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,, MAKiNEYE VERİRKEN 
ltalya ak denizde em
. ri vaki hazırhyor!,, 

lVIusollninin Hitlerle könuştuktan 
, sonra 
llcraat . 
~ a gı 

fili ve müsbet 
haber 

..., . 
cegı veriliyor, 

011zanın en 
lanmala 

! iik acelesi lııgilizlerin hazır
n .' fırsat bırakmamakmış 
kkrndJ Anadolu A ·anunrn vercti ı tl!fg ı iki c _ İ ~ i 't!dir -

BOYOK ROMANCI 

AKA GÜNDÜZ 
. Zekeriya sofresile 

ifürk edebiyatına 
şaheserini ver
miş bulunuyor 

PAZARTESi 
SONTELGRAF'da 
BULACAKSINIZ 

?tl"sC'-

Adres: lstanbul, SON TELGRAF 

. 
Motörlestirilmiı Almttn ord•ıundan bir alagın 1'1anevra hazırlıkları 

N ltalya, Avusturya Ma
car birleşmesini 

hasma ne tel8kki ed iyof 
ita/ya Hariciye Nazırı da Peşte 
seyahatinde krala refakatedecek 
Romanya ve Alnıanya Rusyaya 

karşı Şark hudut-
larını sür'atle tahkime başladılar 

Roma 14 (A. A.) - Havas 
ajansı muhabirinden: · 
• B. Crano'nun Macar naib hüku
meti amiral Horty'nin 1936 ikinci 
teşrinindc Roma'ya yapmış olduQ'u 

ziyareti iade etmek üzere İtalya 
Kral ve Kraliçesinin yakında Jfa .. 
dapcşte'ye icra edecekleri seyahat .. 
ten bilistifade ltalya ile Roman'ya 

(Devamı ikinci sayfada) 



Galiba seyyah işi de 
hallolunuyor! •• 

Hakikati görmiye çalışarak, E
minönü Halkcvini her iyi işin ba
şında görmekten memnun olma -
mak mümkün değildir. Biz bazan 
şaka, bazan çok ciddi olarak bunu, 
muhtelif güzel vesilelerle, bir kaç 
defa kaydede geldik. Ancak dün 
gazetelerin sarih surette verdiği 
bir haberi, ne yalan söyliyelim, 
pek anlayamadık. 

Bu teşebbüslerinde daima isa -
bet göstermiş ev, İstanbul içinde 
tarihi gezintiler tertibine karar ver
miş. Bu tarihi gezintilere hn7Jran-
da çalışacağı yazılıyor: Azaya 
İstanbuldaki müzeler, surlar, 
tarihi abideler ve camiler gibi 
yerler birer birer gezdirilecek, bu 
yerlerin tarihi kıymetleri anlatı
lacak, deniyor .. 

Zaten İstanbullu olan muhterem 
Halkevi azasına İstanbulun mü -
zelerini, surlarını, tarihi abideleri
ni ve bilhassa camileri birer birer 
gezdirip te tarihi k1ymetlerini an -
}atmakta ne gibi bir fayda düşü -
nülüyor? 

Hüsnü niyet olduğuna şüphe yok. 
Gayet makul ve şuurlu olan diğer 
icraattaki seyre bakarak bunlara 
da herhalde bir hikmet olması la
ZJm geldiğini, hakikaten samimi -
yetle düşündük. Doğrusu şudur: 
Bulamadık! 

Oradaki her biri muhterem dost
larımız da, anlaşılan, dayanama -

• dılar. 
Galiba: Seyyahın da yerlisini 

yetiştiriyorlar!! 

* Muharrir dempingJ 
Muhterem refikimiz (Tan) ga

zete i de dün yeni bir icada vasıl 
Ol!'l'\UŞ: 

Karil1>rle al1kadar olmıya başla
mıs! Baksanız a, karilerine, ilti -
fat t.1biri l:ullanıyor: Sokak adamı! 

Ve bakınız, ne yazıyor: 
- Dünya matbuatı içinde oku

yucunun fıkrine en az ehemmiyet 
veren gazeteler Tıirk gazeteleri -
dir! Halbuki dünya hadiseleri en 
ziyade sokak adamını alakadar e
der!!. 

Refikimiz bunun için de gazete
de bir yer ayırmağa karar verdi -
ğini yazarak keşfettiği harikulade 
usulü de şöylece ilan ediyor: 

c- Gelen fikirler içinde neşre -
dilenlere yazı başına küçük bir he
diye vereceğiz!» 

Harikulade bir usul: Damping! 

Zira muharriri bu kadar ucuza 
temin edebilmek kimin aklına ge
lir? (Tan) ı çıkaranları doğrusu 
hayranlıkla tebrik ederiz. 

- Hahgi Tanı? 
Diyeceksiniz, değil mi? Pariste 

çıkan (Tan) gazetesi değil: 
Eski Milliyet!! 

* Ca hll kimyager! 
Okudunuz mu? (Boenos Ayres) 

de bir kimyager, can sıkıntısı has
sası olan bir nebat keşfetmiş! Ru 
garip nebatı kullanınca insana bir 
esneme geliyor, gönlü hiç bir şey 
yapmak istemiyor, elinde olma -
dan şiddetli canı sıkılıyormuş: 
Şu Cenubi Amerikalıların mede

niyetten uzak olduklan kadar dün
yadan da galiba haberleri yok! Bu 
nihayet yeni bir şeymi ki? .. Ayol, 
bizde o nebat keşfedileli hanidir .. 

Biz o nebatı senelerce önce keş
fetmişiz! Hatta ondan kağıt bile 
istihsal etmişiz: Üstüne edebi mec
mualar basıyoruz!! 

* Taı yutan kızcağız 
Cumaovası nahiyesinden de, dün 

gazetelere böyle garip bir haber ve
riliyor: 

Bu nahiyede Efe Mehmedin 3 
yaşındaki kızcağızı taş yutmuş, bo-

ğazından kan gelmektP. imiş. Mem
leket hastahanesinde zavallı kızca
ğızı tedavi altına almışlar, mide.sin
den taşı çıkarmak için ameliyat ya
pılacakmış. 

Bizce, zavallı kızcağıza bu eziye
te hiç hncct yoktur: füzcağızın mi
dnsine üç yumurta kırılsın, yuttu
ğu hazmolur .. Anlaşılıyor ki, yut
tuğu bir şey değıl: Sucuktur!! 

* Kuş konmasını 
mı istiyorsunuz? --Ziraalçi bir muharrır arkadaş 

(bnhçc ve çıçek) işl~rınden b<ılıse -
derek (Kuşkonmaz cınsleri nasıl 
yetişir?) meselesini uzun bir ma· 
kale ile halletmiye çalışıyor. 

Bızce bu kadar uzun uzadıya 
tedbirlere ne hacet? Bu kuşkon-

maz İstanbulda mı yapılmak iste
niyor? Gayet basit: Oralara umu-

-rot hela yapınız: Ne kuşkonar, ne 
kervan geçer! 

--,.§~~· 
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lngiliz torpidosu bombalandı 
Valancia 14 (A. A.) - Salahiyet

tar bir lll€nbadan bildirildiğine gö
re, dün saat 15 te Hunter isminde
ki İngiliz muhribinin sağ tarafında 
.ru kesimine yakın bir noktada bir 
infilak vukua gelmiştir. 

3 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmı~
tır. 

Cebelüttarık 14 (A. A.) - De -
ni zrnakamatı Hunter muhribinin 
kendi vesaiti ile Almaria limanma 
geldiğini bildirmektedirler. 
Dolaşan bir şayiaya göre infilakı 

husule g<!tlren bir Franco tayya -
resinin, muhribin yanına attığı 

bombadır. 

ÖLENLER, YARALANANLAR 
Valencia, 14 (A. A.) - Röy&er 

Ajansının muhabiri bildiriyor: İn
giltere sefaretine gelen yeni tafsi· 
lata göre Hunter muhribi rnüret -
tebatından 8 kişi ölmüş ve 24 kişi 
yaralanmıştır. 

evvel daha az ehemmiyetli hadi -
seler dolayısile bile gemilerine kar
şı hiç bir müdahale kabul etmiye
ceğini beyan ettiği hatırlardadır 

Almeria, 14 (A.A.) - Dün öğle
den sonra İngiliz muhribi Hunter' 
de geniş bir rahne açan infilakın 
sebepleri henüz anlaşılamamıştır. 
Efraddan 7 kişi ölmüş ve 15 kişi ya
ralanmıştır. Muhrib, İspanya hüku
metine ait bir topçeker tarafından 
Almeria limanına getirilmiş ve bü
yük müşkülatla bağlanmıştır. 

Şarkta ıslahat 
(Birinci sahifeden devam) 

· Bu itibarla burada en ufak bir 
ha.iisenin bile zuhuruna meydan 
btrakmavacak şekilde olan bu 
tedbirle-r hakkındaki tetkik ve 
hazırlıklar ıonuna ermeicledir. 

Yakında bu husu~ta fi:i ve 
müsbet adımlar atılacaktır. 

üçüncü kruv~zör. filosuna ku - Tramvaylarda 
manda eden amıralın bu sabah Va-

lacia'ya gelmesine intizar edılmek- Ne vakit sol 
tedir. 

Lo~dra 14 (A. A.) - Hunter Kapıdan inilir? 
muhrıbindc husule gelen hasar bu- Orta yerlerinde yaya kaldırım -
:radu büyük bir heyecan uyandır - ları bulunan caddelerde tramvay-
mıştır. Pek muhtasar olan ilk ha - ların solundan inilmesi ve binil -
herler, bu hususta büyük bir kc - mesi hakkında mevcut usulün son 
tuıniyet muhafaza edilmesini em- zamanlarda rağbet görmediği ve 
retmektedir. Deniz maknmatı tara- bu gibi yerlerde yine gelişi güzel 
tından kazanın sebepleri hakkında inilip binildiği görülmektedir. Be-

Mor/incilerden 
Üçü tevkif 
Edildi 

İki giJn evvel Büyükadada giz -
Jice işlettikleri Morfin fabrikasm
da yakalanan 8 suçlu dün geç vak
te kadar İhtisas mahkemesi müs -
tantikliği tarafından sorguya çe -
kilmiştir. Sorgu neticesinde suç -
lulardan Hüseyin, Dimitri ve Bat
tal tevkif edilmiş ve diğerlerinin 
muhakemelerine gayri mevkuf ola
rak bakılması kararlaşmıştır. 

Halay davası 
(Birinci sayfadan devam) 

Diğer taraftan Başvekilimizin 

Parise dönmesile Pariste de mü
him siyasi mt..ilakatlar ve müzake
reler cereyan edecektir. Bu arada 
bilhassa Türkiye - F'ransa münase
batına hız ve inkişaf vermek me\'
zubahstır. Hatay meselesindeki son 
iki pürüzün de bu arada bcrtnraf e
dilmesi mevzuu mükaleme olacak
tır. Bu :ı\ıesele üzerindeki son ıhti
Hifln'r resmi dil ve hudut işlerine 

taallük etmektedir. İnönünün Pa
rıste yapacağı görüşmele1· MılJel

ler Konseyinin bu yoldaki kararı 
üz.erinde hiç şüphesiz müessir ola
caktıı·. 

Suriye Fransız Fevkalade komı
sel'i Bay Martel de Parise gelmek
tedir. Pariste Hatay mesele.si ıçin 
yapılacak nihai müzakerelere işti
rak edecektir. Paristen Cenevreye 

gidecek ve 24 Mayıs toplantısına 
fştirak edecektir. 

Her halde Londrada olduğu ka
dar Paristcki mülakatların da bü
yük ehemmiyeti aşikardır. 

Beyrut, 13 (A.A.) - Fransanın 
Suriye FevkaJade Komıserı dö Mar
tel cumartesi günü Paris'e hareket 
edecektir. Mart.El Paris'te bir kaç 
gi.ın kaldıktan sonra Cenevreye gi
decek ve orada İskenderun Sanca
ğı meselesinin halli hakkındaki ni· 
haf gorüşmelere iştirak eyliyecek
tir. 

Ponso yarın Parise 
gidiyor 

İki gündür şehrımizde bulunan 
Fransanın Ankara Elçısi Ponso ya-

rın Pnrise hareket edecektir. Pııı.
w'nun bu seyahatini Cenevreye gi

decek olan Hancıyc Vekıli Tevfık 
Rüştü Arnsla beraber ve Bükceş 
yoli1e yapması da muhtemeldir. 

======================= 
Almanyadan alacakh 

olan tacirlerlmlz 
Türkiye ıle Aiınanya araı:;ında 

yeni bir ticaret mukavelesi yapıl-

ması hususunda iki taraf muLabık 
kalmış ve pek yakında bu muka -

veleyi yapmak üzere Ankaradan 
A1manyaya bir heyet göndertlmesi 
kararlaştırılmıştı. 

Bu haber üzerine Almany~rtan 
l 7 milyon lira alacağı o)an 61) ih -
racat tacirimiz dün akşam Ticaret 
Odasında bir toplantı yapmışlar, 
haklarının korunması için te~cb
büslerde bulunmak üzere An.Kara
ya bir heyet gönderilmesine klrar 
\'ermişlerdir. - ..... ..__ * Hırvatistanda Senj kasaba -
sında jandarmalarla daha evvel -
den mehkum edilmiş altı komünıst 
ve teth1şciyi öldürmüşlerdir. 

f ~bah ve akşam 
An karada 

ev nasıl 

Cumhuriyet 

yeniden 1000 
yapllablJlr? 

Güzelliğine rağmen Ankara, dol
gun maaşlı, fakat sayıları az yük
sek memurlardan gayrileri içı:-ı, 
bilhassa oturacak yer meselesinden 
dolayı hala bir azab ve ıztırab ol -
makta devam ediyor. Ankara dev -
let merkezi oldu olalı, kendi nü -
fusuna hiç §Üphesiz yetmiş, sek -
sen bin ki§i katıldı. Halbuki yeni 
yapılar bu kadar nufusun hattA ya
rısını bile barındırmağa kifayet et-
mez. • 

Devlet daireleri, mektepler ~ıe 
dOkkAnlar hariç tutulursa, yallah 
yallah yedi, sekiz bin ev yapılmış
tır. 

KOÇOK HABERLER 1 Kud~s . ,-DIŞ SiYASA:) 

ıcercte Hapıshanesınde vatikan ııe serıı-,,. 
I[ 

kt b . d ~ı.· ınetı * Bu sene eczacı me e ın en A l k • Papalık ile Berlin }iw-U edı. 
14 ü kadın olmak üzere 29 eczacı Ç l grevı . ındakı gerginlik dev.arr,ı anJıkıe 
diploma almıştır. Kudüs. 14 (A. A.) - Tac gıy- General Ludendorf hırıst~Y ııÇ~· * Ankarada bütün asri vasıta- me merasimi d.olayıs'le affı umumt bilhaı;sa katoliklik. aleyhın.e eetfı 
ları havi 100 yataklı bir doğum -e\·i ilan edilmcdiğınden dolaya Akko tan açığa mücadeleye gir~! el' 
inşa edilecektir. h..,p:shanesindek i 150 Arap mah- ilin ederek Führer ltitler ık~1-t' * Nafıa vekili Ali Çetinkaya t"!t- pu~. açlık grevine ba~\amıştar. Arap dargınhğını bir tarafa bıra ,.rP 
kiklcrdc bulunmak üzere Ankara- milli konseyi, dünkü toplatısmda sonra Almanya ile Vatika0~11 . ~ 
dan Eskişehire gitmiştir. bu meseleyi d e görüşmüştür. zaten kolay kolay düzeiece~~~~ * Kara avcılığı kanunu bugün- se ıemın edemezdi. Hele A . f 
den itibaren meriyete girmiştir. 'T'.u"rk Ordusu da_ .0Uk kilasesinin baıı iltC~ı 
Usulsüz avlananlar için ciddi ted - 1. j - ı n v 

lenlerı aleyhine yapı a .rıı~ 
gerginliği arttırdıkça arttır ri' 

birler alınmıştır. * Galatasarayla Beşiktaş 16 
mayıs pazar günü saat 16 da Tak -
simde karşılaşacaklardır. * Karadenizde Emin burnu fe -
nerinin 40 mil açığında büyük bir 
gemi ankazının yüzdüğü görül -
müş, tertibat alınmıştır. * Denizyollarının yeni ve ucuz 
tarıfosı yarın sabahtan itibaren tat
bik edilecektir. * Bu seneki plıij tarıfelerı ge -
çen yıllardakinden daha ucuz '.>la
rak tcsbıt edilmiştir_ * Cibali fabrikasında Ustabaşı~ 
)ardan Remzi Naci delirmiş ve bır 
demirle iki arkadaşını yaralamı ş
tır. Remzi Naci Tıbbı Adliye sev -
kedilmıştir. * Hazirandan itibaren nüfus me
murlarının maaşlarına zam yapıla-
caktır. * Maarif Vekili yakında şarkta 
bir seyahate çıkacaktır. 

Makineye verirken 

Musolirıi yeni 
Maceraya mı 
Atı acak? 

P · 14 (AA) - Eko dö Pari arıs, .. 
gazetesindt! Pcrtınax, yakında Hit
ler ılc Musolını ar asındo ) apıla -
cak olan görüşmeye mliteaIUk ha
berler hnkkında bir takım muta -
lnalar serdetr.ıektedir. Muharrir, 

Duçenin Akdeniz ht!kemonyası i
çın İtalyanın 1ngıltereye karşı yap
makta olduğu mucad.elede Führe
rın kayıd \'e şartsız olarak İtalyaya 
zahır olmasını temine çalışacağı 
fikrındedır. 

PPrtinax, İtalya ile İngiltere ara
sındaki muvakkat itilafnamenın 

artık hukünıden sakıt olmuş ol -
duğunu beyan etmektedir. 

Muharrir diyor ki: 

.Duçe, fngılterenin silahlanma -
sının kendi aleyhine müteveccih 
olduğu kannatındedir ve İtalyada 

Akdeniz hakkında ortalığı çınla -
tan resmi veya yarı resmi sözler, 

İngilterenin Akdenizdeki eski he
kemonyasını elde etmeden evvel 
fili ve müsbet icraata geçmek ar
zusunda bulunduğunu göstermek -
te olduğu, bir ihtimal olarak ileri 
sürülebili r. 

ROMA AÇIKÇA SÖYLÜYOR 
Roma, 14 (AA.) - Havas Ajansı 

muhabirinden: 
Burada pek yakında mühim ve 

belki de ciddi bir takım beynelmi
lel meseleler ortaya çıkacağı intı
baı mevcuttur. 

Tribuna gazett'si, Bilbao'nun mü-

başmuharrirleri 
Tan --Çuvaldızı ba,kalarına 

batlrmadan ••• 
Gazetelerimize knrşı halkta da, 

hükumette de bir itimadsızlık ve 
hoşnudı:;uzluk havası var. Bu, haklı 
mı, haksız mı? Ckrek memleket \'e 
gerek meslek ölçüsü ile varacağı
mız netice şudur: Şikayetler kıs -
men haksızdır, kısmen de çok hak-
lıdır. • 

Türk gazetecileri lehinde söy -
lenecek iyi sözler vardır. Milli me
selelerde hassastırlar. gazeteyi hu
susi menfaatlere alet et1Tl€zler, ya
bancı tesirlere vasıta olmazlar. 

Biz :iddia ediyoruz ki bu mem • 
lekette serbest bir münakaşa ve 
tenkid havası yaratmak gazetele
rin elindedir. Hükumetin ve halkın 

( Birinci sahifeden deı.:am) 

kiımetimi7.ce yeni tedbirler alın -
maktadır. 

Bu meyanda hava kuvvetleri -
mizin arttırılması için yeniden .3,5 
milyon İngiliz Jiralık ve ayrıca 

top, mühimmat, mermi havanları 
ile pdiğer infilak maddeleri imal 
edecek aı:;keri fabrikalar kurul -

ması için 11,5 milyon İngiliz lira -

lık tahsisat kabul edilmiştir. 
Hatta top fabrikasının yapılma -

sı için fili çalışmalara başlanmış ve 
bu iş bir Alman firmasına veril -
miştir. 

BİR TANK FABRİKASI 
KURULACAK 

Üçüncü bir kanunla da Kamu -
tay modern bir ordu ihtiyacına te
kabül edecek derecede tank yao -

mak üzere bir fabrika kurulması
için hükumete sclahiyet vermiştir. 

TAYYARE MOTOR FABRİKA -
LARI 

Bir habere göre hükumet yakın
da tayyare ve motor yapacak bi -

rer fabrika kurulması için mühim 

bir münakasa açacaktır. Bu gibi 
münakasalarda Almanlar teh1i -
keli bir rakip iseler de bu işte İn -
gilizlerin tercih edilecl'ği zanne -

dilmektedir. 
MAYİ MAHRUKAT İŞİ DE 

HALLEDİLİYOR 
Diğer taraftan Türk hava kuv -

vetlerinin mayi mnhruk::ıtlarını tl?
min etmek meselesınin de halli:'ıe 

çalışılmak la dır. 

Bu mnksatla Zonguldakta bü -
yuk bir elektrik fabrikası kurul -
mıya başladıktan sonra yine ora -

da bır de suni petrol fabrikası ku
rulacaktır. Bu hususta bilhassa kö-

Son günlerde Almanya 1!11 ps 
Nazırının Romaya seyahat~, 11~e 
lıkl& Berlin arasındaki gprgın rl 
rafındaki dedikoduları daha ~.8d 
dı. Son zamanlarda Alı;1:~~ 
Romaya gelen bazı siyası ~ · 

Vatikanı ziyarete lüzum g~r ıJi 
ler. Bundan anlaşılıyor k•ı ·ıe 
Hükumeti zahirde Vatıkarı 1

1ıı 
laşmak için vesile nram1Y8 ıı1l ~ 
görmemektedir. Fakat Alt\ f 
riciyc nazırı Romnda kald•g., 

. B l" vıııı. lerde Vatıkan - er ın , 

ihmal etmiş denemez. Al~;; 
Katolik kıljsesi erkanı ale) 01 
gürültüler, dedikodular ne rı 

. l'{aıı olsun Alman Haricıye 
11 

Vatikanla öyle uzun bir dargıJ! 
caiz görmediği de anlaşılıYcı1r;~r.' · rıtor l!ı."' ten evvel Alman Impar. b!)lv 
uzun zaman başvekaletinde f.'I' 

votı . 
muş olan seksenlik Prens . •c 
henlohenin o zamanki Harici) •. 

zırı Prens Von Bülov'a ett~ı · 
'hrtlll' ncsihat vardır: Vatikan ı pJrr·s' 

Jemcz. Hele yirmi milyon 
katoliği var iken. 11f 

Ahmet ~~···· 1 .... .......................................... 3' 
Avusturya Mac , 
ristan birleşıuesı 

(El irinci sahi/ eden dcV~~! ,e 
·arasında akdedilmek istcnı "l\f' ' 
Macariştan tarcıfından ç~f ed' 
bir takım müşkiliita tesııdıJ 11,aı•~ · ·ı • f • kd" · kola;'laŞ e ılı a namenın a · ını ıarı 
maksadile Macar Ziınaındar ~abt' 
görii~mclerde bu!unncoğı 
alınmıştır. t ad5ı:r 

ltcllynn ve Macnr de\·Je_ P..'ff 
ları, Macari<;tan'ın rreıkeZ1,0., ııı mür sanayiinden istıfade edilecel<- o" ıı 
pa'daki dı~er devletlerle ıcıeru lir. 

Bu fabrikalar kurulduktan son -

re Kırıkkale, Karabıik, Zongul -
dak v~ Eskışehir Türkiye harp sa-

nayiınin en mühım ve en asri bi
rer merkezi olacaktır. 
MOTOLO TAYYARE MEKTEBİ 

nnsebetleriııi de tetkik edeg 10•11 • 

Miklas'ıo seyalı ti.' . 18yc 1 

seyalıatini ihzar etmıştır. . 11 ııı,ı 
1 ı k" oı.:ıaı " .. dev et arao.ıııaa ı n çeh 

teatileri Romı: protokoıtarı 
ve~ine dahil bulunmaktadır. 

Parola, daima şudur: p.llJl'll' 
Ankarada motörlü bir tayyare "ltnlyasız hiç bir şey, 

. · l:ıınBZ." '"ff mektebi kurulmaktadır. Mektep yasız lııç bır şey yapı 'f' - 11 
bir temmuzda merasımle açılacak Yani Roma, eski Avustur bll,iib~ 
ve hemen derslere başlanacaktır. caristan imparatorluğunun ,rıdı'1s deJmcvte mazhar o!ması~ı .. ,,ı•' Mektebe Türk kuşundan 2 prö- b·r •· 

Cak bi.r l,aıı· hasmanc ' vesinı alan talebe de deva medehi- 1 

Jecektir. görecektir. rıd' ( 
ltnlrn'nın Tuna havzası "°'ır *" Yakınd;A;~ada bır tütün niş ve müstakil bir anlaş~: 01°"' 

Ziraatı Kongrt"si toplanacaktır. de getirmek tasavvurur. dif· de 
e:====ı: --- --~ 

dafilerimn bir kaç gündenberi son 
derecede asri silahlara sahip bu -
lunmaktn olduklarını yazmakta -

dır. Bu hal, Kantabrik sahilindeki 
ablukayı zorlamış olan İngıliz ge
mılennin yalnız Basklara iaşe me
vaddı getırmekle iktıfa etmeme1<te 
olduk1arı zehabını tevlid etmekte-
dir. 

ne yazıyorlar? 
zakeresi yapılırken Mecliset ge -
çen münakaşaları biliyoruz. Bu 
münakaşalar esanasında büyük çift
çi ile küçük çiftçiye yapılacak yar
dun dolayısile ortaya bir ikilik a -
tıldı. Bir kere kı.1çük çiftçi kimdir? 
Büyük çiftçi kimlere deler? Bu 
iki zümrenin tadfi bir meseledir. 
Çıftçilerin sahip oldukları arazi 
mıktarı üzerinden ikiye taksami 
doğru olamaz. Ziraat Bankası köy
Jilye ve çiftçiye yardım için kurul
muş bir müesesedir. Fakat çiftçilik 
hayatı ile hiç alfıkası <ılmıyan kim
selere de kredi açılamaz. 

Son Posta 
iki t a r afh zafer 

ğuna ihtimal verilmeaıekl\enlef ·ı 
ltalya, Bene~'io ge c;.ıle 'll1

1e 
· · 'de s ' ı T chesKe Beide\·eıovıce. "htl'f'ı 

olduğu nutku l>üyük bır ~eisi'"~ 
karşılamıştır. Çeko~lovak ue'i.ı ~~ 
huru bu nutkunda, Prag aııc -e 

. . ld .ırurıUı \ çük ıtılfıf a sadık o ur ıstan • 
. Mncıır jcr 

Almanya, Lchıstan, ~ kereler ., 
diğer devletlerle muza du11dllg 
etmesi lazım gelmekte b tJ 
nu söylemiş idi. uouoı.Jfıi 
ROMANYA GARP H R 

TAHKiM EDIYO fJıı\.P 
') - ' . Bükreş 14 (Hususı ··re 1i0 • . . go , rı 

Aj;msının ~ildir~ığı~e }ludııdlll ~~ 
manya hükumetı gaı P . tif· • 

. k . vcr.rnıŞ rwf' nı tahkıme araı 
1 

rıil ıı 
F, nsız a \f hudut boyunca, ra beilı:e; 

jino müdafaa hattına ı1 

tahkimat yapılacaktır. aooıJO 
ALMANYANIN ŞARJ( 

DA ÖYLE... ·li il~ 
Londra 14 (Hususi) .. 'pe~Jrı19~ 

r . C gorc, J<B'' 
rald:t ın bildird gın usY'~rıı 

81 
, 

ya şark hududunda R rnııt" b 
büyük istihkamlar yap ıııt~ 
lamıştır. . bifİ ~ tı'1 

lstihkamlardan hcı .sıa~djlfl tli • 
re uzunluğundadır. B~aıtıJc dC 
layan bu fstihkAmla~tadıt· vrt' 
zinde nihayet bulma . ı-ısrtl1 1ı

fstlhkftmların birincı Jletııitlc_,ıe 
k adet ırc-· 

lavdan başlıyara JtiJorı1e yıı -
Iaşmaktadır. Her ~~t.ihl<§.f!l hazırlanan mufassal rapor, 'kabi - lediye bu vaziyetin kazalara sebep 

neye tevdi edilecektir. olacağını görerek Tramvay Şirketi 
Kazanın harici sebepler ·dolayı- nezdinde yeniden teşebbüslerde bu-

sile vukua gcldiği tahakkuk et- lunacak ve tramvay biletçilerinin 
tiği takdirde hükumetin infilakın buna dikkat etmeleirni bildirecek -
müsebbibleri hakkında pek kat'i tir. Ayrıca dururken bile ol!a bu 
bir tarzı hareket ittihaz edeceğine gibi yerlerde tramvayın sağ kapı -

O halde ne yapmalı? &ş seneden 
sonra gelecek beş senenin beş mil
yon lirasını kapitalize ederek be~ 
milyon liralık inşaat ya.-tıralım. 
Bu para ile lfıakal 1000 ev yaptır:t
biliriz. Ve bunların inşaası da an
cak beş yılda biter. Bu suretle me
murlara ve ailelerine para yerine 
ev vermiş oluruz. 

itimadını kazanmamasının, kal -
kınına ve içtimai intikal devrinde 
bugünden çok faydalı bir hale ~ele
memesinin başlıca mes'uliyeti gaze
telerin kendileı'ine aittir. 

Hatay davasında bizi ~evindir. 
mesi lazım gelen bir şey de şudur 
ki, Türkiye heın is•eklerini:ı hep· 
sini temin etmiş, hem de bunu 
dostluk ve samimiyet rolile ya 
mıştır. Fran~ı ile aramızda dos 
luğa mani olacak hiç bir seb~ 
yoktur. Hatay dava~ının d1 bu 
dostluR-a mani o'm ması icRp eder
dL Türkiye diploma~isi bu iki he
defe birden vasıl olmuştur. 

beşer beton ve çelik (Jil t 
ılmaktadır. . ı.1st111 ııP'1 IC' 
1stihkamların ikin~sr ııı'- . ~ 
hrinden Vert'e )ta şiı1lııl 1 .f. ır 

Ü ·· ·· k sını da dC11~·P tadır çuncu ı ıtı1' p·" 
. d rek J3a ~fll1~ .. ıP kiye doğru gi .e istihl< ~ .. 

§Üphe edilmemektedir. sından girip çıkanlardan ceza alı-
İngilterc hükömetinin, bundan nacaktır. 

Kurun 
Zirai kredi 

Ziraat Bankası kanununun mü -
Akşam 

BqmalcaJeıf yoktur. 

de bitmektedır. ..;do 
-'-•enle.başka yeraltı miU"' 

getirilmektedir. 
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Binalarm üstünden geçen 
Şehirdeki binalar her cadde· hütün bir yol yapılacakmış 
G ün Ün meselesi: 1

-Halk Filozofu J 
diyor ki: 

--------------------------Hali halka inmek mi 

de aynı renge boyan~cak Eminönünden Sarayhurnuna, ye
ni plana göre, bu yoldangi.deceğiz 

Elektrik tenviratı da düzene konuyor Ş ehircilik Mütehassısı Prost a- 1 
vanprojeyi yapabilmek için tet

kiklerine devam etmektedir. Bu 
projeye esas olacak bazı şeyler tes
bit edilmiş, diğer bazı noktalar ü
zerinde de hem henüz tetkikler ya
pılmakta, hem de bu gibi işlerae ih
tisası olanların ımitalcalarma mü-

müştür. Bu yol üzerind_e tramvay 
da işletilecektir. 

Binaların rengi, güneşin o semt Üzerine doğuş şek
li ile ahenktar bir vaziyet alması lazım 

Eminönü - Sarayburunu caddesi 
ise sahili takip edecektir. Burası 

Eminönünden Gülhane Parkına ka
dar güzel bir gerinti yeri haline 
kalbedilecektir. Yalnız Eminönü -
Sarayburnunun tamamen düz ve 
açık bir yol olmasile bu sahaya be
tondan birer katlı antrepolar yap· 
tırılması ve önü rıhtım. dört met
re gerisi de, alçak olarak inşa edi
lecek antrepolar üzerinden beton 

bir yol yapılarak parka kadar gi
dilmesi meselesi henüz halledilme
miştir. Maamafih bu ikinci şıkkın 
kabulü daha muhtemeldir. 

Ş :hir planının tatbikile beraber 
. Istanbulda yapılacak mühim 
ı'ilerden biri de 1stanbulun ziya ve 
renk tertibatını asrileştirmek ve 
ayni zamanda bir düzen altına koy
lllaktır. 

Ziya meselesi guruptan sonra şeh
rin ışıklandırılması ve bu arada 
bilhassa elektrikle yapılan rekUım
la.r meselesidir. Şimdi muhtelif şe
kil ve renkte ve sahibinin dilediği 
Vaziyette yapılmakta olan ziya ile 

reklam işi bir düzene bağlanacak
tır. Buna ait talimatname yapılır
ken binaların, caddelerin, havanın 
Ve o caddelerdeki binaların renkle
rine göre icabeden esaslar konula
Cakt.ır. 

Diğer mühim ve şehrin silsile ala
kadar olan mesele de binaların bo
Yalarıdır. 

Bugün İstanbulda kiırgir veya ne renge boyanması icabedeceğini 
ahşap bınalar şehrin, mahallenin tesbit ve ilan edilecek, ondan sonra 
veya bir caddenin değil, hatta yan bina sahipleri de kendilerine veri-
yana olan iki binanın boyalarının len bir mühlet zarfında boya işini 
renkleri başka başkadır. Hiç bir halledeccklerdir. 
mamur ve medeni şehirde buna Binaların ön cephclcrile, yan ve 
müsaade edilmediği halde bu cihet arka tarafları, pencere ve kapılari-
de şehrimizde geri kalmıştır. Hal-
buki binaların boyaları yeknasak le demir parmaklıklarının hangi 
olması ve renk itibarile de cadde- renklere boyanabileceği bir tali-
nin genişliğine ve güneşin o cadde- matname ile tayin ve tesbit oluna-

raccıat edilmektedir. 
Şimdiye kadar varılan neticeler 

arasında Azapkapı - Beyoğlu, Un
kapanı-Şehzadebaşı arasında yeni 

açılacak caddelerden maada Emi· 
nönü - Eyüp ve Eminönü - Saray
burnu caddeleri de vardır. 

Eminönü - Eyüp caddesinin iyi
ce genişletilmesi muvafık görül -

ye iniş tarzına göre ahenk temin caktır. 

edecek bir renge boyanmış olması Şehirde müstakbel plan ne esaslı Lı·manın lş kanunu 
lazımdır. bır tahavvüle uğramıyacak olan 

Bu iş plan meseleslle beraber tat- Beyoğlu İstiklal caddesi gibi ana Yeri 1 s Haziranda 
bik olunacaktır. O zaman her ana caddelerdeki binaların boyama iş-

cadde üzerindeki her nevi bütün ıeri ilk önce yaptırılacak diğer cad- Deg~ işmiyor Tatbik ediliyor 
binalar bir tek renk üzerine boyan- derl"'rdeki binalar da müstakbel 
mış olacaktır. " E\'velce lstanbul Limanının Ye· BUtUn haz1rhklar ikmal 

planın yaziyetine göre tedrici ~e- nikapıda kurulmuı daha muvafı~ dlldl 
Mütehnssıslar şehrin cadde ve görülmüş, bu maksatla de Beledı. 8 

mahallelerindeki bina ve dükkan- kilde bu mecburiyeti tatbik edecek- 15 Haziranda meriyete girecek iş 
ye imar müşaviri Dağnere bir p~o- 1 

Jarın ziya ve diğer bakımlara göre lerdir. je hazırlatılmıştı. Fakat bu proıe. kanununun tatbiki için kurulan Ş 
-------------------- -----~---------------:. nin tntbiki 30 milyona mal olaca• Bürosu bütün hazırlıkları taroam-

Bir muharrir arkadaş tarafından 
İneboludn girp bir tecrübe yapıldı: 

Oranın Halkevinde çalışan bu ar
kadaş köylüler için bir piyes yaz -
mış, halkevinde oynatmış. Bakmış 
ki gelenler, her zaman gelenler 'e 

okuyup yazmış zümre. Tabii, köy· 
lü için yazılmış böyle bir piyese 
karşı alaka duymamış'ar. 

Bu muharrir arkaadş da tutmuş, 
şehirde köylülerin pa1.ar kurduk
ları gün, Halkeviniıı temsil kolu

nu davulla zurna ile pazara gotür
müş. Orada bedava tiyatro oynatı
lacağını bağırtmış, işini bırakan 

köylüler toplanmış, seyretmi_ler. 
Pek te memnun olmuşlar. 

Bu tecrübeden bazı müne\"ver • 
!erimiz şu neticeyi çıkarıyorlar: 

Halk bize gC'lmezse biz halka i· 
nelim! 

Bazı münevverlerimiz bu (Hal
ka inmek) e kızıyorlar ki pek hak
lıdırlar. Halka inmek ne demek? 

Bu tabirde bir aristokratlık ol
duğu muhakkaktır. Halka inmeyi 
düşünenlerin, gururlarının taht -
!arından kolay kolay inip de, bu 
işi başaracağı pek umulacak Ş<'Y de 
ğildir doğrusu .. 

Bizce bu tecrübe asıl büyük bir 
hakikati göstermiş olsa gercktirki 
oda şudur: 

Halkev~rine asıl halkın, esn:ı

fın, köylünün de gelmesi için cid
di çarel<'r aramak! 

H :llk filozofu 
1111nn111111111111u1111oıuı111uıı11111•11ıııuıı111aı11m11u11uuııuuı. "e n ı· Antrepolar gele- Haliçte iki ğından limanı şimdiki yerinde kal- lamıştır. Bütün mıntakalarda da-l ması kal'i olarak kararlaştınlmıştır. ğıtılan iş beyannameleri toplan-

ce k Y 11 tamam 1 anacak Deni. zaltı Yalnız rıhtımlar uz.atılacak, üze- rnıştır. Şimdi bunların yalnız kon- Dom uzlar la 
rinde modern tesisat yapılacak, trollan yapılmaktadır. Ayrıca da 

G . . 1 k kiimür depola rı yine Kur~çeşmed.e kanunun tatbiki için bazı teferruat Mu·· cadele A h ·--.: - -. ' k emısı yapı aca ::~:~t~~n sistem ohıraak ınşa e-d•· kararlaştırılmaktadır. 
nfrepo/ara aVQl VlnÇıer OllQ• Yeni teraane için 5 mil- ----- ŞiddetlendİrİJiyor 

cak, tahmı·ı, tahliye kolaylaşacak yon lira gidecek Tarihi Kazanç Avda yaralananlara Yeki· 
Haliçte eski Valde Kızağında ku-

l rulacak buyi.ik tersane içın hazırla- 'T'emsı·llcr '"ergı·sı· let yardım edecek imandaki bütün anbar ve an- proje hazırlatmaktadır. Beşinci şu· .l 4 ~ Y l Mahsullere çok zarar veren do-
trcpoların asri şekilde inşası işi be ile yolcu salonu servisleri gele- nan projenin İktısat Vekaleti tara- T -'erl• lecek 1\TQSll alınacak? muzların öldürülmesi için Ziraat 

gelecek sene başına kadar tamam- cek yıldan sonra yeni inşa edilecek fından tetkıki bitirilmiş ve Başve- Y ı Lı l Y ~ Vekfılcli esaslı bir miicadclcye gi-
lanrnış olacaktır. Hazırlanan prog- Yol<ıu salom.ı dahiline taşınacıak- kfılete gönderilmiştir. Projede bazı Bergama akropolunda Maliye Yeni bir tamim rişmiştir. 
ranıa göre Galatadaki Çinilirıhtım )ardır. Ayrıca Liman İşletmesi an- değişıkliklcr yapılmıştır. Buna gö- Tamirat yapıhyor yaı>tı _ Domuz avında yaralanan veya do. 
hanından Tophanedeki Denizyolla- trepolardaki malların vesaite yük- re cskı Taş kızağın yanına büyük İzmirde bulunmakta olan Şehir Müessesc~i~de çalıştırdıkl~~ı mu~- . muz tarafından öldüriılen köylü _ 
rı bınasına kadar olan bugünkü an- lenmesi için antrepoların caddede· bir kızak daha inşa edilecektir. Şim- Tiyatrosu artistleri yakında Balı- tahdemler ıçın kazanç vergısı bor- leri Vekalet tedavi ettirmekte ve 
barlarla bcsı"ncı· !':Ubcnı·n bulundu- ki duvarforına da havai vinçler kcsire hareket edeceklerdir. Ber - clrosu vermiyen mükelleflere taal-
~ • ~ diden kızak sahillerindeki batmış 
GU bina ve yolcu salonunun bulun- koyduracaktır. Yapıfan tecrübede k gama Kermesinde verilecek temsıl- luk eden muamelelerin bazı yer -gemi ve mavna an azı temizlen -
du~ hamallar tarafından 25 dakikada lcr hakkında tetkiklerde bulun - lerde yanlış olarak umumi, mül-

gu yer de dahil olmak üzere ta- mektcdir. Bu arada bir çok eski 
llıarn~n antrepo haline sokulacak- doldurulan bir kamponun vinç va- mak üzere rejisör Ertuğrul Muh- hak ve hususi bütçelerle idare edi-

l ·ı be d k'k "b' k b" harp gemileri de vardır. Bunların , 1 1. d - 1 h l tır. Bu arada bulunan saç anbarlar sı ası e Ş a ı a gı ı ısa ır za- sin ile artistlerden bazıları a ı len aire ve muessese ere asra u-
d manda doldurulduğu gorülmüştür. ankazı Müdafaai Milliye Vekôleti Fazlı Güleçle Bergama hnrabcle - nnrak 30 uncu maddede yazılı diğer 
a Yıkılacak ve yeniden iki katlı Bundan bnşkn rıhtımların üzerine tarafından alınacaktır. P.roje Baş- rinc gitmişlerdir. daire ve müesseselerin tevkifatını; 

ailelerine ikramiye \•ermektedir. 
Ezcümle geçenlerde cKızılcake

se11 köyünde tertip edilen domuz 
mücadelesinde azgın bir domuz ta
rafından öldürülen Hüseyin oğlu 

Ahmet Çavuş isminde bir köylü -
nun ailesine de Vekaletçe 300 lira 

beton olarak inşa c<lilecektir. Bu- de son sistem yeni havai vinçler vekaletten çıktıktan sonra kat'i şek- Buradaki eski (Asklepiyon - Sağ- bordro verenler gibi ertesi ayın 20 
nun için Lim::ın İ(:letmcsi büyük bir konacaktır. Iık ''urdu) Tiyatrosunun 5000 ki(:i nci gu"nü akşamına kadar yatırma - tazminat verilmiştir. 

~ Jini alacaktır. Tersane için 5 milyon ı. -ı 
111111111111 

• alacak bir vaziyette eski haline ko- ları şeklinde tatbik edildiği görül-

(] ~k;;~;·;"""""""""'"""'"'"""'B;";;,;;;;;""""'""""m"'"' lir;::.;~~:c;~ :ı:~:~ı:;ı~:~ızaltı ~.~·:~ı~;~:,:~u~r:h;:~~·~:;;.:. m~~ü~ünasebetlc dün Maliye Ve- Kı~~.~~u~:o~!:!~'!_~ ~:=~~-' 
"'

0
··pru··su·· Buz ı•htı•kaATl gemısi inşa edılecektir. Bundan lar için emsalsiz bir yer temin edi- kaletinden Defterdarlığa bir tamim lerinden Ömer Refik Yaltkaya ta-

l\.~ sonra ticaret ve yolcu gemilermin leceği anlaşılmıştır. gönderilmi~tir. rafından pazar günü saat 17 de Kı· 

Sı Ak ld T · d k · · k zılay menfaatine bir piyano kon· 

Qtlllgor Vaptzrzlmzyacak inşasına girişılece._kt~·- Ertuğrul Muhsin ropo atem- arnım e, ·azanç vergısı anu - seri verilecektir . 
.l j - sil verilmesini muvafık bulmuş • nunun 30 uncu maddesinin birinci 

811 köprUdan istifade lhtl"6r yapan bayilerin Kazanç vergisi tur. Fakat eski zaman tiyatroların- fıkrasında birer birer sayılmış olan 
e da verılecck bu temsillerin o dev· bütün resmi ve hususi müessesele-
dltemiyeceğl anlaşlldı tezkereleri ahnacak Kanunu rin icaplarına uygun bir şekilde ol- rin müstahdemin vergilerinin te-
EYiipte metruk bir halde duran Belediyenın Sütlücedeki Buz fab- Muteber olacak ması için hazırlık yapmak üzere ta- diye tarihinden itibaren bir hafta 

<!lSki Unkapanı köprüsünün parça - rikası havaların ısınması dolayısi:e rihi temsiller ikinci Bergama ker- zarfında mensup oldukları malsan-
anrn k Sumer Bank ile buna bağlı veya 

d ası ararlaşmıştır. Köprü bur- randımanını fazlala.ştırmıştır. Be- mcsme tehir edilmiştir. dıklarına yatırılması icabettiği bil-
a bir şekilde satılacaktır. Köprii bankanın iştıraki olan fabrika, mü- __ .. _ dirilmiştir. Bir harta içinde yatırıl-

dllnkazının İktısat Veka"lötı· tarafın - lediyc şehrin hiç bir köşesinde buz . k 1 . t esaslı "' cssese ve şır et er ınşaa ve Eliti almak istiyorlar mıyan vergiler, bu müddetin hita-
1 aıı alınarak Anadoludaki fabrika - fiatları üwrinde ihtikar yapılma- tamirat işlerinde arttırma, eksilt- Hamburgtan Türkofis Şubesine mını müteakip derhal yüzde on 
;~~~··kullanılması muhtemeldir. ması için şimdiden tedbirler al - me ve ıhalc kanunu hükümlerine? yapılan bir müracaatle Almanyada zammile birlikte o müessesenin , 
ko .. u artık çok eskimiş bulunan maktadır. Bu hususta Belediye dıı- tabi olmadığı dün dahiliye Vekale- bazı fırmaların memleketimizden müdür veya muhasebecisinden tah- j 
sı:rtiden ve dubnlarından hiç bir in~lerine tamimler yapılmıştır. Buz tinden oliıkadarlara bildirilmiştir. elle işlenmiş örtü ve sair işlemeli sil edilecektir. i 

d etıc istifade edilmesi kabil olma- d bezler satın almak ıstedikleri bil- I~ arıyorum 
ıı,ıı anıaşılmıstır. fiatları bütün yaz evamınca sıkı Tnahüt ve iltizam işleri hakkın-
,.. surette kontrol edilec~k ve ihtıi:iır dırilmiştir. Fatih, eyceğizde Mehmet so. 

b"'rUnkü bütün köprünün sık sık ve da da kazanç vergisi kanununun Londradan gönderilen bir mek- knğında 10 numaralı Veyselin 
tı Uyi.ık tamirlere ihtiyacı vardır. Bu- yapanların elindeki bayi tczkerelt!ri 74. üncü maddesinın B fıkrası değil, tupla da mühim miktarda biralık evinde kiracı Safiye iş ara. 
...... u.n ise teminı' mu· mkt'"ın go"ru"leme- derhal istirdat edilerek haklarında kanunun un1umi hu"kiımleri kulla- T" k t ı k · maktadır. Ailelerde ve yahut dük-
•1.1ıı::t· ur arpası sa ın a ınma ısten- kanlarda nt: iş olursa olsun sada· 

:t ır. da takıbat yapılacaktır. nılacaktır. miştir. katle ralışacnktır. 
~~ ...... ""=~~~~~~~~~~-=-~~~~~~~~==~~~~==-~=-~~==~~==~===-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 
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en de seveceksin! 
? Ölürse Gi.ıneş de, ben de hepi-1 

ltııı; Ölürüz!. 
Şinıdı' d" .. u:;.unuyorum da: 

" -k İyi ki, bu sözleri Güneş orada 
.,o ken .. 
lı . soylcdim. Çocuk benim ha-
nıı .. 
l)" gorseydi kimbilir ne yapardı?. 
ıyorum. 

Ilastaltk siirerken 
Ablamın ha tal "' .. .. 
~ s ıgı suruyor. 

UgUn dördüncü gün! 

~astalık iyice teşhis edildi. 
anı tıfüs. 

C" uneşi yanıma aldım. 
Çocuk .. 

le . annesının baygın ve ateş-
r ıçınd 

e yatışına dayanamıyor: 
-Abt "' •tıne . a~ıgım ne olacak, ne vakit 

ın ıyı olacak? n· ... 
1Ye iki .. ·· gozu iki çeşme durma-

Etom izzet Benice 

dan ağlıyordu. Mecbur oldum, onu 

annesinden ayırmıya. Ben gece eve 

gidiyor, gündüzleri geç vakite ka

dar ablamın yanında kalıyorum. 

Hasta halil baygın. Haltı ateş otuz 

dokuz, kırk. 

Doktor sabah. akşam geliyor, 

hastayı daimu sıkı bir kontrol için

de bulunduruyor. 

Güneşin benden sorduğu gibi ben 

de ondan soruyorum: 

- Doktor hasta ne vaziyette?. 

Gayet soğuk kanlı cevap veri • 

yor: 

- İyi gidiyor, iyi olacak!.. 

Ona bir şey söyliyemiyorum. Fa

kat, yüzümdeki çizgilerin aksettir· 

diği meraretteki· ıztırabı anlıyor: 

- Üzülmeyin, göreceksiniz .. 

Diyor. beni temin ediyor. 

Bugün için kendi "kendime: 

- İnşaallah .. 

Demekten başka çarem yok. 

Bir hiddet 

Salibe yine fena halde içerledim. 

Gitgide kabalıklarını meydana 

vuran bir adam. Günler geçtikçe 

onu daha iyi anlıyorum. Kabuğu-

nun içinde yaşıyan bir kirpi gibi her 

gün iç hüviyetinden birazını daha 

dışarıya vuruyor, kendini bana an

latıyor. 

Bu kadar egoist adama az rastla

nır ve ben hayatımda ilk defa kar

~ılaşmış bulunuyorum. Gündüzleri 

ablama gidiyorum, geceleri geliyo

rum.. diye beyefendide bir surat, 

bir surattır, gidiyor. Belki kendisi

nin rahr.tı bozuluyor, belki eve ge

lip beni bulamayınca canı sıkılı -

yor. Fakat, ne de olsa bu vaziyette, 

insan bir yaratılışın, her türlü ra

hatsızlığa katlanması beklenir. 

Dün akşam az kalsın kendimi tu· 

tamıyacak, 

-Ne oluyorsun be adamcağız? .. 

Diyecektim. Dişlerimi sıktım, 

- Yine içimde kalsın!. 

Dedim. Durup durup da bana: 

- Bu hastalık da nereden çıktı 

böyle?. Üstelik çocuk da burada!. 

Demesin mi?. Dik ve hiddetli ba

kışlarla birden gözlerinin içine bak

tığımı görünce tevil etti: 

- Hayır bir şey değil. Hastalı -

ğın mevsimsiz olduğunu, çocuğun 

da üzüldüğünü söylemek istiyo • 

rum! 

Dedi. 

İnşallah öyledir ve .. Ben yanlış 
anlamış olayım. 

Yine Halil Necip 

Allah beni yarattığı vakit galiba: 

- Hiç başın dertten kurtulmasın 
kulum! 

j 

Dıye arkamı sıvamış olacak ki, 

bir türlü kendimi dertten kurtara

mıyorum. Her gün yeni bir endişe, 

yeni bir ıztırap, yeni bir heyecan, 

yeni bir gaile mutlaka benim ba

şımda dolaşır ve .. Ben onun sav

runtulnrı içinde bunalır kalırıtm. 

Ablamın hastalandığı gündenberi 

belki de iki kilo kaybetmişimdir! 

Bu yetmiyormuş gibi bir de Halil 

Necip üzüntilsü bir ahtapot gibi içi

me yapışmış, beni kemirip duru -

yor! 

Dün ablama gitmek için evden 

çıkarken birden karşıma Naciye 

çıktı. Ben ona: 

- Aaaaa ... 

Dedim. O bana: 

- Aaaa ... 

Dedı. O daha once davranıp, 

- Nereye böyle? .. 

Diye sordu. 
(Devamı var) 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Yine iliç fiatları .. 
Dün bir dostumuz anlattı: 
cKanm, bir ilaç yaptırmak için, 

lstiklal caddesi sıra ecza1ıanele-
Tini dolaşmış, bir ilaç için, bir 
eczahane bir lira, bir diğeri 75, 
bir diğeri de 60 kuruş istcmi§tir. 
Bu vaziyet karşısında ne buyu
rulur?. 1laç ayni ilaç .. fakat, be
deli, ccza1ıaneleTe göre değifi -
yor. Sıhhat ve İçtimai .Muavenet 
Vekaletinin, bütün ilaçlara narh 
koyacağını gazetelerde okuduk. 
Bu haberin tahakkuk etmesini 
bfr an evvel bekliyoruz. İlôç fi
atlarında tehalüf olması, şehrin 

uzak semtlerine, mu1ıtelif mm
takalarına göre, değişirse, bu, 
biraz akla yakın gelebilir. Fakat 
ayni mıntaka dahilindeki ecza-
1ıanelerdc fiat farkı olunca, in
san 1ıayretc diişmemekten ken
dini alamıyor. Halbuki, ilacın 

terkibi aynidir .• 
Ecza fiatları 1ıakkında gazete

?lliz bir kaç defa neşriyat yap
mıştır. Neşriyatımız, aUıkadar -
larca nazarı dikkate alınmıştır. 
Bu i§in yakında sağlam bir ne
ticeye bag-Zanacağından cınin bu
lunuyoruz. 

Hakikaten halk, eczahaneler- ı 
deki ilaç f iatlarmın ıchaliifun-
dcn dolayı şikayetçidir. Bu şika
yet alakadarların kulağına git· 
miş bulunuyor. Bu meseleyi, ge
çenlerde toplanan Eczacılar Ce
miyeti de görüşmü~, ı:e mevzu,. 
bahsettiğimiz şekilde olduğunu 

tasdik etmiştir. 
_________________ ...,. 
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Almanyanıı:ı her se~~- hava kuvvet- ı f H 1 Ky~ :!~.Y8. 
lerıne verdıgı par~ t~s--o-n_b_a_h-ar_a_k-şa_m_ı....,_ 

seksen milyar frangı ·geçiyormuş ... 
Fransız parlamentosunda söylenmiş olan bu sözün 
Fransada nasıl bir aksülamel yaphğı tasavvur edilebilir· 
A~maniar hava kuvvetlerinin kemiyet ve key
fiyeti hakkında son derece ketum davranıyorlar 

1 
leri için rnrfedilen para bundan i-

Berll nde Tempelhaf tay- .. , · _, .u- • -" baret zannedilmemeli bunlar res· 
,, • l'Ou"Ofll1:> O.ut; •"?.,...I ' 

yare meydanında bulunan • - _, / , ıni makamlardır Bir de hususi su-
1.cmnMrt ... emen "e' · 

Alman harp tayyarelerin- r•9tol'1S <ıı&r cnn<ı, rette temin edilmiş paralar, dev-
den Bir filo e ıııv1Jıcns aerırnr.e~ 

-

Buyuk, küçüıt her d"'ll~ttin bu
gün kendisini müdafa:ı için belli 
başlı çare)erden biri de tayyare ol
duğu besbellidir. Fakat büyük 
devletler için, evet, bilhassa on
lar için bu vasıta daha mühim ve ..• 
daha masraflıdır. 

Geçen gün Fransız parlamento -
sunda müzakere edilen hava büt-
çesi vesilcsile meydana konan ra
kamlar bu itibarla dikkati çok cel
bediyor. İtalyada tayyarecilik ile
ridedir. Herkcsce belli, fakat şu 

son zamanlarda acaba Fransanın 
ve müttefiki Rusyanın ve bu müt
tefiklerin karşısında bulunan Al
manyanın hava kuvveti itibarile 
vaziyetleri nedir? Bilhassa İngilte
re n~ yapmıştır? Bunları, resmi ma
lumata islinad eden ve parlamen
toda söylenen sözlere bakarak öğ
renebiliriz. 

Evvel:i Almanyanın Hava Ne -
:rnrc-tind~n başlıyalım: 933 de le -
sis edılcn bu nezaret, hem hava iş
leri Ccvk •• lfıcle kumandanlığını, 

hem de bütün hava işleri idare::.ini 
elinde tutuyor. Bu neznrct tesis e
di1<ligi ~enedir ki Almanya ordu -
sunun, dm anmasının yanında bir 
de hava oı d~su .vücu.dc getirmiştir: I 
Yine 933 tcdır kı aynı hava nezaretı, 
o zamana kadar dağınık ol:ın ve 1 

muhtelif nezaretlere bağlı bulu -
nan bir takım hava işlerini almış, 
bir elden idareye başlamıştır. Me
S<'la hwai naklivat, rasat işleri, 

tayyarelere karşı halkın müdafaası 
için tertibat ve saire gibi. 

Hava Nazırı hava ordusunun baş 
kumandanıdır. Bir müsteşarı var
dır ki bu da muavin bir kumandan 
demektir. Hava ordusunun kendi 
erkanıharbiyesi dört müfettişliğe 
ayrılır. Nuaretin merttzi idare -
sinin de dört şubesi vardır. 

Hava ba) kumandanlığını emri 
altınra 5 hava alayı ile 1 deniz tay
yare alayı vardır. Sivil tayyare -
ciliğe gelince; buna bakan 16 ida
re vardır ki bütün Almanya dahi -
lindeki sivil tayyarecilik bu daire
lere merbuttur. 

Hava ordusu şunlardan topla -
nıyor: Bizt<at ha\·a kuvvetleri, tay
yareler~ karşı müdafaa topçuluğu, 
hava kuvvdlerinin nakli için la -
zım olan iaburlar. 

Hulasa Almanlar hava kuvw~ -
lC'rinin :,ir elden idaresi ve tam bir 
birlik halir.de, bulunması için la -
zım olan her şeyi düşünmüşler ve 
933 dcnbcı ! bunu yapmışlardır. 
Almanyanın hava bütçesine ge

lince~ mesela şu son 10 seneden -
bnri çok ~ayanı dıkkat bir arttır -
ma ile hava masrafları çoğaldıkça 
roğalmışhr. 926 dan 934 senesine 
kadar hava bütçesi arttıkça artmış 
ve son senE:lerde bu artma herkesi 
şaşırtncak bir hale gelmiştir. 1926 
da Alm:myanın hava bütçesi - fra,_k 
hesabile - 265 milyon frank imiş. 

Bu mik t.:ır 1933 senesinde 475 mil-

'BDyOk Harpte 
Türk Bahriyeliler i 

Nasıl döğüştiiler 
.... tllllllfllllllllUUlllUtt•llllltttltll"HIHftlUllHIHllUllHllllHMIUllllll•tliHI llllttllllllllllllllllfl tlltlHllllllllltlltllUHtllllUIHltlttlllH• 

Tefrika No. 44 Yazan: Zeki Cemal 
1915 şubatında denizden iki defa 

daha taarruz €ttiler. Mart geldi. 
Nihayet düşmanlar son bir hamle 

ile 5 - 15 mart günü Çanakkaleye 
kaldırdılar .. 

Fakat Türk imanı düşmanın to
puna, zırhlısına, kruvazörüne karşı 
koymuş ve dünya tarihinde Tür-

kün yenilmez l:. · kuvvet olduğunu 
altın harflerle yazdırmıştı. 

Ancak bu büyuk günün bizim 

bahriye tarihimizde nasıl kaydedil
diğini anlamak da hakkımızdır. İş
te (Mecmuai Seneviyyei Bahriye) 

nln 2 nci cildinde Ahmet İsmail im· 
IUile neşredilen o günün tarihi. 

cl8 mart .. 

Alessabah Amiral Fon Ozedom 
paşa ile mevkii müstahkem kuman

danı Cevat Paşanın muhaveresi ne
ticesi olarak Binbaşı Şnayder ve 
Kıdemli Yüzbaşı Zernof Beyler, 
tayyare ile istikşaf icra etmek üze
re emir alıyorlardı. 

18 Mart sabahı .. Hava sakin, gü
neşli ve deniz rakit.. Kıdemli Yüz-

' 
başı ~rnof derakap Çanakkaleden 
kalktı. 1600 metro irtifaa kadar yük
seldi. Binbaşı Şnayder, rasıt mev-

kiinde bulunuyordu. 
Tayyare garbe doğru uçuşuna de

vam ediyor, Boğaz methalinde mu
tad üzere 2 İngiliz zırhlısı ve ayrıca 
borda nizamında 4 muhrip görünü-

(Y•lc•nfia) Çelculouak hudutları 

.trafında Alman tayyare kı.ıvvetle- 1 
rlnin nasıl meo/ci almıı old•klartnı l 
ıüsterir ,ematilc harilaı: 

Bir Alman gaıetıuinden iktibas' 
edilen bu haritaga bakılınca, Çt1• 
koslouakgantn payitahtı oları Pra• 
fıra Alman tayyare 1earargcihlarına 

200 kilometre mua/ede oldukları 
an/aşı lrr taggar•ler lagytıre karar· 
gahlarrnı, yuvarlak noktalar lıaoa 

fırkalarını, murabba noktalar da 
haua rnıntalcaları kumandantıklarrnı 

ıöst•rmektetlir. 

yon frank gibi bir miktara çık • 
mıştır. 1933 senesi ki böyle müs -
takil hava nezareti o zaman tesis 
edilmiş, h&va kuvvetierinin bır 
elden idare si o sene başlam•ştır. 

Bu tarihten bir sene sonra yani 
1934 de ise hava bütçesinin baliğ 
olduğu yekun bir milyarı geç -
miştir. Resmi kayıtlardan çıkan 

rakam şudur: 1,281,437,000 fr::ınk. 

Lakin Almanyada hava kuvvet -

letin ayrıc:ı verdiği milyonlar var-
dır. Bu suretle Almanyanın tay • 
yareciliğe sarfetmek için her sene 
verdiği para - Fransız parlamento
sunda ileri sürülen hesaplara gö ' · 
re- en aşağı 80 milyar franktır. 

Alman hava ordusunun teşkila
tı da çok ince hesaplara göre ya • 
pılmıştır. Mesela bu teşkilata dair 
her sene Almanyada neşrediien ma
lumat vardır. Senelik takvimler
de, mecmualarda, yıllıklarda iza • 
hat görürsünüz·, bunlardan malü • 
mat edinebilirsiniz. 

Fakat tayyarelerin hakiki mik • 
tarı nedir? Almanyanın bugün e
linde hava kuvveti olarak ne gfoi 
vasıtalar vardır? İşte bunları har
fi harfine bilmek kabil değildir. ı 

Çünkü bu husustaki ketumi~et son 
dereceyi bulmuştur. 

Bu ketumiyete rağmen başka dev
letlerin de, Almanyanın mevcut 
kuvvetlerini ve o meyanda ha 1a 
\·asıtalarının derecesini öğrenmek 
için azami çalışmaktan geri kal -
madıklarını sövlemiye lüzum yok
tur. Şu malümatı biz Fransız par
lamentosu mi.izakeratından çıkar • 
dık. Alman hava teşkilatına dair 
aldıkları malUmata bakarak kendi 
hava ordularının idaresinde de Fran 
sızlar belki bazı tadilata lüzum gö-
receklerdir. · 

933 senesi Hitlerin Almanyada 
idarenin başına geçtiği senedir. Za
ten ondan sonra Versay muahede
sinin, Almanyanın elini kolunu 
bağlıyan maddeleri birer birer yır
tılmış, Almanya da kendi kuvve· 
tini arttırdıkça arttırmıştır. Fran
sız meclisi mebusanında mevzubahs 
olan yukarıki tarihler ve rakam -
lar bu itibarla şayanı dikkattir. 

(DH1amı 6 ınci •agıada) 

C.,:t!lcorlovnk hurfnflnronfl 11n/cfn bir Alman kii.qü: Krrınlıerg 

yordu. Biraz sonra İngilizlerin ge
rilerine.len ve mürekkep adalarının 
garp cihetinden doğru 6 büyük ve 
3 küçük düşman harp gemisinin 
prova nizamında Boğaza yaklaştığı 
görülüyordu. 

Tayyare bunların üzerinde uç
rnıya başladığı zaman bu gemilerin 
cKüvin Elizabet, Lord Nelson, Aga 
Memnun, Trayamf, İn Fleksibl ile 
üç kruvazörden ibaret olduğunu 
anladı. 

Sol tarafta Bozcaada civarında 
ahzı mevki etmiş olan Fransız Ami· 
ral gemisinni işaret sereninde ren-

garenk flamalar ve sancaklar dal
galanıyordu. Bu sırada 4 Fransız 
zırhlısı da vira demir ederek pro
va nizamına geçiyor. İngilizleri ta
kip ediyordu. Zernof düşman filosu 

·üzerinden geçti. Altında patlıyan 

şarapnellerin hasıl ettiği ufak be
yaz bulutlar bütün yolunda tayya
reye refakat ediyordu. Rasıt düş -
manın üssülharekcsi olan Bozcaada 
civarında 8 İngiliz zırhlısı daha say
dı. Bunlardan maada, tamir gemisi, 
kömür gemileri, hastahane gemfle-

ri, mayn arama vapurları, tahtel
bahirler ve muhripler .. Bır donan
manın kuvvayi muavenesi suretin
de burada yatıyordu. 

Zernof artık Çanakkaleye dönü
yordu. Binbaşı Şnayder Makineden 
sıçradı. 

- Düşman geliyor .. 
Haberini verdi. Saat 11.30 da 

düşman .. on kıt'a sefinei harbiye ile 
bombardıman mevzii alıyordu. 

Anadolu sahilinde sağ cenahı 

T-rayamf ve Bove teşkil ediyor. 
Rumeli tarafında dahi Golova ve 
Şarlmayn ahzı mevki ediyordu. 4 
gemi Boğazın methalinden bir mil 
kadar içeride bulunuyordu. Biraz 
daha gerilerde sağ ve sol cenah ara
sında kalan geniş fasılada Lord 
Nelson, Agamemnun ve Küvin Eli
zabet ile Prens Corç da görünüyor
du. 
Sağ cenahtan üç kilometre kadar 

geride Sufren İnfleksibl ağır ağır 
ileri hareket ediyorlardı. 

11,40.. ta düşman ateşe başladı. 
Gemiler daima ayni kertrizde cn
daht edebilmek üzere vavaş yavaş 

Tatlı bir son bahar sabahı gö -
nüllere sükunet veren up uzun 
boşluklar ... Bu boşlukların orta -
sında Heybelinin sabahları mavi 
semaya doğru sanki şarkı söyli -
yormuş gibi yükseliyor. 

Deniz durgun .. Yatağında uza -
nan Nermin yazın böyle çabuk bit
tiğine öyle üzülüyordu ki.. 

Nermin ;geÇ('n yaza ait plaj ha
tıralarını gözlerinin önünde can -
!andırdı. Sonra hemen yatağından 
fırladı ve gazetesini bir kenara bı
rakarak. derhal aynanın karşısına 
geçti. Her zamanki idmanını yaptı, 
biraz gerindi, bu esnada, dudakla -
rında tatlı bir gülümseme vardı.. 

Kombinezonun yarı çıplak bı -
raktığı omuzları, dik göğusü ne ka
dar da tath duruyordu. Aynada u -
zun uzun siyah kirpiklerini süz -
dü, onun bir deniz kadar engin 
gözleirnde başka bir muamma 
vardı. Mavi gözleri bazan dalıyor, 
ve uzak bir hayal seyrediyormuş 

gibi bütün vücudu ürperiyordu. 
Genç kadın bu halile bir bahar de
koru içinde idi. Yıkandı, gitti, sa
bah kahvaltısını aldı. Sütünü içer
ken gözü duvardaki takvime iliş

ti: 
- Pazar ... Bugün Nermın içın 

unutulmaz bir gün olacaktı. 
Genç kadın yerinde duramıyor . 

du. Gramofonu açtı . Son çıkan Lua
no tangosunu çalmıya başladı. Bu 
suretle inleyen kalbinin sesini dın
lemek istiyordu. 

••• 
Genç kadın, sandalın içinde hız

lı hızlı nefes alırken delikanlı da
yanamıyarak sordu: 

- Yoruldun mu Nermin? 
- Hayır, Nczıh! .. 
- Omuzlarına benim ceketimi 

al, üşüyeceksin! 
- Üşümüyorum ki.. 

Delıkanlı kuv\•etH kolla -

hareket edıyordu . Bütün gün ahes
te aheste Boğaz dahiline sokuluyor
du. 

Sağdaki 2 cenah gemisi Dardanos 
ile obüs mevzilerine ateş ediyordu. 
Kiivın Elizabeth, Lord Nclson, Aga
memnun, İnfleksibl, Hamıdiye (A
nadolu) istihkamını ve Mecidiye, 

Hamidiyc (Rumeli) ve Namazgah 
istihkam ve tabyelerini hedef itti
haz etmiş, Golova ile Şarlmayn da-

hi taret toplari1e yaylım yaparak 
alclekser teker veya çifter toplarile 
endaht eden İngilizlere müzaheret 
etmekte bulunmuştu. 

Düşmanın gemi toplarından çı

kan dumanlar yağmurlu havalar
da dağları saran sisler gibi gah top 
top, gah parça parça uzun peçeler 
tarzında Boğaz imtidadınca dağılıp 
yayılıyordu. 

Fransız taretleri yaylım ateşler
den çatallı alevler içinde kalıyor, 

İngiliz gemilerinin bordalarında 
şimşekli helezonlar peyda oluyor
du. Sahilde zelzeleye benzer sar
sıntılar oluyor ve denizin üstünde-

rile küreklere asıldı. Sandal sanıd 
bir canavar gibi denizi yararak i "' 
lerliyordu. Nezih, siyah mayosun~ 
içinde tunçlaşmış bir heykel gibi' 
duruyordu. Nermin çı lgın gibi vut• 
gundu bu gence .. 

Delikanlı iri siyah gözlerini SU'" 
zerek: 

- Nermin, Yöri.ik Ali plajına 
gidelim mi? 

- Uzaktan geçsek daha iyi otur! .. 
- Bugün plaj o kadar kalabalık 

değildir. 

- Olmaz! .. Plfıjın arka tarafın• 
gideriz, sandalı kenara çeker, bi· 
raz dinleniriz. 

Nezih güldü. Nermw, ısl;;.k saÇ"' 

lannı arkaya doğru ıki clile atı
yor, heyecandan titriycn göğsü ~ 
nip çıkıyordu. 

••• -Delikanlı ona bakıyor, 
daki kuvvetin kalmadığını hisse ... 
diyor .. Yerinden kalkıyor, NerJ'Yll'" 
nin yanına daha fazla sokuluyor, 
çıplak ve mat omuzlarından sıkı sı
kı onu kendine biraz daha çekiyor 

ve onun mavi gözlerine bakıyor, 
Nermin bu ateşin bakışa derin de
rin cevap veriyordu: 

- Nezih .. Sen ne güzel bir de
likanlısın .. 

Genç de kızarıyor: 
- Ya sen?. Sen benim her şe

yımsin . S<.>nın yanında olduğutıl 
için çok mes'udum .. Seni çok se • 
viyoruın. 

- Ben de seni. 
- Bizi hayatta hiç bir şey ayı• 

k d ğ· 1 . N . ., :tıat· 
ramıyaca e ı mı ermın. 

· ·de ta, ölüm bile .. Topraklar ikimızı 
bir örtecek değil mi Nermin? 

Genç çocuk bir an susuyor ve 

sonra: "z 
- Bak, mavi suları senin go .. 

lerine aksetmiş görüyorum. se .. 
• D""''""' 6 ncı ~ 

. · pat· ki hava tabakaları mermılerın 
lamasile titriyordu. 

""' Mermiler düşmanın batarya zar 
nettikleri kum tepelerini deviriY0 

' 
ed. ordll-

toprak siperleri tarumar ıy darı 
Mermilerin çarpmasile kara .. 

\l"' 
ve denizden yüzlerce toz ve su 5 

ın ... 
tunları yükseliyor, bunlar a:as na 
da bılhassa Hnmidive istihkamı 

- "kilfl ... 
karşı ateş ederek istihkamı k0 ·d· 
den yıkıp atacak mertebelerd~~~t
det ve dehşet arzcden 38 santı dıJI 
relik İngiliz toplarının kaldır 
sütunlar calibi dikkatli. rıı'9 

Mermilerin deniz sathına tedetll 
edince gözüken su sütunları a 1ot· 
minare şeklinde havaya kaı~ı ıiJı· 
bir saniye zarfında heybetle iS ptll 

kam önünde kalıyor. Biraz :r,Js 
rüzgar sağnağile bir tarafa atı t e
velvele içinde kale üzerine sukll 
diyO'tau. 

51
0 

Çanakkale ile Kilidibahr ara d•" 
da demir yağmurile kaynaşan 1'~ 
niz adeta hiddet veya ıztıraptaJl 
pürüyordu. t)Of J 

(Devam-ı 
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Musolini kızını ltalyan veli-
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.L\ N 
1 

~ ş 
3 A 

ahdına vermek istiyordu 
Pa.kat kız kabul etmedi ve mii.naka!Qt nazırı oğlu- ı' 
j nu bu k_ızla evlendirmek yolunu buldu! 

bŞte genç it lya n zırı Kont Ciano 

J.: ~ 
~~ 
ıG C 
ı 1 A 

u suretle o iniy ama oldu iM K 
l E ? 

~ 
i. 

{ Yukıırda) kont Ciano · ile Eddo' 
niıanlılık zamanlarm1a, (o·t:ıda) 

' 'Wıı --- ·• n!kcihları layı :ırken (aşağıda) 
f taı~ e,., (5oğcla) kont Cianonun bindıği t.ıyyaranira arması 

"' anlar d 
t ı.... " 1a1t 

1
·,. erler ki, Faşist ol - linin beş evladı içinde en çok sevile-

·•ıa~ ·ın .. bbu • <!C!;are u~ şart lazımdır. Genç nidir. Çünkü beş kardeşin içinde 
tıı11\I s sahib·tlı olmak ve şahsi tc
~-a Qffa)t 1 olmak! Faşizmde 

(!h 0lrnak · · 
~rıar~tnll'ıiycu · ~1çın bunlardan da-
t~~ • lloıtı .. 1 r şart daha ko -

lh, . a Uzo"· 1 .. 
~ r .. ·~t· '"'ıne yapı an yu -

~ 01lt G~ırak etmiş bulunmak ı 
•ııh "Czıa c · ~ \:J)si el 0 iano'da bu şart-

, ~;ıııf: ~Uri4: mevcuttur. Roma ü
"ard1 en kafilenin arasında 

1 Otdu ' o da s:yah .. 1 kl .. 
·~a . :eu kon~ . gom e e yu-
~ il ha . u ısmcn tanırsınız 

ı <ıba.-.1 ~ıciye nazırıdır. 
ı ıı~ ınuın· 1 Çath

1 
ı forptc foclakfı -

1,ı;ı f', I' ~l'ntı.- } 
~t '-lan ~ 0 an Amiral Kos • 
~ ~a_k· Odul' B 
> • l!~·t\ dcsu · u zat Musolininin 

l;ı ıı ?ft" arından birisi idi ve 
iM \il? unuJ·ııı • t N 
'~to 11\'ıi§ Ve • n azırlığını bu 
{)~! Un..,lln ayrıca Kont dö Kor-

l~ CaıC!z ını da temin etmişti. 
11 zao .. 

liıı.ış ~<ışında gu~ı bir delikanlı 
~"l hır de!! k ıken Faşizme aşık 
ı ı ş ı an}ıı 

, ~'ll Ul'ldı b . 
ı,, a~lllış bu delikanlıya öyle 

l ""O C Ulunuvo k' K ' h-11 •ano• ~ r ı, ont , ..... ~ ~ 
St na Ya YARININ MU- ı ., -:--

<11- " Zarı ıl b ... - ç -h : 'rİ.inku e akmak müm-
bit 1 llları1 ~usolını ona ken- Kayın peder damadıncı ni1an takı9or 
~ Çe ıçın en k · b b · d b \ ~l Yıtıi v . . .ıvmetlı o . a asına en zıya e enzeyen odur. 
ltı~1 ~rıın l<o~~~~tır : Kızını! Bi.ıyük erkek kardeşleri Vittorio 

1~ı l:dda 
1 

ıano ıle evltn- ile Bri.ıno da babalarına benzer -
' talyan Başveki- ler amma, onun kadar değil. Or -

tanca kardeşi Romani ve küçük 
kız kardeşi Anna Maria henüz ken
di şahsiyetlerini tnmamile göste -
rebilmiş yaşta değildirler. 

Fakat ,Edda hatta daha evlen- ı 

meden evvel, babasının muhitinde 
mühim bir şahsiyet olarak mevki 
almış bir insandı. Hatta babasının 

. üzerinde tesir icra eden bir şahsi
yet! 

Edda büyük babasının Forli ka
sabasında cKornh ismi altında aç
mış olduğu lokantanın üstündeki 

. odada doğmuştu. Şimdiki İtalyan 
Başvekili Musolini o zaman haya • 

. tının en çetin günlerini yaşıyordu. 
Edda seyahati, sporu, açık ha • 

vayı çok sever. Karneci Enstitüsü 

.. 

s 
'U 
D 
u 
N 

K 
A 
L 
B 
iNE 

_deniz ortasında boğulmak üzere o
lan bir kadını kurtardığı için Ed
daya nişan vermiştir. Edda'nın er
kekleri idare etmek hususunda 
fevkalade bir kabiliyeti vardır. Ba
basına olduğu kadar, kocasına da 
hükmünü geçirir. 

İtalyan Faşizminin iç yüzünü bi-
. lenler, Eddayı şu cihetten beğenir
ler. Edda İtalyan Veliahdi ile pek 
ala nişanlanabilirdi, fakat isteme
di. 

Düş·;·;~ı;·;·;h;~;1w;·~I;i·dd~ 

Musolini 1926 yılında kızını İtal
yan veliahdi prens Hnmber ile 
evlendirmeğc karar vermişti. O ta
rihte Edda Poggio Realc manas -
tırında okuyordu. Bı.ı manastırda 

yüksek sınıfa mensup ailelerin kız
ları tahsil etmektedir. Mesela Bel
çikalı prenses Mari Joze Eddanın 
sınıf arkadaşı idi. 

O sıralarda da İtalyan kralı E -
manuel ile Belçika kralı mütevef
fa Alber Mari Joze'yi prens Hum
ber ile evlendirmeği düşünüyor • 
lardı. Fakat Musolinin bu tasav -
\'ura kat'i surette mani olduğu söy
lenir. Sebebi kendi kızını İtalyan 
veliahdine vermek için .. 

Biri karanlık bir lokantanın üst 
katında doğmuş bir kızla, kral kanı 

' taşıyan bir prenses arasında bir 
seçim kavgası ... 

Sonra prenses Mari Joze çok 
mağrur bir kızdı. Canı sıkıldığı za
man hocalarına: cBen Belçika kra
lının kızıyım> diye bağırırdı. 

Fakat Edda da: cBen de Muso -
lini'nin kızıyım> derdi. 

* 1926 Haziranında Musolini kan-
sının yaz mevsimini geçirmekte ol
duğu Karpena sayfiyesine gitti. 
Musolini mühim bir karar vermek 
istediği zaman, her defasında mü -
tevazı ve hiç kendisini göstermek 
istemiyen karısı Donna Raşet'e.ko
şar 

Bu son ziyaretinde de karı ile ko· 
ca arasında uzun bir mülakat ol -
du. Bu mülakattan sonra her ikisi 
de Poggia Reale'ye gittiler. Mana~
tırın kabul odasında baba kızı ile 
konuştu ve fikrini kendisine açtı. 

Derler ki, Edda babasının bu ta~ 
savvurunu öyle şidrletle reddet • 
miştir ki, babası dahi hayret için
de kalmıştır. Nihayet kendi kızı 

olduğuna göre, Musolini fikrinde 
ısrar etmemiştir. 

- Prenses Mari Joze son derece 
sevdiği prens Humber ile evlen • 
miştir. Edda Uzak şarkta yaptığı 

uzun bri seyahattan dönüşte Kont 
Ciano ile evlendi. 

* O tarihte Galezzao pek o kadar 
ateşli bir genç değildi. Babası A -
miral oğlunu gayet iyi idare etti 
ve ona bir cmeslek> yolu açtı. 

Galezzao evvela Riyö dö Janey
roda, sonra Peypingde diplomatik 
vazifeler aldı, bundan sonra da İ
talyanın Vatikan sefirliğine tayin 
edildi. 

Musolini, kızının bir prensle ev
lenmek istememesi hakkında v"!r
diği karardan sonra, gözünü Cia
no'ya dikmişti. Güzel insan, ken
di davasına son derece merbut in
san, zeki insan, İtalyan diploma -
sisinin büyük ütadı Daniel Vare' • 
nin yetiştirdiği insan! 

23 nisan 1930da Edda ile Galez-
2ao Ciano'nun Romada nikahlarıkı
yıldı. Bütün İtalya şehirleri, ka -
sabalan, köyleri yeni evlilere en 

Deoamı 6 ıcı •aııfado . . . 

... 

hayat nasıl geçiyor? 
Bombalar ve mermiler bir taraf tan ölüm saçarkeıı 

diğer taraftan da sinemalar dolup boşalıyor! 
Ş unu ı;öylemek pt:>k ala müm - di suçlarının hesabını vermektedir-

kündür ki, Madrid'in sivil a - a;:-J ler. Zaten Madridde bugüne kadar 
haliden tahliyesi bir nazariye ha - r:e l bu şekıldc cereyan eden muh::ıke· 
lınde kalmıştır. Ev~t.' Madrid'in ci- meler ilk defa görülmüş değildir 
varındakı. ~~yl~r ıçın~: bulunan Madrid'in ılk muhasara cdildığı sı 
bır kaç kışı ıstısna edıhrse, bom • ralarda, Franko, Madrid'in içinde 
boştur. Buraların sakinleri Va- bulunan kendi adamlarının sırası 

lansiyaya, Barselon'a gönderilmiş • geldiği 1.aman faalıyete geçecek -
!erdir. Oradn kardeşce karşılan - ]erini açıkca ıliın etmişti. Kaza del 
mışlar, ya şehirlere, yahut civar Kampo ve Üniversite mahallesinde 
köylere yerleştırilmişlerdir. bulunan müdafıler bu suretle iki 

Fakat Madridhler, bütün tehli- L__ .. -.-.m 

kcyi göze a1arak, hiiki'imetin, şeh
ri boşaltmaları için müteaddıt de· 
falar vaki olan ricalarını dinle -
memektedir!er. 
Beş aylık muhasara ve bombar

dımana rağmen, Mardritte hfıla se· 
kiz yüz bin kişi var. Madrıdliler şe
hirlerini tcrketmemekle milli bir 
gurur duyuyorlar. Cumhuriyet or
dusu işte böyle bir şehri müdafaa 
ediyor. 

Şımdiye kadar iı.sılerin ne. çok ve 
hem de ne muannidane hücumları 

1 

M<.ıdridde casuslarla en çok uRra• 
ıan cumlıuriget adliye nazuı 

lilerin ateşli kalblerini zayıflatma
mıştır. Dayanıyorlar ve dayana

caklar .. 
Madrid'te bir müdafa komiteıoi 

vardır. Bu komitenin halka yaptığı 
hizmeti :t.ikretmeden geçmek müm
kün değildir. Komite, şehrin iaşe
sini belli başlı vazife olarak üze
tıne almıştır. Val;ınsiya yolu, Mad
cid'in münakale yoludur ve bu yol 

ateş arasında kalmış olacaklardı. 

Fakat milli mudafaa komitesi, 
Madrid'in içinde bulunan bu hain
lerle de ciddi bir mücadeleye gi
rişmişti. Biribiri arkasına meydana 
çıkarılan ve ele geçirilen faşistler 
derhal halk mahkemesine veril -
mişler ve kıs:ı bir muhakemeden 
sonra idam edılmişlerdir. Düşman 
şehrin kapılnrında ıken, bu gibi a

damlara müsamaha göstermek im
kanı olamazdı. Madrid içinde bulu. 
nan casusların, cumhuriyet ordu· 
sunun her hareketini dakikası da-

Frankonun ta,qyareleri Maarlddtt kimleri öldürJgort* 

püskürtülmüştür. Çünkü ilk safta topçu ateşinden uzakta bulunmak- kikasına düşmana bildirdikleri an-
bulunan cumhuriyet muharipleri, tadır. ·~akat münakale vasıtaları !aşılmıştı. Gizli telsizlerle işliyen-
yalnız Madrid'i değil, bir kaç yüz azdır, otobüs azdır, benzin ise he- lerin faaliyeti, mukabil tedbirlerle 
metre arkalarında bulunan karıla- men hemen yoktur. Bu yüzden durdurulmuş olsa bile, casuslar yi-
rını ve çoluk çocuklarını müdafaa Madridliler üç günde bir ekmeksiz ne başka vasıtalarla faaliyetlerine 
etmektedirler. kalmıya alışmışlardır. devam ediyorlardı. 

Fakat 8 yüz bin \"atandaşın elbir- e Bazı konsoloshaneler, siyasi ma-
liğile gösterdıkleri bu fcdakô.rlık, Adliye sarayındayım. Burada bir suniyetlerinden istifade ederek, 
ispanyanın matemine matem kat- halk mohk€mcsi en mühim bir va- şüpheli muameleler yapıyorlar, 
makta dr:vam ediyor. l\fadrid fa - zife görmektedir Dah3 p •r •1f. sahte pasaportlar veriyorlardı. Bey 
ciası heyhat ki hfıla bitmemiştir. ta, mukabil casus teşkı • .:ı•ı '""·,nış nelmilel hadiselere sebebiyet vcr-
Franko, zaptedemıyeceği şehri, ar- bir falan3işt teşkılfitını meydana çı· mcmek için, bu konsoloshanelerin 
tık tahrip etmekten zevk ahyor. karmıştı. Son derece dıkkatlı ta· tahliye edilmesi rica edildi. Çoğu 

Fakat ne bombalar, ne mitral - harriyat ve tahkikattan sonra, bu bu ricayı kabul ettiler. Fakat bazı 
yözler, ne de mahrumiyet Madrid- tahrikatçıların çoğu yakalandı, şım- (lütfen sayfayı çeviriniz) 
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KANUNİ SÜLEYMAN 
No.19 Y azan : Nedim Refi k 

' ' Sultan Süleyman, elçisinin hakaret ve işkence 
ile öldürülmesini bir türlü af /edemiyordu 

Elçisinin kesilmiş kulaklariyle burnu padişahın haraç 
istemesine cevap olarak gönderilmişti 

atlılar, heybetli Yeniçeriler dola
sıyor her tarafta silah parıltısı 
s ' 
göz kamaştırıyordu. İstanbul ki 

' I HiK,~-yi~:] 
!Son bahar akşamı 

(4 üncü sayfadan J.vam ) 

nin gözlerin, onlar kadar parlak ve 
lekesiz .. 

Hiç farkında olmıyarak böylece 
Yörük .t'.liye gelmişlerdi. Genç ka
dın heyecanl.'.\: 

- Nerih, çek.. Buradan çabuk u
:r.aklaşalım! .. 

Musorni Kızını itaıya~ 
vel iahtına 

vermek istiyordLI i 
d . 10111.ı.t 

( 5 inci sagf adan devam ) ğuk kanlı, mahir bir ıp 
kıymetli hediyeler gönderdiler. Ni- duğunu gösterdi. , r 
kf.ıhın kıyıldığı kiliseye binlerce in- Bu gencin gösterdiği butun.11,. t 

' bll) san hücum etti. Kimse söylemeğe vafiakıyctlerde Edda nın J\ 
cesaret etmcmckh' beraber, hakiki siri oldı:g· una şu" phe yo'dU:· ı- el' · ıırar
veliahdin Mr.solininin kızına damat Cinno Habeş harbine de ış aiti t • 

seçtiei adam olduğunu hissediyor- miştir. I.a Disperata adı~d. rı!l 
du. yaresi ile Habeş neferJerı ·~=del1 

O günden itikren Galezzao Cia- talyıın neferl{'rini mitr:ıl)O~ 
no'nun yılôzı bilsbüt:in parladı. çirdıği söylenir. Hnitfı b~ ~~ııı 

27 yaşında Şangh:ıyda konso • zerine fübaı ı da bir haylı ~ g 
lostu. Az soma Çir:e gönderilen tü. :Fakat l~usolini kendisi~1• 
Milletler Arası bir komisyonuna çağırdı. Şayianın ıcsirl geç·~ 
reislik etti. Bu komisyon o zaman Ve KontCiano otuz beŞ) 
Çin şehirlerinden birinin Japonlar İtalva Hariciye Nazın eıldU· 
tarafından bombardımanı hakkın- şimdi herşey mükemmel )~~ 
da tahkikat yapmıştı. Genç Ciano yor. Edda kocasının ya!l!nd dı 

Benim pek muh· 
terem anacığım, 
dedi, ben yapa· 
cağımı biliyor um. 
Türklerle şimdi. 
lik muharebe C• 

dilmesinin çok 
aleyhinde idim. 
Bunu hep sÖy• 
lerdim. H e 1 e 
gönderilmiş bir 
elçinin böyle ha
kıırete uğraması, 

öldürülmesi ne 
kadar çirkin ol· 
duğunu düşüne

rek utanıyorum. 
Fakat mademki 
artık Macaristan 
harbe girmiş bu· 
lunuyor, ben de 
astı bir Macar 
\'e hırisliyan gibi 
Türklerle muha· 
rebeyc koşaca
ğım. 

cDarı İslam• idi, Türk ordusunun 
gideceği cdarı harb> in dehşet ve . 
azametini şimdiden hissediyor, 
anlıyordu. Türk ordusu, kendisin\ 
bekliyen zafere gidiyordu. 

"'** 

Nezihle Nermin bi• an göz göze 
geldiler. Bakıştıl:ır bakışları buldu. 
İçli bakışlarını deril.C.en derine, 
yudum yudum aşkın sesini kalble
,cine içirdiler. Nez.ilı hemen )erin
den kalktı, küreklere yapıştı. San
dal bir iki sallandı. Biraz sonra da 
Yörük Ali plajının arkasını dön
düler. İlk önce sahile Nermin, son
ra da Nezih atladı. Arkada bir çi
menliğe oturdular, her yer sessiz .. 
Yalnız uzaklardan cırcır böcekle
rinin bu sükutu bozan bağrışma -
ları duyuluyor. İkısi de bir müd -
det böylece sessiz kaldılar. İlk söze 
başlıyan Nermin oldu: 

bu zamanlar içinde son derece so- Musolini halefine rezarct~ 
====================================::::-:=-~ 

sulh J{ ~ 

Anası, oğiunun 
a'nından öptü. 
Kont Etyen Ar· 

noli memnundu. 

Kahramanlık göstcrmiye, yararlk· j 
la nam almıya :fırsat çıkmıştı: A· 
nasile veda ederken söylemekten 
kendini ahımadı: 

- B~lki. dedi, benim Türklerle 
muharebede meşhur bir adam ol
duğumu az znrnandıı duyarlarsa, 
harp doni.ı ünde kızlarını bana ver
mekten utanmazlar! 

Snnr:ı sevdiği kızın adını kendi 
kendine to..krar ederek bu tılsımlı 
evden mcded umar gibi: 

- Ah, dedi, Tc.:rez, Terez! .. Beni 
unutma!.. 

Sultan Süle~man, elçi inin haka
ret ve i ,hence He öldürülmesini 
bir türlü affedemiyordu. Elçinin 
kesilmiş kulaklariic burnu, Padi -
şahın haraç istemesine cevap ola· 
rak gönderilmişti. Macar Kralı 

Lüi'nin, Türklerin böyle hakaret
lere t~hammül cdemiyeceğini bil
mesi lazımgelen bir zamandı. 

Hiç bir ordu bu kadar şevk ve 
hararetle cenge gidemezdi. Bu, 
yalnız harbe gitmenin verdiği se
vinç değildi. Kafirlerin yaphğı 

hakaret, infiali o kadar arttırmış
tı ki, bunları iyice mağlüp ederek 

konsoloshaneler ise vazifelerine d~ 
vam edeceklerini bildirdiler. 

Fakat suikastlerin arkası kesil -
medi. 

Bir sabah mühim bir davaya baş
landı. Fc:liks Kriza isminde biri -
nin idare ettiği 40 kişilik bir casus 
şebekesi ... 

.Madrid'in edebi ve san'at me -
hafilinde iyi tannımış olan Kar -
men C ... isminde Meksikalı bir ka
dının bunlara yardım ettiği ve al· 
dığı h bC'rleri ulaştırdığ ıanlaşıl -
mıştı. 

Yuksek bir binanın birinci ka -
tmda işgal ettiği stüdyosunda bir 
takım esrarengiz aynalar bulun -
du. Kadının bu aynalarla ve ışık i
şaretlerile asilerin Karavitas da -
gındaki tarassut mahalli ile mu
haberede bulunduğu tahakkuk Pt
ti. Bu o;ebeke bir lokantanın malı· 
Z<:'nini karargiıh ittihaz etmişti. Po
lisler bumda bir çok faşist beyan
nameleri ve Fr:ınkonun Mndı id'e 
gireceği gün, sokaklnra asılacak lev
halar v~ bunlardıın başka bir cep
hanelikten çalınmış mühim mik -
tnrda mermi buldular. Ayrıca fn
lanjişt bayrakları, siyah gömlekler 
ve ımire ... 

Suçlular geceleyin içtima halin-
Ho v •,.01.,..,~,t,.1.,,., ;,..in c-11,.1.,.,.,..,, -iH 

rafa mecbur oldular. Mahkemede, 
her birinin birer avukatı vardı. 

Halk mahk mesi hakimleri (bun
lardan ha7ıl .... rının aileleri asilerin 
istilası aitınd:ı bulunan yerlerde o
turdukları için isimleri söylenmi· 
yor) su~luların kısaca hüviyetle • 
rini tcsbit ettkiten sonra, sözü mü· 
dafanya bıraktılar. Müdafaa tara -
fının bütün ta1fıkatı havaya gidiyor
du. Çünkü vatana ihanet o krı -

Levent 
bir daha Türkler üzerine kuvvet 
toplayamıyacak hale getirmek la
zımdı. İstanbul yerinden oynamıı 
idi. Harbe giden orduya, selamet 
ve zafer dualarile halk, heyecan 
içinde idı. İstanbul sokaklarınd:ı 
111•ttHtlllllllltlUlllllllillltOIMlllHlllllllllUlltnı1111111 111ıınıııtı• 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Mahkemenin 937/283 No. 1ı dos
yasile Beyoğlu havagazı şirketi ve· 
kili tarafından Nışantaş vali kona
ğı caddesi Şeref apartımanında l 
No. da iken halen ikametgahı meç· 
hul olduğu anlaşılıın Mıhriban a· 
leyhine açılıın 3329 kuruş alacak 

Bahadır Sahibin, muharebe et • 
tiği Yakuba verdiği sözde sebat 
ettiğine şüphe var mı? Hakikaten 
orduyu hümayun sefere giderke'l 
Bahadır Sahip te Yakı.ip için bir 
yer temin ettirmişti. 

Yakubun harbe gitmesi artık im
kan dahiline girmiş, bundan son • 
rası artık çocuğun cesaret ve ka
biliyetine kalmıştı. 

Yakup gideli iki gün olmuştu. 
Bahadır Sahip Cenk de ordunun 

hareketini takip etmek üzere İstan
bulda çok tatlı ve kendisi için çok 
faydalı gezintiler yapmış, ileri ge
len erkan ile görüşmüş, tanışmıştı. 
Gemiden çıkarak padişahın tahsis 

ettirdiği konakta oturmıya başla
dığı andan itibaren Bahadır Sahip 
artık İstanbulda hiç bir yabancılık 
hissctmemiye başlamıştı. 

Hele son günlerde çok büyük bir 
memnuniyet içindeydi. Sultan Sü
leyman sefere çıkmadan evvel, Hin

distandan gelen bu elçinin müraca
atini yerine getirmeyi muvafık bul· 

muş, kendisine Malabara gittiği za· 
man Racaya verilmek üzere bir na· 
mei hümayun, yani padişahın yaz-

dığı bir mektup ile kıymetli bazı 

hediyeler, gayet güzel bir yazı ile 

yazılmış, çok güzel işlenmiş bir 

cGülistan> kitabı da racaya gön· 
deriliyordu. Maamafih yalnız raca· 
ya ait olan bu hediyeler maksada 

(Devamı var) 

- Bir haftadanberi ıçım çok 
sıkılıyordu. Bugünü bulmak, be • 
nim için adeta bir asır kadar uzun 
geldi. Her gün akşama kadar ev
de ne yaptığımı bilmiyordum. 

- Ben de seni o kadar özledim 
ki.. hep seni düşünüyordum Ner -
min! .. Bugün içimde öyle bir can 
sıkıntısı var ki.. 

- Benim de öyle Nezih .. 

••• 
Nermin, kumlar üzerinde beş da· 

kika yatmış, gözlerini kapamıştı. 
Genç delikanlı onu tatlı bir rüya· 
dan uyandırdı: 

- Kalk Nermin, geç kalıyoruz.. 
Fakat, tam bu sırada arkadan bir 

erkek sesi duyuldu .. Bu, Nerminin 
kocası idi. 

- Sen burada ha! .. 
İkisi de yalnız bakıştılar.. Genç 

erkek, Nezihi baştan aşağıya ka -
dar süzdü. Nermin, bir anda dona· 
kalmıştı. Zira kocasının yanında 
da çok güzel bir kadın bulunu -
yordu. Demek, kocası da ona hl· 
yanet ediyordu. 

••• 
Bir hafta sonra, hukuli mahke-

mesinin koridorunda dolaşanlar, 
mahkeme kapısında. asılmış dava 

listesinde Nermin • ismi yanında 
tal~k davası satırlarını okudular. 

davasının duruşmasında mahke - r------------------------------
mcye verııen mukaveledeki imza • 1 ı·stanbul Beledı·yesı· ı·la" nları 1 
sını ve borcunu inkarı halinde u • 
sulün 337 inci maddesine tevfikan --------- ---------------------
bernyı yemin gelmesi ve aksi hal- lstanbul P.':eb'us intihabı teftiş heyetinden: 
de yeminden kaçınmış ve vakıaları 

-kabul ctmi~ sayılacağına ve mah .. 

k<'mesi 10/Haziran/937 saat 9 bu • 
çuğa bırakılmış olduğundıın itiraz· 
la işbu gün mahkemtyc gelmediği 
ve tarafından bir vekıl göndernuı· 
diği takdirde muameleli gıyap ka· 
ran tebliğ makamına kaim olmak 
iizerc ilfın olunur. (32632) 

dar bariz, açık ve her türlü esbabı 
muhaffefeden fıri idi. Feliks Kri· 
za'nm nvukatı ancak beş on keli • 
me söyledi. Çünkü Kriza, kendisini 
suçlu olarak kabul ediyor ve hiç 
bir af ve müsamaha istemiyordu. 

Mahkeme müzakereye tÇekildi. 
Bir polis, bir kutu sigara getirerek 
maznunlara dağıttı. Bir köşede, san· 
d.ılycsine oturmuş olan Meksikalı 
güzel kadın, çantasından çıkardığı 
ayn:ıy abakarak rujunu düzelti -
yordu. 

On beş dakika sonra mahkeme 
heyeti tr-krar göründü. Suçluların 
hep .. i hakkında müttefıkan idam 
kararı g{>tirdi. Yalnız kadın, mü • 
ebbet hapse mahkum edilmişti. 

• Öğleden sonra saat on yedıde 
Madrid tekrar bombardıman ~il • 
mişti. T lefonika ismi verilen Nev
york üslübunda yapılmış yüksek 
telefon binası daima hedef tutu • 
luyordu. Bu binanın düşmandan 

yana olan cephesine kalın şilteler 
gerılmişti. Binnya iki mermi isabet 
elti. Bundan sonrıı mermiler me· 
safc mesafe şehrin bnşka tarrıfla -

Abdülhak Hamid tarafından açılan lstanbul Meb'usluğu için 16 

Mayıs 937 tarihine rastlayan Pazar iÜnü intihap yapılaca2'ından 
müntehibisani!erin mazbatalarile o gün saat dokuzdan on üçe kadar 

Beyazılla Üniversite konfrans salonuna teşrifleri rica olunur. (2749) 

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

lediye ve Husust idaresinden müteşekkil mahalll ve idare emekli ve 

öksüzlerinin 937 yılı birinci altı aylık yoklamalarına başlanmıştır, 

2 - Yoklama ilmühaberlerinin cevabı arkasındaki iıahata göre 
silintisiz yazılacak ve fotoğraflı olacaktır. 

3 - Maa.ş sahipleri yoklama ilmübabcrlerini oturmak ta oldukları 

Nahiye Müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmt senet, aylık cüz• 

danı ve nüfus tezkeresile birlikte Mayıs 937 sonuna kadar ıtid oldukları 

Belediye Şubelerine müracaatla yok lamalarını yaptırmaları ilan olunur. 
"}n (2717) 

... 1 _in_h_is_a_r_la_r_U __ • _M_iı_· d_ü_r_Iü_ğ_ü_iı_d_e_n:_I 
1 - idaremizin Paşııbahçc Fabrikası için şartnamesi mucibince 1100 

lira muhammen bedelli 2 adet Santrifuj Lulmba ve Motörü açık ek· 
Biltme usUliyle satın alınacaktır. 

il - Eksiltme, 17·6·937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 
le Kabataşta Levazım ve Mübayaat' şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktı r. 

ili - Muvakkat teminat 82,50 Liradır. 
iV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 

alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme gününden en az bir hafta evvel fiyatsız 
teklif ve kataloklarrnı inhisarlar Müskirat şubesi Müdürlüğüne verme• 
leri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika a lmaları lazımdı r. 

VI - lsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile Vinci mad
dede yazılı vesika ve % 7,5 gü \•enme paralariyle birlikle eksiltme 
için tayin edilen gün ve saalte adı geçen ahm komisyonuna 1relmeleri 
ilan olunur. (2452) 

rına düşmiye başladı. , • • 
Fakat halk hiç telaş eseri gös-

termedi. Bilakis tam o zamanda •·--- --·------------·-----------...a Kadıköy Vakıflar Direktör1üğU · ih~ntarı 

Şarlonun cşimdiki günler> ismin • 
deki filmini görmek için, sinema -
nın kapısı önünde sıra bekliyen -
lerin yekünu kabarıvordu. 

Son mermi bu evin üçüncü ka
tına isabet etmişti. Bir kadınla kı
zı derhal ölmüşlerdi, kocası na
sılsa kurtulmuştu. Komşu evde iki 
kişi yaralanmıştı. Bir çocuğun ba
cağı koptu. 

İşte Madrid'in bugünkü manza
rası böyledir. 

Kıymeti 

ı: ...... - -
98 55 

84 63 

Teminatı 
[. k. - -
7 40 

' 35 

Maltepede küçükyalı mevkiinde 66 sayıla 3 

dönüm Tarlanın lıtmamı. 

Üsküdardn Arakıycci hacı Mehmet M. Alaca 

minare S. eski 

lamamı. 

ve yeni 2 sayılı arsanın 

Yukarda mevki ve cinsleri yazılı vakıF '!terleri satı lmak üzere açık 
arttırmaya çıkarılmı ştır. İhaleleri 20. 5. 9 7 perşembe günü saat 15 
dedir. isteklilerin Kadıköy Vakırtar mü:.iur ıı.ıe mürnc'iatları (2490) 

, 

Almanyanın hava 
kuvvetlerine ver· 

diği para 
( 4 aucü t.ag/ad-:m devam) 

1933 senesini bilhassa zikrediyor • 
lar. Parlamentoya verilen resmi \ 
bir raporda, zikredilen bu tarihin 
Almanyada hava ordusunun tcş -
kilatına ve hava bütçesinin bilhas
sa şayanı dikkat bir surette art • 
masına başlangıç olduğu ihsas e -
dilmektedir. 

Bununla beraber :Fransızlar a -
caba Almanyanın mevcut hava kuv· 
vetleri hakkında bazı şayanı iti
mat malumat alabilınişler midir? 
Meclisi mebusana verilen bahset
tiğimiz raporda bu cihet de bittabi 
mevzubahs oluyor. Almanların 
kendi h ava kuvvetlerinin hakiki 
mikdarını saklamak hususundaki 
ketumiyetleri bilhassa zikredil -

mekle b eraber, bazı inanılacak 
menbalardan alınmış malfımat kay-
dediliyor. Fakat bugünlük bu 
kadar ... 

Beyoğlu 'Üçüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Mahkemenin 937/282 No. lı dos
yasile Beyoğlu havagaıı şirketi ve
kili tarafından Taksim Rum kab -
ristanı Abdullah sokak Münip ha· 
nında iken halen ikametgahı meç· 
b ul olduğu anlaşılan Olğa Mesina 
aleyhine açılan 3730 kuruş alacak 
davasının duruşmasında mahkeme
ye verilen mukaveledeki imzasını 
ve borcunu inkarı halinde usu • 
lün 337 inci maddesine tevfikan be
rayı yemin gelmesi ve aksi halde 
yeminden kaçınmış ve vakıaları 
kabul etmiş sayılacağına ve mah • 
kemesi 10/Haziran/937 saat 9 bu
çuğa bıraklmış olduğundan itiraz • 
la işbu gün mahkemeye gelmediği 

ve tarafından bir vekil gönderme
diği takdirde muameleli gıyap ka
rarı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (32632) 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Mahkemenin 937 /276 No. lı dos· 
yasile Beyoğlu havagazı şirketi ve
kili tarafından Beyoğlunda Sakız 

ağacında 6. No. da iken halen i -
kametgfıhı meçhul olduğu anlaşı
lan Pandell aleyhine açılan 3185 
kuruş alacak dııvasının duruşma

sında mahkemeye verilen muka -
veledeki imzasını ve borcunu in .. 
karı halinde usulün 337 inci madde
sine tevfikan bcrayı temin gelmesi 
ve aksi takdirde yeminden kaçın -
mış ve vakıaları kabul etmiş sayı
lacağına ve mahkemesi 10/Haziran/ 
937 saat 9 buçuğa bırakılmış oldu
ğundan itirazla işbu gün mahke • 
meye gelmediği ve tarafından bir 
vekil göndermediği takdirde mua
meleli gıyap kararı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olu • 
nur. (32632) 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 
Hükimliğinden: 

Mahkemenin 937/2'17 No. Iı dos
yasile Beyoğlu havagazı şirketi ve
kili tarafından Beyoğlunda Aba -
noz sokağında 12 No. da iken ha
len ikametgahı meçhul olduğu an
laşılan İsmail Hakkı aleyhine a
çılan 3849 kuruş alacak davasının 
duruşmasında mahkemey~ veri • 
len mukaveledeki imzasını v' bor
cunu inkarı halinde usulün 337 in
ci maddesine tevfikan berayı ye -
min gelmesi ve aksi halde yemin
den kaçınmış ve vakıaları kabul 
etmiş sayılacağına ve mahkemesi 
lO/Hazircın/937 saat 9 buçuğa bı

rakılmış olduğundan itirazla işbu 

gün mahkemeye g<>lmediği ve ta
rafından bir vel;il göndermediği 
takdirde muameleli gıyap kararı 

tcbli~ makamına kaim olmak ü -
zere ilan olunur. {32632) 

Beyo]lu Üçüncü 
Hakimliğinden: , 
Mahkemenin 937 /284 No. 

1 

yasile Beyoğlu havag zı cıtl> 
kili tarnfından Galatndil lf 
digar hanında kağıt fabrH~ J 

ken halen jkametg:ihı mc; 
1 dul,'U anlaşılan Finkcl alc) 

çılan 6734 kuruş alacak d ' 
\ 

durusmasında mahkemeye 
mukaveledeki imzasını \'e ~ 
inkarı halinde usulün , ... 
maddesine tevi:kan bera~ı atı~ 
gelmesi ve aksi halde yemırı 
çınınış ve vakıaları kabul. e 
sayılacağına ve mahkcıncllııı 

.. a. }>ıl 
Haziran/937 saat 9 buçug 1 

kılınış olduğundan itira~3 ., 
cd'ğı \ 

gün rnahk~meye gelm.. ı rtıl 
rafından bır vekil gonde ~ııt' • 
takdirde muameleli gıyap ,~ 

tebliğ makamına .~~~t)\ 01111 
/. 

zere iln.!!.!!_~~~ 
Beyoğlu 'Üçüncü sulh J{ 

Hakimliğinden: ıı d 
Mahkemenin 937 /279 ~~·ıcetı 

yasile Beyoğlu havagaı.ı şı'.d& ~ 
kili tarafından Taksim abı Jı' • 

·:ıcerı 
şısında av lokantasında J oğtl J 

len ikametgahı meçhul old !li1le 
laşılan İbrahim Devriş ale> 
çılan 3711 kuruş alacak dtı~ 
duruşmasında mahkemeye orC 
mukaveledeki imzasını ve b . ~ 

7 •pCl 
inken halinde usulün 33 1 ·ıı 
desine tevfikan berayı yeJ1llfl ~' 
mesi ve aksi halde yeminde 

1 etrıı1 • çınınış ve vakıaları kabu . 
10 

ı 
yılacağına ve mahkcmesı ıı1' 

ziran/937 saat 9 buçuğa b~ 
olduğundan itirazla işbu guııd~ 
kemeye gelmediği ve taraf~ 111 • 

vekil göndermediği takdir e ~ 
meleli gıyap karan teblı~ ol 
mına kaim olmak üz•: ,ı!Jl / 
nur. (32G32) ~~; 

Kadıköy Birinci Sulh 
Mahkemesinden: , J• 

p 
Galatada Tophanede 11ııı 

mahallesi ve sokağında 13 .~11 Ji 
da Mustafa Ziyaeddin: 1'{

1
•

11
ei 

dafaa Vekaleti namına hıııı sfı.Jl 
hakemat müdürlüğü ~,.ııır., 
Rasim ve Mehmctle • • ıtıc 

müştereken ve mütesclsil~~ıııı ıı : 
bulunduğunuz beyanile zı) d li~ 
ratılan döı t adet tüf ek be 

9 
{ 

Jll 
den 297 lira 30 kuruşu.n. t , 
ve ücreti vekalet tahsıll d 
hakkınızöa açtığı davadnfl ı.Jtl' • 

ilanen tebliğatn rağmen fili; oı 
günde mahkemeye geırne~ıır ~ 
duğunuzdan hakkını da ~ 1' l• • 

.. 'dcİ ,c t 
rarı verilmis ve muo 'brııı 
keri mahkeme kararını 1 

J « }1 ~ ~ • 

miş ve Mehmet vek~li bLlıı.ın 
miiruru znmana tabı ıııfl 
olduğundan bahs ile aa\'ı:ı ...,ıı'I 

f)JW 

dini talep evlediğinden ı5 
• 0ın muameleli gıyap kararı ıcr"s> 

r~ı:ıt .ro 
müddetle ilanen tcb ıı; cı.ırı1D ~-
muhakemenin 4/6/937 ı[Jll~ .. .ı' 

ı c:urı ·t ır 
saat 10 a taliki karar .n'j dııfl 1 f 
lunduğundan tarihi ılôfl cl9tı ~ 
ren 15 gün içinde ınuııfll ıı195' 1; . ,.c "" 
kıaya füraz ctmeniZ esifle # 
gıyabiyeyi mahkeme ."e:ı.ııı1Y~ı1' 
po etmeniz ve yevmı tıırııf1• < 
mahkemede bızznt veyı:ı c 1ıe JJ 

~ l ınsfll ,,Jı!", 
dan musaddak vckB .. ~ . tS" §1 
vekil göndermedigınıı J1111ııc' v 
mahkemeve kabul oıurı ..,... eı .O' 

v ey .. •· ·~ , 
nız gibi hasmın derm ııl etr111 

1 
vakıaları ikrar ve kab Jlll 1' 1 

dolunacağı tebliğ :ırı~~~~
1

(~ 
olmak üzere ilan ol~ • 

oııf 
itizar d 11 (~" 11- ı.J 'I ' ~11· Y nzımızın çoklUti .,.iill 

bı.J ıo 
(Kumar) tefrikamız. 
mamıştır. Özür dilerıı. 



SüDeymaınun Saııralyon<dla 

KUOCS KO~lbARlt 
Tefrika No : 55 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Romalı Klavdigos, Kudüse ayak basan yabancı
ların çok yaşadığını duymuş ve adamlarından 

birine: - Filistine git .. mukaddes toprak
lardan bir torba doldur ... Romaya getiri demiş .• 

Tamara Süleymana şarap sun
duktan sonra, o gece ikinci defa o
larak hükümdardan Aşonun affı • 
nı istiyordu: 

- Aşo nktinde yetişip de (Bua) 
nın başını koparmamış olsaydı, 
tahtınız bile tehlikeye düşecekti, 
Mella! Bu bedevi kızı gökten in • 
1niş bir haliıskiir gibi imdadınıza 
~·ctişmişti sizin! .. Onu arslanlarm 
ağzında parçalatırsanız, Rabbi'de 
guc<?ndirmış olacaksınız! Aşo'yu 
affediniz, Mefüı! Böyle fedakar in
sanlara her zaman ihtiyacınız o -
lacak. Düşününüz ki, karşınızda 
Efrayim gibi bir hasmınız daha 
var! O, elbette günün birinde ~z
df'n babasının intikamını almağa 
kalkışacak. 

Süleyman, Tamaranın sözlerini 
dıkkatlc dinliyordu. Sordu: 

- Efrayim'in öldüğünü söylü • 
Yorlar .. Do~ mu? 

- Ben onun hayatta olduğunu 
sanıyorum. Hatta J..,-aliçeyi kaçı -
randa odur ... 

1 
~Bunu bana sihirbazlar da söY: 

edıler, Tamara! Fakat ben inan -
:nııyorum Eğer Efrayim yaşamış 
~l~ydı, şimdiye kadar bir yerde 
Zi bulunurdu. 

- Evet. Efrayimin peşinde Ha
nıo gibi bir kahraman dolaşma -
saydı, o hiç bir şeydPn ve hiç kim
s~~en korkmaz, bir yerden görü • 
nurdu. 

- Onun Hamodan korktuğunu 
mu S<ınıyorsun? 

- Şüphesiz .. Hamodan kim kork
rn .. z ki.. 

k- Hamonun kabilesinde onara
b ıp bir bedevi genci varmış. Bu 
. e~Vi genci de Hamonun düşmanı 
;nıiş diyorlar. Eğer Hamoya kıyar-
arsa, çok acırım. 

1 .. - Hamo kendini kolay kolay ö • 
uınun pençesine düşürmez. 

Süleyman bahsi değiştirdi. 
ud- Romadan Kudüse şüpheli bir 

1 alll gelmiş .. Bu adam Yahudiler
lte Çok düşüp kalkıyormuş. Neier 
onuştuğunu duydun mu? 

d - Romayı kuran kahramanlar
ı: birine: cFilistine ayak basan 
1na n Çok yaşarmış!:. demişler .. Ro
t' da h<!rkes menılt ve heyecan i-
ınde bocalıyormuş. 

fie; .B.uraya çok yaşamak için mi 
llliş bu adam? 

d - liayır. Bu, Klavdiyos'un a
g~arından imiş. Ona: (Kudüse 
lıırd Mukaddes ve yaşatıcı toprak
get' an bir torba doldur, Romaya 
bir ır!) demiş. Bu toprağı Romada 
~U llıabede koyacaklarmış .. Roma 
~n Z~delı:ri toprağı çfğniycrek u-

0nıürlü olacaklarmış! 
tıy~ Bunu kim uydurmuşsa, güzel 
~onıa rınuş amma. Bunun altından 
ınacıı{1 kuranların Romaya sığ -
l<la d~arı manası seziliyor. Acaba 
ltıa~ ~Yo~ Filistine bir akın yap -

fıkrınde midir' - a . 
biul'li u adamla bir kaç hassa za -
l'llkı n teınas etmesi ve fikirlerini 

lldıı.n .. ~ tnnz ogrenmesi faydasız ol -
Su1Banırım, Mclla! 

tnın .::~n, Romadan gelen ada
ltend· Şınf bırakmamalarını ve 
b ıstıe d ille . ost olmalarını hassa za-

., tine emretti 
<-ab· · 

ta Rid ıtelrden biri, bir gün sokak-
tı.dam ~k~ Romalıya rastladı. Bu 
ltahili Udus tacirlerinden altın mu-

nde · · Zab·t ıncı topluyordu. 
Ci Çı'- 1 

_k0Ynundan çok iri bir in
~araı: 

-aun 
!lın " U satın alacak kadar altı-

bi ar ttıı? 

--
Kudüsı gelen Romalı tacir Süle,qmanrn hassa ıabliine geni Romaııın 

lhti~am ve debdebesinclm balııed igorclu •• 

bir küçük kese altın çıkardı. Zabitin sabrı tükenmişti_ 
- İşte bunWl değeri budur! inciyi Romalıya verdi.. 
Zabit razı olmadı. Ve iiltınları aldı. 
Romalı bir kese daha uzattı. (Devamı var) 

Mımuu111111111••11111ııııııı11ııt11ııuııutıııuııııııııııııaııııunıttıı1111uıııııııııııııı11111uaııuıııırı tıııııııuııııııtnııı111111111uuıııııııınuıu 

ELEKTRiK PLÖNJÖRÜ 

Kolay, seri ve ekonomiktir. 

SAT • 
1 

Ve ,ehrin bütün büyük elektrik 
mağazalarında satıltr. 

1 

ll Ye sordu: 
rı ·· Otn.aiı adam i · .. 
1ııuı attı: ncıye şoyle bir 

- t1"k Satıyor u eınmeı.. Eşsiz bir inci. 

L Fiatı: 240 kuruştan 'başlar iıı.11 
Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk halinde usulün 337inci maddesine bty :musun? 

Zab~t·cevap verdi. 

- :evet S l)~. .. atıyorum, 
~Rom1 -z::::::: a 1 tacir koynundan 

ö~ur d"I -ı3.Yal1ıar1 ı erız 
b Urı e mızın çoklukndan "X 
u ~ srarı dl ' ~n ko " a ı tefrikamızı 
~ vnmadık. Ôıür dileriz. 

Hakimliğinden: 

Mahkeınımin 937/288 No. 1ı dos
yasile Beyoğlu havagazı şirketi ve-

kili tarafından Tunel tekke cadde
si 112 No.da iken halen ikametga-

hı meçhul olduğu anlaşılan Ser -
kis Minasyan aleyhine açılan 3094 

kuruş alacak davasının duruşma

sında mahkemeye verilen mukave
ledeki imzasını ve borcunu inkan 

tevfikan berayı yemin gelmesi ve 

aksi halde yeminden kaçmış ve 

vakıaları kabul etmiş sayılacağına 

\'e mahkemesi 10/Haziran/937 saat 

itirazla işbugün mahkemeye gelme

diği ve tarafından bir vekil gönder

mediği takdirde muameleli gıyap 

kararı tebliğ makamına kaim ol -

mak üzere ilan olunur. (32632) 
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Istanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan: 

23796 lkra:ı numarasile Osman tarafından borç alınan (1160) lira 
mukabilinde Vakıf paralar idaresine birinci derecede ipotekli olup 
paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına yeminli üç ehli vukuf 
tarafından (2624) lira kıymet takdir edilmiş olan Fent"rde tahtaminare 
mahalle ve Caddesinde eski 166, 166 mükerrer yeni 138, 140 numaralı 
bir tarafı Petro ve Barahi menzili ve bir tarafı yine merkumun dük· 
kanı ve tarafeyni yol ile mahdut albnda dükklm müştemil kagir evin 
evsafı aşa~ıda yaıılıdır. 

Zemin kat: 140 No. lu dükk!n olup zemini çimento,I cebbesi 
camekan ve demir kepenklidir ve bir asma odası vardır. 

138 No. Evin medhali olup mermer bir antre, bir göz bodrum, tu· 
lumbah kuyu, bir oda, merdiven başında bir hela ve hamam mahallidir. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde iki oda bir mutbak mahallidir. 
ikinci kat: Merdiven başında hele, hauıam olup birinci katın aynı 

ve sofra camekan bölmelidir. 
Üçüncü kat: ikinci katın aynıdır. 
Dördüncü kat: Nısıf iki taraslıdır. 
Binada Elektrik, Terkos vo Havaıcazı tesisatı var<tır. Cebbede bi· 

rinci kattan itibaren bir şahniş vardır. Zeminkat pencereleri demir 
parmaklıklıdır. Haricen yan cebhe sıvaları tamire muhtaçdır. 

Mesahası: Umum 'abası 41 metre murabbaı olup bu saha üzerine 
bina mebnidir. 

Yukarda hudud, evsaf veı menhası yazılı ıayri menkulün tamamt 
açık arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 28-5-937 tarihinden itibaren 
dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 28· 6-937 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 14 (on dört) den 16 (on altı)yn kadar dai· 
remizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli mchammen kıy· 
melinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirdt> en son arllıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere 3-7-937 tarihine müsadif Salı gunü saat 
14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttırmasında 
gaynmenkul en çok arttırana ihale edilecekdir. Taliplerin hummen 
kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli 
bir Bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Mütera
kim vergiler ile vnkıf icaresi, ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat 
rüsumu Satış bedelinrlen tenzil olunacaktır. TAviz bedeli müşteriye 
aittir. 20\>4 numaralı icra ve lfl!s kanununun (126) ncı maddesinin 
dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alac1k· 
lılar •ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 

ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını, ilan tarihinden iti
bnren (20) yirmi gün içinde evrakı müsbilelerile bildirmeleri, aksi halde 
hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalac kları cihetle alakadaranın işbu maddenin mezkur fıkrasırıa 
~öre hareket etmeleri ve daha fazla malümat almak istiyenlerin 
934/2664 ddkya numarasile müracaatları ilan olunur. (2735) 

Istanbul Üçüncü İcra 
Me u ·luğundan: 

Cemalif erin tasarruf unda olup Emniyet sandığına birinci derecede 
ipotek ettirdiği ve tamamına (2200) lira kıymet takdir edilen Hasköy· 
de turşucu mah:-ıllcsinde keseci Minas sokağında eski 20 yeni 20 N. lu 
sağ tarnfı müfrez Zekiye hanesi sol tarafı Akabi veresesi hanesi ve 
bahçsi ve kısmen Şerif Avni paşa veresesi arsası arkası sallabaş so
kağı önü Keseci Minas sokağı ile mahdut maa bahçe iki kat cephesi 
sı vaı;ız kağir hanenin satılmasına karar verilmiştir. Evsafı aşağıda yazı· 
Iıdır. Bodrum kalı: Kömürlük ve odunluktan ibarettir. Zemin kat: 
Zemini karosimcn dö,eli bir methal üzerinde zemini çimento döşeli 
bir mutbak mermer musluk ve abdesbane ta~lı bir abdeshane bir 
odadan ibarettir. Birinci kat: Bir sofa üzerinde üç oda zemin katın• 
daki evsaf da bir abdeshaneden ibarettir. Elek lirik tesisatı mevcuttur. 
Bahçede bir kuyu bir snrmç ve müteaddit gül ve mcyva ağaçları 
vardır. Umum mesahası: 308 m2 olup bundan 48 m2 üzerinde iki kat 
hane yapılmıştır. Kalanı bahçedir. Evs:ı.fı yukarda yazılı gayrımenkul 
t;;.pud aki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya vazP-dilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti 
muhammenenin % 7,5 nisbetinde pek akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil olmal:ın icap eder. Arttırma şartnamesi 
3 - 6 • 937 tarihine müsadif perşembe günü Dairede mahalli mahsusuna 
lal:k edilecektir. Birinci arttırması 28-6 . 937 tarihine müsadif paıartesi 
günü dair:emi;~de s<tat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttır· 
mada bedeli, kıymeti muhammenenin % 75 ini buldwğu takdirde üstte 
bırakılır. Aksi takdirde son arttıranın teahhüdü baki ~almak üzere 
arttırma on beş gün daha temdit edilerek 13-7.937 tfrihe müsadif 
Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırmıı 

neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı 
icra ve lflaı; k 11nununun 126 ıncı ınaddesine tevfiko..n hakları tapu si· 
cillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alAkadaranın ve irtifak 
hakkı sahiµlerinin bu haklarım ve hususile f.t.iz ve masadfe dair olan 
iddialannı ilan tarihinden itibaren 20 gün :zarfında evrakı müsbite· 
lerile birlikte O lire mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde baklan 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar salış bedelinin paylaşmasından hariç 

i L .AN 
İstanbul Asliye 4 ncü Hukuk, 

Mahkemesinden: 
Hazine muhakemat müdürlüğü 

tarafından önce Beyoğlu Üçüncü 
vakıf han 5 No: lı dairede oturmuş 
olan ve şimdi yeri belli olmıyan 

komisyoncu Aziz Şadi ve Galata
da Asikürasyoni hanında 60 No:da 
oturmuş mülga şehremaneti inşa~t. 
mühendislerinden İrfan Faik a -

leyhine açılan alacak davasının 

muhakemesinde: Bunlara ilanen 
tebliğat )'apılmasına ve kendilerine 
bu husus için bir ay mühlet veril-

mesine ve muhakemenin 30/6/937 
Çarşamba günü saat 14 de bırakıl
masına karar verilmiş olduğundan 
adı gcÇ€n Aziz Şadi ve İrfan Faık 

o gün kendileri veya vekilleri mah
kemeye gelmediği takdirde gıyap
larında muhakemeye devam olu -
nacağı ilan olunur. (937/893) 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 
Hakimlığinden: 

Elektrik Şirketi tarafından İs -
tanbuldn Mahmutpasada Abude -
fendi lfonında bakkal Hüseyin oğ

lu Mehmed aleyhine açılan 41 li
ra 46 kuruş alacak davasından do
layı gönderilen davetıyede dava e
dilenin mahalli mezküru terk ile 
bir semti meçhule gittiği cihetle 
tebliğat yapılamadığı mübaşirin 

rneşruhatından anlaşılmış ve da -
vacı vekilinin isteği ile ve yirmi 
gün fasıla jJe ilanen tebliğat ic -
rasına karar verilmiş ve muhake
mesi 10/6/937 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 9.30 (Dokuz 
buçuk) talik edilmiş olduğundan 
dava edilen bakkal Hüseyin oğlu 
Mehmedin mezkur gün ve saatte 
mahkemeye gelmediği veya bir 
vekil göndermediği takdirde gıya
bında muhakemeye devare oluna -
cağı davetiye tebliğ makamına kaim 
olmak Czere ilan olunur. (32626) 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 
Hiikimliğindcn: 

l\fahkcmenin 937 /281 No. 1ı dos
yasile Beyoğlu havagazı şirketi ve

kili tarafından Beyoğlunda küçük 
Parmak kapıda 21 No. da iken ha
len ikametg:lhı meçhul olduğu an-

laşılan Spiro aleyhine açılan 317 
kuruş alacnk davasının durusma-

sında mahkeme~ e \'Crilcn muka -
veledcki imzasını ve borcunu in -

karı halinde usulün 337 inci mad
desine tevfikan berayı yemin gel -

mesi ve aksi halde yeminden ka -

çınmış ve vakıaları kabul etmiş sa· 
yılacağına ve mahkemesi 10/ Hazi
ran/937 saat 9 buçuğa bırakılmış 

olduğundan itirazla işbu gün mah-

kemeye sdmediği ve tarafından biı 

\'ekil göndermediği takdirde mua

meleli gıyap kararı tebliğ maka -
mına kaim olmak üzere ilan olu
nur. (32632) 

Beyoğlu Uçüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Mahkemenin 937/286 No. 1ı dos
yasile Beyoğlu havagazı şirketi ve-

kili tarafından Beyoğlunda 83 No. 
da Azaryan hanında 2 No. da iken 
halen ikametgahı meçhul olduğu 

anlaşılan Zarfcıyan aleyhine açı -

lan 409!) kuruş alacak davasının du
ruşmasında mahkemeye verilen kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Bele· 

diye rusumu ile dellaliyc resmi \'e Vakıf icaresi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icarcsi taviz bedeli müşteriye aittir. mukaveledeki imzasını ,.e borcun11 
Daha fazla malmııt almak isteyenlerin 936 • 2698 numaralı dosyada inkarı halinde usulün 337 inci mad-
mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp desine tevfikan berayı yemin gel-
anlayacaklari ilin olunur. (2725) mesi ve aksi halde yeminden ka -

Beyog"' lu Tahsilat müdürlügv ünden: çınmış ve vakıaları kabul etmiş sa
yılacağına ve mahkemesi 10/Ha • 

Maryantinin vergi borcundan dolayı mutasarrıf olduğu Beşikta~ ziran/937 saat 9 buçuğa birakıl • 
Köyiçi aşıklar meydanı eski 3, yeni 13 kapı sayılı bir tarafı Ayşe 

mış olduğundan itirazla işbu gün 
frağından Fatma Nakile uhtesinde olan 15 sayılı hane ve bir tarafı 
Hasanaki hanesi ve bir tarafı Evdoksiya ve Matika hane~i ve tarafı mahkemeye gelmediği ve tarafın -
rabii aşıklar caddesile çevrilmiş bir bap hanenin bervechi vakfiy~t elan bir vekil göndermediği tak-
mahallin nısıf hi5sesile bervechi mülkiyet mahallln de 7/24 hissesi aleni dirde muameleli gıyap kararı teb-
müzayede suretile satılacaktır. isteklilerin 4 • 6 • 1937 gününe rastlıyao liğ makamına kaim olmak üzere 
Cuma günü saat 14 ten sonra Beşiktaş kazası Kaymakamlıtında mü• ilan olunur. (32632) 
teşekkil idare heyetine baş vurmaları ilan olunur. . (2721) ------------------:"!'-------- Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 
Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Hakimliğinden: Hakimliğinden: Mahkemenin 937/27fJ No. 1ı dos-
Mahkemenin 937/278 No. lı dos- Mahkemenin 937/280 No. lı dos- yasıle Beyoğlu Havagazı şirketi 

yasile Beyoğlu havagazı şirk€ti ve- yasile Beyoğlu havagazı şirketi ve- vekili tarafından Beyoğlu Defter -
kili tarafından Beyoğlunda 5U te- kili atrafmdan Beyoğlunda büyuk dar yokuşu Batarya sokak 6. No. lı 
razisi sokağında 4. No. da iken Parmak kapıda 5 No. Iı dükkan· apartımanda iken halen ikametga-
halen ikametgahı meçhul :>lduğu da iken halen ikametgahı meçhul hı meçhul olduğu anlaşılan Mem-
anlaşılan Fahri aleyhine açılan 4877 olduğu anlaşılan Fazıl aleyhine a- dun aleyhine açılan 3764 kuruş a· 
kuruş alacak davasının duruşma - çılan 6967 kuruş alacak davasının lacak davasının duruşmasında malı. 
sında mahkemeye verilen muka • duruşmasında mahkemeye verileıı kemeye verilen mukaveledeki im-
veledeki imzasını ve borcunu in • mukaveledeki imzasını ve borcunu zasını ve borcunu inkarı halinde u-
karı halinde usulün 337 inci madde- inkarı halinde usulün 337 inci mad- '~ sulün 337 inci maddesine tevfikan 
sine tevfikan berayı yemin gelme- desine tevfikan berayı yemin gel- berayı yemin gelmesi ve aksi hal-
si ve aksi halde yeminden kaçın - mesi ve aksi halde yeminden ka- de yeminden kaçınmış ve vakıala-
mış ve vakıaları kabul etmiş sa- çınmış ve vakıaları kabul etmiş sa- rı kabul etmiş sayılacağına ve malı 
yılacağma ve mahkemesi 10/Hazi- yılacağına ve mahkemesi 10/Hazi- kemesi IO/Haziran/937 saat 9, bu-
ran/937 saat 9 buçuğa bırakılmış ran/937 saat 9 buçuğa bırakılnuş çuğa bırakılmış olduğundan iti -
olduğundan itirazla işbu gün malı- olduğundan itirazla işbu gün mah- razla işbu glin mahltemeye gelme-
kemeyc gelmediği ve tarafından kemeye gelmediği ve tarafından bir diği ve tarafından bir vekil gön .. 
bir vekil göndermediği takdirde vekil göndermediği takdirde mua- dermediği takdirde muameleli gı. 
muameleli gıyap kararı tebliğ ma- meleli gıyap kararı tebliğ maka - yap kararı tebliğ makamına kaim 
kamına kaim olmak üzere ilan olu- mına kaim olmak üzere ilan olu- olmak üzere il~n olunur. 
nur. (32fı32) nur. (32632) (32632) .. 
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Istanbulun şimdiye kadar eşini görmediği en zarif 
ve modern mobilye kumaşlarını, dıvar kağıdlarını, 

en nefis tülleri, büyük bir zevkle intibah edilmiş vazo, 
biblo ve antikaları, tabloları, gravürleri, abajurları, 

yastıkları, hülasa dahili tezyinata aid her şeyi 

Bugün açılan 

,i .. =·::" :ı~-:ta:n:b:u:ı:v:_a-k:ı_f .. i.a ... zz_r:·o.:·_i_r_e-::ıo:· r:ıu:· ğ:u-._ -_iı:a:n-ı_a:rı:::: 
Muhammen 

Semtimeşhur ve mahallesi Cadde veya sokağı No. Sı Cinsi Kirası 

Lira K. 
Unkap3nı Üskubi. Oskübi. 51·53 Ahmed buhari Harem ve --60 uo 

selamlık dairesi. 

Aksaray, Sofular. Şeftali. 8 Hane 7 
Şehremini, İbrahimçavuş Yayla camii. 10 .. 4 

• 
Bahçekapıdl'l 4 cü vakıf Hanın 4 üncü katında. 28 Oda. 14 

Kadirga, Bostanı!li. Cami yanında. 29-31 DükkAn ve üstünde oda. 7 

Unkapanı, Papaszade. 20-28 
il " 

10 

S:rkeci. Hocapaşa. Vezirçıkmazı. 4-7 Dükkan. 31 

Çelebioğlu Al!ettin. Yenicami avlusunda 8-134 10 
Yenipostane karşısında, 2.52 " 50 Bahçekapı, Hobyar. .. 4 

Eyüp, Camiikebir. Sahaflar. . 
1 Kahvehane arkasında ar· 7 

diye ile arsa. 

Müddeti icar : Teslimi tarihinden 9'.;8 • senesi MayLs nihayetine kadar. 
Seneliği 

Eyüp, Eğrikapı. Otakçılar Soslan. 25 
Müddeti icar : Teslimi tarihinden 939 • senesi Ağustos nihayetine kadar. • 

Yukarda yazıb mahaller kiraya verilmek üzere arttırmaları uzadılmıştır. istekliler 17 • Mayıs • 937 Pa· 
zarıesi günü saat 15-e kadar lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasında Akarat kalemine gelmeleri. (2711) 

Devlet Demiryolları Limanları ve 
işletme U. idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 1918 lira 85 kuruş olan 497 adet muhtelif ebatta 

çam kalas 540 adet çam tahta ile 9 adet ihlamur kalas Bursa • Mu· 

danya hattı iııtasyonlarındıın bir veya bir kaçında vagon içinde teslim 

şartile 17 • 5 • 1937 pazartesi günü saat 15 de H. Paşada gar binası 

dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu 
işe girmek istiyenlerin 143 lira 93 kuruşluk muvakkat teminat ve kanu· 

nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyo• 

na müracaatları lazımdır. 
Bu ise ait şartnameler H. Paşada gar binası dahilindeki komisyon• 

da Mudanya • Bursa işletme amirliğinden parasız olarak dağıtılmakla· 

dır. (2338) 

Mukaddema Gedikp3şada Ge -
dikpaşa caddesinde eski 93 müker
rer yeni 101 - 103 numaralı hanede 
mukim iken halen mahalli ikame
ti meçhul bulunan Haralambosa: 
İstanbul İkinci İcra Memurlu -

ğundan: 
Nikola veledi Konslantin İliyas

kodan istikraz ettiğiniz 7500 lira -
ya alacaklı namına 6/8/928 tarihli 
ve 2011 muamele numaralı bir kıta 
ipotek .·~nedile ipotek ettiğiniz Ge
dikpaşada Gcdikpaşa caddesinde 
eski 93 rrükerrer yeni 101 - 103 nu
maralı bir bap hanenin paraya çev· 
ril:mcsi suretilc alaaağı bulunan 
7500 liranın maa faiz ve masarifi 

icraiye ve ücreti vekalet tahsili 
hakkında alacaklının rehinin pil- _ 
raya çevrilmesi suretile yaptığı ta-

.. kip üzerine namınıza tanzim kı -
iman ve rehinin paraya çevrilme
sine mütedair olan ödeme emri i
kametgahınızın meçhuliyeti hase -
bile tebliğ edilemediğinden İstan
bul icra hakimliğinin 4/5/937 ta -
rihli kararile tebliğatın ilanen ic -
rasına karar verilmiştir. 

Tarihi ilandan itibaren 15 gün 
içinde yukarıda yazılı borcun ta -
mamına veya bir kısmına veyahut 
alacaklının takibat icrası hakkında 
bir itiraz varsa işbu 15 gün içinde 
itirazınızı yazı ile veya şifahen ic-

Aldanmamak için 

Verilen şeyle alınan karşı· 
Jık arasında, büyük bir mü· 

badele farkı bulunmamasına 
dikkat etmek lazımdır. 

Krem Pertev'in 

Değerini onu senelerce ev
vel beğenmiş ve kullanmı· 

ya karar vermiş olanlardan 
sorunuz. 

- - ~ 
ra dairesine bildirip bedava mak-
buz almanız liizımdır. Borca itiraz 
etmezseniz yine işbu 15 günün mü
rurundan sonra 30 gün içınde bor
cun ödenmesi lazımdır. Aksi tak
dirde cebri icra ile ipotekli gayri
menkul satılarak borcun ödeneceği 
maltimunuz olmak ve olbaptaki re
hinin paraya çevrilmesine mütedair 
ödeme emrinin tebliğ makamına 

kaim bulunmak Uzere keyfiyet i· 
limen tebliğ olunur. 

(32624) -

-
Mağazasında bulabileceksiniıl 

Beyoğlu-istiklal caddesi No. 353 .. 
iKTiDAR -

ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, lstanbul. J 
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1 

DiKKAT 
KAT' İ LiKiDASYON 

Beyoğlunda Tokatlayan karşısında 

STAVRiDiS 
Tuhafiye mağazası 

Bugünden itibaren ve 

YALNIZ 15 GÜN iÇiN 
Bütün stoklarını 

% 40 TENZiLATLA 
eld:n çıkaracaktır 

~I 
Afyon İlinden : 

1 - Muhammen bedeli yedi bin lira olan Yetmiş ton Motorin 
'18/Mayıs/937 Cuma Künü saat 16 da kapalı zarf usuliyle Vil!yet 
Encüm~ninde kat'i ihaleıi yapılmak üzere eksiltmeye konmuşt~r. 

2 - Eksiltmeye girmek isteyenler "52511 lira muvakkat teminat 
verecekler ve teklif mektuplarını yukarda yazılı gün ve saate kadar 
Vilayet Encümen Reisli~ine vermiş olacaklardır. 

3 - Bu işe aid şartname Vilayet Elektrik Müessesesi Direktörlü· 
ğünden bedelsiz olarak verilir. (2648) 

Ke~if bedeli 2285 Jira 98 kuruş olan Çubuklu ga7. <lepolarınd:\ ya
pılacak tadilat ve tamirat Rçık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı 
ve şartnamesi levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. lı 
kanunda yazı:ı vesikadan başka Fen işleri müdürlüğünden alacakları 
Fen ehliyet vesikasile 171 lira 45 kuruşluk ilk leminat makbuz veya 
meklubile beraber 20. 5 • 937 perşembe giinü saat 14 te Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar. (B) (2553) 

• 
** Belediye mezarlıklar m~dürlüğüne ait 3 No. lı 519 model fiat marka 

otomobiline knroseri yapılması açık eksiltmeye konulmuştur. Bu ka· 
roseriye 600 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdür
lüğünde görülebilir. istekliler 2190 No. lı kanunda yazılı vesika ve 45 
liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 20-S.937 perşembe 
günü saat 14 tc Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (E) (2583) 

h kkırıdll 
Çocuk arabalarımız a ..• 

telefonla vaki olan bütün ırııı 
ver· 

racaatlere ayrı ayrı cevap '/' 
mek imkansızlıg-ı hasebile, J<e. 

u· 
f iye ti gazetelerle ilan etrneği J1'I 

nasip gördük. 

Açık ve kapalı 
1' ·1 çorıl 

tek mı ·ı 
sıılSI 

arabalarının zengin ve eırı .. 
.. ~kte•· 

çeşitlerini bu hafta gumru ell • 

Çıkardıg-ımızı ve her yerden , 
- dı~·· 

ven fiatlarla satmaga başla ·ı 
mızı muhterem halka müjdeler• . 

Beyoğlund9 

1 
~ ... aıart 

Baker magaw 
Miidürii ~ 

-~ ~----· J<ll" Beyoğlu Üçüncü Sulh }iıl 
Hakimliğinden: 0os· 

Mahkemenin 937/285 No. lı. ,,e-
• )(rU 

yasile Beyoğlu havagnzı şır rıır • 
kili tarafından Beyoğluncla ~S 

k "t·ndıt 
mak kapıda telgraf so ~·.,·. J'l'l 'Ç' 
No. da iken halen ikamctg:ıt~. ıı • 
hul olduğu anlaşılan Seran ;8cıı1' 
Jeyhinc açılan 3132 kuruş 8~1\;e • 

davasının duruşmnsında 1~ ·f11Zıı • 
meye verilen mukavclcdek_1 ~ ... ıı ~ 
sını ve borcunu inkarı h91ın .{ 1 ı.;ııt1 
sulün 337 1nci maddesine te'. Jlııl· 

• ) . C akSl (' 
berayı yemın ge mcsı v t;ı 11ış · 

de yeminden kaçınm~ş ve v~ J1191ı : 
kabul etmiş sayılacagına v... 9 bt1 

kemesi 10/Haziran/937 snat jlİ • 

çuğa bırakılmış olduğundan el!'i'<" 
razla işbu gün mahkemeye. g gJtl • 
diği ve tarafından bir vel<I'. 11 gı· 
dermediği takdirde muanıcıC 1'9iı1' 
yap kararı tebliğ makanıırı32asz) 
olmak üzere ilan olunur. <

3 ~ 
. • ı(lıt• 

Sahibi v ı: u:numt n pıv ' E1 
B ıfmuharrlr: E l '.~>ııırılt• 

Buıldıtı yer: Matoa •· 


