir, H I ı 1 

Diğer bir filo Gande civarındaki ava i 0 arı Baidos, Siguenza ve 
Jadraque istasyonlarile Guadala • demiryolu ile şoseyi ve Celada 

önündeki düşman tebaşşütlerini jara mıntakasındaki asi hatlarını 
bombardıman etmiştir. bombardıman etmişlerdir. 

Asi tayyarelerle hükumet tay• 
yareleri arasında yapılan bir mu
harebede bir asi tayyaresi düşü
rülmüştür. 

Tayyareler Teruel'in şimal kıs
mını ve ezcümle mezarlığı, garı 

ve kışlaları bombardıman etmiştir. 
Monreal El Campo ile Lucu de 
Jıloca ve Catalayud ırarları da bom 
bardımandan müteessir olmuştur. 

Hükumet tayyareleri Terual üze
rin dedüşmdo tayyarelerinin hücu· 
muna uğramışsa da düşman derhal 
bçmış ve hükumet tayyareleri 
de üslerine dönmüşlerdir. 

Madrid 17 (A.A.) - Aragon 
cebhesinde hükümet kuvvetleri vi· 
siedo ve lidon kasaba:arile gordo 
tepesini işial etmişlerdir. 

Bu tepe, •evkülceyş noktasından 
büyük bir ehemmiyeti haizdir. Bir 
asi tayyaresi düşürülmüştür. 

Asi topçu kuvvetleri hükumet 
merkezini bombardıman etmeğe 
devam etmektedirler. Birkaç kişi 
ölmüştür. 

Deniz silahları 
Yarışı 

(Birinci ıagfaian cierJam) 

mesi de muhtemeldir. Sovyet bah. 
riyesi 937 yılı içinde bilhassa tak
viye edilecek, J ' POnyanın deniz 
kuvvelleri nisbeline yükseltilecektir. 

Bu günkü vaziyette Sovyet Rus• 
ya denizaltı filosu itıbarile dünya. 
n!n . en kuvvetli harp filosuna sa• 
bı?~r ve 130 parça denizaltı ge• 
mısı vardır. Ancak, diğer deniz 
harp gemileri bakımından zayıftır. 
Amerikanın yardımile bu noksanı 
da telafi etmek mümkün görül. 
mekte ve bu hususla Vaşington'da 
Sovyet milmess•lleri ile Amerikan 
barıciyesi arasında temas ve mü· 
zakerelerde bulunulmaktadır. 

(Birinci sayfadan devam) 
teline gitmiştir. 

General Kazım Özalp seyahatı 
hakkında kendisile görüşen bir 
muharririmize şu beyanatta bulun
muştur: 

- Başbakan İsmet İnönü'nün 
avdetlerine kadar İstanbulda kala
lacak ve perşembe veya cuma gü
nü Ankarada bulunacağım. 

İngiliz Kralı Sa majeste Altıncı 
Jorjun taç giyme merasimi müna· 
scbetile yapılacak bahri geçit res • 
mine bir muhribimiz de iştirak e
decektir. İstaııbulda bulunduğum 
müddet zarfınd·a buna ait hazırlık
ları da gözden geçireceğim.> 

Milli Müdafaa Vekili şehrimizde 
iken, balen Adalar önünde demirli 
bulunan filomuzu teftiş edeceği 

haber alınmıştır. 
İngiltereye gidecek olan muhri -

bimiz limanımızdan bu ayın 27 
sinde hareket edecektir. Gemi ev
vela Cebelüttarıka giderek orada 
üç gün kalacak ve bilfıhara Çigit 

limanına geçerek orada bahri me
rasime iştirak edecektir. Gemi dö
nüşte Maltaya uğrıyacaktır. 

(Birinci sahifeden devam) 
Belgrad: 17 (A.A.) - Başvekil 

l•met lni)nü Saraybosııa'da şerefine 
verilen ziyafette söyled ği nutukta 
iki memleket arasındaki dostluğun 
sağlamJ.ğını tebaruz ettirmiş, Yu
goslav ordusunun çok kuvvetli ol
duğunu ve bu orduoun do..ıluğu 
bir bahtiyarlık teşkil ettiğini söy· 
lemiş ve Yaııoslavya'nın kuvveti 
bizim de kuvvetimizdir, demiştir. 
Sarey-Bosnadan ayrılıt 

Belrrad 17 (A. A.) - Türkiye 
Başvekili l!met lnönii ile Hariciye 
Vekili Rüştü Aras yanlarında Yu· 
goslavya Harbi ,.e ve Bohrive "3• 

zırı General Mariy oldğuu balde 
bu sabah hususi trenle llosııa.ı ... ı 
Hertzeg'e gelmişler ve fevkalAde 
merasim ve tezahüratla karşılan
mlşlardır. 

ispanya harbi 
(Birırtci sahifeden devam) 

Kamutay 
Toplantısında 

Ankara 17 (A.A.) - Kamutayın 
dünkü toplantısında, ecnebilerin 
memlekelimizde seya!ıat ve ikamet
lerine ait kanuna müzeY!'el kanun 
lıiyihasinın heyeti umumiyesi üze• 
rinde geçen müzakere esna•ında 
bazı hatlp!er tarafından ileri sÜ· 

rülen mutalealara ka~şı iç işleri 
Bakanı ve Parti Genel Sekreteri 
B. Şiıkrü Kaya. tarafından veri· 
len izahatın, necnebilcrin yeni ka· 
nun i:e tabi lutulac3kları mü
kellefi yellere aid kısmı meclis 
zabıtlarına nazaran şu suretle tas
hih edilir. 

"Vatandaşlar en ağır ve beha
lı bir vergi, kan vergisi ver· 
mektedirler. Her yerde ecnebi 
lcrin de bir mıktar vergi ver• 
meleri beynelmôlel kabul edi:miş 
bir kaidedir. Memleketimizde otu
ran ve yaşayan ecnebilerden bir 
mıktar vergi almamız, yaptığımız 
ikamet mukavelelerine ve miUetler 
arası usullere temamile muvafıkdır.n 

• • 
İngiltere 
Hükumeti 

lzmir fuarına resmen 
ı,urak ediyor 

lzmir 17 (A.A.) - EnteJnasyonal 
937 fuarına lngiliz hükümetinin 
resmen iştirak edeceği fuar ko-
miteıine bildirilmiştir. Yerin 
tesbilinden sonra gönderilecek 
plan dairesinde muazzam bir pav· 
yon yaptırılacaktır. Mühendisler 
fuar yerınde tetkikata başlamışlar
dır. 

• • 
Dünya iktısat 
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Siyasi ir 
Cinayet 
Bir Alman--ı;şki' alı reisini 

öldürdüler 
Buenos Aires 17 (A. A.) - J~I 

meçhul şahıs, Joseph Riedel ismiıı
de 40 yaşınd.ı bir Almanın üzerini 
tabanca ile birkaç el ateş eımiı• 
!erdir. Riedel ölmüştür. 

Berlin 17 (A.A.) - Ecnebi ıne~· 
leketlerde oturan 61manlar teşk• 
!atının Buenos-Ares şubesinin re~ 
si olan Jo•eplı R edel'ın kat.i, naıı 
mahfelleriııde şid de tli bir infial 
uyandırmıştır. 

Gazeteler, büyük harflerle ba!!" 
takları ba,lık'arda 1936 secıe s n~0 

Gustloff'un D.ıvos'de katlini Jıatır• 
!atmakta ve Riedel'in komünist• 
forle yehudilerin Almanya 'ya karşı 
Y'Ptıklan tahrikatın } eni bir kur• 
hanı olduğunu kaydetmektedirler. 

Duenos-Ares 17 ( .ı..A.) - A~ 
manya sefaretinin talebi üzerine 
Rıedel'in kat!i hakkında tahkı ·ol 
ve ceset üzerinde fcthiır.ey i ame
liyesi yapılması emredilrnişt.r. 

Bulgarlar da Bal· 
kan Antantınına 

giriyorlar 
Sofya, 17(Husu.ı Muhabirimizden) 

Bulgarların Balkan Antantına girme• 
!eri pek yakındır. D'ploma!ik mü• 
zakere yol!armdaki teşebbüsler bu 
hususta •pey ilerlediği gibi SofvR 
istasyonunda l•met hönü ile K s~ 
lvanof'un görüşme'erinin de bu 
noktayı bir hayli kolaylaştırdığı 
temin edilmektedir. Yugoslavya ve 
Türkiye ile Buiga·istan arasında 
halledilecek çetin ve pürüzlü b r 
mesele kalmıdığı kadar Yunanistan, 
Romanya ile de iti'af ve dostluk 
muahedeleri tenzimi mümkün inle 
gelmiştir. Bütü~ bunlar Bulgaris• 
tanın Balkan P•ktına imza koyma· 
sına fırsat ayırmaktadır. 

22 Ni•anda Bulgar Kralı Boris 
ile ismet lnönü arasında Sofyada 
cereyan edecek olan mü akat es• 

Son karar Ameri- nasında bu yolda son vazİ)·etin 
kada verilecek. Van takarrür etme•i muhtemeldir. Yu• 

goslavya ile Arnavutluk arasındeki 
Zeeland Vaşingto• anlaşamamazlık rla izale edildikten 

Konferansı 

• d • sonra Arnavutluk da pakta g re• 
na 91 ıyor cektir. Bu mes lenin de üzerinde 

Brüksel, 17 (A.A.) - SaJahiyct- yürürımektedir. Ay sonunda Yugos• 
tar mahfeller Başvekil Van Zee • lav Ba~vekili bu münasebetle Ro-
land'ın Harvard Üniversitesinin m•yı ziyaret edecektir. 
bundan bir çok zaman evvel ken- ı==============="" 
disine yaptığı daveti kabul ederek 
haziran ayı zarfında Amerika'ya 
gidercğini teyit etnrektedirler 

Harvard Üniversitesi, Başvekile 
fahri doktor unvanını verecektir 
Zannedildiğine göre, Başvekil ha

ziran ayını, o vakte kadar Avrupa 
memleketleri nezdindeki iktısadl 

anketini bitirmiş olacağı için ter -
cih etmiştir. Van Zeeland, reisi· 
cumhur Roosevelt ile de konuşarak 
mesaisinde muva!fak olduğutak • 
dirde aktedilccek beynelmilel kon· 
!eransa Amerika'nın da iştirakini 
temin edecektir. 

Sureti umumiyede zannedildiği· 

ne göre, gümrük tarifelerini indir· 

mek suretilc dünya ticaretinin ye

niden hayat bulacağı hakkında ma

!Um olan kanaati sayesinde Van 

Zeeland'ın te~bbüsü kolaylaşmı~ 

olacaktır. 

Diğer cihetten öğrenildiğine gö

re, Başvekil gelecek yaz içinde müs

temlekiıt nazırı Ruoens ile birlikte 

Belçika Kongosuna bir seyahat ya

pacaktır. 

' Washington, 17 (A.A.) - Roose

velt, Ba~vckil Van Zeeland'ı Ame· 

rikayı ziyareti esnasında Beyaz Sa

rayda kabul edeceğini bildirmiştir. 

• • 
Mısır Kralının 
Seyahati 

Bern 17 (A. A.) - Mısır kralı 
Birinci Fuad Bale'den Chamont'a 
hareket elmiş ve geceyi orada 
geçirmiştir. Bugün Parise hareket 
edecektir. 

• • 

Sular 
İdaresi 

Bir sene içinde nell'adat 
hlsı'at temin etti 

İstanbul Belediyesine bağlı sular 
idaresinin 936 b!Ançosu varidatı 

1 milyon 206 bin 589 lira 63 kuruş 
olarak tasdik edilmiştir. Bu yekun· 

dan 471.162 lirası işletmiye, 189,08!. 
lirası idareye sarfedilıniş ve 76.9Jl 
lira 91 kuruş satın alma taksitin& 

verilmiş, 469.412 lira da safi hasıla& 
kaydedilmiştir. 

idare, 5.608.822 liralık gayri • 

menkule sahip olup, bunun 4 mil• 

yon 427 bin 935 lirası şirketten de
vir alınmıştır. 

Geçen yıllar idarenin aboneler • 

d~n ve bilhas'a r~s'lli rlairelerden 

bir sürü alacağı vardı. Bu alacak • 

tan 936 yılırıda epeyce bir mfrh 

tahsil edilmiş ve 937 ye hususi abo

nelerden 129.931 lira ve resmi abo· 

ndrrclen 99.03~ lira alacak devro. 

lunmuştur. Bu suretle umumi tah· 

silıit yüzde seksen beş buçuğa çı· 

karılmış ve bütün masraflarda ta • 

sarruf temin edilmiştir. 

Perl& sergisi ne vakit 
açılacak? 

Hükumet bataryaları, asilerin üni· 
versite mahaUesi ile muvasala te· 
min ttmek üzere Monzanares üze• 
rine kurdukları köprüyü müessir 
surette ateş altına almışlardır, 

liu temas ve müzakereler gerek 
Londrada, gerek Tokyoda büyük 
bir ehemmiyetle ve hu•usl bir 
alaka ile takip edilmektedir. Böyle 
bir ililAf veya ittifak vukuu takdi· 
rinde lngiltere ile Japonya arasın• 
da geniş mikyasta bir askeri ve 
bahri. ittifak yap:naları mevzuu• 
bahistir. Dünya mahafili siyasiyesi 
ve lngiltcre bugünlerde hep bu 
mesele ile meşgul olmakta ve dün. 
yanın istikbali bakımından tehlike. 
nin Avrupada değil Okyanoslarda 
tekasüf etmiye başladığından bahso
lunJT ktadır. 

Yeni İngiliz kralının taç giyme 
merasimine iştirak edecek olan 
Türk heyeti azalan tamamile tcs
bit edilmiştir. Kat'i liste yakında 
ncşredilecektir. Başbakan İsmet 1-
nönü'nün riyaset edeceği bu hey
et beş mayıs akşamı ekspresle bu. 
radan hareket edecektir. 

raf için de nihai zafer kazanmak 
güçleşmiştir. O halde İspany~ nor
bı belki de bu.,dan evvel tarihin 

kaydettiği bir çok İspanya iç hal'p· • 
ları gibi zafersiz bir harp olacak

tır. Bir gü'1: bir mütareke imza edi
lecek ve her iki tarafın askeri kuv

vetleri de kar gibi eriyip dağıla
caklardır. Birçok İspanya muhare

beleri böyle neticelenmiştir. 
Esasen bu harbın Avrupayı al'.l

kadar eden tarafı, mücadelenin İs· 

panya hudutları dışına yayılıp da 
bir Avrupa harbı şeklini almaması 
idi. İspanyaya gönüllü gitmcsi:ı;•ı 
önüne geçildikten sonra bu tchli':c 
de atlatılmıştır. Bunun içindir kl 
İspanya harbı Avrupa politikasının 
ikinci pliinına atıldı. 

On aylak tahsil at iyi 

Paris, 17 ( A.A.) - Prop1gandıı 
genel direktörü B. Martier, 1937 
seriisinin açılış tarihi hakkında 

hiç bir resmt beyanatta buluna. 
mıyacağını, fakat şahsi düşüncesi 
olarak serginin bütün emniyet ted
birlerinin alınmasından sonra, 15 
mayısa doğru açılabilecegini bil
dirmiştir. 

Cebelüttarık 17 (A.A,) - Hü
kumet tayyareleri Algesiras'i bom· 
bardıman etmişlerdir, Hasarat mü• 
himdir. 

ltal:r•nlar ne diyorlar 
Roma 17 (A.A.) - Tribuna ga. 

Zonguldakta hazırlık 
Zonguldak• 17 (A. A.) - 19 

Mayıs spor ve gençlik bayramı 
için gereken hazırlıklara fir4il
miştir. 

Halkevinde bütün memurların 
iştirak ettiği zehirli e-az kursuna 
tekrar başlanmıştır. Ahmet 'UkrU Esmer 

Ankara, 17 (Husus!) - Yapı· 
lan bir Cistatisti~e göte on aylık 
devlet tahsilatı 199,572,554 liraya 
baliğ olmuştur. Bu yekundan yalnız 
11,619,684 lirası eski yıla ve mü. 
tebakisi 936 senesi varidatına ait 
tahsilattır. 

Bu yıl ilk on ayda yapılan tah. 
siliıt geçen yılın aynı aylarına 
göre 18,341,824 lira fazladır. 

Amerikadan, lngiltereden AJ. 
manyadan •e lsviçreden gelen ha
berler, seyahat bürolarına büyök 
bir hücum olduğunu göstermekte• 
dir. 

Yeniden ıerııide pavyon iste· 
yen milletler arasında Çh de 
vardır, 
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Belediye, sırt hamalhğını kal
dırmak için bir proje hazırladı 

Sırtta, sırıkta ve başta yül> 
taşımanın yasak edilmesi hak 

kında belediye tarafından yapıl -
makta olan incelemeler sona ermiş
tir. Bu hususta hazırlanan proje, 
muvafakati alınmak üzere dün va
li ve Belediye raisine verilmiştir. 

Muhittin Üstündağ bugünlerde 
bu projeyi etüd edecek, onjan son
ra proje muhteviyatı alakadarlara 

ilan edilecektir. 
Bu proje hazırlandığı şekilde ka-

bul edildiği takdirde İstanbulda 
sırtta, sırıkta, başta yük taşımak 
tedrici olarak yasak edilecektir. 

İlk önce ana caddelerden bu şe
kilde eşya taşımak ve öteberi sat
mak usulü kaldırılacaktır. Bunu 
şehrin inişli, çıkışlı olmıyan ikinci 
ve üçüncü derecedeki caddeleri ta
kip eyliyecektir. Fakat her biri a
rasında tatbik için ikişer aylık fa
sılalar vardır. 

En son olarak liman ve rıhtım • 
caktır. Bunun da sebebi buralarda 
!arda sırt hamallığı kaldırıla • 
otomatik tesisat yapılması icabet
mesi ve bu tesisatın yapılmasının 

Yeni yapılan 
yollar 

Beylerbeyi ile Çengelköyü ara• 
sıntla 560, Çenkelköy ile Vaoiköyü 
şosası üzerinde hiç tesviye yapıl
mamış <ılan kısımda da (715) metre 
olmak üzere ceman 1275 metre yol 
yapılmıştır. ----
Gal~ta sarayin konseri 

Galatasaray Lisesi talebe kon • 
seri, muallimleri Seyfeddin ve Se
zai Asarın idaresinde pazar günü 
saat 16 da mektebin konferans sa
lonunda verilecektir. Konser için 
çok güzel bir program hazırlan • 
mıştır. r 

da para ve zamana bağlı olmasıdır. 
İnhisarlar ve Hal gibi devlet ve Be
lediyeye bağlı ve yükleme ve bo
şaltma işlerile aliikadar müessese
ler, sırt hamallığını en geç önü • 
müzdeki kış mevsiminden evvel 
kaldırmış ve yükleme ve boşaltma 
işlerini otomatikleştirmiş olacak • 

!ardır. 

İnişli çıkışlı yerlerde bu gibi yer
lere yük taşıyabilecek bir nakil va
sıtası temin edilinciye kadar sırt 

hamallığına izin verilmektedir. 
Büyük ticaret hanlarında ve Tah• 

takale, Asmaaltı gibi başka va • 
sıta işletilmesi güç olan dar so • 
kaklı ticaret mıntakalarında ve a
partman katlarından arabalara yiik 

tşımak hususunda şimdilik sırt ha· 
mallığına müsaade edilmektedir. 

Sırıkta ve başta yük taşımak ve· 
ya öteberi satmak işi Eminönü, Fa· 
tih, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ka
zalarında ağustos veya ey!Ulden,di
ğer kazalarda ise o tarihten altı ay 
sonrasından itibaren yasak edil • 
mesi düşünülmektedir. 

Olgunluk 
İmtihanları 

Geçen sene olgunluk imtihanına 
giripte bir dersten dönerek üniver
siteye kabul edilenlerin imtihanla· 
rına 27 nisandan itibaren Kabataş 
ve lstanbul kız liselerinde başlana· 
caktır. Ayni zamanda eski talimat 
hükümlerine göre imtihana girmiş 
olup muvaffak olamıyanların yine 
bu tarihten itibaren olgunluk imli· 
hanları toplanan komisyonlar tara

fından yapılacaktır. Mümeyyizler 

seçilmiştir. 
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Poli~ 1 KÜÇÜK HABERLER 1 
Bir tramvayın fi- ı:ı...-*_z_ir_a-at_v_e-ka-· ıe·t·i-C-e-nu_p_vil ___ a_.· 

yetlerimizde işçi sendikaları kura-
reni eri bozuldu eaktır. Bu sendikalara ait proje• 

ler hazırlanmıya başlanmıştır. 
Evvelki gün Üsküdar'da halkı * Üsküdarda bir çok arsa, bah· 

teUlşa düşüren bir tramvay hadi• 26 l'k 1 kk da ta çe ve parça em a ıa ın • 
sesı olmuştur. sarruf iddia eden ermeniler dava· 

Üsküdar· Kısıklı hattında işleyen yı kaybetmişler ve bunlar hükume-
vatman Hayrı'nın idaresindeki tram• te intikal etmiştir. 
vay Setbaşına geldiği zaman firen• * Almanyadan gelen ve gümrük-
lerin tutmadığı görülmüş ve burası !erde bulunan gıda maddelerinin 
yokuş ve etik olduğundan araba üç aya kadar vadeli olanlara ithal 
hızla geri geri gitmeğe başlamıştır müsaadesi verilmiye başlanılmış-

Tramvay içindeki yolcular bu t ır. 
vaziyetten çok korkarak telaş ve * Şehir tiyatrosu Ankarada çok 
heyecanla kendilerini kapılardan rağbet gördüğünden Vali ve Bele-
dışarı atmışlardır. diye reisi, Rejisör Muhsine bir teb-

Vatman büyük bir maharetle; rik telgrafı çekmiştir. 
yüz metre kadar geri kaydıktan * İnhisarlar idaresi mütehassıs 
sonra arabayı durdurabilmiş ve bu eksperler yetiştirmeğe karar ver • 
surı;tle büyük bir kazanın önü miştir. Bunun için bir sene süre • 
alınmıştır. cek bir kurs açılmaktadlr. 
Karısını fuhşa teşvik * İtalya ticaret odasının yıllık 

etmiş kongresi dün İtalya sefirinin hu • 
Beyoğlunda Bayram sokağ'ında zurile açılmış, Türkiye için hara • 

oturan ve uzun zamandanberi işsiz retli nutuklar söylenmiştir. 
kalan Nişan isminde bir şahıs sefa. * Hava Yolları İdaresi, Ankara-
letten kurtulmak için karısı Sünbü· İstanbul hava ~ferleri için yeni 

Beyoğlu 
Kadastrosu 
Bitiyor 

Soruyoruz: 
Hakh değil mi? 

Haliç vapurları 
Ve eski 
Şirket 

10000 gazete g(inde 
38 milyon nüsha 

sabyor 

--
Kadastrosu yapıl· 
mamu; yalnız iki 

mahalle kaldı 
935 senesi ortasında başlanılan 

Beyoğlu kadastro teşkilatı bir bu· 
çuk sene zarfında BeyoQ'lu merkez 
nahiyesine ait dokuz mahallenin 
kadastrosunu ikmal etmiş, yeniden 
bir mahalleye vaz'ıyet edilmiştir. 
Beyoğlu merkez nahiyesi 12 ma• 

halleden ibaret olduğuna göre 
ancak iki mahalle kalmııtır. Bu 
mahıllelerin de kadastrolarma baş· 
!anacaktır. 

lstan bul tarafında ise Eminönü 
kazaıına ait mahalleler kadastrola. 
nnın mayıs nihayetine kadar ikmali 
takarrur etmiıtir. Hazirandan IU• 
barcnde Kadıköy kazasının kadas· 
trosuna başlanacaktır. 

Aygırlar yola 
Çıkarlldı 
Aşım (sıfat) mevsimi dolayısile 

Vilayet Baytar müdürlüğü Aygır 
deposundaki aygırları aşım istas
yonlarına göndermeğe başlamışlır. 

Yapılan bir cetvele göre Çatal. 
caya 5, Sillvriye 6, Üsküdara 3, 
Yalovayı 2. Bakırköyüne 1, Şileye 
1, Beykoza 1, Kartala 1 olmak üze.
re 20 Aygır gönderilecektir. 

Aşım istasyonlarına ait hazırlık· 
Jıır nihayet bulmuştur. 

Güsfav 
Fröhlih 
Geliyor 

-~ 

Almanyadan şehrimizdeki aliı • 
kadarlara gelen haberlere göre ev· 
velce İstanbula gelerek cBoğaziçi 
Şarkısı> isminde bir film çeviren 
meşhur Alman artisti Güstav Fröh~ 
llh bu yaz mevsiminde tekrar şeh
rimize gelecektir. 

Güstav Fröhlih haziran ayında 
Berlinde bir bar artistile evlene • 
cek ve temmuz ayında da karısile 
birlikte şehrimizde bulunacaktır. 

Meşhur artist bu defaki gelişind'~ 
de İstanbulda büyük bir filmin bazı 
parçalarını çevirecektir. Filmin 
mevzuu Fransız Akademisi muhar· 
rirlerinden birinin yazdığı meş • 
bur cDünyada Nimet. eserinden 
alınmış ve filme de bu ad konmuş
tur. 

Güstav Fröhlih şehrimizde kal
dığı müddet zarfında bir kaç tem
sil de verecektir. Artistin Ankara
ya da gitmesi muhtemeldir. 

Belediyenin güzel bir kararı 
var: Şehrin birçok semtlerindeki 
karanlık sokaklara yeniden lam. Hissedarlar Beledi-
ba konacak. Aklımızda kaldığına i t k ı ·fi 
göre, hatt4, eleklrik lambası ko· yeye yen e 1 er 
nacak sokaklar bile ıesbit edil· yapacaklar 
miş bulunmaktadır. Yalnız, naza- E ski Haliç şirketi idare meclisi 
riyalı tamamlanan bu işin ameli yakında şirketin mukadderatı-
ve tatbiki kısmı, henllz sallan• nı kat'i olarak tayin etmek üzere 
tıda... bir toplantı yapacaktır. Bu toplan-

Dün bir arkadaşımız anlattı: tıda bazı kararlar verilecek ve bun· 
- Ben, Tarlabaşında, Karaku· !arın tastiki için başka bir gün 

rum sokağında otururum. Bu so· umum! hissedarların iştirakile fev-
kak, Tarlabaşı caddesine yüz kalade bir toplantı yapılacaktır. 
adım meaafede bile değil. Ak. İdare meclisi hariçte bulunmakta 
şam, hava karardıktan sonra, olan bir çok hissedarlarla muhabe-
sokatımız, ıiflri bir zulmete bo- re etmiş ve onların da muvafakatı-
tulur •• Ta ertesi sabah, gün ata• nı almıştır. Bu toplantılarda ya 
rıncıya kadar. insanı o, gece, bu 
sokaktan ıreçerken kösteklenip şirketin feshi kararlaştırılacak ve 

yahut da. işletmeyi tekrar ele al • 
yere kapanarak ağzını. burnunu 
dıığıtması işten bile deQ'ildir. Ôt· mak üzere Belediyeye yeni bazı 
rendik ki, Belediye, bu yıl için• teklifler yapılması kabul edilecek-
de elektrik lambası konacak ka- tir. Fakat Belediye işletmeyi kat'i 
ranlık sokaklar arasında, bizim olarak kendisi idare etmeğe karar 
sokağı da tesbit etmiş. Fakat, VPrdiyinden şirketin f<>s'ıedilece6i 
bAIA, bir türlü, lamba kooama• tahmin edilmektedir. 
dı. Acaba, karanlık sokaklara Fesh kararından soma da tasfi -
lamba konması için eşref saat ye işlerinin başlaması için Beledi-
mi bekleniyor •• Yoksa, bu sokak- ye ile şirket arasındaki davanın 
farda birçok şehirlinin köstekle- k t•• b" t' b ·ı bek a ı ır ne ıceye ag anması · 

1 nerek ağzını burnunu dağıtması 
? lenecektir. Belediye lehine neti -

mı • 
Arkadaşımın, hikayesi burada celenen 90 bin liralık davanın şir· 

bitti. Şimdi bu arkadaş haklı ket tarafından Şürayı Devlete ya. 
değil mi? Diye, 

1 
pılan itirazdan sonra kat'i neticesi 

Soruyoruz 1 henüz belli değildir. 

1:..------------------------~ı Memurlar 
Yersiz otomobil masrafı 

yapmayacaklar 
Belediye reisliği, tramvay, tren 

otobüs ve vapur olan yer !erde va • 
zifeye giden belediye memurları • 

nın otomobillere binmelerini ya • 

sak etmişti. Fakat sarfiyat mak • 
buzları tetkik edilirken bir çok a
mir veya memurların bu emri din
lemedikleri ve hala otomobillere 

binmekte oldukları görülmüştür. 

Belediye bütçesine epeyce yük teş
kil eden bu yersiz masrafların önü

ne geçilmesi, aksi halde al5kadar

lara hem bu paranın ödetileceği, 

hem cezaya çarptırılacakla~ dün 
tekrar bir tamimle bildirilmiştir. 

Köy muallim 
Kursları 

Kültür ve Ziraat Bakanlıkları ta· 
rafından köy muallimi yetiştirmek 
üzere müştereken hazırlanan kı.ırs-

Boğaz 
Vapurlarında 
Gazino 
Mehtap llemlerl hazır· 

lıkları ilerliyor 

Ş irketi Hayriye idaresi yaz ha 
zırliklarına şimdiden başlamış

tır. Şirket Boğaza rağbeti arttı.r • 
mak için bu sene bir çok yenilik • 

ler yapacak ve kolaylıklar vücude 

getirecektir. Bu yoldan olarak yaz 
tarifesi ile beraber Yeniköy ve 

Beykoz arasında araba vapuru iş • 
letilmeğe başlanacaktır. Şirket bu 

seferler için 27 numaralı islimle iş
liyen araba vapurunu hazırlamak· 

tadır. Vavurda bilhassa eğlenceler 

için yerler hazırlanmaktadır. Va • 
purun alt kısmı araba ve otomobil
lere, üst kısmı da yolculara açıla
caktır. Üst kısımda dans ve çalgı 
yerleri inşa edilmektedir. Burada 

bilhassa geceleri yapılacak meh -
Piyano konseri !ar yarın açılacaktır. Bu münas~ • tap alemlerinde hem dansedilecek 

Dün akşam Şehremini halkevinde betle kursların açılacağı İzmit, Es-
genç san'atkarlarımızdan Enver kişehiı; Kars, Erzincan ve Edi:ne· 
Galip Gök tarafından bir piyano de merasim yapılacaktır. 
konseri verilmiştir. 

Kalabalık ve güzide bir dinleyici Eskiıehirdeki kurslarda 200, İz-
kitlesinin doldurduğu ıalonda genç mittekinde 50 ve diğerlerinde de !er sanki bir gazinoda oturuyor ·-
san'atkArın çaldığı parçalar takdirle yüzer muallim namzedi buluna • muş gibi içki içecekler, eğlenecek· 
dinlenmiş ve alkışlanmıştır. Enver eaktır. !erdir. Şirket bu seferler için ye9i 

ve hem de eğlenilecektir. Ayni za-
manda vapurun üstüne bir de ga-

zino yapılmaktadır. Vapura binen· 

Galip Gök evvela bazı klasik par- B 1 .. . 1 k d bir tarife hazırlamaktadır. Bu se· 
çalar çalmış sonra kendi t'Serlerin· un ar og eye a ar ziraate ait 
den mürekkep ikinci bir kısımda ameli tetkiklerle uğraşacaklar, öğ- ne her mehtap zamanında geceleri 
milli musikimizden de bazı nümu• leden sonra da diğer nazari ders- Boğazda daimi eğlenceler yapıla -
neler vermiştir. !eri göreceklerdir. caktır . 
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Moskovadan yaıılıyo: 
1936 senesinde Sovyeller Birli

ğinde 10.000 e yakın gazete çık
m11kta ve bunların gündelık t.rojı 

38 milyon nüshayı bulmakta iJi. 
Demek oluyor ki gazetelerin adedi, 
1913 e nazaran, 11 mi,li, gazele 
ferin gündelik tirajı ise 13,5 misli 
fazlalaşmıştır. 

Sovyet gazeteleri bilha•sa son 
senelerde seri inkişaf hamlckri 
kaydetmiş, •e gazeteler, yalnız ~ü
yük mıntakav! merkezlerde ı.!<iiil 
fakat aynı zamanda ta Srı\ k· 
bozlarda, traktör istasyonlarında 

bile intişara başlamıştır. 

Gündelik umumf tirajın dörtte 
biri, merkez g87ete'.eriııe aittir ve 
bu gazetelerin tiraj'arı, dünya:ıın 

en büyük ll'azete'.erinin tif"jlamıa 

yaklaşmakta ve hatta bunları geç· 
mektedir. Mesela geçen ser.e zar• 
tında •Pravda. gazetesinin günde· 
lik vasati tirajı 1.900.000, "lsves
tia"nın"J.600.000 ve Krestiyanskaya 
gazeta.nın da 1. 750.000 idi. 

Millf Cümhuriyet!er merhzlerin. 
de Ve diğer mıntaka merkezlerinde 
intişar eden gazetelerin mi'.<ları ve 
tirajları da mühim surette artmış• 

tır. 1936 senesi bidayetinde bu 
yerlerde 9 milyon tirj'ı 2.200 gazete 
çıkmakta idi. 1936 nihayetinde ise 
bu gazetelerin adedi 2.400'e, tiraj· 
!arı da 11 mılyona varmıştır. 

Milli lisanlarda çıkan gezeıeter 

de seri surette inkişaf etmektedir. 
1929 da Türkmenistaıı'da ceman 
25,000 nüsha tirnjıı 5 gazete çık· 
makta idi. J936'da ise bu gaze,e
lerin adedi 42 ye, tirajları da 
177,0~0 ' baliğ olmuştur. 

Bunılan sekiz sene evvel, Tnci
kistan'da 68.000 tirajlı 2 gazete 
çıkmakta idi; bugün ise 138.000 lı· 

rajlı 55 gazete çıkmaktadır. Kırkı· 
zistanda gazetelerin adedi 3 ten 
36 ya, Ôıbekislan'da 17 den 190 a, 
llielorusya'da 17 den 205 e ve 
Gürcistan' da ise 20 den 143 ·e 
çıkmıştır. 

1928 de Sovyetler Birliğinde 47 
lisanda gazete intişar etmekte idı; 
bugün ise 68 lisanda intişar etmek. 
tcdfr. 

1936 senesinde, poligraf müesse• 
seleri ile matbaa ve saire inşaatına 
53 milyon rubleden fazla pıra tah• 
sis edilmiş bulunmaktadır. 

1937 senesinde gazetelerin gün
delik umumi tirajlarının bir mil)'on 
nüsha daha fazlalaşacağı muhak• 
kak telakki edilmektedir. Bu suret• 
le bu sene sonund" Sovyetler Bir· 
liğinde · intişar eden gazetelerin 

· gündelik nüshaları mikdarı 39 mil· 
yonu bulacaktır. 

Bu sene zarfında gazete kAğıdı 
istihsali de yüzde 13 nisbetinde 
faz lalaştırı!Jcak tır. 

Matbuat, gene bu yıl içinde, 43 
milyon rublelik poligrafi makhe· 
!erine sahip olacaktır.9Bu makiııe
lerin hepsi Sovyetler Birliği fabrika· 
larında inşa edilmektedir. 

San'at müesseseleri 
ikiye ayrılacsk 

lü fuhşa teşvik ve teklif etmiştir. bir hareket programı yapmıştır. 
Namuslu kadın buna muvafakat Cumartesinden maada her gün sa-

göstermeyince suçlu koca üstelik at 10 da Ankaradan, 15 te buradan Bizde bunu yapacak 

iktısat Vekaletince verilen hlr 
karara göre bütün sanat -mü 
essescleri ikiye bdüneceklir. Eıı 
hususta on yıldanberi tatbik edi -
len Teşviki Sanayi Kanunund.ıa 

istifade ederek ilerliyen san'at hıı· 
reketleri de göz önünde tutulacak• 
tır. 

kadıncağızı fena halde dövmüş bir tayyare kalkacaktır. 
Sünbülün zabıtaya şikayeti üzerine * Hazirandan itibaren şehrimiz-
yakalanmıştır. de otomatik yangın ihbar telefon -

Pencereden dUttU !arı kurulacaktır. 
Arapcamide Yaprak sokağında * Haydarpaşa Entaniye Hasta • 

oturan Müyesser ismindeki kız evin hanesi hemşirelerinden Fatmanın 
penceresinden düşerek ağır suret• ölümü içın verilen rapor Müddei • 
te yaralanmış ifade veremiyecek umumiliği ikna etmemiştir. Ra • 
derecede Şişli çocuk hastanesine por daha vazıh olması için Morga 
kaldırılmıştır, iade edilmiştir. 

Hamamda öldU * Zincirlikuyudaki asri mezar-
Galatadoı Gümüş hamamına yı. !ık Ağustos sonunda açılacaktır. 

kanmak üzere giren Ihsan oğlu O zamana kadar Hamitten başka 
ölü gömülmiyecektır· • 

Aliieddine hamamda fenalık gele- * Bu yıl İstanbul sezonu eğlen· 
rek soyunma odasında düşmüş ve celerine Balkanlılardan başka Ma
ölmüştür. Yapılan muayenesinde 
aektei kalbden öldüğü anlaşılmıştır, carlar da iştirak etmeği kabul ey

lemişlerdir. 
DööUşmUşler * Rakı sarfiyatı gittikçe çoğal • 

Mahmutpaşada' oturan Halil ile maktadır. Bilhassa küçük şişe rakl-
aynı yerde oturan Mustafa birbir• !ar daha revaçtadır. Satış % 37 art-
lerile döğüşmüşlerdir. 

mıştır. 

Saç saça baş bata * Piyasaya her taraftan bol 
Feriköyünde oturan Kevserle miktarda patates getirilmiye baş-

Şehzadebaşında oturan Behice kıs- lanmıştır. 

kançlık yüzilnden saç saça baş * İngiltere bir dostluk eseri o • 
başa kavga etmişler ve birbirlerini larak bu yılki İzmir fuarına işti • 
döğmüşlerdir. rake karar vermiştir. 

mimar yok mu? 
Y eni liman bütçe salonu projesini hazırlıımak için 

bir mimar bulması hususu Avrupada bulunan 
Prosta yaulmış. .• istenilen mimar gelecek hafta Prost· 
la beraber gelecekmiş ... 

Gazetelerde, bu havadisi gördüğümüz zaman, dona 
kaldık. 

Bizde bu projeyi yapabilecek, bir mimarı seçebi· 
lecek kudret yok mu?.. Yoksa, Yüksek Mühendis 
Okulunun, Güzel Sanatlar Akademisinin ne lüzu• 
mu va? .. 

Varsa; bu işe mimar bulunmaııı için neden Pros
tan medet umuyoruz! 

Yanılmıyorsak, yolcu ıaloounun projesi için bir 
müsabaka açılmış. ve m:ıketler tetkik edilmiş ve ka· 
zananlarıs mükAfatlar dağttılr.ııştı. Bu, projenin be2'e· 
nildiğine bir delil değil midir? .. 

Beğenilmemiş olsaı dı, tabi! yeniden ilanlar, rek. 
limlar yapılır, müsabakalar açıhrdı. 

Acaba liman ldarasi, mutlaka projenin Avru• 
palı bir mimara yaptırılmış denmesini mi istiyor? .. 

Bazı müesseselerimizde, saltanat devrinden kalma 
~Avrupalının yaptığı her iş iyidir" zihniyeti hali 
ve h41A neden devam edip gidiyor, bunu bir türlü 
anlamıyoruz. 

Genç Türk mimarları arasında da, herhalde Av• 
rupalı meslektaşlarını arattırmayacak derecede çok 
kıymetli varlıklar, ve değerli istidatlar var. Nıtekim 
Sümerbank genel merkezinin, Ankara garının, Emlak 
Bankasının ve daha bir çok güzel, relis san'at abi
delerinin proje ve pl~nlarını genç Türk mimarları 
yapmış, hayır yapmamış, ibda etmiş, yaratıııı~tır. 

Eğer, projelerimizi ecnebilere yaptırmakta devam 
edecek olursak, bundan yirmi, yirmi beş yıl sonra, 
memleketimize gelecek bir Avnıpalı, muauam bina· 
lara bakıp soracak: 

- Oh ... diyecek, ne güzel, kim yapmış bunu?, 
- Mimar Müsyii bilmem kim ... 

- Bu kimin? .. 
- Bu da mimar Fon bilmem nen ini .. 
- Ya Türkler bir şey yapmamışlarmı? .• 

Cevap elim ve acı bir süküt olacaktır. 
Hem şunu hatırdan çıkarmıyahm ki, marifet bir 

parça da iltifata tAbidir. Eğer on yedinci asırda 
Fransa'da güzel sanatler himaye ~dilmeseydi, ne 
Koroey yetişirdi ve ne de Rastin ... 

Hatice Hatip 

10 beygir kuvvetinde ve bir S·~· 

nede üç bin gündelik miktarında 

işçi çalıştıran veya muharrik kuv
veti olmayıp senede 6 bin gündelik 
işçiye iş veren müesseselerle en az 
bin lira sermaye ile kurulan ma • 
Jen ocakları birinci sınıf sınai mü
esseseler sayılacaktır. 

Muharrik kuvveti olmayıp işçi 

miktarı günde 10 u geçen veya mu· 

harrik kuvveti olup bir sene içinde 
gündelik mikdarı 750 yi tecavüz e
den müesseseler tezgah ve elle do
kumacılık, ve emsali gibi işler ya
pan müesseseler de ikinci sınıf ad· 
dolunmuşlardır. 

Birinci ve ikinci sınıf müessese • 
fer kazanç, arazi ve musakkafat 

vergilerinden tamamen muaf tu· 
tulacaklardır. Bu maksatla kuru • 
lan şirketlerin muamelatı damga. 
resmine tabi olmıyacak ve ihzar 
mad~leri kendilı:rine yüzdıe elli 
tenzil&tla verilecektir. 
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MEZAR BAŞINDA 
Yazan : Şerif HulQsl 1 

ihtiyar adam, yanındaki gençler· Ellerini kavuşturup, bir az geride 
den birine sordu: ayakta duran, ve l>ir an evvel pa• 

- Ölen adam kim acaba? raya kavuşmak için sabırzızlanan j 

Muhacir kıyafetine girip yüz· 
lerce ton şekeri gümrük· 
lerden geçirenlerin marifet· 
leri ve yeni ahnan tedbirler 

Öteki cevap verdi: iki mezarcı bakıştılar. Ölümle buruş-
- Büyük, amma çok büyük bir muş yüzlü olanı arkadaşına: 

adamdı. - Bu herif ne söylüyor, Allahaş-
kınal dedi. "Seni kendımiz kadar Böyüklüğiın manasını kavrayamı· 

yan adamcağız: yakından tanıyoruz!,, diyor, halbııki 
- Allah rahmet eylesin, dedi. bir az e•vcl hafız baA-ırdı çatırdı, 

Geride kalanların ömrü uzun anasının adını bilen bir Allah kulu 
olsun. Sonra, kalabalığa karıştı. ortaya çıkmadı. 
Genç yanındaki kızın kulaA"ına bir· - Canım, öyle demek !Azım işte! 
şeyler fısıldadı. Hem hunlar senin nene gerek. LR'f· 

Beyaz sarıklı bir hoca, mezarın lar bitse de paramıza kavuşsak. 
başına çömelmiş, gözlerini kapamış, Heyecanlı genç baj!umaktan kı· 
duasını okuyordu. Üstü başı yırtık sılmış sesile sözlerine devam edi· 
iki mezarcı, yüzle_rinde~i piş~i.~l~ş· yordu: 
miş bir teessür ıfadesıle, olunun - Ey bü~·ük adam, seni baya• 
rahatsız olacağını bile akıllarına ıc- tında takdir edemedik. Bakımsız 
tirmeden, ellerindeki küreklerle ÇU• ve kimsesiz öldün.o Açlıktan çek• 
kura toprak doldurmakla meşgul· diR'in ıstırapların hatırası, adını 
dülcr. Merhumun annesi yerinde andıkca içimizi sızlatacak 1 " 
yaşlı bir kadın, elindeki mendille Kır saçlı bir adam arkadaşına 
gözlerini'! zaafını gizlemeğe çıılışı· şunları söyledi: 
yordu. Mamafih, mezarın etrafına - Açlıktan mı öldü? diyor, Hal• 
toplanan kalabalıkta bu türlü bir iıuki, merhum şair, bir iki şirkette 
ayıbı gizleme~e çalışanlar az detildi. meclisi idare azası, bilmem nerede 

Bir aralık, kalabalık arasında memur, sonra hangi mektepde do 
hafızın sesi yükseldi: hoca idi. EA-er bu adam açlıktan 

- Merhumun annesinin adını ölmüşse, artık 1er yüzünde kimin 
bilen yok mu? aç olduğunu bilemeyeceğiz de· 

Bu cümle ağızlarda dolaştı. Her meklir. 
kes şaşkın şaşkın birbirine bakıştı. Kısık ses haykırıyordu. 
Ac1ba, bu büyük adamın annesi - Hakkında bir kitap neşrede· 
kimdi? Yoksa .. Hayır, canım her medik, Onu yapacak kıymetin ara• 
halde bunu bilecek birisi vardır. mızdan doğması çok yakındır!., 
Yine hafız bağırdı: Gencin e 1 inde heyecanla 

- Merhumun annesinin adını galladı~ gazetenin birinci sayfuı. 
bilen yokmu? Allah, Allah! Pek ga• nın yukarısında büyük harflerle 
rip şey.. şöyle bir ilan vardı: " ••• külüpha-

Büyük bir adamın, anasının adı nesi, büyük şair ve sanatkar.,. ın 
bilinmiyccek kadar az tanınmış ol• ölümü dolay11ile hayatı ve eserleri 
ması, mezar seyircilerini, birbir le• hakkında muallim ... in e~erinl tak• 
rinden şüpheye düşürecek derece• vim etmekle bahtiyardır,. 
de hayrette bırakmıştı. 

Biri atıldı: Son sözleri §U oldu: 
- Sen bizi terennüm ettin, hal bu 

- Canım, nülus tezkeresine de ki biz !.!ini gafiHer büyük bir kıy• 
bakan olmamış mı? 

8 ci İhiisas Mahkemesi; Bulgaris
tand~n göçmenler namına yüzlerce 
ton şekcı· kaçakçılığı yapan Salahat
tin Rifat, Galip ve BUl'hanın mu• 
hakemelerini nakzan tekrar gördü. 
Ve neticede mahkeme, yine kaçak· 
çılara ikişer sene hapis, ikişer sene 
süı·gün ve l 03.000 lira para ce • 
zası verdi. 
Zavallı göçmenlerin ana vatana 

iltica etmelerinden ve onlara sırf 
yardım olUI' maksadile gösterilen 
kolaylıklardan istifade etmek i~ti· 

yenlerin bu iıkibetini kısaca kay • 
detlikten sonra bu §eker meselesini 
ve buna benzemek kabiliyetini gös
teren diğer mesdeleri gözden ge • 
~irelim: 

••• 
Rumeli Türkleri, htiklfıl harbin· 

den sonra akın akın, evini, çiftini, 
çubuğunu, çanağını çömleğini yıık 

pahasına starak, hatta arkasında 

bırakarak ana yurda, genç, taze \'& 

yeni yolda hız almış dinç ana •·a· 
tana kavuşmaya koştular. Hükil • 
met, kendisinden uzak diyarlardan, 
ayrı köşelerden kopup gelen evlat· 
!arına kucağını açtı ı•e onlara her 

fedakarlığı yapm:ık için bir ;ok 
ı;eylerC: baş vurdu: 

Ev verdi. 
Toprı.k verdi, 

Para verdi. 
Ve hatta getirecekleri bir ~ıık 

maddelerden gümrük almadı. 
Bu meyanda beher ailenin geti • 

receği beş bin lira kıymetindeki ş"" 
keri de gümrük resmindPn muaf 
tuttu. 

Büyük adamın cenaze merasimini melin esiri varbğınd&n bilıabcr ya
şadık. Bizi affe . büyük ölü! Büyük· 

tertip cden!erdcn biri dalgıolıktnı !ere !Ayık oldutumuzu ispat ede• 
itıraftan çekınmeslne rağmen, tees• ,.. 1 Fakat bundan bazı açıkgözler, 

d G b
• ce6ız,, 

süfle dudaklarını ısır 1• enç ır Genç hatip, ölümün verdiği tees. hiç hakları olmadan istifadeye kal· 
lalebe, dudaklarını ısıran adamı sürden ziyade, sözlerinin yaptı~nı luştılar. Fakat haksızlıkları mey • 
yaklaştı: 

_ Nasıl olur, dedi, bu kadar vehmcttiA'i tesirin ıururiyle kala. dana çıktı ve adalet yakalarına ya-
balığa kanştı. t 

meşhur bir adamın anası bilinmez? Vakit ilerlemişti. insanlar ölüm• pış 1 

Çukur tamamile kapanmış, fa. Memleketimizde kaçakçılarla mil-
den, büyük ölüden uzaklaştılar. 

nilere burada bir in~anın yatmakta Teessürle çıktıkları basamakları cadele son teşkilattan sonra büyük 
olduğunu anlatmak için de büyük ayni hislerle indiler. Güneş gökte semereler verdi. İstanbul gümrük· 
bir tümsek hasıl olmuştu. AA-layan• bir bulutun arkasına rizlcnmişll. !eri kuş ttçurmuyor. Nasıl olur dı 
!ar arasından çok heyecanlı biri 
arka saflardan ilerlemeA"e başladı, Buna mana verenler olmadı. Yiııa yüzlerce ton kaçak §eker memleke· 

kendine yol açtı, mezarın başına bir karııa sürüsü ıeçti. te girebilir? Muhafaza teşkll5tı en 
geldi. Kızarmış gözlerini uğuşturdu, Ertesi ııün gazeteler büyük baş• ufak bir hadisede en büyük hassa-
Herkes~ teessürlerinin şiddeti dere- lıklarla ~büyiik ve mukaddes san'• siyeti gösteriyor. 

· d b' "k • b" .. • ·· p ı k atk!ra, millete l!yık bir cenaze cesın e ır su ut urumuştu. ar a Kurnaı kaçakçılar ş,.ker işinde 
" m avı' g"kt n b'r karga ·u· merasimi yapıldı,.ından,, bahsettiler. .e asm o e 1 

• • " bakınız, nasıl hareket ediyorlar? 
rüsü geçti. Bunların ötüşüne bir Günlerce bu dedikodu sükQnu iti• 
çok manal:ır verildi. Mezardaki ot• yad edinmiş kahvehanelere yeni Bulgaristanlı Türk pasaportu • 
!arda rüzgarın harekctile bir iir• bir canlılık getirdi. Böylece gunler nu çıkartıyor; Türkiyeye hicret e-
perme oldu. Bu ürpermeyi de ha· ıylar ıeçti, ölüm insanıarın vaid· decek. Bunu derhal kaçakçı şebeke 
yırıı yoranlar bulundu. !erini yerine getirecekleri zamanı haber alıyor ve ad'amcağızla temas 

Heyecanlı genç sözüne başladı ı beyhude bekledi, başlıyor. Muhacirin evi 500 lira 
- Mukaddes, ve büyük ölül !!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~- kıymetinde değil mi? Beş bin lira· 

Mezarının başında toplanmıf olan 1 ·-
bu insanlar, kalblerinde senden mi• tiz ar ya satılmış gibi gösterilecek. Ka • 

yüz lira ile ~eker alırs;n; biz de beş 
bin lira ile_ Hepsini Liz İstanbul:ı 
naklederiz. İstanbulda senin şeke-

rini sana teslim ederiz. Metelik 
masraf etmezsin. 

Muhacirin bu iıe aklı yatıyor. 
Çünkü Türkiye kanunlarını bil • 
miyoc. Mesuliyet yok, diyorlar, ke'l
disine kolaylık gösteriyorlar O da· 

- Peki, diyor. 
Ve şeker İsatnbula geliyor. 
Amma, bir çuval, iki çuval filan 

değil .. Yüzlerce ton! 
Çünkü, bir çok muhacırler sene· 

!erce böyle kandırılıyor. _ 

İSTANBULDA 
Şekerler İstanbula geliyor. İstan· 

bul piyasasına ucuz !!atla sevkedi· 

liyor. Kaçakçılık böyle devam eder· 
ken, arada sırada şikayetler, sızın· 

• 
tılar oluyor. Mesela bazı muhacir • 
!ere vadedilen para İstanbulda ve
rilmiyor. 

BEN ŞEKER GETİRMEK 
İSTİYORUM 

Teşkilat memurlarından biri, bir 
Bulgaristanlı muhacir kıyafetine 

giriyor ve muhacirlede temas edi
yor: 

- Ben şeker getirdim, diyor; fa· 

kat kendiminkinden fazla .. Amma, 
vadettikleri parayı vermed"iler. 
Canı yanan muhacir!er hep bir

den dert yanıyorlar. 
- Ah kardeş .. olanlar bize de ol

du. Bizim işler de fena.. El Alem 
zengin oldu, bize orada akıl veren 
olmadı ki... 

Muhacirlerin bu itirafı üzerine 

mesele meydana çıkıyor ve kaçak· 
,;ı şebeke ele geçiyor. İşte, muha

keme, muhakeme ve mahkümi • 
yet. 
Şimdi muhafaza teşkiliitı daha 

mühim tedbirler almıştır: 
ı - Bulgaristandan gelen mu • 

haclrlerin mali vaziyetleri iyiden 
!yiye tetkik ediliyor. 

2 - Her muhacir mesleğine göre 

mal ithal edebiliyor. Ancak şeker 

1 tüccarı şeker getirebiliyor, 
JII - Sefaret:ıane muhacirin e· 

!indeki parayı tapo kayıtlarına gö
re tasdik ediyor ve en ufak bir 
şüphe karşısında büyük bir hassa

siyet göstcrıyor. 
Fakat kaçakçı boş durur mu? §e

ker olmasın da kum~ş olsun, deri 
olsun, ne olursa olsun? Gayretin • 

den bir zerre kaybetmemiştir. ras kalan büyük birşey taşıyorlar. • Zekeriyya Sofrası• tefrikamızı, çakçtlığı Bulgaristandan idare e • 
O da içimizde duyduklarımıza ver• mevcut müsveddenin bitmesi vo den şebekenin adamları, hicrete ha· l==============-
diğin ahengin sihri J Sen büyük bir muharriri kıymetli arkadaşımız ZU"lanan adama: iRTiHAL 
şairdin, ölmekle asıl hayatına baş• Alca Gündüzün de hastalıkıodan do- _ Senin evine beş bin lira kıy· Esbak Dahiliye Nazın Memduh 
lamış oluyorsun. Bu millet seni layı yazıya devam edememesi yü• met koydurduk. Sen, sefarethaneye Paşanın oA"lu, Esbak Sadrazam 
katiyen unutmayacak, büyük ve - d • d Tevfik paşanın damad;; Nauman 
mukaddes bir miras gı'bı' oesı'lden ıun en uç gün enberi koyamıyo- beş bin lira gösterecek ve kaydını 1 . r· k L' . d 

ruz. Arkadaşımızın en 1akın za. .. k makine erı ur ımıte Şirketinin 
nesile tevdi edecek. Mezarında manda şifa bulmasını dilerken oku- ona gore yapa~• sın. Müdürü Mazlum Hamid dün sabah 
r&hat uyu. Ölümünün verdi"'i tessür 1 1. . Muhacir hayretle soruyor: vefat elmı'şlir. Merhumun cenazesı' " yucu arımızın e ımızde olnııyan se• 
milietin kalbinde de.amlı bir sızı beplerden dogan bu çareılı uıl· - Niçin? bugiinkü Pazarö~le namazını mütea-
olacaktır, Sen bizden büyüktün, yette bizi mazur iÖrmelerlnl rica - Sesini çıkarma .. Sen de ticaı·et kip Nişantaşındu Teşvlkiye caıniiıı. 
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Tl.ırilılen ı9öporiajlar -- -
Kraliçe Elizabe in 
3 ncü Murada hediyesi 

Üçüncll Murat orgun güıniiş çıngıraklarından 
fırlayıp arz odasının duvarlarında akisler yapan 
nağmelere dalmış ve lngiliz sefirini akşama 
kadar bekletmişti. 

Üçüncii Murat, Göksu kasrından ı 
Topkapı sarayına gelmek üzere 
(mevkkibi humayun) ile denizden 
yola çıkmıştı .... 

O zaman padişahın saraydan dı
Ş3rı çıkması lstanbulda büyük bir 
hadise olurdu .... 

Vüzera, ekabir ve riceli tarafın. 
dan takip edilen (mevkkbi hu· 
mayun) muazzam bir alay teşkil 
eder, bu (alayı vala) lstanbul hal
kıııın alkış ve (avenekallah) sa. 
daları arasında süzülür, akardı. 

Padişahın Göksu eA-lencelerinden 
birdenbire Topkapı sarayına ~ii; 
nüşü mühim bir (maslahat) icabı ıdı. 

Hünkar işte bugün yeni lngi!iz 
sefirini ve sefirden daha mühim 
olan Kraliçe (Elizabeth) in gön• 
derdiği hediyeleri kabul edecekti. 

Kraliçe (Elizabet) XVI net asırda 
lnafüerenin vücudile öğüneceği 
hükümdarı idi. Bugünkü lngiliz si. 
yasetinin temellerini kuran, bu· 
günkü lngilterenin beş kıt'adaki 
h!kimiyet ve bakasını uzak bir 
görüşle kestirerek onu denizci bir 
devlet haline getiren bu dişi hü. 
kümdar o zamana kadar Osmanlı 
imparatorluğu ile alakası buluma• 
yaıı ülkesinin yükselmesi için 
(Devleti aliye) ile siyasi ve ticart 
münasebetlere girişmeği (kararlaş
lırmış, ilk olarak da (1588) mitıidt 
~ ılında lstanbulda ticaretle meşgul 
olan ( Edward Barton) adlı bir ln
gi:iıe selaret tevcih etmişti. 

Hiinkara sunulacak itimatııameyi 
gönderdiği halde mutat (peşkeş)
lcri ihmal eden kıraliçe hediyeler 
yola çıkacak, çıkıyor, çıktı, diye 
sözlerle dokuz uzun senedir. Bar• 
tona tam maııasıyle dokuz doğur• 
tuyordu. 
Ôınrüude birinci defa sefaret 

gibi nazik bilhassa o zamanlar için 
çok tehlikeli bir iş olan bu memu
riyeti yüklenen Barton sultana İU· 
matnamesini vermiş hediye bah
sını da Elizabetin mavallarını tek• 
rar ederek padişahı dokuz sene 
oyalıyabilmişti. 

Barton pek haklı, şikilyetlerine 
lngillere ile lspanyıı arasındaki mu• 
harebe için bilhassa lnıi!tereyi teh· 
dit eden[NamaA"lüp Armada}nıo şer• 
rinden korunmanın biricik · çaresi 
sultanı hediyelerle bu yola imale 
etmekte oldutunu Elizabete birçok 
kerreler yazdığı halde bütün mü• 
racaatları neticesiz kalmıştı. 

1597 de lstanbulda ölen Barto
nun yerine Londradan gönderilen 
ve tarihlerde ilk lngiliz sefiri ola. 
rak tanılan (H"nry Lello) itimat• 
namesile birlikte dokuz senedir 
hükümdara senası yapılan na• 
dide hediyeleri:de beraber getirmiş, 
ve işte bugün logiliz kolonisinin 
teşkil ettiği zarif bir ala1 ile huzu. 
ra çıkmak için sarayın yolunu tut. 
muştu. 

* E.lizabetin gönderdiği hediyeler 
arasında en calibi dikkat olanı 16 
kadem irtifa ve 4 metre arzında 

muazzam bir (org) idi. 
XVll asır Avrupasında en meş

hur Org amili olarak tanılan'.(Mas
ter Thomas; dallam) da bilhassa 
bu Orron montajı için sefirle 
birlikte lstanbula rönderilmişti. 

yi vurdu. 12 inci darbe tamaın 

olur olma?. ellerinde gümüş boru• 
!ar bulunan şövalye statüleri boru· 
!arı aA-ızlarına götürerek ufacık bir 
hava yapmışlar, bu da bilince org 
çalışmağa başlamıştı. 

Şimdi, arz odasının içinde gü
müş çıngırakların tannan seslerinde 
hillürlaşan bir nağme bütün kıı.lak· 
!arı okşuyor, sofaya ta~an bir 
ahenk seli duyanları gaşyediyo~du. 
Org bir saat kadar kendi kendine 
çaldı.Son parçaya yine son verdiği 
anda üstteki çalı demetinde bir 
hareket görüldü, çalının içinden 
fırlayan yaldız renkli altı kuş ötüş· 
meğe başladılar. 

Aynı zamanda çiftçi tarlayı 

sürmeğe, maden ocaktnda da kaz· 
maların duvarlara vurmasından ha· 
sıl olan bb tempo kuş seslerinden 
doğan melodiye usul tutmağa baş
ladı, ,,. 

Padişah bundan çok hoşlanmıştı. 
Ardında soluk almaktan çekinen 
birkaç yüz kişilik enderun halkı 
sükut içinde duruyor, Hünklirın 
dudaklarında tebessiimler uçuşuyor. 
du. Ahenk esnasında tuşların kendi 
kendine hareketini görüp merak 
eden HünkAr, Darüsseade ağasını 
sordu: 

- Baka Gazanfer, bu acip nes• 
neyi devletimize getirip böyle 
yarar! hale koylln kAfir kan• 
dedir? Darüssaade ağası A'uşu ile 
cevap verdi ı 

- Taşrada sultanımın fermanııu 
bekleri 
Padişah tekrar irade etti : 1 
- Tez huzuruma retıresin: 
Ve bir dakika sonra (Tomas 

Dallam) apar topar hünk!nn huzu
runa çıkarıldı. Dallamın yer öpme
sine meydan kalmadan padişah 
yerinden fırladı, elinden tutarak 
Orgun başına geçirdi, kendisi de 
yanına yerleşerek irade etti: 

- Gayretin nicedir, görmek di. 
leriz 1 

Dallam orgun başına sürükle
nince kendisinden ne istenildiğine 

intikal etmi~ti. Ses çıkarmaksızın 
iskemleye oturdu, kendiıini hay• 
retle seyreden sultanın önünde 
parmaklarını tuşlarda gezdirmeğe 
başladı. 
Asrın biricik ·üstadının elinde 

org coştu, coştu, klıh bir aşık 

kalbi gibi iniltilerle ahenkleşen 
bestelere, kah fettan şark rakka· 
seleıinin kıvrak hareketlerine eslrt 
manalar verecek nagmelerle gönnJ. 
lerl hayat ovalarında koşturdu: 
zevk ve baz için kendini bu ahen• 
gin gaşi edici bestesine salıveren 
sefiye lmperatoru saatlerce mest 
etti, 

seni kendimiz kadar yakından ta- ederiz. et, biz de ticaret edelim. Hem bu- dsıı kaldırılarak aile kAbrine defne• 
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Orııu Sultanın huzurunda çalış-
lırmata memur edilen (Dallam) 
bu muazzam aleti Topkapı sarayı· 
nın arz odasına yerleştirmişti. 

Artık san'atkarın yorulduğu aktr• 
laşan parmaklarından anlaşılıyordu. 

Üçüncü Murat saatlerden sonra 
daldığı rüya !leminden uyandı ve 
Dallama k!fi işaretin! v~rdirdL Or· 
gun önünden kalkın (Dallam) yer. 
!ere kadar eğilerek temennalarla 
geri geri kapıya doğru yürürken 
padişahın bir işareti ile durdu. Ya. 
nına gelen çavuş başının üç kerre 
öpüp başına koyduğu kırmızı bir 
keseyi ayni merasimle aldı ve hu. 
zurdan çekildi. 

* logiliz sefiri (Hanri Lello) geldiif 
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MÜELUFı: Nizamettin Nazif 
diyerek sazlarla limonata lçiyor· ı 
lardı. 

Saçlarının taranma şekillerinden 
yeni yeni fırça, tarak sahibi olduk. 
ları anlaşılan b4zı mübarek zevat ta 
çalgıyı dinleyeceklerine avaz avaz 
bağırıpp ( men'iihtikar) komisyo• 
ııunun birşey yapamayaca~ndan 
bahsediyorlardı. 

Anlaşılan bunlar bir takım tcc
carlardı ki bu komisyon kurulur• 
ken lıakil..:ıten ihtik!rla mücadele 
edileceğinden korkmuşlar, ve şimdi 
iş tavsayınca sevinçlerinden Adaya 
hep birlikte eğlcomeğe gelmişlerdi. 

Ali ile kız, sağ taraftaki tarasada 
oturanların arasından ıeçerek bil· 
;rük salona firdller, 

Nazmi,' hemen sol terasadan ye. 
mek salonuna daldı. 

Burada bir ıarsondao buşka 
kimse yoktu. 

• Pisli • dedi ıel buraya .... 
Ve defterinden kopardığı bir 

kağıda sürlıtle üç beş satırı yaıdıı 
- Hanımefendiciğim: 

•Beraber geldiğiniz genç erkek 
kadınlara ve kadınlardan er• 
keklere sirayet eden en korkunç 
hastalığa • maalesef. bir baftadaıı
beri tutulmuş bulunuyor.Burası Ad&• 
dır. Sakın kendisile çamlara gide> 
yım, sand~la bineyim demeyiniz.,. 
Yanarsınız. 

Sözlerime emin olmak lstersenlı 
alt dudatını açıp bakınız... Or&da 

bir takını çıbanlar göreceksiniz ki 
bunlardan büyük delil olmaz.n 

ftSizl biç tanımak istemlyen ve 
tanınmak lstemiyen biri,,. 

Garsona bir beş liralık toka etti. 
Sonra eline mektubu tutu,dura. 

rak kulaA"ına bir şeyler söyledi. 
Ôblr s;ılonda bir hasır koltuA"a o. 
turan kızı ve fesi ile fotoA"raf ma. 
kinesin! sol elinde tutarak bir gar. 
ıona bir ~eyler söyliyen Aliyi gös. 
terdi. 

iki üç dakika sonra kar~ıda ce
re,an eden sahneyi bir pandomima 
ribi seyrediyordu ı 

1 - Garaon içinde bir limonata 
bardak! bulunan bir tepsi ile Alinin 
masasına yanaştı. 

2 - Garson Alinin kula~na 
me raslmli bir eA"ilişle bir şeyler 
fısıldadı. 

!I - Ali yüzünde bir hayret be
lirerek yerinden • kalktı. Kıza bir 
iki kelime ıöyledl. Ve masalann 
arasından geçerek uzaklaştı;: 

4 - Garson LAllnfn arkuından 
baktıı ve onun ,iyice ıızaklaıbtıru 
artık kCDdlslnf f6remeyeceliııJ 
hissedince .... 

5 - Genç kızın eline pusulayı 
tutuşduruverdi. 

6 - Garson süratl~ uzaklaşır• 
ken kız, Alinin giltiR'I tarafa doğ• 
ru çekingen bir naıarla baktıktan 
sonra pusulayı acele acele açtı, 
okudu, yüzünde evvelil bir hayret 
sonra bir kız&'lnlık, daha sonra 
bir korku belirdi. Ve pusulayı; iki 
yanında tatlı ve raşe veren sivri• 
tikler gözüken sıöğsüne, koynuna 
soktu. 

7 - Ali yavaş adımlula reldil 
Omuzlarını kaldırarak kıza yine 
birkaç kelime söyledi. 

- Bu sırada ilk garson masala· 
rına yanaşmışb. Önlerinde bir bira 
şişesi iki bard~k, bir ekmek ve bir 
kaşar peyniri taba~. iki çatal, iki 
peçete ve kırılmış buzla viski kan. 
ıık, dolu iki bardak bıraktı. 

Bunan üzerine Nazmi, derin bir 
rahatlık duyarak; 

- Oohl ·dedi. bundan ötesi 
kendi bileceği iş ... artık deli değil· 
ya bu kız!- ne ise, bir ıencin, hı· 
7atını kurtardım. 

Ve -seri adımlarla otelden uzak. 
la;b. 

(Devamı tıllT) 

,,. 
Üçüncü Murat saraya gelirgel· 

mez doğru Orgun bulunduA"u arz 
odasıaa koşmuş ve onu hayrete 
düşüren bu {KUir icadı çalar sa• 
ati] seyre dalmıştı • 

Org hakikaten çok fevkalade 
birşeydi. Arz odasının geniş duvarı· 
na yaslanan a!etin yanlarında, elle
rinde gümüş borular bulunan iki 
lnııiliz şövalyesi statüsü, ve tavana 
yakın tahta kısmında musanna bir çalı 
demeti görülüyordu. Statülerin he
men arkalarında satda tarlayı süren 
bir ciltçi, solda bir maden ocağı ve 
amelelerin biblosu mevcuttu. 

Padişahın saraya gelmesile (T o. 
mas Dallam) arz odasından çıka· 
rılmış bir (kapıcı) nın nezareti af. 
tında sofada alıkonulmuştu. Kapıcı 
ve çavuş başılar, huzurda (çalgıcı 
makulesi bir kafir) in bulunmasını 
caiz görmemişler onu sofaya çıkar• 
mışlardı, Org, sultanın saraya ge· 
!ip arz odasına gireceti zamana 
göre saat başına getirilmiş, çalış. 

mata hazır bulundurulmuştu. 

1 
Hünklr, bu (acip nesne) yi hay. 

rn hayran karıştırırken saat 12 

muhteşem alayla birlikte o gün sa. 
ray avlusunda beklemiş, çalgının 
tesirile kendiıini unutan hünkarın 
huzuruna çıkamamıştı. 

Tomas Dallam tam bir sene ls
tanbulda kalaı, Ve birkaç kere 
Orgu saraydan kasırlara söktü \•e 
taşıdı. Nihayet (1600) yılının k!nu• 
nuevvelinde kara yolile memleketi• 
ne dönebildi. 

Londraya varınca lsanbuldaki bir 
yıllık intıbalarını bir deftere yaza· 
rak kıraliçe Elizabele verdi. Son. 
radan ~Master Dallamın hatıraları~ 
ismi altında tabedilen lııı defter 
halen bir kitap müzesinde mahluz• 
dur, Oraun akibeti hakkında hiç 
bir tarafta malümat yoktur. Çalan 
üstası bulunmayan, belki de taas
subun kara pençelerinde " kiilir 
icadı,, ddmgasile bir kenara atılan 
bu kıymetli çalgı, sonraları isyaıı 

ve ihlil!ller sırasında ortadan yok 
oldu. Ve hiç bir tarafta bundan 
bahsedildiği işidilmedi. 

Naki Bora 
Bibliografi the Dearg of Ma•ter 

Thomaı Da/lam. 
Hawwer. c. 7. S. 220 Constantı'.. 

nople Gıorg Young. 
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Musiki Röportajı ,-S P O R 

''Türkler sesleri çok güzel Atletizm 

l\lsTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 

17 / 4 / 937 

d 
Seçmeleri 

olan insanlar ır,, la~üan she:,i,:iı~~io~~l~:n ü~~~pi~aüt~ 
Taksimde seçmeler yapıldı. 

il FIATLA R 

C 1NS1 

Buğ-day yumuşak 

Yukll. 

K. P. K. p, 
6 24 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

Ôğ-le neşriyatı: 

Saat 12,30 Plfıkla Türk musikis~ 
12,50 Havadis, 13,00 Beyoğlu Ha'k· 
evi gösteril kolu tarafından bir 
temsil 14 Son. 

Bunu söyliyen şan muallimi ilii.ue ediyor: "Fakat 
ses terbiyeye muhtaçtır. Tabii sesin 

olmazsa bir oktavdan fazla olması lazımdır,, hiç 

Radyoda ve plaklarda dinlenen 
sesler asıllarına benziyor mu? 

Güzel ses deyince ilk defa insa
nın aklına nedense Safiyeler, Ha
miyctler, Muallalar, Eftalyalar, Mü
nir Nurettinler ve saireler geli • 
yor. 

Halbuki biz İstanbulun güzel se
sini nerede bulmak lazım geldiğini 
bılmiyoruz. Hiç konservatuara git
tiniz mi? 

Herkes sevdiği ve alıştığı bir se
si zevkle dinler, fakat Türk musi
kisinin, daha doğrusu musikide ve 
.şan. da Türk sesini asıl nerede din· 
lemek lazım geldiğini bilmiyoruz. 

Dün, konscrvatuara gittik. Ve O· 

rada, yetişmek için bütün istidat 
ve kabiliyetlerile çalışan varlık • 
!arla karşılaştık. 

Türk musikisinin bir intikal dev
resinde olduğunu kabul edenler, 
orada, konservatuarda görüştüğü
müz kıymetli muallim Nurullah 
Şevkei'in söyledil<lerine elbette bi
raz dikkat ederler. 

Nurullah Şevket der ki: 
- Türkler, muhakkak ki sesleri 

güzel olan insanlardır. Ancak ses, 
terbi~ye muhtaçtır. 

Normal bir teganni için tabii se
sin hiç olmazsa bir oktavdan fazla 
olması, sesin renkli ve muzikal ka
biliyetini fazlalaştırır. 

Eski zamanlarda teganni san'a
tinin yalnız İtalyanlara has olduğu 
sanılırdı. Çünkü: İtalyan muganni
leri dünyanın her köşesine yayıla
rak, teganniye çok kolay olan li · 
sanlarıle şöhret bulmuşlardı. 

Şehirlerde, saraylarda opera o • 
yunlarının dalına İtalyanca olar k 
dinlenmesi modaya adet haline gir
mişti. 

Sonraları Almanlar, Fran:;ızlar, 

Ruslar, Çekler, Miıcarlar, Bul -
garlar, Yunanlılar ve Romanya • 
lılar gibi büyüklü küçüklü bir çok 
milletlerden meşhur mugannilcr 
yetişti. 

SES NASlL TERBiYE EDİLİR? 
Tedricen pratik, metodik bir ter

biyeye tabi tutularak inkişaf et • 
tiriliT. Ses terbiyesile müzik ter • 
biyesi muvazi bir yol takip eder. 
Bu çalışmalardan sonra ses ol -
gunluk devresine girer ki, biz bu
na .normal ses• ismini veririz. Se
sin ideal vaı.iı hislerimizi ve heye
canlarımızı ifade etmesidir. 

KADINLARIN MI SESİ GÜZE, 
ERKEKLERİN Mİ? 

- Evvelce sesten bahsettiğim 
zaman bunları izah etmiştım: Ses 
her yerde olduğu gibi bizde de he"1 
kadın ve hem de erkekte mevcut-
tur. 

ALATURKA, ALAFRANGA 

- Alafranga şarkı usullerini ku
fi miktarda anlattım, sanırım. A· 
laturka musikinın ise şimdiye ka
dar gördüklerime, duyduklarıma 
na1aran öyle ağız, nefes leknı~ini 
bilerek veya rezonatörlerin şuur

lu bir şekilde işletmesi suretıle le~ 
ganni vaki dcğildır. Alaturka 
şarkı, alaturka eserler ritımlerıle 
beraber ve sitil'e riayet ederek gü
zel bir sesle ve hiç bir garp şarkı
tekniğine tabı olmaksızın insi • 
yaki bir şekilde teganni edilm~k
tedir. 

RADYO VE GRAMOFON 

1 

- Radyo, gramofon plağı. bize 
Konsırvalv.uarda Şan Muallimi sesin teknik ve güzellıği hakkında 

Narv.llo.lı Şevket sarih ve kat'i bir fikir vermez. Me-

ses teknik bir terbiye ile olgun • selli: Öyle güzel insanlar vardır ki 
la~tırılırsa, daha müstesna bir ne- fotobıraf makinesi onları pek mana-
tice elde edilir. sız ve hatta çok çırkin denecek bir 
ŞARKI SÖYLİYEN İNSAN ÇOK şekilde kağıt üzerıne tersim eder. 

RAHAT ETMELİ. Ve yine bunun aksi olarak çirkın-

- Dünyanın her tarafında !I!· 
ganni san'ati en fazla rahat ve hu· 
zur istiyen bir meslektir. Teganni 
cihazımız vücudumuzun sıhhat ve 
diriliğile işler. Bu ilıbarla bir mu
ganninin sıhhatine pek fazla itina 
etmesi ve bilhassa asabını bozma
ması liızımd>r. 

Avrupada bir mu·ganninin iııti· 

leri de güzellik nümunt?si olacak 

derecede canlandırır. Bunlar haki
katten çok uzak olan şeylerdir. 

Ses de tıpkı böyledir. Fılmlerılc. 
plaklarda, radyolarda dinlediğimiz 

dev gibı seslerin bir çoğu hakıkat
te ya bir sinek vızıltısı gibı ufak, 
veyahut teknik ve renk itıbarıl~ 

çok bayağı şeylerdir. Hakikat, d:ıi

ma gözle görülmeli ve kulakla i:i
tilmelidir. 

zamsız ve yorucu bir hayat geçir
mesi şöyle dursun, çok konuşması 
bile sesine ziyandır. Hatta, bazı bü· 
yük mugannilerin konser verecek· !================ 

leir gün, hiç bir kimse ile kal'iy· ~-~ ~ 
yen yüksek sesle konuşmayıp, fı- . ' , ~--_=?.: 
sıltı şeklınde konuştukları vaki - -
dir. 
İYİ BİR MUGANNİ OLMAK İÇİN.. BE y O C L U 

- Bu mesele hakkında kat'i bir 
şr:y söylemek maalesef mümkün 
değildır. Çünkü teganni tahsilde 
bulunan talebenin istidat ve kabi
liyetine göre değişir. 

Öyle muganniler vnrdır ki, üç 
dört sene zarfında büyük muvaf -
!akıyeUcr göstermişlerdir. Fakat, 
buna rağmen altı yedi sene maz -
but bir tahsil plfınile çalışmak el
bette san'atta tekamülün ideal bir 
şeklidir. 

MEMLEKET HUDUTLARINI 
AŞACAK BİR SES 

SARAY 

TÜRK 
MELEK 

iPEK 

SAKARYA 
YILDIZ 
SOMER 
ALKAZAR 

TAN 

: Rüyalar diyarınJa 
Doktor Sol..rat 

: Aşk şarkısı. 
: Kral eğleniyor. 

Günah gecesi 
: Romeo ve Julyet. 
Büyü şair Hamidin 
cenaze mcras mi 

: Zehırli sevda 
ı Şirley kaptan 
: Casus peşinde 
: Programı bildir
memiştir 

: Sovbat. Saadetim 
sensin 

: Gizli izdivaç. Çin· 

100 metrede. Galatasaraydan Naz· 
mi bırinci geldi derecesi ıı. 6- lOdır. 

400 metre - Faruk birinci dere· 
cesi 5·ı saniye 

800 metrede birinci Recep derecesi 
24,4,5 ikınci lorahim. 

1500 metrede birinci Galib dere· 
cesi 4,31,110 ikinci lbrabim dere· 
cesi 4,39 dur. 

5000 metre birinci Artin derecesi 
17, 19 ikinci Hakkı. 

son olar k yapılan 4X100 müsa· 
bakası idi. Bu yarışı Kaz:m, Rifat, 
Haiük, Nazmide, itaret olan Ga· 
latasaray takımı 48,9,20 birinci gel· 
di. ikinci Foı:erbahçc takımıdır. 

Şoförlerin 
Dertleri 

Alakadarlar, son zamanlarda İs
tanbulda otomobıle binenlerin a -
zaldığını, buna rağmen her gün ye
ni arabalar çıkarılmak suıctıle pı
yasada ıhtiyaçtan fazla o~omobıl 
bulunduğunu söylemektedirler. 

Şofbrler bundan maada; önde 
yanlarına bir müşteri daha alın • 
masına mü,aade edılmesini ıste -
mektedirler. 

Bu dıleklerlc mesleke ait dığer 
şık5yr,tlerin tf' ı. biti içın dünden ıtı
barcn C<'mıyf'tte bır defter açıl • 
mıştır. Buraya ısteyen her şoför 
müracaat <:dcrek kendt el yazısile 
dılek 'e şıkayetıni yazdıktan son
ra 1mzallyacak ve sicil numarasını 
da iliive edecektir. 

Floryada 
Yeni inşaat 

Floryada 936 programına dahil 
inşaatın nihayet 15 mayısa kadar 

bitırlımesi kararlaştırılmıştır. Ev

velce bu iş için ayrılan tahs.isat ka
fi gelmedığınd>n bütçeye çöp istas
yonları yapmak üzere konulan pa
ranın bır kısmı da buraya a;Tılmış

lır. 937 blıtçestlc Fıoryada yapıla • 

1 • sert 
'' Mısır Sarı 

Tiftik mal 
• o~lak 

Arpa Anadol 
Çavdar 
Y,p k Trçkya 

., Anadol 
Af; on 
Zerdeva çifti 
!:>arıc;.ır 

Kunduz " 
" 

Tav~:ın ,, 
ı ı Z. Yağ" •abunluk 

Peynır beyaz 
Peynir k ışar 

4 37 
170 
139 
4 17 
4 3? 

58 -

135-

4 22 
5 

ı ı ==========~======= ,, 
GELEN 

Bu ~d:.ıy 

Un 
Susam 
Çavdar 
Arpa 
M"ır 
Pamuk ya~ 
z,, tin yağı 
1 m'k 
Yula! 

tohumu 1'.e,Jir 
Kı·pek 

Tdtık 

Afyon 
Pe) n,r K. 
Peynir R. 

540 

135 
240 

75 
25 
4 
8 

31) 

1 

ton 

• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
.. 
.. 
• 

· ı • 
• .. 
• 

G 1 DEN 

Tiftik 
Sum m 
iç çeviz 
Tilki derisi 
Çakal • 
Sansar ,. 
Tavşan • 

52 
98 

ton 

• 
• 

Adet 

• 
H 

DIŞFIATLAR 

bugday: L•verpul 
., :Şikago 

• :Vinipek 
Arpa :Anvers 
Mısır : Londra 
Keten T: 

6, 31 Kr. 
6, 04 • 
6, il • 
5, 76 .. 
3, 78 • 
8, 87 .. 

tırı. ı '"' ı 1 =~: ~ : 'ı 
Mayısa kadar ıkmal edilecek iş- ,_::=::.::===========

lı 2ir da başlanaoak-
H 

l-and.kG :H•-"'• 
" L: ,, 

ler arasında Floryanın çıplak kı • 

~ımlarının plan mucibince ağa~lan 
dırılması, yolların ıkmali ve kabi

ncleı ınşası gıbi ınühım kısımlar da 
vardu. 

Sarayburnu rıhtlmı 
Liman ıdaresı tarafından Vekii • 

Jetten alınan mühım tahsısatla ıa

mırıne başlanan rıhtımların takvi
yesı devam etmektedir. Galatadan 
Tophaneye kadar olan rıhtımların 
su ıçınde bozulan kıstmları dal -
gıçlarla tamir edilmiş ve bilhassa 
Karaköy taraflarındaki rıhtım a • 

1 

yakları da yenıden takviye edilmiş
tir Bu suretle rıhtımların çökmesi· 
nın ve kaymasının önüne geçilmiş· 
tır. 

Bugünlerde Eminönü ve Saray • 
burunu arasındaki rıhtımların ta • 
mirıııe başlanacaktır. Bu kısımda 
da ayaklar takviye edilecektır. 

Beşiktaş İcra Memurluğundan: 
Borçtan dolayı tahtı hacze alınan 

200 kilo kires yağı Galatada Pcr • 
şembe pazarında Mahmudiye .ad
dcsinde yağ kapanı sokağında 91 
numaralı dükkanda açık arttırma 
suretıle 20/4/937 tarihine müsr.<li! 
Salı günü saat ondan on bire ka
dar mahalinde satılacaktır. TaHp 
olanların rüsum dellaliye ve ih •le 
pulları müşterisine ait olmak üze
re mahallinde hazır bulunacak me
murıına müracaatları ilan olunur. 

Mukaddema Edremitte Tütün in
hisarı esl:i muhasebecisi iken ha
len ikametgahı meçhul bulunan 
Adniye: 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlu -
ğundan: 

Akşam neşriyatı: 

18,30 Plakla dans musikisi, 19,30 
konferans: Ordu saylavı Selim Sırrı 
Tarcan lar•fından (Londra) 20 
MJzeyyen ve arkad•şları tarafın

dan Türk musikisi ve halk şukt• 
ları, 20,:ıo Ömer Rıza tarafından 
arapca söı,lev, 2'i,45 Muzelfer ve 
arkada~ları tarafındaa Türk mu•İ· 
kisi ve halk şarkıları, saat ayarı, 

21,15 orkestra 22, 15 Ajans ve bor· 
sa haberleri ~c ertesi günün pro
gramı, 22,30 plakla sololar, opera 
ve oreret parçaları, 2~.30 son. 

ı , BORSA • PIY ASA 
17 4.937 
ÇEKLER 

londr1' 
?\evyork 
Parl• 
liH&no 
Brük•eJ 
Atına 

Cf'neYre 
S~lya 

Amsterda.m 
ı Prıog 

Viyana 
Madrit 
Berfin 
Varto•a 
Budape,te 
BUreı 
Be.Il'rat 
Yokohanıı 
M.oııkova 
Sto•boha 

Açıl t .J 

671. 
o. 7912 

17. 71 
U,0133 
4. 69'.•a 

18, 07•0 
3. 4675 

64. HıK 
ı. 4446 

22, 1034 
4, 23 

17. 7316 
l, 9681 
4, 16.tt 
3, 9887 

101, 8161 
$4, 6-1~4 

ı, 76S 
2. 7'30 
3, 1263 

PARALAR 

Kapaoıf 

62?, 
0.7!IOS 
1;.ı:.o 

1s.oııı 
4.69 

sa.0012 

3,464S 
M.09 
l,O'l!I 
71,6YS0 

4.2~70 
H.nıt 
l,%6S 
4. \614 
4,9SSS 

107,7 ~M 
:ı.t,6 \$ 

2,7742 

24.-
ıı, 123S 

Alı, ~ 
1 Stet'lln 6l8. 
1 Dolar 123. 

20 Frank 109. 
20 u...,t 120. 
20 Belçlkı F"ranrı 811. 
20 Drohml 18. 
20 fıviç.re frani' 56S. 
20 l,c,vı 2G. 

1 Florin 63. 
20 Kron Cek 70. 

1 Şilin A•uıturya21. -
Peı:eta -. 

t &"ark 
1 Zloti 
ı Penro 

20 ı.e, 
20 Dinar 

Yen 
1 Kron lıve~ 
1 Altın 

1 banknot 

2:i. 
2o. 
n. 
il. 
48 

-. 
30. 

1045. 
2sı. 

ESHAM 

it Eank•ı• Mü. 

Ol. 
126. 
113. 
12-'I. 
84. 

2L 
S7S. 
2:ı. 

u. 
n. 
23. -. 
22.~o 

24. 
14. 
52 -. 
32. 

10~6. 
2s1. 

KapanıJ 

• • N. ';SO 9180 
.. ,, HL, t 

Anadofa , ... 60 0/0 Peşin 
9,90 •• ,. 

• • 7ü•d• 60 0/0 V adell 

• • 
• 100 de 100 .. 

MI .. çimento 14,40 H.49 
Merl<u Ban. 94, 9~ 

iSTiKRAZLAR 
Açıhı Kapanıı 

Türk Borcu 1 Peıtn -, - -,
" l Vadeli 20,675 l0.675 

" il P·tln .. 
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İdeal ses kemanı bulunca asıl 
teganni san'atinin güzelliği ve sa
natkiırm şahsiyeti kendini göste -
rir. Tegannide sesli ve sessiz harf
leri güzel telaffuz etmek gerektir; 
esasen ses ve lisan tegannide biri
birinden ayrıltruyan ve daima bi -
ribirini tamamlıyan iki mühim e
sastır. 

- Biz, sesimizin terbiyesine da
ha yeni yeni ehemmiyet vermi • 
ye başladık. Bugüne kadar kim bi
lir, ne beynelmilel kudrette kabi
liyetlerimiz mahvolup gitti. 

ŞIK 

ŞARK 
gene geceleri. • 

: Sing•pur postası ve Sandalcı•ar ehhyet
A:tın lop!ayan kızlar. name alacaklar 

İnhisarlar İstanbul baş müd:iri
yetinin aleyhinize Bürhaniye a~\f 
reza mahkemesinden istihsal edi. 
len 5/6/932 tarih ve 68 karar ve 4 
esas numarasına mukayyet hükmü 
ilam mucıbince üç bin beş yüz ,.ir 

mi bir lira ylrml beş kuruşun maa 
mascrif ve sair hacziye ile tahsili 
dairemize müracaat eden alac "'' 
mezkür idarenin avukatı taraf n 

Yüı.de S Ha:ı.ine 
ı • • 

Güzel ses kendiliğinden yetiş • 
mez. Mevcut güzel sesi terbiye et
mek Iazımdır. 

Tabiatın yarattığı müstesna bir 

Bayım Saf İg• 

Memleket hudutlarımızı aşacilk 

san'atkarların yetişmesi, zamanla 
çalışmak ve teşkilat meselesidır. 

Bu lüzumu takdir eden Cumhu
riyet hükümetı İstanbul ve An • 
karada konservatuarlar kurdu_ 

Bittabi bu müesseselerın çal'ış· 

ma neticelerini bugün için çarça -
buk almak mümkün değildir. Fa
kat bu emeğin boş karşılanmıyaca
ğına emin olunuz. 

İKLİM VE LİSAN 
- İkli1nin, hançerenin faaliyeti 

üzerine mühim tesirler yapacağı 
lişikardır. Rutubetin, soğuk veya 
sıcağın bançerede tesir bırakma
masına imkan yoktur. 

Lisanın ses üzerine tesiri çok en
teresan bir usuldür. Lisan hem sesin 
estetiği, hem de tekniği üzerinde 
müessirdir. Zamanımızın teganni 
tekniği, tckellümü en zor lisanları 
bile mümkün mertebe estetık bir 
kalıba sokmuş ve dınlenebilecek 

bir hale getirmiştir. Türk dili, bir 
çok dillere nazaran çok güzel bir 
armoniye maliktir. 

Türk lisanını bir muganninin 
ağzından dinlemek bize büyük bir 
bedii zevk ve heyecan verir. 

1936 Atııa Balkan 
olimpiy . tları. 

ASRI : Moskova geceleri. 
Yürüyen ölü 

SANCAK : Kleopatra. Kızıl alev 
Eski Astorya) : Dünya havadis'. 

CUMHURiYET: Esrarengiz tayyare, 
Yıldırım bölük 

FERAH 

MiLLi 

HiLAL 

AZAK 

ISTANBUL 
: Kör ebe. Hod Gil
sonun intikamı 
: Bülbüller öterken. 
Linç kanunu 
: Dans için yaratıl· 
mış. Niçevo. 

ALEMDAR 

• 100 sene sonra Slav 
ihtirasları(Anna Sten) 
: Sevgilimin sesi. 
Kodın asla unutmaz 

: Çayır haı•dulları. KEMALBEY 

HALE 

HALE 

Deli kral Golem 

KADIKOY 

: Morinella. 

ÜSKÜDAR 
: Yıkılan belde San Fran• 
sisko 

BAKIRKÔY 

MlL TIY ADI Ehlisalip muhare
beleri. 

Para kazanmak maksadile kayık 
\'eya sandal kullananların 18 yaş-

!arını bitirmiş olmaları, bedeni eh-

liyet ve kudreti haiz bulunmaları ve 
yüzme bilmeleri şart koşulmuştu. 

Belediye Meclisinin verdiği bu 
kararın tatbikine haziran 1 den ili-

baren başlanacaktır. Kayık ve san
dal kullananlar, bir imtihan geçir • 
dikten sonra birer ehliyetname ala
caklardır. Kcnôilerine verilec~k 

mühlet bittikten sonra sıkı bir yok
lama yapılacak ve ehliyetsiz olan -
!arla yüzme bildiğine dair vesika 
göstcrmiyenler işten menedilecek
tir. 

Kısa hizmetliler 
Kadıköy Askerlik şubesinde ya

zılı olup ehliyelnameleri olmıyan 

\"e ehliyelnamelerini şubeye gös -
termiyen kısa hizmetliler 1 mayıs 
937 gününde Yedek Subay Oku • 
lunda bulunmak üzere sev kedile -
ccklerinden 29 ve 30 nisan 937 gü
nünde bu kısa hizmetlilerin şu • 
beye müracaat etmeleri ilan olu • 
nur. 

dan vaki olan talep üzerine bu su
retle tanzim ve tebliğ için tarafı· 
nıza glindcrilen icra emri ikame .. ~-1-
hı hazırınızın meçhuliyeti hasebile 

tEbliğ kılınamıyarak bu husustaki 
tebliğatın bir ay müddetle ila ıı>n 

1 

" TAHViLAT • 

Anadolu Pe. 1 

H 

va. 1 
Pe. il 

u 

" 
Va. il 

,, Pc. ili 
v •. 111 

Açılış 

u 
•· M~meııtl Pe. 

Kapanış 

• 

• 

r__._. ____ d......,_V_•·.__-_·---.-~·-~ 

icrasına karar verilmiş olduğun - ____ _,,,,,,,........,. __ _ 

dan tarihi ilandan itibaren 935/2440 i 1 1356 Hicri }353. Ruın"il 
dosya numarasile mahkiımünbih ' 

1 
Selcr Ni ıan •• il 

borcunuzu vermediğiniz ve le • 6 5 l 
ranın tehiri hakkında tetkik mer- y 1 1937 A 4 G. 108 K 

d 
ı , J , un , aıım 162 

ciin en veya iadei muhakeme yoli-
le ait olduğu mahkemeden veya • 18 Nisan P3zar 
hut temyiz mahkemesinden bir ka-
rar getirmediğiniz ve yine bu müd
det zarfında borcunuza karşı 74 
i.ncü madde mucibince mal bcyıı
r ında bulunmadığınız veya haki· 

kata muhalü beyanatta bulıınd ·J\:<1· 
nuz takdirde muayyen müdddin 1 , 

hitamınımüteaklp cebri icra surE.
tile icabeden muamelei lfızimeye 
tevessül kılınacağı malünıunuz ol
mak ve icra emrinin tarafınıza teb
liği makamına kaım bulunmak ü • 
zere keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

,, ______ , 
Ve kiti er 

Güneı 

Ô~le 
lir.indi 

Akşam 

Yatıı 

imsak 

Vaıati 

••. .ı. 

5 17 

12 14 

15 59 
18 52 

20 28 

3 28 

Ezani 

•a. d. 

10 25 

s 23 

9 03 
12 Oi) 

ı 38 

8 ~~-' 

• 
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l Deniz Le.tazım Satınalma Komısyonu ilanla~· 
'l' h . d ' l bedeli 3225 lira olan 15 ton gaz, taahhüdünü a mın c ı en • 19 N" 

lf d miycn müteahhit nam ve hesabına olmak uzere, . ısan 
9i7 \:ribine rastlayan Pazartesi günü saat 14 de açık eksıltme 
usulile alınacaktır. • h • 

Muvakat teminatı 241 lira 88 kuruş olup şartnamesı ergun 
komi~yondan parasız verilir. . • b 

11
. 

I. . ki'\ . 2490 sayılı kanunda yazılı vesaık ıle ve e ı 
ste ı erın . m· c at• 

gün ve s1ntte Kasımpaşada bulunan komısyonumuza ura a 

1 · ' · (11:19·~2)~~-----:-;----------ı 
Devlet Demiryolları Vt? 

Limanları Umumi idaresinden: 
1 1 kte olan 49 No. lu ban. Penaik • Haı d aı p a ı ra.smdda .Y~bm ·~",,~~dilmiş ve bunun yerine 

fiyö trenimiz 22-4-937 t arı hın en ıtı aren a,. t "23 30 da 
d h k ti HaydJ'paşa'ya saa ' " 

59-Mayı&•1937 

• 

AÇIK SÖZ-

ALMAN iHRACA TI: Her nevi 
zira! makine ve aletler • Zirai ve 
sıhhi müesseseler • Gübrecilik • 
Ziraat makineleri • Kuvvet merkez· 
!eri • iş makine ve aletleri • Nak· 
Jiyat makineleri ve aletleri • Mo· 
törlii her cins arabalar • Sıhhi ma· 
haller. Elektrik. Teknik ihtiyaçlar. 
inşaat ve malzemesi • Büro eşyası •. 

KÔYLÜSERGISI: Büyük beygır 
ve d . ım ı zlık hayvan sergisi. 

BRESLAU CENUBi ŞARKI MEMLEKET· 
ve LERI ve POLONYA bu sergi~e Zıraat makineleri her nevi zirai mahsullerini ve ilk 

panayırı maddelerini teşhir edeceklerdir. 

. . . ve trenlerde tenzilat için malümat vesaire bü. 
Her nevı ıstıhbara t ·ıd · . ' b; dotruda~ doğruya da 

18 Nisan -· , 
SA T i E 

Pendik'kn s~ o t "22,354"9 Ne tahret ede bir tren ıiıoas ve ikame edilın ı ş muvasalet edecek ll o. ·1 ın a 
o' ci ·1o-, 1 ı· an olun ur. "2 65 .. 

tün se,. aha t ace,taları tMafındı~~er~~~S~ ." und AUSSELLUNGS • 
ser iden ısten i lebılır: BRESL 

1 g SCHAFT BRESLAU 16/Almany•/Mes•egelae~de. uESELL • · 

o 

BIRE, 
1000~ KUMBARA 

TARLADIR 

IHTIVARLIK 
' 

Peşinizden Geliyor 1. 

ONA KARŞI 

Hazırllkh oavranınızr 

--Denizyollan 
lRLETl\IESl 

Acent~leri : Karaköy- Köp
rübaşı Tel. 42362 - Sirkeci 

Mühürdarz<tde 

-~ Han Tel: 22740 --• 
Trabzon pos· 

taları 
Pazar, Salı 12 de

Pc-rşem be 16 da 

lzmir sür~at pos· 
tası 

Cıımartesi 15 de 

Mersinpostaları 
Salı, Perşembe 10 da 

kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın ·Cumartesi, Çar• 

İzmit 

Mudanya 

şamba 18de. 
Pazar, Salı, 

Perşembe 
9.30 da 

·Pazar , Salı, 
Perşembe, Cu• 
ma 8,30 da 

Bandırma • Pazartesi, Salı, 

Çarşamba, Per: 
şeru be, Cumartesı 

20 de 

Size : Akisleri müteharrik ziyad&! 
Parlak bir havuz teklif eder ••. 

LAtif bir ziya altında hoş manzaralı çiçekler"' 
Gözlerin zevkile şenlenen bir mesken ... 
Camekanınız için dayanılmaz bir cazibe.,. 

Fiatı, taksillerle ödenmek şartile 325 LiRADIR • 

_,... ·.· '·ı~ _ ~:.'. ' .. " r ~ . . .. 
·- .ı: ~ "'· • 

SA TILI K DUBA 
Akay işletmesi Müdürlüğünden: 

Haliçte Piripışa ile cami altında idaremizin malı bulunan ve su 
kesiminden 30 santim yukarısına kadar bakır kaplı muhtelif eb'adda 
8 ağaç duba açık artırma ile satılacaktır. • • . . 

Bu dubaların bir tanesine veya birkaçına da pey surülebılır. 
Arttırma 20 Nisan 937 günü Akay Şı:fler Encümeninde saat 15 de 

başlıyarak 16 da ihal.si yapılacağın~an taliplerin şartnameyi. görm:k 
üzere işletme Şelliğine ve 0/t7,50 guvenme ve arttırma paralarıle o gun 
Encümene gelmeleri. "1980., 

~-------:---""'.'~~7"'~~-----------------------------= 1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı llaoları J 
L.-----------------:-:--·---·----.--.--.--._., 

374 K~lem elektrik malzemesi kap3lı zarfla eksiltmeye konul• 
t . Tahıuin edilen bedeli 32500 lira olup ilk teminat parası ~~~7u~ira 50 kuruştur. İhales.i 21·Mayıs·l~37 cuma gün~ .saat 15 

dedir. Şartnamesini almak ısteyenler. ~Gu kuruş muka~ı11nde M. 
M. v. Satınalma komisyonunda? alabılı~ier. llfııhabere ıle şartua. 
me gönderilem~z. Eksi~tme~e gıreceklerın ~4~0 sa.yılı ka_nu_nun 
2 3 • Ü maddelerinde ıstenılen belgelerle bırlıkte ılıale gıınu en 

' "b?c t evveline kadar teminat ve teklif nıektııpl ırını Anka• 
geç ır saa . 1 · (6~6) (l8 ) rad:ı M. l\I. v. satınalma komısyonuna verme erı. il 68 

S itan Ahmet Üçüncü Sulh Hu- na 26/1/937 tarihinde gıyaben mu-
k kuMahkemesinden: hakemece hüküm ve karar veri! . 
uDavacı Bedros Zeki tarafından miş olduğundan tarih ilandan iti· 

İstanbulda Ankara caddesi 81 ~fo· baren 8 gün zarfında temyizi dava 
da reklam matbaasında Jözef Hers- edilmediği takdirde hükmiin k~s
koviç aleyhine 936/1201 :No: ya~ - bi katiyeı edeceği ilanen tebliğ o-
yıtlı dava ile açılan kitap. ve saire lunur. 

bedelinden 300 lira alacak d'avqsı- i fİİİİİİİİİİ•İİİl~oöip).e~raattöÖ· :;:rl•iiiWiiai 
nın cari duruşmasında müddea • ı · RIZA ÜNVER 1 
Jeyhin ikametgahının meçhul bu •

1 
Doğum ve kadın hastalıkları 

ıunması hasebile ilanen davetiye ve 
mutahassısı muameleli gıyap kararı tebliğ edil-

] · Cağ al oğlu Nuruoı:::ıaııiye caddesi İniş olduğu halde son ce seı mu -
hakeme Olan 26/1/937 tarihin<le No. 22 Mavi yapı 
mahkemeye gelmemiş ve verilen 
müddet zarfında itiraz dahi edil
memiş olduğundan meblağı müd -
deabıh 300 liranın maa masarifi 
muhakeme müddealeyh Jözef Hers. 
koviçten bittahsil müddeiye ihsı-

Telefon: 22683 

Sahıbi ve wnuınl neşriyatı idare eden 
Başmuharrir 

E. izzet 
Basılılıiı yer: Matbaal Ebü:uiya 

1 

... 

t 

lil 


