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ismet lnönü bu akşarn Sofya- Bilbao ceph_esinde 
dan geçerken Bulgar ıtalyanı~r bır k~re. b k·ı· .1 t k .. .. kdaha perışan edıldı 

aşve J 11 e e rar goruşece Barselondaanarşistler agaklan-

Bulgar başvekilinin ismet lnönüne ileri istasyonlara dılar, kanlı bir_ çarpışma oldu 
· Bllbaodakl kadın ve çocukl•rı tahliye 

kadar ref ak et etmesi muhtemeldir için yeniden lnglllz gemileri ginderlllycr 

4'iilıim siyasi müzakereler olacak, Avustu~galılar, ltalga ve Al- - - · ----
manganın orta A vrupadaki politikalarına 

llcfl.rşı lngilterenin ne vaziyet alacağını açıkça soracaklar 
Ondrada tac giyme merasimi için -..................... --··=·-· ... --

yeni provalar yapıldı fransız Başvekili -
raliçe dört lord karısının tutacağı altin kak- Yarın 
inalı bir saçak altında mukaddes yağla oğula~ak So k·r 
80ton memleketleri temsil edecek olan murahhaslar1n rguya çe ı ıyor t:~;=ı~~~~~?r2;:of::~'.f;w>?i>~;1 

hemen hepsi yola çıkmıı bulunuyorlar ili~ .. ,,.,~,.,~,A''·'' 
HükOmetln ltlmad . m~~~~~~~~~~ 

Yoldaılnrtno neı'e temenni ttd•n nutkrı m011a .. betile Mo•kooedt1 Stalln 
ı•"fine gC1ptlan •1r meroıimde aiınmış re•lm 

(Ya.ıılı 21ncl ıog/amıztla} 

alacat)ına , uphe 
~ edilmiyor 

Puis, 6 (A 
Af- Meb'usan .,..-.~=~+>+~·~.._...~ 

Meclisi, 
ötleden ıonr.ı 
hlllıQmetin umumi 
aöyasctı ve biJ. 
basaa iktısadr vt: 
ictimaf ıstabıtın 
t•"kkuk saha· 
un~ isalindek.i .. , ............ 
ü yaptluık bir 
takım istizahları 

miizaKere ede. 
cek!ir. 

Blum 

Parlamento mebıflli, bu mÜZll• 
kerelerden hiçbir ıürpriı dotma

(Devama ikinci a11fada) 

Baldvin 
Agın 28inde 

. 
~ K•n içimle gü.ım /ıponga ,ehlrlerin~"" bir nı•ııu·.:ıra · KtHJ1,.,.,. ve 

çolak çocak telılige etfilfgo.· 
BARSELONDA ANARŞİ.STLERLEI lardır. Nih•v~t an.ır,ü:tl,.r, ~ lttr 
· BİR MUSADEME OLDU 1 tenkil muamelesi yaJlılm•yıır·~ 

Perpignan, 6 (A.A.) - Dün Bar- ; hakkında temınat aJcıktan s~.rıra 
celona'dan gelen Vimse1erin beya- binayı terketn-,;şleı dir. 
natına göre, Katalonyalı anarşist • Bilbao, 6 (.~. \.) - · Sivil haikın 
lerin işgal etmekt~ oldukları tele- Muhabirinduı : 

fon santralına karşı evvelki gün , Bilbao'r.ı..n şimali şarkisirıde kitin 
yapılmış olan taarruz, hakiki bir · bir limım <ıliln Berm~ mır.taka • 
muhasara olmuş V·~ saat 13 ten 20 .sında ıhata edılm iş bulur,an İtal _ 
ye kadar devam e{miştir. yan rnüfrelt:si, almış oldul\1 takYi-

Taarruz, generalite polis müdü- ye kıta atına rağme ı ı. •iışkül bir va
rü Rodriguez Sala'nın idaresi al- ı ziyctte buluı;m:ıkt'l berde'lamdır. 
tında hücum kıtaatı tarafından ya- 1 İtalyanlar, fü:i ~eı in d ;ter kıtaatı 
pılnu~tır. ' ile ilUsak peyda etmek maksadile 

Bu kuvvetler, kat kat ilerlemek İ bir huruç harekı:ti yaJ,ınıak ve Beı-
mecburiyetinde kalmıştır. Anar - ! meo - Guernıca yoluna k:ıdıır iler
şistler, pencerelerden mitralyözle - 1 lemek teşebbüsüne lcaJkışmışlarda 
rini çevirmişler, mütemadiyen ateş 1 da muvaffak olarrı:ımışlar~ır. 
ediyorlardı. Anarştstler, bir çok se- 1 Durango mıntakıı ıo.ınd1.Fask mi· 
yircileri öldürmüşler ve yaralamış· ıJevamı 2 nci :sagfatlrı 

= 

Fransızlar Cenev
rede yasa müzake
resini uzatıyorlar 

Fakat anayasanın Milletler Ce
miyeti konsey ine behemehal tam 
ve kamil bir halde getiştirile

ce ğine şüphe yoktur 
Cenevre, 6 (Hususi) - Hatay 

için tali komisyon tarafından Türk -
ve Fransız: projelerine röre hazır· 
lanmış olan Anayasa üzerinde dün 
akşam başlanan müzakerelere bu 
gün de devam edilmiştir. 

Fransız eksperlerinin bu 
defaki müzakerelerdNde müfkülA.t 
çıkaracakları zannı burada hAkim
dir. Biflıaasa ekalliyetlerin hukuki 
vaziyetlerini himaye edecek şekilde 
biıa ahklmın kabulünde ısrar etme. 
leri ile anayasaya tam istikllline 
hiç de uygun düşmiyecek bazı 
kayıtların ilAvesinde ileri altmelcri 
göı önünde . tutulursa müzakereler 
uıayacata benzemektedir. Fakat 

anayasanın Milellctler Cemiyeti kon-

l t ~ ~ J k aeyinin bu ay sonunda vuku bula-
S lJ a euece catt topıantııma yelittirilmesi mü-
lnsr ltere baş,·ekili B<! ldvinin bu tereddi oldutuna göre, murahhas 

ayın 28 inde istifa edeceti tabak· hey'etimizin her hanri bir bahane J 

kuk ctmittir. Bu suretle yerfoe ile müzakerelerin tavik edilmesine 
relecek olıo Nevil Çemberlayn'in müHade ctmiyeceji anl~ılmak. 
kazançlardan alanaoak harp verfi· tadır. 

· sini artbrmak iıtımeai üzerin., mu- Bu gibi pürüzlerin muılihane 
hatefetle karplaıblı Ye bu y ·ı z Jen halli için murahhas heyetimiz Fran-
bııvekllıte r•lm~!in ıc:cu .. ccc4i s .~ ve loriliz m\l.r&hbaalarile mii-
hakkındaki riv•1~tler ıu7u diltmÜf 1 tead4i_t buauıl temaslar yapmakta• 
ohi4 or_. """' dır. Allkadı&r mebafil bu lemaa• 

An•ı••• kolftlleıl rel•i Burıen 

lara bilbaua ehemmiyet vermek. 
tedir. Bundan başka Ankarayı 
ziyaret eden ' rak Hitrİciye Nımra
nın Suriye hükümeti neı.dinde bu. 
fünlerde yapacağı ta\'assut rolö. 
nüo de b~radaki m~cikereler ihe. ' 

( · l~tfen •ag/agı ç~rJiı n1 ı ) · 
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DDnya, f8ili mechul bir 
cinaye·t karşısında! .. . 
İspanyada, garip, müthiş, kor - mıl garbinde bulunan Devadaki 

kunç, harikulade bir hadise oldu- Alman erkfınıharbiyesi tarafından 
ya. Hani şu yüzler<:e tayyare, bom- idaıe edilmiştir. 100 den fazla a
badan süngerleırle, koca Gernika ğır bombardıman tayyaresine, Vit-
tehrini üç saat içırıde dünya bari- toria ctraf ındaki köy ve şehirlerin 
tasından sildiler. Mitralyözlerle de tahnbi emri verilmiştir. Bu suret-
tarlalarda bitmiş buğday benizli le Bilbao'ya, muhasara edenler ta-
Bask kadınlannı biçtiler. rafından dehşet verilmiş olacaktır. 

Medeniyetin bulduğu bu son Baskların ise şimdiki halde tek tay-
modern ziraat usulü, harikulade yarelcri yoktur . ., 
bir hadise ortaya çıkarmış bulunu
yor. 

Ne harp, ne insanlık tarihinde 
görülmemiş bu müthiş bombardı -
mandan düny:mm vicdanı üstüne 
her nasılsa bir kaç bomba düştü ki 
dünya, bu sulh perisinin mankafa 
olmuş aşıkı bile, şöyle bir yerinden 
sıçrar gibi oldu! 

Fakat şimdi dehşetle parmağını 
ısırıyor: Ziar Gcrnikaya tayyare 
alaylarile gelin giden kabahati hiç 
kimseler üzerine almıyor! 

Bakın, İngiliz gazetesi Daily ex
pres dünyanın bu son kanlı vod -
vili hakkında ne yazıyor: 

"General Frsnko Baskların mu -
kaddes şehri Gernikayı ve 800 
&vilin kendisinin imha ettiğini res
men tekzip etmektedir. Franko er
kamharbiyesi pazartesi günü öğ • 
le \·aktinden cumaya kadar Vitto -
ria tayyare karargahını tek bir tay
yarenin bile terketmediğini bildir
mektedir. Vittoriadaki bütün ec -
nebi gazeteciler tayyare kararga • 
hını ziyarete, pilot jurnallarmı ve 
benzin teslim defterlerini muaye
ne ve teftiş etmiye davet edilmiş -
lerdir. FrankisUcr şehrin imhası 

hadisesini inkar etmiyorlar. Fakat 
en kat'i bir şekilde bunda kendile
rinin hiç bir dahli bulunmadığını 
ilan ediyorlar.-. 

••• 
Bilbao'dan ise şöyle bildirili -

yor: 
c Bundan altı hafta evvel bir 

••• 
Yine ayni gazeteye Berlinden 

bildiriliyor: 
cBcrlin dün akşam Alman tay

yarelerinin Gernikayı yaktıkla -
rım hiddetle tekzip ediyorlar. Pro· 
paganda nezaretinin salahiyettar 
memuru: 

- Bütün bu hikfıyeler bir yığın 
yalandan ibarettir!. 

1 .. 

Demiştir. '\ 
(Nachtausgabe} gezetesl: ı4,. 
- Şehri terketmedcn evvel hü· 

kUmetçiler tahrip etmışlerdır! 
Demektedir.-

••• 
Ne buyurulur? Dally Expres 

Bask muhabiri de bu garip iş kar
§lsında şöyle yazıyor: 

- Şimdi inkar eden edene! Fran
ko yapmamış. Almanlar iftira di· 
ye hiddetteler .. Belki yakında da 
Gernika diye bir şehir olduğunun 
tekzip edildiğini duyacaksınız! Ga
liba da bu son tekzip en doğrusu o
lacak! .. 

••• .. 1 A,.. 

Hayret değil mi? Dehşetle hay -
ret! Koca bir şehre yüzlerce hava 
canavarları hücum edip kadın ve 
çoluk çocuğuna kadar çatır çutur 
yiyor, yalayıp yutuyor! 

Bu yüzlerce tayyare kimlerindi, 
meçhul! .. Dünya, faili meçhul bir 
cinayet karşısında! 

Acaba, Gernikaya hücum eden: 
Tayyarelerle silahlanmış sulh pe
rileri miydi?!. 

Maamafih mühim bir nokta var: 
Mademki her taraf bu cinayeti 

inkar etmektedir, müteselli ola -
biliriz: demek ki insanlık utan • 
rnı;> a başlıyor! .. 

Alınan diplomatının Paristcki Bask 
hükumeti mümessiline bir münfe -
rlt sulh yapılması hakkında teklif 
te bulunduğu söylenmektedir. Dip
lomat, bu reddedilirse Bask'lara 
karşı merhametsizce bir harp ya
pııacağını bildirmiş. 

Taarruz, Bilbao'nun yirmi sekiz 

~ 

1 ~~-7~ 
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Bilbao cephesinde ital-
yanlar perişan edildi 

(1 ind say/adan devam) 
}isleri, şiddetli bir muharebeden 
sonra asileri iki tepeden çıkarmış-

1 cak bir sükut içinde trenlerin ha -
reket saatlerini bekliyorlardı. 

}ardır. 

Asiler. bu muharebe esnasında 
mi.ihim miktarda harp malzemesi 
elde etmişlerdir. 
TAHLİYE İÇİN YENİ TEDBİRLER 

Bilbao, 6 (A'A') - Sivil halkın 
tahliyesi için pek yakında yeniden 
bir takım İngiliz gemilerinin gel
mesi beklenilmektedir. İngiliz kon
solosunun teklifi üzerine tahliye işi 
ile meşgul olan gemilerde kız.ılhaç 
işareti bulunacaktır. 

Bu işaret, gemilerin tekneleri ü
zerinde yapılacaktır. 

Bask ordusunun yeniden tensi
kine, siyasi fırkaların ve amele teş
kilatlarının iştirakile devam olun
maktadır. 

Bilbao Hükumeti, milislerin mer
kezi komitesini feshetmek kararı
nı vermiştir. Komitenin salahiyet
leri, erkfınıhnrbiyeye intikal et -
mektedir. 

Bilbao, 6 (A.A.) - Havas Ajansı 
Muhabirinden: 
Şehirden tahliye edilenlerin flk 

kafilesini teşkil eden, 2.300 çocuk
tan mürekkep olan kafile, Habana 
vapuruna binmiştir. Vapur, bu sa
bah hareket edecektir. 800 çocuk 
Oleron adasına, 1.500 çocuk da bi
arritz'e götürülecektir. 

Tesbit cdilmJş olan saatten bayii 
müddet evvel, yüzlerce çocuk Bil
bao istasyonunda bulunuyor, ana -
ları, babaları ise heyecan uyandır:ı-

rine tesir yapacağı ümit edilmek
tedir. 

Maamafih kat'i vaziyet ya bari· 
ciye vekili Rüştü Arasın buraya 
gelmesinden, yahut bu gibi ihti
lallı mcs'ele!er hakkında Türk hü
kumetinin fikirlerini bildiren 
yeni direktiflerin hey'etimize gönde. 
ril_!llesinden sonra anlaşılacak ve 
muzakerat ancak o zaman inkiıafa 
başlayacaktır. 

Muayyen saatte kafileler hare -
ket etmiştir. Fakat tam bu esnad.ı 

tehlike düdükleri çalmıya başla • 
mıştır. Çünkü asilerin tayyare1eri 
şehrin üzerinde uçmağa başlamış • 
lardır. 

Çocukların duçar oldukları p:ı • 
nik, tasviri gayri kabil derecede ol-

muştur. Nihayet sükun iade edil· 
rniş ve hükumet memurlarının her 
birine birer paket bonbon vermiş 
oldukları çocuklar, başka bir ha
dise zuhur etmeksizin hareket et -
rnişlerdir. 

GERNİKA'NIN TAHRİBİ MESE
LESİNDE BİR KOMİSYON 

Londra, 6 (A.A.} - İspanya Se
firi B. Azcaratc, B. Eden'e B. Del
vayo'nun bir notasını tevdi etmiş
tir. 

Bu notada ademi Müdahale Ko -
mitesinin Guernica'nın tahribi me
selesi hakkında tahkikat icrasına 
memur bir komisyon teşkil etmesi 
istenilmektedir. 

Berlin, 6 (A.A.) - Bilbao'dakl 
sivil halkın tahliyesi meselesi do -
layısile Alman gazeteleri, lngiltere
ye şiddetle hücum etmektedirler. 

Berliner Boersen Zeitung, diyGr 
ki: 

cBu tahliyeyi yapmak için insnni 
bir takım mülahazaları vesile itti
haz etmek, riyakarlıktır. İngilizle
rin insaniyeti, kendilerinin muahe
delere sadakatleri zararına olaark 
tezahür ediyor. Hinihacctte insarıı
yetperverlikten dem vurmak İngi
liz siyasetinin bir ananesidir. Ade
ta insanın Londra kabir.esinde tah
liye işinin ademi müdahnlenin ve
cibelerile kabili telif olup olmadı
ğını düşünmiye vakıtları olmıyan 

bir takım insaniyet muhiblcrinden 
başka kimse bulunmamakta oldu
ğunu söyliyeceğl geliyor. 

Başvekilin 
Londra :. 
Seyahatı 

~ 1 KOÇUK HABERLER 1 Harp mütecavi- [DIŞ sı~AsA::J 
..__ _____ l_çe-rd_e.... zin zayıf olduğu lsp11nyada 

* Beledıye eğlence yerlerile va· yerden başlar t&V&SSUl m1J1 :ı,.", 
purlara girecek halkın sıraya ria.- O" 

yet eylemelerini temin edecek ted- Moskova, 6 (A.A.) _ 1zvestiya İı:panyada kanlı sah~~~ ınil' (/ inci aayf .ıdan cfevmo) 
Westminster etrafında kesif bir 
halk kütlesi birikmişti. Merasimi 
Dük de Norflok idare etmiştir. Kont 
Haddington ile Dük de Butland, 
kral ve kraliçenin nişan işaretleri- ı 
ni hamil bulunuyorlardı. Lordla-: 

birler ittihaz etmiye başlamıştır. gazetesi, Fransız _ Sovyet karşılıklı vam ediyor. On aydanberı . ıı&11P * Üniversitede Yabancı Diller yardım paktının ikinci yıl dönümü letin efradı birbirini bO~tıel il' 
mektebinde bugün imtihanlara baş- münasebetiyle diyor ki: durmaktadır. Öyle ki rnüst ·ı~' 
lanmıştır. Yazılı imtihanlar 12 ma- cSulh teşkilatının geçen iki sene mumi harbe hazırlana~l~ri;~ 14 

4 ·· ı·· · t'h t·~ · rının kuvvet ve isabetini yısta bitecek, l te soz u ım ı an- içinde muvaffakiyetler temin et ıgı 
lar yapılacaktır. söylenemez. Bılakis evvelden mev- tecrübe ediyorlar. •e'f/J~ 

Kamarası azasından dört zatın Zl!V • 

celeri, altın kakmalı saçağı tutu -
yorlardı. Bu dört kadın ayni saç:ııtı 
kraliçenin mukaddes yağ ile oğ•ıl
ması sırasında da tutacaklardır. 
MÜHİM SİYASf MÜZAKERELER 

* Üç aylık maaşların altı ay - cut bir çok şeyler yerlerinden 891- Eütün bu kanlı sahnt.?ler ~~eti 
lık yoklaması on beş gün sürecek, sılmış ve zayıflamış ve yeni hiç bir edip giderken Avrupa~ın bB cen~ 
üç aylıkların verilme günü ayın şey kurulmamıştır. Buna da saik, gelt::n zengin gazetelerı, Sa~ ~ııfl 

matbuatının bir kısmı o. J .• ..,il' 28 inde ilan edilecektir. faşistlik tazyikidir. Büyük garp ,,,.. * Nişantaşında yıkıcı 45 yaşla - devletleri tereddütlPrİ Ye müteca- generallerin~n adeta he~151[aJt fr 

OLACAK 
Londra, 6 (A.A.) - Kralın tac 

giyme merasimi münasebetıle fır
sattan bilistifade B. Eden ile eÇ -
koslovakya Başvekili B Hodza, A
vusturya Hariciye Nazın B. Schmidt 
ve Yugoslavya Prensi Paul'un Mer
kezi Avrupa'ya müteallik meselc:!er 
hakkında müzakereler yapacak!arı 
tahmin olunmaktadır. 

Havas Ajansı muhabirinin bu 
bapta elde etmiş olduğu mallımata 
nazaran B. Hodza ile B. Schmıdt, 
Almanya'nın Merkezi Avrupa ra 
hulul ve nüfuzu karşısında İngil~e
re'nin hattı hareketinin ne olacağı 
hakkında Londra hükumetinden sa
rih ve kat'i malUmat istiyecekler 
ve carp demokrasilerinin Avustuı
ya ve Çekoslovakya'nın mukadde -
ratına karşı daha ziyade bir alaka 
mı gösterecekleri, yoksa Roma -
81'.!rlin mihverinin Merkezi Avrupa 
da hükümran olmasına müsaade 
mi edecekleri hususunu istifsar e
deceklerdir. 

Fransız başvekili 
Sorguya çekiliyor 

(Birinci sahifeden devam) 
sına intizar etmemektedir. Leon 
Blum 'un evvelce yapmış olduğu 
beyanata teyid edeceği ve umumi 
mesai konfederasvonu ve patron
lar umumi konfederuyonu ile 
yapmış olduğu görüşmeler hakkın
da meclise malumat vereceği ıan· 
nolunmaktadır. 

Hükumetin itimad takririnin ka. 
bul edileceğinden şüphe edilme
mektedir. 

Müteakiben meclis, içlimalanm 
20 mayısa kadar tehir edecektir. 
FRANSIZ FRANGl YÜKSELDi 

Paris 6 (A.A.) - Borsadaki kal· 
kmma hareketi dün de devam et
miştir. Fransız franga yükselmiştir, 
Fransız eshamı ile ecnebi eshamın
da hazan mahsus derecede teref. 
füler görü'm ştür. 

Borsa, bugün kapalıdır. 

rında Ali, yedi yaşındaki bir kıza viz ile uyuşma temı;.yül!f·d ile kol- dafiidirler. Asi generaJleı u ·et fJ 
tecavüz iddiasile tutulmuştur. }E';ktif emniyete darbe üıeı me dar- kat çok kanlı bir muvaf(akl) ıafl-* Suyu olmıyan ilk mekteplere be indirmişlerdir. :Rıınun netıce - terirse bu gazeteler hemen ııoııııP 
bu tatılde tcrkos suyu isalesi ka • sinde kollektıf er .niyet ve umu- nihaiden bahsederler. Fr9~11oıııt' rarlaştırılmıştır. miyet itib:ırile de hukuku düvel yı- kazanacağını söylerler .. }Jı.ııııefill' 
* Kırmacı ve değirmencilerin de kılmıştır Her şeyden evvel İspan· kuvvetleri vaziyeti kendı :e ğ'ctİr' 

Ya'dakı ademi müdahale işini mü - çok müec;sir bır sureLle ôt. ı;.ıır mes'ul tutulmaları yüzünden fmn- :ıf11" 
talca <!tm(:k Avrupa sulh unun c:s11s- meğe muvaffak oldukları ı ~ı· 

larda bozuk ekmek çıkarılmasının t k ıavs lan nasıl müthış surette yıkılmış se yine bu matbuat ar ı ,.erı 
önüne geçilmiye başlanmıştır. ğ "h"Yet · .A 

olduğunu tesbıte kiıfidır Bu tahri- ta.ı, kan dökülme e nı " ,1'lr 

* Memleketimize gelecek ecne- d dcıtl l:,ata büyük devlH!Prin ve bunların mesi IUzım olduğun an 
bi artistlerin kazanç ver~ılerınin t • 

başında Fransa vE: ngilterenın ta- lar. f" ol' 
Yüzde elliden beşe indırılmesı dü- de " . .t kif.r ettıklerı sıyaset mesağ vermış- Yine kimbilir kaçıncı . w 
§Ünülmektedir. d t 1>nlıSI • 

*Macaristan Türkiyeye ucuz de- tir. ra,.c bugünler e tava~u rafa' 
Binaenaleyh, sulh teşkilatı geri- rıır ortaya çıkmıştır . .n.si ta tlt • 

mir satabileceğini bildirmiştir. 1 t vnSS • ye doğru mahsus bir adım atmıştır. dım edenler evve ce a ' tal 
* Profesör Bakster Sultarıah • Bu sahadcı en mühım rolü Fransız züne ehemmiyet vermezler. de ~ 

mette tekrar hafriyata başlamış - Sovyet anlaşmasını mu!":ssir bir sulh Ierini ve silahlarını bir kerel< f1 ' 
tır. teşkilatına esas olarak telakki et- panyollar üzerind·e deneme r~ 

* Sokakları temizliyen çöpçüle- miyen Fransız sıyaseti oynamıştır. sah varken bunu elden ltııÇ\.ır' 
re modern el arabaları verilmesi Bittabı bu, Sovyet Rusyanın da bu isti!mezlerdi. Fakat on aylıl< 1~ fs' 
muvafık görülmüştur. pakta karşı olan vazıyet\ üzerinde at çok şeyler gösterdi. EvV~·ıeb'' 

*Adliye Vekale!ı hakimlere bir tesirıni göstermekten hali kalma - panya hükumetinin tefsire 
1 ~ 

tamim göndermış ve .natbuat da- mıştır . Sovyet Rusya bu karşılıklı lecek herhangi bir tavassııtıı 'f/B 

valarınm çabuk neticel~ndirilme • yardım paktmın her hangi bir harp gönniyenler şimdi buna pel< ;, 
sini bildirmiştir. başlangıcının önüne geçebilecek bir görünüyorlar. İki tarafın ; ~ * Gemi Kurtarma şirketinin sa- sulh teşkilatı unsuru olarak gör • girerek mücadeleyi de dur ;tıd" 
tın alınarak D<!nizbanka bağlan - mek isterdı Harp mütecavizin en kabil olur mu, olmaz mı? .. bite-p:ı 
ması kararlaştırılmıştır. az mukavemetli gördüğü cephede si şöyle bir tarafa bırakılsa ·ııill ~ 

Dısarda başlıyacaktır Bu cepheyı her halde kabil bazı Avrupa gazeteletl te~ 
* İtalya Hükumeti Mareşal Bal

boyu Habcşistana umumi vali ta
yin edecektir. * Mısır kapitülasyonları mua
hedesi cumartesi gunü imzalana -
caktır. * Holivuttaki artistler grevi de
vam etmektedir. 

bizim hudutlarımızda görecek de - rar ile tavassuttan bahsetrne diSl 
ğildir. Bızim hudutlarımızı rnüda- dir?. Diye insan kendi }<eJl 

dafaa için ne muahedelere, ne her soruyor. b!J' ır 
hangi bir kimse tarafından garan - İspanya hükCımeti böyle t if. 
tiye ve ne de umumiyet itibarile vassuta mahal ve münasebe t\e iıı' 
kollektif emniyete kat'ıyyen ihti - memektedir. Çünkü geçen ~1'ti~I 
yncımız yoktur. Hudutlarımızı biz tihabat ile, milletin reyi jle 

1 
1 ~' 

d · · d b·ı· · mevkı"ı"ne gelmı·ş bı·r hüktıırı.e 11eff bizzat ken imız garantı e e ı ırız. " 
Mütearrız da bunu pek ala bilmek- duğunu hatırlatarak asilcrıııö\'W' 

l w n1 s • 
tedir. Sulhu bir teşkilata raptet - disile bir tutu amıyacagı ıııUS 
mek demek her şeyden evvel en za- yor. Birbirlerile döğüşenı~r ı:ıi 
yıf noktayı ortadan kaldırmak, te- takil ve hakimiyetine sahıP r~s 

dikten sonra Ankaraya çağırılmış cavüze muvaffakıyet şanslarını devlet deuilnir ı-: "'11nlnrın 11 ıtı 
olan Lyon Üniversitesi m11kayeseli bertaraf etmek demektir Halbuki, girilsin de kan dökülmesine 

Profesör Lambert 
mem· eketlne döndü 
lstanbulda iki konferans ver-

hukuk profesörü Lambet dün Fransız siyaseti Bartou'nun güt - olunmak istensin. ba~s , 
Ankaradan gelmiş ve akşam üzeri müş olduğu sulh teşkılatı siyaseti- Geçen sene isyan . ııııı' 
Fransaya dönmüştür. ni takip etmemıştlr. Bunun netice- zamandı, Mndrid hükurne~ ı ıı', 

Profesör Türkiyeyi ·mukayeseli sinde bugün Avrupanın sulhu kol- külat karşısında kalmış, şt 
hukuk branşınria tetkike değer lektif emnıyete değıl, fakat silah- ortaya bir tavassut Hıkır~ıs;, l 
bir mevzu olarak buldu"unu, lar arasındaki nisbete dayanmak - mıştı. Yukarıda bahsetti~'~ ~ 

~ b'"5ı.Jfl 
gerek lstanbul ve gerek Ankarada tadır. Filvaki silahlar bır zaferi ga- zcteler böyle bir teşeb u ~ 

Fatih semti gördüğ'ü hüsnü kabuldca çok mü- rantı edebılir Nasıl kı, bizim silah- nazik bir mesele teşkil . edatı~~ 
tehassis olduğunu söylemiştir. larımız da bugün Sovyet Rusyanın onun için bu tavassuta 1~Jc çıııı 

Kadastrosu Lambert Ankara hukuk ilmini zaferini ve bıze taarruz etmıye ce- madığını ileri sürmüşlerdı. # 
İstanbul Uçüncü mıntaka Kadas- yayma kurumu fahri azalıg-ına saret edeceklerin rneıhvını garanti evet, çünkü o zaman asil.~~),ııı' 

tro müdürlüğü tarafından Fatih ka- seçilmiştir. etmektedir. Fakat silahlar başlı çok ümid besliyorlardı. pu 
zası dahilinde kadastro postaları ta- e!!!!l!!!!le!!!!~~~~~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ı.ı~ başlarına sulhun muhafazasını te- garip tecellileri diveJirn. ~ 019-) 
rafından çalışmalara devam edil • ıkmal edilmiştir. Bu gayrin.enkuııe- min edemezler.• • hm•~.ı' 
mektedir. rin merkez komisyonunca 20 ma- tzvestiya gazetesi, .Litvinofa un - - --t rıstıv-

yolundaki beyanatını ha 1• - ....t 
Bu mıntaka dahilinde bulunan yıs tarihinden itibaren tasarruf k:ı- biz kendi müdafaa vasıtalarımıza rııı"'"_1' 

Murad paşa ve Sofular mahallele • yitleri t~tkik edilmesine başlana- dayanarak Avrupanın neyi tercih sonra makalesini şöyle bıti fi~ . ~ ı-0ıe il 
rinde ki gayri menkullerin tahdidi caktır. edeceğini sükunetle bekliyebiliriz • dir: c Umumiyetle ilerı su 
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Açık S~ 

Japon yada anaye sa 
Ahmet Şükrü Esmer cJaponya

da Anayasa buhranı> isimli baş ma
kalesinde Hırota hükumetinin ~
kutunu, aradaki buhra~ı, Hayaşi 

hükumetinin teşekkülünü hulasa 
etmekte, 30 nisan seçiminin netice
si alındıktan sonra, ordu ile siyasi 
partiler arasındaki mücadelenin 
mühim bir anayasa buhranı şeklini 
aldığını söylemekt<!dir. 

Parlamento'yu dağıtıp 30 nisan
da yeni intihabat yapan Hayaşi itin, 
bu intihapta Miusaito ve Seiyukai 
Partilerinin üç yüz elliden faı1a 

meb'us çıkarmasını bir muvaffaki
yet olarak kayıt ve hüktimet par -
tisinin 40 mebus intihap ettircbil -
diğini zihreden muharrir, Başve -
kaletten çekilmiyeceğini bildiren 
Hayaşi çekilse bile Japon politikn
sının bugünkü çıkmazdan kurtula
mıyacağını da tebarüz ettirmekte
dir. 

Cumhuriyet 

KömUr sergisinden sonra 
yapllacak propaganda 
Abidin Davet cKömür Sergisin

den sonra yaplıacak propaganda-. 
isimli baş makalesinde, Ankarada 
açılan serginin memlekette kömür 
istıhl!tkini arttırmak, dolayısile de 
ormanları korunınk gibi iki mühim 
gayeyi istihdaf ettiğini ileri sı.irü -
yor ve hulfrsatan, şehirden şebfre 
dolaşacak seyyar bir sergi ile halka 
kömür yakmanın faydalarile or -

manları imha etmenin zararlarının 
açıkça anlatılmasını istiyor. 

Tan --Kendi lftlralar1 
Ahmet Emin Yalman tKendi if

tiraları> başlıklı baş makalesinre 
ecnebi şirketlere ait işlerle fa ;la 
uğraşıldığı zamanlarda sermayeyi 
ürkütüp kaçırmamak endişesile ba
zı itirazlar yükseldiğini, halbu~i, 

dürüst alışveriş çerçevesinden ha-

rice çıkan ecnebi sermaye ve ş.:r

ketlerin dürüst olmıyan işlerine ait 
hakikatlerin açıkça ortaya konar1k 
işlerin düzeltilmesinin her şeyden 
evvel namuslu ecnebi sermayesinin 
istiyeceği bir şey olduğunu söyle
mektedir. 

Muharrir, bu mütalcadan sonra, 
bir şirketin kendi yolsuzluk ve fe
nalıklarına ait olarak .ele geçirilP.n 
kendi itiraflarını havi vesikalarla 
kendisini teşhir ve ilzam edecekle
rini bildirmektedir. 

Kurun 

TUrklerln at ve mode· 
niyet devri. 

cTürklerin nt \e medcni~et dev
ı·i> başlıklı baş :makalesinde, Asım 
Us, Tarih, Dil, Coğrafya Fakül!csi 
Profesörlerinden Bay Rnşoninın 

Ankara Halkevinde atlı halkın ta
rihteki rolünden bahsetmek üzere 
verdiği konferans vesil€silc bazı 

rnütalealar zikrettikten sonra, ma
deni ilk keşfedip harp uletlc.ri ya· 
pan Türklerin atı da harp vasıt:isı 
olarak en önce kullandıklarını söv-

!emekte, vu rnütaleayı ıleri sür -

mektedir: 

.zannediyoruz ki, mektep kitap
larımızı yazarken bu noktaları dn.
ha zıyade aydınlatmak Türk mil -
!etinin mazisine ait şerefli hare -

ketlerin ne bir tesadüf, ne de ha

yali bir mucize olmadığını göster

dikten başka bundan sonraki ilen

leme hamlelerinin istikametini de 

daha iyi işaret etmiye hizmet eder • 

Son Posta 

Bir tekaUt meselası 
Memleketimizde devir devir zi

hinleri işgal eden hazin bir mesele 

vardır: Tehütlük, yetimlik, dulluk! 

Cumhuriyet hükumeti bu işi bir 

yola koymuş bulunmaktadır. Fakat 
eminiz ki, bir miiddct sonra bu 

günkü esaslar ve ölçüler değişe

cek ve alakadarları memnun ede
mez bir hale eelecektir. 

Memlekette ihtiyarlığın. ölümün 

insanlara yaptığı ve yapabileceği 

f enalıklnra karşı onları müdafaa 

edecek biç bir şey yoktur. Memur
ların istikballerini. ihtiye.rlıklarını, 

ölümlerini teminat aitına alan ka· 

nunlar vardır. Bunlar böyle olduk

tan sonra, büsbütün himayesiz 

olanların halleri acaba nasıldır? 
Onu allah buir. 

Akşam . 
Başmakalesi yoktur. 

setli bir siyaset bu mu ıi 
·ı r b9 ol cavize yeni yeni mevzı e ı. ~. 

rnek için değil, fakat Fran5
• ıtı I· 

- ·•iSl.l; yet paktının istinad cttıg tlttıı 
kilfıtını tarsin ve inkişaf et 
hususunda kullanmalıdır·/~ .. '·~ Vindsor Dıı" 
Ne zaman 
Evleniyor? ,~'İ 

Tours, 6 (A.A) - Rog'~~ j 
ıelecilere beyanatta buıunıt 1'f ~ 
de Wındsor'un izdivac111111 1~ •: 
taç giyme merasimi~deıt ıetllif 
sonra icra edileceğinı s6Y 

-·- o•" lranla transit t 1 
kısahyor.t '/~~' 

lran .. Trabzon transı ti ~ 
inşaatı tamamlandıktan 500 ~ , 

- dtJ ti.t' 
buldan Tahrana aiti gun ıfl # ~ 
mümkün olacaktır. Er:ı:urd tJt' 
demiryolu bittıkten so~r• /._ 
det daha kıs:ılabilecektır~,~O fi_ 

Tran!lit yolu lranın ~ıı I 
rinden başlıyacak Bcyaııl· 1·rı111 
Gümü~haneden geçerek 
varacaktır. -·----lzmirli dl ; 
Sporcular gel .,,ıe .ı1 

tJfl .. lll'"J 
lzmirden Bandırma ·ıe I' 11 

sabah 18 kişilik bir ke.f~oıı~ 
tir, Jzmırli sporcular 
oteline inmişlerdir, 
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içki, kumar gibi fena iptililar .r.ı.;>, üç temsil verilecek ·::: .. "· 
..... , köylere sokulmıyacak 
Dahiliye vekaletinin mühim bir tBmimi 
Köy/ünün iktisadi re/ ahı, medeni mesken ve ha
Y._at ihtiyacı Üzerinde mühim kararlar verilecek 
oıu,'Ü kum i k" · t'l 4 ·b· f • nr, ç ·ı ıp ı nsı gı ı 

liıı: e~a §.eylerden kurtarmak ve iç 
le ~ scvıyesini yükseltmek gayesi
tıhhi tabcr. kö~l:_rdc iktisadi, zirai 
ı:~ı . ve saır bulun \•azJyetlcrin yük-

tılrn . 1 gönd ~sı Çin vilayetlere bir tamim 
eruıni"'. 

13 :ı-ır. 

t~ lllüı:asebetle bütün vilayetle
lh:ı~ de koylünün \'e köyün kalkın
~ı i. 

;·~111 b~uı devam eden çalışmalara 
n ır hız verilmi~tir. 

l'aJc ~işle bizzat valiler meşgul ola
~ 1 er kaza kaymakamının iştira

c \'ila t <:ak t Ye merkezlerinde yapıla • 
lı 0Plantılarda köyliimüzü yetiş· 
l"tn{'k .. 

lir ıçın eı:aslı kararlar verecek • 

nün frşad ve tenviri işinin pliinlaş· 
ması için bir program çizilecek ve 
köylüyü arnkadar eden şu mühim 

mf:\'zular halledilecektir: 

Köylerde ziraat işlerinde yenili
ğin hedefini, ziraat vasıtalarının te

mirıl çareleri, fidelikler, fidanlıklar, 
koruluklar, kavaklıklar tesisi to -

hum ve fidan tedariki çareleri. 
Jt öylerde iktisadt vaziyetin ısla -

hı ve iktisadi refahın temini için bir 
program çizilmesi. 

Köylüye medent mesken ve ha· 

yat temini. Sıhhat işleri her köye 
su, elektrik getirilmesinin umumt 
pliınları. Maarif ve mektep mese -

Her biri ayrı ayrı ve müstakil bir 
mevzu olan bu işlerin tesbitinden 
başka ayrıca bu toplantılarda köy 
büroları teşkilatı vazife talimatna· 

mesi hazırlanacak ve belediye ka
nun lan hükümlerine göre köyler 1 
arasında hangi işler için birlik te-

sis edilC'ceği tesbit olunarak bunun 
için umumi surette nizamnameler 

yapılacaktır. 
Köylerde nebat, ağaç hastalık • 

Jarile ve muzır hayvan ve haşere
lerile mücndele korucular ve sıh-

hat korucuları için kurslar açılma
sı gibi sair bir çok mühim mesele· 

ler için de içtimalarda karar veri-
llu k lesi. Arıcılık, Jpek bocekçiliği, pa- lecektir. 

cuıuğ·· ara:!arla yakın zamanda köy- mukçuluk, kümes hayvanları ıı . Bu kararların tatbikına; her sa-
t~" un Yukselmesinde mühim ba- ]eri. Köy islatistiklcri, köylere te- hada birden geçilecek, bu suretle ""tlar 1 'eu . e.de edilecektir. lefon temini. Kumar ve içkinin Türk köyli.isü en mütekamil bir ln-

ıçtırnalarda, bilhassa köylü - köylerden uzaklaştırılması. san olarak yeti:;;tirlleccktir. 

4Q şehir ve v il Ayet pr_o_g.-• .;_~-e---n--=-i g__.;.e_m-il-er~ 
tamıarmnı hazırladllar iki senede 

Teslim alınacak 
Beş sene sonr~, şehirlerimizin 

çehreleri değişmiş olacak 
&.!ı.iı·. ?e \'ekUletince bütün vilayet - faaliyetine büyük bir yer ayrılmış-
lı~ p ~rden beşer senelik bayındır- tır. 
isı- rogranııarile kalkınma planı PJanlarda; isletme hususiyetleri 
~ildi~ . ~ 
ltı 5ını yazmıştık. Ye ekonomik sosyal tezahürleri bir-

ları r~a Yakın vilayet bu program- birine benzeyen şehirlerimizin a -
gaııd&tiratıe hazırlıyarak vekalete na halları bu plıinların tatbikı su-
lı\0 ~rrnişler ve bunların tetkiki i· retile kalkınmasının temini cihe • 
Çın ~~on her vekaletten bir zat - tine gidilmektedir. 
la::ı. ~. komisyon teşkil edilmiştir. Projelerin Bakanlar H<?yetince 
İÇi~ur:k~eptir. Önümüzdeki ay tasciikından sonra, vilayetlere ia -
'e butun viHiyetlerirnizin plan de edilerek hemen faaliyete geçi-
l~e::ojelcrinin tetkiki bitirlmş o- lecektir. 

" tır. B b 
.t u suretle eş yıl sonra vilayet-

~ı";Pılacak işlerde bilhassa ba - !erimizin çehreleri tamamen deği-

Fen heyeti reisi Alman· 
yaya gidiyor 

Deniz yolları ve diğer müessese

ler namına Almanyanın Krup fab=° 
rikalarına ısmarlanan gemilerin in· 

şaallarına nezaret etmek üzere De

niz yolları fen heyeti reisi Server 
yarın Almanyaya gidecektir. 

Bir müddet sonra da Almanya • 
ya bir makinist heyeti gönderile 

cektir. Şimdi Almanyada bulun
makta olan Akay idaresi inşaiye 

mlihendisi Mahmut da bu çalışma
lara iştirak edecektir. Vapurların 

inşaları bittikten sanra buradan 

gidecek bazı mütehassıslarla bera-

. 
Kermes eğlencelerine gidecekle-
re tenzilat yapılacağı bildiriliyor 

ski devir eğlencelerini ihya et- Bu münasebetle şehrimizden ge-
mek üzere bu ayın 22 sinden Bu miinasebetie Kermese gel.e 

28 ine kadar sürmek üzere Berga - Bu münasebetle; şehrimizden 
mada ilk defa Kermes eğlenceleri Kermese geleceklere de her tür-
tertip edilmiştir. ye vasıtalarında ve otellerde tenzi-
Eğlence günlerinde at koşuhrı, lü kolaylıklar gösterileceği nakli -

löbut, cirid, kalkaan oyunlan oy - ıat yapılarak ayrıca otellerden baş-
nanacak, zeybek, befin dansları ya. ka; evlerde de yataklar temin edil-
pılacaktır. diği odaya bildirilmiştir. 

23 Mayıs akşamından itibaren de Akropolde şimdiden yollar ve o-
halen İzmirde bulunan Şehir Ti • turulacak yerler temizlenip tesvi • 
yatrosu artistleri tarafından Ak • ye edilmiştir. Akropole telefon Jıat-
ropoldeki Kadim tiyatroda üç ~e· tı çekilmesine de başlanmıştır. 
ce temsiller verilecektir. Dış siyasa 

Profesör Depe 
Yolcu salonunu 
yapacak 
Profesör proje çahfm&• 

lar1na batladı 
Galatada inşa edilecek yeni yol-

cu salonunun projelerini Mühen • 

dis mektebi mimari Profesörü De

pc yapacaktır. 

Gümrük, muhafaza, liman idare
si ve diğer aiakadar daireler mü • 

dürleri bir toplantı yaparak Jı:cndi 

noktai nazarları etrafında karar • 

laştırdıkları bazı esasları Protesör 

Depe bildirmişlerdir. Profesör Dep 

yanında bir Türk mimarı oıduğu 

halde salonun inşasına aid ilk ola

rak bir avant proje hazırlıyacak -
tır. 

Bu bir ay kadar sürecektir, Bu 

ilk proje toplanacak bir komisyon 

tarafından tetkik edılecek ve ya • 

pılacak değişikliklerden sonra Pro· 

fesör ıki ay daha çalışarak esas 

projeyi hazırlıyacaktır. 

İnşaat gelecek haziranda bitmiş 

olacaktır. 

Esas projenin hazırlanmasından 

sonra salonun önune dikilecek bü
yük Atatürk h~ykcli için de bey • 
nelmilel bır müsabaka açılacaktır. 

Sıhhi levazım 
Noksan 
Görüldü 
Vapurlarda neler bulun• 

maaı IAzım?. 
Tahlisiye vesaiti hakkında hazır

lanan talimatnamenin tatbik edilip 
edilmediği yakında sıkı surette kon
trola başlanacaktır. 

Talimatname ile deniz üs -
tünde sefer eden bütün vapur, 
motör, kayık gibi vasıtalarda lü· 
zumu mıktarmda tahlisiye vasıtası 
bulunması mecburidir. Bu mıktar 
yolcu vapurlarında alabilecekleri 
yolcu adedine müsavi olacaktır. 

Ayni zamanda körfez dahilinde se· 
fer eden vapurların her salonunda 
bir ve posta vapurlarının her ka· 
marasında olmak üzere yangm 
söndürme makineleri bulunduru -
lacaktır. Talimatnamenin en mü • 
him noktası her gemide muhakkak 
surette musademe paletleri bu • 
lundurulmasıdır. Musademe pa :
Jetleri büyük gemilerde ikişer ve 
küçük gemilerde birer tane ola • 
caktır. 

Bunlar herhangi bir musademe -
de yaralanan geminin yarasını ka
patmağa yarayacaktır, bu suretle; 
yaraya kapanan paletlerden ge
minin içine su dolması menedilmiş 
oJacaktır. 

':lık, kültür, ziraat ve sıhhat şccektir. 
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l' nizyollarında Halk şarkıları 
::~t~~ ~:~:~.!~ı:1~::s~e~~:a:1;a~ J p/ik 

iç Erenköyüne 
Tramvay· 
isteniyor l' asarruf - Toplanarak 

tdbirleri Basılıyor 
~t, 

"teıer memuriyete 
b kalbedillyor 

Her vllAyet bu tUrkUleri 
toplayacak 

eni~ 
'attı.ı Yolları idaresi bazı ta· Halk türkülerinin armotize edil-

t4'. 'l3t tedbirleri almağa başlamış- rnesi etrafındn her vilayetin çev -

<lıı~ u arada önce aidatla idare e- resindeki yerli türkii ve şarkıların 
"lle~t 

l'ıl1ıtı e olan bir çok acenteler me· topianılması Dahiliye vekaletince 
~ ~ete c ·1 . b -~ ~ .evrı mış ve uraya mer· vilayetlerden istenmişti. 
1. 11.dro 
"t)•tı1 sundnn ma:ışlı memurlar Vekfılet şimdiye kadar tesbit ve 

llu edilmiştir. ccmedilen bu kabil şarkıların mun-
~ atada Giresun, Mersin, Gcli-

'"~td Ve 'I'ekirdağ acenteliklC!·i de 
ll' t . 

dare • 
~hu gerı kalan bazı acenteleri 

. IJ\ ~kilde ınemuriyc•.e çeYirmek 

tazam bir şekilde yazılarak gön : 

derilmesini bildirmiştir. 

Bütiin hava ve şarkılar toplan-

nın Kiel limanında teslim edilecek· /hfigacınz 
lcrdir, ilk vapur öniımü~deki şubat 

ayı içinde teslim edılmiş olacak. Karşılamak 
tır. 

Bütün gemıler birer ay fasıla i· 

le iki senede tamamen teslim edil
miş olacaklardır. Gemilerin para -

ları teslim olundukça peşin olarak 
ödenccektır. __ . ....___ 

Kimya talebesi 
Ankaradan geldi 

' ( 

23 nisanda açılan Beynelmil'?I 

Kömür sergisini görmek üzere An
karaya giden Kimya Enstitüsü ta-
lebelerinden 48 kişilik grup dün 
sabah şehrimize dönmüşlerdir. 

• • 
ıçın 

lktısat Veklleti bir 
tamim gönderdi 

Fabrikatörlerin iplığ~ olan ihti -

yaçları ile yakından alakadar olan 
İktısa tvekaleti bütün Ticaret O -
dalarına bir tamim göndermiştir. 

Bunda, iplik satışı ile uğraşan 
fabrikaların mümkün olduğu ka -

dar iplik ihtiyacını karşılamağa 
çalışmaları bildırılmekle ve bütün 

Otomatik kapıh araba· 
lar artt1rllacak 

Üsküdar, Kadıköy ve havalisi 
Halk Tramvayları şirketi Hazi - 1 
randan itibaren tatbik edilmek ü-
zere bir faaliyet programı hazırla
mıştır. 

İciare bütün hat ve yollarını esas
lı şekilde tamire başlıyacaktır. Ay
rı::a otomatik kapılı tramvaylar -
dan alınan iyi netice üzerine bu a
rabaların adedi çoğaltılacaktır. 
Hattın İç Erenköyüne kadar u -

zatılması da tetkık edilmektedir. 
Bu civar halkı gerek şirkete ve ge
rek belediyeye müracaat ederek 
hattın bir an evvel iç Erenköyüne 
getirilmesini istemişlerdir. 

Hastamız aA1rd1r! 
Dünya borsaları mı siyasete ta

bidir, siyaset mi dünya borsaları -
na? Bu tavuk mu yumurtadan, yu
murta mı tavuktan çıkar meselcıi· 
nin hemen hemen ayni! 

Bugün muhakkak olan bir şey 

varsa dünyaya siyaseti tarafından 

bakanlar onun borsalarından daha 
oynak olduklarını görürler. 

Dünya siyaseti hcrgün acayip bia 
emniyetle çılıp mutlaka tehlike. 
ile kapanan, tehlike ile açılıp aca· 1 

yip bir emniyetle kapannn kabus
lu bir borsa halini almış bulunu -
yor! 

Bugün dünyada hemen bilmiyen 
kalmamıştır ki dünya siyasetinin 
tutulduğu bu (kazıklı humma) dan 
aşağı olmıyan azaplı hali, milletle
rin borsalarını daha fenadnn daha 
iyiye doğru açıp kapama gayret -
lerinden başka bir şey değildir. 

Son zamanlarda birbirine giren 
dolaplar haline gelmiş siyaseti ta
kip eden en ağır bir başın bile dön
memesi iınkıinı yoktur: 

Arap saçı halinde bir krırgn~ahk 

var! 
Bugün Avrupa, İspanyada tüten 

bir harp buhurdanı konmuş bir 
ölü gibi yatmaktadır. DiplomaU:ır 
Avrupanın salonlarında telaşlı te
JJi~lı konuşuyorlar. Hepimiz, her 
arı, onun nabzını elimize alıp din -
li_yoruz: 

- Tehlike var mı? Buna şu ce
''ahı verebiliriz: Muhakkak ki Av
ı upa hastadır ve, maalesef hasta -
mız ağırdır! 

Halk Filozofu 
111uıu11111111uunuıun••ııutttnın1111u11nunııuuıt. uuttuıtnn 

Emlak Bankasında 
değişiklik 

Emlak ve Eytam bankası İstan -
bul şubesi müdürü Kemalin U -
mum müdür muavinliğine tayin e
dildiği yazılmıştı. İstanbul şubesi 
müdürlüğüne de İzmir şubesi mü -
dürü Şerif Cemal naklen tayin e
dilmiştir. 

Bankanın memurları arasında d9 
bazı yeni deği~iklik olacağı habc!.' 
verilmektedir. 

Bugün Hıdırellez.. Kırlnra 
gidenler yine eksik değildir. 
Bilhassa Hıclırellez deyince, ha
tıra Kağıthanenin gelmemesi ne 
mümkün ?. Bir mayıs bahar bay
ramı gününde de Kıigıthaneye 

gidenler olmuş.. O günü, Kağıt
haneye gitmiş olan ahbaplardan 
biri, bize şunları anlattı : 

~lk"k ı ler yapmaktadır. 
~ - 
~bt roman: 59 

dıktan sonra içlerinden en güzel -

leri seçilerek toplu bir kitap ha • 
linde neşredilcceklır. 

Sen de seveceksin! 

Talebeler, Ankarada kaldıkları 

3 gür. içinde sergiyi ve şehri gez • 
mişler (Mamağa) giderek gaz fab
rikasını ve zehirli gaz Enstitüsü -
nii de> E!Örmiisl<'rrlir 

kumu~ bır insan için bu hareket 
en bayağı bir hareketli. 

iplik ihtiyacını içeriden temine im
kan bulunmadığından ~yeniden ku

rulacak fabrikalarımız faalıyete 
geçincıye kadar - Tüccarların U -

yuşturucu maddeler inhisarına baş 

vurarak diledikleri numaralarda ıp
Jik istemeleri tebliğ olunmakta . 
,:ı, .. 

hadisenin bu aşkı kuvvetlendirdi· 
ğine l•aniim. 

Bu iş için .şirket yakında esaslı 

keşıf ve tetkik ler yaptıracaktır . 
Prensip itibnrile hattın buraya ka
dar temdidi kabul edilmiştir. 

- Ben dC> okuduğum romanlar -
da böyle tiplere rastladım. Fakat, 

- Giltii< .. Çoluk çocuir de· 
re kenarında bir kır kahvesinde 
oturduk. Hasır, eski iskemleler 
üzerinde saatlerce rahatsız oJ. 
duk. Asıl mesele şurada : Ak
şama yakın kalktık. Dönüyoruz. 
Kahveciden ht:sap istedim. Bir 
de ne göreyim ?. Bir fincan kah· 
ve 25 kuruş değil mi ? Şaştım, 
Kaldım. 25 kuruş neye ?. Lüks 
bir şey mi içtik, yaptık?. Yok .. 
Küçük, rahatsız iskemlede \'Ü• 

cudumuzun ağııması da c<ıba .. 
O gün oraya gelenlerin hepsi, 
25 kuruştan knhve Vt! çay para. 
!arını verdiler. HaltA yanda <r 

1 

turan bir başka aile vardı. 
Üç kişi idiler. Birer çay jç. 

tiler. Birer dilim de ekmekle 
kaşar peyniri yediler. Tamam 
140 kuruş verdiler. Şaştım, kRl· 

~' \' lı'i •. :<ılrııı; ko·· ıu·· d v·1 K··t ·· ·· 
~· egı .• o unun ' . 

Ö>'le ''h . 
~ ~ılttı• 
1 ~il tn 1

Yorurn ki, senden ayrı • 

~~~t da Ulla~a mektup yazmak, 
~~a E!d~nı görmek kararını mu
ı~,.. ı~·or ınu .d.? 

"1>'e 1 ı. 

~~Q ~ ~o-
~ı ~kkak ~usunun istersen abla, 
t'l Ye gel u adam ya seni gör -
~rec:e~, Yahut da mektup 

dı el lir .. 
~ tr: evarn etti: 
~- '-tttyoru 

tıı.ı~·~llleit f· nı ki, bu adamda se-
tı."Rlr. lı ıkri s:ıbit haline gir -
-~ı.ı ~a.tıa 
t~ tıı.ı IOyli' en doArunun doğ • 
~ btı ı~İfl\~eyJrn. Giderken: E -

~~~hı .ltl hissi Lutfiyeye du-
t. ~~tttr. lll~ihar ederim .. Bııka 
.-...ıl'd.ıttı · Dıyerek gitti.. 

' 

Etem izzet Benice 

- Bu nasıl iş böyle?. 
Dedim. Naciye de işin içinden 

çıkamıyor: 

- Benim de aklım ermiyor. Her 
halde bu delilik gibi bir şey. 

-- Bir insan ilk defa gördüğü bir 
kadına böyle delicesine aşık olur-
mu?. . " 

- Oluyormuş demek! 

- Olamaz .. 
- Olmasa Halil Necip de olmaz-

dı. 

- Ben Halil Necibin aşıklıi;mda 

bir oyun, bir tuzak buluyorum. 

- Ne gibi?. "' 
Bir saniye düşündükten sonra 

duygularımı açıkça söylemeğe mec
bur oldum: 

- Ogün Halil Necip çirkin bir 
vaziyet ihdas etti. Bir delikanlı, o-

Şimdi bu bayağılığı tatmin etmek 
ve izzeti nefsini kurtarmak istiyor. 
Bunun da tek çaresi benimle tek ~ 
rar konuşmak, beni kandırmak, 

kendisine bendetmek olabilir. 

- Acaba?. 
- Gayet tabii. 
- Zannetmem. 

- .Muhakkka böyle. Onun bütün 
derdi, didinmesi bir gün bana yü • 

zünc vurduğum tokadı geriye al -
d1rtmak, tokat ile vurulmaz böyle 
vurulur .. Demel<, alnıma yüz kara
sını vurmaktır. 

Naciye, bu ihtimal üzerinde bir 
lıayli düşündü. Sonra, 

- Belki, olabilir .. 
Dedi. O, mutlak şekilde Halil 

Necibin hasta olduğunu kabul edi
yor, sözlerini samimi, içten bulu
yordu. 

- Bu zannına iftirak etmiyo • 
rum .. 

Dedim. Münakap ettik. 
- Herhalde onun &eni görür gör

mez Aşık olduğuna ve aranızdaki 

- İlk görlişte :ışk gülünçtür .. 
- Ben, ilk görüşte iışık olabilen-

Ie rin mevcudiyetini kabul ediyo -
rum. Bir çok büyük romancıların 

tahlillerinde de bunu gördiim, o
kudum. Genç kadın veya kızın i -

dealinde yıllarca beğendiği, üzerin
de işlediği bir tip vardır. Bu tipi 
sever, hayntta arar, benzetir, yü -

rek üzüntülerine uğrar, hayalini 

hakikat yapmak için koşar, di· 
dinir. Hayalini hakikat yapa -

b:ldiği, yani idealindeki tipi kar -
Ş1fında gördüğü ill; günde de bir -
<lenbire aşık oiur. 

Bunlar marazi tiplerdir. Halil 
Necip de bunlardan birisidir. De
mek ki, kafasının içinde yıllardır 
sevdiği, aşğını, ıztırabını çektiği bir 

kadın tipi v~rdı. En son bu tipi sen 

olarak karşısında buldu ve .. Der -
hal bütün hassasiyetile feveran et
ti. 

Bunun için Halil Necibi bir has
ta ve a~kını da samimi buluyorum. 

inan ki, Halil .Necip onlnrdan biri

si değildir. Mutlaka bir tuzak ha
zırlıyor. 

- Katiyyen o fikirde değilim. 
- Sen yine öyle düşün. 

Naciye ile bu yolda mi.inakaşa -
mız hayli uzun sürdü. O da, ben de 

düşüncelerimizde ısrar ettik ve 
anlaşamadan ayrıldık. :Fakat, ha -

kikaten evham ve tereddüt içinde 
yim. Bu çocuk ister deli, ister has
ta, isterse aşık rolüne çıkmış kur-

naz bir aktör olsun. Hepsi de be • 
nim için tehlikeli. Bugüne ve bu 

dakikaya kadar bana bir mektup 1 
göndermedi, kendisi de görünmedi.! 

· Ancak, iki harekeli tehlikeli olur. 
Tesadüf mektubu Salihin eline 

geçirebileceği gibi tam benim evi
me geldiği sırada Sıılih de burada 

bulunabilir. Böyle bir haJ korkunç 
olur. Salihin bir defacık olsun ba
na dönüp te: 

- Sen de ... 

-· (Devamı var) 

dım. Burası adeta bir ihtikar 
yata§ı idi. Niçin, gayet pis bir 
fincan içinde kötü bir kahveye, 
renksiz, kokusuz bir bardak ça. 
ya 25 kuruş alıyor1ar?. tunun 
sebebi yoktur. Bunun sebebi, 
sade~e ihtikar. halktan fazla pa· 
ra koparmaktır. Kağılhlneye 
gittiğime pişman o!dum. Tabii 
herkes de bizim gibi düşünmüş
tür. Kağıthane f c:na yer değıl. 

dir. Fakat, gün reçtikçe moda
sı da ieçiyor. Halk aitmiyor ... 
Çünki, rahat oturacak ne bir 
iskemlesi var, ne de tenliz bir 
fincan ça}· ı... Fakat, bunJar ol
mamakla beraber pahnlılığı var. 
Yurt dışından memlekete seyyah 
getirmek, onları burada gezdir· 
mek, 1'·edirmek, içirmek ve niba. 
yet eğlendirmek istiyoruz. Fakat, 
evvela kendi vatandaşlarımızın 

memleket dahilinde çok gezme .. 
leri, yemeleri, içmclt.ri, e;R'lenme
leri için,.icabeden tedbirleri ala. 
lım ... 
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ile-i Amerik· 
nanmaları 
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e yor Talih oyunu 

Büyük Okyadonanması 
• 

ost , lngil·z dona ~ası da 
Atlas Okyanosta top a nacak 

lngiltere ile iAmerikanın deniz ittifakı, 
Birleşik -devletlerin Avrupa işlerine · 
müdahalesi telakki edilff bilir mi ? 

Meşhur lngiliz harp aemiJi N~ı,onun c~pheden törünı7şü 

D ünya işlerini düzeltmek mese- mokrat fırkasına mensuptur. Şim -
iesi derin derin düşünülürken diki Cumhur Reisinin de dünya 

Amerikanm Avurpa işlerim! karış- sulhünün sağlam temel1ero isti -
ması bahs1 her vakit tazelenir, du- n ad ettirilmesi için yüksek emel • 
nır. Fakıı.t 20 !"ene evvel Amerika ler beslediği söyleniyor. 
Avı upu haı bine k6ınştı. Zaierle i- İl< inci defa intihap edilen bu dev-
:tin içb1!•·n ı,1ynldı. Karlı ve ka- lct adnmı şimdiye kadar söylemiş 
zc.nç:lı çıktı. Ondı.ın sonra Amer! - olduğu bazı nutuklarla kendi tlzc-
ka!ıl:ıi" bir daha Avrupanıı: işle - ri "lf: ndzarı dikkati celbetmiştir4 A-
r•nı; kan~mayı dotru bulmaz ol - ınt·rikcıda yaptığı işleri de methe-
dular: diye tlar. Fakat biz bugün <>nun 

- Bir dah3 har1-Je gır11n:eyi1, Av- yalnız milletlerarası işlerindeki va-
rupalılar yüzünrlen şun:ı, buna kar- ziyttini gözd<lh geçirmek isteriz. 
şı knhhüt altımı gfrip de b;,şırnı- Roo.,cvclt dunyada sulhün tesisi i-
z3 ;ş aç:!mayız. çirı iktisadi ve mali çarelerin ka-

Kabili •• cicn bir mııha"-crnc ile tiyyen ihmai edilmemesi lazım ol-
kcndile:·lni çc!t tiler. A}!'r ...-.nya ile duğu kana:itilc bu yolda adımlar 
gatiplt r arasında akdcdılmiş olan atrrıak istiyor. Ondan sonra mil -
Vcn,ay muahedes.icıi kabul ctmi- letleri umumi bir sulh konCeransı-
ycn Anı ·ıikalılar, harbın ve sul- , n:ı cağırmak emelinde olduğu söy-
hun Cumhur Re•si olan (Vılson)u lcniyor. 
bi!~ ca ı.;<.buk unu~uvermişlerdir. R<:isicumhur Amerikanın dünya 
On dört prensibi ile dünyayı kur - işlerine uzun zaman seyirci kn -
tarncağın ıvadeden bu meşhur Reh:i lamıyacağını takdir etmektedir. 
Cumhur hayattan bezgin, yorgun Bunun içindir ki kendisine bu yol-
bır halde di.ınyaya veda elti. da bir çok l<:!savvurlar atfediliyor, 

.Fakat Ameııka gibi dünyada çok halta bazı itimad ettiği adamları 
ıni.ihi'll bir mcvkıi olan bir mem - Awupaya, şuraya buraya göndc-
leket dunya işl<'rine karışmaz ol- rerek müstakbel teşebbüslerine ha-
!.:.ır. bu kabıl midir? Er, geç Ameri- zırlık olarak şimdiden tetkikat yap-
b ister istemez bir takım tcahhüt- tırmakta bulunuyor. Bunu bir ke-
ler< girecek, vazifeler alacak, mc- re daha teyid eden bir şey karşı-
su1iyetler yüklenecek. bir çok şey- sındayız: Reisicumhura Amerika 
lere ancak o suretle hak kazana - parlfimento azasından biri tarafın-
<'ak değıl midir? dan bir layiha verildiği Amerika 

1 
Vilsonu n adı, ve onun meşhu 14 

~prensibi şimdi unutuldu, bile •• O 

1 
sulh ve harp cumhur reisi yerine ı 

şimdi başkaları var .. 
-------------------------------------------------------. 
_de tetkik edecek, düşünecektir. Liı-

yıhada zikredilen noktaların ruhu 

şudur ki, İngiltere ile Amerika a

rasında bir anlaşma olacaktır. Bu

na göre Amerika donanması Bah

rimuhiti Kebirde toplanabilecek, 

Bat-rimuhiti Atlasinin müdafaası 

meselesi de İngiltere için artık dü

şü.'ıülmiyecektir. Bu suretle iki 

Anglosakson devleti dünya deniz

lerini taksim etmiş olacaklardır. 

Tal:iidir ki her iki taraf git gide 

silahlarını arttırarak donanmala -

rını kuvvetlendirdikçe kuvvetlen

direceklerdir. 

Böyle bir anlaşma hasıl olduğu, 

yani İngiliı ve Atnerikan donan -

malan dünyada faaliyetlerini bi • 
r~birlerinc yardım suretinde tan -

zim ettikieri zaman ise bunlarla 

rekabet imkanı başka1aıl için ka • 

lıp kalmıyacağı hakikaten düşü -

nülecek bir meseledir. Şimdiye 

kaciar İngiliz ve Amerıka rekab<!ti 

baş!<ah~rına çok yaradı. Bundan is

tifade edenler vardı. Fakat Roo -

sevelt eğer şu önümüzdeki üç dört 

senelik riyaseti zamanında İngilte-

re ile böyle bir nnlaşmıyn muvaf
fak olursa, Amerika için de, İn • 

giltere için de büyük bir mesele 
halledilmiş olacaktır. 

Amerika ile İngiltere arasında 

böylelıklc bir ademi tecavüz misa

kı akdedile'ccklir. Amerika İngil

ten.:den bir tehlike gelmiyeceğine 

emin olarak donanmasını Bahri -

mul~iti Kebirde toplıyabilecek, İn

giltere de Bahrimulıiti Allasi ci· 

hetinden Amerikadan korkmıya • 
caktır. Fakat bu ademi tecavüz mi 

sakı öyle gürültü ile, nümayiş ilt? 

yazılarak merasimle imzalanmak 

suretile yapılacak değildir. Şirudi · 

den söyl~ndiğine bakılırsa iki Ang

losakson devletinin kağıt üıer·nt• 

ge\ecek d~ğil, cıınmh kalacaktır. 

Dikkat ed~lim ki hiç bir nümayiş 

yapılm:ıksı·~ın. hariçte, şurada bu

rada ne tesir bırakacağını düşün -

miye lüzum görmeksizin yapılacak 

böyle sessiz, kağıda yazılmıyarak, 

fakat filiyat sahasına çıkmış bir an

laşma olursa, ötede beride yapı • 

lan ittıfaklardan, söyienen hara • 

retli nutuklardan daha müessir ve 
pek şı.imullü olacaktır. 

Şimdiki Cumhur Reisi Roosevelt matbuatında mevzubahs oluyor.Bu 
te c~ki Vilsilntın mensup olduğu de- lfıvihayı M. Roosevelt yaz tatilin- - Bir tatbikata bü11ük filn /a,. s~_qfr ~.maHn-lo 

Büyük Harpte 
Türk Bahriyelileri 

e:::::::===== Nasll d~ğüştüler 
••tttıııuıt1t••t11ıınııııı•&ıııııı•nıııııııuıııuıı11ıııııı111111111111ıııuırıııı111ıısmııııııuıııu111111ıııuııııııııııııııı 1t nıııuııııunıuııııııııııııı 

Tefrika No. 36 Yazan: Z~ki Cemal 
Karadrniz semasında telsiz dal-

gaları nihayet aradığını buldu .. 
- Hamidiye .. Hemidiye .. 
- Midilli .. Midilli.. 
İki Türk gemisi muhabere edi -

yorlardı •. Midilli nerede olduğunu 

şifrelerle anlattı. Hamidiyc de ba
~ından geçeni bildirdi. Midillinin 
söylediği yeri harita üzerinde der
hal t<.>sbit eden kumandan Midilli 

ile elbirliği edemiyeceğini anla -
mıştı. Hemen kararını verdi.. 

- Düşmanı oyalamak ve onların 

arasından kurtulmak .. 
Filvaki bu çok tehlikeli bir şey

di. Çünkü K&gol sistemi olan bu 
kru\·azör 23 mil yapabiUrdi. Halbu-

ki, _Hamidiye ancak saatte 22 mil 
yapabilirdi. Bundan başka toryido 
muhripleri de Hamidiyeyi mukem
melen taciz edebilirdi. 

Zira saatte 25-26 mil yaptıkları 
mubakkaktı .• 

Bu vaziyet karşısında düşmanın 

karşısından kurtulmak da büyük 
bir meharetti.. 
Yalnız düşman kruvazörünün 15 

lik toplarına mukabil Hamidiyede 

de 15 lik toplar bulunuyordu. 
Hamidiye kıçtaki 15 lik topları 

takviye ede!'ek birdenbire ileriye 
doğru fayrap etti. Bu dakika\' n ka
dar düşman da iyice yaklaşm. ltı. 

Kahraman Hamidiyenin 15 lik 

topları ateş fışkırırken düşmanın 

önünden sülün gibi kayması düş -
manı çıldırttı. 

4 torpido ve bir kruvazör Hami
diyenin peşine düştüler. 

Fakat Hamidiye gibi tecrübeli 
bir gemi! .. böyle kaç kere düş -
man görmüş ve kaç kere kendisin
den 10 misli fazla kuvvete malik 
olan düşmana karşı koymuştur. 

Bunu söz değil, tarih söyler .. Bah
riye t~rihini okursanız siz de Ha
midiyenin kahramanlığı karşısında 
susarsınız. 

Ey düşmanlar.. Siz Hamidiyeyi 
dalia tanımıyor musunuz!. 

5 e karşı bir .. haydi bakalım. Er 
meydanı .. 

Hamidiye büyük bir manevra i1c 
batıya doğru yol aldı. Düşman iler
liyor, fakat Hamidiyenin 15 lik -
leri de ateş püskürmekte devam e
diyor .. susacağa da benzemiyor .. 

- Ah, bu dakikada Yavuz dışarı
da olmalı idi de bunların hepsine 
birden cezalarını vermeli idi.. 

-Ah •.• 
- Hiç olmazsa Midilli .•• 

- Son bir kere daha Midilliyi 
arayalım~. 

- Midilli.. Midilli.. 

- Midilli.. Midilli.. 

Telsiz cevapsız kalıyor ..• 
Fakat dakikalar da geçti.. Ne Ha

midiyenin topları düşmana erişebi-

liyor, ne de düşman Hamidiyeye 
yanaşabiliyordu .. 

Torpidolar birer fino yavrusu gi
bi Karadenizin içinde yuvarlanıp 
ilerliyor ve Hamidiyeye yanaşmı-

ya çalışıyorlardı. 
- Bir şey yapamazlar. 
- 15 liklerimiz için kafi miktar-

da cephane var .. Hele böyle iki top

la müdafaa olursa .. 
Tam bir saat Karadenizdeki kö

şe kapmaca oyunu devam etti .. Ha
midiye 5 gemiyi Karadenizde fıl • 
dır fıldır çeviriyor, onları hazan 

ateş menziline alıyor, 15 liklerle ce
zalarını vermiye çalışıyor, sonra 

tekrar uzaklaşıyor .. 
Ruslar kovalıyorlar .• 

Yılbaşı yaklaşıyordu .. Bütün, ah- ı 
haplar Tolon ayın evinde toplana - I 
cnklar, giren senenin zevkine er -
mek için oyun oynıyacaklardı .. Po- ı 
ker hemen herkesin sinirine do~un
mıya başlıyordu. Yeni bir şey yap
mak niyetinde idiler .. Fuat Ko~ar 
tombala oynamayı teklif elti. Fakat 
bildığimiz oyun kazançlarile dı?ği
şecekti .. Bazan beş kuruş ile bir 
kutu bonbon, yüz kuruşla biı· fırke
te kazanılacak veya büsbütün kay
bedilecekti.. Her kartela beş ku -
ruşlu. Bir kaç karnela alınabilece
ği gibi büyük bir oyun için bir tek, 
elli kuruşa kadar satılabilecekti. 

Evinde oynanan, adeta bir piyan -
koya benziyen tombalanın hediye
lerini evveladan tedarik edecek, 
kart~a paraları kendine kalacak? 
ya kazanacak veya kaybedecekti.. 

O akşam saat sekize doğru Fuat 
Kaşarla Necat Güngör evin kapı -
sında karşılaştılar. Bu iki genç tfı 

eskidenberi biribirinin rakibi idi
ler. Sokakta oynarken, mektebin 
sınıfında, sonra iş hayatında, hatta 
ufak tefek aşklarında bile .. Şimdi 
her ikisi de evlenme çağına gelmiş, 
yine garip bir tesadiiflc ayni kıza 
aşık olmuşlardı .. 

Mihriban, ince uzun, iyi tahsii 
görmüş, görgülü, siyah parhık göz-
1ü, sevimli bir kızdı. O da o akşam 
davetliydi.. Saat 9 da anne ve ba
basının refakatinde geldi. 
İki genç, kızın sağ ve sol tarafında 

yer aldılar .. Kahvelerden sonra o· 
yuna başlandı. Genç kız o gün e\'

lcrine gelen bir bayana da fal bak
tırmıştı .. Kumard:l en çok kazanan 
onun kocası olmıya namzet goıü
küyordu. 

Mihriban gülmeyi ve dans etme
yi sevmesine rağmen ciddi bir kız· 
dı. İki genci ayrı ayrı meziyetleri 
için beğeniyor. fakat aralarında bir 
intihap yaparak tercih etmekte güç
liilc cekiyordu. 

Hamidiyenin hueketi çok mahi· 
ranc .. 

Bu dakıkalarda .. nereden olduğu 
belli olmıyan bir hadise vukua gel· 
dL 

Cenubu şarkiden doğru simsiyah 
bir duman yükseldi.. Durbınler ora
ya gözlerini diktjler .. 

- Midilli galiba .. 
- Olamaz .. 
- Midilli. 
Hamidiyedekiler bu tesellide iken 

düşman gemilerindeki hareket bir
denbire değişti., 

Ve Rus gemilerinden §U yaygara 
etrafa akisler yaptı .. 

Rus kruvazörünün telsizinden 
çıkıp Hamidiye telsizinde de tes
bit edilen şifr€'si7. yazıd:l aynen şu 
vardı: 

- Hamidiyeyi takip ediyoruz. 

Şimdi Yavuz gözüktü .• takibi bıra
kacağız .. 

Karşı taraftan gelen cevap şifre
si anlaşılamıyor .. 

Fakat düşmanın o tarafa doğru 
teveccüh ettiğine gore Yavuz!? ile 

. re~ 
Bu nkş:..:n kı:rar vermeyi nı) 

ctt.i. Bunu ima için: 
nı c

- Bl: d.~am en Ç•'k: kP.ı<ın!.1 r· 
. d ,. u .... il v· me yemı::ı::e tn"t!t t:oı.> er ... . 

kado~<l~ ded~ ~ 
· . geıh CJ ..ın ~e .. sm ecivr-r<ltı. Ikı 

9
• 

ell<>rindl.'İd rumur&.ları dıkl:<.tlc t ıt 
l~ip ediyorlar. bıitün s. londu et· 
çıkmıyordu. Yıtlnız numaral~r t 
rarld'i ıyordu. 

u; 5? r:-o - -:ı .... , ..__,.. s 
- Çinko, diye bağırıidı .. J!er}{~. 

t~laşla döndü .. Bir tek numara b: 
~ıı· 

liyrnler söylenmiye başiadılar .. 
za.nan Necat Giingördü .• 

-· 3, 9, 56, 40. 

- Tombala... #. 

Gürültü çoğaldı. Biri koftu l<~;tl 
telaları aldı, kontrol ettiler. pog ce 
idi. Kazanan Fuat Koşardı. O gc r 
d. b·ı· · k. b F t "L .. o-:ll ' IJ'f! ı ırım ·ı, azan ua ... ~ ~ 

hazan Necat Güngör kazandı. ·ı:· 
Yine numaralar çekiliyordu. J3ı 

den iki ses yükseldi. 

- Tombala .. 
- Tombala.. ,.et 
v k ., ... d. Bcırer: 
J. ıne nzanan ıınsı ı ı.. . Ji· 

vcrs!n kazanıl.'.in e~ya bir şışe. ·e 
kordi.i. Aralarında taksim ctro:~tı 
ımkan vardı. Gayelerini yaJ<ır.~ iJl 
tanıyanlar sessizce alay cdiy~ır, 1: • 

neye varacağını merak cdiyorJ:ı. 
dı.. 

• 11'0 
Necat Güngör dört kere çfıı ııt 

. t• ı.ı 
yapmış, iki tombala demış ı .. 
Koşar iki tombala bir çinko. • 

1"'"1 'b · · ı · t· l{ıı::ır ~ıı uı an sınır enmış ı.. . .
0
r, 

mış bir yüz.le oyunu takip ~ı)öre 
somurtkan olarak Necat Gung nt 
bakıyordu. Acaba intihabındıı .9 

yapacağını kestiremediği içın ~~~·. 
Fuat Koşar artık oyunla nl3 bir 

da!' değıldi .. Genç kızın ufnk g~· 
ha:-,,ketini gözden ·kaçırmıyor, W 

zel gözlerinin gölgelenmcsi~C }IC" 

hammül edemiyordu .. Son bırtiı)'' 
diye. kalmıştı. Beyaz kıvırcık 

ıoJ" 
D,.oomı f, uı ıo~ 

- .• or· 
boy ölçüşmek cesaretini göster~ııı1· 
lar. Lakin Yavuzun lsti~yc ıcobj}cJl 
da aldığı yaradan ya_ıugını 

yok.. . de ıı· 
Hey koca yiğit.. Sen şehır dile 

yurken namın dağlarda diJde~rtl·· 
dolaşır .. derler .. ne kadc1r d~~Jllsıl 

Yavuz istinye koyunda .. d 
Yavuzun korkusuna di.iştii.. " ge· 

Amma .. Hamiye de b\l {;c1eı çiW 
miyi merak ctmiyc başla11'1ıştı·ij0r· 
kü bu gemi Midilliye bcnıeJllrııdC
du. Başka Türk zırhlısı da .f{ ıı1<iı1liJl 
nizde olmadığına göre .. sı.ı ı.ça efil 
harp gemisi olabilirdi?. oıdtJ 
mücessem bir gemı?.. Jdt· \ fe 

Biraz sonra her şey anlaşı rı-e· 
l r JlC 

rilen telsize gelen cevap a ti 
sin endişesini de bertaraf etjt~l>'s11 

- Kalastan kalkan bil' J<Öı1lii' 
gemisi Kilimliye uğrayar~k 8111cııl:• 
almış. Şimdi Samsuna uğt' 
Adı da Marya Roza... 

1 
..., bİ • 

b 
kil,, •. 

- Mükemmel.. geç a 
·c· 

taraf meslekdaş.. . . }liı1lıı) 
Harp gemisi Adeta bızıf'l'l 

mize girmiş gibi yaklaştı· .,od 
(DetJcıf'fl' 



6 -· S O N T E L G R A F - 8 M • y • s 1937 

Kuzu, dolma, helva: 
işte Hıdırellez .. 

.Koeç:~yu ~v<® lb>©lğ1:1 
O Slfilil eın o ifil ~o rrırO a 

Bugün K~ıthanede ebedi saadetin· 
tılısımın ı arayanlar çok .. 

Kadm, erkeği kıskanc' 
\ racak anlaşılmaz bir 

Eski Hıdırellez alemlerinde K3Qıthanede aşk .• 
r"1"1"1111"1 '1•11uı ~ttıllOttnıtnı~ 

muamma olmalıdır 
... nııı1Hıııı1rnııı111111""'''''''111ıııuı1111111111111111111ıııtıı1ıı1ı11ıııııı1111111111t1ııtıııııııııııııı1tt1Httınıııuııu"ı'"•111111•11.-...&.,•UM...,_.H•M__..lt.-.ı .. 

jKırnuzı şalvarlı, al kadife çepkenli çingene kız~ 
! la,., zurnaların, zilli maşaların nağmeleri ara
Lsında çayırlarda çif lef elli oynuyorlar mı? •• 

Dürüst bir sada
k at, kadın cazi
besi le kuvvet 

~ J 

r:
1

"1"~111111'1 11111ıııı1111ıııııntıııııııııııııııııınınu11111111111111111111MlllllllllltılltlllllllUHllMMMIMlllllllllllll' ll-lllllllllll_ ... _ 1', ·ııuıııııııııııııııııınnNllllllM ___ • ' 
bulur 

yazan: 
"- • 8U:eyman Çapan Kö;ııh anccl• e•lcl "' 

/lıdır~llu 4/emi .. 

since, :Seykoz wıruıaa velhasıl İs· 
ıtanbulun bir çok tüzel köşelerin· 
de? ıülecek, eğlencek, oynıyacak, 

kırlar fiil ve şakrak kahkahaların 
akfll• rile bir cennet köşesini an • 
dıraoek .• 

••• 
Ef ı;uneJf'!'le aranız bilmem na • 

ıılciır? İrıanır tnıS'lnız böy1e ~Y· 
lere? Binlerce ve binlerce efeane
den birine göre Htzır aleyhisse-

C~kı~t lôjıthaı.ehin tOllıri ntşeli kıhli kıdarı 
tu ~ seslen · 
" <ıgaç aıu mıyc başladı. Loş, kuy- lam 23 Nisanda - Rumi takvime 
~ud~~ek .. arında yatan gölgeler gör<:. bugün • kırlara çıkar, çimen· 

ha~ gun li d ler üstünde oturur, yejil yamaç • 
rL ıar b:ı.,l ld 'rellez mi?.. Öyleyse } d d 1 ld•v• . l ..q~ ~ a ar a o awır, rastge ıgı ınsan ara 
~ lı, &en ~ demektir. Kızıl du - saadet ve neş'e iksiri sunar, rahat 
l'I) tı •• \'ine\ ız ruhlu İstanbul ba-
tı l\lt İçinde er zamanki gibi bin bir 
k~llllı, ha ' her zamanki kadar ih· 

lşılllı~daşt~.~-başa süslü olarak 
LiJ·statıbuıu~u uınsedi demek .. 
~t !tüsi". baharı neye benzer 
"'<>I ••lz' 

"ai ' bay11 l~~· 
?ı~' aşifte :ın ı kokularla dolu, ha· 
~ıh~ Orada ~Şrep bir kadın odası· 
?ı~! aha, gür~; .. şey~ vardır: Zevk, 

ı~ Saı, ne , tu, eglence, sükıi . 
'"'~t t11rıbuıu§ne :e nihayet: Öpücük! 
iht; ~rneııuk aharı?.. Arzu, şeh • 
h ı-as • taşan ·· 1 i,·j\:t' gibidir. Bu guze gözlerde 
~lıd ırıe bak nlar, o kadar biri· 
% tet, aza ar, biribirine kuvvet 

a ı,r met nıa • li E!tir. ' na, zevk ve i§· 
b Urıu 

1har n içindir k" 
~irı<i •n Jieldi~· . ı, İstanbullular 
~ırı en anları gını Hıdrellez'in geli

ita i. ar ve o .. 
~ -..§lnırı gun akın akın 

1 ııeii ar. 
lılar tı de Öy] 

'1aı<i ··Çantası e Yapacak İstanbu~. 
tıt~ Ur•n key~ı, sepetini nevale ile 
'tı..~11tl'e k ehli insanlar Ka • 
Ilı~~~ o~acak F ' 
. ~ k, ç•rrıl • enerbahçede 

' Atecıdıy ~ca~a, Okmeyda • 
e•ÖYünde, Fikirtepe. 

ve h uzur diliyenlerin ricalarını red· 
detmez, cebedi saadet> in sırrını 

bulmak istiyenlere kırlarda do • 
!aşmalarını tavsiye edermiş. 

işte bunun içindir ki, ebedi hu· 

~ocaeı rı ı !SO"aKts ı 

[

ll0ll!J ~l!'lll"llUllltllltllllll 1~111'11111111-N 

tokatltyan k•~·nlar ı 
g ittikçe a rtJyo r .• 

llMlll~~l:~!l~l~ftlll~ !1~1~1~1~1!1;11111111111: 

Bugünkü kocalar, es
ki kocalardan daha 

çok sadıktır. Kıskanç
ltk hisleri gittikçe a
zallyormuş .. fakat, 
kadınlarda bu his 

-günden güne alevle-
. niyor .. evli kadın lara I 
dört mühim tavsiye .. 

rn:.ıhim netıcclerc varmıştır: 

Fakat ilıtigar kocaları kıskanJtrmak ula caiz değildir. ErkekJerde, kıskançlık h15leri ~it-

A merikctda her gün garip garip lıkçe nznlmnktadır. Buna muka • 
hebcrlcr g~lir .. Son gelen A- bil kadınlarda kıı;kımçlık hısleri 

merikan gareteleri h~kikaten me· artmıştır. Yapılan istufütiklere 
raklı bir ha~r veriyorlar. Bir bü- kısk~r.çlık saikasilc vukua gelen 

• yük ş~hırde, kadın içtimaiyatçılRr~ ciNyetler, Harbı Umt•miı.len son· 
da.n Bayan Fenny tamam on beş ra, çok azalmıştır. Fak.1t, buna mu-
senedenberi mühim bir mevzuu kabil, kadmlar, kıskançlık yüzün-
tetkfk ediyormuş. Bu mevzu kıs· den bazı skandalların çıkmasına 

kançlıktır. İçtimaiyatçı kadın §U sebep olmuşlardır. Mer.clı'.i, kocası· 
zur tılsımını bulmak istiyen fanı.. nı, sevgilisini sokökta, tiyatroda 
ler, 23 Nisanda kırlara çıkarlar, 9İ· . tokatlnyan kadınların sayısı ,P'?k 
menler üzerinde oturarak Hızın ' · fazladır. Çalışan kadınlarda kıs-
gönniye çalışırlar. : kançlık hisleri o kadar kuvvetli de· 

Hıdrellez bir bahar müjdecisi ve : ğildir. Erkekler :ı.rasında ise, yaş 
ebedi saadet mübeşşiri olarak yal- · itibarile en fazla kıskançlık mc -
nız İstanbulda karşılanmazdı. Trak- seleleri 40 ile 50 yaş arasında -;ık· 
yada ve güzel Anadolunun her kö- maktadır. Kıskançlık yüzünden 
ıe ve bucağında halk 23 Nisanda boşanma vak'aları Umum iHarp _ 
kırlara ve dağlara çıkarlar, bahar ten evveline nazaran azalmaktadı" 
eğlencelerine başlarlar; ırmak baş· Buna mukabil bugünkü kocalar, 

• larında, dere kenarlarında kuzulsı kadınlarına, eski erkeklerden da· 
çevirirler, kebaplar cpüryan> e • 

ha çok sadık kalıyorlarmış. Bugün· derlerdi. 
İstanbul& Hıdrellez gclmellen, kü erkek daha çok seviyormuş .. A-

öaha bir harta evvelinden hazır • merikalı kadın içtimaiyatçı, bu • 
lıklara başlanır, akrabalara, uzak nur. sebebini bugünkü kadının ko. 
semtlerdeki dostlara davetname • casını eve bağlamasını, daha iyi bıl· 
ler gönderilirdi. Hatta fukara ta· memesine atfediyor. Ve kadınlara. 
kımından, hal ve vakti yerinde ol· kocalarını eve bağlamak için ha-
mıyanlardan Hidrellez eğlencele • zı tavsiyelerde bulunuyor. Bu tav-
rinc Kağıthane sefalarına iştirak siyeler şunlardır: 
edenler hakkında: l - 18 ile 25 yaş an:sındaki bir 

- Evinin kiremidini salmış da kadın, kocasına karşı mühim bazı 
hareketlerde bulunmahdır. Fakat gelmiş! 

Sözü bir darbımesel gibi diller• hakikatte çok sadık olmalıdır. 
öe dolaşırdı. 2 - 25 ile 35 yaş arasındaki ka-

Clın, kocasını kıskandıracak şekilde 
Hıdrellez günü yeşermiş çayırla· hayatını muammalaştı~malıdır. Fa-

rın, fışkıran katırtırnaklarının or· Silvl9a Sitlneg .11•lnı:ı kat hakikatte sadakatten aynlma-
tasında, önlerinde davul, dümbe • malıdır. 

H oJiti erlc~li delil lıır· 
lck, darbuka, zillimaşa, zurna, klar· k.ıl kıılcenJırıgor 3 - 35 ile 45 yaş arasındaki ka • 
net, keman ve uttan mürekkep dınlar, kocalarının yemeklerine <:ok 
saz takımları olduğu halde, mavi, dikkat etmelidir. Çünkü, bu yaşta 
kırmızı yeldirmelerinin eteklerile 

(Devamı 6 ncı srıgf ada) 
uçuyormuş gibi yürüyen, kah el • fc:=======================:==::;;:;ıcı===-============== ler belde, kah oynıya oynıya,, gö· 
bek kıvıra kıvıra ilerliyen bakır 
renginde, esmere yakın, kapkara, 
boy boy, biçim biçim, kara kaşlı, 
kıvır kıvır gözlü şuh ve çapkın çin· 
gene kızları ve kadınları gezerler, 
dere kenarlarında şarkı söylerler
di. 

(Deoamr 6 rncl .as/•da) 

Bahar kraliçeleri seçildi 
P ariste l Mayıs bahar bayramı, 

her yerde olduğu gibi, büyük 
neş'e ile kutlulandı, yapılan bır çok 

eğlenceler arasında, bir de cMayıS 
kraliçesi> seçilmıjJir. Yanda resim· 
lerini gördüğünüz iki genç ve gü· 
zel kız 1 Mayıs kraliçesi seçilmiş
lerdir. 

Bu kızlar, bahara benziyorlar • 
mış. Neş'elerile, gülüşlerile, tatlı 

ve hoş güzelliklerile tıpkı bahar gi
bi imlşler .. :sevgililer nasıl bilmiyo
ruz. Eğer, bu kızlar 1stnnbu1un ilk 
baharına benzh·"-1 :ı~ c; yazık .• 
Çünkü İstan buldd ı j{ ... • .. r çabuk 

geçer. Demek ki bu kızların da sev
gisi çabuk geçer ve onlarda vefa 
aramak beyhudedir. 

Bu seçim yapılırken, daha han· 
fi noktaların göz önünde bulun • 
durulduğunu havadis veren Paris 
gazetesi kaydetmiyor. Bahar kra
liçelerinin güzelliğinin ve sevgile· 
rinin, uzun ömürlü olmasını dile
mek samimi bir arzu olur. 

İstanbulda bahar kraliçeleri se • 
çilmedi.. Belki bugün Hıdrellez 

münasebetile Kiğıthaneye gid~m· 
ler, orada, kendi aralarında birini 

s~rler. 

Pariste seçilen ve resimde gor
düğünüz kraliçelerden solda I.ea 
Constant ve sağdaki de Monny'dir. 
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KANUNİ SÜLEYMAN 
1 Kocayı eve 
Bağlamanın sırn 

Eski ~tübM b;;a.n:&r-': 1 
1------------Yazanı tvı. S.ÇAPAN..,.......-

lkinci kısım - 63 -No. 11 Yazan : Nedim Refik ., ' Suriye isyanı bastırılmış, Sultan Süleymana 
dahilde baş kaldıracak kimse kalmamıştı 

---·----
Bahadır Sahip Suriyeye vardığı zaman orada Yakup 

mind~ bir genç, kar,ısına çıktı 
is-

Çoktan gece olmuş, ortalığL de· \ 
Tin bir sükut kaplamıştı. Bir orma
nın kenarında Bahadır Snhip ge -
cenin bu derin sukütu ıçinde dü -
§Unüyor, vakit vakit ba~ını kaldı
rarak gökyüzüne bakıyor, yıldtz • 
lara dalıyordu. 

Uzun müddet böyle geçti. Gece 
ilerlemişti. Nöbetçiler dolaştı. Son
ra aga~ların nrusına daldı. Kimse· 
nin bunun farkına varmadığına e
mindi. Gideceği yeri iyi bilmiyor
ciu. Ancak tahmin edebiliyordu. 
Fakat ginştiği işın tehlikesini an • 
lamıyor değildi: 

_ Qlı;:ı olsa beni de> mabude (Ka-
li) ye kı.:rban ederler .. dt!di. 
Orm:ın içinde çok biiyi.ık değıl, 

fakat m:ıbudcain şanu şerefini yük
seltecek kadar süslü bir mabede 
geldi. Türlü tüdü ağaçlar arasında 
yapılmış olan mabed karanlıktı. 
Buraya giı erken korkmamak ka -
hil d<"ğildL Ne rılacak? endişesini 
hatırdan çıkarmak imkfınsızdı. Ba
l adır S:ıhip tc ölüm korkusunu 
çoktan ıstinfaf etmiş olmasına rağ
men burada kalbinin çarpmasına 

mani olamıyordu. Onu korkutan 
fCY tehlikeden ziyade burada hü -
küm süren sessizlil: olmuştu. Bu • 
rada hiç bit· şey yoklu sanki. Hiç 
bir şey yok, hiç bli' şey belli değil
di. İşte bu bilmemek korkunçtu. 
Acaba Bahadır Sahibi gözetliyorlar, 
Lirdenbire üzerine atılarak tuta
caklar mıydı? Nasıl bir ölüm dar· 
besi bekliyordu? 

Mabetten içeri girdi. Yine hiç bir 
ses yoklu. Yirmi adım kadar yü -
rüdü. Bu sırada sabah olmıya baş
lamış, ortalık ağarıyordu. Mabedin 
~ ukarıs·ndaki pençerelerden ka • 
ranlık bir ışık girmiye ba~lamıştı. 
Bahadır Sahib gözlerini pencerele
re doğru kaldırarak bakmak ister
ken, birdenbire ürperdi. İri, kor • 
kunç iki göz kendisine bakıyordu. 
Mabude (Kali) nin gözleri ile Ba
hadır Sahibin mızarları çarpıştı! .• 

İhtiyarın sözlerini hatırladı. Fa
kat bu çok sürmedi. Cesareti yine 
yerine gelmişti. (Kali) nin uzun, 
cesim heykeline baktı. Çirkin, kor
kunç simsiyah taştan yapılmış bir 
şeydi: 

- İşte buna da tapıyorlar! .. diye 
kendi kendine söylendi. Sonra fır
ladı. Çok çevik bir hareketle (Ka
li) nln boynuna sarıldı. Kocaman 
kafasını iyice muayene etti. Al • 
nında en kıymetli taşlardan işlen
miş süsler de vardı. Yalnız tam 
alnının ortasında iri bir zlimrüd 
altın bir zincır1e asılı duruyordu 
ki bu görülmemiş cesamette idf. 

Ne kadar kıymetli olursa olsun 
bu kıymetli t&şlar onun hı~·sını u
yandırmach. Buraya (Koli) nin 
he) kelini ktrmıya gelmişti fakat 
onu kırmadan mü-:cvherlerini al -
mayı bir türlü gururuna yedireme
di. 

Yere atladı. Artık iyice sabah ol
muştu. Burasını yalnız başına ge
lerek öğrendiğine memnundu. Tek
rar askerinin bulunduğu yere dön
mek üzere mabetten ayrıldı. Fev -
kalade bir şeye tesadüf etmeden 
döndü, geldi. Bahadır Sahip çadırı
na geldiği zaman orada bir mektup 
Luldu. Her tarafı mühürlenmiş, 
kapalı bir mektup. Açtı. Kağıdın 

en yukarısında bir takım garip i • 
şaretler vardı. Mektup Farsça ya
zılmıştı. Şöyle diyordu: 
~Mabudumuz (Kali) nin namı 

yiiksck olsun!, 
Ey Bahadır Sahip Cenk! Aza -

metli mabudeye yaptığın hakareti 
unutma. Onun alnındaki mukaddas 
taşı eğer hırs ve tamama mağlıip 
olup da alsı:ıydın, şimdi sağ olarak 
çadırına dönmezdin. Müsterih ol. 
(Kalı) intikamım şiddetle alır, fa. 
kat acele etmez.> 
Bahadır Sahip meydana çıkarak 

kendisi ile mücadele edecek her -
hangi bir düşmanla uğraşmak için 
kendisinde kuvvet ve cesaret bu -
luyordu. Fakat gizli ve hain düş -
ıru.ınlarla ? .. 

- Bu ne kadar zor olursa olsun 
hattl benim hezlmetlmle de bite
cek olsa blle artık mücadeleye gir-

Eski /ıtanbal 

miş bulundum, dönemem. Dönsem 
de beni bırakmıyacnklardır; deJi. 

Gözünün önüne pek sevdiği kı
zının annesi geldi. Bu felfıketin te· 
essürü onda en şiddetli intikam his· 
lerini uyandırmıya kafi idi. 

- Bu mektubu kim getirdi bı
raktı?. diye sordu. Fakat maiye • 
tindekilerden hiç birinin bundan 
haberi yoktu. Bilmiyorlardı. Hepsi 
yemin ediyorlar, eğer dedikleri doğ
ru çıkmazsa en şiddetli cezalara ra
zı olduklarını söylüyorlardı. 

- Sahip, dediler, biz hep bera .. 
beriz. Şimdiye kadar bizden hiya• 
net gördilnnıü ki, bizi bu kndar 
tazylk ediyorsun? .. 

Bahadır Sahip bunu daha ziyade 
uzatmadı. Beklemeyi, zamanın kar
şısına çıkaracağı vukuata intizar 
etmeyi muvafık buldu. 

Geceki yorgunluğundan, heye • 
candan ve mektubun hasıl ettiği te· 
sirden kurtulmak için biraz istira
rat etmek üzere çekildi. 

Biraz uykuya dalmıştı. Kendisini 

uyandırdılar: 

- Racadan emir var. Şimdi ge
len bir süvari getirdi. 

Mühilrlil bir mektup. Bunu açttğı 
zaman şunları okudu: 

• Askeri orada daha ziyade bek • 
!etmeden avdet et. Düşman artık 
taarruz etmediğine göre orada as
keri yormak muvafık değildir.> 

Raca bundan sonra selam ve iltl· 
fatlannı yazıyordu. Bahadır Sahip, 
düşmanın kaç gündür hiç bir taar
ruz hareketi yapmamış olmasına ba· 
kılırsa askeri burada uzun uzadı-

ya bekletmenin muvafık <ı1m1ya • 
cağı fikrini pek kabul edemiyordu. 
Bu gelen emirde bir fevkal~delik 
vardı. 

Askere toplanmak C;mri verildi. 
Bir kaç gün sonra payıtahta gelir 

gelmez raca tarafından kabul edi
len Bahadır Sahip ondan verilen bu 
avdet emrinin sebebini öğrendi: 

- Doğrusu budur ki, senin kızın 
hastalandı. Bütün hekimlerim ba
şındadır. Çocuk şimdi çok iyidir. 

Fakat seni çağırmayı ben daha dpğ
ru buldum. Askerin dinlenir. İnşa
allah hiç bir şey olmaz. Haydi git 
evladını gör .. 

Babası Tacı Cihanı çok zayıfla " 
m1ş buldu. ,Vakit vakit hararet ge
liyor, çocuk yiyip içiyordu. Fakat 
bir kaç gündcnberi iyi idi. Hekim
ler başından ayrılmıyor denecek 
kadar itina ve dikkatle bakılıyor • 
du. 

Baba ile kız biribirlerine sarıl
'dıkları -zaman Tacı Cihan: 

- İyiyim, iyiyim, diyor, babasını 
inandırmıya uğraşır gibi masumi
yetle ısrar ediyordu. 

lhtiyar raca Bahadır Sahibi ça
ğırttı. Kızım nasıl bulduğunu sor
du. O da hamdetli. Hükümdarın ala· 
kasına teşekkürler etli. Fakat için
de gittikçe artan bir yeis ve elem 
:vardı. Nihayet Raca ona: · 

- Oğlum, dedi, sana yeni bir 
memuriyet çıktı. Memleketimizin 
selameti için bu vazifeye seni ta
yin ediyorum. Bunu sen yapabilir-
sin. 

(Devamı var) 
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Okuyucularla 
Baş başa 

Yalova 
Vapur 
Tarifesi 
Okuyucularımızdan A. Naci Ö • 

7.er imzasile aldığımız bir mektup
ta, 16 Mayısta tatbik cdilmiye b:a~· 
}anacak ilkbahar Yalova seferle· 
rinin değiştirilerek Saat 6,30 da Ya· 
lovadan kalkacak vapurların saat 
5,30 da kalkmasının lemin edilmesi 
istenmektedir. 

Okuyucumuz, İstanbul da vazife
si olanların, vazifelerine vaktinde 
yetişebılmeleri için, tarifede bu 
şekılde değişiklik yapılmasına za. 
ruret olduğunu ileri sürüyor. Ge
çen sene de tarifenin ayni şe -
kilde olması dolayısile şehre inen 
kimselerin sıkıntıya uğradıklarını 
ilave etmektedir. 

Tarifede bu şekilde değişiklik 
yapmanın Bursa yolcularına da bir 
iki saat kazandıracağını söylem-:k· 

tedır. 

Kahvehaneler 
Arslan lmzasilc, bir okuyucumuz 

yolladığı mektupta, kahvehanele -
rin muzır tesirlerinden bahset -
mekte, ve buraların bir takım iş

sizlerin melcei olduğunu söylemek
tedir. Bu okuyucumuz, kahveha • 
nelerin açık bulunma saatlerinin 
belediyece tayin edilmesini istiyor. 
Bir takım fakir fıkaranın kazandı
ğı ilç beş kuruşu da, gidip kah -
velerde harcamasını d~u bulmu· 
yor. r 

ı __ H_lK_A_Y_E_ı 
Tali oyunu 

, , anca •agfadandevam J 

lü t,.ıüzel bir kuzu .. Boynunda güzel 
mavi bir kordela .. Numaralar çe -
kiliyor, çıt işitilmiyor. havada ih
tiraslı bir sinir esiyor ... 

- Tombala ... 
Bu sefer Mıhribandı. Ne heye -

can, ne telaş fırladı, koştu, kuzuyu 
aldı. Bakınız, ne güzel diye bağın· 
yordu .. Geri döndü. Fuat Koşarın 
kartelıisı dizleri üzerinde tamamile 
dolmuş duruyordu. Genç kız şaşır· 
dı: 

- Bu ne demek Bay Fuat. Sizin 
kartel!inız benimkinden evvel ka
panmış! .. 

- Evet, efendim, fakat sizin de 
bir tek murabbamız kalmıştı. Si
zin bu zevkinize mani olmak cesa
retini gösteremezdim .. 

- Ya başkası benden evvel tom
bala demiş olsaydı? 

- Mümkün, fakat size üzuntü 

veren ben olmıyacalctım. 
Kız. uzun uzun düşündü. 
Necat Güngör: 
- Mıhrıban Hanım vadinizi ha

tırlatmama müsaade ediniz, dıyeır
du. 

- Bayan Mihriban vadinizi ha-
- Sizi bu akşam yemeğe davet 

ediyorum, gelmez. misini, dedi.. 
Necat Güngör şaşırmıştı. 
Mihriban: 
- Bana talilni terk edene dost

luğumu vermek istersem haksız -
mıyım, dedi.. 
ve ben olmıyacaktımM 

( 5 inci say/atlan devam ) 
olan kadının kocası, boğazına düş
kün bir zamana gelmiştir. 

4 - 45 yaşından daha yukarı O• 

lan kadınlar ise, kocalarının yatJ.
ğını her gün kabartmalı .. Koca, ~e
ce yarı,,ı uyandığı vakit, kat'iyy·~n 

Poker trişörlerinden biri isyan eder•~ 
dedi ki: ''bunlar çok parah adamıardıt• 
Fırsat ele geçmiş_ken atmah satırd,, 

11 oıılı 
gibi yutacaktık. Paralarımız, 

sigara vermemeli, iakat onu başka 
türlü oyalamasını bilmelidir. 

cebine aktarma olacaktı. ' 
Haydar hal:t oralı değildi: 
- Ne yaptı ki bu adam! .. 
Diye sordu. . ıci 
- Daha r.e y~pacak, isvolı çe 

Amerikalı kadın içtimaiyatçmın 

bu sözlerine nazaran hareket eden 
kadınlar, kocalarını, kendilerine 
tamamile bağlıyabilirlermiş. Genç 
zevceler, bilhassa, kocalarının gıdiş 
gelişine, dışarıdaki meşguliyetine 
lakayit gibi görünmeli, fakat asla 
gözdım uzak tutmamalıdır. 

ı yordu. 

Genç koca, karısı tarafından kıs
kanıldığını hissedince, çapkınlık 
yapmak kararında bile değilse, ilk 
çıkacak flfsatı da kaçırmak iste
mez .. 

Binaenaleyh genç zevce, kocası
nı kat'iyyen kıskanmıyor görün • 
meli, bilakis cnu kıskandıracak ca
li hareketleri ihmal etmemeli imiş. 

Amerikalı içtimaiyatçının yaptı

ğı tetkiklere göre, bu suretle ha
reket etmesini bilen bir çok genç 
ve zeki kadınlar, gayet mes'ut bir 

~ 

şekilde yaşıyorlarmış .. Çünkü, ko
ca, karısının hazan mübhem, bazan 
manfılı vaziyetlerini görünce, ken· 
di hususi düşüncelerini bir tarafa 
bırakacak, mütemadiyen karısının 
üstüne düşecek ve onu çok sevecek, 
bağlanacak ve sadık kalacakıtr. 

•• hıgoJlun•n ıan sokakl•rındarı 
blrinı saptık 

Genç zevcelerin yapacakları bir 
iş daha vardır. O da, karı koca be
raber sinemaya gideceği vakit, ko
canın, hangi kadın artistten hoş • 
landığına dikkat etmektir. Zevce, 
bu artlstın yaptığı makiyajı yap
mıya, ayni şekilde elbiseler giy
miye, ayni jestleri taklit etmiye ça· 
lışmalıdır. Koca, evdekl karısını, 
daima bir sevgili gibi görmeli, o
nu ebediyen, heyecanla sevmelidir. 

Sevgili, ekseriya, bir muamma
aır. İşte, zevce kocaya bir muam
ma değil, fakat muamma gibi gö· 
rünmeyi bilmelidir. 

Erkek dışarıda bir çok kadınlar 
görür. Bunların içinden çoğu, ken
di karısından hiç de gÜzel değildir. 
Fakat, buna rağmen hoşuna gider. 
İçini çeker .. Bunun sebebi, sokakta· 
ki o kadının, erkek için tamamile 
bir sır olu§u, muamma halinde ka-

konun ne yaptığını anlamamışlar, 
şaşkın şaşkın (N .. ) nin yüzüne ba
kıyorlardı. 

(N .. ) onlara dedi ki: ... 
- (M. S.) le bana dua edin. O, 

bu adamı tanıyıp bana haber ver· 
meseydi, herifin yaptığı hileyi bal 

lışıdır. Koca, eve döndüğü vakıt. 
karısını, zarif bir kıyafetle kar -
§ısında bulmalı, ona karşı gönlün-

de bir sıcaklık hissetmelidir. Bazı 
kadınlar, evlıendiktıen sonra k'en· 

'dilerini tamamile ihmal ederler. 
Sokağa çıkarken biraz üstlerine 
başlarına itina ederler. Halbuki '?\'• 

U kadın sokaktan ziyade evde za· 
rÜ, şık ve· sevimli olmıya mec • 

burdur. Evlı kadın, kocanın bü
tün hayatında göreceği, zevk ala • 
cağı yegane kadındır. Her gün 
ayni kadın değil, zaman zaman, 
başka başka kadın olmak hissini 
kocaya duyurmak lazımdır. 
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Kuzu, Dolma, Helva : işte 
Hıdırellez .. 

( 5 inci say/ adan Jevam) 
Eski KAğıthanenin en şöhretli 

hanendeleri Gülizar ve Gülistan 
adındaki iki çingene kadını idi. Ay
n ayrı iki saz takımının başında 
dolaşan bu kadınların sesi haki • 
katen bir harika idi. Eski Hıdrel· 
lez eğlencelerinin son günlerine, 
can çekiştıği demlere yetişmiş bi
ri sıfatile söylüyorum ki, Gülizar
la Gülistan şarkı söylemiye, ga • 
zcl okumağa başladıkları zaman 

bütijn Kağıthane inler, dere tatlı 

bir nağme tufanı içinde süzülüp a
kardı. 

Türlü türlü renkte çarşaf, yel
dirme giymiş. ağır başlı, usturup
lu, şuh, fettan, hanım hanımcık ka
dınlar çayırlarda gezerler, dere ke
narlarında uslu uslu otururlardı. 

Sivri kalıp fesli. perçemli, sus -
talı bıyıklı, boyunlarında renk renk 
ipekli mendiller taşan bir sürü er
kekler, Bolulu aşçılar, kunduracı 

çırakları, yaverler, kalem efendi • 
leri, müzellef sakallı softalar, toy 
medrese talebeleri göz süzerek ha
fif tertip zamparalık yaparlardı. 

Saz sandallarının arkasına yüz
lerce ve yüzlerce sandal, kayık, kik 
takılır, kıvrak ve çapkın nağme • 
ler, gümüş yapraklı söğütlerin göl
gelendirdiği dere kenarlarında, Ha· 
licin sularında sonsuz akisler bı -
rakırdı. 

Bu saz ve söz, bu hayuhuy a .. 
rasında hokkabazlar, sandallar i
çınde tuhaflıklar, hünerler, zurna 
muhavereleri yaparlardı. Uzun kü
lahlı, sarı sakallı (Portakal oğlu) 
elindeki zurnayı öttürmek istedik
çe, ustası binbir lAf bularak mani 
olurdu. Nihayet palyaço bir fır -
salını bulur, zurnayı a~zına götil
rür, üfler, \'e üfler üflemez yüzü 
gözü un içinde kalırdı. 

Hidrellezde, en başta gelen ye -
mekler kuzu ve yaprak dolması ve 
irmik helvası idi. Bunlar ya ev -
Jerde hanrlanır, yahut gece yarısın
da Kağıthane yolunu tutan aşçı-

lar, bir köşede ocağını yakar, ev 
halkı gellnciye kadar kuzuyu çe
virir, dolmayı sarar, helvayı kıva
mına getirirdi. 
Çayırın hangi tarafına baksanız, 

kazanların, tencerelerin kaynadı
ğını, börek tepsilerinin dizildiğini 
görürdünüz. Bir kısım halk sini
ler etrafında vaktini yemekle ge
çirir, gırtlağından başka bir şey dü
şünmez, bir kısmı da rakı içer, zur
na çaldırır, çingene kızlarını oy
natırdı. 

Hıdrellezi geçirmek için Kağıt
hane; Veliefendi, Çırpıcı taraf -
larını ihtiyar eden olduğu gibi, Gök· 
su çayırı, Küçüksu, Sultaniye ça
yırına gidenler de çoktu. Bunların 
kimisi s"ndalla, bazıları öküz a
rabalarile giderler, halıları. l:ilım
leri, hasırları beraber götürmeyi u· 
nutmazlardı. 

Bonmarşede karşılaşıp bin korku 
içinde biribirinin ellerine mektup 
sıkıştıran sevdalılar, Hıdrellez gü
nü Kağıthanede buluşurlar. dere 
kenarında aşk ve sevda konuşma
ları yaparlardı. 

Hürriyettepesinden Kağıtha • 
neye inen yol, laııdolardan, kupa 
arabalarındanlfaytonlardan bir tes· 
bih dizisini andırırdı. 

Arabalara aşk mektupları atan 
burma bıyıklı yaverlerle toy ka· 
lem efendileri, arabalarından sev· 
da cnağme• leri fırlatan paşa kız· 
larile dul kadınlar bugün seksen· 
lik oldular. 
Kağıthane dönüşü büsbütün baş· 

ka bir fılemdi: Dönüş karadan zi· 
yade denizden olurdu Kırmızı ka
difeden döşemesile, kenarları zırh
lı piyadeler, kikler, iki çifte, üç 
çifte sandallar, pazar kayıkları Ka
ğıthane ağzından başlıyarıık, Ka -
maaç, Sütlücüye doğru adeta girift 
olmuş, ne ileri, ne de geri gidil -
mezdi. Sandaldan sandala, kayık
tan kayığa atlıyarak, bir yakadan 
diğer. yakaya geçilebilirdi. 

Mahalle delikanlıları, İstanbul 

- İsvoli de ne demek? dr 
- Bu kadar yıldır poker oyrıa t 

ğm halde, hala hilleerini öğrcnfll 
d. '? 
ın mı. 

1 
- Hile de olur mu pokerde· 
- Bal gibi! 
- İnanmam! ,. ;.,eıı. 
- inanmamakta devam e.de bıl' 

her gün kaybeder, bir santını ~ 
kazanamazsın. Her gün, ben. 

rde· S.) bulunmaz oynadığın ~·e tıe' 
- Sen istediğin kadar soyle .. r 

nim böyle işlere akhm errnc:ı. ıı 
keri oynamak için oynarım 1Je bil 

(N .. ) ile Haydar arasında 6, konuşma esnasında Petko o:.t•~ tr 

kaybolmuş, mantar fabrikatortl 
dadan savuşmuştu. jS • 

Mütareke yıllarının meşhur . ,. 
volicilerinden birisi de Bord?nlo~ 
dında bir İtalyandı. Bord.onı d~dl' 
şık giyinir, temiz, zarif bır a }.'°' 

dı. Her zaman, her yerde, her 01r 
şedc bucakta poker oyhaınaz, ~et 
ma aileler arasında yapılan. pOe • 
partilerinde oynamayı terc1h ..r 
derdi. Onu, buralara götüren. [ı , 
zante eden, açık göz, fakat ~· ~ 
rinden iş gelmiyen pokerciler 

1
: .• 

lavuzlukları, sosyetelere girrtle~,. 
ne deliılet ettikleri için, bun3

1 
r ' 

kabil, kazancın yarısını alır a 
~. ~ 

Bordoni çok kurnaz bir. adıı . f 
Onun isvoliciliğini pek nz ın~ıı.P l'~ı· 
az nçık göz bllirdi. Bordonı, '\ ıı 
ko gibi, bir kaç lira almak ~9tı 
kahve köşelerinde oyun oyna , , 

ııııı· 
hilekarlık yapmaz, hatta J<ı.ı 110r 
bazl&rın oturduğu kahvelere 
mını bile atmazdı. -c' 
Oturduğu yerler, Dügüstııs~t' 

birahanesi, Tokatltyan, ~~~~ııl' 
Beyoğlunun tanınmış dukk:ı 
rından ibaretti. . 

1 
bi.! 

Bordoni, gittiği, devam ettilrıı,ıı' 
eve, poker oynanan bir apartı ı , 
her gün devam etmezdi. oraY11 

sO • 
cak on beş gi.in, yahut bir s.Y ~'' 
ra uğrardı. Bir yerde sık sık e~· 
zanıp nazarı dikkati çekıneı11110~ 
kendisi hakkında şüpheler tl_)'11 ed~ 
mamak için bu sistemi tatbıl< 
yordu. . t!I' 

Onun, işçilik sahasındakı 0<' 

yetlerinden birisi de her ge~l 
nayıp kazanmak hırsilc rn910 ~ • 
maması idi. Mesela bir ıcaç ı" 
ansta, kendi hissesine 100, 2oOc" 
kazandı mı, o parayı bitiri.Jl fi'' 
harcayıncıya kadar, bir dahil f' 
ke.: oynamaz, kazandığı yere gı ' 
mediği gibi, başka evler<? de 

mezdi. .. silS ıi' 
Halbuki, bazı arsız ve yut 

1
.p 

çiler vardır kf, paraya doYJ11 t" 
•ert• , 

Bir akşam ka1.and)kları ~. •j 
tesi akşam yine giderek, yı~:ef , 
zanmak, çalmak. işlemek ıs• LI 

··pJtC Hçr gece kazanmanırt şu ııes" 
yandıracağım düşünmt>zlc.r. f· ff 
lamazlar. Çünkü gözleri aç~ı 1 ~ 

1 ·ıl'I r.a kazanmak hırsı kı:ılp <'1 

vurmuş, yakmıştır. 
0
t 

ede ,, 
Bu şekilde harekrt t ~ 

çoğu, Türk işçileri, Türk p0ıcc 
sızlarıdır. 

Onloıra laf olsun divr>: - f 
- Bu harekctl(!riniz. w~r-ct , 

kaza.nmanız şüphe uyandı.-> ,e' 
ra> da kaybedin. Kaz:;::.~ 

(D~/. 
~lı;~ıbcyleri, kenarlarınd11, :ı 

leler yaktıkları büyük kli)~eıı 
· er" içinde bir taraftan rakı ıç d \er 

taraftan da bir te\'iye ıil 0 

1
, 1 , 

1' ı' 
o~" klarnet çalarlar, kaylğın 

(karşılama) •\ıfte telh• 
lardı. . . . . . 

. • r 
Dlişünüyorum: e"~ı 
Acaba Kağıthanede, bU s• -',ıı1 

lemlerden ne kaldı? 'fepc çitıf. 
tlrnağı taclı, saz külahlı 
çocukları: 

- Hampırrr! ,ıl~ 
Diye yine haykmyorla~lt / 
O kayık, sandal filoları ,ı&• 

bugün de geçilmez bir h 111
1 .J 

- Çayır peynirilc sıcal<· ~, 
Diye avaz avaz bal1r•.Jl ~ / 

. lerin etrafında dolaian ıci1 
cuklar var mı? .. 



SüDeynıanon ~aıırcayın~©ı 

K UDCS K UZlLARR 
Tefrika No ~ 47 Yazan ; M. Necdet Tunçer 

"Tamara, Orşalimsemasındaparıldayan yeni bir 
Yıldız gibi, çok yakında doğacak ve gökteki bü

tiin yıldızlar sönecek. Çünkü, 
Tamara, kraliçe olmağa azmetmiştir!,, 

1"a1Ptar • " · 
" 

0 o g rce 1e.unıra t kıflırcık ıaçlt:rını amuzuna dokmu~tdr S utegma• 111 
gÖ l desf o aksam ne kıdı,. g1zd, n• k ıdar . ıehh:zr gö,.ünayordu .• 

~'l'~~RA YAHUDİ DEGİLMİŞ!• sup olan Kudüs Yahudileri ara • 
ltı U!eyrnaınn tereddüdü .zail 01 - sından o güne kadar kendi kanını 

aınıştı. ve soyunu • her ne pahasına o -
tıı 'l'arnaranın dedikleri acaba doğ- lursa olsun - inkar eden kimseye 

S ll\uydu? rastlanmamıştı. 
l'rıarÜleyman şimdi (Sur incisi Ta? - Tamarayı Harrume etmek za-

bir yıldız doğmak üzeredir. Çok 
yakında gökteki bütün yıldızlar sö
necek, ve ( Baal) nıabudunun sema
sında bir tek yıldız doğacak.. Ta~ 
mara. Bu, doğacak yıldızın adıdır. 
Oııun için şarkılar besteleyin se

vimli kıışlar, çiçekler ve §mı şınl 
akan dereler!~ 

Enverano ince görüşleri ve nük
telerile Tamara hakkında müte -
madiyen şiirler söyler ve türküler 
bestelerken, Kudüslüler ek Ta -
mara'yı yeniden tuzağa düşür -

mek çarelerini ııramıya koyulmuş
lardı. 

Tamara'nın, Sila ile arası açıldı· 
ğmı sarayda blribirlerini çekeme
diklerıni herkes biliyordu. 

Kudüste içın için yanan ihtilal
ci Yahudilerin isyan ateşi bu mü -
nascbetlc tekrar, sirayet sahasını 
genışletmiye başlamıştı. 

- Ona kanını inkar etmenin ne 
demek oldu~unu öğreteceğiz. 

Diyerek, Silfıya el altından yar
dım etmiye karar vermişlerdi. 

(Devamı var) 
du. ~ Yı eskisinden çok seviyor - manı geldi. Fakat, onu bu cezaya 
fed akat, Siileyman, Silayı nasıl çarptırmak için elimize geçen en ,-------------~ 

?a edecekti. güzel fırsatı ne yazık ki kaçırdık. R A D y u 
la . 'tnara Silanın tecziyesini ısrar- Onu bundan sonra saraydan dışa- ı _ 

ıstiyordu rıya çıkarmak kabil olmıyacak. Ne _ o .. . 
~ll:ıdagu~e kadar hükümdar sar:ı- yapsak, nasıl yapsak da bu kanını BUGÜI\IKÜ PROGRAM 
kum e ~ulesm:ma bu kadar tahak- ve soyunu inkar eden kadını öldü- Akşam neşriyatı: 
l'tıı§tı. o.eıı bir kadına rastlanma - rebilsek?! Saat 17 inkılap dersleri: Üniver. 

lJ Diyerek çareler ararnıya başlı· siteden naklen Hikmet Bayur tara-
1eri ~riçten bu tahakkümü sezdik- ya.ı Yahudiler Tamara'nın bu hare- tından, 18,30 PIAkla dAns musikisi, 
bun alde, ne gariptir ki, Süleyman ketinden çok mütecssır hatta muz- 19,30 Spor mcsabnbeleri: Eşref 
Oldu~n hala bir kadın tahakkümü tariptiler. Şefik tarafından 20 Sadi vearka .. 
~ Urıa kani değildi. '7amara'nın hakikatte din bağ - daşları tarafından Türk musikisi •e 

den iek, o devrin İsrail şairlerin- ları çok zayıftı. Ona gerek Sur. ge- halk şarkıları, 20,30 Ömer Rıza 
ti: nverano boşuna söylememiş ret İsrail sarayında dınin fazi - tarafından arapça söylev, 20,45 

letlerinden bahseden olmamıştı. Sııfiye ve arkadaşları tarnfın. 
ııe'1~ııan, sct•diginin bütün i§kence Tamara kanını ve soyunu inkar dan Türk musikisi ve halk şar-
ken~tıtcplarına katlanır .. Bu iş- eden manevi hiç bir a7ı:ıp duymu - kıları saat ayarı, 21,15 orkestra. 
<lığı e ~e tzt.ırapları senniye başla- yordu. Onun hır tek üzüntüsü var- 21,45 Bayan Kızılayın iştirakile Tan. 
~iye 9~n, sevgi bağlan da çözül - dı: Rakibesi Silayı yenmek. golar 22,15 Ajans ve bor.sa haber· 
~ Cl§lıyor demektir!> ~ılU hükümdarın gi:ızimden düş- ıeri ve e rtesi günün programı.'2230 

,ı_ ı1vl'1·nno (" k) ( t b) tüğü gün, Tamara İsrail sarayında p l"kla solo lar opera ve operet "1.!Vird ... ~ • ve ız ıra ı o u 
bir ş .e en güzel terennüm eden rakipsiz ve eşsiz bir güzel olarak parçaları . 23 Son 

Suıe;ırcü. ~n~·eranonun sözlerim kalacaktı. Y ARlNKl PROGRA M 
,., . illan, ıstıhfafla dinlerdi. ~aray entrikalarında çok ileri· Ô . 
~ır gün E giden Tamara'nm sayılacak me - ğle neşrıyatı: 
- Se . nveranoya dediler ki: ziyetleri arasında, uzağı gorüş ka- Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 

d .. , · .. nın (sevgi bağları) hakkın-
~s1. oııerini Süleymana söyle _ biliyeti onu korkunç çıkmazlara 12,50 Havadis, 13,05 muhtelif Plak 

'"' za düşmekten kurtarıyordu. neşriyatı, 14 son. 
Ve ~ıı" rnan, hükümdar gülmüş.. Tnmara kendi istikbalini çok iyi - oınıe alay etmiş! 
b h ld gören bir kadındı. Süleyrnanı tam 
agları ha ~e Süleymanın sevgi miiniisile avucunun içine alarak. 

'l'all\ar enuz çözülmemiştir. O, İsrail sarayına hakim olmak, ve gü-
'l'aha'-ka!,1 hala seviyor cremektır. 
~ 11. um d nün birinde kraliçe olmak niyetin· 

tıin ~ evam edecektir. Sevi, de idi. 

tır. s·;ene tahakküm etmesi :şart- Onun bu arzusunu şehir içinde :fo 
darııı- ut eyınnnın başında hüküm-
'!' 11; acı scıPnler vardı. Halkın sezişleri 

alltarad varsa da, hakim yine 
8 .. 1 

ır. . pe'< de boş ve manasız değildi. O-
~ u eyına E nun bu arzusunu ilk önce şair En-
~!l gibi t n, ı:ve~a.nuyu bir mec- v.erano keşfetmişti. 

tine eh anı~ıgı ıçın, onun söz - Enverano bir akşam Hebron da-
l'a,.,. eınmıyet vermezdi. 

}j .. ıaranın· ğı yamaçlarında şöyle bir türkü 
~ tı'ı,, A:n · (Ben Yahudi deği- söylemişti: 
\IU8 ,. onıuyuın) s ·· ·· b .. ı·· K 
t : t ah a· . . ozu u un u- Orşalimin mavi kubbesinde yeni ~ l'Uı'sı·n ılerını sinirlend irmiş • 

ın y Zıyan bütün yıldızlar sönüyor. ( Ni-
..... On .ahudileri: 
~ u l çin sönüyor?) diye sormayın ey kus-

tı iebe;t e ırnize geçirmişken ne- Zar, çiçekler ve şırıl şırıl akan de: 
:euYÜk E rnedi.k ?! diyorlardı. rei er! 

frayını kubilesine men- o ,. . 
rsa,ımın mavi kubbesinde yeni 

Ç,_~usıar romanı : 9 

,.X, 13'ün esrarı 
~•La~an: 

Q"~ Çevıren : 

J 
1 

o1 .. ' Rey M 
<ıcaltt --:~~-r....---·-----~~u~a~111:m~e~r~A~l~a~t~u~rJ lııı .. ır. Anc k b 

ltı Otıi.iııe a u çare skanda -
lı Usuııu k geçebilir ve ailenizin na-
~lıtı Urforabilir. Şimdi illçu -

~lnı· Cezasın 
l!. ı§tir li 1 çekmek zamanı 
ı;ı:;rhı~ aydi bakalım, cesaret 

~e :nan Ziliin· . 
~~ tıe Yııp ın o perışanhğı için-

bir hizmetçi vaziyeti anlamıştı. O -
na da bu hadiseyi unutması için e
mir verdiler. 

Ölüniin akrabası Kont Arman'ın 
§iddctli bir grip yüzünden vefat et
tiğini işae ettiler. 

..................... ..................... t.,,.~. trı"sa,,.. cnağın_~ §aşırmış bir halde 
"'"s(İ " " ın - Bu iki rivayetten hangisi daha 
u· erı bırak.ıı uzerinde, belki d<: iyi idi? Kont Arman'ın ölümünden 
~~i!abancayı :;~ bir tabımca gör- sonra halkın iııtıkam hırsı tatmin 
~lld· e bırakt ıne aldı ve tcknır c.dilmiş olacak mıydı? 
'-· \it? di ı. Sonra acaba dolu 
;r~erı, ._bYe muayene etmek is • Kont Arman'ın Almanlarla Şilide 
~ \> "ti anca a~ ld _ bir demir madeninin satmak işi -

te Utularak § a 1 ve başın- ne 1.nrışmış olduğu da ileri sürül-
~lldı. , cansız bir halde ye- müştü. 

~i aıı 1ı ceSedi li Fransız adliyesi zihinlere şaş -
~~ b e evine g·· .~mlcn soknğında - kınlık verecek derecede yavaş yü -
lenı~ hadise h~~düler. Hiç kimse- rür. 

iler. Yaın ı.nda bir şey .söy- Sen vilfiyeti on birinci mahke-
ız ihtiyar ve sadık si bu dava hakkındaki kararını an. 

J 

1 

1356 Hicri 
Seter 

24 

1353 -Rumi -,

1 

Nisan 

23 
--------------------------Yıl 1937, Ay 5, Gün 126, Hııır 1 

6 Mayıs : Per,embe 

Hı dırc l l ez çiçek fırtınası i 
' -

Vakitler Vasati Eza ol 

••• d. ıa. d. - -
Güneş 5 54 09 42 
Ôğle 12 11 5 00 
ikindi 16 04 8 54 

1 

Akşam 19 11 12 o~ 
Yatsı 20 56 1 46 

1 imsak 2 54 7 44 -~ ·~ -

cak 31 mart 1922 de verebılmışti. 

Mahkeme ölen adamın mahke -
meye gelip aleyhindeki ithamlar 
karşısında kendisini müdafaa edc
miycceğine müteessif olmuş, fakat 
müt.evaffanın varislerini Fransız 
hükümctine altı milyon frank tedi
yeye mahkum etmişti. 
Müteveffanın ailesi bu fevkalcide 

karan temyiz etmişlerdi. 
Sabahları daha güneş doğmadan 

Vesan ormanında bir manganın a
teşi karşısında can veren casuslar 
arasında Mata Hari'yi anmamak 
mümkün dejildir. 

Mata Hari için şimdiye kadar bk 
çok kitaplar neşredilmiştir. Filmler 
çevrilmiştir. Fakat bu kitapların 
çoğu, hele film serapa hayalidir -
ler. 

Meselfl Metro Goldvin Mayerin 
çeviıdıği filmdeki kahraman kadın 
bir Rus tayyarecisini seviyor, tay
yarede esrnrengiz seyahatler ya -
pıyor. gizli vesaik kaçırıyor. Guya 
Mata Hari'yi ele veren Greta Gar
bo imiş? 

Halbuki Mata Hari ömründe tay
yareye binmiş değildir. 

7 S O N T E L G R A F 6 M a 'ı s 1937 
------- -------------------------

Fenerbahçenin kuruluş yll 
dönümünde 

hangi maçlar yapllacak ? . 
lngiliz Hampton takımı lsfanbula gelerek , Fener
bahçenin kuruluş yıl dönümünde maç yapaca~ m~? 

' üzerinden son vazıyetlerı aşaglo.a 

Birine( devı•ıi 1-0 ıalip 6ith alkla,; ha1ae mağlü.6igettıtı ku,ıula· 
1Jtı9an Pre.ton Mortlıend 

Her sene büyük merasimle te- 1.) Maça saat 16 da başlanacak-
sit edilen Fenerbahçe kulübünün tır. 

yıl dönümünde bu sene ingilti?- 2.) Maç hakemi Nihat Bekdık, 
renin meşhur kulüplerinden Hamp- yanhakemleri Tahsin ve Tarık'dır. 

to:ı takımının getirileceğini evvel- Doğanspor - Fenerbahçe karşı
ce yazmıştık. Fenerbahçe ile Hamp- laşması 9 Mayıs 937 Pazar günü 
ton arasında cereyan eden konuş - Fener standında olacaktır. 
maların müsbet bir netice vere - 3.) Maç hakemi Nıhat Bekdik, 
ceğı anlaşılmaktadır. Bugünkü va- yanhakemleri Feridun Kılıç ve 
ziyete göre Hamptonun İstanbulda Muammerdir. 
yapacağı maç adedi ve para mese- 4.) Maça saat 16 da başlanacak-
lesinın halledilmesi muhtemeldir tır 

İngiliz takımı Fenerin muracaa- 5) . Fiatlar tribün 50, duhuliye 

tını( Bir Balkan turu tertibını du- 25 kuruşturFUTBOL AJANLIGI 
şiıı .erek) kabul edeceğini duşün • 

" .. muştu . 

Bu vaziyete göre Hampton Bal· 
ka"l milletlerile de muzakerelerde 
bulunduktan sonra Fenere son ce
vabını verecektir. 

Eğer. Yunanıstan, Bulgaristan 
ve Yugoslavyada maç yapmak im
kanı olursa gelmesi tamamile ka· 
tileşE!cektir. 

Pamptonu İstanbulda görmek 
hem spor meraklılarına, hem de 
futbolcularımıza İngiliz futbolu 
hakkında müsbet bir fikir vere -
cektir Hamptonun burada yapaca· 
ğı oyunlar neticesinde futbolumu· 
zun vaziyeti hakkında da bir dere· 
ce verebileceğiz. 

İngiliz takımının fstanbula fle· 
li,;i spor meraklıları üzerinde he
yecanlı bir tesir bırakacak , belki 
de eski alaka ile futbolumuz can • 
lanacaktır. 

Ö&rrendiğimize göre Hampton ts
tanbuldaki maçlarından birini mil
li 1':üme muhteliti ile yapacaktır. 
Eğer arada anlaşamamazlık çık -
nı~zsa lngiliz takımı Mayıs sonla
rında İstanbula gelmiş olacaktır. 

* f stanbul Futbol Ajanlığından: 
Milli küme maçlarından Doğan

spor - Beşiktaş karşılaşması 8 Ma
yıs 937 Cumartesi günü Taksim sta
dında olacaktır. 

Bu kadının heyecanlı hayatının 
umumi hatları şöyle tasvir edile -
bilir: 

1914 Alman ordusunun furgon -
lnrında Brüksele gitmişti. Alman 
istııa ordusu da Belçikaya girmiş 
bulunuyordu. Anvers'in işgalini de 
seyretti. Sonra bir vapurla İngilte

reye geçti. Bir müddet sonra da 
k\:ndisini Margerit Zel ismile Fran
sada görürüz. İlk zamanlar Nöyyi 
Sür Sen'de oturuyordu. 

Fransız polisi Mata Hari'nin Al -
rnan İstihbarat Bürosu·hesabına ça
lıştığını pek evvelden keşfetmişti. 

1905 te Fransız Emniyet Müdür-

lilğü kendisini yakından takip ve 
tarassut etmişti. Mata Hari o zaman 
Fransaya ilk dcia gelmiş bulunu -
ycı du. En şık salonlarda Cava dans
ları oynardı. Çok geçmeden peres-
tı~karhm çoğalmıştı. . 

Mata Bari bir çok lisan bilirdi. 
Hatta Gime miizesinde verdiği bir 
k011feransı, beş muhtelif dil üzerin
den tekrar etmişti. 

Daha muharebeden evvel kendi
sinden şüphe edilen bu kadın, mu· 

Avrupa futbol maçlara 
İTALYA'DA: 
İtalya'da yapılmakta o1an lik 

maçlarının bu haftnkı nchceleri: 
As Roma - f. c Florensa: 2 - 2. 
Amborsıana Milano - F. C . Na

poli . 2 - 2. 

Juventus Torina - f. c. MilA -
no : 2 - O. 

Novara - Cineve : 1 - O. 
F c Bologna - f. c. trieste: 2 - O. 
Sampierdarena - F . k . Lucca:3-0. 
Alessandrıa - Lazıo Roma: 1 -5 

A VUSTURYA'DA. 
Devam edilmekte olan lık maç-

larının nelıccleri şunlardır: 

Sıportklub - Astria : 3 - 1. 
Postsport - Flor ızdorf : O - 2. 
Favoritner ac - Wacker: 2 - O. 
Libertns - Vienna : l . 3. 
Rapid - f c. Wicn : 5 - O. 
Admıra - Hakoah : 2 - O. 
ÇEKOSLOVAKYA'DA: 
Çekoslovakya'daki lik maçlarının 

' netıcelerı: 

Sparta Prag - Vıktoria Zizkov:2-2 
S. k. Kladno - Viktorıa pilzen:2-l 
S. K. Nachod - s. k . prossnıtz·2-3. 
S. K . Pressburg - s. k. pılsen :2-2. 

'.Mzhorod - Moravkaı : 5 - O. 
Zidcnice brümm · Slavia Prag 4-2. 

Çekoslovak takımlarının yapa • 
cakları 22 maça mukabil 19 maç 

harebe başlndıktan sonra korkunç 
bir vazıyet almıştı Ecncbı makam
larla Parıstekı Holanda clçılıği va· 

sıtasile temas ederdi. Mektupları 

siyasi kurye ile gönderildiği tçin, 
Fransız z~bıtasınca açılıp okuna -
m:ızdı. 

Mata Hari güzel bir kadınmıydı? 
Belki ilk gençlığınde güzeldi Fa
kat 1916 daki Mata Hariye güzel 
denemezdi. Bir defa dişleri gayet 
kötü idı. 1916 da Vitcl da oturmnk 
için polisten bir ikamet tezkeresı 
istedi. 

1916 da, yani harbin en kızgın za. 
manlarında bu kadın Vitel'e ne yap
mıya gidecektı? 

Sevdiği yaralı bir Rus zabitmi 
görmıye gittiğıni söylemişti. Yuz • 
baiı Maslof ismindeki bu Rus za~ 

bitinin babası amiraldı ve Baltık fı
losuna kumanda ediyordu. 
Yüzbnşı Mnslof Şampanya mu • 

harebelerinde nğır surette yara -
lanmıştı. Hatta o kadar ağır yara
lanmıştı ki, gözleri kör oldu. Mas. 
lof bölüğünün önünde muharebe -
ye girerken, düşman kurşunları 

gösterilmiştir: 

FRANSA'DA: 
Son defo yapılan lik maçla.:_ınm 

neticeleri: 
Racing Paris - Olympique Lil -

le : 3 - O. 
F. C. Sochaux - cf c. Sete : 6-2. 

As. Cannzs - Racing Roubaix:0-0. 
F. C. :M~ctz - F . C. Roucn: 4 - 4. 

Excelsior Roubaix - F. C. Önti-
bes : 1 - 2. 

Olympique Marseille - F. C. Mul
house : 5 - 1. 

S. C. Fives Lille - Red Star Pa
ris : 1- 2. 

Racing Strasbourg - Stade Ren • 
nes: 3 ·O. 
İNGİLTERE'DE: 
Devam edilmekte olan lik maçl.:ı.

nnın son neticeleri şunlardır: 
Arsenal - Bolton Wanderers: 0-0 

· Bırmingham - Manchester Ci • 
ty : 2 - 2. 

Charlton Alhletic-Brenlford: 2-1. 
Grimsby Town - Stoke City: l - 3. 
Hudersfi eld Town - Sheffield 

Wednesday : 1 - O. 

Leed United - Portsmoufh: 13 - 1. 
Liverpool va Chelsea : 1 - 1. 

Westbromwich - aJbion - Mida-
lesbrouch : 3 - 1. 

Wolverhampton • W:anderers -
Derby County : 3 - 1. 
MACARİSTAN'DA : 
Son lik maçlarının neticeleri gun-

lardır: 

Nemzeti - 3 Ker : 2 - 1. 
Ferencvaros - rnjpest : 4 - 2. 
Bockai • Budnfok : 2 - 2. 

Phöbus - Hungaria : O - 1. 
Ofner elf - Vkispest: 2 - 2. 

Elektromos - Szeged : 6 - O. 

İSVİÇRE'DE : 
İsviçredekı lik maçlarının son -ıe

tict-lcri şunlardır. 
İoung Fellows - Frayburger : 5-0. 
Juventus - Zürich - Sportfrou • 

de: 2 - O. 
Örlıkon - SinRen : 5 - 1. 

-===- • 
Beyo21u Bırind Sulh Hukuk 

Hakimliğinden: 

Haıine vekili !>enııbhı Murnhaato 
~adde~indt. na muk ham odaba~ıı;:· 
nıı. yanında kurt Ali oglu Mehmet 
ve Galat da kireç. kapısı nda amele 

ıoutaaidi Halil babanın yanında kö.. 
mürcü Mustafa a lehferine açh~ 
elli lira yirmi seki:ı kuru~ alacagı• 

nın tah'ili davasının c .. ri duruşma• 
~ındı müadeialeyhin ikametgahla• 

rının ;nechuliyetine meb.11 Hukuk 
Usul Muhakemeleri kan ununun 141 
ve müteakıp maddeleri mucibince 
y irmi gün mfüıaetJ. ıllı.en tebhgat 
icrasına karar YıttUmış olduğufi• 

dan n.uba .. ı:n " ı;foi: olar. 27.5.937 
tarihine< ınahkemeye gelmenl7 ~ 
~ abut vtidl göndermeniz t~bll~ 
makamını kaim olmak Ü?ere ilA· 

ol ınur. (936 / 1053) 

gozlerını bır daha açılmamak ilze
re kapamıştı. 

Mata Harı sonradan divanıharp 
reısı Mıralay Sompsu'ya hayatında 
ancak bu Rus zabitini sevdiğini söy
lemışti. 

Mata Hari Vitel'e gittikten son· 
ra, sevgilısinden ayn bulunduğu 
zamanlarda, orııda yeni yapılmakta 
olan tayyare karargahını tetkik e
diyordu. Bu koragah Frnnszların 

en mühim hava bombadımanı mer
kezlerinden biri olmuştu. Tayyare 
zabitlerile düşüp kalkmıya başla· 
ml§tı. 

Fakat bir taraftan da Hsrbiye Ne 
zaretının emrile gizhce takip edili· 
yordu. Oturduğu oteldeki baş gar· 
son bu işi üıerine almış bulunuyor .. 
du. 

Evet, Mata Hari takip ediliyor • 
du. F&kat o da bunu bilıyor ve ken· 
disinı o derece meharetle idare edi· 
yordu kı, kurulan bütün tuzakla -
rı hiç akla gelmedik hilelerle bo· 
zup dağıtıyordu. Kızıl dansöz Fran· 
sızlara müracaat ettiği hilelerle i· 
deta yt>pyeni bir ders vermişti. 

(Devam edecek) 
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r-ADEMi iKTiDAR 

, 

ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞE 

HORMOBiN J Tabletleri. Her eczanede a.ay.nız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, lstanbul. 

EDVitt 

POKER ------, .... 
Tıraş bıçakları ı 

Sert SAKALLARI 
YUMUŞATIR. 1 

ve cildi pamuk gibi 
yapar. 

POKERPI .. AY 
markasına dikkat ediniz. 

Eyüp icra Memurluğundan: 
Mükerremin Mahmut Şevket ve 

Apdulkadir ve Hürriyetin şayiım 
mutasarrıf oldukları Otakcılar Ne
mazgah sokağında kıiin olup ka
pısından girildikte m:ıltn taş dö
şeli bir koridordan sont'a tahta bir 
sofa üzerinde 2 büyük 1 küçük oda 
ve taş döşeli 1 mutfak ve 1 hela ve 
merdivenle çıkıldıkta büyük bir 

sofa üzerinde 2 büyük oda ve bir 
sandık odası ve bir hela ve kuyu ve 
cşcari müsmıreyi havi bahçeli ve 
13, 75 metre murabbaında ve ta
mire muhtaç 55 numaralı ahşap • 
hanenin ve Savaklar cebeci başı 

sokağında kain olup kapısından g!
rildikte toprak koridor üzerind<.> 
küçük bir oda \'e bir kuyulu mut
fak ve merdivenle çıkıldıkta sol 
tarafta bir oda ve bir hela ve keza 
4 basamaklı merdıvenle çıkıldıkh 
biri ufak biri büyük2 oda ve bir 

ı,-
SIZE DE JSı\BET 

Büyük T dY.} ere piyangosunun 
büyü,;: ikrami.ı-,.lrrinin hemen ek
serisi 

KADER 
Glt••lnden 

salı!an biletlere isabet ederken 
sizde yeni tcrlilı t•ilt.tioizi mutlaka 

KADER 
aı,eslnden 

ıılınız. Talihini:ıi denemiş olursunuz 
Yalnız KADER ismine dikkat 

ediniz. Taşr.ı. siparişleri kabul 
edilir ve derhal gönderilir. 

Eminönü Valide kıraathanesi 
}anında No. 45. Telefon: 23970 
Beyo~~u istiklal caddesi No. 109 

1 Telefon: 43696 

!stanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Kostantın Ekm<!kçioğlu tara -
fıncian kardeşi, Beyoğlunda Yoğurt

hane sokağında 19 No. lu 'Ve Ka
dıköyünde Caforağa mahallesinde 
Mühürdar caddeıı;ınde 87 mükerrer 
no lu evde oturan Dimitri Ek -
mckçioğlu aleyhıne mahkememizin 
936/1658 No. lu dosyası ile, mumai
leyhin on beş sene evvel tagayyüp 
ederek hayatü mematınd::ın bir ha
ber alınamadığından kayıplığına 

karar itası hakkında açılan davanın 
muhakemesi sırasında:Kanunu Me
deninin 32 inci maddesi mucibince 
mumaileyh Dimitri hakkında malü-

. matı · olan kesanın malumatlarını 
mahkemeye bildirmeleri için key
fıyetin gazete ile ilanına karar ve
rilmiş ve muhakeme 8/5/937 tarihi· 
ne saat 14 c talik edilmiş oldu -
ğundan mumaileyh Dimitrinin ha
yat ve mematından malü,mattar o
lanların mezkür tarihe kadar mah
kemeye müracaatla bildirmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

Senelik mulı ınrn~n ili: ;ılt 
k ir:ıı;ı ~ 

Arnavutköyünde Uilfiy~ mahallesinde ayazma 

sot.ağında 11/13 N. lı ev 

Arnavutköylinde Liitfi) e maka ilesinde Elçi 

soka~ında 23 '47 N.lı ev 

Arnavutköyünde Lütfiye mdhallesindc Ayazma 

sokağında 25-51 N. ev 

Arnavuköyünde Lütfiye mahallesinde Elçi 
sokağında 33, 59 No. ev 
Ortaköy Mecidiye mahallesinde eski Vapur bk,.lesi 
sokağında 8 N.lı Mecidiye mektebi binası. 
Eyüpte Cami soka2'ında 31 N.Jı Ebüssuut ef. 
mektebi 
Arnavutköyünde Lütfiycmah.Elçi sokak 29,67 N. ev 

,, ,, Küçükayazma,, 3,5 ,, ,, 
,, ,, Elçi sokak 27,55 ,, ,, 
• ., Ön sokak 14,39 ., ,, 
,, ,, Ayazma sokak 10,21 ,, ,. 
,, ,, M. aralık ,, 10, 15 ,, ,, 

Anadotuhisannda Setüstü sokağında Muhfişşısinan 

60 

48 

72 

72 

144 

36 
48 
80 
36 
6-0 
80 
60 

efendi mektebi binası 36 

4,50 

3,60 

5,4& 

5,40 

10,sO 

'),10 
s,60 
6 
2.1J 
4,50 
6 
4,50 

,, .. o ··' 
Arn:ıvutköyünde Lütfiye mahallesinde Aralık sokalr 

514
0 

12,25 N. ev. 72 lı 
Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları ynıı 

olan mahaller teslim tarı hinden itibaren 938,939 veya 940 ) ılı Maf1~1 

sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmııya kotlf • 
muştur. Şıırtnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. .: 

teklilt-r hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubıl 
beraber 7 mayı~ 937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulıJO" 
malıdırlar. (1) (2208) 

"' ** Yenikapı odurı iskelesinden başlayarak zeytinburnurıa kadar uzaO~~ 
Devlet malı kıyıdan taş ocaklara nizamnamesi hükmüne tevfikan ÜÇ İs. 
ne müddetle kum ve çakıl çıkarılır.ası açık artırmaya konulmuştur·. t' 
tekliler şartnameyi levazım Müdürlüğünde görebilirler. Arttırmaya gır~· 
cekler çıkaracaklarını teklif edece~i kum ve çakıl mikdarına göre t~ııı 
lif edecekleri bedelin yüzde yedi buçuk nisbetinde temi11at ın~k el?" 
veya mektubile berabt-r ıı.5.937 salı günü saat 14 de Daimi Encufll 
de bulunmaları lüzumu ilan olunur. (B) (2342) 

"' $ * . ti~ 
itfaiye efradı için lüzumu olan 30 kalem kösele, çıvı sehtıyan, 1~n· 

l_l_n_h_is ..... a_rl_ar_u,_. _M_u_· d_u_· r_Iu_· ğ_ü .... n __ d_en_:_I 
1- Şartnam~ ve katalo~u mucibince 25 adet Hassas terazi pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

"sandık odası ve eşcarı müsmireyi 
havi bahçeli 287, 5B metre murah
baında alt kısmı muhtacı tamir 10 
numaralı ahşap hanenin ve Otak
cı başı Cami sokağında evvelce 33 
numaralı hanenin şimdi sokağa cep
heli ve bu cepheden duva rla çev
rilmiş 14,81 metre murabbaındaki 
arsanın şuyuunun izaleleri için a
çık arttırmaya çıkarılmıştır. B•ı C?ay
ri menkullerden 55 numaralı ha -
nenin kıymeti muhammenesi 662 
ve 10 numaralı hanenin kıymeti 
muhammenesi 690 ve arsanın kıy
meti muhammencsi dahi 106 lira
dır: Şartnamesi 25/5/937 günün

den itibaren divanhaneye asıla • 
caktır. 8/6/937 Salı gün saat 14 d~n 

*fi 
lVrn~~UI F>U!J!q ÇÇt 

zıuıAe.ıe ep.ıeA .ıeH 

vesaire açık eksiltmeye konulmuştur. Listesilc şartnamesi leva.ıırt\:;71 
1 muneleri de itfaiye Müdürlüklerinde görülebilir. Bunların hepsıne ıı.• 

lira 8':> kuruş fiat tahmin olunmuştur. istekliler 2490 No. h kanunda ~,. 
zılı ,·esika ve 102 lira 89 kuruşluk ilk teminat makbuz \·eya mektubile ~rl3,, 

ber 13.5-937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende: bulunmalı ~S) 
(B.) (23 

il - PazJrlık 7/5/937 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de 
Kabııtaşda levaııın ve mübayaat şubesind~ki alım Komisyonunda yapı .. 
lacaktır. 

111 • Şartnarne•er parasız clarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir 
iV - lsıcklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 güvenme 

paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur"2278,, 

İstaııbul Beşinci İcra 
Memurluğundan: 

Leylanın tasarrufunda olup Emniyat Sandığına birinci derecede ipo .. 
tek i olan paraya çevrilmesine karar verilerek tamamına (2785) lira kıy .. 
mel takdir edilen Bakı rköyünde yeni mahallede eski idadi yeni hazırlık 

sokağında 27 numara ile murakkam canibi yemini P.ılaryan hane bahçe· 
ai, yeısarı bakkal Hacı Ohanııes ve Çilyan Karabet hane arsalara ar· 

kası E~zurumhı Mıgırdıç zevcesi fboh arsası cephesi Alyon caddesi ile 
mahdut demir kapısına dört basamaklı merdivenle çıkılan ve zemin ka
tında biri çini döşeli iki sofa ve bir koridor üzerinde üç oda ve diğer 

bir koridor üzerinde zemini çini maltız ocaklı ve sabit çamaşır tekneli 
bir mutbah, bir hela ve bahçede zemini harap çimento döşeli ve bir 
kazan mahallini havi alışap bir çamaşırhane ve Birinci katta bir sofa 

üzerinde iki oda ve mermer taşlı ve yalaklı bir hela ve sabit dolap 
ve bir korldor üzerinde biri cumbalı üç oda ve sabit bir dolabı olan 
ve tavan ve kapılan yağlı boyalı <:lektrik tesisatını havi altı kamilen 

bodrum zemin katı kağir üst katı ah~ap ve bahçesinde on kadar muh
tel.f ağaç ve çimento ufak bir havuzu havi ve umum mesahası 435 m 2 
olup bundan 214 m 2 bina ve çamaşırlık ve kalanı bahçe olan hane 
tapudakı kaydında olduğu gibi açık artbrmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindır. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti 
muh ammenin % 7,5 n;sbetindc · pey akçesi veya milli bir kank;ının 
teminat mcbtubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat 

tenviriye \'C vakıf borçları borçllıya "aittir. Arttırma şartnamesi 3.5.937 
. tarihine miisadif pazartesi günü Dairede mahalli mahsusuna talik edi
lecektir. Birinci arttırma sı 17-6-937 tarihine müsadıf perşembe günü 

dairemizde saat l".! ten 16 ya kadar icra edilecek birinci artırmada 
bedel, kıymeti muhaa men enin % 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. 
Aksı takdirde son arltırmanırı tcahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
on beş gün daha temdit edilerek 2-7.937 tari~ine müsadüf Cuma 
günü saat 14 ten 16 ya kadar pairede yapılacak ikinci arttırma neti· 

16 ya kadar satılacaktır. • 
Arttırmaya girmek içın konan 

kıymetlerin yüzde yedi buçuğ~ nis
betinden teminat akçesi alınır. Bi
rikmiş vergi vakıf icare hissedar
lara rüsumu dellaJiyesi müşteriye 
aittir. Birinci arttırmada kıymetin 
yüzde 75 i bulursa müşterinin 
üstünde bırakılır aksi halde en çok 
arttıranm tcahhüdü yerinde kal
mak üzere arttırma 15 gün daha u
zatılır 23/6/937 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 14 d4'!n H> ya 
kadar ihalei katiyesi icra edile • 
ceğinden ipotek sahibi alacaklılar 
ile diğer alacaklılarının irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkuller ü-

. zıeirndeki haklarını hususile faiz 
ve masraflara dair iddialarını müs
bit evraklarile birlikte 20 gün i
çinde dairemize müracaatları ak-

1 
i 

·Jıpııantıvs 

!a..:::ZI)! !.8!J!:>U!J!q VpdlJTIQ 

sı takdirde hakları tapu sicillerile 
sabıt olmadıkça paylaşmadan ha· 
riç kalacakları ve fazla malumat 
isteyenlerin dairemizin 937 /327 nu
maralı dosyasına müracaatları i -
lan olunur. 

İstanbul Deniz Ticaret 
Müdürlüğünden: 

Denizyolları işletmesinin Marmara hattı postalarının 937 senesi nav• 
lun tarifelerinde bu kerre mühim tenzilat yapıldığı gibi ayni veçhile 
Marmara ha vıasında bu vapurlarla gelen ve mütekabilen giden mallara 
münhasır olmak üzere yükleme ve boşa'lma işleri için lstanbul Liman 
işletmesinden verilecek nakil ve cer vasıtalarının tarife ücretlerinin de 
yüzde elli indirildiği ve ton başına alınmakta olan on kuruşun da beş 
kuruşa tenzil edildiği a 'akadarana ilan olunur1 (2465) 

FIRSA Ti KAÇIRMAYINIZ ; 
Beyoğlunda Tokathy~n Oteli kar,ısında klin 

cesinde en çok nrttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve 1 
lflas kanununun !26 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile . 
sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakadarların ve irtifak hak.. l 

_ kı sahiplerinin bu haklarını \ 'e hususile faiz ve masarife dair olan id
dialarım ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile 

ST iDiS 
Tuhafiye mağazası; KAT'! Lİ K1 DASYON münnsebetile 

bütün stok:l:.ırını 
birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyanhır satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Muterakim vergi, tenviriye dellaliye ve tan~ifiyeden ibaret olan Be. 
lediye rusumu ve V dkıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur ve 

20 senelik Vakıf icaresi tavizi müşteriye aittir. Daha fazla malümat 
almak istiyenlerin 934/6152 numaralı dosyada mevcut evrak ve ma
hallen ha'ciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anla}•acakları ilan 
olunur. (2542) 

HAKİKİ% 40 TENZİLATLA 
elden ç ı karıııa~a başl:umşt!r• Bu fırsat ancak 15 gün · 

devanı cdecegind: n ist iadeye k--şnnuz. 

.___... f ......... , . jl 

-....... --

• •* ·ııioe 
Karaağaç müessesatı pay mahalli ahırlarında 31 Maytıı 938 tarı ııl• 

kadar birikecek sığır gübreleri satılmak üzere açık arttırmaya kş0" rt• 
muştur. Bu gübrelerin hepsine 30C lira bedel tahmin olunmuştur. n,11ş 
nameıi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler (22) lira 50 kllgu• 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 13-5-937 perşembe 
nü saat 14 de Daimi Encümende bulunmaiıdırlar. (2343) 

• •* ~ 
Karagümrük şubesi dahilinde eskl mollll aşkı mahallesinin Sultıı~j•Jt 

mamı sokağında 66 numaralı hl!nenin arsa haline ge1mesinden ta" ,-e 
komisyonunca takdir olunan ve 1930 senesinden muteber olnı3 ctill 
binde 10 nisbete tAbi bulunmak üzere takdir olunan 270 lira ko·7 t;d' 
mutasarrıfları "Fitnat ve Mehmet Ali,, nin ikametgahlarının meı;lıu 
lunmasından tebliğat yapılamamışCır. • dıırı 

Tebliğat mıtkamına kai.M olmnk. UT.ere bir gi'ına itiraıları bulun be5i 
takdırde bu ilanın neşri tarihiııden itibareın "Bir ay. zarfında şıı 
Bina memurluğuna müracaat etmrleri ilan olurıur. •·B.,, "2549,, 

* ~ * * terııı 
Kadıköy. Moda tramvay hattı üzerinde seyrüsefer intizamı~~! ,,0sı• 

için (Cem) sokağından itibaren Modaya gidecek ve dönecek nnkı yıııı~ 
tal arının takip edecekleri yollara dair Belediye ten bihi aşağt)'t' 
mıştır. ilan olunur. 

Tenbihi beled_i ~il 
d ııll 

Kadıköyünde Cem sokağının Moday• mülaki olan ağzın \:arH' 
vasıtalarının Bahariye caddesi istikametine geçebilecekleri ve .B~ ceııı 
caddesinden g ~len nakil vasıtalarının Modaya gidebilmeleri ıçı~ 0dıırı 

1 okll&1 
sokağından geçmiyerek bu sokağa muvazi olan Badema tı s lediYt' 
geçmeleri lazımdır. Buna muhalif harekette bulunanlar umuru Be (2 ~51) 
ye müteallik ahkamı cezaiye kanununa tevfiknn tecziye edilirler. (B.) 

Şubesi 

Ceylerbey 
Kapı numarası 

19 

Mahallesi 

Çengelköy 
Mükellefin 
Adı Fazıl 

Tahmin Komisyonunca 
Gayri Safi Iradı 

Mevzu 

Lira Kuruş · 

360 00 

itibarı 

* * * 
Tahrir Numarası 

-12 
fşi ve adresi 

lzmir Tramvay Şir
ketinde Elektrikçi. 

Safi Iradı nisbeti 

Lir& 
288 

Kuruş 

00 %12 

~okll~ 
~yol 
suııı 

iSI 
ver~ 

t(tıfıl~ 
ura 5!1 
34 

:(• 
Yeni Tahririn Tatbikinden bild 

1 
Yukarıda adı işi ve eski adresi yazılı mükellef yeni adre51 "~rire "1 

memiş ve yapılan araştırmalarda da bulunamamış oldu~undan ta· ~ 
birinci ihbarnamesi tebliğ edilememiştir. . te\,fı~' 

Hcıkuk Usulü muhakemeleri k~nun~nun tebliğ hükünılcrıne - / 
ilanen tebliğ, olunur. (B.) (2547) / -Sahibi ve Umumi neşriyatı idsre eden Başmuharrıt 

E. izzet 
&asıldığı · yer : Matbaai Ebüzziy ı 

1 

b 


