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_M...:e:...:c_li...:s..:e_m_ü_h_i_m_b_ir_li-'y_i_h_a_v_e_r_i_li_y_o_r ! Başvekilimiz \Şark v.~ıayetı.eri~d_! IOrta Avrupa bir isti-l U. Mu/ ettışlık A .., · Askeri Şurada bir ha- İnönü 
va kumandan- Hortzegnevıae Haziranda laya mı Ugrayacak? 

lığı teşki ~~kararlaştı ~;~:k~:v~k ei~iği 
Kuruluyor 
latanbul Vallsl ÜstUnda· 
tın yerinde bırakılması 

tekarrUr etti 

Almanyanın böyle bir hareketine 
lngiltere mümanaat etmiyecek E k · mütekait/erden milli müca- Tezahüratla 

S l Karşılanıyor 
de/ede hizmet edenler hak- Belgrad, 18 (A.A.) - Bu sa... 

Şuşnig • Musolini görüşmelerine 

büyük bir ehemmiyet veriliyor kında Yenı• feklz~ ~ıer yapılacak bah saat 9 da Türkiye Başv ill 
J ı ismet lnönü ile Hariciye Veklli 

................ ... .................... .. ............... Tevfik Rüştü Aras, refakatlerindeı Roma 18 (Hususf Muhabirimizden) - Resmen bil· 
dirildiğine göre, Musolini ile Avusturya Başvekili 

Dr. Şaşning, Venedikte ayın 22 sinde karşılaşacak• 

/ lardır. Bu karşılaşmada her iki memleketin Hariciye 
1 Nazırları Kont Ciana ve Dr. Şimidt'de hazır buluna• 

caklır. 

B ı d' d Harbiye ve Bahriye Nazırı General 

e. gra a Mariç ve maiyetleri erkanı olduıtu 
halde Yugoslavyanın cenup sabi. 

" !inde kilin Hortzegnevi şehrine 
- Belgrad: 

İlk öğle yemeğini naip Prens 
Pol'ün Dcdinya'daki beyaz sara -
Ytnda yiyen İsmet İnönü ve Tev
fik Rüştü Aras, ikindi vakti, ge
ne aynı tepe üzerindeki hüküm -
dar sarayında Kraliçe Mari'nin çay 
ziyafetinde hazır bulundular. Yük
sek bir kültür ve ince bir zevk sa
hibi dduğu kadar devlet reisliği 

vazıfesini müstesna bir salahiyet
le idare eden Prens Pol, misafrile
rini sr.mımi ve külfetsız ağırladı. 

Sofr.ısındaki hanımlara yemekten 
sonra küçük kızını ziyaret ettirdi. 

Dcdinya tepelerindeki bahçeler 
\·e korular hemen hemen Orman 

fl}ıl/i MrJdafaa i,tırimiz hakkında 

izahat vtrtn Milli Müdafaa Vekili 
General Kazım Özalp 

<;Htli~ı ile yaşıddırlar. Kral Alek- Şehrimizde bulunan Milli Müdafaa 
sandr kır ve aile havasını seviyor- Vekili general KAzım ôıalp'ın 
du. Sırp - Bizans hususiyetleri gös- Milll Müdafaa işleri etrafında be-
teren yeni Yugoslav üslubundaki yanalla bulunmuştur. General bil-
sarayında herşey onu hatırlatıyor. hassa diyor ki: 
Tevfik Rüştü Aras, kendisile bir- - Askeri Şuranın bu defakl 
likte cturduğu köşeyi gösterdi. Da- toplantısı bir ay devam etti. Çok 
ha ıçeride sütunlu küçük bir sa _ ehemmiyetli işler çıkardı. Bu arada 
!onda Kraliçe İsmet İnönü ile mi- Millet Meclisine verilecek kanun 
safir hanımlara İstanbul hatırala - IAyihaları da vardır. Bunun ara• 

. . . .. sında memlekete şamil olacak, 
rında:ı bahsedıyor. Hıç kımse bu- j k · ·ı b"l" dda !arı ·· . .. as er ve sıvı u un yur ş 
yuk y~stan bahsctmıyorsa da bu- l"k d d k b' h k .. .. . . . • a a a ar e ece ır ava uman. 
tun lıkırlerın o hazın hatıraya ta- 1 danlığt teşkiline dair hazırlanmış 
!~ılı. old.ugu .. g°.zlerd~ o~unuyor. 1 bulunan lllyihayı işaret etmek iste• 
Kralı.;c·nııı yuzundekı asıl cazıbe- rim. Kurulacak olan kumandanlığın 
nın üstü hrnüz bu sisle kaplı dur - geniş salahiyetleri olacaktır. Bun-
mnkt,ıdır dan başka memleketimizde harp 
İsmet İnönünıin coğrafva en;ti 

- J endüstrisi:ıin ve bilhassa tayyare 
tiisüni:• ziyareti fırsati!e 70 küsur fabrikalarının tevsi ve inkişafını 
·ıldaı.bcri ilk defa Belgrad kale- temin edecek bazı kanun projeleri 

•ine Tiırk ba~·rağı çekilecektir. Bal- de hazırlanmıştır. 
kanlıktan sıyrılarak ta mbir Av - MILLJ MÜDAFAAMIZ 
rupa ş~hri manwrası bağlayan Bel
grad·n 3na caddelerinde iki bayrak 

F. R. Atay 
(Deı·arnı 3 üncü salıifede) 

- Ordumuzda molörlü vasıta• 

lan çoğaltmak için bazı ciddi te
şebbüslerimiz ve kararlarımız var

( DetJamı 2 inci sayfamızda) 
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Fenerbagçe · Galatasaray 
O - O berabere kaldı 

Dfinfcil maçtaıt 6ir eörilnüı 

[Yazısı 5 nci •agfamıztfadır J 

• • • • • 
4nkarada Gençlerbirliği- 2·1 ve lzmirde 

Doğanspor takımı 5·3 galip 

Maç 2-1 geçler birlifioin ge-
libiyetile nihayetlenmişlir-

Beşiktaş takımı bu akşamki 
tkspresle lstanbul'a hareket etmiştir. 

Ankara 18 (A. A.) - Bugün de 
h.tvanın olduk\ji serin ve rüzgarlı 
f lınasına rağ~n, Beşik taş - Genç· 
C~birliği maçı stadı dolduran 10 
bıne yakın bir meraklı kütlesi önün· 
de oynandı. 

Oyun düne nazaran daha güzel, 

daha ıeri ve çok daha heyecanlı 
olmuştur. 

lzmir 18 (A.A.) - Bugün Güneş 
takımı ikinci maçını Doğansporla 

yaptı. Sahada sekiz bine yakın se
yirci vardı. • 

Maç lzmirin hakimiyeti altında · 
devam ederek sona ermiş, Doğan. 

spor 5.3 galip olarak sabadan ay. 
rılmıştır. 

gelmişlerdir. 

Yugoslavya'daki seyahatleri es• 
nasında her yerde olduğu gıbi 
dost ve müttefik hükumetinin ikt 
devlet adamı burada da h~lk tara.~ 
tından içten gelen bir sevgi ile ve 
büyük bir hararetle karşılanmış· 
!ardır. 

Bu akşam Zeta valisi, misafir
lerin şerefine Grand Hotel'de bir 
gala ziyafeti verecektir. 

Ruinci Umumi Mıifettlıliğ• logirı 
edilmigerek gerinde i]ıkası karat• 

laıan Valimiz Uıtündal 

Ankara, 18 (Hususi) - Beşinci 

Umumi Müfettişlik teşkilatı bak· 
kandaki hazırlıklar bitirilmek üze• 

(Devamı 2 ci sayfada) 
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iki gün sürecek olan görüşmelere, bura siyasi mu• 
hafili tarafından büyük ehemmiyet verilmektedir. 
lttlyan Avusturya dostluğunun kuvvetlenmesi Roma 
Berlin mihverinin ehemmiyetini arttıracaktır. Muso· 
lini ile Şuşnig arasında yapılacak bu görüşmelerde 

Avusturya ile ltalya arasında bütün ihtillflı mesele· 
ler tamamen halledilecektir. 

Roma, 18 ( Hususi Muhabirimizden ) - Musolini· 
nin, 1934 senesinde Venedikte kendisini ziyaret eden 

( D•vamı 2 inci ıegfada) 

Ramaga har•k•
ti münasel>oligle 
AtJrupar/a dedi• 
kodular uyandı· 

ran Şu~nig 
11111111ıımtımıııııııııııt1111111111nıııı111111111111111111111111111111111111oı111111111111111111111111111111111111111111ıuuı111111111111111111111111111ııı1111n 

Suriyede bütün unsurlar endişede! Balkanlar Balkanlı/arındır 

Şeyh Kaleliyi halkın ıeulgarlar·ın Balkan 
. ~linden paktına 

yıne Turkl~r kurtardı! girmeleri uzak değil 
Aleyhlerine taşan hadiseler kar-~lsmet /nönü ve Köse lvanof'un 
şısında ne yapacaklarını şaşı - ' mülakatı alakayle bekleniyor! 

ranlar Türklere zulmü arttırdı/ar Sorya, ıs (Husus• Muhabi-
rimıaden> - Beıvekil l&111et J,.. 

= ~ · önü ve Hariciye Vekili Te.,. 

Büyük hadiulet1 ıalın• olan güzel Anlakgamı% 

Bükreşte 
Vaziyet 
Vahimmiş 

(Ytızm 2 inci ıagıfada) 

Almanya 
Sergüzeşte 
Atılmamalı! 

Demir muhafızlar, ispanya il~ alakasını 
Muhakemeye hemen kesmeli imiş 
M • 1 1 Paris 18 (A.A-) - Oeuvre ga-
anı O uyor ar zetesinde madam Tabouis, lspan· 

Paris, 18 (A.A.) - Bugünkü ta· ya'da asi cephelerinde bulunan 
rible Lıındra'dan gelen bir telgraf, Alman müşahitlerinin vaziyet bak-

fik Rüştü Aras 22 Nisan sabahı 
burada olacaklardır. Balkan paktı 
ve Bulgarların vaziyeti hakkında 
dün verdiğim haber salahiyettar 
mahafilde teyit edilmektedir. Bul· 
garların pakta girmeleri uzak bir 
ati değil, yakın bir istikbal mese • 
lesidir. Bulgar hariciyesinden sa • 
Iahiyettar bir zat bana aynen şun
ları söyledi: 

- Balkanlar Balkanlılarındır, 

tezi kadar Balkan Antantının sa • 
mimi ve sulh hadimi kudreti de 

Bulgarları kendi cazibesine kap • 
!ırmaktadır. Balkan Antantına a
za olmak, Bulgarlar için bir iki kü
çük meselenin daha halli ile pek 
mümkün ve kolay olacaktır. Bu e· 

saslar üzerindeyiz. Köse İvanof ile 
yüksek İnönünün mülakatından 
çok şeyler beklıyoruz. _ 

Her halde İnönünün Sofyadaki 
tevakkufuna büyük ehemmiyet at
fedilmekte ve Köse İvanof ile ce -

reyan edecek mülakat hususi bır 

alaka ile beklenmektedir. Bu mü -
liıkatın sonunda bir tebliğ neşri de 
muhtemeldir. 
İnönü ve Türk heyeti Sofya is -

tasyonunda Bulgar nazırlarile bir
likte Başvekil Köse İvanof, 

Londrada 

• 

Köse lvanof'la müldi<atı hususi 
alcika İ/• h.klenen Ba1Vtki/imfa 

lımet /nönif 

- Balkan itilıifı devletlerinin elçile· 
ri1 elçiliğimiz erkanı, Türk - Bul • 

gar dostluk cemiyetinin azaları \'e 
dığer bir çok yabancı sefaretler er
kanı tarafından parlak bir surette 
karşılanacaklardır. 

Misafirler, hudutta son Yugos -
lav şehri olan Tsaribrod garından 

buraya kadar Bulgar hükumetinin 

tahsis ettiği hususi trenle gclecC'k
lerdir. İstasyon Türk ve Bulgar 

(lütfen sagfagı çtiuriniz) 

bir hadise Bükr.:ş'te vaziyetin vahim olduğunu kında izahat vermek üzere ansızın 
bildirmektedir. B' r yandan Prens Berline ğ Jd ki kt d B • • ı A h k k 1 k 
Nicolas ile Kral d Carol arasındaki .............. ~~.~~.~~'::!~.·?.~;'.~:.;~/;~;.· .. \ 1 r s 1 a aça ç 1 1 Şe• 
~~ti:;~;v::ha; •• ~:~:n ~:r:ı::r~:;. rSon Telgraf bekesi ha_b er verildi 
geçen temmuzda öldürülen Steles• 
co'nun katli hadisesinde methaldar 

olan demir muhafızlara mensup ıo Tü rkiyenin en Muhbir, Peru elçisi ve Lord Her-
talcbe aleyhindeki davaya mlni ol- çok okunan ve 8• , • "l •th d. ' 
ma"a çalışmaktadırıa... vey ın og unu l am e ıyor " ranan gazetesi .. • Bükreş 18 (A.A.) - Prens Nico• 

las, B. Tataresco'ya bir mektub oldu. Kaçakçıla;, iki mi!yon ster-
göndererek kendisinin doğrudan Ona abon ı 

e o U· ıı·ng kıymetinde harp mal· doğruya veya bilvasıta siyası bır 

grupla temas ettiği hakkında çıkan nuz. Eğer bulun-
1 

zemesi satın ahyormuş 
haberlere itiraz etmiş ve bu gibi duğunuz Şehre Londra, 18 (A.A.) - Sunday Times gnetesi muharrirlerinden Dis-
haberlerin dolaşmasına mani olmak gelmiyorsa mut- patch, silah kaçakçılığı yapan vasi bir teşkilat meydana çıkardığından 
için icab eden tedbirlerin alınma• bahsetmektedir. 
sını başvekilden rica etmiştir. laka bayiinizden 
_ Malum olduğu veçhile prensin isteyiniz. 
demir muhafızlar '• ismindeki faşist Yıllık abo"• 11, altı . aylık 
teşkilatının yardımını islediği hak· abone 5,50, ÜF aglık ab .. nı 3 

kında bazı haberler dola~makta idil l••l•ir•a•d•"•' ----·----.....,; 

Bu teşkilatın Londra, Paris, Oslo ve Helsingsfors'da şubeleri vardır. 
Muharrir, bilhassa Lord Hervey'in oğlu ile Peru elçisini itham etmek. 
tedir. Muharrire göre, bunlar halihazırda Paris'te lspanya'ya gönderile
cek iki milyon sterling kıymet inde harp malzemesi satın almak için 
müzakerata girişmişlerdir. 

i 



Şeyh köleliyi 
elinden 

yine Türkler kurtardı! 
Al hl · - t ·- h-.... d·-• 'er kar Londra sokaklarında taç giyme ey erıne aşan a ıseıı - . . . 'J 

kl merasımının provası yapılar 
şısında ne yapaca arını .şası-

ranlar Türklere zulmü artırdılar 
Vatanilerin takip etlikleri politi· 

ka Suriyedeki bütün unsurları e11e 
d.şeye dü9ürdü. Bugün öne sürü. 
len Arap milliyetperverliği haki
katte muhtelif anasırdan mürekkep 
olan Suriye camiasında aksülamel· 
ler vücuda getirmiş akalliyet halin
de bulunanlar Suriyenin bu intikal 
devresinde kendi mukadderatları· 
nın da behemehal tayin edilmesi 
için teşebbüslere başlamı~lardır. 
Arap münevverleri de tasdik et· 
memektedir ki; şimali Suriyede 
Türkler, Ermeniler, Nasturiler A· 
raplara adetce faik bulunuyorlar. 
Vatanilerin daha işin başlangıcında 
saptık arı politika yolunda bunlarl3 
elbirliği yapmıyacağı muhakkak 

görülmektedir. Nitekim Cebeldü· 
ruzdan sonra Kurtdağında ve Laz. 
kiyedeki hareketler de bunun fili 
tezahürleridir. 

V ~taniler bir taraftan koloni me• 
mur ve ıabitlerine yaranmak bir 
taraftan da kör taassubu körükle· 
mek azm,ndedirler. 

Türkler aleyhine yapılmakta 
olan propaganda yalnız Türk· 
!eri dc~il, din taassubundan daima 
zarar görmüş olan unsurları cidden 
rencide edecek mahiyettedir. Bun· 
lar arasında Aleviler bu har.ket 
önünde tertibat almak mecburiye• 
tini hissetmektedirler. 

Anlaşıldığına göre Suriycdeki 
idare şeriat esasına göre idare edi· 
lec;ektir. Nitekim bu uas'ar. lak· 
viye edecek bütün kuvvetler de 
vatanilerin elindedir. 

Aleviler kendilerinin küfür ile 

Satıcılar, taç giyme merasimi provala
rına ait programı yüksek fiyatla sattllar 

Bu bölgeye aşiretlerin gönderi(.. Londra 18 (A.A,) - Bu sabah erkenden Londra'nın tenha aokokla· 
mesi ihtimali Cebelidüruzda olduğu rında taç giyme merasiminin provası yapılmıştır. Tertip edilen bir alay, 
gibi bu bölgede de bir hareketin 12 Mayısta takibedilecek yolu hemen tamamen kaletmiştir. Süvari po· 
vukua gelmesinin günün meselesi ha. !islerle küçük üniforır:ılı süvarı müfrezelerinin refak:ıtinde ıriden arabalar 
!inde telakki edilmesinden ileri gel. önde trampet ve boru ç~lan asker ve orkestra oldıığ"u halde tnbün sıra· 
mektedir. ı~rının ara.urdan geçmi~lerdir. 

işbirliğinin örneklerinden biri Bu müddet zarfında nıerasimin mesul mürt>ltibleri ellerinde saat ol• 
Gcrablus kazasına bağlı Amerne duğu halde sarfedilen vakti hesaplamışlar ve teferruatı hakkında bir 
köyünde oturan nakşi şeyhlerinden çok notlar almışlardır. 
Ebu Nasır 'ın oğlu Şeyh Köleli belli Radyo aletlerile mücehhez polisleri taşıyan iki kamyonet, alaya refa· 
bir para karşılığında Fransa ve ma• kat etmekte idi. 
halli hükiımet memurları tarafından Wo.•tminister kilisesinden hareket eden alayı~ önünde Kralın arahası 
satın alınmıştır. arkasında Lgiltere imparl\l•ıriuğunun başvckillcrini taşıyan 11 tane 

Şeıh Kölelinin vazifesi şapka L•ndo, daha sonra Prens ve prenseslerleKraliçe mary'ye tahsis edilen 
aleyhinde tahrik yapmak ve Nakşl arabafar bulunuyordu. arabaların etrafında sırasile, duran, sonra hare· 
tahrikatı lehinde propaganda ya· kel eden veya .eiam duran maiyet kıtaları bulunmakta idi. 
parken Fransızlar lehine faalıyette Alay, Westend mahallelerine vasıl olduğu zaman halk, bu merasim 
bulunmaktır. provasına mümkün olduğu kadar bir hakikat rengi vermeğe çalışan 

Köleli kendi•ine bağlı olan bir tertip heyetinin daveti üzerine hususi mahaller işgal etmiştir. Satıcılar, 
kaç müritle birlikte Grablus'daki "Taçgiymc merasimi provalarmm programı,. nı yüksek fiyatla satmışlardır. 
Türk köylülerine ırönderilmi~tir. e e e 

Bu propaganda!ar Türk hal- Nazizm ve Komünizm birleşemez 
kının müthiş galeyanile karşılanmış 1 
vaaz ıslıkla mukabele görmüş, ken· I Berlin. 18 (A.A. - Matbuat, Alman-Sovyet yakınlığı haklı.ındaki şa· 
disinin Tıirk ileri gelenleri tarafın· yiaları tekzib ederek Nazi ve Bolşevikler arasındaki kanaat ayrılığını 
dan hayatının muhafazası için ter· hatırlatmakta ve Führer'in 30 ilkkanunda Reichstag'da ve son Nuren· 

berg kongresindeki nutuklarını Zlkretmektedir. 
ti bat alırmış, halkın kininden gene Fübrer, bu nutuklarında nazizm ile komünizmin hiçbir zaman birleşe· 
Türklerin yardımile kurtulabil· mıyecek olan iki alem olduğunu kaydetmiş idi. 
miştir. • 

Bu vazitel üzerine şeyh Köleli • • 

:e~:;:ıı;~ri~~a~~na~~~:~~. anlıyarak Büyük merkez tezgahlarını 
Buraya Dürzülerin isyanı hak· hükumet kontrol edecek 

kında gelen haberler Bcrutta va• Roma 18 (A.A.) - ltibart sermayeleri 100 milyon liretten aşağı ol· 
tanilere karşı beslendiğini haber mayan büyük deniz inşaat tezjfahları, hükiımetin kontrolü altına kona• 
getirenlerin verditi heyecan vatani caktır. Bu lıusustaki kararnameler yakında neşredilecekt.ir. , 
liderlerini vaziyetin vahametile mü· Paris 18 (A. A.) - Petit Paris!en gazetesi şu haberı vermekledır: 
tenuip bir endişeye düşürmüştür. •6 Haziranda Cenevre'de toplanması mukarrer bulunan silahsızlanma 

Bu endişeler arasında ne tedbir konferansıoın bürCJsu •ıtlebi ihtimal bu içtimaını başka bir tarihe bıra• 
itbam cdiieeeklerini bu yüzden sa• alınması lazımreleceğini şaşırmış kacaktır. 

nayi, ticaret ve ziraat sahasında olan manda memurlarile vataniler; • • • 
Vatanllerin hükümleri altında esir s•l ""lı /ı k fi akıllarınca buradaki kardeşlerimize ı a SIZ anma on eransı 
olacaklarını çok iyi idrak etmiş· yapılmakta bulunan zulmü şiddetlen· 
!erdir. • k / 

Kürtdağına Arap aşiretlerinin :~:::~~nı~::~~er~n;~ :~~::ı:~~ gerl a ıyor 
gönder leceği hakkında bir yayınb Çünkü milletler cemıyctinin fevkalade içtimaı Mayıs sonunda yapıla· 
d ı kt dı !takılmışlardır. 0 aşma a r. caktır· Murahhaslar bu zamana kadar silahsızlanma meseleleri hakkında 

Vataniler zayıf bulundukları yer· Cebelidüruzdaki Dürzilerin isya. görüşmek için bütün imkanları eldo: c miş olacaklardır. 
!erde aş;ret kesif iği ile üstünlük nı önüne geçilmiyccek kadar bü· e e e 
elde etmek emelindedirler. yümüş vaziyettedir. 

================.==.==.= Musolininin oğlu film çevirecek 
Orta Avrupa bir isti• Roma 18 (A. A.) - Roma şehrinin tesisinin yıldönümü münasebc· 

• tiyle inşa edilen stüdyolarda 21 nisandan itibaren Duçenin oğlu Vittorıo 
A "' k ? Musolini tarafından ltalyan havacılığının şerefine bir film çevrilecektir. 

laya mı ugrayaca . lspanyol m:ıi;e;isi ita/yada 
( 1 inci ıahlfeden devam) 

Alman Başvekili Hitler'in ziyareti· 
ni iade etmek maksadile Almanya. 
ya gideceği hakkındaki haber te• 
eyyüt etmektedir. 

Burada, gene maruf Alman dev• 
Jeti erkAnından Göbles, Von Noy• 
rat'ın ltalyaya yapacakları ziyaret 
şayiaları da tekzip edilmemektedir. 
Musolıninin Hıtlere ziyaretıni iade 
etmesi burada tabi! görülmektedir. 

Viyana, 18 (Hususi muhabiri • 
ınizden) - Orta Avrupa meselesi 
hakkında İngiliz gazetelerinin if • 
şaatı burada heyecan uyandırmış· 
tır. Bilhassa .Labour Monthby> 
mecmuasının İngilizlerin dünya • 
nın yakın istikbali üzerinde güt • 
tükleri siyaseti ifşa eden yazısı bu 
heyecanı bir kat daha arttırmıştır. 
Bu ifşaat mübalağalı görülmekle 
beraber bazı durbin siyasilere gö
re ihtimalden de uzak görülm" • 
mekled.r. Bu diplomatlar: 

mesi gelmektedir ve Almanya bu 
arzusunu sık sık bilvasıta izhar et· 
miş bulunmaktadır. İngiltere, Al· 
manyanın bu yoldaki arzularını 

tatbik sahasına çıkarılmasına filen 
mümanaat etmiyecektir. Almanya 
Orta Avrupayı bel'etmiş bir impa· 
ratorluk haline yükselecek, on • 
dan sonra karşısında silahlarını ta· 
mamlamış bir İngiltere bulacaktır. 
Almanya bu vaziyette ya İngiltere 
ile karşılaşacak, yahut ta Sovyet 
Rusy.1 topraklarına doğru genişli· 

ycccktir .• 
Bu diplomatlar şunu da ila\'e tt· 

mektediıler: 

ne yapacak? 
Roma 18 (A.A.) - Meşhur lspanyol maliyeci:erinden Juan March, 

re!akııtinde ispanya Kraliyet taraftarlarından dört kişi olduğu halde 
ayın !O"uncu aünü N3poli'ye çıkmıştır. Burada birkaç ay kalacaktır. 

Madridi bombardı
man devam ediyor 

-- ------
Mermiler, şehrin muhtelif ger
/erine düşerek yangınlar yaptı 

Madrit, 18 (A. A.)- Havas ajan• 
sının muhabirinden: 

mek istiyen birkaç kişinin tevkifi 
neticesinde meydana çıkmıştır. 

Bir komünist 
idama mahkum 

Sofya 18 (HususJ) - Bulgaris
tanda ay geçmez ki bir komünist 
matbaası, teşkilatı meydana çıka
rılmasın ve geniş mikyasta komü· 
nist tevkifatı yapılmasın. Yine 
zabıta, iki gün evvel Rayko Jinzi· 
fol sokaj!'ında gizli bir evde koınÜ• 
nıst partisinin ,büyük bir komün:st 
edebiyatı deposunu meydana çı· 
karmıştır. Burada yapılan araıtır· 
malarda, bir Mayısb daıtıtılm ık 
üzere tabedilerek hazırl•nmış 
10,000 beı, anname bulunmuştur. 
Ev sahipleri de tevkif edilmişlerdir. 

Zabıta, Fıl:bede de "Nayden 
Gerof» sokağında bir evde gizli 
içtima yapan birkaç komünisti de 
yakalamııtır. 

faki Zagra mahkemesinde büyük 
bir komünıst davasına bakı'mak• 
tadır, lslimye Hap shanesi Mıidü· 
Bod öldüren komüni<t. anarşist 
nrurof, l•limye mahkemesi taüra· 

Dnfıdan idama mahküm edilmiştir. 

Almanya 
Sergüzeste 
Atılmamalı! 

( 1 inci sag/adon dwam) 
Bu müşahitler, Franco'nun şimdiki 
halde muvaffak olamıyaeağ'ı kanaa. 
tını izh•r etmişlerdir. 

Mme. Tabouis'ye göre, hükümet 
mümeı•illerilt> a~ır ve küçük aana· 
yi mümessilleri son zamanlarda 
sık sık Bcrlinde toplanmaktadırlar. 
Bunlar, Almanyanın siyasi bir te
şevvüşten içtinap etmesi ve ispan
ya ile &ür'atle alakasını kesmesi 
lazımgeldi~ine ve vasati Avrupada 
bir sergüzeşte atılmamasına karar 
vermiş.erdir. 

------
Meclise mühim 
Bir layiha 
Veriliyor 

(Birinci sayfadan devam) 
dır. Bunları sıra ile kuvveden fiile 
çıkarmaktayız. Gölcük tersane 
planları hazırlanmıştır. inşaata geç· 
mek için muayyen müe~seselcrle 
görüşmelere devam olunmaktadır. 

Yeni Milli Müdafaa bütçesi 
geçen yılkinden biraz fazladır. Bir 
miktar da tahsisat verilec•tir. 

vonanmanın lak viyui için ya. 
pılan siparişlerimiz zamanında tes
lim olunmak üzere muamele tabii 

sevrini tak p etmektedir.,. 
GENERALLERE TAHSiS EDiLEN 

ARABALAR 
- Vekaletim bıı hususta laıım 

gelen teklifi yapmış bulunuyor. Bu 
iş, bütçenin mecliste tetkık ve mü· 
zakeresi sırasıoda belki de mev· 
zuu bahsolur. 

HARP MALÜLLERi 
- Harp malulleri için tetkikler 

yaptırdık. Bu tetkikler ilerlemiştir. 
Bir karar verilecektir. Eski kanunla 
tekaüt olmuş mili! mücadelede 
hizmet etmişler hakkında da bazı 

tekliller vardır. 

Şark 
Vilayetlerinde 

(Birinci sahifeden devam) 
redir. Yakında teftişlere başlana· 
caktır. 

B~şinci Umumi Müfetf~liğe f.,. 
tanbul Vali ve Belediye reisi Mu. 
bittin Ostünda~ın tayini tasavvur 
edilmişse de 1 tanbul valiliğinin 
ehemmiyeti ve Muhittin Ostünda· 
ğın başarmakta olduzu vazifeler 
ve me•uliyetler göz önünde tutu
larak lı.end;siain htanbulda bırakıl· 

mas1 tekarr;ir etuıi~tir. 

Son pişmanhk 
Malumdur ki Amerika Büyük 

Harp çıktığı zaman tarafsızl~ğını 
ilan etmişti. O zaman cumhur baş· 
kanı olan Wilson, Amerika halkına 
hitap eden bir beyannamesinde 
Amerikalıları yalnız resmen değil, 
kalben de tarafsız olmaya davet 
etm~-t' Fakat 1914 senesi yazındnn 
1917 senesi ilk baharına kadar de
vam eden bu tarafsızlık Amerika· 
nın tedricen itilaf devletlerine do[;· 
ru meyletmesine mani olmadı. ve 
nihayıet denizlerüı 9Crbestisi ye 
dünydnın demokrasi için daha st· 
lim bir yer haline gctirilme~i ba
hanesile Amerıka, Nisan 1917 de 
büyük harbe girdi. 

Geçrn gün bütün Amerika bı.i • 
yük :rnrbe iştirakmin yirminci yıl
dönürr.ü idrak etmiştir. Ve bu ve· 
sile ile yapılan lezalıürler, Ame • 
rikanın harbe iştiraki aleyhine bir 
nümayiş mahiyetini almıştır. BÜ· 
tün gazeteler, Am('rikanın 1917 
senesinde harbe i ştirak ctmckk 
hatfı i~ledi.[, oi tcba. :iz ettiren ya· 
zılar yazmı~larctır. Bir hafwlık g~· 
zete, ckuyucular arasında bir an
ket .)'Dpmış ve aldığı cevapları!! 

yüzde yetmişinde harbe i~tirakin 
hata olduğu bilcıirilmi§tir. Şcrnf -
!erine verilen bir ziyafette o za
man harp aleyhine rey veren m
buslar ve ayan azaları, dogru yolıı 
gördükleri için tebrik edilmişlerdi. 
Wilson hükumetinin bı.hriyc müo· 
teşarı olduğu için harp taraftarı 

olan bugünkü cumhur b<l§kanı 

Rooscvelt bile AmE'fi.kanın harbe 
girmesini müdafaa edememiş, ken· 
disine sorulan bir suale karşı: 

- Bugün daha sulhpervcrim 
demekle baştan savma bir cevaı> 
vermiştir. 

Bu tezahürlere son pişmanlık de· 
nilebilir. Hakikat şudur ki büyüı< 
harbe iştirak, Amerika için bü -
yük 'laya! sükutu olmuştu. 19\4 
senesinde harp çıktığı zam.m Ame
rika kamoyu, buna karşı Hikayz 
kalmıştı. Fakat zamanla Amerika 
sermayesi harbın neticesile alaka
dar olmaya başladı. Amerika ser
mayesi, itilaf devletlerile çok kar
lı bir ticaret yapmış, bu zümreye 
büyük ölçüde para ikraz etıni~\i. 
İtilafçıların harbı kaybetmelerı bU 
paraların da kaybolması demekti 
Bu m>ddi alaka, Amerika halkını 
kandırmak için yüksek bir takım 
prenşipler ile yaldızlandı. Avrupa
daki l" arbın medeniyet ile vah'jd 
arasında bir mücadele olduğu söy· 
lendi Amerikanın harbe girmes' 
bir .nedeniyet ve insaniyet borcu 
c.ldu.~~ ileri sürüldü. Ve harp ba~· 
Jamazdan evvel bile kamoy öyle 
bir hale getirilmişti ki Amerikanın 
harbe iştiraki aleyhinde söz söyle
mek bir Amerikalı için vatan iha
ı. eti sayılırdı. Geçen gün şeref • 
!erine ziyafet verilen bir avuç me
bus, harp aleyhine rey vermekle 
ne b;"ıyük medeni cesaret göstermiş
lerdi? Dün \'atan haini sayılanlar 
yirmi senelik tecrübeden sonra mil• 
li kahraman olmuşlardır. 

Fakat bu son pişmanlığın başka 
bir m&rıası daha vardır. Amerika
nın geçmişte Avrupa işlerine kar
şı takip ettiği siyaset aleyhindeki 
bu tezahür Amerikanın istikbald,! 
takip edeceği siyaseti tenvir et • 
mesi itibarile dikkate şayandır. Gö
rülüyor ki Amerikanın Avnıpa iş· 
!erin~ karışmamak karan katidir. 
Yani Amerika halkının, gerçi A· 
merika halkı, büyük harp çıktığı 
zaman da Avrupa işlmne karış • 
manın aleyhinde idi. Fakat yirmi 
sene (,vvelki vaziyeti ile lıugün r 
rasmda iki fark vardır: 

1 - 1914 harbından nlınan ders. 
- İngiltere silahlarını tamam

layıncaya kadar her hangi bir Av· 
rupa harbinin çıkmasına daima 
mümanaat edecek ve bunun için 
de bazı ihtiras ve arzulara karşı 

ya lakayt, ya tatminkar da\'rana • 
caktır. Bu ihtirasların başında Al· 
manyanın Orta Avrupayı istila et· 

•- İngiltere bütün vaziyete ha -
kim bir siyaset takip etmekte ve 
dünyanın umumi politikasına ken· 
dısine ve kendi hakimiyetine asla 
zarar vermiyecek bir istıkamet 

'"ermekte devam eylemektedir. 
Bugün için her hangi bir ihtilat o
nu asla harbe sürükliyemez, fakat, 
o i•tediği vakit istediği gibi mil
letleri harbe tutuşturabilir. Ha • 
beş harbi, Mısır meselesi. Akdeniz 
vaziyeti. Centilmen itilafı hep bu 
tutumun eserleridir, Orta Avrupa 
bu çıkmazın içindedir ve kendi em
niyetini her ne pahasına olursa ol
sun temin mecburiyetindedir. Şuş· 

nig-Musolini, Hitler·Musolini müliı· 
katları Orta Avrupa için ne yeni
likler ve ne sürprizler getirecek 
tı...)li olmaz_, 

Madrid'in bombardımanı devam 
etmektedir. Şimdiye kadar bom· 
bardımandan 15 kişi ölmi.ş ve 40 
kişi kadar da yarıılanmışt:r. Bü vük 
çapta 3 obüs aynı zamanda Cor· 
tes meclisi binasının yanına düşe• 
rek 9 kişi öldürmü~ ve 31 !<işi 
yarolaınıştır. 

Diğer mermiler şehrin merkez 
mahRllelerino ve bilhassa Puerta 
de sol ve Granvisa cihetlerine düş• 
müştür. lmdad tertibatı süratl• fa· 
aliyete geçmiştir. Bombardımandan 
harab olan mahallelerde Madridli· 
ler müteessir fakat aıabi değildir. 

Madrıd 13 (A.A.) - Hükümet 
tayyareleri ~iddetle Termel'i bom· 
bardıman etmişlerdir. Bir yandan 
bın ki~ilik bir İtalyan gönüllü ka· 
fılesinin çıkarıldığına dair İngiliz 

Avam Kamarasında yapılan isti· 
zahı mevzuu bahseden Jurnale 
Ditalya gazetesi diyor ki: 
Şunu ka!'ıycn beyan ederiz ki, 

22, 23, 24 Mart tarihlerinde mez • 
kfı.r ,limana hiç bir İtalyan gemisi 
girmemiş ve 25 Martta da ancak 
bir İtalyan hastahane gemisi liman 
açıklarında demirlemiştir. 

Beşinci Umumi Müfeltişliğe bir 
generalın seç·lmesi muhtemel ol. 
duğu gibi . Ankara Y~lisi ~evzat, 
lzmir Valisı Fazlının ısımlcrı de bu 
meyanda zikredilmektedir. 

Geçen haftaki tezahürler göster • 
miştir ki bu çok ehemmiyetlidir. 

2 - 1914 senesinde AmerikaoıJl 
harbe iştirakine mani olacak ted • 
birler alınmamıştı. Bugün Amerika 
1914 ile 1917 arasında kendisini 

bayraklarile donatılacakt.r. Misa· 
iirler şerefine Başvekil Köse İva -
nof bir öğle ziyafeti verecektir. Mi· 
safirler, saat 16,5 da buradan eks· 
presle İstanbula hareket edecek -
lerdic. 

Polis, Franco Madrid'e ırirdiği 

uman neşredilmek üzere bir be. 
yanname hazırlayan 55 kişilik gizli 
bir teşekkülün azasını tevkif etmiş
tir. Bu teşekkül isi ıaflarına geç-

YENi TEFRİKAMIZ 

ayat denen oyun 
Bulgarların da Balkan paktın:ı 

girmeleri ile antantm son açık ka
pısı da kapanmış ve bu suretle Bal· 
kanlar yekpare bir sulh kayası ve 1 
kuvvet kaynağı olmuş olacaktır. Hayatı bUtUn açıklıAı ve çıplak· 

Arnavutlukla Yugoslavya arasın- lığı ile ortaya koyan ve insanlığın 
daki ihtilafların da Romada ay so- iç yüzünü tahlll eden realist bir eser 
nunda Doktor Stoyadinoviç ile ç b / 
Kont Ciano arasında cereyan ede· arşam a günü baş lYOTUZ 
cek görüsmeler esnasında halli 1 Yazan : Nusret Sofa Coşkun 
muhtemel görülmektedir. , iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia;iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Bu gazete müteakiben Fransa ve 
Sovyetler Birliğinden mütemadi -
yen hukümetçi İspanyaya gönüllü 

ve harp levazımı gönderildiğini 

yazmakta ve bilhassa Fransız tay • 

yarelerinin nasıl verildiği hakkın
da mufassal malümat ita etmekte • 
dir. 
Dığer taraftan 28 ve 30 Mart ta

rihlerınde Marsilyadan dcy~tril • 
miş olan gönüllüler üç grup halin· 

de İspanyaya geçmişlerdir. Nisa;
nın ilk günlerinde de dört İspan -
yol bir Yunan ve bir Fransız va • 

puru harp levazımı ile dolu olarak 
hükümetçi İspanyaya gitmek üze· 

Beşinci Umumi müfettişli~in Hazi. 
randan ilibaran isşe başlayac•~ı 
söylenme~Ledir. Bu yakınlarda Q. 
mumi müfettiş tavi'l edilecektir. 

re Marsilyadan hareket etmiştir. 
Loıi<lra, 18 (A.A.) - SaLiliiyet • 

tar ,,, hafilde, İspanya'daki dahi
li harbı d.ırdurmak üzere Latin A· 
merika hükümetlerinin yardımını 
temin etmek üzere, bu memleket • 
!erin üzerindeki nüfuzunu kullan· 
mağa davet eyliyecekleri hakkın • 
daki şayıalardan Paris ve Londra 
nın haberleri olmadığını bildirmek- . 
tedirler. 

Almeria 18 (A. A.) - Bir Asi 
tayyaresi. 5 bomba atmıştır. Bam· 
bardıman neticesinde beş çocuk 
ölmü, bir kadın yaralanmış ve iki 
ev harap olmuştur. 

harbe sürükliyen bir tak•m pren · 
sipleri bir tarafa bırakarak taraf· 
sızhk kanunlaı yapmıştır ki bun
lar Amerikanın lıarbe iştirakine 

karşı büyük garanii teşkil etmek· 
tedir. 

Ahmet ~UkrU Esmer . ..................................................... .. 
Kral Faruk 
Pariste 

Paris 18 (A.A.)- Mısır Kralı Fa• 
ruk buraya gelmiştir. iki gün son• 
ra Londraya hareket edecektir. 

Rekor geri kaldı 
!stres, 18 (A.A.) .:.. Yüıbaşı Ros

si, 5.000 kilometrelik sürat r~kO• 
runoı pazartesi sabahına talik et• 
miştir. 
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F 1 K R A: 
Şehre bakarken •• 1 Şehöır Ha~eırDeıröl ~~~,~~~~~: 

Belediyede 
Maaşlar 
Artıyor! 

Arkada~larlo Belgrad'ın Çankayası üstiindeyiz. Kral Aleksandr ~endi 
sarayı içinde Topcider (eski lopçu deresi) yukarısındaki bu tepeyı seç
tijtiuden, ı-eni mahalleler oraya doğru inkişaf etti. Bizim Yenişe~ir ve 
Çankaya ile bır farkı var ; Nizam ve düzen yalnız ön caddede dejtıl, her 
taraftadır. Binaların tepeiinde kaçak kat çirkinliği yoktur. 

Bir başka farkı dah• ,ar: Mimarlar, modern üsiiib içinde, Yugoslav 
milli tipini aramaktadırbr. Eğer üçiıncü bır fark da görmek isterseniz, 
bahçelerin bahçe mimarları !~rafından yapıho ev sahiplerinin keyif ve 
zevklerine göre tabiatın bozulmamış olmasıdır. 

•Arkadaşlarla tepeden şehre doğru bakarken, hep Ankara mukayese
lerini yapıyorduk. Burası dahi son on, onbeş sene içinde alıp yürümü~· 
tür. 1912 Belgrad'ı bir balkan kasabası idi . Seyretlijtimiz !lclgradsa, bır 

Avrura şehri başlangıcıdır. 

Anbradan ne Y.adar büyiik olduğu halde başlanll'IÇ kelimesini kul• 
lanC:ığıma dikka! ediniz. Bu şehir lstanbulda henüz başlamamıştır: An· 
karada ise temel katıu; biru geçti. 

- Bakınız, dedım, Ankaraya benzer veya benzemez birçok şeyler 
sıörüyoruz. Faksı hıçbir tarafta ... 

Nanılmamak için elrafımıu bakıodı'<. 
- Hiçbir tarafta dağ mahallesinin kerpiç yıjtınları yok, Halbuki 

burdda da iş\i var; burada da fakir v•r; aç var; çıplak var .. 

Çünkü bizim Ankara kalesini (onun Cebeciden sıürülen eşsiz ~ilüeti 
de nihayet bu kerpiçlerle tahrip olunmuştur!) evet, onu, arkadan onden 
bürüyen mahalleler, Asyal'dirler. Avrupa, Balkanları tamamen kaplamı; 
deailse de, Asya Balkanlardan tamamen çekilmistir, Her yerden ve her 
Ş_eyden Asya'yı sıiderelim. 

Fatay 

POLİS 

Yumrukla adam öldürülür mü? 

Damat, kayınvaldesini 
döverek mi öldürmüş! 

-------~---

Ceset, 
• • 

vaziyetin teshil edilmesi 
morga gönderiliyor ıçın 

Küçük çekmeceye ~iıbi Froz kö
yünde şüpheli bir ölüm vakası ol
muş ve Adliye işe el koymuştur. 

marada oturan Alberin 2 yaşında
ki Kotsi adlı oğlu, evin üç metre 
yüksekliğindeki penceresinden dil· 
şerek yüzünden yaralanmıştır. 

Cam silerken ayaOı kırıldı 
Balat kilisesinde hademe Zen-

bo kilise camlarını silerken mer • 
1 divenden düşmüş, sağ ayağı kırıl· 

mıştır. 

Hazlrancan itibaren Be· 
lediyede yeni bazr •••· 

klllt kurul•cak 
Hazirandan itibaren Belediyede 

yeni bazı teşkilat yapılacak ve Be

lediye ınüdürlerinden bazılarının 

maaşlarına zamlar yapılacaktır. Bu 

arada memurin müdürünün maa • 

i• yüzde on beş nisbetinde çoğal· 

tılacak, Muhasebe Umum Müdii· 

rünün maaşı seksenden doksana ve 

İktısat İşleri Müdür Muavininin 

maaşı 45 ten 55 e çıkarılacaktır. 

Münhal müstahdemin Şubesi 

Müdürlüğüne birisi tayin edilecek 

eski hesı.pların takip ve tasfiyesi 

için ye.ıi bır büro kurulacak, mu· 

uzene işlerinin ehemmiyet ka • 

sanması hascbile bir muvazene tet

kik bürosu tesis edilecek, tahsilat 

i§lerinc de ehemmiyet verilmek 

üzere Belediye vergi şubeleri tak
vıye olunacaktır. 

1eakalorya imtihan· 
larına vakitsiz mi 

başlanıyor? 

lmtıhanların 26 Ntaanda 
yapılacaöı talebeye 

tebliğ olundu 
lsıanbuf sanat mektebinin be· 

şinci sınıf Bakalorya imtihanlarına 
26 Nisan Pazartesi günü başlan• 

ması için emir gelmiştir. Emir bu 
sene mezun olacak talebe ye leb· 
liğ edilmiştir. 

Yapılan iddiaya göre damad 
kaynanayı öldürmüştür. Froz köyü 
sakinlerinden Ramazan uzun zaman. 
danberi kaynanasile geçinmemck
tedir. Evvelce adliyeye kadar sÜ· 
rüklenen bir kavga mevzuu geçen 
gün aralarında tekrar alevlenmiş 

ve yeni bir kavgaya sebep olmuş
tur. 

Alac•k böyle latenlr mi? 

Açık Söz: Mezuniyet imtihan• 
farına daiıa bir iki ay vardır. Böyle 
oldujtu halde bnkaloryanın 26 Ni. 
san olarak tayini, imtihana gire• 
cek talebeyi çok müşkül vaziyetle 
bırakmış olacaktır. Aynı zamanda 
bakaloryanın lasıl~sız devam ede. 
cetı söylenditine nazaran bu müş• 
killi! daha büyük bir ehemmıyet 

almaktadır. Bu yüzden biı· çok şi• 
kAyetler yapılmaktadır. 

Tahtakalede oturan Balıkçı Meh
met, Bahç~kapıda 3 numaralı ter
zi Kirkorun dükkanına giderek 28 
!ıra alacağını istemiş, terzi verme
diğinden Kırkoru dövmüş ve dük

kanda bulunan müşteriye ait üç 
caketi alıp gitmiştir. Suçlu yaka • 

Kültür idaresinin bu cihele dik· 
kat nazarını celbederiz. 

Soruyoruz? ~/ 160 mektep 
lstanbula 
Az geliyor 

Mümkün olmazmı? 
Bir okuyucumuz şik!yet edi• 

yor ve diyor ki: 
Kalabalık bir yerde bir simitçi 

fazla tehacüm ve talep karşı• 
sındı, her yerde 60 paradan faz
laya satılması memnu ve ekmek 
iib narba tlbi olan, hatta bir 
çok yerlerde de birer kuruşa 

ıatıfan simitleri önce iki kunı.t•ı 
sonra yüz paray• satmajta baş
ladı. Bir poğaçacı, yüz paralık 

pojtaçaları beş kuruşa, kağıt 
helvacıları yüz pualık kAjtıt bel· 
valarını beş kuruşa, sucular, 
terkoı suyunu kırk paraya, baltl 
atlmış paraya sabyorlardı. 

Yirmi kuruıa satılan Sakız 
leblebisinin kilosunu altmıştan 
satmıya başlayan bir fıstıka da: 

- E~er böyle i'Ünler olmasa 
biz acımızdan ölilr üz, diye, hiç 
çekinmeden, fırsat düşkünlüğü. 
nfi yüzümüıe karşı ilin etti.,. 

Bir tesadüf olarak diter bir 
okuyucumuz ıöyle yazıyor: 

"Perakende alışverişi yapan 

1 

kenar mahalleler ahalisi, bakkaL 
lar, kömürcüler, sebzeciler elin
den nefer çekmekteyiz.En kötü 
malıen iyi cinsi mal fiatına aldığı· 
mız gibi tartısında da aldanıyoruz. 

Halla, kenar mahallerde değil, 
lstanbulun köbe~i sa}'ılacak şu 
Çenberlita~ta bile, beş kuruşluk 
yoğurt, dörtte bir ekmek, yüz 
paralık pe)·nir alanlar, yüzde 
:;irmiden kırka kadar aidanıyor. 
Bu, her şeyde böyle ... ,. Şimdi 
bız söylüyoruz: 

Küçük esnafın daha sıkı bir 
konlrola tabi tutularak hileleri 
sahil olanların büyük ve ehem
miyetli cezalara çarpılmaları; 
böylelikle de, asıl korunma11 la· 
zımgelen fakir halk tabakasının 
göt göre aldanmalarının önüne 
geçilmesi acaba mümkün olmaz 
mı? 

Ve soruyoruz 1 

Neşriyatı mızın 

isabeti 
Badema haatenerer öQle 
den sonra da muayene 

yapacaklar 

937 bütçesine yeni mek· 
tepler için yüz elll bin lira 

tahsisat kondu 
Son on yıl içinde şehrimizde ye-

niden 150 mektep yapılmış veya sa

tın alınmıstır. Buna rağmen şeh • 

· rin mektep ihtiyacı tatmin edile

memektedir. 937 bütçesine 110 bin 

lira f;.)nulmuş olup bununla yeni 

mektepler yapılacak veya yeni bi

nalar satın alınacaktır. Bundan baş

ka, müteakip dört yıl bütçesine de 

bu iş için en az yüz yirmişer bin 

lira konulacaktır. 

Bu suretle beş yıl içinde bir ta

raftan İstanbuldaki mektep bina· 

ları kemiyet itibarile çoğaltılacak, 

diğer taraftan da yavaş yavaş mek· 

tepler, sıhhi ve fenni şartları haiz. 

binalara taşınacaktır. 

---·---
Daimf bir 
Numerotaj 
Sürüsü kuruluyor 

BUro Hazirandan itiba· 
ran faaliyete geçecek 

Her beş yılda bir yapılan nüfus 

sayımından evvel numerotaj ya • 

pılmaktadır. Fakat o zamanlar ya

pılan bu ıi dar zamanda güçlükle 
bitirilmektedir. Çimkü bu aradaki 

bu uzun fasıla esnasında yeni bina

lar yapılmakta veya yeni arsalar 
çıkmaktadır. 

Bunu gözönünde tutan Belediye 

hazirandan itibaren Fen Müdür-

lüğüne bağlı daımi bir numerotaj 
tür osu k urm~ya karar vermiştir. 

Bu büronun emrinde çalışacak 

ır.üslahdemler şehri mütemadiyen 

sı,mt semt dolaşacaklar ve yeni ya
pılan binalarla evvelden eksik kal-

mış olanlara numara koyacaklardır. 
Bundan başka geçen numerota

ja ait masrafın halktan tahsili işi 

henüz ı:>aşarılamamıştır. Bu res -

Ramazan kayınvalidesi Ayşenin 
üzerine yürümüş ve yumkuklamış· 

tır. ihtiyar bu yumruk neticesi ba· 
yılmış bir müddet sonrada ölmüş• 

tür, HAdise yerine giden jandarma 
kumandanı ve müddeiumumi cese• 
din morga kaldırılmasına lüzum 
göstermiştir. Vaziyet morgun rıı• 

poruna göre anlaşılacakbr. 

Kumarbazlar yakalandı 

Şehir hastanelerinde salıahlurı 
lanmış ve caketler geri alınmıştır. yapılmakta olan muayenelerin öğ-. 
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min tahsil edilmediği mıntakala • 

rın bir listesi çıkarılmış ve dün Be· 

ll•diye şubelerıne gönderilmiştir. 

Aksarayda Millet caddesinde 53 
numaralı Nesimin dükkanında ku· 
mar oynadıkları görülen Şevket, 

hmail, E~ad yakalanmışlardır. 
Yokluktan istifade etmı, 

Kalyoncu caddesinde 68 numa· 
ralı dükkanın sahibi olan Hacı 

Şevkinin memlekette. olmasından 

istif adc eden Reşit namında biri 
dükkan kiracısı Halilden 20 lira 
aldığı iddıa edilmiş ve •uçlu yaka
lanmıştır. 

Kendi dilfen ağlamaz 
Mecidiye köyüne gitmekte olan 

Agobun idaresindeki 153 numaralı 
motosiklet Osmanbeyde kaymış ve 
Agop yere düşmüştür. Dizinden 
hafifçe yaralanmıştır. 

Abideyi görmlyen ,oför 
Karaköyd<! Karabiber sokağında 

oturan şoför İsmailin sarhoş olup 
idare ettiği 1833 numaralı otomo • 
bili Taksimde abidenin bahçesinı 

\iğniyerek abideye çarpmıştır. O
tomobil hasara uğramıştır. 

Yangın ba,ıangıcı 
Alemdarda Çatal çeşme sokağın

da 15 numaralı dükkanda kundu
racı Hikme: gaz ocağını yakarken 
benzin parlamış . dükkan tutuşmuş 
ise de söndürülmüştür. 

Mütevazı hırsız 
Karagümrükte Nesılşah sultan 

mahallesınde baston so~ağında 24 
numarada oturan Vardana ismin • 

deki kadının evde bulunmadığı bir 
sırada, sabıkalı Cavit evine gir • 
miş, üç kat çamaşır vesairesini çal
mıştır. Hırsız yakalanmıştır. 

Huy canın altındadır 
Sabıkalılardan Çamur Şevket 

sarho~ olduğu halde Balıkpazarın
da Neşetin kahvesine giderek bila 
S<ıbep masayı kırdığından yakalan· 
mış ve yapılan aramada üzerinde 
iki bıçak ve 2 kadeh ve bir de kah
ve fincanı çıkm1ştır. 

lkı ya,ında çocuk dUttU 
Galatada Emek sokağında 15 nu-

e en sonra a yapı masını lsteınış 

1 k ld Bu resmin önümüzdeki haziran • 

1 KÜÇÜK HABERLER azası o u tik. Haydarpaşa Nümune hastane. 
Evvelki gün saat ikide mektep. sinde sabahları yapılmakta olan dan evvel tahsil edilmesi temın e-

l ten çıkarak Maltepe istasyor.una polildiniler bugünden itibaren 
0
-,_ dilecektir. * 12 mahalleden ibaret o an 6 ____ _ 

gitmekle olan Maltepe atış mektebi leden sonra da devam edecektir. z hl 1 k 1 1 Beyog"lu merkez nahiyesinin on e rl gaz urs arr ça ,,. 
talebesinden yarsubayların Dindik· y mahallesinin kadastrosu bitiril • alnız curnartesı günleri öğleden 1 d d" 

mek üzeredir. Geriye kalan ikı ma
hallenin kadastrosu Mayıs nihaye-
tine kadar bitırilecektir. * Sümer Bank Umum Müdürü 
Nurullah Esal Sümer şehrimize 

gelmiştir. 
* Hapishanedeki mahpusların 

mevcudu fazla olduğundan bir kıs
mı başka hapıshanelere nakled\le
cektir. * geçen sene olgunluk imtihan
larında bir dersten muvaffak ola -
mıyanların imtihanlarına 26 Ni • 
sanda başlanacaktır. * Borsada İngiliz lirasının kıy • 
meli yükselmektedir. * İktısat Vekaleti sanayii mura
kabe için yeni kanun projesi ha • 
zırla maktadır. * İzmirde Kemal isminde 13 
yaşında bir çocuk uygunsuz hare
ketlerınden gücendiği annesi He· 
dıyeyi tabanca ile vurmuştur. Ka
dın ölmek üzeredir. * Adliye sarayının yakında in
jasına l.aşlanacaktır. Tahsısat ha
zırlanmıştır. * Bulgaristanın eski İstanbul 
başkonsolosu Vançef, Ankara se -
fareli müsteşar lığına tayın edil • 
miştir. * Hatay yasa komisyonu mü • 
zakerelerine iştirak edecek olan 
murahhas heyetimiz bu akşamki 

trenle Cenevreye hareket edecek
tir * Zonguldaktan turfanda çelik 
gelm!~tır Kilosu 280 kuruştan sa
tılmaktadır. 

* Be:ediye otobüs getirtip iş • 
letmeğe hazırlanmaktadır. Otobüs
lerden fiimrük resmi alınmaması 

için Ankarada teşebbüsata girişil • 
ıniştir. * Gı; zi Köprüsünün dubalan 
Almany:ıda ambalilj edilmektedir. 
Bunların montajı Balat atölyesin • 
de yapılacaktır. 

leri iki otobüs, şolörleı-in yarış be· k ma arına evam e ıyor 
•onra muayene yo lur. Haseki kadın hastahanesınde vesi yüzünden biribirile çarpışını~ 

önde bulunan lskonurı id&resindcki Demlryolu tacire si çok doktorlar ve muallimler için açılan 
otobiıse çarpan Mehmed Alinin zehirli gaılardan korunma kursları 
. idaresindeki otobüs, köprüden ucuzladı nihayet bulmuştur. Önümüzdeki 

Devlet Demıryolları Avrupa hat- h fl r da zacılar ı'le k .. u"k tren yoluna yuvarlanmıştır. a a zar ın ec uç 
Otobüsün içinde bulunan 17 ki· tı banlıyösunda 23 Nisandan itı - sıhhat memurları için yeni kurs 

şiden Muzaffer, Daver ve Ahmed haren çok ucuz tarife tatbik edile- açılacaktır. 
ağır, Zeki, Hikmet, Kemal, Türkan, ceklir. En uzak mmtaka olan Kü - -·--
Ahmed, •e Bayaz;tla polis ınemııru çukçekmece ve Fforyaya gidıp gel- frengi mUcadele teşkllltı 
hafif surette varalannıışlardır. taramasını bitirdi 

me bılet ücreti üçüncü mevki 14, 
Yaralılar Haydarpaşa hastahane· Bartın (Hususi muhabırımizden): 

ikınci mevki 20, birınci mevki 30 sine kaldırılmışlar, şoförler nezaret Frengi mücadele teşkilatı, şehri-
ve •Orgu allına ı.lınmışlardır. kuruş olarak tesbit edılmiştir. Yal- mizde ve kazamız köylerinde tara· 

--- nız gıtme ve yalnız gelme bilet üc- mayı bitirmiş, tedaviye başlamıştır. 
lzmlr evkaf mUdürU retlerınde de yüzde ellı tenzilat ya- Mücadele mınıakasına dahil olan 

Edirne evkaf müdürlüğünden iz• pılmıştır. Safranbolu kazasının Ulus nahiye. 
mir evkaf müdürlüj!"üne tayin edi· B sinde de ıe.ı.ilat hekimlerinden Dr. undan başka üç aylık, bir aylık .~ 
len Bay Esad Serezli yeni vazife· Abbas Arslantepe ile Dr. Bahri 
sine başlamak üzere lzmire hare• ve on beş günlük karneler de ih - Pelit tarafından taramaya başlan. 
ket etmiştir, das edılmıştir mıştır. 
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Umumi müfettişlikle
feyizli • 

rın 

Beşinci umumi müfettişlik kuruluyor. Umuınr müfet• 
!işliklerin faaliyet ve randımanlarının bir kısa 

tarihini yapsak ve gözden geçirsek evvela varacağı· 
mız netice, salahiyetin tevziinden kısa zamanda bü
yük ve faydalı eserler alındığı olacaklir. Diyarbekir 
ınerkez olmak üzere kurulan birinci müfettişlik, bir 
iki yıllık çahşmaksile, hükumetin dikkat nazarını ce!. 
betmiş ve bu teşekkülden baklenen gayenin üstün 
bır netice) le tezahürü karşısıııda teşkilatın bütün 
yurda teşmili muvafık fôrülmüştür. Başvekil ismet 
lnönü ve dahiliye vekili ve parti genel sekreteri 
Şükrü Kaya, mecliste .-ski ınuhtelif beyanatlarında 
umummi müfeltişliklerclen alınan büyük neticeleri 
zikretmişler ve bu idari ı.şekkülün memleketin inki· 
şal ve tekl!mülü üzerinde ne büyük semereler ver. 
diğini ehemmiyetle kaydetmişlerdir. 

Nitekim müteakiben Trakya umumt müfettişliği 
yani ikinci umumi müfettişlik ihdas olunmuş ve bu· 
nu üçüncü ve dördüncoü takip etmiştir. Şark vilAyet• 
!erinin geniş hududu üzerinde Qç umumi müfettişlik 
faaliyet halindedir. Ancak ıı-erek mülki taksimat nok. 

neticeleri 
tasından ve gerekse •eri müdahale ve yerinde faali• 
yet ıcapları bakımlarından ve bilhassa anayurdun en 

uıak semtlerıni, bütün yurdun inkişafını takip edebi· 
lecek hassasiyette idare ve tedvir noktasından bir 
unıumi müfeltişlijtin daha ihdası lüzumu basıl olmuş 
bulunuyor. 

Beşinci umumt müfettişlik şark hududlarımız üze
rine serpili vilayetlerimizden bir kaçını faa!iyet budu· 
du içine alarak yeni bir idari teşekkül olacaktır. 

Gerek emniyet noktaıınden ve gerekse imar, 
köylerin kalkınması, viliyct büdç.•lerinin tevzini, 

kültürün tamim ve inkişafı, şehir, ka.aba ve nahiye. 
lerin ümran ve terakkisi noktaları:ıdan mesaisinin 
hedeflerini tayin eden umumi müfettişlikler, teşkilat 
kanununun en feyizli tatbiki örnekleridir, 

Bir taraftan da idare adamı petişlirmek noktasın· 
dan umumi müfettişlikler çok büyük ehemmiyet al. 

mıştır. 

Hatice Hatip 

caklıyor. Dostluklar vardır ki mu
ayye'l menfaatleri hesaba katan 
bir takım mukaveleler yahut nük
sedccek olan ihtilafları yatıştıran 

bir takım mütarekelerdir: Türk · 
Yugo,Jav dostluğu böyle değildir. 
Atatürkle Kral Aleksand'rın ebe • 
di el sıkışları altında nice asırlık 
tarih hiitıraları ile yuğurulan bu 
dostluğun esas dayancı tabiilik ve 
hakikiliktir. 

Topçudercdeki askeri kulüpte, 
Belgradın resmi hususi başlıca şah
siyetlerini bir araya getiren ak • 
şam yemeği ve suvare İsmet İnö
nünün ziyaretini şen havasına büs · 
bütün sindirdi: Artık onu herkes 
tanıyor. Kendisini sevdirmesini bi
len İsmet İnönü, insan sevmesini 
bilen asil ruhlu bir cemiyet için
dedir. Yugoslavyanın ondan gizli 
hiçbir şeya olmadığı gibi, 
Yugoslavların ona kapalı hiç 
bir kalbi yoktur. Dolaştığı her 
yerde halk yığınlarının şevki tah
minlerimizi aşıyor. 

Belgrad misafirperverliğinin i -
kinci gecesi burada elçilerin duva
yeni ve Belgradın şüphesiz en çok 
tanınan ve takdir olunan yabancı 
şahıslarından olan Haydar Akta • 
yın suvaresile kapanıyor. Türk el
çiliğinin herkesin severek koştuğu 
kabul resimlerinin hususiyetine İs
met tnönünün hazır bulunuşu unu
tulmaz bir hiitıra olarak bağlam • 

yor. ı:!elgradda bir Türk evinin ol
mamasına İnönünün daha uzun 
müdd~t razı olmıyacağını öğren • 
mek bizi sevindiriyor. 

Bugün tekmil gazeteler Opknaç, 
Avcla ziyaertlerinin resimleri ,.e 
tafsilalile doludur. Oplenaç Yu -
goslav hiined~nının mezarları bu· 
lunan dağ hasıdır. Burada muaz -
zam denebilir bir kilise inşa olun
muştur . İsmet İnönü Kral Alek • 
sandrm pek yeni olan mezarı ba· 
şında, onun pek taze oian hiıtırala
rile mahzun, bir müddet eğildi. 

Oplenaç Sırbistan hürriyetinin be
şiğin~ bakıyor. Ve gidip gelirken 

h3.ncdrın1n l:urucust1 T{ara Jorjur. 
köyünden geçiliyor. Avala tepesi 
ise meçhul Yugoslav askerinin anı
tına !:osredilmiştir. Uzun zaman • 

danber! ordunun vasıtalarile ça -
lışılm&kta olan bu muhteşem anıt 
beşyüz bin Türk lirasına mal olu
yor. )/.e~l>ur Hırvat heykeltraşı 

Mestroviç'in sekiz heykelinden be
şi ye:'ne konmuştur. İstanbulda en 
iyi anıt yerini arıyanlar acaba Çam 
Jıcayı düşünmüyorlar mı? 

F. R. Atay 

Bulgar heyeti Atinad:ı 
Solva, 18 (Hususi ) - Yunan 

Ün versitesinin 100 ncü yıl dönümü 
bayramında hazır bulunmak için 
ıreçen gün A~inaya giden Bulgar 
Universilesi heyetinin arasında 
halkçı so•yalist partisinin . önderi 
ve Bulgari•tanda faşistliğ-i terı.sil 
eden profesör Aleks•ndr Ç~nkol'ta 
bulunmaktadır. 

Leh Başvekili Bükreşe 
gidiyor 

Bükreş. 18 ( Hususi) - Leh 
Başvekili, Romanyanın büyük mırı 
bayramına tesadüf eden 8 H.ızi

randa Bükreşe gidecektir. 

KakltUllısyon konferansr 
iyi gidiyor 

Montrö, 18 (A.A) - Kapitülas. 
yonlar konfernnsının ilk haftası 

zarfında esen samimiyet havası, 

ihtilaflı noktaların halledi'eceği 

hakkındaki ümitleri kuvvetlendir• 
mektedir. 

Encümenlerin, pazartesi günü 
toplandıkları zaman, Fran"z mu
rahhasları makhyman8 tarafın:lan 

muhtelit mahkemelerdeki ecnebi 
hakimlerin Mısır'lı hakimler tara. 
fından islihlaf edilmesi hakkındaki 
tekli!;ni kolayca kabul edecekleri 
2annedilmektedir. 

Adanaya amele ya§ıyorl 
Adana (Hususi Muhabirimizden)

Son hafta zarfında M•latya ve El. 
azi~den şehrimize, ova ·la çalışmak 
üzere amele gelmektedir. Her gün 
adedi biraz daha artan amele çalı. 
şılacak mıntakaya gidiyorlar. Dün 
de (126) amele daha geldi. 

Bartın'da domuz avı 
Bartın (Hususi muhabirimizden): 
Bu seneki domuz mücadelesi 

sona ermiştir. Ziraat idaresince 
tertib edilen sürek avlarında 700 
domuz, 4 kurt, 7 ayı, 3 porsuk öl· 
dürülmüştür. Bu iş için köylülere 
40 liralık barut ve kurşun dağı• 
tılmıabr. 
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l Krahn son sözü ne idi? 

\ Yugoslavyanın 
bin kişilik ordusu 

148 
var! 

NE UMDU NE BULDU? - --
Kral Aleksandr hayata gözle
rini kaparken " Yugoslavyayı 
muhafaza ediniz!,, demişti. 

Yazan : Perihan M. Dalkıhç 

Necdet elindeki iazeteyi fırlattı 
atb, canı sıkılıyordu. Bir milyoner 
otlunun canının sıkılması şaşılacak 
şeydi. O ne isterdi de yapamaıdı. 
Kadın mı? Püf,ırözünü kırpb mı el· 
lisi. Para her şey Allah ona her 
,eyi vermi~li: Güzellik, sıhhat rcnç· 
lik. .. 

Fakat işte canı sıkılıyordu. Onu 
ne saloıılaruı ihtişamı ne ıı;üzel 
kadınlar etlendiriyordu. 

Onda eksik bir şey vardı. Evet 
kalbi boştu, kendini yalnız hissedl. 
yordu. Otuz yaşına kadar yüz bin· 
!erce her sınıftan kadın tanımıştı, 
fakat hiç birini sevememi~li. Zaten 
semıete vakit kalmadan hepsin· 
den hevesini almıştı. 

Ev onu sıkıyordu, sokata fırla. 
!adı. Ne şoförün otomobilinin kapı:• 

sını açmasına ne de Beyotluoun 
';ekici şıişaasına aldırmadan yürüdü 
yürüdü ... 

Yoruldutunu hissetti~i zaman Be· 
yazıtta oldutunu anladı. Bir taksi· 
ye atladı : çek Beyoğluna 1 

Şoför biraz kaçırmıştı herhalde. 
Ağzında bir şarkı geveleyip duru• 
yordu. Otomobil sallandıkça Nec• 
detin kulağına şoförün şarkısı çar• 
pıyordu. 

•Eminem kögiln yılılızı Emlnam 
sena ıet1glmi digemım. 

Necdet vestiyere pardesilsünü ve· 
rirken ağzında bu mısraları tekrar. 
lı yordu. Buna kendi de şaştı. O ki 
ömründe alaturka musiki duyma• 
mışh .... 

* Necdet Gülcemal \'&purundan Is• 
tanbulun silinıresinl seyrederken 
düşünüyordu. Hey Necdet hey seni 
bu Anadolu seyahati heyecanlan
dırsın? 

Ba seyahati ale!Ade biri gibi ya• 
pacaktık. Şimdiden heyecanlar için· 
de şirin köylerin, konforsux fakat 
tem.z otelleri ve insanlarını düşü• 
nü yor seviniyordu. Sanki aya gidi· 
yor ve yabancı insanlar ıörecck 
hissine kapılıyordu. 

Ay denizin içinde şırıl şırıl yı. 
kanıyordu. Necdetin şimdiden sı
kıntm lleçmişti. Birden gözleri bi
raz ötede parmakhğa dayanııq 
denizi seyreden bir kızı rördü. 

Şımdi Transatlantik vapurunda 
olsaydı bir kız onu hiçte allkadar 
etmezdi. Fakat Anadolu vapurun• 
da her iş detişiyor. 

Necdetin tarumadıtı alemin kı• 
zıydı bu. 

Eelli ctmedeıı kızı tetkike ko
yuldu. Gözleri ay ışığında siyah 
birer kor gibi parıldıyordu. 

Siyah saçlan ıı;erııin örğülerle 
başına sarılmıştı. Saçının ıı;erıı;inliti 
ka~luını yukarıya çekmiştL 

Nelis bir vücut üstünde sade 
lacivert beyaı yakalı bir elbise 
vardı. T .m manuiyle sade bir 
kızdı. 

Necdetin hiç görmediti sade dil
ber bir şark kıziydi. Her halde 
yirmi yaşından yukarı değildi. 

Kızla tanı~mak okadar isterdi ki 
yandı tutuştu. Kim bilir ne başka 
konuşuyordu? 

Eğtr <ski vaziyetinde olsa küstah 
bir lıa<eketle elde etmete kalkışır. 
dı. Halbuki bu karşmndaki küçük. 
ken dadısından dinlediti saf temiz 
çobıın kızıydı. 

Necdet bunları düşünürken kız 
parmaklıktan çekildi ve kamaralara 
doSıru yürümete başladı. Necdet 
ne yapacağıoı şaşırmıştı. Km ko-
lunddü "" ip dur ritme ben seninle 
konuşmaK istiyorum diyemeıdi ya. 

Eirden sevinçle gözleri parladı. 
Demin kızın durduğu yerde küçük 
bir mcndıl duruyordu, hemenfırla. 
dı mendili aldı 

* Ertesi yün Necdet yemeğe indiği 
zaman masalarda akşamki saf ço. 
ban kızını u.radı. Zaten kalabalık ot. 
!l'ıyan salonda onn buluvermişti. 
Temi• plk fiyinmi~ temiz yüzlü bir 
ihtiyar kadınla yemek yiyordu. Bn 
sefer üstünde beyaz gene sade ve 
kap3lı bir elbise vardı. Necdet 
onlara doğru oturmuştu, ıı;etirilen 
yemeği yemiyor onları seyre3iyor• 
du. 

Hiçbir yere bakmadan yemekle. 
rini yiyorlardı. Necdet gece göre. 
mediiti güzellikleri şimdi daha iyi 
görüyordu: kız esmerdi, yüzünde 
tatlı bir kırmızılık \'ardı. Uzunsiyah 
kirpiklerini sık sık açıp kapıyordu. 

Necdet tanıdığı kadınlarla kıyas 
etti. Yüzünde damla boya olmıyan 
bu kız onlara nazaran ne dilber 
ve kibardı. 

Herh~lde taşra eşrallarındandı. 
Necdetin tahminine göre anıı 

kız muadan kalktılar: Önünden 
reçerken kız butuhı siyah ıı;özle. 
rini Necdete kaldırdı, sonra süratle 
ilerleyerek aıınesinc yetişti, 

Çıldırıyordu, ne başka bakışlar 

ne temiz duygu. Ah biraz kızın 
hoşuna aidebilse dünyalar onun 
olıcakb. Bı. hissine kendi de şaştı. 
Hiçbir kadının önünde betcnilme• 
mek aklına ıetmemqti : 

Necdet akılWık etmiş mendili kı· 
zın annesine a-ötürmiiş, bununla: 
emniyet kaıanmı,tı. Ve ahbap ol. 
dufar. 

Bunlar ana kız lstaııbula Adana• 
dan relmişler, fakat latanbulun hali 
lıoşlarına &'itmemiş dönmüşler. 

Necdet de kendini Adanada me• 
mur olarak tanıttı. O da lstanbula 
bir iş için ıı;itmiş ve dönüyordu. 

* Vapurda geçen yedi sekiz gün. 
de Necdet tam masallardaki aşkı 
yaşadı, ne masum fakat ne doyu). 
maz saatler. 

Necdette bil kızın yanında eli 
b;ıfh dursun işitilmemiş şey, fakat 
işte bu yedi ıı;ün içinde kızın an· 
cak elini öpebilmişti. 

Adanada rüzel bir otele indi. 
Ertesi gününü zor etml1 Eminenin 
evine kendini atmıştı. Bu bajtlık için· 
de nefis kuş yuvası ribi bir yerdi: 
Necdet kalbi çarpa, çarpa içeri 
girdi: Emine onu bol kollu sade 
bir köylü clbinsiyle bahçede kar• 
şıladı içeriye girdiler. Necdet bir 
aakız ribl beyaz örtülii kanapelere 
sanki dünyanın ea rüzel mücevheo 
ri1mlş ırtbl bakıyordu. 

Akşama kadar Necdet rüyada 
gibi yaşadı. 

Şimdi ikisi de birbirlerini deli 
gibi seviyorlardı. Portakal, limon 
afaçları altında dünyanın en rlizcl 
aşk sahnesini yaşadılar. 

Romco ve juUette bile bu kadar 
saf ve te.niz bir aşk y14aınamıştılar. 

Necdet kalbi titreyerek eve ıı;ir• 
di. Bugiln Emfoesine izdivaç teklif 
edecekti, onunla reçireceti tatlı sa• 
adet hayabnı diişünerek tltreyor, 
arkadaflannın pşkın fakat kıakanç 
nazarlannı rörür rtbl oluyordıı. 

Emine Necdet! daha qkla fakat 
teessürle karşıladı, ıö:ılerl fl~ti at• 
ladıtı belliydi ı 

Necdet sevfilisiııin röıleriııin 
içine eııdlıeyle baktı. Portakal 
afıçları albna kadar konuş:nad&D 
rlttiler. 

Necdet endişe ediyor, acaba ha· 
kikat Emine üııtünde ne tesir bı· 
rakacajtuu diıfüııüyordu. 

Birden Emine Necdetfa ellerini 
tuttu ta rözlerinin içine bakarak 
.ııordu: 

- Necdet benl hakikaten seviyor. 
musun? Yapacafım fedaklrlıta aş. 
kın llyık an? 

Necdet hiç bir şey anlamıyordu. 
Fak.at Em inenin yaştı gözlerine tıp. 
kı Romeo gibi baktı ve seni sev. 
menin üstünde seviyoruıu Emine 
dedL 

Emine anlatıyordu. Ben çok zen• 
gin ve yüksek bir aileye mensubum 
Necdet, beni rene zenıı;fn bir mil. 
yoner oğluna vermek istiyorlarılı. 

Bense bu dejenere olmuş insan• 
!ardan nefret ediyordum, dadımın 
köyünü ıı;örmek bahanesiyle bu 
seyahate çıktım. Temiz saf insanlar 
görmek iıtiyordum ve lstedifiml 
buraya ıı;elmeden vapurda bulmlli" 
tum. Şimdi anladın mı sevgilim unl 
aileme tercih ediyorum. Çünkü ıe• 
ninle izdivacımıza ruı olmayacak· 
lar, Ben de burada seninle kalaca• 
tını. Ailem servetim, bepsi hepsi 
senıln. 

Bir a1 ıonra aazeleler şu hı· 
vadisi veriyorlardı: 

Zenırinlerimiıden N. Beyin kızı 
Emine ile rene zenginlerimizden B. 
o!flu Necdet bal ayı için Anadolu 
seyahatine çıktılar. 

lllllllJfllltftlllMll•l"'"'"lll lMHlft'91ll'ltllnım"-•••Hllıt.ılflt._ 

KUçUk sanatlar kanunu 
Mecllsln bu devresinde 

çıkacak 

Tic~ret Odasına gelen malümata 
göre, maı angoz. dülger, çorapçı, fa. 

nileci, y=acı, kunduracı, terzi, 
berber, demirci ve saiı:e gibi bir 
çok sanat erbabının büyük bir a· 
18.ka ile beklediği yeni (küçük sa· 

n atler kanunu üzerindeki son tet

kikler de ikmal edilmek üzeredir. 
Bu kabil sanatlerin inkişafı ve &a• 

natkarlarının himayesi maksadile 

hazırlanan kanun, Meclislıı bu dev· 
resinde çıkacak ve hemen tatbiki· 
nQ b~anacaktır. "' ··-

- ---·-- --
Sayın Başvekilimiz İsmet lnönü.· ı 

nün bir haftadanbcri misafir bu· 

lunduğu dost Yugoslavyada gör • 
düğu büyük hüsnü kabul het• Tür· 
l<ün iftiharla anacağı bir hadisedir. 

Bilhassa siyası bakımdan çok 
büyük ehemmiyeti olan bu hadi· 
senin azametini anlamak için dost 
millet hakkında okuyucul:ırırnıza 

biraz malümat vermeyi faydalı bul· 
dum. 

9 Te~rınievvcl 1935 de Marsilya· 
da feci bir cinayete kurban giden 
Kral Aleksandr'ın hayata gözleri· 
ni kaparken son sözleri şu olmuş· 
tu ; 

- Yugoslavyayı rnuhafaıa edl· 
niz .. 

Filhakika Y\lgoslavya büyük ba· 
nisinin vasiyeti bugünkü Yugoslav 
büyüklerinin en büyük düsturudur. 

Bilhassa Yugoslavyanın kıymet• 
li Başvekili sayın Stoyadinoviç hü· 
kılmeti eline aldığı günden bu~· 
ne kad:ır bu prensibi esas tutmu~ 
ve bu maksada erişmek için de 
komşu devletlerle dostluğa bajla· 
mıştır. 

Nitekim son ayda Belgrad, bir 
taraftan Çekoslovakya, diğer taraf· 
tan Rornanyanın, Bulgaristanın, 

Macaristanın ve Yunanistanın dost· 
luğu üzerinde bir mihver olmu~ • 
tur. 

Küçük Antantın içinde büyük bir 
rol oynıyan Yugoslavya 9 Şubat 
1934 den beri Türkiyemizle Yu • 
nanistan ve Romanyanın Balkan 
anlaşmasında ayni müh im me\7 • 
kicl'e bulunmaktadır. Nitekim bu
gün dost milletin başında bulu • 
nanların en büyük emeli umumi 

sulh gerçevesi içinde Balkandaki 
tam ahengi temin etmektir. Ve 
hemen her vesile ile de ~u fikri 
müdafaa etmektedirler .. 

- Balkan Balkanlılanndır. 
Son gl!nlerde de İtalyanlarla an· 

latan Yugoslavya Adiryatik su! • 
hunü de temin etmiştir. 

YUGOSLA VY ANIN ORDUSU 
Avrupadaki erkiınıharplerin .ua. 

mıda iU meşhur söz vardır: 
- Türk ve Sırp ordıısu karfı· 

ilnda durulmaz .. 
Filhakika dünyanın askeri tart· 

hi bu sözü her harpte isbat etmiştir. 
İyi idarecilerin elinde bulunan bu 
orduların girdiği muharebede'iı. za• 
fer elde etmeden çıktığı görülme. 
mi§tir. 

Balkanlarda, Küçük Anlantta 
ve Adriyatik sulbünde mühim rol 

alan Yugo;la\·yanın bugiın 148 bin 
kişilik bir ordusu \'ardır. 

Bundan başka 20 bın kişilik de 
jandarma kuvveti bulunmaktadır. 

Yugoslavyının hazardaki kuv • 
veti 5 kolorcl'udan mürekkeptir. 
Her ordu 3 piyade ürkasıle bir top· 
.çu alayından ibarettir. Bunlanıı 

;yanında iki piyade, dört süvari, bir 
sahra topçu alayı vardır. 

Bunlardan başka orduların harp 
sınıflarile yardımcı sınıfları da tam 
teşkilatlıdıı . 

Zırhlı otomobillerle tanklara pelt 
fazla ehemmiyet verildiği için bu. 

gün Yugoslav ordusunda yüz yir· 
mi zırhlı otomobille bir gaz mü • 
cadele bataryası bulunmaktadır. 

Çok geniş bir hududa milik o • 
lan Yugoslavyada deniz ve kara 
tayyarelerine de li.yık olduğu il" 

lıemıniyet verilmektedir. 
Bilhassa son senelerde hava kuv• 

vetine bütçede fazla yer verildi.((! 
için deniz ve kara olmak üzere tay. 
yare adedi 830 u bulmuştur. 

Maamafilı bugünkü kuvvetini az 

gören Yugoslavya her serıe siliıh • 
!anma içın b!itÇ('sinc ıniıhim mik· 
tarda para ayırmaktadır. 

Mesela 1935 - 1936 bütçesinde bu 
h usu. ta ayrı lmış olan para 1,999 

milyar dinar ı ken 1936-1937 bütçe• 
sinde bu rakam tam 2,309 milyara 
yükselmiştir. 

Yugoslavya bu para ile bilhassa 

tayyare ve zır !ı lı otomobille tank 
tedarik etmektedir. 

Memleketin müdafaası ve iman 
·~1n Ievkalade çalışan Başvekil 
Stoyadinoviç zamanında üç bin ki· 

lometre kadar yeniden demriyolu 
yapılmıştır. 

Bu faaliyet bugün de devam et
mektedir. 

(Hazır ol cenge i•tersen sulbü 

salah) prensipini göz önünde tu 
t.an Yugoslayya bir harp vukuun
da 2,5 milyon muallem asker çt • -karacak derecede hazırlanmıştu•. 

Her sene muntazaman talim IIÖ· 
rerek köylerine giden gençler lh· 
tiyatta bulunmaktadır. Askeri ça· 
ğa gelip talim ve terbiye gör :ıı 
gençlerin asker! bilgiye daha ev • 
ve! vakıf olmalarını temin mak • 
sadıle mekteplerde Sokol teşkil~!t 

yapılmıştır. 

Bu teşkılata giren her mek • 
tepli askeri ders görerek vatan mil· 
dafaasuıı öğrenmektedir. 

Sıhhat Vekaleti On bin lira 
Halkın hastalıklardan kor· Zıncirlerini koparıp Mar· 
unmaaı için brotürler meraya dogru sürüklenmiş 

bastırıp dağıtacak Evvelki akşam limanımızda çı • 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve• kan hafif lodos fırtınası yüzünden 

kaleli halkımıza ve köylüye türlii Alıırkapı açıklarında bağlı bulu • 

hastalıldaradn korunmak usulle • nan büyük bir şamandıra ortadan 
rini göstermek üzere ufak broşür· kaybolmuştur. Şamandıranın fırtı· 
ler bastırmıya başlamıştır. Jlk ola· na yüziinden zincirlerini koparıp 

rak kızamık, kara humma ve tifo Marmaraya doğru sürüklendiği tah· 
broşürleri çıkarılmıştır. min edilmektedir. Deniz Ticaret 

Bakanlık, bundan başka (Kara· Müdürlüğü şamandıranın aranma. 
sinek). (tahta kurusu) ve benzer • sı için bütün Marmara Jnmanlarına 
leri gibi hastalık nakleden haşere· telgrafla malümat verilmiştir. 
ler hakkında da afi ler hazırlamış· Şamandııanın 10.000 lira kıymeti 
tır. vardır. Suların tesirile serseri va • 

Bu levhaların basılması bitince 2iyette dolaşan bu şamandıranın 
trahom ve diğer hastalıklar için ol· bir kazaya meydan vermesinden 
duğu gibi bütün mekteplere ve de korku lmaktadır. 
tren, vapur bekleme salonları, ti· 
yatro ve sinemalar, cadde ve mey· 
danlar gibi umumi yerlere asıla • 
rak halkımızın dikkat nazarları çe
kUecektk. 

Motör açık kalmı, yen· 
gın olmut 

Enıinönünde Tahmis caddesinde 
Hasan Basr!nin 72 numaralı bak • 
kallye mağazasından yangın çık • 
mı~ ve az IJ\iktarda erzak yandık • 
tan sonra itfaiye larahndan sön • 
dürülmüştür. Yangının hava de • 
posuna ait ınotörün açık kalmasın· 
dan çıktı~ı anlaşılmıştır. Mağaza ~ 

dalci malların 12,000 liraya sigorta• 

1ı olduğu anlajılmıştır. Tahkikat 
rapıUııaktillhr. . . 

Yunanistan• hayvan ıh .. 
racatımız artacak 

Türkofisin Atina şubesinden İs • 
tanbul şubesine gelen malılmattan 

anlaşıldığı lizere Yunanistanda haf. 
tada iki defa kasaplık et yemek ya. 
sak edilmiştir. 

Bu münasebetle ta\-uk, hindi ve 
sair kuş etlerine müthiş bir rağbet 
ba~lamıştır. 

:Ayrıca. bazı yunan firmaları da 

memleketimizden canlı ve cansız 
kümes hayvanatı almak için ala • 
kadarlara müracaat etmişlerdir. 

Bu sebeple Yunanistarıa bu ka· 

bil hayvan ihracatımız çok artacak· 
tır. 

Sıhhi öğütler 

Pratik Hekimlik 
Yazan· Dr. lbra hirn Hanıf Denke r 

Çok su içmek müdrir tesir ya· 
parak su7u dışarı sürükler. ishal· 
!erde n kusmalarda olduğu ıı;ibi 
vücudun seri olarak sııyunu kay· 
betmesi dimati teşevvüşler iÖstc
rcbilir \'e iyi detildır. E.aki iizey. 
malı ve kaşc~tik kimselerde bilhas
sa ~ddetli müdrirterden sakınma• 
lıdır. Vücudu her susuzlamada ci
haıı devraninin rerek muhitini ve 
ıerekşe merkezini korumalıdır. 

Müdrirlerin başında Salyrgan ve 
Novurit gibi cıva müstahzarları 
relir. 

günler ardı ardına verilir. Hema· 
lurie ile müterafık had glomerulo· 
nephcrite te Salyrgan kullanılmaz. 
Difer böbrek bozukluklarında Sal
yrgan mcdbe şayandır. Bilhassa 
habis ncphrosclerose da. Eıter 
Salyrıan şırıngasından sonra idrar 
ıökmezse şırıngalara devam etme 
melidir. Aksi takdirde civa ter&• 
kümü Arazı görülür. Bu takdirde 
mescl;i dahili verit Decholin şmn• 
iaları veya diuretio, Eııpbylin, The· 
ophyllin ıı;ibi theobromiqe müs
tahzarları ile •Öktürmete çalışılır. 
Mamafih Salyrgan'ın müessir olma• 
dıtı yerlerde ekseriya bu müstah· 
zarlar da fayda vermemektedir. 

Kalbi rükudctler de münferit kc· 
bet rükudetinde Salyrzan tehlik~· 
sizce tercihen! diaital ile tefrik edi· 
!erek kullanılabilir. Şişmanlıkta ni· 
cudu susuzlama çok sürmez. Ka· 
şekside, büyük kalp zanannda, ba. 
ğırsak bozukluklarında ,.~ azot 
itrahı ga1ri kıifi olan bütün kilre 
bozukluklarında muzaddı i~tit' 
tır. Acetale do Potasse artık kul
lanılmamaktadır. Buna mukabil ure 
tekrar kullarulmata başlamıştır. 

Ure, nephrosc da ve yerine göre 
müzmin kalp üzeymanlarında kul· 
!anılmaktadır. Fakat fena teksif 
eden böbrekliler kullanmaktan sa• 
kınmalıdır. 

Bunlar bazın muvakk.;ıt olarak 
barııret yükselmesine sebep ola. 
bilirler. Fakat onun civa ile bir 
milnasebeli yoktur. Bazan çok iti· 
nah kullanılmış olmalarına rağmen 
bağırsak teşevvüşatı ve Stomatitiı 
yaparlar. Na vasurol, bu ııibi tali 
tezahürleri daha fazla rösterditi 
için Salygran ve Novurit,teki aynı 
miktar civayı havi olmasına raf· 
men artık kul!Anılmamaktadır, fd· 
rar söküşüne yardım etmek için 
içlen de Amonyak emlihı, meselA 
Chlorure d'ammonium verilir. Sal· 
yr" andan en iyi netice dahili verit 
y-.parak elde edilir. Bllhasşa kal· 
h i ve babı rükudetlerde en iyi 
• elice enci! icap eden amon• 
yak emlahını verdikten sonra 1·3 
S. m. m. Salyrgan'ı %20 nfsbetin
de 10 S. m. m. Decbolin ve %33 
nisbetinde 20 S. m. m. üzüm şekeri 
ml\hlıllü ile terfik ederek elde edilir. Günde umumiyetle 50 ıı;ram ve. 

1 rilir. Ure yevmi su ihtiyacının ı.3 Bcyneladale ya mı istisnai hat. 
lerde tatbik olunmalıdır. Dahili inde ayni 500 !. m. ın. da eridile· 
pertuvan ve plevrai enjeksiyonda rek verilınelidir. Diurese ekseriya 
ise şırınia içine mayi çekilip veri· iki üç ıı;ünde başlar, digital ile ter• 
)erek Salyrgkn temdit edilmelidir. fiki bi!hasta ~iyidir. Böbreklere za. 
Eter şırınga reddedilir vey~ he!• rarı dokunmaz. Üzeyma ile mütc-
hangi bir sebep ile yapmak ımka• rafık müzmin vak'alarda vaki ola. 
nı olmazsa S.100 nisbetindeki üzüm rak haftada 1·2 defa diurese'in 
şekeri mahlQlünün 20 S. m. ın. i tenbihi, bununla beraber istirahat, 
içine 6 S. m. m. Salyrran ve 20 muvafık bir meva ırünü ve1a Car· 
damla Teinture d'opium lllve edile· rel ziinünün araya sokulması, iki 
rck ihtikan yapılır, yahut ammon. saat ara ile sabahleyin 1·2 novurit 
yak milbi mahlulii içine ı.s süpposituvarının tıitbikı medhedil· 
rram Salyrran konarak müteaddit mektedir. 
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Bostancıda bir 
Otobüs kazası 
Oldu 

Dün öğleden ~onra Bostancıda 1 
feci bir otobüs kazası oldu, bir o • 
tobüs devrildi, üçü ağır olmak üze
re yedi yolcu yaralandı. 

Maltepe Atı~ Mektebinden izinli 
çıkan subaylar iki otobüse biıımif 
ve saat ikide mektepten hareket 
etmişlerdi. Otobüslerden birini şo

för lskor, ötekini de Mehmet Ali 
idare ediyorlardı. İki otobüs yolda 
yarışa çıkmlf gibi sür'atle !lerli • 
yorlardı. lskor'un otobüsü köprü 
başına geldiği zaman, birdenbire 
karşılarına at üzerinde yumurta 
satan iki kişi çıkmıştır. Bunlardan 
sakınmak istiyen §Oför ters bir 
manevra yapmıştır. Bir aralık 
Mehmet Alinin otobüsü de Iskor'un 
otobüsüne çarpmış ve ikinci oto • 
büs birdenbire tren yolunun üze • 
rine devrilmiştir. 
Kapılar olduğu için, yolcular dı· 

şarıya çıkınağa vakit bulamamış • 
!ar ve devrilen otobüsün içinde 
kalmışlardır. Karoseri parçalan • 
mış, camlar kırılmış ve yolcular • 
dan Muzaffer, Ahmet, Daver ağır 
surette, Zeki, Hikmet, Kemal, Tür
kan, Ahmet Ve Beyazıt da hafi[ 
surette yaralanmışlardır. 

Öteki otobüste bulunan subaylar 
derhal arkadaşlarının yardımına 

koşmuşlar ve bunları devrilen o
tobüsten çıkarmışlardır. Yaralılar 

h~men hastahaneye gönderilmiş • 
!erdir. Hafif yaralılar arasında bir 
de polis memuru bulunmaktadır. 

Biraz sonra Müddeiumumt mu • 
avini Şekip Yakup vak'a mahalli· 
ne gelerek tahkikata el koymuş -
tur. Şoförler sorguya çekilmişler • 
dir 

Bir ayda on dört apart· 
man yapıldı 

Mart ayı içinde İstanbulda Be· 
lediye hudutları içinde yeniden 57 
yeni inşaat yapılmıştır. 

Bunun 14 Ü apartman, 7 si dük· 
kan veya mJğaza, 33 ü C\' ve 3 ü de 
diğer binalardır . 

Geçen ay en çok Fatih ve Be • 
yoğlunda ev yapılmıştır. Adalarda 
yalnız bir mağaza inşa edilmiş tir. 

Ayni ay içinde şehirde iki üçü esas
lı olmak üzere 289 apartıman, ev ve 
mağaz atamir edilmiştir. 

En çok Fatih ve Eminönü mınta
kasında tamirat yapılmıştır. Be -
yoğlunda 39 tamire mukabil bu 
miktar Fatihte 68 ve Em!nönünde 
74 tür. 

Ç6p iti 
Tamamiyle 
Halledllmiı gibidir 
Ç Öp iş~ artı~. halledilıni~ de • 
• . mektır. Çöpler bir mayı.stan 
ıtıbaren denize dökülecektir. Bu· 
nun için bir müzayede açılmıştır. 
Diğer taraftan çöp fırınları yaptı· 
nlmak için Belediye ecnebi firma• 
larile temasa geçmek üzeredir. Bu 

hususta Almanya, Fransa gibi ileri 
memleketlerdeki elçilerimizin ta. 
vassutları istenilmiştir. 

Belediye biri Beyoğlunun diğeri 
Usküdarın, üçüncüsü de İstanbu • 

lun münasip bir yerinde çöp fırını 
yaptıı:taeaktır. Bu fırınlar yapılın. 

eıya kadar çöpler denize döküle • 

cek, sonra fırınlarda yakılacaktır. 
Çöpler fırınlarda döküleceği sı

rada İstanbulun muhtelif yerlerin· · 
de çöp toplama istasyonları da in- ' 
şası icabetmektedir, Bu istasyonlar. 
için evvelce 936, 937 bütçelerine ko· 

nulan tahsisat başka işlere sarfedi. 
)ecektir. 

Belediye çöp işlerinin ehemmi • 

yet kesbettiğini görmüş ve temiz· 
lik işleri müdürlüğile makine mü· 

dürlüğünü birbirinden ayırmıştı. 

Temizlik işleri müdürlüğüne ha· 
riçten mütehassıs birisinin geti ~ 
rılmeoi daha münasip görüldü. Bu 
maksatla bütçeye mevzu maaş tah
sisatı da ücrete çevrilmişti. 

Belediye riyaseti temizlik işleri 

müdürl'ığüne bir doktor getirmek, 
bu sur~lle şehrin sıhhatile yakın· 

dan alakası olan bu işi, hiç bir sı • 

zıltıya meydan bıraknuyacak şe • 

kilde h~lletmek istemektedir. 

Bu itibarla temizlik işleri mü · ' 
dürlüğü doktor Medeniye teklif e
dilmiı ı ir. Doktor Medeni bu işi ka· 
bul eylemediği takdirıJe en geç ma· 
yıs başaıda bu müdürlüğe başka 
bir doktor tayin edilmiş olacaktır. 

Yoksul çocuklara yardım 
,ubelerl açılıyor 

Parti merkezinde kurulan yoksul 
çocuklara yardım birliıti kazalarda 
da şube teşkilatı yapmajta başla. 

mıştır. Bu teşkilatın kurulması 11 
mayısta nihayet bulacaktır. Teşki· 

lat kurulduktan sonra kazalar mııı
takalarında ve şehir ve köylerdeki 
mektep çocuklarının yardıma muh• 
taç mıktan tesbit olunacak ve faa. 
liyete başlanacaktır. 
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Marlen Ditrih erkek doğmadığına nadim galiba I 
~~~~~~~~~~~~~~~- ·------· • 

M ar lenin son büyük eseri, 
.. ·· ·· h tt h k f Fenerbahçe ·Galatasaray· re JISOru ayre e ıra mış. yla O. O berabere kaldı 

Marlen şarkı çok seven ve oriyantal eserlerde büyük mu-
vaffakıyetler gösteren bir san'atkir olduğunu son eserile Beşiktaş Gençler Birliğine 1-2 

tekrar i&bat <>,,. •. ve sinema ilemindeı en ön safa geçti Güneş Doaanspora 3-5 yenildi 
Ddıkanlı bir kaç hafta evveline 6 · 

kadar içinde yaşadığı manastırdan lı 
kaçan bir mürid idi. Ve bu manas
tırdan kaçarken de bir likörün 

rıasıl yapıldığını bildiren bir sırrı 

beraber çıkarmıştır. 
İstasyonda .Ruhi. isminde bir 

papas .Dıki• ye doğru ilerlemiye 

başladı. 

.Dıki> de papasın mektubunu Ru-

Dün Kadıköy stadında 6- 7 bin 
seyirci önünde Fenerbahçe • Gala· 
tasaray maçı yapıldı. Netice: O· O 
berabere. Büyük zahmetlere kat
lanarak Fener stadına kadar ge
len kesif seyirci kütlesi maalesef 
güzel bir maç seyredemediler. 

Bu suretle elde edilen fırsatta 
kaçınış oldu. 

G.sarayiılar kazandıkları korner· 
nerden de i•lifade edemediler. Şim· 
den sonra maç ahenksiz bir şekiide 

devam elti ve gol yapılmadan O.O 
beraberlikle bitli. 

BUGÜJliKÜ PROGRAM 

Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 PIAkla Türk musikl•i, 

12,50 Havadis, 13,05 muhtelif plak 
neşriyatı, 14 Son. 

Akşam neşriyatı: 
18,30 PIAkla d•ns musiki•i, 19,30 

Afrika avı hatıraları: S. Salahatlin 

CihanoQfo tarafından, 20 Re~at ve 

arkadaşları tarafından Türk musi· 
kisi ve halk şarkıları, 20,30 Ömer 

Rıza tarafından arJpca •öylev, 20,45. 

Safiye ve arkada şla rı tarafınd,ın 

Türk mu<ikisi ve halk şarkıları, 

saat ayarı, 21,15 orke<tra 22,15 

Ajans ve borsa haterleri ve .. r. 

lesi günün programı, 22,30 pliikh 

sololar, opera ve operet parçaları, 
73.30 son. 

biye verdi. 

Oyun iki tarafın mütemadi faul· 
!erinden doıtan kavga başlangıçları 
ile geçti. Futbol topunu isledikleri 
yere sevkedemiyen oyuncular hırs
larını rakiplerine tekme vurmakla 
çıkarmıya çalıştılar.Maçtan sonra da 

1 
çıkarılan hadisede sporumuz için • 
her halde büyük bir ayıp olarak 

Dünkü oy unda G. SJray mü dafa
ası muva!fJk oldu. Fener forvet 
haltında Şabının sakatlı!\'•, Naci 
ve Esadın muvaffakiyetsiı oyunu ,Yeni neşriyat 

Diki bir gün şehrin sokaklarında 
dolaşırken bir takım zencilerin Di

kinin etrafını sardıklarını gördü. 
Zencilere hücum ederek kızı on

ların elinden kurtardı. 
İki genç dost oldular ve günün 

için dünyayı dolaşmasını taYSiye 
etti. 
birinde Boris Dominiye kendisin" 
karşı ohn aşkını itiraf etti. ı ı 

Demini de Borisin aşkını reddet - ) 
medi. Evlendiler ve güzel ormanla

rın arasında yaşamıya başladılar. 

Fakat günün birinde buraya bir 
bölük asker geldi. 

kabul edilir. 

Maç nasıl oldu? 

G. S. müdafaasının işini kolaylaş· 

tırdı. Fener haf haltında yalııız ıı. 
R.şal iyi oynadı. iki ka'eci~·e de 
l u oyunda iş düşmedi. Fener mü· 
daf.ı.ası vasattan aşa!\'ı idi. G. S. 
haf hatlı hemen hemen yok gibi ı 

Oyuna lstabulsporuiu hakem Ad· idi. 
nan Akının idaresinde b~şlandr. Forvet haltında E~fak faaldi. 
Fenerbahçe: Diğerleri iyi oynuyamadılar. Fener 

Hüsamettin. Yaşar. Lebip • Ce- takımında Fikret ve Niyazi ilk dev• 
vat, Aytan, M. Reşat • Niyazi, ş1• rede tehlikeli idiler. 
ban, Esat, Naci, Fikret. Hakem Adnan Akının bir iki ha· 

G. Saray: Avni • Lütfü • Reşat tası olm~kla beraber maçı iyi ida-
• Suavi, sa·im, Ekrem • Bülent, re edebildi diyebiliriz. 
Haşim, Süleyman, Eşfak, Necdet. Sekiz kulUp turnuvası 

fenerbahçe rüzgar ve güneş HılAl· Topkapıyı 4-1, Vefa Ana• 
ailında oynuyor. doluyu 1 - O Beykoz Eyübü 2·0 

Sarı lacivertlileı in ilk dakikalu· Süleymaniye'de lstaobul sporu 2.0 

Aşk r. ektebi 
Notalarını Nlimune 
matbaası neşretti 

Nümune m.ıtbaası, Yusuf Ziıanın 
yazdıj!'ı ve M~hlis Sabahacldının 

bestelediği Aşk Mekiebi nota;aıını 
parça parça neşrelmiştır. 

Güzel basılmış ve ucuz çıkarı'· 
mış bu eserleri oku~ucu'arım:za 
tavsiye ederiz. 

Dr. Hafız Cemal 

Marlen bir ıöl fagafeligıe 

Bölük zabıtanından birisi Bori

si tanıdı. cDomini> onun manastır
.:an kaçtığını ve kaçarken de bir 

s•rrı be•·aber götürdüğünü söyledi. 

da bir iki tehlikeli akın yapblar mağlub elliler • 
fakat G.saray müdafaası bu akınla- =======-========! 

(wKMAN HEKİM) 

Dahlliye ınUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı hususi kabinesinde hasta -
!arını kabul eder. Salı, cumarteai 

günleri sabah .9.5 • 12. saatleri ha· 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev tel.ıfon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

Rejisör Riıa Bolcbevski'nin eseri 
olan bu film senenin en güzel yeni 
fılmlerinden biridir. Mümessilleri 
Marlen Ditrih ile Şarl Boyer'dir. 

Film şöyle hulasa edilebilir: 
.Mar!en Diki. her genç gibi bir 

gençlik devresi geçirememişti. 

Annesi ölmüş, babası da çok g?.;

rneden annesinin arkasından ölmüş
tü. 

Diki bu acı felaket karşısında 

sonsuz bir acı duydu. Ne yap -
'Jğını bilmiyor, mütemadiyen d\i· 

~nüyordu. Günün birinde .Joze

fin. ismindeki bir rahibeye gideer k 
ıztıraplarını anlattı .• Jozefin. dun· 

yada zevk ve dertlerini unutma"; 

cBeni Moris• şehrine götüren 
Trende genç bir delikanlıya rast -
iadı. 

Çene Suyunun 
verilmesi 

lzmit (Hu•usi Muhabirimizden) -
lzmille belediye işleri bir türlü 
kararında ve balkın arzularını ye
rine getirecek bir vaziyette değiJ. 

dir. lzmit belediyesınin vaktile baş. 
ladığı ve bütçe darlıjından tamam
lamaya muvaffak olamadığı iş,er 

vardır. Bu işler arasında su CD 

başta gelmektedir. 
Onuncu Cumhuriyet bayramında 

şehre isale edildiği zaman, su şikA· 
yetinin tamamile önüne geçildiği 

söylenmekte id~ Fakat, su menba
ının yaı günleri azalışı, lzmiti gün· 
!erce susuz hıraKmaktadır. 

Beiedi)e bu hali önlemci< için 
su saatleri takmağl ihdas etmiı ve 
fakat bu da bır netice nrmediği 

gibi, büyük dedikoduyu da mucip 
olmuştur. 

Belediye Balaban isimli yeni bir 
su getirmek istedi, fakat parası 

olmadığından Ankara belediyeler 
bankasından istikraz yapmak çare· 
lerine baş vurdu. Bu maksatla ~ ve 
10 defa Ankaraya giden Belediye 
reisi, son günlerde yine tekrar 
Ankaraya gitti. 

Bu sene daha yaz başlarken, 

sivri sineklerin türediğini de görü• 
yoruz. Belediye budutları içinde 
iki senedir görülmeyen sivrisinek· 
ler göze çarpmaktadır. 

lzmil'te kağıt fabrikasının şehre 
ışık vermesi ümit ,edilmektedır. 

Çünkü eski ve köhne bir elektrik 
santralı artık ihtiyaca cevap 
veremez bir hale gelmiştir. 

lzmit yolları yeniden yapılmak. 
tadır. Bu faaliyet halkı sevindir• 
mekledir. Mahalle ve sokak ara• 

"Domini. kızmadı. Fakat kendisi

nin Allaha taptığı için Boristen 

ayrılmak lazım geldiğini düşündü. 
Ve hemen ayrıldı. 

Boris tekrar yalnız kalarak artık 
kalbinin tamamile rahat edebil -

mesi için tekrar kaçtığı manastıra 
C:öndü. 

Demini de kırık kalbi ve neşesiz 

) üzile bu ıssız ve yalnız çöllerin 
karanlık izbeleri arasında nilıayet
siz yoluna devam etmiye başladı. 

Filmin cazip sahnelerinden baş
ka, artisUerin giydikleri kostümler, 
l:.ayanlarımızın nazarı dikkatini çe

kecek ı!erecede güzel ve nefistır. 

Ve, mümtaz ve asıl bir zevkle ya· 
pılmıştır. Ve belki fılınd·en zıyade, 
Marlenın kostümlcrı daha guzcl • 
dır. 

halka bedava 
isleniyor! 
larının da, işlek caddeler gibi ya
pılm•sı umulmaktadır. 

Çene suı unun h•lka parasız ve• 
rilmesi yolunda kuvvetli bir cere. 
yan vardır. Fakat be:ediye varida· 
tının ~kseri kısmını bu sudan le
min ettiği için, buna taraftar flÖ• 
runmuyor. 

lzmitle umumi hala da yoktur. 
Haık çok iptidai ve çirkin bir 

manz:ua arzeden susuz ve elektrik· 
siz bir hala da tabii ihtiyaç~arını 

defetmek mecburiyetinde kalıyorlar. 
Mimar Yansen tarafından ç.zilen 

şe rin imar planı ikmal edilerek 
gelmiş ve fakal Nafia Vekaletince 
bazı tadilata lüzum gösterilmiştir. 
lzmit, kağıt fabrikasının kuruluşun· 
dan sonra şa, anı baırel bir şekil. 
de inkişaf etmekte ve bir sene zar• 
fında 2 binden fazla yeni ve gii• 
zel binalar yükselmektedir. ikinci 
kağıt ve sellüloz fabrikalarının in• 
şaat na başlanmıştır. 

1,mit Vali ve parti başkanı Ha· 
mid Oskay, halka hitaben bir be· 
yanname neşretmiş v~ cuma günü 
balkın dert ve dileklerini dinleye
ceğini söylemiştir. lzmit valisinin 
bu kararı büyük bır sevgi ve alA· 
ka uyandırmıştır. 

C. Y. Baykal 
----

Adanada KaraoAlan ge• 
cesi yapılıyor 

Adana (Hususi Muhabirimizden)
Adana Halkevinde 18 nisan ge

gesi için bir (Karacaoj!'lan ırecesi) 

programı hazırlanmış, ve bu top. 
lanlıya etaraftaki saz şairleri davet 
edilmiştir, 

Maden 61r arap kıgafetigle 

Marlen Ditrih bu filminde yine 
çok sevdiği erkek kostümlerine ka· 
vuşmuştur. O, bu filmde bir çöl kı
zı olarak ata biniyor, avcılık yapı
yor .. Akınlarda koşuyor .. 

O, ir.ce, beyaz, ipek elbiseler i· 
çinde, bir hayal, bir gölge gibi u
çuyor .. İnsana geniş hulya ve ha -
yaller yaşatıyor.. Güzel ve cazip 

Alman ;:ırtıstı, Allahın Bahçesi fil. 
minde, rnn derece muvaffak olmuş
tur. Onun bu muvaffakiyeti belki, 
çölü, şarkı, Arap adet ve kıyafetini 

sevm<:sındendir. Bakalım, İstan -
bula bu film gelincc, lstanbullular 
beğenecek mi?. 

Bıı rılm hakkı da rejisörü diyor 
ki: MMarlen Ditrih şüphesi• büyük 
sanatkardır, fakat bu eserinde be
ni de hayretle bıraktı." 

TÜRK 
MELEK 

iPEK 

SAKARYA 
YlLDlZ 
SÜMER 
ALKAZAR 

TAN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

: Aşk şarkısı. 

: Kral eğleniyor. 
Günah gecesi 

: Romeo ve Julyel. 
Büyi!k şair Hamidiu 
cen~ze merasimi 

: Zehırli sevda 
: Şırlcy kaptan 
: Casus peşinde 
: Programı bildir-
ıuenıtştir 

: Sovbat. Saadetim 
sensin 

! Gizli izdivaç. Çin• 
gene geceleri. 

: Singapur postası ve 
Allın toplayan kızlar. 
1936 Atirıa Balkan 
olımpıy.tları. 

: Moskova geceleri. 
Yürüyen ölü 

SANCAK : Kleopatra. Kızıl alev 
Eski Astorya) : Dünya havadis'. 
CUMHURiYET: Esrarengiz tayyare, 

FERAH 

MiLLİ 

HiLAL 

AZAK 

Y ıldınm bölük 
ISTANBUL 

: Kör ebe. Hod Gil
sonun intikamı 
: Danı için yaralı!· 
mı;;. Niçeo 
: Bağdat balbülü. 
Kım öldürdü • : 100 sene sonra Slav 

ALEMDAR 
ihtirasları(Anna Sten) 
: Sevgilimin sesi. 
Kadın asla unutmaz 

KEMALBEY : Çayır haydutları. 
Deli kral Golem 

HALE 

HALE 

KADIKÖY c 
: Marinella. 

ÜSKÜDAR 
: Yıkılan belde San Fran• 
sisko 

BAKIRKÖY 
MiL TIY ADI : Ehlisalip ınubıre. 

beleri. 

rı kolaylıkla kurtardı. Büiendie Van gölünde işliye• 
Haşimin yapdrııları bir kombine• •• • • 
zon Fener kalesine ilk gol korku· UÇ Vapur bitti 
ıu_nu_ g~çirlti: il~ ~akikalarda gör- K a~ımpaşadak~ !~brik~ ve bavu:· 
duğumuz bır ıkı güzel akından !arda Van go.unde ışlemek U• 

sonra maç ahenksiz bir şekle zere inşa edilmekte olan üç büyük 
girdi. vapur tamamlanmıştır. Vapurlar 

G. Saraylıların daha enerjik oy- yüz cili~er ton büyüklüğünde ve 
nadıkları yarım saat içinde gol hepsi bir örnektedir. Parça parça 
yapamamaları fenere hız verdi fa. ambalaj edilmekte olan gemiler 
kat bu kalkınma esnasında yapılan bugünlerde Vana sevkedilecektir. 

eoooo1000ooocoo-ooooooooe 
R Akba mUesseselerl 

akınlardan bırkaçı kornerle netice· Parçalar orada montaj edilecek ve 
lendi, Fikrelın altığı korner vuruş- Yapurlar gölde nakliyat işinde kul- ; 
larını G. Saray müdafaası uzaklaş- !anılacaklardır. : 

Ankaroda her dilden kitap, ga
zele, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz• 
olarak AKBA müessesesinde 
bulabilirsiniz. Her dilde kitap, 
mecmua siparişi kabul edilir. 

tırdı. Bu maçta iyi oynayau G. Saray Van gölü İşletme İdaresi İktısat 
müdafaası bal hattından istifade 
cdemiyen forvetlere güzel paslar 
yetiştirmeye çalışıyorlar, 

San kırmızılıların •Oldan yaptık· 
ları bir akında Süleymanın ağır 
davranışı bir fırsatı öldürdü. 

ilk devre iki tarafın 'neticesiz a• 
kınlarile ve sayı yapılmadan O. O 
beraberlikle bitli. 

ikinci Devre! 
Fener takımında uhık bir de~

şiklık yapıldı. Fıkret sol içe Şaban 
sol açığa Naci'de sağ' içe alındı. 

G. sarayın akıniie bışlanan bu 
devrenin ort.1larına katlar ilk dev• 
rede oldugu gibi neticesiz akınlar 
ve bol bol lavui yapıldı. Halla bir 
arnlık Fikretle Necdetin birbirleri· 
ni göjtüsliyerek kavgaya başladılar. 
Her nedense hakem bu iki oyun• 
cuyu sahadan çıkarmadı. 

Bu devrede iki tarafta yalnız bi· 
rer defa gol fırsatı elde eltiler fa. 
kat isti,ade edemediler. 

G. Saray kalesi yakınında E<at 
bir lırsal yokladı. Muhakkak gol 
olması lazımgelen bu vaziyette E
oat hali! bir vuruş yaptı lop dire
ğe çarparak kaleye girmedi. Birkaç 
d.kika sonra Galatasaray forvet
leri Fener kalesi önünde yakaladık· 
!arı lopu bir türlü kaleye sokama
dılar. 

VckAJc'ln·' geçtikten sonra gölde 
büyük bir gemi şantiyesi kurulmı-

ya başlanmıştır. Bu şantiye bu yaz 
tamamlanacak ve göl nakliyatı için 
tütün \'esait burada inşa edilecek

tir. Gölde işleyecek bütün vapur 
ve molör gibi vesait petrol ile ça
lışacaktır. Bunun için de göl sahi
linde mevcut bir petrol kuyusu -

nun işletilmesine başlanmıştır. Bu
ı adan çıkacak pctroldan göl nak -
);yatında istifade edilecektir. Bun
c.an başka yen; işletme! idaresi 
ı,akliye ücretlerinde yeni tenzi -
Jiıtlar için tetkiklerde bulunmak -
tadır. Göldeki nakliyat işi şark vi
layetlerir;e elverişli bir şekle so
kulacaktır. Ayrıca göl sahiline ye
n; i•keleler ve rıhtımlar yapılm:ık-
tadır. 

Bir arabacı 
Ağır surette yaralandı 

Saat 18,30 raddelerinde Zeyrekte 
bir cerh vakası olmuş Mehmet İs• 
minde biri arabacı Ômeri bıçakla 
yüzünden ağır surette yaralamıştır. 

Yaralı derhal hastahaneye kaldı
rılmı~tır. Hadisenin eski bir kadın 
meselesinden oldu .u söylenmekte• 
dir. Tahkikat yapılıyor. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
isletme U. idaresi ilanları 

Muban;nıeıı bedeli (15194) lira olan muhtelif cins lastik malzeme 

13-~· 1937 Perşembe 2ünü saat 15.30 da kapalı zarf usulu ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isleyenlerin (1139.55) liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun t11yin elliği vesikaları, resmi gazetenin 7·S. l936 gün ve 3297 num•rah 
nusbasında intişar elmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 

lekli!lerini a}nı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliııine vermeleri 
lazımdır. 

Şarlnamrler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar

paşada Tesellüm ve s~vk Şefliğinden da~ıtılmaktadır. (2066) 

• *. 
Muhammen bedeli {50000) lira olan 2500 ton sua'i portland çimen• 

tosu 3·5-1937 Pazartesi günü saat 15,45 de kapa:ı zarf usulü ile A~· 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3750 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7-S.1936 gün ve 3297 numaralı 

niıshasında intişar etmiş olan talimatname dl\iresinde .alınmış vesika ve 
tekliflerini aynı gün s:1at 14,45 e kadar komisyon reislijiine vermel~ri 
lazımdır. 

Şartnameler 

maktadır. 
250 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde satıl. 
(2151) 

\k lstanbul gazeteleri için ilan ka. ~ 
18 bul, abone kaydedilir. Undervodd ~ 
8 yazı ve hesap mnkinelerinin An· 8 
8 kara acen,esi. Parker dolma 8 
8 kalemlerinin Ankarada satış ye- ~ 
8 ridir. Telefon: 3:177 8 
•cıooa CIOOO DOOOOOOCOO'lCOO""'. 

Dans merakhlaruıa 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ

renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 
ile vakit kaybetmeden dans pro • 

fcsörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 
sında Topçekenlcr sokak No. 31, 
birinci kat. 

Tasfiye halinde bulunan Mustafa 
Şamlı MRhdumu Müessesab Türk 
Anonlo Şirketinden: 

Mu•tafa Şımlı ve Mahdu!flu Mü. 

essesalı Türk anonim Şirketinin 

fesih ve tasfiyesine 29·3-933 tari
hinde umumi heyetçe karar veril· 

miş olduıtundan ncaret kanununun 
445 inci maddesine tevfikan şirkette 
alacaklı oianlann bir sene zarfında 

Ayazpaşada Mehmet bey apartı
manında 2 No. da mukim ıirket 

tasfiye memuru Bay ı-iikmet'e mü• 
racaatla alacaklılarını kayıd ve va. 
ziyetlerini !spat etmeleri lüzumu 
ilan oluııur. 

ili 1356 Hicri 1353 Runıl 
Seter Ni,an ı 

7 8 , 

.. , Yıl 1937, Ay 4, Günl09, Kaaım 163 
ı 
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1 Güoq 5 17 10 25 

Ôğie 12 14 5 23 

1 ikindi 15 59 9 03 

' 

Akşam 18 52 12 0() 

Yataı 20 28 l 38 

ı lmoak 3 28 8 37 
ı -
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1 
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KUMBARA BIRE, 
1000~ 

Dans Profesörü 
Parlsin 1937 senesinin 
yeni dans figUrlerlni 
ögrenmek isteyenlere 

müjde 
Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal Sami 

Bayere müracaat. Hergün sabah 

ond~n a~şam dokuza ka:dar ders. 

hanesi talebelerine açıktır. .......................... 
ı Zührevi ve cild hastalıkları ı 
ı .. ı 

TARLADIR 

.. 
.-

_. ,..-; --. 

--.~t,,. -.~ -- - ıl - . , ~ ' 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 

Kütahya Vilayetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Kütahya Memleket Hastanesi kalörifer 

tesisatıdır. Keşif bedeli: 15402 lira 20 kuruştur. 

2 - Eksiltme 30.4-937 tarihinde cuma günü saat "15., de Kütahya 

VilAyeti Hükumet konağında Daimi Encümen huzurunda kapalı zarf usu. 

!ile yapılacaktır, 

3 :._ Eksiltme şartnamesi, hülasai keşif, Nafıa Vekaletinin kalörıfer 
talimatnamesi ve buna müteferri evrak bila bedel Kütahya Nafıa Mü· 
dürlüğünde ve Encümen kaleminde görülebilir, 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1155 lira 50 kuruşluk mu. 

vakkat teminat vermesi ve Nnfıa Vekaletinden a~nmış müteahhitlik ve. 

sikasını haiz olması ve 10000 lira değe!inde bir kalörifer tesisatını iyi 

bir şekilde yapm~ olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. : or. Hayri Omer ı 
ı ı 
ı Öğleden sonra Beyoğlu Ağacam ı isteklilerin teklif mektublarını 2 inci maddede yazılı ihale saatinden 
ı karşısında No. 313 Telefon: ıı bir saat evveline kadar yani tam saat "14. de Daim! Encümen Reisli. 

ı 43586 
:

1 

ğine makbuz mukabilinde vermesi şarttır. Bu saatten sonra mektub ve 
......... " ............... · postada olacak gecikmeler kabul edilmez. "2045~ 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı ilanları 

/,nkara Garnizon Kıt'at hayva -

nm;ı için 450 bin kilo arpa veya yu· 

laf 27/4/937 Salı günü saat 15 de 

kapalı zarfla alınacaktır Arpanın 

tutarı 18 bin lira olup ilk teminatı 

1350 liraılır Yulafın tutarı 20250 

lin olup ilk teminatı 1518 lira 75 

kul'ıı7tur ŞartnamPsi Komisyonda 

parasız görülür isteklıklerin kanu

nun 2,3 :.incü maddel~rindeki ve

sika ve teminat makbuzlarını ha

vi zarflarını yazılı gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Ankara 

Levazım amirliğı satınalma Ko -
mısyonuna vermeleri. (668) (2016) 

j lfstanbul komutanlığı 1 
Satınalma Komiıyonu ilanları_ 

İstanbul Komutanlığı Hayvan 

Hastahanesinde 75: 80 askeri nal:· 
liye arabalık gübre açık arttırın<. i

le s~tılacaklır. İhalPsi 26/Nisa."l/ 

937 Pazarteü gunü saat 16 30 da 
yapılacaktır. Muhammen tutarı :ıı 

liradır. Şartnamesi hergür öjil:o.-\•n 

evvel Komisyonda görükbilir. 1'
teklilerinin 5 Jıralık Y.at'i tewi • 

nat makbuz veya mektuplarile be· 

raber Fındıklıda Kon.ut"nôık Sa· 
tınalma Komısyonuna gelmelc:I. 

(1986) 

-----

1 EMNiYET SANDIGI iLANLARI 1 ------
Emlak Alıcı !arına Sekiz Taksitte Satış 

SEMT 1 

Haliçfeneri Abdisubaşı mahallesinde 
flalat ve Fenerkapısı caddesinde eski 
11, 13, 12, 14 yeni 11, 13, 18 No. lı 

Beşiktaş eski Teşvikiye yer.i Muıll• 
diye mahallesinde Bayır sokağınc111 
eski 7 yeni 11, 11/1 No. 1ı 

Beyoğlu Feriköy ikinci kısım ınsha!
lesinde Halebliibrahim soka~ı~<.la 
~ski 7 Mü. yeni l 5 No. h 
Beyojtlu Feriköy mahallesinde Kü • 
şadiye sokağında eski 3 1eni 5 Nolı. 

Maltepede Kar.ıa:•ç s1.kat,-ıoda 
213/35 No. lı 

Maltepede Bağdad caddeol Ayn:. 
ma Gülsuyu sokağ"ında eski 14t94Y 
yeni 50/470 No. lı 

Altımermerde Arabacıbeya·ı. ;d V1I 

Seyyitali mahallesinde Servimeyda
nı ve Silivrikapı sokağında eski 50, 
121 yeni 66, 121 No. lı 

Büyükadada Tepeköyünde Aceın

köşkü sokağında 25 Mü. No. lı 

Üsküdarda Ayazma mahallesiııde 
Yast ıkçı sokag-ı eski 6 yeni 12 No.!ı 

N E V' 1 Muhammen 
kıymeti 

Ailında iki dfikkıinı olan 
üç buçuk katlı ye yedi 
odalı elektriği havi kar. 
gir ev. 

iki katlı beş odalı kuyu ~e 
elektriği havi ahşap bir t·v 

Üç kallı yedi odalı terko~ 
ve elektriği havi kiirgir 
bir ev 

Üç katlı beş odalı terko• 

havi giirgır yüzü larıa 

kaplı bir ev 

iki katlı üç odalı y1.11•m 
kargir bir ev 

Bır katlı iki oda:ı yarını 

k :ırgir bir ev 

Bir katlı üç odalı anır ~e 
samanlığı havi adi kargır 

2500 

1000 

2200 

2000 

600 

45(l 

ev , ·100 

Beş odalı yarım kılrgir na• 
tamam bir ev 

Üç katlı beş odalı lerkos 
ve elektriği havi ahşab bir 
ev 

70\} 

80\l 
1 - Arttırma 5/Mayıs/937 tarihine düşen Çarşanba güuü saat 14 le 

Emniyet Sandığında yapılacak ve gayrimenkul muhammen kıymetlerini 
bulursa en çok bedel ver~nin üstünde bırakılacaktır. 

2 - Arttırmıya girmek için o gün muhammen kıymetin % 10 nis: 
betinde pey akçelerile müracaat lbımdır. 

* 3 - Bedelin dörtte biri peşin geriye kalanı sekiz sene, ıekiz mü• 
İstanbul Komutanrığı birl'ikleri savi taksitle ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

içın 6000 kılo zeytinyağı açık ek- 4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birınci dere• 
siltme ile satın alınacaktır. İhalesi cede ipotekli kalır. 12015) 

30 I Nisan/937 Cuma günü saat 15·30 r;;;;;;;;;;;;;;;K;;.;;a;;;d;;;ı k;;;;;;ö;;;y;;;;;;;;V;;;a;;;k;;;ı;;;f;;;;l a;;;;r;;;;ı;;;;;;;D;;;;ir;;;;e;;;k;;;;;;;;tö;;;" ;;;;rl;;;;U;;;ö;;;;U;;;;;;i;;;;l l;;;n;;;l;;;a;;;;r;;;;ı ;;;;;;;;;;;;mi 
da yapılacaktır. Muhammen tuta-

1

., ______ .... ,_, ________ , ____ , _______ _ 

rı 4080 liradır. Şartnamesi her gün 

öğleden evvel komisyonda görü • 

lebilir. İsteklilerin 306 liralık ilk 
temınat makbuz veya mektupları 

ile beraber ihale günü vakti muay

yeninde Fındıklıda Komutanlık Sa· 
tınalma Komisyonuna gelmeleri. 

(2059) 

•Her aktam ~ 

PARK OTELiNDE 
Methur Arjantinli 

muganni 

Tango Krah 

LUIS SCALON'u 
j DSiAnleRyllnlz. Pek yakında 

BARABAS!H, 
...................... 

TAR 1 H 
YALAN SÖYLEMEZ 
Vak'aları, olduğu gibi müta• 

Jea edebilmek için, üzerinden 

biraz zaman geçmelidir. Bu· 

nun gibi bir güzellik: ınüstah• 
zarının ıleğerini anlamak ıçin 

onun icadı üzerinden en aşağı 

birkaç yıl geçmiş bulunmalı• 

dır. 

KREM PERTEV 
Dün ortaya atılan bir güzel. 

Jik müstahzarı olmadığı için 

hakkındaki hüküm çoktan 

verilmiştir. O, cildin gıd~sı-.• 

Cildin hayatı. 

Anadoluhisarm'da Barutcu sokağında 12/ 1, 12/2 sayılı 2 oda bina 

Merdivenköyünde Mimi caddesinde 2 parç' tarla 

Yukarıda mevki cinsi ve numarası yazılı emlak bir sene müddetle 

kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 26-4-937 

Pazartesi günü saat 15 dedir. isteklilerin KadıJ..öy Vakıflar müdürlüğü· 
ne müracaatları (2088) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanla~ 
Takribi tutarı 2880 lira olan 16 kilit takriben (7300) kilo 

ağırlığında ve 28/57 m/ıu kalınlığında gemi zincirinin 20 Nisrn 
1937 tarihine raıtlıyan Salı günü saat 14 de pazarlığı yapılacak· 

Satıhk hane tır. Şartnamesini görmek isteyenler hergüo, pazarlık 1çin yazılı 
Cerrabpaşa Cami sokak 18 nu- günde 216 liralılc muvakkat teminat mektup veya ınakhuzla_rıyle 

mara merhum doktor Zekinin evi. Kasımpaşad•ki komisyona müracaat etmeleri. (1877) 
Hergün sabahtan 12 ye kadar 1---....:..,..;..-----------------------
müracaat. Üsküdar Mıntakası Tahsilat 

• •• • 
SEKSULIN 
Ademi 

, iktidar; 
Bel 

•· ı gevşekligİ, · . 
oermansiz11k, .': ' -·,· . . 

Vücut ve . Dlma§ın 
· · yorgunıugunda 
J?ek 'moessır .~ emin · 

bfr ilaçtır. 

Kutusu 200 kuruş 
. BEŞİR KEMAL • MAHMUT CEVAT ·, . 

Eczanesi - Sirkeci 

Müdürlüğünden: 
Göztepe Gözlepe mahallesinin eski Çukurçtşrr.e yeni Kadirağa so

kağında kain eski 10· ll yeni 11· il sayılı tv mutasarrıfı Binbaşı 'falısi· 

nin 608 lira 47 kuruş borcundan dolayı mahalli mezkür ·miizayede;e 

vazedilmiştir. lhalti evveilyesi 30-4-1937 Cuma günü saat 14 de icra kılı· 
natağından talip olanların % 7,5 pey akçderi ile t.irlikte Kadıköy 
kazan idar·e heyetine müracaatları. (1953) 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. 
Cağaloğlu No. 30 {E'.czanesi 
yanında) Te efon. 225)1> 

Sahibi ve Umum! neşriyatı idare eden Ba~ınuhMrıt 

E. izzet 
Basıldığı yer : Matbaai Ebüzziya 
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