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Macarlar Trianon!lnönü-Ed n müla atı 
akdini yırtacak iyi neticeler verecek 

• • •• •• ismet lnönü Parise dönüşünde mühim 
Bunun ıçın tanklar, motorlu bazı siyası temaslar yapacak 
kuvvetler hazırlıyorlar hu-

1
Londrada kral ve kra~iça ş_ere/ine il~de_fa yapılan 

dutları tahkim ediy~rlar :~~'.~].~:::.~~ı~:~~:am bı~ zıya/et verıldı 
Ma~aristanın silahlanma- lngiliz 
sına ltalya sebebiyet vermiş Gazetelerinin 

Yazdığına göre 
Londra,. 15 (Hususi) - Deyli 

"' rasında mühim siyasi temaslar-ya· 
pıldı. Türkiye Başvekili İsmet İ -
nönü, Hariciye nezaretinde Eden • 
le görüştü. Siyasi mehafilin kanaa
tine göre, bu mülakatta iki memle· 
keti alakadar cd<'n meseleler ko • 
nuşulmuştur. Lehistan Dış bakanı 
Bay Beck. Frans3, Macaristan ve 
Finlandiya Hariciye Nazırları ile 
müliıkatlar yaptı. 

1 
Telgraf gazetesinin bildirdiğine 
göre, geçen sene Almanyaoı n 
lokarno muahedesini yırttığı gi· 
bi Macaristan da haleıı, Trianon 

B. Eden. Almanya sefarethane • 
sinde. Mareşal Von Blomberg ve 
dığer Alman murahhasları ile öğ· 
le yemeği yedi. Von Blomberg. 
öğleden sonra Maliye Bakanı 

Chambcrlain ile bir mülakat yap
tı. Avusturya :ieflriciye Nazırı, ge
lecek salı veya çarşamba günü Lon
dradan Parise gidecektir. Yugos • 
lavya Kral Naibi Prens Pol de 

sulh muJbedesini yırtmak niye. 
tindeymiş. Eu maksatla, külliyetli 

miktarda tanklar ve ınotörlü kı· 

sımlar almıştır. Hudutlarını tah· 

kim etmiş ve kuvvetli l..ir Milis 
teşkilatı da vücuda getirmiştir. 

• Bunun üzerine Mıcaristanla 

küçük itilaf arasında çıkabilecek 
her türlü ihtilafı ve mün'l?"\a'.arı 
Musolini b~rtaraf edec,kti·. 

11 
dönüş esnasında Pariste bir müd -
det !<alacak ve Cumhurreisi tara • 
fından kabul edilecektir. 
DELBOS BALDVİN GÖRÜŞTÜ

LER 
Londra 15 (A. A.) - B. Delbos, 

Gazete, Macaristanı, Lu si· c.Un <'ğlcden sonra Dawning - Stre· 
la ı,ı •.e giderek B. Baldwin ve Cham-

ıı.ı•ırı"'l:uıı.,.--.l~o·:ı.;!'ll.,...ı;:.,ıı.~~·lç"l;!;~r a.n ara ın an ıT E'dilmış 
!arda ve Tuna havzasında değİ· 

' ve bunu müteakip Buckingham sa-
şen politikasına atfetmektedir. rayında Yugoslavya prensi Pol'u 

Macaristan, bu kararlarında, ziyaret etmiştir. 
ltalyanın müsaadesind~n başka Ak1am saraydaki baloda hazır 
na•ih,thrını da almıştır, deniyor. ) Aorupa ordularını/an motörlıl kuvt1'11.,~ l:ir baktı (Devamı 2 inci ıag/ada 
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ihtifal yapıldı 350 ölü bıraktılar 

----- --

Londrtının ~ugiinltrıle kaltıbaltklnıan cadd•leritıd•rı biri 

Bu sabahki cir.ayetler 
1- Birdelikanlı nişanlısını ağır 

surette yaraladı 
2-Bir köfteci bekçiyi bıçakladı 
3- ·., da k ş nu g raladz 
4 - Bir canavar anasına saldırdı 

Fa.tih Tayyare 
öğleyin yapılan 

parkında 
• 

Frankocular Bilbao cephesindeki 
üç taarruzu da geri püskürttüler 

merasım 

Bir oıkert kıt'omız g•çİI resminde 

Bugün tayyare şehitlerimizi an· 
ma günüdür. Bu münasebetle Fa • 
tih parkında bir ihtifal yapılmakta
dır. Saat 13 te askeri kıt'alar, okul· 
lar, halk ve davetliler parkla ken
dilerine ayrılan yerleri almıya baş
lamışlardır. 

Merasime saat tam 14 te muhte
lif yerlerden atılan toplarla baş • 
lanmış. Bu sırada m · K.z kuman
danının bir ışareli üzf'f ne a;keri 
borazan ti işa!çtiı!i .• vermış, mera
simde bulu~,ıilar s~~ vaziyetini 
almış ve- bt!'lfrl'· alrl'ı 'lr)jsıtaları ile 
halk oldtjk.j~' • .J efdeı:.,irer da -
kika du~uk)arı 6'bi'.büthtı, vapur· 
!ar da ducliltleri'h~.~11~ra~, mate • 
me iştink lrt1llişl~r· '1/t büyill< ölü· 
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!erin ruhlarını taziz eylemişlerdir. 
Sonra ordu, Türk Hava kurumu, 

Şehir meclisi ve mektepliler adı· 

na birer söylev verilmiye başlan • 
mışlır. Bu söylevlerden sonra mu· 

zika matem havasın çalacak, ha • 

vaya ateş edilecek ve parktaki me

rasim bu ateşle nihayet bulduktan 
sonra Bayezitle bitmek üzere bir 
geçit resmi yapılacaktır. 

Romanyanın mllli 
bayramı 

Romanyanın mil:i bayramı mü. 
nasebetile Atatürk ile Romanya 
Kralı arasında tebrik ve lotekkür 
telgrafları taatl edilaıiıtir. 

INGiLiZ TORPiDOSU KURTARILIYOR 
Vitoria, 15 (A.A.) - Havas Ajan· 

sının muhabiri bildıriyor: 
Astı:r;e ve Santander taburları

na mensub 6.000 milis, Bilbao cep

hesinde Franco kuvvetleri tarafın

dan zaptedilmiş olan Vizcargui, 
Santa • Cruz ve Jata sırtlarını İS· 

tir da t etmek üzere üç kere taarru

za geçmişlerse de üçünde de geri 
püskürtülmüşlerdir. 

Milislerin sahada 350 ölü bırak
tıkları tahmin edilmektedir. 

İNGİLİZ TORPİDOSU 
KURTARILIYOR 

Valencia, 15 (A.A.) - Havas A· 
jansının muhabiri bildiriyor: 

İspanyol harp gemilerinin seri 
yardımı sayesinde infilakı mütea· 
kip süratle batmakta olan İngiliz 

Hunter torpido muhribi tamamile 
mahvolmaktan kurtarılmıştır. 

Hunter'in mürettebatı gemıyi 

lerkederek sandallarla sahile çık

mağa teşebbüs etmıştir. Lazaga'nın 

bütün süralile kaza mahalline doğ· 

ru yol aldığını görünce sandallar· 

dakiler muhribe dönmüşlerdiı. 
Biraz sonra Lazaga, su almakta 

olan torpidoyu Almeria limanına 

doğru çekmiye başlamıştır. Maki

ne dairesinde kalan 4 bahriye nefe· 

rinin cesetleri henüz çıkarılama -
mıştır. 

İngıliz Hardy ve Hyperion tor· 

pidolarite Arethusa kruvazörü Vis 

Amiral Wells'in kumandasında Al
meria'ya gelmişlerdir. 
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Bir vak'a maha•linıle toplanan meraklı halk .. 

Bu sabah şehrimizde 28 kuruş 
yuzünden bir yaralama vak'ası ol
muştur. 

Sirkecıde Edirne otobüslerinin is

tasyon mevkimde kahvecı Salıh, 

bir iş için 24 saat kahveden ayrıl • 
mak mecburiyetinde kalmış. Öte • 
denberi kahvesinin önünde seyyar 

köftecilık yapan Ahmede kendisi 
gelinciye kadar kahveyi idare et -

mcsini rica etmiş. 
Ahmed, Salih yokken 28 kuruş

luk alış veriş yapmış, fakat para
nın hepsini yemiş. 

Bu sabah erkenden işine gelen 
Salih, Ahmedden dünün hesabını 
istemiş, fakat Ahmed kemküm et
tikten sonra nihayet bu parayı ye
diğini açıkça söylemeğe mecbur 
olmuştur. Bunun üzerine Salihle 

Ahmed arasında bir münakaşa ba1· 
lamış ve Salih hiç olmazsa 14 ku

ruşunu bana ver, öteki de sendı 

kalsın diye Ahmede kolaylık gös

termiş Fakat bu münakaşalara sa

hit olan kahvehanenin daimi müş
terilerinden ve Edirne otobüsleri 

( Deuamı ikiııci soyfada) 
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Hariciye vekili Ro
manyaya gitti 

Romanyada temaslar yaptıktan 
sonra Cenevreye hareket edecek 

-
Haripye Vekili Tevfik Rüştü j 

Arası bugün saat 13 de limanımız· 
dan kalkan Romanya vapurile hare
ket etmiştir. Rüştü Aras rıhtımda 
Vali ile şehrimizde bulunan mebus· 
lar ve dostları tarefından uturlan. 
mıştır. Kendhi yann K6ıtenceı•e 

varacak, oradan Bükre,e ılderek 
Run en Siya.! ricılile telll&9larda 

,. 

bulonac•kt ı r. Tevfik Rüştü Aras 
oraua • ..::~iıevreve gidecektir. 
FRANSIZ SEFiRi DE ~lDIYOR 

FrRnsız Sefiri Ponso bu akşam. 
ki ekspresle Parise hareket ede
cektir. 

Ponso, Pariate Franaız hükQme. 
tile tem11 edecektir. Oradaa Ceo 
nevreye fitmeti muııtemcldlr. 
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Beyaz şampanya! .. 
Eski İkdam gazetesi sahibi mer

hum Ahmet Cevdetle eski Baro re
isi merhum Lutfi Fikrinin, bir ta
rihte, siyasi mevkuf olarak muha
kemeelri yapıldığı bir sırada tev
kifhane hücresinde, hayatlarından 
ümitlerini kestikleri gayet bedbin 
bir anlarında, gece yarısı, bizim 
hayretler içinde kaldığımız, hari -
kuliıde bir muha\'eresine şahit ol
muştuk. Allah her ikisine de rah
met etsin. Ahmet Cevdet, gözleri 
yaşlı bir halde, adeta son \'asiyetini 
yapar gibi. Lutfi Fikriye dıyor ki : 

-- Hazret! eğer sağ kalırsan, Al
lah aşkına şu dcdiğımi yap: 

- İsvicrcd<' filan köydeki filan 
istasyonda bir bardak stil iç!!. Alla
hım! sen orada hiç süt içlin mi?! 

Lutfi Fıkn - İçtim, içtim' .. 
Hiswn son dakikalarını yaşıyan 

bu iki adam arasındaki bu muhave
re kadar hayretler duyulacak !.e 
olabilir? 

Dünyadan alınacak son gam ola
rak, ta İsviçreye kadar gidip de bir 
bardak süt içmek ne demek? 

Muhterem süt karilerim! Meğ~r 
zavallı Ahmet Cevdetin bu vasiyeti 
yalnız Lutfi Fikriye değil, bütün 
Türkiyeye ımiş' Sizler, her şeyin 
alimi olabilırsiniz. Fakat - bize şu 
memleketin bozuk sütü üstüne ye
min ettirmeyin'- Hafif, nefis sütün 
ebleh cahilisiniz! Bu cehilden kur
tulmak için süt üniversitesi, ecnelıi 
mütehassıs da yoktur!> 

Biz kendi hesabımıza hakiki nefis 
s~tün ne dPmek olduğunu şu hir 
kaç defa bahsini ettiğimiz, hani in
sanlarm yalaklardan çamurlu ~'1-

ları süzüp içliği (Iğdır) denir k~· 
sabamızda, gözümüz önünde SJİt· 

dırıp içN·ek anladık, Eğer bir dam
la zekiımrz varsa vallah o bir t•S 
si.ile medyunuz! 

Eğ~r ki, slıtün böyle bir şey ol,Ju
ğunu bilsek tallah sülperest ohr
duk! .. 

Arkadaşlar, süt arkadaşlarım r 

Bize inar.ınız ki, insanı lezzct.n
den bihuş eden tabiatle sütten da
ha nefis bir şey yoktur. Olamaz <h: 

Size belki kurt sütü masalları an
lalıyormuşuz gibi gelir: Fakat dü
şünülsün ki, labiatle en mütekamil 
hayvanların en mükemmel gıdası 
odur. Tabiat, bizim Asmaaltı tücca
rı değil a ! Elbette bu en mükemmel 

in önü 
Eden 
Mülakatı 

(1 inci sayjatlan J~vam) 
bulunan B. Delbos, bugün öğle ye
~ğini B. Anlhony Eden ile bcra
b<?r yiyecek ve sonra tayyare ıle 

Parisc hareket edecektir. 
KRAL VE KRALİÇE ŞEREFİNE 

ZİYAFET 
Londra 15 (A. A.) - Anlhony 

Eden ve refikası dün akşam kral, 
kraliçe ve İngiltere İttihadı cemi
yetlerinin Başvekilleri şerefine ha
riciye nezaretinde bir gala ziyafeti 
vermişlerdir. 

1911 senesindenberi Hariciye na
zırı, hükumdarların şerefine ilk de
fa bir ziyafet vermiştir. 1911 de ha
riciye nazırı Edvard Grey kral Ge
orge ile kraliçe Mary'nin taç giy
me merasimi münascbetile böyle 
bir ziyafet vermişti. 

Davelliler saat 22,30 da Harici • 
ye Nezaretinden çıkarak kralın ver-
di~ı baloya gitmişlerdir. Baloya 
2000 kişi davet edilmiştir. 

Londra 15 (A. A.) - Ta çgiyme 
merasimi esnasında alay Regent 
Strcetten geçerken vukubulan ve 
bir kişinin ölümü ile neticelenen 
arbe_deye iştirak etmekle zan altı
na alınan sekiz kişi bugün Bowns· 
treet mahkemesine sevkedilecek • 
!erdir. 

Londra 15 (A. A.) - Londra o
tobüs işçileri grevi dün büyük bir 
ekseriyetle greve devam edilmesi
ne karar vermişlerdir. 

Yatanifer!e DUrziler lh· 
tilAfı bUyüyor 

Ş;ımdan bildirildiğine göre Va -
tani hükümeti ile Dürziier arasın
daki ihlilıif büyümüştür. Dürziler 
Süve~de hükumet konağını ateşe 
vermışler ve t!l§lamışlardır. Me • 
murlar zorlukla kaçmışlardır. 

gıdasını en halis şaheseri olarak ya· 
ratmıştır. Velhasıl, bakın hala sar
hoşluğu bizde baki: Hakiki nefis 
süt, tabiatın şampanyasıdırl> Son
ra, gazetelerimizdeki dünkü habe· 
re bakın: 

Sultanahmette Üçler mahallesin· 
de oturan Bay İbrahim ile 8 yaşın
daki oğlu Güner sabahleyin işleri· 
ne gitmeden evvel, mutad sütçüle
rıni kaçırıp da sokaktan geçen bir 
sütçüd~n bir kilo süt almışlar. Afi
yetle yarısını içmişler, acele işleri
ne fırlamışlar. Fakat bir kaç adım 
gıltiktcn sonra kendilerine hikme
ti hüda bir baş dönmesı arız olmuş, 
baba oğul oracığa yıkılmışlar! 

Nihayet baba sora bir gayretle 
kalkmış, çocuğile beraber Babıali
dckı şefkat dıspanserine gelebil
mışler. Hemen tedavi altına alınıp 
canları kurtarılmış. 

Ne olmuş, tabii anladınız: Sütten 
zehirlenmişler! 

Sütten zehirlenme hiç işittiniz 

mi? Yarabbi! şu çeşmelere meme 
ihsan ettin, bu bir çok öküz herif· 
!eri ineğe muhtaç etmedin! Teres
ler, yılanlarda da mı meme buldu
lar?! Allah Allah!.. 
Yiyeceği içeceğile meşhur ~u 

memleketin evlatlarındaki yiyecek 
içecek lüksüne bak: Yiyip içtikleri 
arasında hakikat bir baykuş sütü 
eksik, bütün yeni doğmuş evlatları 
üstünde tüneyecek bir baykuşun 

sütü! 

* Sonra yine şu hadiseye bakınız: 
Türk tebaasından Karadağlı mef
luç bir adam. Lambadan yanan ko
lunu tedavi ettirmek için -gazete • 
]erin yazdığına göre- bir Rum has· 
tahanesine müracaat etmi~. Teda
vi de olmuş. Fakat tedavi ücreti o
larak adamın ineğile eşeğini almış
lar! .. 

Hadi ineğini, hastalara son dem
lerınde zemzem kabilinden hafif 
süt tattırmak için alıyorlar. haklı
dırlar, diyelim. Fakat şu eşeğin a
lınmasına ne buyurulur? 

Knrkarız: Bu mel"un ha andan 
ilaç da yapılıyor!! 

Öyle ya: Sütleri zehirli bir mem
lekette panzehir de ancak ondan 
olur!! ...... ~ .. · 

Köy okulları 
Tatil 
Edildi 

İstanbulun ve yurdumuzun ek
ser köylerindeki bütün (köy okul· 
ları) bu sabahtan itibaren tatil e -
dilmiştir, 

Bu okullardan beş sınıflı olan -
lan 17 mayıs pazartesi günü son -
sınıflarının imtihanlarına başlaya

rak üç gün içinde imtıhanları biti
receklerdır. 

Diğer taraftan Maarif Müdürlü
ğü, dün bütün okullara yeni bir 
tamim göndererek bu ders yılı i • 
çinde alınan (randımanlar) ın a • 
cele bildirilmesini istemiştir. 
Öğretmenler; randıman cetvel

lerini bir hafta içinde hazırlaya • 
rak Çıaşöğretmene verecekler ve 
bu listeler sonunda İstanbul okul· 
larında, 936 - 937 ders yılında kaç 
çocuğun muvaffak olup olmadığı 
anlaşılacaktır. 

Maslakta otomobil 
kazası 

Cerrahpaşa hastahanesi opera • 
törlerinden Fahri, yanında diş~i 
Ruhi ile Ruhinin kızı ve damadı ol· 
duğu halde kendı otomobilile bir 
gezintiden gelirken saat 21 de Mas· 
lakta otomobil hendeğe devrilmiş 
ve içindekilerin hepsi yaralanmış
tır. Kendileri hastahaneye kaldırıl
mıştır. 

Bir firari ölü olarak 
yakalandı 

Adanarfan bildırildığine göre ge· 
çen ne Osmaniye hapishanesinden 
koçan Uzı.ın Has:ın, cenı:p hududu 
yanında bir müsademe neticesinde 
ölü olarak yakalanmıştır. 

Üzerinde Suriye hükumeti ve 
çapulcularla yaptığı muhabereye 
ait evrak bulunmuştur, 

-AçıK saz-

iktisat Vekili 
lstanbula 
Geliyor 

Is tan bul Limanının alacatı yeni 
,ekil hakkında tetkikler yapmak 
üzere lkbsat Vekili Celal Bayar 
yakında şehrimize gelecektir. 

Türkiye ile Alm.arrya arasında 
yeni bir ticaret anlaşması yapıl .. 
catı haberi üzerine Almanyaya 
ihracat 'yapan tacirlerin dileklerini 
lktısat Vekiline anlatmak üzere 
seçilen bey'et dün akşam Ank .. 
raya gitm'ştir. ihracat tacirleri
nin Almanyada bloka kalmış pa• 
raları 17 milyon liradır. lktısat 
Vekili buraya gelince bu işle de 
meş.;ul olacaktır. 

Iran 
Transit 
Yolu bitiyor 

Bu yıl içinde int•at 
tamamlanacak 

İran - :I'rabzon transit yolu bu 
yıl içinde tamamen bitmiş olacak
tır. Nafıa Vekaleti yolun bazı kı
sımlarını yeniden müteahhitlere 
vermiştir. Bu arada Erzurum vila
yeti hudutlarında Horasan ve saç 
tepe arasındaki 18 kilometrelik yol
da a;falt olarak inşa edilecektir. 
Ayni zamanda Vekalet bu yolları 
genişletmekle, kenarlarına da ağaç
lar dikmektedir. Yolların Zıgana 

ve diğer dağlardaki tehlikeli yer
lerine ve virajlarına duvar kon
maktadır. 

Bilhassa bütün uçurumların ke
narları bu şekilde duvarlarla örtül
mektedir. 

Çiftçi borçları 
Taksitleri 

Çiftçilik borçlarını on beş tak
site bağlamak ~n -yeni bir kanun 
layihası yapılmış ve Kamulaya ve
rilmiştir. Bu LAyihaya göre, 1337. 
1341 senelerinde lktısad, M"liye ve 
Ziraat Vekaletleri bütçelerine ko
nan tahsisattan istila görenlerle 
çiftçilere nakden verilen paralardan 
ve aynen dağıtılan tohumluk, çift 
hayvanldrı ve ziraat aletleri bedel
lerinden tevellüd eden devlet ala
cakları faizsiz olarak ~5 mü•avi 
taksite bağlanacaktır. Birinci taksit 
1 1eşrinievvel 1937 tarıhinde di· 
ğerleri de bu tarihten birer sene 
sonra tahsil edilecektir. 

. --····· 
ispanya sefarethane 
mize iltica edenler 

ispanya sefaretimize iltica eden• 
!eri almak üzere ıriden Karadeniz 
vapuru üç gün sonra 600 yolcu 
ile Valensiyadan hareket edecek· 
tir. Fakat ispanya sefaretimize ilti
ca edenler bini geçmiştir. Onun 
için Valensiyaya ikinci bir vapur 
daha gönderilecektir. 

Posta idaresinde 
yenilikler 

Posta İdaresi halka yeni kolay • 
lıklar göstermek için tedbirler al
mıştır. Otomatik posta kutusu ol
mıyan yerlere kutular konulmak
ta, pul satılmıyan yerlerde pul sa
tış yerleri ihdas olunmaktadıı. 

Posta İdaresi motosikletler satın 
almış olup motörlü müvezziler 
günde beş defa kutulardan mektup 
toplıyarak merkeze götürecekler -
dir. 

1 KOÇUK HABERLER 1 Çanakkalede 
lçerde Kazalar * Bir çok talebı;lere sahte şaha- C" kl 

detname veren Karagümrük Rum ,.,ı aşıyor 
mektebi müdürü tevkif ed~m'.ştir. lBurada derhal tedbirler * Abdullahla Tevfık bırıncı sor- • 
gu hakimliğine verilmiştir. alınacak * Resmi makamlar namına sah- Son günlerde tekrar Çanakkale 
tekarlıkla inhisarlardan ucuz is _ boğazında birçok deniz kazaları 
pirto alıp halka su katarak bahalı· olması yüzünden burada seri ted-
ya satan Dimitri, Ahmed ve Ab • birler alınması kararl!l§mşıtır. 
dullah adliyeye verilmişlerdir. Vekaletten gelen emir üzerine * 24 seneye mahküm Emin adlı bir mühendis heyeti Çanakkaleye 
bir sabıkalı Üsküdar hapishane • gitmiştir. Buranın birçok yerlerine 
sinden k.açmıya teşebbüs elmiş i • seri surette fenerler ve sis düdük-
se de yakalanmıştır. !eri konacaktır. Bu inşaat program 
* Vilayet maarif memurlarının harici olarak derhal yapılacaktır. 

hususi idarelerde ve müfettişlerin Ayrıca Çanakkale boğazı haricine 
muvazenei umumiyeye devri hak- bir tane de büyük ve modern tah-

• kındaki liiyiha Başvekalete veril • lisiye istasyonu kurulacaktır. 

miştir. * İspanya limanlarına gidecek 
Türk gemileri hakkında hükumet -
çe bir talimatname hazırlanmıştır. 

* Bir kaç aydanberi maaş ala
mıyan ücretli muallimlerin hava
leleri gelmiştir. İki güne kadar bi
rikmiş maaşlarını alacaklardır. * Meyva halinin yanına yeni 
bir sebze hali yapılması 48350 Ji • 
raya münakasaya çıkarılmıştır. 

* Bulgaristan elçimiz Şevki şeh
rimize gelmiştir. * Erzurumda bir şeker fabrika
sı açılacaktır. 

* Trabzon limanında yeniden 
yapılacak ıslahatı tesbit için yarın 
liman müdürü Raufinin başkanlı -
ğında Trabzona bir heyet gidecek -
tir. 

Dısarda 

* Amerikanın Beriln st:firi ta -
rafından yüksek mahkemelerde ya
pılacak ıslahata zahir olunma!Sı 

hakkında bazı Amerikalılara gön
deri!<.n mektup Cumhuriyetçi par
ti azaları arasında hey~can uyan -
dırmıştır. 

*/ngiltere yetmiş milyon lira sar
filc Uzak şark için bir İmparator -
luk filosu kurmayı kararlaştırmış
tır. 

··ıı alyarl·a······························ 

Bir heyelan .. 
8 ölü var 
Zaylattn daha fazla ol
duğundan korkuluyor 
Roma 15 (A. A.) - Vitloria ci -

varında bir köyde heyelan olmuş 

ve bir kaç ev topraklar altında ka 1-

mıştır. Resmen iki kişinin öldüğü 
bildirilmektedir. 

Tribüne gazetesi zayiatın sekiz 

olduğunu yazıyor. Fakat · zayiatın 

çok daha fazla olmasından kotkul
maktadır. 

Mektepten kaçan ta
lebelerta kibediliyor 

Tedris yılının sonu yaklaşması -
na rağrrİcn bazı talebelerin yine 
mekteplerinden kaçarak ders saat
lerinde kahvelere ve sinemalara 
gittikleri haber alınmıştır. 

Bunun üzerine zabıta iki gün • 
denberi yine şehrin muhtelif yer -
!erinde kontroller yapmış ve bir 
çok talebeyi ders saati zamanında 

eğlence yerlerinde yakalamıştır. 
Bunların mensup oldukları mektep

lerin inzibat meclisince cezahndı
rılacakları keyfiyeti ebeveyinlerl
ne bildirilmiştir. 

Bugünkü 
Cinayetler 

(Birinci sahifeden devam) 
bekçilerinden Moruk Adil de işe 
karışmış ve Ahmede: 

- Sen emanete hiyanet eltin. Sa
lihin hakkı var. Paraları ödemeli -
sin demiştir. 

Bu lı1f üzerine Ahmedin beyni 
dönmüş Salihle olan münaka~asını 
bir tarafa bırakarak cebinden ace
le çıkardığı bir çakı ile anide Adi
lin üzerine atılmış ve onu altı muh
telif yerinden ehemmiyetli suret • 
t-e yaralamıştır. 

İlk hücum ve yaraların tesiri ile 
şaşıran Adil biraz sonra kendini 

toplamış Ye o da eline geçirdıği bir 
demir parçası ile Ahmetli burnun
dan yaralamıştır. 

Adil Ahmede daha ziyade mu -
kabele etmcğe teşebbüs eylemiş 

ise de meselenin polise aksettiğini 
anlayan köfteci hemen kaçmıştır. 
Zabıta Adili hastahaneye kaldır

mış, köfteciyi aramıya başlamıştır. 

BiR KIZ NİŞANLISI TARAFIN · 
DAN BIÇAKLANDI 

Beyoğlunda Karnaval sokağında 
oturan Tanaş kızı 20 yaşlarında E

leni, ı.iç senedenberi nişanlı bulun
duğu terzi Teofilos tarafından bı -

çakla muhtelif yerlerinden cerhe
dilmişlir. 

ANALIGINA GÖZ KOYMUŞ 

Ortaköyde sabıkalı Süleyman, 
45 yaşındaki analığı Halimenin zor
la ırzına geçmek istemiş, kadının 

muhaiefeti üzerine bıçak çekmiş

tir. 
Süleyman yakalanmıştır. 
SARHOŞLUK YÜZÜNDEN 

Karagümrükte Sultan mahalle -
sinde bir yaralama vak'ası olmuş
tur. 
Yapılan tahkikata göre Sultan 

mahallesinde Küçükçeşme sokağın
da oturan Kurubatak Salim Sarma
şık caddesinde 50 numaralı evde 
oturan Samiyeyi döğmüş ve koca
sı Hakkıyı da muhtelif yeı !erinden 
yaralamıştır. Küçükçeşme sokağın

da 8 numarada oturan Huriye is
mindeki kadın ile Hasan isminde 
bir erkeği de döğmüştür. 

Sebebi sorhoşluktur. 
KALB DURMASINDAN ÖLOM 

Nişantaşında Pelin apartımanın
da .oturan Kadri(paşa) kızı 31 ya
şında Rabia Eyüpsultan türbesi 
bahçesinde sekteden yere düşerek 
ölmüştür. 

EROİN BULUNDU 

Arap camiinde oturan Süleyman 
bir torna fabrikasından demir çal
m~, üzeri arandığı zaman eroin bu
lunmuş, mahkemeye verilmiştir. 

!Sabah ve akşam ne yazıyorlar? 
-----------------------------------------------....! Cumhuriyet 

lngillz-ltalyan mUnasebet
lerlndeki yeni gerginlik 

Yeni İmparatorluğun doğmasile 
eski İmparatorluğun vaziyeti ara
sında behmehal çarpışmayı icabe
den bir zaruret var mı? .. İngiltere 
hesabına böyle bir zarureti mev • 
cut saymağa imkan yoktur. 

Zahirde büyük bir sebep yok gi
bidir, öyle iken İngiliz-İtalyan mü

nasebetleri birdenbire Habeşistan 
seferinin doğurduğu vaziyetlerin 
en h&d devirlerini andıracak bir 
şiddetle yine geriliverdi. 

Ne oldu, ne oluyor ve bilhassa 
ne olacak?. 

Tan 
Ferahlı bir mUsb-;t° 

tenkit havası 
Bugün Avrupanın yarısından ço· 

·Aa uepewııseq 11,\ lilfil'!<>nll "Punt' 

vel sansür edilir, veyahut gazete -
cilik sansürden de fena 2incirlcre 
vurulmuştur. 

Türkiyede böyle bir vasilik ve 

tazyik ihtiyacının duyulmaması 
çok ferahlı ve sevindirici bir ha • 

disedir. Biz eski türlü an'aneler • 
den kurtularak yepyeni bir içti -
mai birliğe doğru yol alan bir 
memleketiz. 

Kurun 

Habet meselesi 
Habeş Meselesinin askeri saf -

hası bitti; İtalya bütün Habeşistan 
topraklarına hakimdir. Habeş me
selesinin siyasi safhası da bitli 

' çünkü, İtalya aleyhine sankslyon 

karnrı tatbik eden milletler cemi

yeti Habeşistan İtalyan işgali altı

na g~çli~len sonra, bu kararını kai-ı 
dırdı. 

Daha sonra, İtalya ile İngiltere 

arasında bir Akdeniz anlaşması da 
yapıldı. Bununla beraber, bugün 

yine ortada bir Habeş meselesi var

dır. Askerlikçe, siyasetçe halledi· 

len mesele hukukça henüz halle • 
dilmemiştir, 

Son Posta 

lren transit yolu 
Bugün mühim bir Mdise cerc. 

yan ediyor. Trabzon • Tebriz tran
sit yolu üzerinde, yeni nakil vası· 
talarile ilk hareket başlıyor. Yol 
için, yeni açılıyor, demek doğru 
olamaz. Çünkü, yol eskidir. Hatta 
tarihin en eski ticaret yollarında; 
biridir. Fakat, bu eski ticaret yo· 
!ununu yeni bir licaret yolu olabil
mesi için. yeni bir zihniyetin dol!'· 
ması ve işe yeni bir enerjinin ka. 
rışma~.- lazım geldi. 

Aksam 
Başmakalesi yoktur. 
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lngiltere gazeteleri 
ve ltalya 

Bir kaçı müstesna olmak üzere 
İngiliz gazetelerinin İtalyaya gir • 
mesl yasak edildi. İngilteredeki İ· 
talyan muhabirleri de geri çekildi. 
İngiltere ve İtalya arasında, zaten 
bir türlü tabii hale dönememiş o· 
lan münasebal şu son günlerde bir 
kat daha gerginleşti. 

Bundan, vahim bir netice çıka· 
cak diyen yoio.tur; fakat bundan 
sonra İtalyaya İngiliz gazetelerinin 
girmesine miıni olmakla her halde 
İngiltere - İtalya dostluğunun ia
desine doğru bir adım atılmış ol
muyor; diyenler çoktur. Avrupa def 
Jetleri arasında sulhu kuvvetlen
dirmek ve dJrgınları barıştu·mak 
için bir şeyler yapılacağı söyle· 
r irken, böyle bir hadisenin çık • 
ması bilhassa Fransanın sağ ce • 
nah malbuatınn hiç hoşuna gitme
miştir. Bu matbuat iki seneden· 
beri yani Habe~istan meselesi çık
tı çıkalı hep İtalyanın Avrupa sul· 
huııüıı hatırı h;in elden çıkarıl • 
mamasını ileri sürer durur. Artk 
İtalya tamamile Berlin ile bera • 
ber olduktan "onra bile Fransız sağ 
cenah gazeteleri İtalyanın - bizde· 
ki bir tabir il~ - pek üstüne varma
mak 18.111"1 nlrlrı~u fikrindedirler. 

'u sefer de İngiliz gazeteleri hii· 
disesi ç":kınc~ bunu yalnız şu ci
hetlerden şayanı teessüf görüyor • 
!ar: 

Avrupada sulh işlerinin tanzimi, 
orta Avrupaya tealluk eden mü· 
zakerelerin devamı ve garp için 
Lokarnonun yerine yeni bir misal< 
akdi fırsatları kayboluyor; diyor • 
!ar. 

İngiliz ve İtalyan matbuatı ge· 
çen sene olduğu gibi yine biribir
leri aleyhine yazmıya başlıyacak· 
!ar demektir. Fakat İngiliz gaze -
telerinde şimdi görülen haleti ru
hiye yalnız n,ğuk kanlılıktır, sa
dece .İngiliz matbuatı, ecnebi bir 
devletin sansurünü kabul ede -
mez. diyodar. 

Ahmet Reuf . 

Gayrimübadiller 
Vaziyetten 
Memnun değil 
Haziranda umumi top• 

tantı yapılıyor 
Gayrimübadiller Cemiyeti ha • 

ziran başında senelik umumi top· 
lantısını yapac~tır. Bu toplantı· 
nın çok gürültülü ve münakaşalı 
olacağı tahmin edilmektedir. Ce -

miyetin Ankarada yaptığı müraca 
atlerden esaslı hiç bir netice çık
mamıştır. Maamafih henüz Maliye 
Vekaleti ile bu hususta temasiar 

yapılmaktadır. Bu temaslardan. 
hazirana kadar kat'l bir netice el· 
de edilecek ve umumi toplantıda 
heyeti umumlyeye arzedilecektir. 

Sirkeci garında 
yolcu salonu 
yaptırılacak 
Nafıa Vekaleti Sirkeci Garınd:ı. 

bır yolcu salonu yapmayı kararlaş· 
tırmıştır. Böylelikle Avrupadan 

şehrimize gelen ecnebilerin ilk •eh
re girişlerinde iyi bır manzara' ile 

karşılaşmaları temin edilecektir. 
Salon için garda müsait bir yer 

aranmaktadır. Yer tayin edildikten 
sonra prajenin hazırlanmasına baş· 
!anacaktır. Yapılacak salonda isti· 
rahat yerleri de bulunacaktır. 

Mea'ut bir nltanlanma 
Vali ve Belediye Reisi Muhittin 

Üstündajtın kızı Bayan Gülsereıı 
ile Emekli General 'Cevadın oğ'IU 
Viyana Sefarethanesi ikinci Katibi 
Nureddin nişanlanmışlardır. 

iki gencin düjtünü bu ay sonun• 
da yapılacaktır. iki genci hararetle 
tebrik eder ve saadotler dileriz. 
Bu vesile Vali ve Btlediye Reisi 
Muhittin Üstündağ'a da en samimi 
lebriklerimrzi sunarız. 

l lstanbul belediyesi ila.nıarı 

lstanbul Meb'us 
intihabı teftiş heye· 
tinden: 

Abdülhak Hamit Tarhandan açı• 
lan lstanbul Meb'usluğu için Cum• 
huriyet halk partiHince emekli Tıığ· 
bay Şükrü Aıı Ogelin namzet gös• 
terildiA'i il!n olunur. 
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Günün ıneselesi: 
- -
Yurdumuza daha çok seyyah 
getirmek için tetbir alınmıştır 
Seyyah gemilerinin resimleri indirildi 

yapılan istatistiklere göre, bazı memleketlerden 
1 

gelen seyyahlar azalıyor, bazıları da çogalıgor 
B elcdiye Turizm Şubesi şehre Kara yolile seyahat edenlerin 
fazla seyyah getirtmek için yeni miktarı son yıl daha çok ek~ilmiş-
tedbirler almıştır. tir. 

Memleketimize seyyah nakleden Seyyahların memleket ve tabii-
gemilerden alınan resimlerin bir yet itibarile yapılan taksiminde ise; 
kısmı yarı yarıya indirilmiş, bir İstanbula gelen seyyahların en ço-
kısmı da tamamen kaldırılmış ol· ğu Rçımanyalıdır. Rumenlerde:' 
duğu halde yıl içinde İstanbula ge- sonra sırasıle en çok Alman, İngı-

len seyyah adedi evvelki seneye na-

zaran hemen yarı yarıya azalmış-
tır. 

Re.;men tesbit edildiğine göre 
1935 yılında İstımbula gelen sey
yahların adedi (39.577) dir. 

1936 senesinde ise şehrimizi ziya
ret eden seyyahların adedi (23141) 

liz, Amerikan, Yunan ve İtalyan 
Sırp, Çekoslovak, Bulgar, Leh, A
vusturyalı, Macar, İsviçreli, İsveçli, 
Aranvut, Mısır ve Çin seyyahları 
şehrimizi ziyaret etmişlerdir. 

En az gelen seyyahlar ise İran, 
Kanada, Japonya, Litvanya, Suri
ye, Lübnan ve diğer memleketler 
tabiiyetinde olanlardır ve bunların 

seyyah gdmişken geçen sene an
cak 63 İranlı, 14 Kanadalı, 21 Lit-
vanyalı gelmiştir. 

Yalnız İstanbula gelen Çinli sey
yahların adedi seneden seneye art
maktadır. 935 senesinde gelen 259 
Çinli seyyaha mukabil 936 da da 

bu miktar (772) Çinliye çıkmıştır. 
Rusya, Yunanistan, Almanya, Yu
goslaVYa, Fransa, Arnavutluk, Mı-

sır, tabiiyetinde bulunan ve -
ya bu memleketlerden gelen sey-

yalılar arasında 935 senesine nis
betle 936 senesinde hemen hiç bir 

fark ve değişiklik görlilmediği hal
de Rumen, İngiliz, Amerikan, İta!-

e inmiştir. adedi de gittikçe azalmıştır. Ez· yan, Bulgar, Leh, Avusturyalı. Ma-
Bu seyyahların ekserisi deniz yo- cümle 935 yılında 93 İranlı, 86 Ka- car ve İsviçreli seyyahlar adedinde 

lile İstanbula gelmişlerdir. nadalı, 73 Litvanyaıı ve 259 Çinli pek çok eksiklik görlilmektedir. 
ı....;,;,;,,;;,_;;.;::;.:,.::;:.:..:;:::.:.:.:;::;!.:,:;:.;::;,;__~_ı.....,;.;;;;;;:.;.;;...;;.;._..,.~.::....__.;...;;.;.;.,...:.;;.;.;.;...;...:~..:... 

Tapuda Şehre verilen su 
her yıl artıyor Ruhsafiyesiz 

- - Çalışanlar 
Yeniden dört lıavuz yapılacak ye- Bu gibi komisyoncuıar 

menedilecek 

ni bir proje viicuda getiriliyor 
Ş ehre isale edilen su miktarının 

her yıl bir yıl öncekinden yüzd• 
yırmi beş nisbetinde arttırılması ü
zerine mevcut filtre ve prefilter 
havuzlarının da çoğaltılması lü-

hıı 1 1 t ~ .••.• -~'-zumu '"l o mıı~.1.ır. ou "'t'tr.:. .. 1!1 
terşih tertibatında yapılacak ısla

hat hakkında yeni bir proje hazır~ 
lanmıştır. 

Bu projeye göre bu yıl yenidPn 

dört havuz yapılacak, gelecek sene 
de buna dört havuz daha katıla -
caktır. Havuzların yapılışı bittik
ten sonra. isale tertibatında da ıs
lahat yapılacaktır. 

Diğu t::r~ttan te1'1tô~takt tulum
ba. 230 beygır kuvvetınde ve G~O 
metre mik'lı.bı suyu en yüksek ser
vise atacak şekilde değiştirilmiş
tir. 

İstanbul Tapu İdaresinde iş yapan 
emlak komisyoncuları tapu ve ka
dastro Umum Müdürlüğünce ve,i
len bir emir ile birer beyanname 
doldurmaları lazım idi. Bu beyan
nameleri verenlerin haricinde de 
bazı komisyoncuların çalıştıkhrı 

gôrUlmüş olduğundan tapu ıdarele
rinde ruhsatiyesiz olarak iş gören 
komisyoncular hakkında kadastro 
mıifettışleri tetkikat yapmıya baş
lamışlardır. 
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Sultanahmette 
Ha/riyala 
Başlandı 
Es i çanak çömlek par• 

çal:ırı bulundu 
Akbıyık mahallesinde eski eser

leri çıkarmakla meşgul olan profe
sör Bakster bu yıl da İstanbula ge
lerek çalışmalarına başlamıştır. 

On beş gündenberi çalışmıya baş

lıyan profesör, ge~-en sene Sulbn 

Ahmet Camii arkasında açılan sa
hada toplanmış olan toprakları 3t

tırmakla beraber, Güngörmez ma
hallesinde Vilayet Aygır Deposu

nun arkasıııa tesadüf eden eski bir 
turbenin yanında yeni bir hafri -

yat sahasının açılmasına başlan -
mıştır. 

Bu hafriyat Türbe ile eski bir hl
mam arasındaki sahadır. 

Öğrendiğimize göre bu hamam 
da yıkılarak bu sahada mozayikler 

olup olmadığı tetkik edilecektir. 
Şimdilik bazı eski desti ve çanak 

çömlek parçaları bulunmuştur. 

Edebi roman:65 

!Jirdekorasyon Mağazas·ı Açıldı 

Dtin, san'at ve ticaret alemimiz. j 
de bir ye:ıilik vıic:.ıde getiren bir 
mağazanın Beyoğlunda resmiküşa
dı yapılmıştır, 

İstik!;il caddesinde 353 numara
da ve eski (l\loliitya) pastahanesi 
salonlarında açılan ve (Dekorasyon 
ısmi verilen bu mağaza, İstanbu -
lun şimdiye kadar eşini görmedıği 
tabloları, antikaları ve dahili !~ı

yinata ait herşeyi ihtiva etmekte
dir. Bilhossa en zarif ve mndnr~ 

mobilye kumaşlarını, duvar kağıt

larını, en nefis tüyleri satan yeni 

mağazanın antresi ve içi tamamen 

ycnibaşlan değiştirilmiş ve büyük 

bir zevkle sUslenmiştir. 

Dün gece içi ve vitrinleri nurdan 
bir hale ile ortülen (Dekorasyon) 

geç vakte kadar yüzlerce kibar ve 

şık bayanlar tarafından gezilmiş 

ve satılan mallar takdirle beğenil
miştir. 

- Ah Lütfiye bilmezsin ben o -
na tutkunum. 

Sen de seveceksin"! beni şaşırtıverdi: 
- Ne tutkunmusun? 
Dedim, sordum: 

- Ablam çok hasta, ona gidi -
yorum!. 

Dedim ve .. İlave ettim: 
- Sorma başıma gelenleri. 
Naciye: 

- Ne hastalığı bu böyle?. 
Diyordu. 
- Öyle ya haberin yok .. 
Dedim, izahat verdim: 
- Ablam hastalandı. Hem de 

dfüs! 
Naciye tifüs lakırdısını i_şitir işit

mez: 
- Vay vay yay .. 
Diye adeta bir çığlık kopardı. 

Bir tek kelimenin onu birdenbire 

ürperttiği bes belli idi. Yüzünün 
görünüşü değişivermiş, kaşları ça

tılmış, yanak etleri buruşmuş, du -

dakları büzülmüştü. Naciye bu hali 
ile ne kadar çirkinleşmiş ve dem -

Etem izzet Benice 

değişik oluvermişti. Dudakları san
ki bir ölüm ınarşı111 terennüm edi
yormuş gibi: 

- Tifüs .. 
Tifüs!. 

Diye mırıldanıyordu. 
- Korkulacak gibi değil. Merak-

lanma!. 
Dedim ve .. İlave ettim: 
- Çok iyi bir tedavi görüyor! 
- Kim bakıyor?. 

- Doktor Yahya bey .. 
- Binbaşı mı? 

- Evet! 

birdenbire bir bahar çiçeği gibi 
Ben böyle söyler söylemez de • 

minki değişiklik ve korkunç yüz
lü Naciye birdenbire bir bahar çi
çeği gibi açıldı, tatlılaştı, elini al
nına vurarnk: 

Diyordu. Naciyenin bu lakırdısı 

- Sevişiyor musunuz?. 
Gözlerini gözlerime dikti, kaza-

namıyan, kazanmak için ihtiras i

çinde çıpınan ve o ümidin bütün a-
teşini gözlerinde tutuşturan bir 
bakışla: 

- B<!lki ben onu seviyorum a -
ma, :ı farkında değil! 

Dedi, titreyen sesile devam etti: 
-O doktora bayılıyorum. Hem 

güz~!, hem centilmen, hem de iyi 
bir doktor. 
Konuşmamız sürdü: 
- Peki ama nereden tanıyorsun 

Yahyayı?. 

- O benim kuzenimi ı.ızun za-
man tedavi etti. 

- Nesi var kuzeninin?. 
- Verem .. 
Bu sefer de: 
- Vay .. vay .. vay! .. 
Demek sırası bana düştü! Naci

ye: 

====~~~==z,==-===================~ 

MEKTEPLERDE 
Çift tedrisat usulü iyi 

netice • 
verıyor 

-------
Kimsesiz bazı 

lıagatlar:nı 
çocuklar dışarda 
kazanı.qorlar 

Ş ehrimizin muhtelif mekteple
rinde tatbik edilen (çift tedri

sat) usulünden faydalı netice -
!er alındığı gôrülınli~tür. 

Bilhassa ilk tahsil çağında bulu· 
nan ve çalışarak ev geçindırmek 
mecburiyetinde olan gazete satıcı
sı, boyacı, seyyar satıcı gibi kliçiik 
çocukların hem hayatını kazan • 
ması ve bir yandan da tahsile de • 
vam edebılmesi hususunda bu u

sulün büyük yardımı olmaktadır. 
Bu kabil çocukların sabahleyin 

7,5 ta mektebe gelerek ı 1 e kadar 
edrs gördükten sonra hariçte ça -
lışabilmeleri ımkiınını veren (çift 
tedrisat) lı mektepler önümüzdeki 
yıl ıki üç misli artırılacaktır. 
Diğer taraftan şehrimizdeki me'<:-

tepi.erin ekserisi sıra ile tutulan 
binalarda bulunmaktadır, 

Bu binalara verilen kıra beddı 
her *ne butçede mühım ve bU -
yük bır yekün tuttuğundan bu pa

ranın tasarrufu da kararlaştırıl -
mıştır. 1937 - 1938 ders yılında, 
kiralı binalarda çalışan mektep -

!erden kontratı biten ekserisinin 
kontratı tecdit edılmiyecektir. 

Bu mektepler, Maarifin malı o
lan binalara nakledilecek ve bu • 
ralarda (çift tedrisat) tatbik edil
mek suretile kira bedelleri, ta • 
mira!, elektrik, soba ve hademe gi
bi masraflardan kazanılaca"!<tır. 

Bir yandan da imkan nisbet;nde 
bütçeye konacak paralarla da yeni 
mektep binaları yapılacaktır. 
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Gül yağlarımızı 
inkişaf 
Ettirilecek 

Yeni Meb'us 
NtJmzedi 
Belli oldu 

Yeni asri fabrikalar 
kurulacak 

İktısad Vekiıletı memleketimiz
de (gülyağı) istihsalini arttırmak 
ve (gülyağcılığı) inkişaf ettirmek 
ıçin ,alınacak tedbirleri tcsbit et • 
miştir. 

Bu tedbirlerden sonra (gülyag
cılığımız) hariç piyasalarda her 
memleketten üstün bir mevki tu
tacaktır. 

Şimdiki halde Bulgaristan bize 
bu sahada rakip bulunmakta veis
tıhsalatı her sene ~rttırın~k!ııdır. 
Yakında bilhas.~a İsparta ci va -

nnda yeni gülyağı fabrikaları ya
pılacaktır. 

Fransa, Almanya, İngiltere ve 
Amerika, gülyağlarımız için en bi
rinci müşteridirler. 

Bu memleketlerdo,-,, al5kadarh
ra yeni müracaatlar yapı arqk ye
ni mevsim gül aj!ları a:ınmak is
tendiği bildirilmiştır. 

Pencere 
Kafesleri 
Kaldırılacak 
Evlere beyannameler 

dağıtılıyor 

Yarın intihap yapılacak 
Büyük şair Abdülhak Hamldin 

ölümü dolayısile inhil3.l eden ls
tanbul Meb'uslu· 
ğuna C. H. par- .,---
tisi tarafından 

Erk4nıharp mi
ralaylığından mü 
tekait Bay Şükrü 
Ali namzet a-ös
tcrilmi~tir. 

Yarın intihap 
yapılacaktır. in. 

1 tihap h~yıt! tef. 
tlşiyesi hazırlıkla· 

rını ikmal etmi•· 
tir. 

-·---
Halkın 
Kültürü 
Yükseltilecek -- . 

Köylüye de temsiller 
verllecek 

Halkımızın kültür seviyesini 

yükseltmek için Dahıliye Vekal~

tince alınan tedbirler meyanında 

yeni bazı esaslar tesbit edilmiştir. 

Bu arada halkın bir kısmının (Hal
kevleri) ne gid~mediği nazarıdik -

kate alınarak (Halkevleri Temsil 

:,.,-Halk Filozofu-, 
diyor ki : 

1 -
Esnaf cemiyetleri de 

kadir bilmelidir! 
Bir şeye dikkat olunuyor mu: 

Son zamanlarda, bizde, çok iyi bir 
adet yerleşmiye başfadı. Memleke
tin şerefli adamlarının hayatlı>.•ııı
da da yıl dönümleri tes'it olunu -
yor Bu, <'!bette ki, bir mille!irı. ha
yatlar"ıı şeref ve nuıvaffak•y0tle 
geçirm!ş i. anlarına en yi.ll.sek bır 
kadir birliğidir. 

Ancak, bu kadirbi'i~, rcrrcn yal

nız bir :;.ümreye inhı>ar edıyor· E
debi zümreye. 

Memleketimizde yalnız edebi ve
ya güzel sanatler zümresinde mu
vaffak olmuş, mesleğine seref ver
miş adamlar yok a. 

Eğer diğer zümreler de, kendi 
aralarında şcre! ve hürmet kazan

mış kendi büyüklerini tes'it edemi
yorlarsa, bu, zannederim1 o zümre

lerin taazzuv elmiş teşkilatları ol

mamasından ileri gelm<:>ktedir. 

Halbuki, bizde esnaf zümreleri
mizin hazır taazzuv etmi~. teşkilat
laşmış cemiyetleri var. 

Onlar da bu güzel adete niçin 
kıymet vermiyorlar? Elbette bu 
zümreler arasında da hayatları ör
nek olacak, saygı ve muhabbet gös

terilecek, tes'it olunmıya liyakat 
kazanmış insanlar yardır. Bu züm
remiz de pek ala taaızuv etmiş bir 

haldedir. Bu zümremiz de pek ala 

kadir bilir insanlardan mürekkPp
tir. 

Bir zümren.ıı maneviyatını yük

selten bu hareketin bu zümreleri

miz arasında da başlaması el~tte 
arzu edilir. 

Doğrusu, esnaf cemiyetlerinin de 
kadir bilmesi gerektir. 

Halk filozofu 
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Yapı ustaları 
Imtilıan 
Ediliyor 
Her i,çı ancak kendi 
mesleğinde çalışacak 
Bele"dlyc, inşaat işlerinde çalı -

şanları imtihana tabi tutmıya ka

rar vermiştir. Bu imtihanlar bu 

ayın sonuna kadar bitirilecektir. 

Hazirandan itibaren ehliyetname

siz işs:iler işten menedileceklerdir. 

Bundan başka herkes kendi san1ti 

dahilindeki işde çalıştırılacaktır. 

Mesela kalfa mühendislık yapamı

yacak dülger, diğer bır yapı işinde 

çalışamıyacaktır. Bu suretle yapı 
işleri de intizama alınmış olacak
tır. 

Belediye, eski evlerin pencere • 
]erinde evvelki zamanlardan kal· 
mış kafeslerin kaldırılmasını kafi 
surette kararlaştırmış ve bu husu
sun temini için de tedbirler almıya 
başlamışlır. Bu hususta yakınd.1 

bu şekilde pencerelerine kaks 
takan bütün evlere birer beyanna
me dağıtılacak ve kafeslerin kal -
dırılması bildirilecektir. Bugün 
şehrin ekser· yerlerinde bu şekil
de kafesli pencerelere tesadüf e -
dilmektedir. Bu vaziyet, ayni za -
manda şehrimize gelen ecnebil~r 

üzerinde de. fena tesirler bırak -
maktadır. Kafesleri, beyannamey~ 
rağmen kaldırmıyanlardan ceza 
alınacaktır. 

kolları)nın; ahalinin kesif bir şe - I==~~ 
kilde bulunduğu kasaba pazar yer- J ..,,.., ________ , ____ "' 

- Atlattı ama., 
Dedi, izahat verdi: 
- Belki, bu doktor olmasa ipi 

kuzenim ölürdü. Onu o kurtardı. 
Gırtlak veremi idi. Kanlı canlı, şiş
man bir insanken hastalık onu sa
rartmış, eritmiş ve bitirmişti. 

- Demek doktoru o münaô~bet-
le tanıdın?. 

- Evet .. 
- Çok mu seviyorsun onu?. 

Naciye günah çıkaranların tit • 
rek ve boğuk sesile: 

- Çok seviyorum Lütfiye. Çok. 

Halil Necibin seni sevdiği gibi.. 
Dedi ve .. Garip garip yüzüme ba

karak ilave etti: 
- Fakat bu sevgimi ona duyu -

ramadım .. 
- Konuşurken filan ihsas ede-

bilirdin. 
- Edemedim. 

Gülerek: 

- Toysun .. 
Dedim, sözüme ekledim: 
- Gözler aşkın dilidir. Bakışla

rınla ona içini dökebilirdin. 
- Belki evet. Fakat bir türlü 

!erinde temsiller vermeleri bildi -
rilmiştir. 

Bundan başka, halkımızın en 

çok okuduğu (Leyla ile Mecnun), 

(Aşık Kerem), (Seyit Battal Gazi) 

ve emsali kitapların daha güzel ve 

açık bir üslübla yazılması da te -

min edilecektir. Ayrıca, inkılabı 

canlandıran canlı ve büyük resim

ler, levhalar da yaptırılarak hal -
kın toplantı yerlerine asılacak ve 

çok ucuz bir fiatla da dağıtılacak
tır. 

buna cesaret edemedim. 

- Ohalde söylediğin kuvv~it e 
onu St.'Ymiyorsun! 

Naciye 5.deta gururuna dokunul
muş gibi teliış içinde: 

- Ne diyorsun•. Sevmemek mi, 
biliık!s onu çıldırasıya seviyorum. 

1 
- Niçin bana şimdiye kadaı· hiç 

bahsetmedin?. 

Naciye, bu sualime cevap verme
di. Ben de alay olsun .. Diye: 

- Halil Necibi görmüyor mu -
sun, ondan ders al' .. 

Dedim. Naci •e kendi derdim bir
den unuttu: 

- Alı, onu sorma ka!·cieşim. O 
yalııız aşık değil, muhal<kak ki de
li .. 

Dedi, ilave etti: 
- Ben bugün de sana onun için 

geldim. 
İlu sefer de beni teli\~ aldı: 

- Ne var yine?. 
- Dün yine geldi bana .. 
Diyerek devam etti: 

( Det,amı var) 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Tophanede açık 
·duran lağam 

Tophanede oturan bakkal Ah
met isminde bir okuyucumuz 
matbaamıza gelerek şunları şöy
ledi: 

. ..• Tophanede Necatibey cad~c· 
sinde Kılıçali camii önünd~ki !a
ğım 25 gündenberi patlamıştır. 
Lağım, caddeye sızıyor. Et
rafı pisletiyor Ayni zamanda, 
fena koku yayıyor. Dışarıya 

taşmış olan liıiiım sular, üzerı•o
den geçeı: vesalti nakli;.·c ve b•l-

1, ıssa ot J!!"ol:oiller, etrafa bu !.Jb

liği sıçratıyorlar. Bı:radan ge -
!ip ger;<.rler rnhatsız oluyorlır" 
Açık lıiğımlardan türlü hasta . 

lıklar, bilhassa tifo zuhur edi;.·or. 

Bu civar halkı, bilhassa hasta -

lıktan korkuyoruz. Bu iş ile n
llı.kadarların bir an evvel rr.e5-
gul olmaları için yüksek gaze
tenizin tavassutunu rica erle -
rim. 

Okuyucumuzun ~ikilyeti ye -
rindedir Hakikaten burada böy

le açığa vuran bir 15.ğım var.s1. 
derhal kapatılması icap eder, 
Esasen şehirde tifo vak'alarına 

tesadüf edildiği hakkında ha -
vadislerin dolaştıfı bu zaman -
!arda halk, bu vaziyetten ra -
hatsız olur. 

Aliıkadar dairenin ehemmiye\
le nazarı dikkatine koyarız. 
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Almanlar te~sizle ida~~ edilen ~yr~ bir f- H 1 
hava kuvvetı daha vucude gehrdıler Cennetteki·k~d;~ci;~ 

AYE . 1 

' 
Şimdiki tayyarelerin mıktarı bu yıl sonunda 200 

filodan fazlaya çıkarılacak 
Alman tayyarelerinin yüzde altmış gibi en 
büyük kısmı bombardıman tayyareleridir 

Almanyada, ispanya harbinde edinilen tecrübelerden ''Her türlü 
tahminleri aşacak .. ,,elice/ere varılacakmış 

Dün bahset· 
mi,tik. 

Alman hava or 
dusu teşkilatının 

son derece nazik 
hesap edilerek vü· 
cude getirilmiş 
olduğunu F ran. 
sızlar da tasdik 
ediyor. Halt! 
bunu layikile ta· 
ril etmekte müş
kllldür. Çünkü 
her sene neşr~ 
dilen tebliğlerde 

mevcut malılma
tın dotra oldu
ğu malüm bu. 
lunmakla bera• 
ber, teşkilat ma· 
kioesinin en ince 
ve o nisbette 
mühim teferrua· 
tını kavramak 
çok zordur. Çün 
kü Almanlar va 
cude getirdikle 
ri şeyi her tara. 
fa öğretmek! e 
pek ketumdur• 
lar. Bunda hem 
hnklıdırlar, hem 
de muv?.lfak o-

Almanların gını mermiler t 
luyorlar. 

Fakat Fransız meclisine verilen tayyare kuvvet ve teşkiliı!ının b;-ı. 
resmi raporda Fransız hükümeti- yük bir noksanı vardır ki bu da 
nin bu hususta şimdiye kadar elde kadro eksiğidir. Llkin bunu da 
edehildıği malümat, şayanı itimad ortadan kaldırmak için olanca gay-
eılduğu kaydılc zikredilmektedir. retle çalışılmıyor değildir. 936 se

n ındc eniden 720 subay eliş • 
Bugün de bundan bahsedeceğiz: 

Söylenen miktarlara, zikredilen 
rakamlara karşı: 

- Fransızlar diyor .. Asla liıka-

yıt kalmak caiz o!amaz 1936 se -

nesi Teşrinisani ayının 1 inci günü 

Almanyanın hava kuvvetleri mev

cudu takriben 150 tayyare filosu 

idı. Hizmetle bulunan mevcut ci-

hazların umum yekünu ise bın do
kuz yüz sayılmaktadır. 

Lakın 937 senesi nihayetine ka-

dar Almanların bu mevcut tayya-

re kuvvetlerini tam 200 filova çı

karmak istedikleri öğrenilmiştir . 

Lakin bunun kafi görülmüyerek 200 

den çok fazla olacağı ve 937 scne-
sinın dJha buyük bir mıktar ile 

kap:ı.tılacağı iışıkar gö ülmeklc -
dir. 

Alman tayyarelerinin yüzde alt

mış gibi en büyük kısmı bombar

dıman için ayrılmıştır. Yüzde yir

ml avcı tayyaresi, yine yüzde yir

mi keşif ve istihbarat vasıtası ola

rak ayrılmıştır Fakat Almanyada 

' 

tirilmiye başlanmış olduğu gibi ye-
niden 2 subay okulu da açılmıştır. 

Sonra ıınevcut tayyarelerin harp 
vasıtalarını arttırmak, gerek sivil 

tayyarelcrın harp halinde derhal 

hizmete alınabilmesi ve gerek ih· · 

tıyat tayyarelerin harp zamanında 

işe ya•ar bır halde bulunabilmesi 
için ona göre tadilat yapılması ça

reJ.,ri hep düşünülmüş, tatbik e • 

dilmiştır. 

Dığer taraftan son terakkilere 
göre Alman tayyareciliğinin mü • 
cehhez olması düşünülürken tay -
yareluin, hiç kendilerini göster -
medcn uzun müddet havada kala-

bilmeleri ve radyo ile sevk ve ida
re edilebilmeleri yolunda da mü • 

him adımlar atılmiştır. Yepyeni 
tarzda bir takım motörler yapmak 
ıçin çok gayretler sarfedilmiş, Ia
kat bunlar neticesiz kalmıştır. La

kin ümit kesılmiş değildir. Pek ya
kın bir istikbalde bu da olacaktır. 
Alman askeri tayyareciliğinin pek 

disi surette istifade edeceği bir 

vasıta da ağır yağ motörleri ola-

Büyük Harpte 
Türk Bahriyelileri 

Nasıl döğüştüler 
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Tefrika No. 45 Yazan: Zeki Cemal 
Öğle esnasında .. e5ki Çımenlik is

tihkiımındaki eski sistem kule ha
rap oluyor, bir humbara minarenin 
üst. kısmını alıp götürüyordu. Kar
§ıdan Kilidibahr kışlaları ale\•ler 
içınde bulunuyor, bataryalar civa
rındaki evler ve saırc yanıyordu. 

Efrad, tamamile mahfuz siperlP.r 
dahilinde bulunuyordu. Düşman 

toplarının menzili dahiline gırip de 
endahtın doğruluğundan emin ol
madıkça toplar kullanılmıyordu. 

Saat 1.20 .. Hamidiye isUhkamından 
ateş başladı. Yarım saat sonra Bo
ve'yi bir tarafa yatmış olduğu hal
de methale doğru çekilmiye icbar 
ey!Pmişti Ayni zamanda Kilibahr 
tarafındaki üç istıhkam da Golova 

ile Şarlmayn'i ateş altına almıştı. 

Bu sırada Golovanın duçar olduğu 

hasar o kadar çoktu ki.. alelacele 
çekilip Mürekkep adasına oturtul

mamış olmasaydı batacağı muhak
kaktı. 

Bove istihkamatın ateş sahasın· 
dan çıkıp Kepez burnunun gerisine 
çekilmişti. Bu vaziyette Dardanos 
bataryasının ateşine hedef olmak 

lazım gelirdi. Halbuki, mezkür ba
tarya slperlerıne karşı açılan ateş
lerin tesirile halen kum içine gö
mülmüştü. 

Bu hengame arasır.da Baver.in 
bordasında bir taraka işitildi Ge· 
m:yi saran dumanlar içinden doğ-

caktır. Almanlar bunu uzun za
mandanberi tetkik ediyorlar. E -
ğer ağır yağ motörlerınden ıstedik

leri gibi istifade edebilırlersc Al
man tayyareleri faaliyet sahala • 
rını pek ziyade genişletebilecekle • 
ri gibi bombardıman vesaıtinin ka
biliyeti de çok artacaktır. 

Fakat bunlar istikbale, yakın ve-· 
ya uzak gelecek zamana ait he -
saplardır. Şımdi hakıkat olan bir 
şey varsa bu hesapları tahakkuk 
ettirmek için çalışıldığıdır. 
Diğer bir keyfiyet daha vardır 

ki hiç göz önünden kaçırmamalı: 
İspanyada cereyan eden kanlı mu
harebe, Almanları inkisarı hayale 
uğratan bir çok beklenmiyen ne -
ticelerle dolu çıktı. Alman tay -
yarecileri için bu çok düşünülecek 
bir keyfiyet oldu. 
İspanyada olup bitenlerden bu

rada bahsedecek değiliz. Çıkan ne
ticelerden - Almanya için - biri 
var ki onu kaydederek bu satırla
ra nihayet vereceğiz: Fransız par· 
Jamentosunda okunan raporda Al
man tayyareciliğinin İspanyada uğ· 

ru bir lhza kadar direğin sancağa 

meyletmiş olduğu görüldü. 

. Saat 2,30 da Bove sancağa devril· 
miş omurgası su yüzüne dönmüştü. 

Bir kaç dakika bu vaziyette kal

mış .. efrad can havlile karineye tır

manmak teşebbüsünde bulunmuş
tu. 

Muhripler derhal oraya koştu -
!ar ... Bunlardan biri Türk topçula
rı tarafından batırıldı. 

Mejestik, Sufren, Şarlmayn ve 

Trayamf.. Bu esnada kazaya uğra
mış gemiye yaklaşmış istimbotlar 
mayna etmişlerdi. 

Saat bire kadar Boğaz methalini 
müthiş bir velveleye veren ateş, 

artık gevşemiş,... ağırlaşmıştı. 

Bu arada sabah! rnberi Bozcaada 
civarında kahn altı düşman gemi
si de geldi. Muh reh<> hattını tak -
viye etli. 

Bunun üzerine muharebenin baş
langıcından itibaren bombardımana 

iştirak etmekte bulunan bazı ge
miler değiştirildi. Saat üçe doğru 

ı amış olduğu inkisarı hayalden bah
sedıldikten sonra Almanyada ge • 
çen senedenberi yeni bir devir a
çıldığı söylenmektedir. Bu yeni de
vir nedir? Elde edilen tecrübele -

ri göz önunde tutarak havacılıkta 
ona göre çalışmak! 

Bunun varacağı netice ne ola -
cak? Bu sualin cevabı raporda kut
lanılan .her türlü tahminleri aşa
cak. kelimelerile verilmiş oluyor. 

Nasıl öldUrUldUm ? 
Vrayt isminde 66 yaşında Ame· 

rikalı bir romancı 50.110 kelime • 
lik bir roman yazmıştır. 

Herkes roman yazabilir ve hat
ta bir çok reıman muharrileri kaç 

50 bin kelimeyi bir araya toplıyan 
romanlar yazmışladır. Fakat bu A
merikalının romanındaki hususi -
yet şudur: Hiç bir .e, harfi bu -
lunmaması ... 

Fransada da vakti bol insanlar
dan biri de üç sütunluk bir hika
ye yazmıştır. Bu hikayede ise her 

kelime •C• harfi ile başlamaktad'". 

'ı 

J 

bombardıman eski şiddetile deva· 
ma başlıyordu. 
Bombardıman tesiratını keşf ve 

tahkika kalkan bir İngiliz tayya -
resi yine bir Türk topçusu tarafın
dan düşürüldü. 

Saat 4 ... İrresistıybl, Hamidiye 
istihkamına iyice yaklaşmıştı. Yir
mi dakika sonra bu geminin bir ya
na battığı ve bacalarından beyaz 
dumanlar, buharlar çıktığı müşa -
hede ediliyordu. 

Bu gemi, bu esnada akıntının 

keyfine tabi olmuş, hareketsiz bir 
halde obüs bataryalarının ateş sa
hasına doğru sürüklenmekte bu -
lunmuştu. Bir aralık birdenbire 
doğrulur gibi oldu. Fakat topları 

işlemiyordu. Tarctlcri son ateş va
ziyetini muhafaza etmekte idi. 

Efradı yara kapama ameliyatı 

ile meşgul oluyordu. s~at beş 

raddelerinde efradını kurtarmak ü
zere muhripler yaklaştı. 

Efrad güverteye tabur olmuş -
tu. Fakat Türk obüslerinin tesirile 

herkes kaçışmağa başlıyordu. 
Düşman, ateş hattını takviye için 

G eçmış zamanda Turgud ismin
de küçük bir çocuk vatdı. Gıd3-

sızlık felaketine taş ç'ıkartan bir 
de ust2sından her dakika dayak ye
mek hiç te hoşuna gitmiyordu. Bu 
hayata on yaşına kadar zorlukla 
dayanabilmişti. Fakat ondan sonra 
yaşam.,manın daha hayırlı olaca
ğını anladı. Hastalandr ve öldü. 

KLl.;i.ık olmasına rağmen yine 
gür,alu çoktu. Amma yine cennete 
gittı. 

Yeşil çimenliğin ortasında taht
larına oturmuş, beyaz sakallarını 

okşayarak etrafa bakan cennetin 
bahtiyar sakinlerine bakıyordu. 

Burada yer yüzünün en güzel 
kadınları en nefis kokularla dola -
şıyorlardı. Ve aralarında görüşıi -
yorlardı. 

- Kocalarımıza ihanet etmedik, 

Allahın emirlerini tuttuk. Gıizel 

erkekleri gördüğümüz zaman, gü -
nah olmasın diye başımızı çeviri -
yor, sakallı kocalarımıza bakı -
yorduk. 

Bütün bu mahrumiyetlere crn
nete girmek için katlandık .. Amma 
burada da rahat değiliz ki .. 

Turgut bir ağacın arkasında, se -
sini çıkarmaksızın dinliyordu. Her
kesin can attığı cennetten bunla -
rın şikayet etmesine hayret edi -
yordu. 
Kadınlar anlatıyorlardı. 

- Böyle olduğu ve cennete gir
diğimiz halde, hiiHi cennetin du -
varında asılı duran ciğeri yıyemi
yoruz! 

Turgut merakla baktı. Duvarda 
hakikaten bir ciğer asılı idi. Bu 
ciğerin ne olduğunu merak edi -
yordu. 

Bekçiden soracaktı. Fakat kala-
balığa kendini göstermekten de 
korkuyordu. 

Periler güneşi kucaklıyarak gö -
türüp sakladılar. Gece olmuştu. 

Tur~ut yavaşça yerinden kalktı. 

Bozcaadadan son ıki gemisini de 
celbetti. Maamafih artık taarruz 
hareketınin akım kaldığı görülme
ğe başlıyordu. 

Düşman gemileri Bozcaada.va 
doğru yol vererek birer ikişer dö
nüyordu. 

İlk dönenler arasında üşen zırh
lısı bulunuyor. Bu zırhlının bir -

denbire bir tarafa fena halde yat
tığı görülmeğe başladı Pek yavaş 

bir hareketle Boğaz methaline va
sıl olmak istediği halinden anla -
şılıyordu. 

üşen Halilcli açıklannda iken 
birdenbi;c sancak tarafına doğru 
bir kavis resmetti. 

Bu esnada bir tarafına pek zi -
yade yatmış, bataryalara karşı sus
mağa mecbur olmuştu. 

Bu ana kadar topları harbe ha
zır bir hale konmuş bulunan Dar
danos istihkamı irresistıybl zırh -

!ısına karşı ateş açmağa başlıyor. 

Saat tam yedide düşmanı denizin 
dibine gönderiyordu. Dardanos ba
taryalarının tekrar canlanması düş-

Bekçiyi buldu. 
- Bu ciğer ne? 
Dedi. 
Bekçi hayretle yüzü.ne baktı: 
- Bilmiyor musun, dedi. Koca

sını hiç gücendirmemiş kadın bu 
ciğeri yiyecek .. Cennet tesis edildi 
edileli bu ciğer burada asılı oldu • 
ğu halde hiç bir kadın yiyemedi. 

Turgudun hayreti daha ziyade 
artmıştı: 

- Aman bekçi, eledi, beni bırak. 
Tekrar yer yüzüne ineyim 

- Orada ne yapacaksın Y 
• Turgut düşündü. Cevap ver • 
mek istemiyordu: 

- İşte işim var! 
- Ne işin? 
Turgut, bir kaç defa yutkundu. 

Bekçi ısrar ediyor, mutlaka söyle • 
mcsini istiyordu: 

- Sen deli mi, oldun dedi.. yer 
yüzünde ne yapacaksın?. Baksana, 
yer yüzünde kıyametler kopuyor. 
Hazır cennete gelmişsin .. Bir dalıa 
yer yüzüne inilir mi?. Herkes, cen
nete kavuşmak için . can atıyor. 

dünyadan aldığımız haberlere gö -
re, Hubeş harbinden sonra, bir de 
İspanya harbi başlamış.. Hem de 
çocukları, kadınları kesiyorlarmış, 

(D•vamı 6 ncı nıı/ad~) 

-PARiS-
Sergisine NA TTA'nın seyahat'e· 
rinden Büyük Grup tamamen 

doldu. Küçük Grupa 
Kaydolm,ıva acele ediniz. 

Paris - Milano - Belgrad. 
1 Bu grupla l4 Tem ·nuz f ransız 
1 Mil'! Bayramını dJ RÖı eceksiniz. 

142 Liradan itibaren 
Müracaat: Natta Beyoğlu 

lzmirde: Küçük Kardiçal Han 
30 Mazhar Yala y 

man ateşini de yeniden faaliyete 
sevkediyordu. 

Bütün düşman sefaini olanca a
teşleri ile evvelce susturulmuş ve 
imha edildiği hükmolunan Dar • 
danos bataryalarına karşı müthiş 

bir hücum icra ediyordu. Maamafih 
böyle bir müthiş savlet Dardanosu 
susturamamıştı. 

Bu arada Mecidiye istihkiimının 
topları da muavenet ve müzahere
te başladı. Akşam üzeri saat 6 da 
düşmanın hareket kudreti olan 
bütün gemileri ric'ata başladı. "Hep. 
sinde yaralar, delıkler vardı. 

lnfleksiblin baş tarafında köprü 
sütunu görünüyordu. Sonra öğ -
ve sütün görünüyordu. Sonra öğ • 
renildiğine göre torpito dairesi hi
zasında mermi ve bir mayn istial 
etmiş. Gemi muharebeden sakit o· 
lacak derecede lnsara uğramıştı. 

Güvin ile Lord Nilson obüs a
teşlerine maruz kalarak duman • 
larla istila edilmişti. 

Gecenin ilk gölgeleri boğaza dıiş· 
meğe başladığı vakit bu sularda 

(Devamı ı:ar) 
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Bir prens daha kadın için bü-f 
tün haklarından vaz geçiyor? 

lsveçli prens Şarl krala bir mektup yazarak, sevdiği kadının 
aşkını ~rensliğe tercih ettiğini bildirdi! 

Prens fakirdir, hayatını Kazanmak için 
şimdi bir sigorta kumpanyasında çalışıyor! 

Fakat Belçika kralı büyiik dostudur, evlendikten sonra prensliği 
bırakacak olan Şarl'i Dük payesine çıkaracak 

' 
Krallar;- ve kral nam-1 
zetlerin~ böyle ne oldul 
İsviçrede bir otomobil kazasında öl
müştü. 

Prens çok yaşlı olan ailesinin de
rin kederini teselli etmeğe çok ça- ı 
lıştı ve alıcı sempatisi sayesinde ka
yin biraderi olan Belçika kralının 
elemini hafifletmeğe uğraştı. O a
cı günlerde Belçika kralı ile genç 
prens arasında samimi ve derin bir 
dostluk teessüs etmişti. 
GENERAL GÖRİNGİN AMCASI • 

NIN KIZI 
Bir çok seneler genç prensin Ho

landa tahtınn ıveliahdı olan pren
ses Julyan ile evleneceği söyleni
yordu. Gerek Julyanın, gerek de -
likanlının dostları bu izdivaç için 
çok çalışıyorlardı. 

tosunun sahibı Akselson Conson 
ismınde bır kaç defa milyoner, be
kar bır mücehhiz sahneye girdi . Bu 

1 
zat prensi baba gıbi sever Prense 
itımadedince, tereddüt etmedi. ~a

raydaki ve hükumet mehafilind~ki 
rıüfuzunu kullandı. Nihayet dün-

rinci varisi addetmektedir. Vasi • 
yetnamesinde Berga şatosunu pren
se b1rakmaktadır. 

5 

Pıensu juliana ıimdiki kocaıile hir arada 

Fakat prens Şarl daha iki sene 
evvel bir prensesle izdivacın kendi 

İ!!i olmadığını söylemişti. Kendi 
PRENS, MÖSYÖ, DÜK B .. ..k h. l J k. . ı· 

Prens Şarlın kendisi için çalışan baş UYU Şe lr erue l gzz l tehlike
daha A vrupanın en ihtıyar kralı olan 

80 yaşındaki İsvrç Kralı Güs
tav, son beş sene zarfında ailesi-

betmeği ehemmiyetli bir mesele 
telakki etmediğini yazıyordu. 

dostları bunun sebebini bi • 
liyorlardı. Çünkü prens, Stokhol • 
mün en güzel kadınlarından birisi 

olan Kontes Fon Rozen ile tanış -
mıştı. O zaman kontes genç bir a
vukatla evli bulunuyordu. &ınra 
bu kadın general Göringin ilk ka
rısının akrabasıdır. Kontes Eiza 

Stokholm sosyetesinin en şık ve ı 

en zeki kadınlarından birisidir. ı 
Prensten de yedi yaş büyüktür Fa
kat yirmi yaşında gibi görünmek
tedir. Oç te çocuğu vardır. 

ka bir dostu daha vardır. İsveç ka- / • h "" 1 J 
nunları mucibince. prens kral ha- erın, va şı orm anıaruan 

ne mensup geııçlerden üçünün kral 
hanedanından olmıyan kızlarla ev
lendiklerini görmüştü. Bu defa da 
yeğeni Prens Şarlin de .sevdiği ka
dınla . evlenmesine muvafakat et
mıye mecbur oldu. Prens, malum
dur ki bir otomobil kazasında ölen 
Bt'lçika kraliçesi Astrid'ir> karde -
şidir. 

Geçen pazartesi sabahı kral, henü~ 
26 yaşında bulunan yeğninden şu 
mealde bir mektup almI"tır: 

, Uzun müzakerelerden, kalbi -
mi ve hi•lerimi iyice imtihandan 
gl'çirdiktcn sonra, benim için e
hemmiyeti olan bir mesele hakkın-

ZAVALLI İŞÇİ! 
Prens Şarl, halihazırda İsveç ha· 

nedanı içinde en fakir olanıdır. Ba
lası büyük rı rvetini kaybetmişti. 
Bu paranın yarısı Kroygerin kib· 
rit işinde yanmıştı. Diğer kısmı da 
saray teşrifatçılarından birisi olan 
mutemedi tarafından ihtilas edil· 
mi~ti. 

Genç prensin, müteveffa Belçi • 
ka kraliçesinin ve müstakbel Nor· 
veç kraliçesinin annesi Stoklholm 
mağazalarından alış veri ederken, 

yaya gider veyahut taksi arabası-

Bu roman belki böyle neticelen• 
miyecekti. Fakat büyük Berga şa-

nedanlarına mensup olmıyan bir 
kadınla evlendiği için bütün pre'1S· 

lik haklarından mahrum kalacak\ır. 
Evlenir evlenmez, artık ,Mfö · 

yö Bernadot. ismini alacaktır. Fa
k:ı.t bir kaç hafta sonra Dük olarak 
ilan edilecek. karısı da düşes ola

caktır. İzdivaç hediyesi olmak üze
re düklüğü kendisine bağışlıyacak 

olan zat Belçika kralıdır. 1 
Nikah Bel ikada kıyılacak, pren

sın şahitliğini de bizzat Belçika kra-ı 
lı ifa edecektir. 

b. A"l b"" t · . b k 11uuı111111111111111111111111ıınıı11111111ııuıı111111111111111111111ımınnııuuıııııııı11111111111111111111ıu1111ı111111111111111uııııı11111111ıııuıııııııın na ıner. ı e u çesını ozmama 

~~~ir~cuz mal almak mecburiyetin- Amerika bu sene hafta.' 
Genç prens ise azimli bir deli · 

kanlıdır. Aılesinin fakır düştüğü· da bı•r mı•lyar frank fazla . 
:r.ü bildiği için kendi hayatını ka-
zanmağa karar vermiştir. Stokholm 

kibar sosyetesinin hayretleri için· harcamış! 
de, bir sigorta şirketine alelade bir para 
memur olarak girdi. Stokholmdeki 

fazla olduğunu 
sögliyen bu adam haklı imişi 

yaldızlı gençlik arkadaşları genç 
ve şık prensin bu kararını işidince Milletler 
kahkahalarla güldüler. Güzel 

Brummel ismi verilen genç prens 
sabahın dokuzundan akşamın beşi
ne kadar çalışacaktır. Fakat evvel
ce kahkaha ile gülen dostları, pren
sin vazifesini pek ciddi tuttuğunu 

görünce susmuşlardır. 

arasında bu yıl en fazla 
M 

Coıuon .,. karııı 

büdçe açığı 
nıemleket, Amerikadır 

arten Conson isminde birisi ge
çenlerde bir tayyare kazasında 

öldü. Bu kaza Marten Conson'un 

le bir rağbet gördü ki, bu işe Co,1-
son da şaşırdı. 

B•hik• kral. Leopuld 

da Majcstenize müracaat etmeğe 

mecbur kaldım. Ben uzun müddet
tenbcri Kontes Elza Yon Pozen'i 
derin ve samimi bir a9kla seviyo
rum ve bu aşkımın da mukabele 
gördüğüne emin bulunuyorum.> 

Prens bu satırlardan sonra, am
casına bu aşk yüzünden İsveç tah
tı üzerindeki hakların ıkaybedece
ğini bilmekte olduğunu, fakat Kon
tes Elzaya karşı duyduğu aşkla 
mukayese edilirse, tac hakkını kay-

Sigorta kumpanyasının direk • 
törü şunları söylüyor: 

- Gayet iyi ve muntazam çalı • 
şıyor. En iyi satıcı memurlarımız· 

dan birisidir. Nereye gitse, mut -
laka bir sigorta temin elmeğe mu
vaffak oluyor. 
ÜÇÜNÜCÜ LEOPOLDUN EN İYİ 

DOSTU 
Genç prens bir kaç sene evvel, 

yalnız azmini değil, ayni zamanda 
kalbini, metanetini ve karaketrini 
de ispat etmişti. Çok sevdiği kız 
kardeşi Belçika kraliçesi Astrid 
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Yukarıdaki resim Meninde bahçe mahallesinde A~met Hallaçı çocuk
ları ve torunlarlle b~raber göstermektedir. Çocuk ve torunlarile be· 

rabcr üç düzüneye yakın bir yekün tutan bu aile, nufus arttırma sev
gisinin ne kadar canlı bir timsalidir. Her kesin Ahmet Hallaçı kadar 

çocuk ve torun sahibi olmasını dileriz. 

veren 
E iier devletlerin bütçe açıkları 

arasında bir müsabaka yapılsa, 
hiç şüphesiz Amerika Bırleşik Hü
kumetl<>ri başta gelir. 30 Haziran
da nihayete erecek olan mali sene 
içinde Amerikan bütçesinin fazla 
masrafı iki buçuk milyar dolar • 
dır. Yani Fransız parasile hesap e
dilirse haftada bir mılyar! Bir mem
leket ki haftada bir milyar frank 
açıyor. 

Amerika hükumeti açığın bu de· 
receyi bulacağını tahmin etmiyor
du. Fakat tahsilatın neticesi kar • 
şısında inkisara uğradı. Keza mas
rafların da .. ." 

• Bütçede açık veren milletlerin a-
rasında acaba Almanyanın mev -
kii nedir? Bu suale cevap vermek 
güçtür. Almanlar artık hesapla -
rını neşretmiyorlar. Yalnız arada 
bir mesela silahlarına ne kadar 
masraf ettiklerini söylemekte bir 
beis görmüyorlar. Fakat ~ütün ma. 
li yükü hakkında toplu bir ra -
kam vermekten çekiniyorlar. Al • 
manyada bütçe açığı artık bir dev
let sırrı haline girmiştir. 

İngiltere ise, bütçesini daima mu
vazene halinde bulundurmak ister. 
Gerçi İngiltere son senelerde büt
çesinde muvazenei temin etmistir. .. 
Fakat geçen ay yeni teslıhata sarf 
edilmek üzere fevkaladeden !>ir is
tikraz akdolunmustur. 29 Ni -
sancia açıl n yüz milyon İngilız li
' ık istikraz! 

..;., ıstikıazda İngıltere hükumeti 

acaba muvaffak oldu mu? İstikraz 
müddeti bitip de gişeler kapanın • 
ca, istikrazın ancak beşte birine iş
tirak edildiği görüldü. Yani 100 
mılyon yerine 20 milyon! 

Fransız bütçesine gelince, Baş • 
vekil B! um geçenlerde şu sözü söy
lemişti: ·Bir memleket her sene 
bütçe haricinde aşağı yukarı ona 
muadil para tedarik etmek mecbu
riyeti içinde yaşıyanıaz.1 

Yani kırk, elli milyarlık tahsila
ta mukabil, otuz kırk milyar.ık da 
istikraz! 

Bütçe açığının muhtelif mem • 
leketlere göre isimleri vardır: A
merikada bunun müsebbipleri ıiş
sizler. dir, Almanyada .yeni silah
lar. dır. Amerika Cumhur Reisi 

işsizlere iş bulmak için haftada bir 
milyar borçlanmıştır. Almanyada 
da altı milyon işsiz vardı, Hitler, 
Almanyayı yeni baştan silahlandır· 
mak suretile bunlara iş buldu. Hat
ta Almanyada şöyle söylerler: Bir 
asker, bir işsizten ziyade memleke
te daha ucuza mal oluyor. 

Bu vaziyet içindedir ki, gerek 
iktisat cephesinde, gerek silahları 
tahdit etmek bahsinde bir cihan 
konferansının toplanmasından bah

sediliyor. Amerika bu işe önayak 

olduğunu inkar ediyor. Fakat şa
yialar devam ediyor. Galiba bu 

şayiaların kat'i surette arkası ke
sildıği zaman, bütün dünya mil -

Jetlerin aklı selime avdet edecek -
lerınden ümidi kesecekler! 

ismıni birdenbire ön plana çıkar • 
dı. 

Bu adam Amerikan sinemacı -
lığında tanınmış bir şahsiyet ol -
ması itibarile, hayatında geçirdiği 
maceralardan da bahsedildi. Bü -
tün dünya sinema salonlarının, fi. 
limlerini alkışladığı bu adam kim
dir? 

Marten Conson daha 14 yaşında 
ikıen babasının kuyumcu dükka
nında çalışmaktan bıkarak, bir gün 

kaçmış, vapurlardan birine küçük 
tayfa olarak girmişti. Bu vapurla 
Avrupaya gitti, orada otellerden 
birinde bulaşık yıkayıcılığı yaptı. 

Fakat Avrupadan açlıktan ölmek 
tehlikesi geçirince, gözü korktu, 
tekrar kaçmak kararı kat'isile mem
leketine döndü. 

1907 de London kardeşler Poli -
nezyada bir keşif seyahatine çık -
mıya hazırlanıyorlardı. Snark is -
mindeki vapurlarına genç Marten 
Conson'u da ahçı başı diye aldılar. 
Halbuki Martcn patates soymasını 
bile bilmiyordu. Fakat Snark va • 
puru hareket edinciye kadar ken
disine verilen vazifeyi 15 gün için
de öğrendi. 

Vapur yolda iken, makine dai -
resine indi, orada da pratik bir staj 
yaparak mekanisyenliği öğrendi. 

O sıralarda Conson, kendısı gi
bi macerayı seven Oza Lııytli ı5-

mınde bir kadınla evlenmıştı. Ka
rı koca bu ilk fılmın elde ettiği 

muvakıyetten azami istifade et
mek ltlzumuna kanı oldular ve bü
yük bir mikyasta bir sinema sefe
rine çıktılar. İlk önce İngilizlerin 
Salomon adalarına uğradılar, ora
da az kalsın yamyamların eline dü
§Üyorlardı. Oralardan getirdikleri 

Guadalkanada Pate şirketinin 

filim çeviren operatörlerine tesa -
~Üf etti: ~n.la~J'~" tanı~tı, nasıl fi - rconsonun JCal'lSC gerttlerlt (Jlf' aracta 

Jım çekıldığını ogrendı, ondan son- f·ı· 1 d ·· 1 f t sah ı · . ı ım er e oy e ecaa ne erı var-
ra da kendı hesabına çalışmıya baş-
ı d dı ki, kendisini oralara göndermiş a ı. 

1919 da Amerikada Conson'un olan filim şirketinin müdürü: cHalk 
ilk filmini gösteren sinemalar öy- (liıtfen ıagfagı çevirinı)z 
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No.20 Yazan Nedim Refik .KU[bd)lbJJ~ KO~lbA~~ 

' Padişah sefere çıkmadan önce bir kere daha Bahadır sa- Tefrika No : 56 Yazan : M. Necdet Tunçer 

hibi görmüş, mülakat sarayda yapılmıştı Romalının gözlari ışıldadı: 
Onun için bu sıra larda yapllacak uzun bir yolculuk daha var- - Bu, ötekinden daha güzel., Daha saf, nerden 
d ı: Üsküıdara geçerek karadan Arabistan yolunu tutmak .. buldunuz bunları? .. 

kafi değildi. Onun için padişah Hin- idi. İki gün daha kalırsa bütün ha- 1 demelere maruz kalınca ister iste-
distnndan !Cendislne müracaat eden zırlıklar ıkmal edilmiş olacak, ya- mez şaşalayacaktır. Bahadır Sahıp 
racayn paraca da mühim bır yar- nına atlılarla beraber Üsküdardan de blitün metanetine rağmen hiç 
dımda bulunmayı doğru bulmuştu. s_abahleyin gun doğmadan hareket hazırlanmadığı, hesap etmediği bir 
Bahadır Sahibın yanına asker de etmesi kabı! olacaktı. kazanın karşısında kaldığı için ir-

--- Geçen yıl Mayıs 
hediye etmişti 

bayramında hükümdar 

,·erilecckti. Bahadır Sahip karadan Hareket edeceği gün yaklaştı. klldi. 
ve Hict.z tarikile gene Bahri Ah - Kendısini buraya getiren gemi de Bereket versin ki bu sarsıntı cok 
mcre gidecek, oradan bir gemiye hareket ederek Malabara gitmek .. d · surme i. Harem ağalarının korku 
binerek memleketine dönecekti. üzere yola çıkmıştı. Gemi artık ve te!Aş içinde birbirini tutmıyan 
Karadan giderken kendisi ile bera- boştu. İçinde korsanların Rodos şö- sözlerini dinliyecek yerde tahkika-
b~r Hindistanda çalışmak, müşrik- valyelerinin tamamı oynatacak bir ta bizzat gırişerek Tacı Cihanın na-
lcre karşı cihat etmek üzere asker şey yoktu. Uzun bir deniz yolculu-
toplıyacaktı. Hindistana gidecek o- ğuna katlanarak Ümitburnu tari- sıl kaybolabileceğini anlamağa ça-

Romalı hayretle inciyi tetkik e • 
derek gülümsedi: 

- Bu kadar temiz ve büyük in • 
ci görmemiştim. Bunun eşi var mı 
sende? 

- Bir değil, bir kaç eşi var .. 
- Ohalde ben inci memleketine 

gelmişim de haberim yok. 
- Siz Kudüste asilzadelerle te • lan bu efrada lakayt kalamıyacak- kile Hindistana avdet edecek olan lışmak daha doğru olacağını dil • 

şündü. !arı bazı imtiyazlar vadediliyordu. bu gemiye selamet dılerken Baha- mas etmiyorsunuz ki, memlekette 
Padışah, sefere çıkmadan evvel dır Sahip Gemideki adamlarına de· Tacı Cihan ° gün öğleden sonra neler mevcut olduğunu öğrenesi • 

bır kere daha Bahadır Sahibi gör- di ki: yanındaki iki kadınla ve bir kom- niz! .. 
müş, bu mülakat resmi olarak sa- - Siz mi daha evvel, yoksa ben §U hanımla bedestene gitmek üzere - Bizim gibi tacirler, gittikleri 
rayda cereyan etmişti. Fakat Sul- mi daha çabuk varacağım burasını (Devamı var) memlekette ancak halk tabakası 

' ırnuuııu 11il1111 u l llUllUllllllll lll 111 11 1111 1 1lfllllllllll111111111ııuı1111ıın1111ıı1111 lllll ltlllllllll tfll il lllllll ı IUIUIUll ltMMWfl 111111111ın11 IUlll 

tan Süleymanın Ilınlli misafire le- bılemıyorum. Fakat hangımiz da- E k" 1 . 
\·cccuh ve il!ifatı çok samimi oldu- ha evvel gidersek oraya selamlar 1 s 1 stanbul batakhanelerı: l 
ğundan mülakatın kısalığına, res- götürsün. Yolunuz açık olsun!.. K u M A R 
mi oluşuna rağmen padişah ona ev- Bu geminin pek çok hatırası var-
Yelce tanı:tığı bir dost gibi davra- dı . Bunun içinde Bahadır Sahip ile • • 
narak Bahadır Sahıbi hiç sıkma • kı zı Tacı Cihan az zaman geçirme- _ Yazan: M. S. Ç A P A N --"" 
mıştı. mişlerdi. ikinci kısım - 71 _ 

Sultan Süleyman da devrisi gün · 
Iki kurban kesilerek gemi hare- Beyogv lunun esk"ı kurdu ded" k"• 119 hareket ediyordu. Bahadır Sahip I I en 

C.oıık gördüğü iltifattan, sefaret va- ket ettikten sonra Bahadır Sahip kapak yapark lb tt • 
de tarif edemediği bir his ile ko. en, e e e o susmıyacak 

zıfcsinin böyle iyi bitmiş olmasın- nağına dönüyordu - (k_ olay gele, ne yapıyorsun arkaş!) 
dan biıy!..k bir memnuniyet duya-
rak İstanbulun görülecek yerlerini Birdenbire Haliç tarafından çı • diyerek beni mahcup edecekti 
bir daha unutmamak üzere iyice kan bir rüzgar gittikçe şiddet • ' ' 
temaşa etmek için sabahleyin er • leşti, bir fırtına halini alarak çok 
kcn atına biniyor, saatlerce dolaşı- devam etmemekle beraber ortalığı 

yor, sonra öğleye yakın gelerek kı
zıle berahu yemek yedikten, biraz 
d.nlcm!ikten sonra gene atına bine
re!< konaktan ayrılıyordu. Mühim 
denecek miktarda a: tın meskükat 
got~rec~ğj içi nAkdeniz yolculuı{u 
ı-_ r ihti"'ale karşı tercih edilemez-
d, Onun için uzun bir yolculuk da
ha v·~dı: ÜskCdara geçerek kara
dan Arabistan yolunu tutmak. Bah-
r '- C:Cn gemiye bindikten son-
ra l· bar.ı g.Jcrken yollarda ken-
d i •cin korsan taarruzu gibi bir 
t ' lıkcnin ihtiır..ıh yoktu. Uzun yol
cu!•, un nasıl geçtiğini düşüne

r k il - istana gittikten sonra ne
,nr yıracaıtmı ta52vvur ediyordu. 

ts•·~buldaki günleri artık sayılı 

toza, dumana bürüdü. Sonra şiddet
li bir sağnak geldL Bahadır Sahip 
bu esnada bir yere girerek fırtına 
ve yağmurun geçmesini bekledi. 

Aradan epey zaman geçmişti. Ko
nağına geldiği zaman baş harem 
ağası kendisini karşıladı. Harem a
ğaları hep telaş ve korku iyir.de i· 

dl. Baş harem ağası ağlıyor. boğazı 
kurumuş olduğu için ne söylediği 
anla~ılamıyordu. Güç halle şun -
ları ııöyley bildi: 

- Ah, efendim, bizi öldürünüz, 
asınız, kesiniz .. 

Bahadır Sahip bir fevkaladelik 
olduğunu anlamıştı. Fakat hakika

tin en olduğunu öğrenmek imktm
sızdı: 

• 

---

ynr:y~rnlardan usandı, vahşi hay • 
\'Dn filim~~ri çekıniz> diye telg • 
rafJ.ı haber gönderdi. 

- Ne oldu, dedi, sizi niçin asa • 
yım, keseyim? Söyle ne oldu? .. 

Harem ağalarının sözlerinden ~ı

kan şu oluyordu: 

Kumar maıa.ınd;an içki sof rasına ... 

CC'n<on bu sefer karısı ile bera
be· , Af•; kanın şarkındaki İngiliz 
mu • ,_, e"elcrine gitti. Orada Ha
bPŞi tıın hududuna pek yakın göl
lerden birinin civarında, orman or
tasında kamp kurdular. Bu orman
da ve bu gölde tanınmı<, tanınma
mış hangi mahlük yoktu ki... 

Filler, gergedonlar, züra!eler, 
maymunlar ı;ev di':· ~r. filimlerin 
!:>aşlıca artistlerini teşkil ediyorlar
dı. Conso'l'un ku .. r'u n kampın et
rafında hakiki bir sinema stüdyosu 
yük.eldi. Karı kor'l burada 10 sene 
çalıştılar. Bu 10 Ecr.c, hayatları -
n• mes'ut geçen en güzel gün -
!eridir.Ve bu stüdyodan Baboona ve 
K, .. goriya i ıml<'ri 1dc iki meşhur 
!Hı :-ı ge•ird !er. 

Bir gün Oza Conson, kızgın bir 
filin, kocasının üzerine hücum et
tiğin. gurdü. Fakat mütemadiyen 
fıti~. çevirivor, t h; k~nin en son 
noktasına kadar çevirmek istiyor
du. Ancak ondan sonradır ki, ma
nivelayı bı•aktı ve silahını kulla
narak !ili öldürdü. 

Kocası, karısından şöyle hah -
sederdi: 

- Oza, emsalsiz bir kadındır. 

Benim macera ile dolu hayatı -
mın her safhasına iştirak etmiştir. 
Benimle birlikte bir ok tehlikelere 
göğüs germiştir. Gösterdiği feda
karlıklar için söyliyecek söz bula
mıyorum. 

Nihayet karı koca Amerikaya 
döndüler, fakat bir mislini daha 
hiç kimsenin meydana getiremi -
yeceği kıymetli !ilimlerle Jıera -
her ... 

Conson, medeni şehirlerde Afri
ka ormanlarından ziyadç glzlı teh 
likeler mevcut olduğunu söylerdi. 
Hakikaten sözü doğru çıktı ve Los 
Angcles'e giderken, kötü bir tay
yar" kaza ına kurban gitti. 

Tacı Cihan bugün yanında iki ka
dın ve komşu Zeynep hanım oi • 
duğu halde sokağa çıkmıştı. Fak~t 
kaç saattir konağa dönmemişti• .. 
Komşu Zeynep hanım Sünni İ -

ranlılardan bir tacirin zevcesi idi 
ki kocası Sultan Selimin İran sef'!
rinden sonra buraya gelmiş, fakat 
çoktan ölmüştü. Sultan Selim ci
varında kendisine bir ev alarak 
oturuyordu. Bahadır Sahip Cenk 
orada yerleştiği zaman Zeynep ha
nım Hintli misafirlerle tesadüfün 
tanışmış ve iyi Türkçe bıldığı içın 
onlara gitiklcri yerlerde çok hil -
meti oluyordu. Tacı Cıhan Farsca 
söyler, Zeynep hanım tercümanlık 
ederdi. Kadırın yaşı ileride idi. 
Bahadır Sahibın tahkikatı tamaıni

le Zeynep hanımın lehinde idi. 

Bir insan ne kadar metin olursa 
olsun tahammül edemiyeceğl sa -

- Taksım! 

Edilir. 
•Bir taraftan ihtiyar matmazel 

Frosonun ısrarı, bir taraftan da a
vukat (C.) nin mantığı ve t•bıye
si, doktor (K..) nin hassasiyetini 
tahrik etmış olacak ki, b•an döne
rek dedı di: 

•- Matmazel Froso kayıplı. Bir 
seans daha yapalım, birdenbire bı: 
rakmak ayıp olur. (C .. ) beyin 
sözlerini de yabana atmamak la • 
zım, evvelce, son seans diye bır 

kayıt da koymadık. 
•Yeni kağıtlar açıldı. Doktorla 

ben, yine bizim tertip kağıtları çe
kerek yanyana duşdük. Ve: 

- Son seans! 

Kaydıle oyuna başladık. Ben oyu
na yine sağlam oynamak kararile 
başlamış, fakat fırsat ve imkan nis
betinde elimden gelen her işi yap
mıya azmetmiştim. 

cBu karorımın tatbıkinc giizrl 

--casuslar romanı: 15 -------ı 

X , 13'ünesrarı 1 
'Yazan: 

Oskar Rev 

O sırad~ bir zabit, idam kararını 
okumıya ba§ladı. Gözlerinin bağ -
lanmasını istemıyen dansöz kendi 
kendine direğm. dibınde durdu Vıi

eudunu bır ıple diğere bağladıldr. 
l\!anga on iki kişiden mürek -

kepti. Dört nefer, dört çavuş, dert 
zabit vekili! M .afe on metre! 

Mata Hari sağ tarafta diz çök
müş olan hemşire Leonid'e doğru 
başını çevirdi ve güllimsedi. 

Manga kumandanı kılıcını kal
dırdı. Ateş .. ve casus ki<dının vil
audu öne doğru eğildi, ölmüştü, 

Çeviren: 1 
Muammer Alatur 

kalbinden, elbisesinin üzerine doğ
ru kan fışkırıyordu. 

• Bundan bir kaç sene evvel, si-
nema aktrislerinden Klod Frans bir
denbire ortadan kaybolmuştu 
Bazı iddialara nazaran, Mata Ha

rıyi ele veren bu sinema ar~istıdir 
ve yaptığı işe pişman' olduğu ı -
çin ortadan kaybolmuştur 

Alman muharrırlerinden Bern -
dorf'un anlattığına göre, yuzba~ı 

Ladu güzel dansözden uzun müd-

bir tesadüf yardım etti. 
.Ortada ikişer liralık bir turla 

birikmiş on altı lira kadar bir pa
ra vardı. Ben bu miktarla: 

- Uvertür! 
Yaptım! 

Doktor gördü, Jan kaçtı, matma
zel Froso rölansı bastı. Bepde üç 
rua vardı, kaçamadım. Doktor dü
şünüyordu. Elinde iki ası oldu • 
ğunu, ayağıma vurarak bana bildir
mişti. Matmazel Frosoda fevkala

de kağıt varsa, ikimiz birden mah
kum olmamak için, doktora, kaç
masını ayağımla telgrafladım. Şa
yet, matmazel Frosoda küçük ka
ğıt varsa, esasen üç rua benim ka
zanmaklığıma kafi idi. Ve esasen 
matlüp olan da bu değil miydi? Ha 
ben, ha doktor kazanmıştık, ikisi 
de müsavi idi. 

.Kağıdı matmazel Froso yapı • 
yordu. Onun rölansını tuttuktan 
sonra: 

dettenberi şüphe ediyordu, fakat 
Mata Hari aleyhinde k5lı deliller 
toplayamamıştı. 

!,te o sıralardadır ki, Klod Fransa 
bir vazife vermiş ve sinema artisti 
dansözün itimadını kazanarak, on
dan öğrendiği bütün sırları ikinci 
şubeye bildirmişti. 

Yüzbaşı Ladu bugün ölmü~tür. 
Klod Frans ta keza! .. Her ikisi de 
sırlarını beraber götürdüler. 

MATMAZEL DOKTOR 
Umumi Harp başbdıktan bir 

kaç hafta sonra, Fransız ikinci su

b esinin ve Enlelliceııs Servisin ,;,e
m urları çok mahir bir Alman ka-

• 
dın casusun mevcudiyet.ri anla -
mışbrdı. Bu kadının Fransız cep
he ,i gNikrind<' çalıştığını, satı~m 
ve mavi J:t(l1lü olduğunu, Fre:ıns 7.

ca:vı ve infil ızrey son dereçe ını_L-

ile temas eaet>ilırler. Israil asilza
delerinden bir tanıdığım olsaydı, 

elbette bu fırsatı kaçırmak iste • 
mezdim. 
Konuşarak yürüdüler. 
Romalı tacir sordu: 
- Bu incinin eşini de bana sat

mak ister misiniz? 
- Paranız varsa ... 
- Bir değil, bir kaç eşini birden 

satın alabilirim. 
- Öyle ise benimle beraber gel. 
- Nereye gideceğiz? 
- Saraya .. 
- Süleymanın sarayına mı? 
-Evet .. 
- Ben bir yabancıyım .. Beni sa· 

raya sokarlar mı? 
- Hükümdarın sarayı misafir 

için daima açİktır. 
- Sen orada mı oturuyorsun? 
- Hassa zabitleri sarayda yatıp 

kalkarlar .. 
Hassa zabiti Romalı taciri sara

ya görtürürken, kapıdaki nöbetçi
ler bu kılıkta birini ilk defa gör
dükleri için, hayretle bakışıyorlar• 
dı. 

Hassa zabitleri dairesine girmiş
lerdi. Bu sırada Süleymanın mai • 
yet zabiti, Romalı tacirin kapıda'<:i 
T!Öbctç ilerc askerce selam verişin
den şüpheye düştü .. 

Bir şey söylemedi .. Fakat, kendi 
kendine şu hükmü verdi: 

- Bu adam tacir değif, belki 
Kladiyosun kendisidir .. 
Zabit odasına girince, Romalıya 

yer gösterdi.. Şerbet ikram etti.. 
- Roma İmparatorunun sarayı

nı gören insanlar için, Süleymanın 
mütevazi sarayı bir kulübe kadar 
kü~üktür d il mi? 

- Bana inanınız ki, bu saravın 
kapısından itibaren gördüğüm ih· 
tişam, Roma sarayının harem da
iresinde bile yoktur. 

- İmparatorun kaç karısı, ve 

- Hükümdarımızı ziyaret et • 
mek istemez misiniz? 

- Rahatsız etmekten korkarım. 
Ben sadece bir yolcu sıfatı ile şeh
rinize uğradım. Bir kaç gün kalıp 
döneceğim. 

- Süleyman, geldiğinizi duy~c
sa, bizi tekdir eder. 

- Niçin? .. 
- Sizi kendisine tanıtmadık di-

ye .. 
Hassa zabiti, Romalının hüküm

darla görüşmek istemeyişinden de 
ayrıca şüphelenmişti. 

Romalı tacir neden Süleymanın 
huzuruna çıkmak istemiyordu. 

Madamki Romalı meşhur kahra
man Kladiyos, Flistinden bir tor -
ba mukaddes toprak aldırmak için 
Kudüse adam gönderiyordu. Bu 
maksatla Kudüse gelen adamın 
Süleymanı görmek istememesi el
bette merak ve şüphe uyandırıcı 

bir hadise idi. 
Zabite ısrarla sordu: 
- Kladiyusa Romanın yeni ba

nisi diyorlar .. böyle bir kahrama
nın Kudüse gönderdiği bir adamın. 
hükümdarımızı ziyaret etmeden 
Romaya dönmesi çok gülünç ve 
manalı olmaz mı? 
Romalı tacir müşkül vaziyetle 

kalmıştı. Artık itiraz edecek yol 
bulamıyordu. 

- Siz istiyorsanız ve delalet edere 
seniz, elbette Süleymanı ziyaret 
etmek şerefini kazanmak isterim. 

- O halde bana biraz müsaade e-
diniz .. hükümdara gidip arzedeyi!n. 
Siz burada bekleyiniz! 

(Devamı var) 

1 HiKAY E l 
~---
Cennetteki 
Kadınlar 

kaç cariyesi var, sinyor? (4 ı1ncü sayfadon detJam) 
- İki karısı ve yirmi dört cari - biçiyorlarmış .. Sen de çocuksun .. 

yesi vardır. . 
- Çok az. Beni İsrail hükümda- Eğer yolun ispanyaya düşerse, har· 

canır gidersin .. 
rının dört kraliçesi, yüz elli göz • Turgut, bekçiyi dikkatle dinle-
desi ve yedi yüz elli cariyesi var. m · ti.. Dünya, bütün karışık hadi-

Bunlardan başka her kraliçer,ın seleri ile gözlerinin önüne geldi. 
hizmetinde üç yüz cariye vardır. Bekçiye: 
Romalı tüccar hassa zabıtini h~y- 50·· ı d'kl . d v F . . - y e ı crın ogru... akat 

retle ?ın.lıyord~. bırak beni gideyim .. Çok mühi .'. 
Zabıt ıncılerı dolabından çıkardı: . lerim var.. m ış 
- İşte aldığınız incinin eşi.. 
Romalının gözleri ışıldadı: 

- Bu, ötekinden daha güzel .. 
Daha saf. Nereden buldunuz· bun
ları? 

- Geçen yıl mayıs bayramında 
hükümdar hediye etmişti bana .. 

- Romada bu incilerin eşi im -
paratorda bile yoktur. 

Ve koynundan iki kese altın dl
ha çıkardı. 

- Sözünüzde duruyorsunuz de-
ğil mi? Ben bedelini veriyorum .. 

Zabit inciyi uzattı: 
- Ben de inciyi veriyorum. 
Bir haremağasının getirdiği şer

betleri içiyorlardı. 
Zabit sordu: 

• kcmmel konuştugunu biliyod-ıc - ı 
dı. Yüzlerce mukabil casus Jı,ı ka
dının peşine sevkedilmişti. Ôyk 
olmakla beraber, dört harp senesi 
içinde, bütün gayretlere rağmen, 

bu kadını yakalamak müyesser ol
madı. 

Uzun milddet sansür bu esraren
giz kadının faaliyetinin, gazetele -
re geçmesine müsaade etmedi. F~ • 
kat erkanı harbiye, mükabil casus 
teşkilatının bir türlü bu kadının 
hakkından gelemediğini görünce, 
halkın da, casus kadının yakalan
masında yardımını temin etmek 
maksadilc, gazetelerde neşriyata 

müsaade etti. 
Bütün gazeteler derhal bu ha -

bere sarıldılar. Bu neşriyat alıp 
yürüyünce, yüzlerce sarışın ve rrıa
vi gözlü kadın, casuslukla hiç bir 

Bekçi endişe ve sabırsızlıkla tek
rar sordu: 

- Ne yapacaksın, yeryüzüde?. 
Turgut, yavaşca, bekçinin kula • 

ğına iğildi: 

- Dünyanın en yüksek noktası-
na çıkacağım .. Yer yüzünün en hü
yük megafonunu alacağım. Ve bü -
tün dünya kadınlarına haber vere
ceğim ... İ!5n edeceğim .. Diyeceğim 

Cennetteki ciğer hala duruyor .. 
Bekçi acı acı gülümsedi: 

- Yalnız, dikkat et, dedi, yeni 
bir modanın çıktığı yeni mevsim 
günlerinde olmasın .. Çünkü, yap. 
tığın ikaz boşa gider. 

alakaları olmadıkları halde bev • 
hude yere rahatsız edildiler. H;t _ 
ta bir gün adamın biri, son sürat
le gitmekte olan bir otomobilin i
çinde sarışın bir kadın görünce 
şüphelenerek tabancasını çekti v~ 
otomobile doğru ateş etmiye baş -
!adı. • 

Lahideki gizli zabıta memurları 
Matmazel Doktor'un bu şehir ci ~ 
varında faaliyette olduğunu bildir
mişlerdi. Diyorlardı ki: 

•Bugün saatte seksen kilometre 
sür'atle giden açık bir otomobilde 
kendisini gördük. Otomobili bizzat 
kendisi idare ediyordu. Saçları, rüz
gara kapılmış, uçuyordu. Otomo -
bilinde iki erkek vardı. Bu adam
ların kendi muhafızları olması ihti
mali vardır. 

(Devamı ı-or) 
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R A_D _Y _0-.f' 
Acele ediniz! BASURDAN YALNIZ HEDENSA 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

Beyoğlunda Tokatlıyan 
karşısında 231 numaralı ile ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser. 

Saat 18,30 da plakla dans musi
kisi, 19,25 Gitar solo, Maryo Pa -
rudi tarafından, 19,50 Konferans, 

TUHAFİYE 
Mağazasının SiNiRE ÇARPINTIYA NEVROL CEMAL 

spor fevaidi hakkında bay Ce19:1 Kati likidasyonu 
tarafından, 20 Fasıl saz heyetı, j Emsalsiz iJAçtır, Hafakana. teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

20,30 Bay Ömer Rıza tarafından a- münasebelile en iyi mal· 
rabca söylev, 20,45 Fasıl saz heyeti: 1 !ardan mürekkep bütün 
Saat ayarı, 21,15 orkestra, 22,15 A- ıtoklannı: ROMATiZMAYA ÇARE Pi MANOL 
jans ve borsa haberleri ve ertesi I % 40 
günün programı, 22,30 Pl8.kla so - Üşütmekten gelen arka uncdannı, siyatik, bel ve dlı ağnlannı derhal reçirir. Vücudu kızdınr. 
ıo1ar, opera ve operet parçaları, ı Hakikt tenzilatla 
23, son. elden çıkarmaktadır. 

YARINKİ PROGRAM istifade için ancak bir ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN 
Öğle neşriyatı: kaç gün daha kalmıştır. 
12,30 Pliıkla Türk musikisi, 12,50 

Havadis, 13 Beyoğlu Halkevi gös- Acele ediniz 1 
ile çare bulursunuz. Bel gevşekliğini geçirir, vakitsiz ihtiyarlıyanlara gençlik ve dinçlik verir. Yalnız ismine dikkat. 

terit kolu tarafından bir temsil, 14 ••••••••••••• 
son. 

.. . Tavas Hukuk Hakimliğinden: 

Davacı Tavasın Karahisar köyün
den koca iri oğlu İbrahim kızı Ay
şe tarafından davalı ayni köyden 

Kerim oğlu Osman aleyhine açılan 
boşanma davasının yapılmakta o
lan duruşmasında: 

İstanbul Asliye birinci hukuk 

mahkemesinden: 

Hazinei maliye tarafından müd -

deaaleyh Fındıklıda Dere içi sa-

kağında 13 No. hı evde mukim Mus-

tafa Fehmi aleyhine açılan 500 li-

ra alacak davasından dolayı ika

metgah hazırası meçhul bulun • 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden: 
Satılacak eşyanın nevi ve cinsleri : 

Kuyruklu piyano, Büyük küçük muhtelif ayna, gümü.ş t~bak, güm~ş 
alta) bıçak takımlan,gümüş şarr.panya takım!arı,muhtelıf cıns tabaklar. 

~uht~lif masa ve sandalyalar, bronz ve pirinç abajor lambaları, lavan 
vantilatörü, masa örtü ve peçeteleri, muhtelif içki bardak ve kad~h· 
teri. semaver, buz dolabı, nikelaj ve alpaka bronz tepsiler, soba vesaıre. 

Davalı namına Açık Söz gazete
sinin altıncı sahifesinin üçüncü ben
dinde bildirildiği üzere 28/4/1937 
gününde tavas asliye hukuk mah
kemesinde bizzat veya bir vekil 
göndermesi yazıldığı halde mah -

kemeye gelmemiş olduğundan mah
kemece davalıya ilanat suretile gı
yap kararı tebliğine ve şahitlerin 
dinlenmesine karar verilmiş ol • 

duğundan 7 /6/1937 Pazartesi gü

nü saat 9,30 da Tavas asliye hukuk 

mahkem<'sınde bizzat veya bir ve

kil gönderme"i aksi takdirde gı • 

yaben duruşmaya devam olunaca
ğı ilan olunur. (2765) 

lstepan Gülbalinin kazanç vergisinden hazineye ?lan borcu~dan 
dolayı yukarıda yazılı muhtelif eşya; Beyoğlunda lstıklal caddesınd~ 
134 No. Jı Anbasador binasında 17.5-937 tarihine rastlayan .Pazartesı 
au"nu" sabahlayın saat dokuz buçukta alenen müzayede suretıle satı_Ja-duğundan bir ay müddetle ilanen • h 

t bl' - t hk'k t 1 7 937 t cağından isteklilerin mezkür mahalde bulunacak olan satış eyetine 
e ıg ve a ı a ın - - saa müracaatları ilan olunur. "2768,, 

14 de talikine karar verilmiş ol - \_.:::;::.::.::::::;;~~.;_--::-::----:--:---:--:-:---

duğun.dan müddei~leyh Mustafa Uyuşturucu Maddeler inhisarından: 
Fehmt muayyen gun ve saatte mah- idaremiz 1937 senesi Afyon rekoltesini Türkiye Ziraat Bankası va• 
kemeye gelmediği veya bir vekil sıtasile doğrudan doğruya ekicilerden .. satı~ alacak.tır. 
göndermediği takdirde gıyabında J\Jımlar mezkür Bankanın aşağıda gosterılen şehır ve kasabaların• 

dak
0

i 54 şube ve sandığında yapılacaktır. . .. _ .. 
tahkikata devam olunacağı ve 

hakkında gıyab karar ı verildiğini 

tasdir ve mahkeme divanhanesine 

talik kılınan davetiyenin tebliğ ma-

kamına kaim olmak üzere ilin o • 
lunur. (34/503) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz mülhakatında açık ve açılacak memuriyetlere imtihanla 

memur alınacaktır. imtihan lstanbulda 31-5.937 Pazartesi günü saat 
on üçte Sirkecide inhisarlar Memurin Kursu binasında yapılacaktır. 
imtihana girmek isteyenlerin aşağıdaki evıaf ve şeraiti haiz olmaları 
gerektir. 
1 - Laakal orta mektep tahsilini bitirmit olmak. 
2 - AskerHA-ini •fili veya kısa lıizmetlin bitirmiş olmak. 
3 - 21 yaşından aşaA"t ve 35 yaşından yukarı olmam11k. 
4 - Sıhh,tli olmak ve vazife ifasına me.ni bir rahatsızlığı bulunmamak. 
5 - iyi ah15.k sabibi olmak. • 
Bu beş maddedeki şartların muhakkak tevıiki gerektir. 

ıntihanın mevzuu şu 1 rdır 
1 - HE.SAB: Adadı mürekkebe, Taksimi gurama, Halita, Tenasüp, 

Faiz, Iskonto. 
2 - HENDESE. : "Satıhlar, Hacımlar n 

3 - MUHASEBE.: •Usulü defteri,, 
4 - COGRAFY A: "Umumi ve Türkiye,. 
5 - KiTABET: "Orta tahsile gören 

NOT: 

A - imtihana girmek isteyenler şimdiden bir dilekçe ile ve evrakı 
müsbitelerile üç adet fotoA-rafla birlikte idaremiz Memurin Şubesine 
müracaat etmelidirler. . 

B - imtihan neticesinde aynı derecede muvaffak olanlar arasında 
Ecubi lin·u~a vakıf bulunanlarla muhasebe sualine doQTu cevap ve· 

renler tercih edilirler. "2731,, 

KUMBARA 

Tokat, E.rbaa, Niksar, Zile, Amasya, Merzıfon,_ G~muş~a~ı~oy, Ç~· 
rum, Mecidözü, lskilip, Malatya, Adıyaman. Eskışehır: Sıvrıhısar, Mı· 
halıcık, Kütahya, Emet, Gediz, Simav, Ta.vşa.nlı, Akş_eh!r, Yalva_ç, Ilgın, 
Bozkır, Karaman, Beyşehir, Karaağaç, Bılecık, Bozoyuk, lne~ol, Gey
ve, Göynük, Orhaneli, Uşak, Çal, Çi~r~I, Kula, A.fyo~karahısar, Bol
vadin, Sandıklı, Yenişehir, Nallıhan, Emındağ, Seydışehır, Konya, De
nizli, Aydın, Isparta. Eğridir, Ulubu~lu, Dinar, Burdur, Tefenni, Acıpayam. 

Mubayaa fiatlan şu suretle tesbıt olunmuştur: 
Softlar beh~r morfin derecesi . 40 kuruş 
Temiz ve konaksız toplanmış drogistler. Beher morfın 

derecesi 40 " Morfini yüzde 12 ve daha yukarı kabalar beher 
. d . 35 morfın erecesı. " 

Morfini yüıde 12 den aşa~ı kabalar beher ~orfın d~.ecesi 30 • 

Sat 1 nacak alyonların iptidai muayenesı ldaremızın alım merkez• 
maı ır· 

1 • göoderece"i eksperler tarafından yapılacak ve tartı ve lese u• 
erıne 6 h' • . 'kt 1 d mü müteakip alakadarlara kilo başına berveç ı "tı mı ar ar a avans 
verilecektir: 

Softlar 
Temiz ve konaksız toplanmış drogistler 

Merlini % 12 ve daha yukarı kabalar 

Morfini % ı 2 den aşağı kabalar. 

4 - Ti. 
4 - JJ 

2.50 • 

Bakiye afyon bedelleri lstan~ulda yapılacak Labor.atuar tahlilinden 
nra azami süratle ve yin~ Zıraat Bankaları vasıtasıle alakadarlara 

~~ettirilecektir. Ekicilere afyonlarını Bankaya teslim ettikleri tarihten 
itibaren hiç bir masraf tahmil edilmiyecektir. 

Mubayaalara afyonun toplanmasını müteakip derhal başlanacak ve 
bu tarihler Banka tarafından mahallen ilin olunacaktır. 

Alım münhasıran 1937 senesi rekoltesine ve hakiki müstahs~llere 
·t mallara tahsis edildiğinden eski seneler mahsulü afyonlarla tuccar ~ . 

ve müstahsil malları katiyen kabul edilmiyecektır. 

Temiz ve konaksı& olarak toplanmış saf afyonlara daha yüksek fiat 
verilmekte olduğundan ekicilerin afyonlarını temiz toplaması kendi 
menfaatlorı icabındandır. (2709) 

o 

BIRE, 
1000 

İstanbul Yedinci İcra Memur • 

luğundan: 

Trabzonda tüccardan Hacı Oğlu 

Şükrü'ye: 

İstanbul Aslıye mahkemesi i • 

kinci ticaret dairesinden sadır olan 

22 /1/936 tarih ve 1935/437 numa • 
~ 

ralı ilama müsteniden Adapazarı 

TARLADIR 
Türk Ticaret bankasının zimme • 

tinizde alacağı olan 458,89 liranın 

3 5 faiz, % 10 avukatlık ücreti, 

% 10 tazminat ve icra ve mahke • 

me masraflarile birlıkte tahsili hak· 

kında alacaklı banka tarafından 

takip talebinde hulunularak tara -

fınıza tebliği iktiza eden icra emri 

mahalli ikametiniz meçhul olduğu 

mübaşirin meşruhatından anlaşıl • 

makla 30 gün müddetle icra em • 

rinin ilanen tebliğine karar ve • 
rilmiştir. 

-. -
....-·« -- . ··-

Sözü geçen müddet içinde dai • 

remizin 1936/1441 numarayı ha • 

mil olarak müracaat etmeniz la • 

21mdır. Yine bu müddet içinde mal 

beyanında bulunmanız veya borcu 

ödemeniz ve kazancınız hakkında 

beyanda bulunmanız mecburidir. 

Aksi takdirde hakkınızda icra ve 

iflas kanununun 76 inci ve 337 

inci maddeleri tatbik edilmek su .. 

re!ile hapsen tazyik edileceğiniz 

ve hakkınızda cebri icra yolunun 

takip edikceği icra eımi ·erinde 

kaim olmak üzere ilıinen tebliğ o
Jurıtır 

~ -· . . - .·.. ~· ., . -'·:t· ... . •. 
. : • . . . . :' ~~~~:~-.. ~~? -~ ' ... _ : .. ' .. -:-· 

Jstanbul .... .. B~lediyesi , ',, llanlarl'" 
·:,: . . . ',, . : ,,: ·~ ·~ . ' .. · ., ;~i~_,~ 1~ ~t· . · .. , - :\~ 

İstanbul Meb'us intihabı teftiş heyetinden: 
Abdülhak Hamid Tarhandan açılan lstanbul Meb'usluğu için 16 

Mayıs 937 tarihine rastlayan Pazar günü intihap yapılacağından 

müntehibisanilerin mazbatalarile o gün saat dokuzdan on üçe kadar 

Bcyazıtta Üniversite konfrans salonuna teşrifleri rica olunur. (2749) 

• • • 
1 - lstanbul Ziraat Bankasından aylık almakta olan lstanbul Be· 

lediye ve Hususi idaresinden müteşekkil mahalli ve idare emekli ve 

öksüzlerinin 937 yılı birinci altı aylık yoklamalanna başlanmıştır, 

2 - Yoklama ilmühaberlerinin cevabı arkasındaki izahata göre 
silintisiz yazılacak ve lotoA-raflı olacaktır. 

3 - Maaş sahipleri yoklama ilmübaberlerini oturmakta oldukları 
Nahiye Müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmi senet, aylık cüz· 
danı ve nüfus tezkercsile birlikte Mayıs 937 sonuna kadar ııid oldukları 
Belediye Şubelerine müracaatla yoklamalarını yaptırmaları ilan olunur. 

• • • 
"!,, (2717) 

Beyoğlu ve Beşiktaş mınlakalarına ait çöplerin bir sene müddetle 
denize dökülmesi işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu işe 
25000 lira bedel tahmin edilmiştir· Eksiltme 25, 5/937 Salı günü saat 
15 de daimi Encümende yapılacaktır. isteyenler şartnameyi parasız 
olarak Levazım Müdürlüğünden aladilirler. Eksiltmeye girecekler 2490 
No. lu kanunda yazılı ve<ika ve 1875 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda 
yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler.(B) (2582) 

• • • 
Bina ve arazi şubeleri için lüzumu olan 179 tane muhtelif boyda 

ıstar lacivert perde açık eksiltmeye konulmuştur. Bu perdelerin hep. 
sine 743 lira 42 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Nümune ve şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde rörülebilir. istekliler 2490 N. 1ı kanunda yazılı 
vesika ve 55 lira 76 .kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 24-S.937 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulun• 
malıdırlar. (B) (2552) 

• •• 
Muhammen bedeli 1299 lira 40 kuruş olan siJAhtarağa • Kemerbur• 

gaz yolunda ihzar edilecek 445 metre mikap ham taş pazarlığa ko
nulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüj!'ünde görüle. 
bilir. istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka Bayındır. 
lık direktörlüfünden alacakları vesika ve 97 !ıra 46 kuruşluk ilk te• 
minal makbuz veya mektubile beraber 17·5.937 Pazartesi günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) (2695) 

t ... 
Senelik muhammen ilk teminatı 

kirası 

Eyüpte cami sokağında 31 N. lı E.bussuut 
efendi mektebi 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Aya:t• 
ma sakatında 11/13 N. lı ev. 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Elçi 
sokağında 27 /55 N. lı ev. 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Elçi 
sokağında 29/67 N. Ev. 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Elçi 
sokağında 23/47 N. Ev 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Elçi 
sokağında 33/59 N. Ev. 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Elçi 
sokağında 12-25 N. ev 

36 2,70 

60 4,50 

36 2,70 

48 3,60 

48 3,60 

72 5,40 

72 5,40 
Orlaköyde eski vapur iskelesi sokafında 
mecidiye mektebi binası 144 10,80 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatıarı yazılı 
olan mahaller teslim tarihinden itibaren 938, 939, 940 seneleri May.sı 
sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konul. 
muş isede belli ihale gününde giren bulnnmadığından artırma lS.S.937 
Salı gününe uzatılmıştır, Şartnameleri Levazım Müdürlü~ünde görüle
bilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektu. 
bile beraber yukarda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bu. 
Junmalıdırlar. (2771) 

merakhlarına 

müjde 
,., -K---d---d7---.. f Dans 

a ın ışcisi 
MARI SOLLBERGER 1 

1 En kısa bir zamanda iyi dans öğ-
DIŞ TA BiBi renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 

istiklal caddesi, Lüksenburg Ap. 

1 Perşembe ve pazar günlerinden 1 ile vakit kaybetmeden dans pro • 
maada hergün saat 9- dan 12 ye fe,örü Yorgo'ya milracaat etsinler. 

1 ve saat 14 den 18 e kadar kabul Adres: 

1 <iliğini sayın müıterilerine biJ. Beyoğlu :ı'okatlıyan oteli arka • 
dirir. 1 sında Topçekeııler sokak No. 8lıı 11.----------..1. biı·inci kat. 
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Yağlı ve 
.., 

yagsız Acı badem, yağsız : kar ve yarım yağlı gece 

HASAN KREMLER • 
1 

Çilleri ve Sivilceleri ve Lekeleri Kat'iyyen 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

izale Eder • 
• 

Hasan ismine ve marker.ına dikkat 
HASAN DEPOSU: İSTANBUL, ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOCLU, BEŞİKTAŞ. --------

E V-,"ı,------,ı REKOR 
ı-- • 
BANKO Dl ROM~ 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PİYANGOSU 

2 nci keşide 11 - Haziran - 937 dedir. 
Büyük 
ikramiye 40.000 liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

adet mükafat vardır .. 
Ayrıca: (3000 llradan ba,ııyarak 

raya kadar büyük ve 
bir çok ikramiyelerle 
lerl havi olan bu zengin 
istifade etmek için bir 
maktan çekinmeyiniz .• 

(20) il· 

küçük 
amortl

plôndan 
bilet al-

~adıköy Vakıflar DirektörliJğü lh1nla~ 
ı - Kuzgu~cuk surp Lusoveriç Ermeni kilisesi 
2 - Üsküdar surp Haç ermeni kilisesi 
3 - Üsküdar •urp Garabet ermeni kilisesi 
4 - reykoz surp Nigagos ermeni kilisesi 
5 - Kartal surp Nişan ermeni kilisesi 
6 - Kandilli surp Arakelos ermeni kilisesi 
7 - Kadıköy surp Takavor ermeni kilisesi 
8 - Kadıköy Rum camaatı 
9 - Büyül..ada Rum • 
10 - Kuzguncuk Ayapandeli rum kilisesi 
11 - Hey beliada rum camaatı 
12 - Kıoalıada Panaiye rum kilisesi 
13 - Kandilli Hiristos- Metamarfozis rum kilisesi 
14 - Çengel köy Aya Y orııi rum kilisesi 
ıs - Ü!küdar Profil - llya rum kilisesi 
16 - Paşabahçe Aya Konstantin rum kilisesi 
17 - Beykoz Aya Paraskevi rum kilisesi 
18 - Burgazadası Hiristos manastırı 
19 - Büyükada Ay l Nikola manastırı 
20 - Heybeliada Aya Tiryado ,. 
21 - Büyükad3 Hiristos ,. 
22 - Heybeliada Aya Yorgi ,. 
23 - Kınalıada Hiristos n 

24 - Heybeliada rom Ruhban mektebi 
2S - E'üyükada ve Heybcliada yetimhaneleri 
26 - Haydarpaşa musevi Sinaıronu 
27 - Kuzgunc~k " ,. 

CamaHtlarca idare olunan vakıflardan Eemtlen ve lsimlerı yukarıda 
yazılı vakıflara 2762 No: lı vakıflar kanunu ile nizamnamesine ve olbap
taki talimatname hiıkümlcrine tevfıkan tek mütevelli tayin edileceğinden 
isteklilerin 21 - 5 - 937 tarıhine kadar Kodıköy Vakıflar Müdürlüğüne 
alelü•ul müracaatları iıan olunur. (2513) 

İstanbul Asliye 3 cil Hukuk Mah- meçhul olduğu §erhile bila tebliğ 

kemesinden: 
Maliye muhakemat müdürlüğü 

tarafından Kadıköy Ağa sokak 29 

Nu. da mukim Harikliya, Diya -

!ekti, Katerina ve Konst~ntin a -

leyhlerine mahkememizin 936/935 
Nu. lu dosyasile açılan alacak da

vasında: Müddeialeyhlerc çıkan

ları davetiyeler mübaşir tara -

fından, Harikliya, Katerina ve Di
yalektinin on sene evvel Yunanist~
na gittikleri ve adreslerinin de 

iade edilmiş oldugundan muha -
kemenin 14/6/937 saat 14 de tali

kına ve haklar"ında ilanen tebliğat 

ıfasına karar verılmiştir. Mumai -

leyh Katerina ve Diyalekti ve Ha· 
rik!i~·anın mezkur gün ve saot -

te mahkemeye gelmeleri veya bir 
vekili kanuni göndermeleri ve ak· 

si takdirde haklarında gıyap ka
rarı ittihaz edileceği tebliğ ma -

kamına kaim olmak üzere ilan o
lunur. (936/935) 

DIKIME.Vl 

22+ Lira ısmarlama kostüm 
iki prova ile ve.. bol 
çe,ltll kuma,ıarla .• 

ADRE.S : Galata B•~lc tramvay i.tasyorıu krır,urnda DomirbaR 
han 1 inci kat 

Taksitle elbiseler 
İstanbul Bahçekapı Borsa ya -

nında Agopyan Han birinci katta 

4-8 numaralı odalarda aradığınız 

yerli ve ecnebi kumaşlar hazır ve 
ısmarlama elbıseler. Bir defa zı

yaret kafidir. Telefon 22869. 

İstanbul Mahkemei Asliy~ Ye
nileme Bürosundan: 

Davacı Hazine ile arz Hanri ara
sında yangından evvel mütehaddis 
İstanbul Asliye İkinci Ticaret dai
resinin 930/344 numarasında mu -

kayyet davanın yenileme muamele
si sırasında yangından evvel müd
deialeyhe ilanen tebliğat ifası su

retile dava cereyan etmiş olduğu 

yada mevcut vesaikten anlaşıla -
rak büroca da kendisine 20 gün 

müddetle ilanen tebliğat ifasına ka
rar verilmiş olduğundan ve tetkik 
celseside 7 /6/937 saat 10 da mu

allak bulunduğundan mezkur gün 

ve saatte büroda hazır bulunma
dığınız takdirde gıyaben tetkikat 

devam edeceği teblığ makamına 

kaim olma küzere ilan olunur 
(12/ '6/937) 

lstanbul Asliye 4 ncü Hukuk 
Mahkemesınden: 

İstanbul muhakemat müdüriye -
ti tarafından Beyoğlunda Hüseyin 
ağa mahallesinde tarla başı cadde
sınde 2/4, 2/6 numaralı evde otu
ran Matyos oğlu Artin veledi Ke -
ğork aleyhine 937/1481 sayılı dos -
yasile açılan davadan dolayı müd
aleyhe muhakeme günü ilanen teb
liğ edilmış ise de mahkemeye gel
mediğinden gıyabında devam edil
mi~ ve hazine vekili tarafından es
babı subiye olarak iki parça evrak 
ibraz edilmiş olduğundan bahisle 

gıyap kararının müddeialeyhe yine 
ilanen yapılmasına ve muhakeme
nin 21/6/937 Pazartesi günü saat 
14 de talikına ve müddeialeyhe bir 
ay mühlet verilmesine karar ve -

rılmiş olduğundan yukarda adı ve 
adresi yazılı müddeialeyh ilan gü
nünden itibaren müddeti içinde 
mahkemeye müracaatla Uibu gıyap 
kararına itiraz etmedıği ve yazılı 

günde mahkemeye gelmediği ve
ya bir vekil göndermediği tak
dirde gıyabında mahkemeye :le
vanı edileceği ve bu baptaki gıyap 
kararı da mahkeme duvarına a -
sılmış olduğunu ılan olunur. 

(937 /1481) 

ANONiM ŞiRKE.Ti 

Tamamen tediye erlilnıi5 se·ın~ye 

Llt. 200.000.000 

Merkezi Umumi ye Müdüriyeti Umumiye: ROM A 

TESİS TARİHİ: ısso 

Bütün dünyada şube ve muhabirleri vardır 

TUrkiye ,ubeleri: 

lstanbul • lstanbul Merkezi, Sultanhamam 

,, Şehir bUrosu •A• (Galaıta) Mahmudiye caddesi 

,, ,, 1; •B• (BeyoöluJ istiklal caddesi 

lzmlr • lzmlr tubesi, ikinci kordon 

Suriye ve Filistinle olan muamelıitımııın ifasını, bu memleketlerde 
her türlü Banka hizmetlerini yapabilmek için lazımgelen tertibatı 
haiz geniş bir şube şebekesine malik olan BANKO Dl ROMA 
en iyi şeraitte deruhte eder. 

Galata bUrosu hususi bir kasa servisine mallktir. 

Bilcümle Türkiye şubeleri, hususi takas rnuameıeleri için başlıca 
Avrupa bankalarile irtibatı olan hususi bir tcşki!Ata maliktir. 

İstanbul Üçüncü İcra Memur -

luğundan: 

Rehnin paraya çevrilmesi yolile 

satışına karar verilen Fatihte So

fular hamamı eşyasının i~bu ayın 

19 uncu Çarşamba günü saat 10 

dan itibaren 11 kadar 1 inci arttır

ma ile satıla.cağından isteklilerin 

rnezkı1r mahallinde bulunacak me

mur una müracaatları ilan ol un ur. j !,,;;_~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J 
Üskildar Aslıye hukuk hakimli

ğinden: 

Haydar tarafından karısı Kadı -
köyünde Acıbadem Esat paşa so
kağında 36 - 38 No. it evde sakin 
saniye aleyhine açılan boşanma da 
vası üzerine müddealeylıa daveti 
kanuniyeye icabet etmediğinden 
müddeinin talebi ile hakkında gı -
yap kararı ittihazla tahkikat 24-6 
937 Perşembe saat 14 de talik edil

mekle yevm ve saatı mezkurda yi
ne gelmediği suretle gıyabında 

tahkikata devam olunacağına dair 
yazılan gıyap kararı mahkeme di

vanhanesine asılmakla keyfiyet ay. 
rıcıl tebliğ makamına kaim olmak 
üzere gazete ile ilan olunur. 

Z AY i 
Beyoğlu mal müdürlüğünden al -

makta olduğum tekaüt maaşımın 
tatbik mühürümü kaybeyledim. Ye· 
nisini çıkartacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

M. Şevki 

Beyoğlu birinci sulh hukuk hfı • 
kimliğinden: 

IHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor• 

ONA KARŞI 

İstanbul Tütün gümrük Kemerli 
sokak 12 No. da oturan Todor Nea
politakinin Beyoğlu Kalyoncukul _ 
luk İngiliz Sarayı karşısında eski 
Petrograt Yeni Tan pastahanesi sa
hibi Niko İğnatiadis aleyhine açtı
ğı alacak davasından dolayı müd

deialeyh namına gönderilen da _ 

vetiyenin gösterilen yerden çıka
rak Atinaya gittiği ve oradaki ad

resi ve ne zaman geleceği meçhul 

olduğu şerhile mübaşır tarafından 

bila tebliğ iade kılınması üzerine 

bittaleb usulün 141 ve müteal\jp 
maddeleri mucibince iki ay müd • 

detle ilanen tebligat icrasına mah
kemece karar verılmiş olduğun • 
dan 14 - 7 - 937 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 10 da müddei

aleyhin bizzat veya bilvekale mah
kemede bulunması lüzumu tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

Hazırhkh Davranınızll 

Salubı ve umumi neşriyatı idare eden 
Başmuharrir 

E. izzet 
Buıklıil Yft: Matlıaal Ebüai,Ja 
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