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ismet Jnönü, yarın Saray-Bosna'ya hareket ediyor, oradan 
da Dalmaçya sahillerinde kısa bir Seyahat yapacak 

Ziyaretler bugün de devam edecök ~·~'i1'ii'Pi8 ....................... A.~ii;;· ....... iiiib;~;~y·; ......... ki';·~· 
H t f .. ..., 1 •• • t ık ı çete . ki t l eye şere ine og e uzen ayyare mey·ı imha edildi seyı ya aş ırmıyor ar 

danmda büyük bir ziyafet verildi 
4skeri müzede Atatürkün hediye 

Hudutta emniyet 
altına ahnmamış 

bir karış yer 
bırakllmıyacak 

Bask sularına yaklaşacak bütün 
ticaret gemileri zaptedilecek 

ettiği tabloya altın
d~n bir hatıra plakası talik -edildi 
..... lgrad 14 (H , M h b" . "''?dCQ i U5US1 u a ırı· 

lırnet 1 " ~~efonla ) - Başvekil 
J"k nonu · • ı te b maıyetındekiJcrle bir· 
trad u. sabah otomobillerle Bel· 
lbeydacıvar;nda bulunan tayyare 
1 nını ve • b • ıııı, 11 t Yıne u cıvarda bu· 
2iyaret ay~are motör fabrikasını 

B ettıler. 

tcıd~ŞVekil fabrikanın her tarafını 
itnaı e~~I bilhassa f abrikanm motör 
ka ile e~ kısınını büyük bir aJa. 
MüdCrü goıden geçirdi. Fabrii.:a 
bederı . ~e baş Mühendisleri ica-

l'a ıza ıatı \erdiler. 
lcr Yynre 1 a "h d • f' Şeref' ' rarga ın a mısa ır· 
Verildi ~?e büyük bir öğle ziyafeti 
d1: ha· ıy&f ettc Türk gazetecileri 

Ankara, 14 { Husu!li l - Ce
nupta ulınan askeri tetbirlerın şid· 
detle talbikına devam edilmektedir. 
Bundan böyle hudutta emniyet al
tına alınmamış bir karış yer bıra· 
kılmayacaktır. 

Şimdiye kadar çetelerin rnem· 
leketimiıe kolayca girip çıkabildik· 
leri yerler hemen kiımilen lcsbit 
edilmiş ve buralarda icabeden ted· 
birler alınmış bulunmaktadır. 

Bundan evvel aon neferıne ka
dar ortadan kaldırılmış olan bir 
h:ıydut çelesınden maada on allı 
kişilik bir ~ete daha imha edi'.· 
miştir. 

Bu çetelerden birinin başında 

Bayonne, 14 ( A. A. ) - Almı· 
rante Cervere kruvazörü, !"adyo 
ile ) eni l;,ir ıh tar neşrederek Bask 
sahillerine )'4klaşacak olan bütün 
ecnebi ticaret gemilerinin zabtedi· · 
leceL:.lerini veya batınlacaklarıru -
bildirmiştir. 

MADRlT YENiDEN BOMBAR· 
DIMAN EDiLDi 

Madrit, 14 ( A. A.) - Madrid'e 
yine birçok ohüs düşmüş ve bir 
çok kimselerin ölümüae sebebiyd 
vermiştir. General Majia, gazeteci· 
leri kabul ederek, infialini izhar et· 
miş ve şöyle demiştir : 

" Asilerin tanelerine Madrit cep• 
besinde hedef teşkil eden noktalar, 
sırf askeri olan noktalar değildir." 
FRANKO BAŞKUMANDANLIGI 

BJRAKIYOR 
P.ı.ıc,, 14 (A.A.) - İnformation 

gatete5inın Berlin muhabiri, gazr 
tesınE' çekmış olduğu bir telgraf JJaşkumandanlığı bırakacağı sög-

B ıır bulundular. 
1>. aşvekw 

me~hur şakilerden Hamit bulunu· 
yordu. Hamidin on altı kişilik Ç'!• 

lesi Kozan nahiyesinin Kuruorman 
civarında takip müfrezelerimiz la· 
rafından pusuya düşürülmüştür. iç· 
lerinden ikisi ö'dürülmüş, biri ya• 
rahrnmış, digerleri tarumar olmu~tur. 

1 iyı malumat almakta olan Alman /enen General Franko 
uosnaya ın yarın sabah S:ıray 
lt\cldir. hareket etmesi muhte-

l<RAL ALEKSANDRIN 
~· MEZAR! ÔNUNDE 

ıc· ı i rat 1,1 1 clUrı O' , (Hususi) - Başve· 
da rnedr plan~tz kasabası civarın• 
l\lelcsan;n bulunan müteveffa Kral 
lrıttştur rın rneıarına çe~enk koy• 

1 Baş.vekili • 
irıetı . hamıl olen tren Op-

s0 ısı-.sy nra, bir onunda durduktan 
ttldinj Yugoslav mcb'usu "hoş 
<lo z,. de · 

ıtıu~und mış ve Türk. Yugoslav 
llııtuıc s~ an bahseden kısa bir 
lllltlta k Oylerniştir. Başvekil d e bu 

•ıa b' it l<üçiik b' ır cevap vermiştir. 
~arak Ba ır k~z heyecand an ağ· 
~14 \tc lsrn şv1ckılc bir buket ver• 
ı u et " ~ 20·la nonune Sırpca· "jivila di • Vya " • 

Ye baır.1 • ya~asın Yugoslavya,, e & rrnıştı r. 
4 undan 
.!.._Çok ın::tra otomobillerle Kra
-PQqı Ön" eşem mermer mezar· 

ı unc 'd'I . 1111\ct I " 2• ı mıştir. 
~~it ko ~onij mezara büyük bir 
d tı~ büy~k uktan sonra, dost mil· 
iltıka d Kralına hürmeten iki 

I; urnıuştur. 
ti CYct b 

Yarct ~r~dan kralın köşkünü 
O ctnnştır. 

la• Planetı d 
el Ya Rİtrni . en sonra heyet Ava-
1/ ttıeçhul ı;tır. l~met İnönü burada 

1
1
" tclcnk kaskerın meıarına büyük 

b~lasaray l' oymuştur. Burada Ga. 
tr General ' ~sinde tahsil görmüş 
~Bundan endisini karşı lamıştır. 
ı. •. irada d sonra otomobillerle 
~&inın b~vet ~dilmiş ve Bclgrad 
L.· rı hay koşesinde kıırulmuı 
~r vaMt b h · kasını . a .çcsıle, kalenin 
~trt rn- fezılmıştir. Başvekil 
vr, uıcyi d . 
10 Yl A.tü k- c zıyarct etmiştir. 
a...•~ bira~ r un hediye elti~i tab-
~111 • e vvel octi ·ı · · B ı-~ ıcnın alt o rı mıştı. u 

• ldı, ına altın bir plaka 

Başuekilin }·ugoılau Brı,aef<ili QC refikaları il~ Bclgralla bir arada 
olmmrs resimlerinden 

Bu plakada Atatürk bu tabloyu Baş vcki'imlı. General ismet f nönü 
müteveffa Kralın hat ırasına ittihaf ayın yirminci sababı Dragoman 
ettiğini bildiriyordu. hududunda obcak, oradan hususi 

Bu mÜ7:eye yakında bir Türk. bir trenle Sofya ya gelecek ve o 
salonu ilave edilecek tir. gün saat dört buçu2'a k adar Sof. 

BAŞ VEKiLiN SOFY A Yl yad a kaldıktan' sonra ekspresle 
ZIY ARETI lstanbula hareket edecektir. 

Sof ya 14 (Hu<Just muhabirimizden) (Devamı ikinci sayfada) --
Başvekilin Londradan 
sonra Kiyel limanına 
gidece~i _J?jldiriliyor 
Stef ani ajansının bu haberi hak
kında resmi malumat yoktur 
Roma, 14 (Hususi) - St efani 

Ajansının bildirdiğine göre, Gene· 
ral isme t İnönü ayın yirmi alt1sın
da Londraya giderken Pıreye de 
uğrayacak ve orada resmen karşı· 

Ianacaktır. Ondan sonra Başbakan, 

Almanyanın Kıl limanına gidecek 
ve oradaki harp gemisi tezgahla -
rında Türkiye namına inşa olun· 

makta olan iki tahtelbahiri göre -
cektir. İsmet İnönü bu tahtelbahir-

]erden birisile seyahat edecektir. 
Ayni zamanda, Alman filosul\•ı da 
ziyaret edilecektir. Soylendığine 

göre, Başvekilımiz Berlinc gıdccek 
ve Bitlerle de görüşecektır. 

[ SON TELGRAF: Stefani Ajan· 
sının verdiği bu haber hakkında 

Ankara mehafilinden resmi hiç bir 
malümat verilmediğine göre, ha· 
beri ihtıyat kaydile telakki etmek 
lazımdır.]. 

Mutki'nin Arniç köyiinden Kası· 
mm idaresindeki çete de 5·.~t 
civarında baskına ugramış, Kasım 
ile kardeşi ve avnesinden 5clım 
ölü olarak islizal edi lmişl!r. 

Hindistandaki 
ihtilal 
Genişliyor 

Londra 14 (Hususi) - Hindista
rıın 9imal hudutlarındaki İpi isya
nı güı~den güne genişliyerek teh· 
likcli bir hal almakta ve burada 
endişeleri arttırmaktadır. Şimdiye 
kadar ihtilacılar 60 İngiliz zabiti i
le yü1! asker öldürmüşler ve 500 
kişiyi yaralamışlardır. Fakir İpi· 
nin İngilizlere karşı ilan ettiği mu
knddes cihada bir çok kab ileler iş
tirak etmektedirler. Şaktuda bü -
yük bir çarpışma olmasına intizar 
edilmektedir. 

Hindistam Efganistandan ayı • 
ran dağlık, bataklık arazide İpi 
taraftorlarının İngilizlere büyük 
zararlar yapacakları muhakkak -
tır. Jpı'nin gıttiği yerlerde kabile· 
ler derhal kendisine iltica etmek
tedirler. Hindistandaki 1ngiliz or-

duları umum kumandanı General 
Robert Kasils ih lilali bastırmak üze
re askeri harekatı bizzat idare et
mektedir. Top, hafif tank ve tayya-

relerle ho.rekete geçen İngiliz asker
leri ih tili'ı.lcilerle çarpışmaktadır • 
Jar. 

İNGİLiZ KUVVETLERİ 30.000 
Kişt 

Yeni .Qclhi, 14 (A.A.) - Fakir 
İpi'ye karşı yeni bir hareket icrası 

. i;in hazırlıklara devam edilmekte

- dir. Son günlerde yapılan sevkiyat 
neticesinde Veziristan'da bulunan. 

• lrnvvetlerin yekunu, takriben 33 

it 1 Af • k d • · bin kışiye baliğ olmuştur. Bunlar, a ya rı a a yenı -d~rt piyade livası teşkil etmekte -
dır. Ayrıca, iki de ha\'a filosu var-

askeri teşk~lcit yapıyor ;elçik~--Kralı 
Ro ma, 14 l Hususi ] - ltalya 

t.. hükumeti, müsternlekat nezaretini, 

'~kil;,. ela " ltc.ıyan Afrika!ı ,. nezaretine çe• 
"'•lu n baylJ/c bir çelenk • 

c1,.,,."'Dte"effcı kral A leksan· vırnıiştif. Libya d ört eyalete tefrik 

ınu /ıttıem mezarı edıımektcd r. O rada ye:ıidcn teşkil 

edilecek olan erkanı harbiyeye 

Afr;kada bulunan bütün ltalyan 
kıtaatı merbut olacaktır. Jtalya lıü. 

küme li 1937 yı1ıncbn evvel mah
küm olan bütün si·,.asi \ e ac;keri 
mücrimleri affetm ~t.r. 

Yaralandı 
Brüksel, 14 (Hususi) - Belçika 

Kralı Leopo!d lsviçrede ski yapar. , 
ı..en düşmüş ve telinden fena hal. 
de ya ıl.ınmıştır. Kral, Brük~elde 
h .st.ı '··. 

meha!ılinin Ckrıeral Franco'nun eylemekte olduklarını bildirmek -
bütün faaliyetini ecnebi devletler- tedir. 
le d.plom:si münasebetlerine has- A ı~cri harekatın ba<:kumandan -
rctm k i.ncrc p k yakında .:skeri lığı, harp id:uc.,indc daha ziyade 
har Etl<utın idnrcsini 1.Jırakarak dev- tecrül c sahibi olan bir gcneralc 
let reisı sıfatıle daha ziy:ıdc fahri tevdi olunacaktır. 
bir makam işgal edeceğini beyan (Dwamı 2 incı sahifede) 
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Büyük Şair Himid 
ebediyet yolunda •• 
Cenaze alayına Ankaradan ve 

I stanbuldan yüzden 
fazla çelenk gönderildi 

Büyük Şair ölüm dÖ$tfinde 

Büyük Şair Abdülhak Hamidin 
acıklı ziyaı şehrimızde ve yurdun 

· her yanında derin bir teessür u -
- yandırmıştır. Büyük Önder Ata • 
· türk üstadın ölümüyle çok yakın· 
- dan alfıkadar olarak büyük ve 
muhteşem merasim y~pılmasn'lı e
inir buyurmuşlar ve kendi namla
rına cenazede bulunmak üzere iki 
yaverini İstanbula göndcrn'lişler -

dir. Yaverler bu sı:ıbah şehrimizı;? 

gelınişlerdır. 

Cenaze merasimini tesbit etmek 

üzere dün de yazdığımız gıbi vila· 
ycttc başta Vali olmak üzere teşkil 
edılen hususi bir komisyon büyük 
bir program hazırlamıştır. ~ 

Cenaze bugün öğleden sonra on 
J'eş buçukta Maçkapalastan bir top 
arabasılc kaldıı ılacak ve askeri 

merasim yapılacaktır. 
Namazı Tcşvikiye camiinde kt· 

lındıktan sonra ayni merasimle 
Zinçirlikuyudaki yeni mezarbğa 
gidilecek ve orada büyük şairin 

. mezayasını anlatan nutuklar söy • 

. Jenecektir. Bilahare bu mezarlığa 
büyük şaidn ismi verilecektir. 

_ Dün olduğu gibi, bugün de sa • . 
bahın erken saailerindcnberi bü -

-yük ve kalabalık bir ziyaretçi ka
·f ıl~si merhumun M:ıçkapal2staki 
<!vini doldurmuşlardı. 

Cenaze merasimine saat on beıj 

bucukta başlanması muknrrer bu
lunmasına rağmen saat on birden
beri Maçkapalasın önü ve civarı 
yüzlerce ziyaretçi ile doludur. 

Yer yer kalabalık gençlik grup

( D et anu ı İrlcı şa9/a111ızda ) 
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eres ! Tiirk kanı eıaı-• 
dır amma: lçeb·ıene! 

Bil ki o helal diye irnrendığin 

yığit Türk kanını hiç bir zaman 
köpek yalıyamıyacaktır, bil!. 

~lr ipi 

Suriyeden, artık, bir komşu de
ğil, bir düşmana yakı~ınıyacak re
zil haberler geliyor. Demir göm -
lek veya demirden gömlek, sömür
ge memurları veya süpürge me -
rnurları, şu veya bu halt, artık çok Şu Hintli :fakir (İpi) ye bakın: 
oluyorlar! Hangi memleket görül· (Cihadı mukaddes) ilan etll'Jş! .• 
müş ki orada alenen komşu mille - Böyle dini imanı yok, mandaların 
tin kanı pazarlık olunsun? mandaları softaları mı? Zavallı fa. 

Softa kıyafetli köpekleri camii~- kir İpi! .. Böylesine ipsızleri bağ • · 
re salmışlar: ı 

_Türk kanı helaldır! 1an1ak için bir fakir pi neyler ki? 

Diye fetvalar vcrdiriyorlar~l"ls. Heyhat! ... Onlara, tarihin nasıp 
Biz, öyle fetvalara çok külle sar - f'ttığı gibi, demir palan gcrı•.ktır!. 

mışızdır! ~ , 
Türk kanı heliıldır amma, te - e,..w erffeek_ 

res, içebilene!.. ,..-
ıım•n••rtt•ıtuuıu111•1111ınt1111•••u1111•u•n••••n•••nı•uıuı11tn••••••"""11w1011111111n,.w11111.111,1111111111.,111,,,u.1111uu•••••11n111111 .... 

siler i ha 'ya kim· 
seyi yaklaştırmıyorlar 
ALMANLAR HÜKÜMET VAPUR

LARINI ÇEVİRİYORLAR 
Vnlencia, 14 <A.A.} - Evvelki 

akşam Valencia'dan kalkan Magal
lenes isimli İspanyol vnpuru, Al -
man olduğu sanılan bir harp ge• 
misine rastlamıştır. Harp gemisi 
Magallanes'i takibettikten sonra 
durmasını ve sahile yakın bir ma
halle cioğru yürümesini bildirmiş -
tir. Gönderilmek istendiği yerde 
bir asi geminin bulunduğunu bı -
len '1agallcnes kaptanı, bunun ü
zerin'?, derhal geri dönerek bütün 
hıziylc Valencia'ya avdet etmi,Ştir. 
BEŞ İNGİLIZ KADIN MEBUSU 

İSPANYADA 
Londrn, 14 {A.A.) - Birisi mu -

hafazakfır mebus Düşes Atholl, bı
risi i5çi partisinden Bayan Wic
kinoon, diğer birisi d'e müstakil Ba
yan Rultbonc olmak üzere 5 kadın
dan mürekkep bir heyet, dün is -
panyaya hareket etmiştir. Bu heyet, 
İspan) ada bilhnssn iaşe meselelcrı 
ctı·afında tetkiklerde bulunacaktır. 

GÖNÜLLÜLER MESELESi 
Londra, 14 (A.A.) - İyi mallı -

mat almakta olnn mehafil, İspan -
yadaki gönüllülerin geri alınma -
sına müteallik müzakerelerin iyi 
bir neticeye vasıl olacağı tahminin
de bulunmaktadır. 

Öğ!"cnildiğine göre B. Grandi, B. 
Eden ile göriiştüğü sırada tali ade
mi Müdahale Komitesinin bir mü
tehassıslar komitesi ihdas etmesini 
kabule !tnlyn'nın amade olduğunu 
söylemiştir. 

Moskovadan da cevap alınır a
lınmaz bir içtima akdedileceği ü
mit edilmektedir. 

İKİ TARAFIN MUHARİPLİK 
SIFATI : 

Londra, 14 (A.A.) - Havas A
jansı muhabirinden: 
Öğrenildiğine göre, İngiltere hü

kumeti, İspanyada harbctmektc o
lnn iki tarafın muharip sıfatını ta
nımnk tasavvurunda idi. Ve nazır
lar, Bilbao mıntakasında seyrisefa
ine ınüteallik olan malum kararı 

Bugün Belgrat 
Uçak 
F ahrikası gezildi 

(Birinci sahifeden devam) 

YUGOSLAV GAZETELERİNİN 
NEŞRİYATI 

Belgrad, 14 (A.A.) - Dün ak -
ı;am çıkan gazeteler, Başvekil İn.ö
ı•ü ile Hariciye Vekili Rüştü Ara-
~.n hükumet merkezindeki ikamet
lc.rine dair en ufak tef errüata ka
dar bütün haberlere ~~lc>rindc> 

geniş bir yer ayırmaktadırlar. 
Pravda gazetesi, bu husustaki ha

berlerin baş tarafındaki tefsirleri· 
de bilhnssa Türkiyenin ild kıymet

li devlet adamının Belgradd .. ki lkn· 
metlerfaden istifade ederek Yu -

roslavyanın Hükfunet reisi Sto -

yadinoviç ile hali hazud&ki ıflLl -

lıim beynelmilel meseleler, ınill~t· 

lerin sulh yolundan ayrılmalarına 
mani olmak için sarf edilen fl~Y • 
retler ve mütekabil te~ ik. me~i 
hakkında göriişfüklcrini yar.makta· 
tadır. 

Bu gnzclte, tefsirlerine devamla. 
:Ski müttefik devlet reisinin, pazar-

Haricıye Ncızaretinın mütaleası ii· 
zenne, pazar ıgunkü fevkalade içti
mada vermişlerdir. 

Har:cıye Nezareti, FTansanın böy
le bir lanımayı kabul etmiyeceğl 
ve bu kadar ağır bir meselede Fran
sa ıle ingılterenın ayni sıyascti ta
k1p etmelerının fevkaUid'c mühım 
olduğu mütalcasmda bulunmuştur. 
Diğer taraf tan, kabincnın İspan

yada döğüşenlerin muharip sıfat • 
!arını tanımak ıçin vcreccğı bir ka
rar yalnız muhalefet mehafılınde 
değil, ayni zamanda bazı muhafa -
zakar mcha!ilde de iyi kar~ılanmı
yacaktı. 

Amele Fırkası mensupları, Bil
l)ao sı.ılarında İngiliz bayrağına hür
met ettırmekten imtina etmış olan 
hükumete karşı bugün şiddctlı hü
cumlara kıynm etmtşlerdır. 

Muhalefet mehafilı, Gencrru 
Frankoya Bıskaye korf ezi ile Paloo 
hıırNı ctrafma yemden torpiller 
döktürmek cesaretini, pazar günü 
kabı.1<> tarafından ittihaz edilen ka
rarın vermiş olduğunu beyan ct
mektedır 

HARP MEY-0ANlNDA 5000 ÖLÜ 
Paris ( Hususi ) - Karabançel 

cephesinde cumhuriyetçiler ihti-
lalcilerin cephesini boz mı ya 
muvaffak o muşlardır. Madrid 
civarında, ispanya harbi başhyah· 
danberı üç gündür görülmemiş 

derecede kanlı bir boğuşma devam 
etmektedir. 

Cumhuriyetçilerin hücumlarına 
ihtilalciler sekiz mukabil hücumda 
bulunmuşlardır. Harp meydanında 
5000 kişinin ölüsü yatmaktadır. 
Madrit daimi bir mermi yağmuru 
altında bulunmaktadır. Buna rağ• 
men, yalnız l 7 kişi ölmüş ve 27 
kişi yaral nmıştır. 

Cumhuriyelcilerin 65 hafif tank· 
la bi:likte Guadala jara cephesin· 
deki hücum an kanlı bir boguşma 
hafındc devam etmektedir. 16000 
kişiden ibaret olan beynelmilel 
gönüllü alaylanndan şimdiye kadar 
3000 kişi ölmüş 60i)G ki~i de ynra· 
lanıı ~ ır. 

tesı günü akşamı, iki büyük şefin 
Şovalye Kral Bırinci Aleksandrla 
Kamal Atatürkün tesis etlikleri 
Turkiye ile Yugoslavya arasındaki 
sıkı ve sağlam teşriki mesaiyi te
yıt eder mahiyette nutuklar söyle-

mışlerdir. Türkiye ile Yugoslavya 
arasında sulhun sağlamlaştmlması 
ıçın sarf edilen bu gayretler şim -
C:iye kadar scmeredar ve mühim 

ı.eticeler vererek Balkanlarda sü
kCınetin idamesine ve sulha km p 
olan imanın kuvvetlenmesine biz -
met etmiştir. Bu tezahürler, iki 
memleketin, sağlamlığını ispat et
ıruş olan Brukan anlaşmasının çer
e e:ve.si dahilinde, Avrupa sulhu:.u~ 
amilleri olduğımu fÖstermekte::ir -
ler. 

Bu, ayni zamanda Ccnevrenln 
ıuüessir faruiyelinin de bir tezahü
rüdür. Pazartesi nkşamı Stoyadi 
roviç ile İnönü tarafındr.n sövle
nen nutuklar, iki devlet arasındaki 
dostane anlaşm::ının '\"C Ankara ile 
Belgradı birleştiren büyük ittifa • 
!kın bir vesikası mahiyetindedir1er. 

* Plaka resminin indirilmesi i
çin Şoförler Cemiyeti namına bir 
.heyet dün Belediyeye müracaat 
ctmi tir. Belediye tcdkikat yap -
ınakt<ldır. 

Atatürk 
Mm. Tavshendi 
Kabul etti 

Umumi Harpte Irak cephesinde 
esir düşen General Tavsbcndin 
r~fikalarının şehrimize geldiğini 
ve Ankaraya gittiğini yazmıştık. 

Madam TaV!hend dün öğleden 
sonra Atatürk tarafından Çankaya• 
da kabul edilmiş•ir. Cerek müta
reke zamanlannd3, gerek mütare
keden sonra memlekette Türkler 
lehine pek ço'< çalışmış olan Tavs
hendin refıkasile olan bu mülakat 
çok samimi geçmi:p ve bir .l!lat 
sürmüştür. 

Atatürk Konyada General Tavs
hend'le arasında geçen görüşme
leri aı\latmış ve Gcneralın hediye 
ettiği ve hatıra olarak saklamakta 
bulunduğu av tüfeğini Madam 
Tav.shen'de ~ö~termiştir. Büyük Ôn· 
der Madam Tavshende imzalı bir 
fotoğraflarını hediye etmişlerdir. 

------
Necmettin Molla 
Şahit olarak 
Dinlenecek 

Hüseyin Cahitle Vali Muhittin 
Üstündağ arasında Akşam gazete
sınde .Bırıken para> yazısı yiı -
zimden çıkan davaya diın de İz -
mıt mahkemesinde devam edil -
mıştir. 

Mahkeme, Müddeiumuminin ta· 
lebi üzerine, Hüseyin Cahıdc bu 
yazıyı kendisinin yazıp yazmadı -
~rını hır kere daha.sormuştur. Hu
seyin Cahit şu cevabı vermiştir: 

- Evvelce de arzcttim. Bir pren
sip meselesi karşısında bulunuyo -
ruz. Müddeiumumi bu suali bana 
hususi surette sorsa, derhal ken -
dilerini memnun ederd'im. Hatta 
samiinden biri dahi merak edip de 
hariçte sorsa, ona da cevap verir -
dim. Fakat mahkeme huzurunda 
kanuı~n suç tc~kil etmiyen bir fi
il hakında s-:>ruıan suale cevap ve
remem. Mesela Müddeıumumi ba
na: cDün gece evde njçin ıspanak 
yedin> dıye bir sual sorsa, bu suale 
cevap vermek mecburiyetinde mi
yım? Cevap vermem. ÇUnkü bu fi-
11 bir cürüm değildir. 

Valinin avukatı mahkeme su .. li 
resmen sorduktan sonra, artık ıs -
panak meselesinin varit olamıya -
cağını söylemişm. 

Davacı taraf, ·Biriken para, ya

zısının Hüseyin Cahit tarafmd~r. 
yazılıp yazılmad:ğı hakkında ba~ı 

şahitlerin ifad.el"rine müracaat e-

dilmesini ve bu ifadelerin ista.1 -
buld'a istinabe mretile alınma~ını 

istedi. Hüseyin Cahit şahitlerin de 
mahkemeye getirilmeleri Hi.tım 

geldiğini ileri sürdü. Netic~dc 

Müddeiumumi tarafeynin de ha -
zır bulunması mrctile şahitlerin 
İstanbulda dinlenilmesini istedi 

Bu §ahit Nccmeddin Molladır. 

Mahkemenin kararına göre. bura
da f!tinci Ceza Mahkemesinde ta
rn!eyn de hazır olduğu halde isti -
nabe surctilc şahadette bulunacak
tır. 

Şehremini Halkevlnde 
konferans 

Şehremini 1ıalkevinden: 
Şehremini halkevinde 15/4/937 

Perşembe günü saat 17 de Ilr. Re
şit Sami tarafından (ağız hıfzıssı
hası ve Dış bakımı} mevzulu bır 
konforans verilecektir. Harkes gele-
bilir. 1 

[Küçük Haberler 1 
fcerde 

* 937 bütçesinde elektrik işleri 
ctüd idaresine bir milyon liralık 

bir yardım yapılacaktır. Zongul -
dak santralının inşasına bu sene 
başlanacaktır. * Yeni Küçük San'atlar Kanu -
nunun tatbikinden sonra bu san -
atkar ve esnafa ait cemiyetler lağv
edilecek ve bunların yerine birlik· 
k.?ı kurulacaktır. * Önümüzdeki mali yıldan iti
baren hastahanelerdeki ecnebi has
ta bakıcıların vatif~erine nihayet 
verilecektir. * Büyükada seferlerinin 50 da
kikaya indirilmesi kararlaştırıl -
mıştır. Ayrıca Akay, dört Ada ara
sında sık sık vapur işletmek için 
Belediyeden satm aldığı iki Haliç 
vapurunu tamire başlamıştır. * İstanbul Üniversitesi hayva· 
nat enstitüsü müderrMerindcn Ne· 
vilin cenazesi Tıb ve Üniversite 
gençleri tarafından dün büyük me
rasim ve Şehir Bandosunun iştıra
kilc Sülcymaniyeden kaldırılmış 

vapurln memleketine gönderilmiş
tir. * Paşabahçede bazı amele tara
fından ruhsatsız inşa edilen bü -
yük bır köyün kaldırılması için 
Beykoz kaymakamlığına emir ve
rılrniştir. * Önümüzdeki yıl içinde Eyüp
te bir H eı l i açılacaktır. * Yeniçarşıda İtalyan tebaasın
dan Yankın cvınde yiizlerce şişe 
kaçak ecnebi şarap ve ruhu bulu -
narak müsaıJere cdilmıştir. * Şehrimizde bir dalsız mektebi 
açılacaktır. Bu mektebe girmek i
çin 280 dılsiz mfıracaat etmişse de 
ancak bunlardan 65 kadarı alına -

bilecektir. * Fızik ve kimya dersleri için 
her mektepde bir Jaborntuar bu -
lunması kararlaştırılmıştır. 

Dışarda 

* Sonbaharda yüz kadar İngiliz 
meb'usu Almanyayı ziyaret ede -
ccktir. * Habe.şistanda oturamıyan bin
Jerce Habeş tngilız Somalisme il -
tica etmişlerdir. 

* Montrö k1Jnferans1 ilk müza
kerede Mısırdaki konsolosluk mah

kemelerinin kaldırılmasını kabul 
etmi;ııtir. * Marsilyadan Yunanistana gel
mekte olan Fransız Itriyatçısı Ko
ti'nin yatı Kefalonyada karaya o
turmuştur. 

Butg r yUksek askeri 
meclisi toplanıyor 

Sofya, 14 ( Hususi ) - Bulgar 
Hllrbiye nezareti yüksek askeri 
meclisi içtimaa çağınlmıştır. 

Ma11y& SiyaslMUstatarhAı 
Maliye Siyasi Mü!teşarhğına 

tayin t'di'en B. Faikten açılan 
Maliye Mü~leş•ulığtna Vck!'et Tef· 
Liş Heyeti Reisi Cezminin tayini 
kararlaştırı mış ve yüksek ta.sdika 
iktiran etmiştir. 

Eski bir Serp batveklli 
öldü 

Belgrat, 14 (A.A.) - Dün akşam 
çıkan gazeteler:, pazartesi günü 
vefat eden eski başvekil Milan 
Schkitch'e yapılan mutcınlan cenaze 
merasimi hakkında malümat ver· 
mcktedirler. TeJfin merasimi, dün 
öğleden sonra yapılmıştır. Ayin, 
şehrin en büyük kili esinde yapıl
mış ve nutuklar söylenmişt'r. Pi· 
ynde ve topçu kıt'aları tarafından 
da askert merasim icra edilmiştir. 

başmuharrirleri 

iş Bankası 
Londrarla 
Şube açıyor 

Türk-lngiliz sınai ve malt teş

riki mesaisinin mutlu bir neticesi 

olarak Is Bankası !:.ondrada yeni 
bir şube açacaktır. Bu suretle 

bankanın Hamburg ve lskenderi· 

yeden sonra dünyanın en mühim 
merkezlerinden birinde daha şubesi 
bulunmuş olacaktır. 

Bankanın umum Müdürü Muam

mer Eriş ve mali tetkikler Direk

törü Hazım Atıf bu akşam şehrimiz. 
den lngiltcreye hareket edecek· 

ferdir. 

lngiltere 
ita/yayı 

Protesto etti 
Roma, 14 (Hususi) - Bu gün• 

ku ltalyan gazetelerinin yazdığrna 
göre, lngıltcrenin Roma sefiri Sir 
Erik Drümond, Habcşistanda çıka
rılan misyonerlerden dolayı Lon
drad tn aldığı emir üzerine, ltalyan 

hükümetini şiddetle p·otesto et:niştir 

(Dey1i Telgraf) gazetesi, lngi· 

lizlere Habeşistanda iş vermemekle 

Habeş impıralorluğunu tasdik 
etmesi i~in lngiltereyi bu suretle 

zorlamak istediğini yazıyor. 

Rusya da 
Genç Tatar 
Kompozitörleri 

Moskova Konservatuarına bağlı 

Tatar Opera sti.ıdyosunda halen 65 

genç Tatar talebe okumakta ve 

muntazam surette çalışmaktadır. 

Bu talebe arasında, kendi milli 

üyatorları için güzel operalar ya-

ratmakta olan büyük istidatlı mü
zisiyenler vardır. Bunlardan Sahtı 

Saydaşev, milli folklor rnotıflenn· 

den istifade ederek çok muvaffakı
yetli bir çok şarkılar vücuda getir-

miş bulunıııaktadır. Saydaşev, ha

len, .Mavi şah ısmindeki bir opera 

üzerinde çahşmDktadır. Başka bır 

genç kompozıtör, Muzaffarov ısc 

.Genç kalbler:ıo operasını yazmak
tadır. Habibulin de .Kaybolan saa-

deh operasının musıkisıni bitirmek 

üzcredır. 

Kazan Opera tiyatrosu, Moskova 

konscrvatuarı talebesinden Giga

nov'un \'Ücuda getirdiği .Kaçak> o

perasını şimdlden repertuarına al

mıştır. 

Bu genç Tatar kompozitörler, 

Moskova konservatuarının en iyi 

profesörleri tarafından yıetiştiril

mekte ve üzerinde çalışmaka ol -

duklan operaların libretto'lan ise 

en iyi Tatar muharrir ve şairleri 
tarafından hazırlanmaktadır. 

ÇARPAN OTOMOBiL 
T11rlabaşından geçmrkte olan 

Hilmi isminde birine dün gece 
numara~ı meçhul bir otomobil 
çarparak bacağından yaralamıştır. 
Hilmi hastaneye kaldırılmış ve 
kazadan sonra kaçan şoförün ya• 
kalanması için takibata başlan

mıştır. 

ne yazıyorlar? 1 1 Sabah ve akşam 
-------------------------------------------------------------------------------------Açık Söz 

TUrklve • Yugoslavya 
cAçık Sözı. Başvekilin Belgradı 

ziyaretinden bahsederken, Yug'l~

lav gazetelerinin bu ziyaret müna

sebetile yazdıkları dostluk ve sa -

mimiyet hislerilc dolu yazılardan 

bahsediyor. Diyor ki: •Bir zaman

lar büyük devletlerin pikleri ha -
linde anlaşmazlık ümilleri olarqk 

tanınan Balkanlar, bugün olduı,-u 

gibi, yarın da kendi müstakil Bal· 
kan politikalarını güderek, umumi 
sulhun teessüs ve takarrürünü le· 
mindc hisselerine düşen şerefli va
zifcyı ıfada dcvnm edeceklerdir.,., 

Cumhuriyet 

Balkan Antant. her zo• 
man daha kuvvetlidir 
Başbakanımızın Belgrcdı 7.iya -

reti vaziyeti aydı.nlatmağa yaradı. 

son günlerde Küçük Antant ve 

Balkan Antantına karşı ortalıkta 

bazı tereddütler [hasıl olmuştu. 

cCumhuriyeh de Yunus Nadi bu 

meseleye temas ediyor. Belgrad'da 

iki dost millet Başvekillerinin söy

ledikleri sözler vaziyeti açıkça 

göstermeğe kafidir. Hakikat şudur 

ki, Küçük Antant ve Balkan An -

tantı devletleri kendi vaziyetlerin

de bozulmuş hiç bir şey olmadığı -

na kani oldukları gibi, yekdiğcr -

lerinc her zaman daha çok itimat 

etmektedirler.,, 

Son Posta 

Beograd 
•Son Post'l,, dn Muhittin Birgen 

Bclgrndı ta5v r erli or. B:zim Bel· 

grat dediğimiz zaman bu şehre 

Sırplar Be:>grad derler. Manası 

''Akşehir,, demektir. Harptan evvel, 
harp içinde ve harptan sonra bu 
fehrin manzara.ı;ı hep deQ'işmişlir'.. 

Minatür halinde bir Avrupa 
şehridir. ş·mdi büyük yolları ka· 
mil .. n asf al Hır. Ne tramvay çanı, 

ne otomobil kornası, ne ayak salı· 

cısının, ne müveuiin sc!İ işidilmez. 

Yugoslavlar Bclgratta tesis etmiş 

oldu klan /' vrupah şehir r:izam ve 
infüamı ile hakikaten iftihar ede. 
bilirler. 

Tan 
Başmakalesi yoktur. 

Kurun 
Bnşmakalesi yoktur. 

Aksam 
Ba~makalesi } oktur. 

Aıman • 
Yakı hğı 

us 

Olabilir mi? ~ı· 
Mareşal Ludendorf ile ~ 

man devlet reisi Hitler geÇe~~, 
bru-ıştılar. Birisi R usyayn duo pıl 
maıı; diğeri Rusya ile birlik 1: ~ 

·k· bU~ 
ması tarafdarı olnn bu ı ı # 
Almanın, clele \'ermelerinden dl 
ra Almanya ile Rusya arası~rll' 

d , ~'JfUf 
yakınlık yapılncağına aır dı 

gazeteleri bir çok yazılar yn~ , 
ve yazıyorlar_ Bugünkü şeraı:f 
istatiikolar çerçevesi içinde ~;ı, 
bir yakınlık yapılabilmesi ihtl ıtı 
li var mıdır? .Rusya, Fransa jle d 
tefktr. Almalar ese Fransa , 
memnun değildirler. Alınan rP. 
Rus yi.iksek rütbeli erkanı tıa 
!erinden bir çokları iki dcvle\ıı: 
rasında nskcri bir ittifak yapı t 

sını mümkün görmekte ve i~1 

1 
raf ordularının yüksek mczıYC 
!erini takdir etmekte olduldıır 
söylemektedirler. Bismark, 'aı-sı 
Petresburg ile Berlin arasınd:ı 
yrısi bir uzlaşmanın yapılın~s~ 
raftan idi. Moltke dt! aynı S 
müdafna etmiştir. 1890 yıiınd8• 
mark, iki devlet arasınd!a bir 11 

!ak muahadcsi için müzak<'rC 
girişmiş ise de, İkinci Villı 
Bısmark'ı azletmistir. RusY81 " 

hareket kn,.şısında
0 

,.e üç ay so 
o zaman Fransa ile bir ittifal<Jl.

3
\ 

imzalamıştır. VHhclm RUS~ 
düşman iken, Moltke Alman~.~ 
iki cephede birden dövüşernı~ 
ğini ileri sürmüştür. Umumi ~ < 
ten sonra gelip giden Alman e 
let adamları Bismarkla MoıtJ<C 
fikirlerini kabul ederek bu te~ 
zerinde çalışmışlardır. Rap:ıl~ 

l .. dtJt• al1edesi bu tezin bir mahsu u 0 • 111ıı 
reşal Ludendorf da ayni tezı ~ 

fa ettiği için Hitlerle araları ;i>l 
mış ve bu açıklık bir ay cv,e 
ne kadar devam etmiştir. 1 

Ruslar Vilhclın'in müdafaa e~ 
ği tezi H itler'in de takin etıTle 
oldL.;ğunu görünce, 1890 yıl• 
ynptıkları gibi. Fransa ile tc~ 
anlaştılar ve bir askeri itti!al' 
zaladılar. Bolşevizme düşrll811v 
lan Hitleı- Japonlnrla anlaştı· 

~ h . . t1._ll na ragmen aroıyc nazırı b ·ıı 

Blomberg ve arkadaşları RUS~ 
le ciiişman olmaktan çekinJn1ı; 
di. Alman iktısatçıları <la R~,' 
ham maddeler mcnbaı olarak 
bul etikleri için, bir Rus • Al 
yakınlığı şayialan'lıa chcrnıTl 
vermemek mümkün değildir· ·ıı 

Maamafih. AoJnıparun bugtı 
cinde bulunduğu siyasi vatı~ 
böyle bir uzlaşmanın şiındiJi1'ftl 
pılmasım mümkün gösterme 
ted.ir. Fakat, iki devlet arnSI 
bir ittifak yapılamasa bile, b.tl ~ 
ihtimal hiç olmazsa yakın bır eel 
bi uzaklaştırmağa yardım cd 
tir. t 

Ahmet~ 
- ~ 

Büyük Hamid 
Ebediyet 
Yolunda .. 

··si' 
ları, talebeler, askerler, 0 tl 
bir çok yakın ve uzak do5 ı 
hürmetkarları, daha sabahtaJ'I 
krıda merasimin baslıynca/P 
beklemektedirler. j.l 

Tabuta konmak üzere.. J{ 
türk, İsmet İnönü, Şükru. .13 

Büyük Millet Meclisi, partıı J; 

diye, Hnlkevlcri, Kültür tc~~~ 
leri, Üniversite, muhtelif t·cocfl 
YC cemiyetler namına şiınd~ştP· 
ze yakııı çelenk gönderilrll1 9 

Saat üçe doğru M:ıçkı:ıf~ ı 
önünde mahşeri bir ka abıı ~ı" 
lanmı:ı ve büyük ö üvÜ ıT1 s ~ 
kndar tnkibetmek üzere ,dtı· 
içinde hazırlanmış bulunuY0 

----- ~I 

iki esrar kaçal<~ 
_ yakalandı ııdd' 
Şehirde uyuşturucu fı e~ 

satıcılığı yapan iki sat>ıkıt tı"' 
yet müdürlüğü memurıatı ·ıt. 
dan yakalanmıştır. roltı~/ 

Bunlardan biri namlı e 1 rJıl~ 
den Cemalin ortağı bakk8 ri 1 ~ 
ferdir. U%un müddctte~~~oıııJll 
edilen Cemal nihayet ""J ,.

1 
P 

lutulmu~tur. çıılcv- ~· 
, Yakalanan diğer k3 t>Jf9~1, 

parmaks.ıı: namilc maruf ri'to~' 
zizdir. Azizin hırsızlığı :,!r ı ~ ~ 
kaçakçılığa başladığı bd ki e'"ı 
ve dün gece Kumkapı 8 i •e f 
sızın basılarak bir müştet j ast~ 
kilo esrar verirken sllÇ il 
yakalanmıştır. ııd' 

Evde yapılan arnştırJl1 r 1)11 

rıca yarım kilo daha csft 
ınııştur. 

p 

l 
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~~~~~~-~~~--,i HALKAMOJDE 
_ünün meselesi: 1 Ecza-ve_i_la~lara yakmda 

11- H lk Filozofu 
diyor ki: _I 

Bütün taksi otomobillerine narh konuyor 
haciz konuyor 

Piyasada otomobil kalmıyacak mı ·ı. 
Plaka borcu olan otomobiller satılınca, ele geçe-

~ek para, borcu kapatmıyacak kada~ azdır. 

ilaçların eczahane/erde muhtelif 
1 1 

fiatlarla satılması menediliyor 
E czahanclcı:ac s..ılıl..ın ilılçların, 

her yerde ayı·ı ayrı fiaUarla 
mü~teriyc '\·eı·ilmesi şimdi) e ka -
dar bir çok ~ikayetleri mucip ol•t
yrırdu. Gazetemil de, bu hususta 
neşriyat yapmıştır. 

rifc vücudc getir mcktc:ciir. J(1s3 hir 
zamnndn, tcırik üzcı indeki tetkik
le!' bitecek ve tatbik sahJsına gi
recektir Eczahaneler, bu tarife -
Jeri dükkanlnrıum göze görünür 
yerine asacak!. r ve • yrıca halka i-Q ~diye scnclerdenberi pl,ikn la.'.1 tetkiklerde bugün iki ü~ yüz ~el~ı~·~ı~ bu kararda ısrar <.?t-

~ ı;alaruıdan borçlan ödenr:le- lira etmiyccck derecede cskı. bazı mıyec<.'gı umıt olunmakt~dır. Iht· IJ 
':tan otomobilleri haczetmeğe ou.:nobillerin bile kıymetlcrınden tıl ~zı otomobil sahıplcrı, araba ~ 

Eczacılar Cemiyeti idare nc:-·0 ti 
dün toplan.ırak bu meseleyi tek -
ı·a~· görüşmüştür. Hakikaten '>c -
hirdc her semtte, ayni cczn, muh
teli: fiatlm la satılmaktadır. H· r • 

tô daha ıl<'l i gideı ek, ihti\dh·a sa-

lan edilecektir. Bundan sonrn hiç 
bir eczahane tarif" haı icinde mü~-

lttbilt vern:iş ve bu kararını cb çok borçları olduğu anlaşılmış~tr. larını 300 - 400 Ura gibi çok ur.~z 
l~tcr ~ıye ba~lamıştır. Beledi- Şoförler bu borçlarının ta~sıt • bi:- fiata sntmıya razı oldukları hal-
lttiihıe :a dan \'erilen on günlük son lc .. c bağlanmasını istcmektedıl''er. de müşt<?l'i bulamamaktadırlar. Be-
deıı~- de bittiğinden evvelki gün- B~lediye bu teklifi bir müddet ev- le..liyc haciz yolile arabalnrı ~oo-
lan1 .

1 
borçlu otomobiller yaka - vcl kabul etmiş. fakat .. sonrajan yekun satılığa çıkardığı takdirde, 

~ 1ften lllenedilmckted' tekrar \•az gesm~şti. Şoforle.r tek • bunların hangi paralı müsıeri -
toı.. 1ediYenin bu k ~~·t- rar belediyeye baş vurarak borç • 
Ç .. ,Obiicileri t ı· ara:ı,_ u -~n .. o- farının taksitlere bağlanmasını is- ler tarafından satrn alınacağı .:-ayi 

Uı>Jtii e aşa dusurmustur. . sualdir. 
h\. takside çal i,·-r· • t tiyeccklcrdır. 
h<uhUıerde • ışan u un ° o- Fakat belediyenin bu teklifi yi- Bundan ba~ka, borçları bug·~rı-
e~ Yokn ~laka borcu olmıyan ne kabul edip etmiycceği meçhul- kü değerlerinden fazla olan bir kı-
au Vaziv gtıtbıdır. dür. Bu takdirde piyasadaki ta'<si SJ.11 otomobiller satıldığı takdfrcle 

lal( • ..e e Yakında piyasada 
Sl 81 Ototrıob"l· otomobillerinin hepsi yakında sa-

haczed·1 ~ ı kalmıyacak ve hep- tılığa çıkarılacak ve yalnız bfr ){aç 
toltlobn ı ~ış olacaktır. Çünkü o- tane taksiye yeni çıkmış ve h.: • 
~ ~\'\•cı Salııpleri bugünkü işsizlik- nüz borçlanmamış otomobil kala -
tcıaruu ce toplanmış olan plaka pa- caktır. Belediye 937 senesi başına 
0Iıtuğun~0P~an vermenin imkfuısız kadar olan bütün borçlıırı istemek-

soylemektedirlcr. Yapı - tedir. 

"1uvazaa yapan bazı 
lrlliesseseler var •• 

iş kanunu tatbik;ıh hazırlıkları 
1 

ilerliyor, vaziyet nedir? 
i kanu 
l>llan ~unun tatbikatı için ya- lüzum görüldüğU takdirde kanu • 

l\anun 
15 

hazı.rlıklar çok ilerlemiş nun bütün veya bir kısım hüküm· 
~aiınd liazıranda tatbike ba~Ia- leri tatbik edilecektir. Şimdilik 1:a-
~libaren an iş dairesi Hazirandan ııunun tatbikine ait nizamnameler 
ı~ faali . daha büyük bir kadro hazırlanmaktadır. Bu nizamname -

ha 4 da~~~ greç·~ektir. ler 15 Hazirandan itibaren üç v !Y!l 
?.ıtllltl cısı Enis Behiç bu 

"~Lt, ar hakkında su izahatı altı ay zarfında nıcr'iyete girecek· 
.. ili ır· -...... :a · tfr. Deniz işçileri için hazırla 1an 

~- azı l\1" 
"vresind Ucsseselerin kanun çcı- is T'anunu projesi üzerinde de tct-
\•a en h · -4 14alı '\'aıj , arıç kalma kiçin mu· kLl{lcr ilerlemiştir. Kanunun si· 
1lU l(anunu ~etler ihdas etmel~ri gorta hükümleri 938 senesi 5 Ha -
1 Yacakt nun tatbikine mfuıi 01 - ziranmdan itibaren mer'iyete gı-
~d1~1 ~ra.ı :Kanun az işçi çalı~ -

el\ aı de Ynpılan tctkikl..:rd~ re-:ektir. İş sigortası için çıka.~.1la-
tır 1 on kişi al cak yeni kanunlar için de tetkik· h c: ği görii ç. ıştırmnyı icap et-
t~ edil len ış yerlerinde de tat• ler yapılmaktadır. Bu arada iş ka-
l,..,.. ecektir. zaları ve mesleki hastalıklar lıak-

~ .r•ıca 
..._ Yerıel':i ancak iki uç kişi çalı~:ın kında anketler yapılmakta ve ."Jlıı-

'""'"' 1111 hakk.ındn da vekaletçe lii:nat toplanmııktadır. 
1\. "111101111 "~"er 1111H•Hu1111ıu11111ıuuıu111111tıut1111un1111111111111111ıuırııınıı1111111111unıııınıııuııı11111ııııuııuııınınnu 

-"ita 
1 

Suphi Bakar Berberler kongre· 
~,,:•da 'bir ba , ka va· 

ltsıterı re tayin edild i lerini yapıyorlar 
lleraı t'.< ıb tnc.'ktebi dir kt"" .. G _ Ayın yirmi beşinde berberler 
tll 'JUph· c Otu e t k I 
,.., ~hassıslı ~Bakar, askel".i sıhhat cemiyeti senelik umum ·ongn~ -
~eneraı ıgına tnyin edilmiştir. ni yapacaktır. Kongrede elektrik-
llıftı ~de lnektcbe nit işlerini ik • li, elektriksiz permanant makiııc • 
l>t~ il r<!k evvelki gun·· q> ks lcl'i işi, yardım sandığı ve bilhassa 
, e ~·en· oros e -

c,aıı J\n]c 1 vazifesinin merkezi hafta tatili kanununun tatbikin • 
. Ouıhnn:aya hareket etmiştir. den sonra ortaya çıkan vaziyetler 

~liJcıeti e, askeri sıhhat müCct· görüşülecektir. 
'"4lll llde bul ı ...;;,_~~--~~~~~~~ 
tAı. f~ıad unan ve bir yıl • met kazanmış kıymetli erk5.nımız-
,..,"'\lorliH; .. ır. Askeri tob mekt~bi dl-
~e oUndc ·r , h' dandır. 

lltraı S 
1 

al 1 ızmct ed"!n Generali, arkadaşları askeri er-
~lallıda ~llhi Baknr gerek tedris kan ve maiyeti, talebe ve Se\•dik • 
fie14ar \'(! t 'h: gerekse mektebin .in- leri teşyi etmiştir. 
~ lı' e •atnülü üzerindeki yük· l{endisine yeni vazifesinde d .. 

etııe Çok sevilmiş ve hür- mU\·affakıyetler dileriz. 

~debı roman: 41 

en de seveceksin! 
ti C:t!nç kız . 
,., >'ttdu b asabıyetten tir tir tit • 
'~~ıı· · qeng· hi~ . 
hf 14hıdt 1 uu~tınden ve kan 

il oılt\ n sarı da değil de yem
' J:! Uştu. 

tq. en şi d" 
' .. oUtada rn ı ona haddini bildi· 

~ ~j>l(} bir n kovarım. 
l'l-1 ola &.hlııksızlığUl ;ıramızdA 
l:>e11· ?naz!. 
...... l, fırladı. 
~, ?-i ach'" 
'~ Ci .. "'" 
bıy Ye ..• 

~ ; .e ses1<'nd. 
d lt\.i işiu ım, fakat, nafile. Ne 
trı~~ O be Yor, ııe geriye bakıyor· 
."i'i .O.den ..ı .... h 
tı · }',,.ı_ "" a çok hiddetlen • 

tltfıı ... ~at b' · 
~ ""• kork' ır ıskandal çıkma • 

ltı ger· ttyordum. Onun için .. 
._ ....._ t.la _ıye dönseydi: 
""l:tı <!ıye • 
bqı,.~~Uzı a §ıtndi ben gideceğim, 
~~llla tz:;ıın payını sonra ve -

~t!ce1tr uyurınadan ver •• 
ıırı. Fakat olmadL " 

Etem izzet Benice 
koştu, ben de arkasından baka kal• 
dım. Fnkat, heyecan ve sinir için· 
de katılıyordum. Gitgide damarla· 
nmdaki kanın adeta çekildiğini ve 
vücudumun külçeleştiğini hissedi • 
yordum. Kararsız, ne yapacağını 
bilmez, düşünemez bir haldeydim. 
Durmadan dişlerimi ısırıyor; 

- Niçin buraya geldim? •. 

Ya kocam duyarsa .. 
Ya, bu adnmla aramızda tamir 

kabul etmez bir hadise olsaydı? .. 
Diye söyleniyordum ve .. bu ha • 

discyi Salibin duymamasını isti • 
yordum. Eğer, onun gelişimden ha-

beri olsaydı mesele yoktu. Niha -
yet: 

- Gideceğimi sen de biliyordun. 
Senin rnuvafakatinlc gittim .. orada 
böyle bir hAdise olacağını ne ben, 
ne sen önceden takdir ede~zdik. 

borcunu tamamen kapayamıyacnğı 

anlaşıldığına göre, belediyeni.ı. tak

sit teklifini kabul etmesi ve bu c;a
yede birikmiş rüsumu tamamen 

tahsil edcbılmesi daha muvafık o
lacaktır. ------
Fransanın 
Bizden alacağı 
Mallar 
Üç ayhk kon tenjanda 

neler Yar 
937 yılının ikinci üç aylık knn

tcnjan devrest için Fransa hüku • 
metince memleketimize avrılan 

mikdar dün alakadarlara bildi··il
ıniştir. 

Buna nazaran bu üç aylık devre 
içinde Turkiyedcn Fransayn. an •ak 
225 kental yumurta, 200 kental }'U

murta akı, 250 kental şekersiz yu
murta sarısı, 40 kental şekcrlı yu-

murta sarısı, 750 kental arpa, 20 
bin kental mısır (doğrudan doi{ru 
ya ıthal surctilc), 25 kental mısır 
(muvakkat .kabul suretılc), !i50 

kental fasulye, 10 bın kental ba):la, 
120. kental ceviz ve 250 kental iç 

ccvız ihraç edilebiJecektir. 
Sanayi maddeleri kontenjanı da 

bugünlerde ayrıca bıldırilcc--lttir. 

Mühim koza 
ihracatı 
Yapıyoruz 

- -
ipek kumatla r 

ucuzlayacak 

Bursadan son zamanlarda Avru· 
paya mühim mikdarda koza ihraç 
edilmektedir. Fiatlar da çok yük
sektir. Bu seneki koza rekoltesınin 
geçen seneye nisbetle çok fazla o
lacağı tahmin edilmektedir. KJZa 
fiatları gittikçe de yükselmekte: • 
dir. Bu şene ipek kumaş fiatlttrt• 
nın da bu yüzden ucuzlıyacağı tah· 
min olunmaktadır. 

Diyebilirdim. Fakat, şimdi bu 
imkı1nı kaybetmiştim. adamcağız 

duyaı· da bana ne söylerse haklı O• 

lurciu. 
Bütün hunlar içindir ki, bir ~a

dın nereye giderse gitsin kocasını 
nereye ve niçin gittiğinden haberli 
etmelidir .. diyorum. Bu bir k(lrJ.:u 
değil, saygıdır; ihtiyattlr, tedbir • 
dir. 

Naciye biraz sonra koşa koşa 
geldi. Ben hfila onun bıraktığı yer
de mıhlanmış gibi duruyordum. 
Ben: 

- Ne yaptın?. 
Demeden o, 

- Çapkın meydanda yoıt. Sıvış· 
nıış .. Tabii yüzümüze bakamazdı .. 

Dedi. Buna sevinmedim, dersem 
yalan olur 

O, devam ediyordu: 
- Kendim böyle bir hadise kar

şısında kalmış olsaydım emin ol 
abla bu dcı·ece üzülm:iyecektim. 
Çok sinirlendim, çok ıztırap duy .. 
dum. Böyle bir şey olması haya • 
limden bile geçmezdi. 

<:ordum: 

pan bazı kimseler de 'ardır. 

Hnber aldıgımıza göre. Sıhhiye 
v{ ltaleti ecza fiatları meseles:ni 

ehemmiyetle ırnzarı itibı:ırc alıruş

tır. Bu hususta yakında vcriler-P}: 
karar tntbik edilec<:>ktir. 

Vekalet, <?ezalar hakkında bit· ta-

teriden fiat istcyeıniyecektir. 

Vekfül'l, ınüstahznrat hakkı ı~.a 1 
da tetkikler yapmaktadır. Bazı muc:- 1 
tahzar ilfıçlnrm da pahalıya satıl -

dığı hakkında şikayetler vardır. 
Bunların önüne gq;ilecektir. 

Ecza fiatları hakkında tarife tat

bik edilmiye başlandıktan sonı·a, 

fazfa fiat istiyen eczahnncle.r şid

detle tecziye edilecektir. 
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Şirketi Hayriye Polisler 
iki vapur Laubali 
Yaptırıyor · Olmayacaklar 
H ask öy fabrikası 

s i edilecek 
t e v• 

Şirketi Hnyriye idan•si Hasköy
dckı fabrikasını tc\·si ctmiye ka • 
rar vermiş ve bunun için hazırlık
lara başlamıştır. Şirket Almanyn • 
dan yeni tezgahlar getirecek, fab
rikada yeni atölyeler inşa edecek
tir. Bundan sonra fabrikada şiı'lce
tin blitün ihtiyacını temin etmek 
kabil olacakllr. Yeni tesisat ila .. 
vesıle ,·apurların mühim makine 

aksamı da dahil olduğu halde ta • 
mamen yerli olarak yapılmaları te· 
min cdılecc:ktir. Şirket şimdi yap • 

tırmakta olduğu iki \•apurdan sonra 
daha buyük iki \•apur daha inşa et-

nüye karar vermiştir. Bu yenileri 
66 ve 71 numarulı vapurların bo w 

yunda ve süralleri de 13-14 mil o
lncaktır. Şirket böylece elindel-i va-
purları k~ndi fabrikac;ında ymı.i-
liyecektır. 

Tütün 
Rekoltesi 
Bu yıl çok 

T Ut Unler 1mizl n cinsi 
ıslah edltecek 

Memleketin her tarafında bu <;e· 
nckı tütün satı~ları evvelki sene
Jcrc nisbelle miihiın miktarda faz
ladır. Geçen selliCden kalan stok 
mallardan başka bu sene mahsu -
lüniın de mühiın bir kısmı satılmış
tır. Bilhassa İzmir, Samsun, Bafra, 

Trakya ve Marmara havalisind•:ki 
&ıtışlar fiat itibarile de çok yük -
sektir. Bu yolda İnhisarlar İdarc.:-i
nin zamanında piyasalara !nüdaha
lesi de çok iyi tesirler yapmıtır 

İnhisarlar İdaresi tütün cipslerın:n 
bazı mıntakalarda daha ziyade 1s· 
lah edilmesi için yeni ıslah ist:\S· 
yonları açmıya karar vermislir. Bu
rada bulunacak mütehassısl~ar köy· 

- Kim bu Halil Necip? .. 
Dudaklarını bükerek cevııp ver· 

di: 
- Kendisini Lübnandan tanı • 

yoruz. 
- Lübnanlı mı?. 
- Hayır, İstanbullu. Orada hi 

zim çif tliklerirniz ve sayfiyeleri • 
miz var. Kendisi de bizim sayfiye
nin bulunduğu yerde kaymakam
dı. Mektepten y~ni çıkmış, ilk me
muriyeti olarak oraya vermişler. 
Şimdi Şamda. 

- Şamda ne yapıyor?. 
Naciye biraz sıkıntı duyarak: 
- Vallahi ne söylesem sana al:>

ln. Fena halde şaşırdım. Bizim ta· 
nıdığımız Halil Necip çok dürüst 

çok ciddi, aile dostluğuna alınır ve 
yakışır bir ndamdl. Bu hadise ka
famı, hatıra1arımı ve bütün bil -
cliklerimi alt üst etti. Ve .. asıl su
alime cevap verdi: 
- Şama geleli hemen bir kaç gün 

oldu. Şam valiliği emrine vcrmi§· 
ler. Sevilen ve muvaffak olan bir 
genç idnreci. 

- Peki bana niçin böyle yaptı?. 

Vazife batında h azarol 
vaziyetinde bulunacaklar 

Polis fımir ve memurları arasm
dn sıkı bir irtibat tesis olunarak 
disipline ve kıyafete son clt>rccc 
dikkat edilmesi ve vapur iskclelc
ril~ tren isla!>·yonlarında vazife a
la.:ak polisler hakkında Dahiliye 

ve·.~ıctindcn vilayete miihim bir 
tamim gönderilmiştir. 

Bunda: .polislerin daima temiz 
giyinip kuşanmaları, daima ciddi, 

müteyakkız ve sert duruşlu olma
la~ı \'e amirlerin polis memurları
nııı kıyafetlerine son derece itını:ı 

ctmcled lazımdır• denilmekte ve 
güzergahta vazife alan memurla

rın, trenin istasyona geliş ve gi -

dişlf'ri esnasında S3tıcılarla laü ~ 

baliyane bir vaziyette trenlerde 
gelip gidenleri gayri ciddi temaşa 
ettikleri veya elleri cepte dolaştık
ları görülmektedir. ifadeslle bu 
hallerden şikayet edildikten sonra, 
istass onlaı-:ın merkez binası. isJre
lelerin vapur yanaştığı yerde po -
lisleıin hazırol vaziyette durma•a-

rı ~bliğ olunmaktadır. 

Ayrıca tamimde; tren güzerga

hında olduğu gibi bütün vazife 

başlarında ayni ciddiyetin polise 

şiar edinilmesi ve polis teşkilatı 

knnun ve nizamnamesi hükümle

rinin tamamen tatbiki suretile mes

leğin en büyiik düşmanı olan ln • 
kaydilik, laubalilik, Jlikkatsizlik, 
disiplinsizlik gibi zaaflara m_.:y fan 

verilmemesi hususunun memurlara 
ehemmiyetle tebliği istencliktPn 
sonra, bu talimat hilafına hat·~ -

ket edenlerin hemen Emniyet U -
mum müdürlüğüne bildirilmesi be
yan olunmaktadır. 

lüye tohum dağıtacak ve yeni usul· 
ler öğrckcektir. Bir kaç sene son
ra Türkiyenin her tarafmda en iyi 

ve lmsursuz tütün mahsulü almak 
kabil olacaktır. 

- Bilmiyorum. Deli oldu de • 
mekten başka çarem kalmıyor .. 

O sırada aklımdan geçti: 
- Acaba, Naciyede kur mu ya

pıyordu?. Naciyenin de kendisi ü
zerinde bir emeli var mıydı? .. Ha· 
diseyi ortaya koymakla böyle bir 
bağın veya başlangıcın önüne mi 
geçtim?. 

Fakat, hemen karar verdim: 
- Eğer öyle bir şey varsa bu ha

diseyi ortaya çıkarmam çok iyi ol
au. Genç kız aldanmaz ve zararın 
neresinden dönerse yine karlı o ~ 
lur. 

Naciycdcn sordum: 
- Fakat, sizin cok sıkı ahbaplı • 

ğmız vnr galiba?. 
Genç kız: 

- Sayfiyede iken bir iki kere 
kendisile konu5ffi1Jştum. Şama ge
lince babamı aramış. Beraber eve 
geldiler. Bir gün de buraya davet
li idi. O kadar. Onun iyi şöhreti 
bize daha ziyade Lübnandaki mu
h itinden aksetmiştir ve babam 
kendisini severdi. 

(Devamı var) 

Türk halkının güneş
lerinden biri söndü! 

E\•ct. biliyoı uz, hnlkunızdaıı hır 
çoğumuz onun namını isıtmis, fa
kat şiir ve edebiyata hiç bir al<"ıl:a 
beslememi5 olanlar tabfatilc .n 
t.mımamışlıırdır: Bugiin bütün bir 
mrn,,t.n omuzunda tarihe tcs ım 
cdecr•gimi.l odamı: Abdülhak Ha· 
midi. 

Arkadas! Bu adam bir şair dertıl
di. Türk hıılkının cünesl<.>riıı~n !"li 
rı idi. Türk halkını o, tıpkı gün.•.., 
gibi belki çoğumuz farkınd:ı oln a
dan, ısıtmış, aydınlatmış. '-'Ücel.ur.: 
yüceltmiş bir insan büyüğü ıdi 
Halkımız onu, hemen valnız ) ti

r<'klerine bir zaman acı bir lcz .et· 
le çarpıp durınuş olan bestclcn~li~ 
bir siırilC' - yinC' h,ıberi olınadıın
taııır: 

Her yer 1wranlık, piırnifr o mevki.. 
Mağrıp mı yokscı makber mi yarab? 
Yarim mi med/un, ay mı tutulmus? 
Döıımıis o türbe bir haclegalıa! 

Hamit, edebiyatınuzda tekrar 
doğmuş ve yine her sani)- gö il'" 
kamaştırıcı f.ıbideler varrıtmıs b•r 
Koca Sinandı. • 

Tıpkı onun gibi yine bir asır u
bidcler tcnef füs ederek ve ruhunu 
yücelttiği halka kendini hic bir za-

man tanıtmayı düşünmeden öldü. 
Fakat, Türkiye yükselmeden .., ,_ 

vel, Türk'ü o yükseltmiştir. T.a·.k 
tarihinin semalarındaki gbnr>sle _ 
rinden biri yere düştü. 

Ona son hitabımızı bugün an::lik 
yine kendi dilile söyliycbiliriz: 
Çıktın semevata 1ıak-ber-.ı:er .. 
lndm semevat ile beraber! 

Halk Filozof u 

r-------ı 
Birfmiıin derdi 

Hepimizin derdi 
Yergi toplama usu

lü böyle midir? 
lsmi ve adresi matbaamızda 

mahfuz bir okuyucumuz yauyor: 
Beyoğlu vergi memuru ile icra 

memuru ve bir de poiis vergi 
toplama usulünde kolaylık buJ,. 
muŞl~r: ~ilerinde bir liste kapı. 
n.n 21lın1 bay polis ç-.lıyor ve 
sesleniyormuş : 

Bay evde mi? 

. Kapı . açılJr açalmaz üç kişi 
birden •çeriye daLp: 

- Haciz edccefiz.. Diye yük
sek auden konu~yor. Sonra 
ilAve ediyormuş ı 

- Devletin vera-isini verme
yenler in iıtc cezası budur 

Biz çalışalım çabalıyahm~ Ver. 
gi vermezsiniz ha .• 

Biçare hallr bu gürültü karş"' 
sında susuyor, mu:ımeleye bo
yun e2'iyormuş. 

Dün de yine böyle bir e\'in 
7.ilini çalmışlar, lçeri1 e sıirerken 
karşılanna blr genç çıkıyor : 
Polis !'>Ölüyor ~ 

- Hacze geldik .. 
- Sebep? 
- 70 fıra \"Ufİ borcunuzdan 

350 kuruş burcunuz kalmış. 
Haczedeoetiz. 

- Vergi yıbnın müddeti ma. 
yısın son gününe kadardır galiba. 
fakat bundan başka hiç olmazsa 
bir gün cvvet hir haber 2"Ön· 
derseydiniz. 

- Eh •• Senden :\kıl ög-renecek 
dej'iliz. 

8u esnada haciz memuru daha 
yüksek perdeden : 

- Asarım.. Keserim.. Diye 
ıürültüyü ço_ğaltıyor. 

Genç: 

- Evde benimle iki kadından 
başka kimse yok. Bugün de 1 cumartesi. Saat le yarım.. Şu 
dakikada ( 350 ) kuruı vermek 
imkanı yok. 

Fakat haciz muamelesi yap
mak da namus!u ve borcunu 
bilir bir aile için çok çirkin bir 
harekettir. Nerede kaldı ki hn ciz 
yapınağa hakkınız da yoktur. 

Haciz memuru yine kökrüyor: 
- Bnna nkıl öğrctrne ...... Tabii 

saat bir buçukta haciz yapılır. 
Çünkü haciz memur unun \'C 

polisin dediği olacak .. 
Şimdi biz de o tahsil memuru 

ile polis ve haciz memuru olan 
baylara soruyoruz : 

- Vergi toplamak usulü bu 
mudur? Ödeme ihbarnamesi kaJ. 
dmldı mı 1 EA'cr böyle ise halka 

bildriilsin de herkes bu kabil va. 
siyetler karıısında kalmasın .. 



4 - SON TELGR A F 14 N isan 19.~ 7 

L H 1 Yaz~ Y! Z~Bl:J 
ekette· Gönüller 

DiKT ATÖR NAMZETLERİ 
• 

Hemen her mem 

Faşist artile i 
lkti 
ma 

ar me ri e al
·çin başlar1 d ki şefleri

• 
1 

le ha eketege mişbul~nuyor 

Parlamentoların anası say lan lngi te- _ 
rede Faşistler gelecek 

intihapta namzet çıkaracaklar 
Faşist Yunanisfanda 

l..ehiıtanda faJiıt idareyi eline 
alan Mareşal S migli 

B rükseldc iki gün evvel yapılan 
kısmi intihapta faşistlerin lideri o
lan Degrel kahir bir ekseriyetle 
mağlup oldu. Demek ki Belçika
lılar başlarında bir diktatör -iste
miyorlar. Fahat hemen hemen yer 
yüzünde bütün memleketlerde pey
derpey diktatörler türemektedir. 
Şimdi de sıra Lehi tana geldi ve 
Mareşal Ridz Smigli ortuya çıktı. 

Fakat bunlar muvaffakıyetle iş 
başına gelmi) ve memlekHfürini 
de kendi kanaatlerine göre, yine 
muvaffakıyetle idare eden insan • 
1,., rri1t'. 

~ - --

Biz bunlardan bahsedecek deği
liz. Bizim bahscdeceğimız bir çok 
memleketlerde dıktatörlüğe heves 
edenlerdir. 
Meesıa bunlardan ilk defa Bel-

cikadaki Lcon Degrcl'i ele alalım: 
• E'u zat 30 yaşında bir gençtir. Es
mer benizli, parlak gözlü ve kuv -
vetli bir hatiptir. İkna kudretı sa
yesinde aşağı yukarı yüz bin ki -

şiyi arkasına toplamıştır. 

Belçikada bundan başka karar -
rahın Liycj şehrinde kuran Pol 
Hurnacrt isminde bir avukat daha 
vardır ki, bu da 50 bin kişiyi ba
şına toplamış ve cmilli lcjiyon.u 
teş'-'il etmişfü. Bu zat sınıf mü -
cadelesini ortadan kaldırmak is -
temektedir. 

~·(-lçika1ı ü~Uncü faşist lider d: 
Joı is Van Severen isminde biri -
sidir. Bu zat muazzam bir hulya 
pe~indedir. Burgonyadan, Fransız 
Flandr'mdan, Bclçikadan ve Ho
larırladan mürekkep bir imparator
lu·~ kurmak sevdasındadır. Fakat 
Van Severen şimdilik Holanda, Bel
çika, Lüksemburg ile iktifa etmek
tedir. Partisinin altımeti de dişli 
çark, S'lp-:ın :-::ürPğ: ve k:lıçtır. Göm
lekleri de koyu yeşildir. 
MİLLET MECLİSLERİ'NİN ANASI 

OLAN İNGİLTEREDE-
Fattil. parlamentoların anası sa

yılan İngiltere bile bu cereyandan 
kurtulamamıştır. Bugün İngiltere
de iki, Kanadada bir diktatör nam
zedi vardır. 
Bunların içinde en tanınmış olan 

191 <ı senesindenbcri politikaya ka
rışmış olan Moslcy'dir. Terhis e -
dilmiş genç bir tayyareci zabiti o
lan bu zat, muhafazakar mebus o
larc:k Avam Kamarasına seçilmiş
tir. 
~onradan amele partisine iltihak 

etmiştir. Oradn da çok kalmamış, 
Musolininiıı İtalyad'aki muvaffo 
: ıyeti üzermc cİngiliz iaşistlerl bir
liği. ni tesis etmiştir. Bunlar da 
kara gömlek giymektedirler. 

\ıfoslev'in filrir1eri bilhassa gene-

euy·~ a te 
Türk Bahriyelileri 

Nasıl döğüştüler 
•~un11uunnuuuuuuunuuıuınuıınuııuuuuı1111ııuıı111111uu1111111ıuntu11nuuıtuıu11uu11.1111111111uuıuı11unıuı11uı11u11111unu 

Tefrika No. 13 Yazan: Z ek i Cemal 
fara verilen hnrekat emri şu idi: 

EMİR SURETİ 

l - Düşman hakkında rnhimat: 
Karadeniz Rus dontınmasının bir 

baskın yapmak tasavvurunda bu
lunduğu alınan müteaddit haber • 
lerden anlaşılıyor. 

2- Maksat: 

Rusyaya karşı şiddetle ve kuv -

vetle muhasamata başlanacaktır. 

Harekatı harbiye başlarken evve -

la Rus kuvvayi harbiyesi imha edi
lecektir. 

İkinci derecede harbin idaresi 

için mühim olan Rus devlet ve şir
ket emval ve emlaki harp için ka
bili istimal olan ticaret gemileri, 

bitaraf olanlar hariç olmak üzere 
imha yahut zaptedilecektir. 

3 - Tarzı icra ve tatbik: 
Hücutn birdenbire ve mümkün 

mertebe ayni zamanda olmak ü
zere muhtelif yerlerden icra edile
cektir. 

Amiral gemisi, mayn gemisi Ni
lufer ve iki torpidobot ile birlik -

te Sivastopolu Midilli ile Berki 
Satvet ve Peyki Şevket gerçi Bo

ğazı Novorosiskiye, Hamidiye Kı -

rım cenup sahiline, filotilla komo

doru iki torpidobot ve Samsun rna
yn gemisile Odesaya hücum ede -
cektır. 

Peyki Şevket Varna - Sivasto
pol kablosunu kesecektir. 

ayn bir Faşis fırkası var 
lik arasında yer tutı:rıustur. Bu 
yüzden kara gömlı?klilerlc komü
nistler arasında bir <'Ok çarpışma
lar da olmuştur. Önümüzdeki İn
giliz intihabatında Mosley kendi 

partisi için nLımzetlcr ilan ede -

ecktir. 

Bır de Arnold Lis isminde başka 
bir faşişt şefi d:ıha vardır ki, o da 
Bitlere bayılmakta ve hatt.a ga.. 

1 

lnalı haç işaretini kullanmaktadır. 
Kanadada da Adriyen Arknnd'in 

]i•Jcri bulunduğu bir cHristiyan SOS· 

yalist partisi vardır ki, Kanadayı 
'fnşist bir millet haline getirmek i
çın Fransııı: lisanile mücadele et -
mcktedir. 

İSVİÇREYE GELİNCE ... 
hviçrede bir cMilli isviçre cep

hesi• teşekkül etmiş bulunuyor Bu 
partınin lideri olan Hen'in veci-

ze;i şudur: .Birimiz hepimiz içln, 
hepimiz birımiz için.> 

Ilu parti iki yevmi gazete ve bir 
çoı: bro;ürler çıkarmakta. miting
ler tertip etmekte ve akid(!sini her
kcsn kabul ettirmiyc çalışmakta - • 
dır. 

Bundan bac:ka bir de cNasyonal 
Sosyalist İsviçre amele partlish 
VG"ı·dır ki, Hitler'in ideolojisinden 
ilham almaktadır. Bu parti 1933 de 
kunılmuştur. Temiz kanlı İsviç -
relilerden bir halk hükumeti mey
dana çıkarmak istemektedir. Ya -
huc.Herin ve farmasonların düşma
nıdıı. 

Bundan başka bir de İsviçre fa
şi:ıt federasyonu vardır. Bu parti 
de şimdiki parlfımerlto sistemi ye
rfııP. korporasyonlar miimessillerin
dc!'l mürekkep milli bir konsey ve 

,Detıamt 6 ıncı saqf adrı' 

Musıert Hın Furugarcl 

Odrı/fi Kisling Mosleq 

Birinci gün: 
Hücuma ayrılan gemiler kö -

mürlükleri dolu olduğu halde Ka -
radcniz boğazından cıkacak ve bu
raca müşterek talim sebep göste
rilecektir. 

İkinci gün: 

~efor iktisadi surette icra edile
cek, torpidobotlar mümkün mer -
tebe yedeğe ahnacaktır. 
Ü~üncü gün: 

Emrolunan yerlere fecirle bera

ber hücum ed:ilecektir. Hücum -
dan sonra ·.kruvazörler kruvazör 
muharebesi yapacak ve mayn ge-

mileri torpidobotlarla Kaı;-adeniz 
Boğazına avdet edeceklerdir. 

4 - Karadeniz Boğazının mu
hafaza ve himayesi: 

Hattı h:ırp zırhlısı Turgut Rı>i:;, 

Barbaros Hayrettin, Burak reis 

gambotu, iki torpidobot Karadeniz 

Bocazına düşmanın mayin dök -

mesine mani olmak ve taarruzdan 
dönecek gemileri karşılamak üzere 
Bo;!az ağzında kalacaklardır. Bun -
lnr hafif düşman kuvvetlerini tu-

tacak, faik kuvvetleri mümkün 
mertebe tevkif edecek, torpidobot
Jarla icabında düşmana hücum ede
ceklerdir. 

Ceride bırakılnn bu kuvvetler 
komodor Arif Bey (Paşa) ve Fon 
Külvcrt'ten talimnt alacaklardır. 

Telsiz idaresi: 
Anadolu Fenerinden 15 bahri M. 

zakta hiç bir gemi telsiz veremez. 
(Yalnız emir gemisi davet edilirse, 
yahut düşman kuvvetlerinin gel -
di {i kat'i surette tesbit edilirse 

mti::tesnadır) Eğer Amiral gemisi 
bir telsize cevap \'e~emeıse bu tel
si~ daha şiddeUi o1arak yekdiğerini 
müteakip üç defa tekrar ed'ilmeli -
dir. 

RUSLAR 1NTİKAM ALMAGA 
HAZIRLANIYORLAR! 

Devleti Aliyei Osmaniye de ni

I'.oyet Alman, Avusturya, Macaris

tan saflarında İngiltere, Fransa ve 
müttefiklerine meydan okumağa 
başlamıştır. 

İstanbuldan sefirler gitmiş, hat
ta Osmanlı donanmasındaki İgiliz 
mütehassıslar heyeti çekilmiş, ni-

Yataktan kalkar knlkmaz kendi
sini balkona attı. Dağınık, kumral 
saçları, çıplak omuzlarına hafif bir 
örtü vazifesini görı.iyordu. Ta!Jı bir 
ilkbahar sabahının çapkın rüzga -
rından açık göğsüne kurumak için 
kollarını çaprazlamış, dirsekl<>rini 
de balkonun kenarına dayamış, göz
ler1Je komşunun b'lhçesinde b!r şey
ler arıyordu. 

Ahmet bahçede eski bir iskemle 
yi tamir ederken kulağını okşıy.an 
ince bir kadın ök:;ürüğünün ikazı 
ile evvcıa elindeki keseri bıraktı. 
Sonra yavaş yav:ıs başını yukarı 

kaldırarak komşu yalının geniş bal
konuna yan gfü•Je baktı. Belki sı

kılganlığından, belki de du;duğu 
tatlı zevkin tesirile yüzü kıpkır -
mızı olmuştu. O güya tekrar işine 
başlamış gibi keseri eline alcı, fa
kat gözlerini de balkondan ayırmı
yarak çalışmıya başladı. 

Nihayet on beş gün sonra konu
şabildiler. Biribirlerine kar~ı öyle 
derin muhabbetleri vardı ki .. 

Pervfo çok güzel bir kızdı. Ko
yu kestane renkli iri, parJak göz -
leri ve bu gözleri çerç-eveliyt>n u
zun, kıvrık kirpikler bütün kalb -
lcri aşk ateşinin sarhoş edici ışığı 

etrafında serseriyane dönen 'l)'r za
vallı pervane haline getirecek ka
dar şahane idi. Tanrının özene, be
zene yarattığı kusursuz bir vücu
dun bu şuh sahibesi nasıl olur da 

komşunun uşağını çıldırtmaz, pe -
şinde saatlerce koşdurtm.az, ona 
dilinin döndüğü, gücünün 1 .·ttiği 

kadar aşk nağmeleri söyletmezdi? 
Ahmed de pek yabana atılacak 

delikanlı değildi. ideal bir erkek 
tipi: Uzun bir boy, geniş omuzlar 
bunların üzerine mükellef bir t?n-

se ile yerleşmiş güzel ve vakur sa
rışın bir ba~. Bazan muşfik ve ha
zan mütehakkim bakışlar. Kendi -

sine en büyük bir mümtaziyet ve
ren vasfı dcı evin genç bayı Server 
Nabiye tıpatıp benzemesi idi. 

Server Nabi kendini beğenmiş bir 
genç. Hukuk Fakültesi birinci sı

nıfında üç sene döndükten sonra 
tutunamıyacağını anlıyarak hiç ol
mazsa bir doktora sahibi olmrık ga
yesile Avrupaya gitmiş, fakat onu 
da hecC'rcmivcı ek ecı ive dönmüş -

hayet İngiltere devleti d~ İngiliz 
tezgahlarındaki; Türk milletinin 
dişinden, tırnağmd::ın ıırttırchğı 

p:ıra ile sipariş ettiği gemileri de 
müsadere etmişti. 

Artık harbin h(•yccanı başlamış
tı. Memlekette ilfııı edilen feferber
lik ile yı;:diden yetmişe kadar her
kes askere çağrılmıştı. Karadaki 

kuv\·etlerle beraber deniz kuvvet
lerimiz de Akdeııizde, Karadeniz
de, Çanokknlede Türk namusu i-

' çin, Türk asaleti için dövüşmeğe . 
hazır emir bekliyordu. 

Süve,Y.ş kan-alında .. Bağdad P.'l

hesinde .. Kaf~asın karlı dağların -
da nihayet Avrupa ile Asyanın ki
lidi olan Çanakkalede Türk namu
sunun timsali olan ny yıldızlı al 
bayrak dalgalanıyordu ... 

İlk vuruşma Ruslarla olmuştu .. 
Bjr gün içinde dört büyük limanı
nı mahveden Türk donanmasm -

dan Rus donanmasının intikam al
mak için gelmesi gayet tabii idi. .. 

Acaba Rusların buna cesareti 
var mıydı?. 
Rusların o günkü haleti ruhiye-

irleşince 

tü. Ahnı:edin Server Na~i _ne~ 
çok iyi idi. Bir arkadaş gıbı s t 
konuşurlardı. Hatta arada Sl ~ 
Server Nnbi elbiselerini .Ah ( 
giydirir ve iki ikiz kardeş gib• 
miyc çıkarlardı. S' 

Pervin de evin genç bayall• 
mahat ile bir hizmetçi baY0~ c 
değil, candnn iki arkadaş gi~1 

dan konuşurdu. İkisi de aynı > 
ve ayni güzellikte idiler. Sef11 
bu yalıya taşındıkları giindef ş 
Sen·er Nabi ile sevişiyordu. 
nedense altı aydan beri bu 
y b" t"" ı ·· t OJ1Lll' gn ır ur u ısınamamış ı. ..-
rı frcnkçe, yarı türkçe konı.ı~ 
Jarından sıkılıyordu. . Jı 

Pervin ile Ahmet bahçcnıı1 

d k . k"" · · da ı;ıı cun a ı rumesın yanın 

tular. Server o akşam coşrnııs 
yün duygularını nnlatmıya ~Jıı, 
mişti. Evvelfı Pervinin eııcrıl' 
knfadı. Sonrn Server Nabidcfl ev 
rcndiği Fransızca kelimelerle. 
leler yaparak söyledi, söyied• 

··.,Jtf SonrnJ>ervin üzcrınde so 
tesirini anlamak için scvgil ~ 
y!iziine baktı. T.f nreketten pc\ t 
nun görünüyordu. Artık c;~ V:
bay kadar yüksek savişeccktı 
ma Fransızca konuşacak ,,e }~; 
sin kalbini böylelikl" ' ~ 
bağhyacaktı. 

1 
Fakat ah ne olur-du .. sı d •1 t 

dm böyle fransızca keline~~ 
m!yen bir hizmetçi kız yer1~1 
zel Semahat olsaydı. Kiın blkJ 
bu güzel cümlelere nasıl J1l'J 

le ederdi ~· 
Bir an düşündü. Evvelfı ı.ıŞ9 /l 

sonra Ser-.rcr .Nabi gi5züııün ° r 
gddi. Boynunu büktü. Tel<~: 
cahil _sc\·gilisile meşgul olrn1: iJ 
ladı. Iki gccP sonra buluşrna1' 
ayrıldılar. ~ 

Ahmet ertesi günü Server ır 
öğrettiği fransızca kelimeler 1 
sıl ilanı aşk ettiğini bol bol 811

\ 

Server Nabi her nedense pc1 :~ .ı 
çok alfıkadbr oluyor, onuJ1 . pJ 
dısı ge\erken daima gözlerl . ,or 
lıyordu. Yoksa Pervini scvı) 
du? ~ 

Ahmet buna fötimal verJ11 ~ 
- Her halde dedi Sct\ret <C; 

' ' "Jl ı · 
beni çok seviyor \'e onun i;1~J:~ 
\'inle bu kadar yakından n / J 

( Deuam t rrlfmcı snıı 

sini anlıyabilmek için ~aı.w; 
yazdıkları bir f!lakalcyi o~~ 
Kırımda intişar eden Tc ıı9 

gazetesinde (Türk dona11J111c\ 
Rosuye Sluvonun telfışı) set ıj\' 
sı altında çıkan maknlcdC 

·ı·vor· donanmrunndan bahscdı ı. et 
Bu gazetenin Rusça gııı ı ~ 

tercüme ederken kullandlğ~eP 
!eri de aynen ipka edercl<. 
raber makalesini okuyalıJJ1· 11 l· 

- Karadeniz donanmasıfll ~ı11 
1916 seneleri zarfında acclC ati 

vetlendirilmesi için devlet 11c' 
sından 100 milyon ruble ~!~ 
clilmesine dair dumaya vcfl""'ııt .. nıı:ı--
lan kanun layihası mu (' 
(Rosuye Sluvo) cenapları 

11
1 

kuvvetlenme) serlevııası ~i 
d . •ot 

yazdığı başmakalede ı) ıı1' 

cBizim Karadeniz doJ1~J1 ,,t \ 
§.imdiye kadar hiç eherrı~:\ ı 

·1 . ·a b" o\l' n meyıp ona a eta ır 

gibi bakılıyordu... 0ıı ~ 
Japon muharebcsindeJl td 

nelik bir müddet geçtiği 1~.~ 
radcniz için nncak şimdi tl 

c;tJ!• 
nın inşasına başlanıımı') ıı 

(Deva11ıı 
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İrmi beş sene evvel bugün Mektup r 

Titanik vapuru batmıştı 
- ·-

Milano postahanesinde mektup • 
lan tasnife memur heyet bir gün 
gelen zarfların arasında şu adrese 

• yazılmı~ bir mektup bulmuştur: 

.cenneti alada Hak teala hazret .. 
}erine> 

Heyet şaşırmış ve mektubu aç • 
m1ya karar vermiştir. Mektupta 
zavallı bir adam, bir yangında bil· 
tün emlakinin kaybolduğunu ya
zarak, Hak tcalfı. hazretlerinin ken
disini fcJakcttcn kurtarması için 
bin liret ihsan etmesini yalvar • 
maktadır. 

Posta idaresi bu orijinal mektu
bu hayır cemiyetlerinden birine 
gönderıl1€yi muvafık bulmu§tur. 
Mtktubu alan hayır cemiyeti iıu 

adam hakkında tahkikat yaptır • 
mış ve doğru söylediğini anlıya • 
rak, posta ile kendisine 500 liret 
göndermiştir. 

Bır kaç gün sonra mektupları 
ta<;;nif heyetinin eline yine Allaha 
yazılmış bir mektup geçmiştir. He
yet bu mektubu da açmış, bundan 
ew~lki mektubu gönderen ayni zat 
Ölduğunu görmüştür. Bu zat mek
tubunda Hak teaHi hazretler:nc, gön 
d~t diği ihsandan dolayı teşekT~Uı: 

et•nekte ve şunları ilave etmekte
dir: 

cFakat posfJlhaneden 500 lh•t, 
~ani talep ettiğim mikdarın yarısı
nı verdiklerini arzederim. Bunun 
için zatı barinizden ilahi atiyeier~ 
bile çalabilecek tıynette mütevas
sıtiardan korunmanızı rica ede • 
ı·im. 

l 
• ... 
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Dünyada kötü bir kadından daha 
büyük bir fenalık olamaz. iyi bir ka
dından daha buyük iyilik olamaz .. 

Öripid 

zikleri vardı. 
Aradan çok geçmeden Av~ bir 

çocuk doğurdu. Ondan eV\·eı de Ko

casından iki çocuğu vardı. Yeni 
doğan çocu~ büyüdükçe değışmi
ye başladı. Adeta maymuna ben • 
ziyordu. Öteki kardeşlerinden bam
başka bir mahliık kalıbında büyü
yüp gidiyordu. 

O zaman Ayşenin, yanlışlıkla bu 
insana benziyen maymunlardan bi
rinin inine ve eline düştüğünü ve 
bir hafta sonra kaçıp kurtulmıya 
muvaffak olduğunu anladık. 

Yürürken, bir müddet sonra hay
(Devamı 6 ncı savradaJ 

Fr•nsız aliminin A/rlkada bulduğu Maymun - ltııln 
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Giizel Tunanın füsunlu 6ahiileriode şirin Zlştevu kasabası... "B~rada 
y~yao Türk münevverlerinin ekserisi, komitacılarm zorbalığı yuzunden 
ı-.oayurda gelmişlerdir. Rc..simdc, Tuna, n Tunanın ötesinde Romanya 
sabıllerindeki söğütlüklcr g-öriilmektcdir. 

yüilerce bin ton ağırlığındaki yük- ı ___ Y_a_z_a_n_:--------ı 
sek kubbe kilisenin içindeki bin - M. Necmeddin Deliorman 
lcrce insanın üzerine çöktü. Sofıadıki (Dtıl\orman) •• 

ı3u, dünyanın hiç bir yerinde gö- gaz.eteal aahlp ve baımı.ıhann 
rülmcrniş bir vahşetti. Ağır taş 

bloklar, molozlar, kalın direkler 
ve demirler, kadın erkek, çocuk, 
);lzlcrce kişiyi, üzerlerind'en si -
lin~ir geçer gibi ezmiş.. beyinleri 
patlıyanlar, kafaları kopanlar su -
ı·atlarından knnlar akanlar istif 
}ı.ıl•nde birıbiı lerinin Üzerlerine yı 
kılarnk derhal ölmüşlerdi. 

Kilisenin içi ve <hşı kanlı bir 
mnhşc:re dönmüştü. Ben, başım • 
dan yaralanmış ve ayakta duramı· 
yarak bir halde olduğum için kı

zımla karımın akibctile fazla meş
gul olamadan hastahaneye kaldı • 
nlmıştım. Herkes ~aşırmıştı, kimin 
ölüp kimin kaldığı ve kimin has
ta:ıt:ye kaldırıldıgı ınalüın değil

di. Hastahanede gözlerimi açtığım 
ıaman karımla kızımı sordwn?. ha· 

Komitacılık zihniyeti yuıuııden 

\•atanlannı ve bir milyon Türk kar-
1 

deşin Bulgnristanda terk ederek 
anayurda göç clmeğe mecbur olan 
Bulgaristanlı Türk münevverlerin· 
den: 

Yukarıda soldan sağa : Hariciye 
nezareti mcmurlarındao, clyövm 
Hamburg konsoloshanemiz Kan• 
.aları ô.n~r L:if u, ikinc•, Ankara. 
da gazeteci Ahmet Alman, üçüncü 
Ankarada matbuat umum müdür· 
lüA'ündc Adem Ruhi, dördüncü, 
Bulgaristanın Hasköı kasabasında 
(Turan) cemiyeti reisi Mahir Yıldıı. 

fil' yaralı olarak kurtulduklarını 
söylediler .. Sevindim.. Cehennem 
makinelerinin patlayışı bütün Si>f
vavı sarsmış, halk, serseme dön
~1~ştü. Kimlerin ankaz altında kal
dı~' ve kimlerin kurtulduğu ma -
Ilım değildi. 

Bu, öyle mahirane bir planla 
tertip edilmiş bir suikastti ki, üç 
yüz kişiden fazla insanın canına 

kıymış ve ôlenlcr arasmda yirml· 
dc'l fazla meb'us bulunmuştu. Fa· 
kat, bir kaç gün hastahanede kal
dığım müddet zarimda beni arıyan 
kimse yoktu. Kızım ile karım kur
tulmuş olsalardl, tabii beni gelip 
anyacaklardı. Başımda beyaz sar
gılarla hastahaneyi terkedip evi 
m~ gittim. Evimin dış kapısında a. 
sılı bir (nckrolok) gözüme ilişince, 
beynimin orta yerinden ikiye ay 
rı1iığını hisseder gıbi oldum. 

Bu matem kağıdında karım ile 
kızımın öldükleri yazılı idi. 

J"ı.pının önünde gö.,Jerimin kd 
rarciığını ,.e yere yıkıldığımı biU
yorum. İki saat sonra kendime 
geldiğim zaman yanımda kızkarde
şimi buldum. İşte o günden bugü
ne kadardır ki diyar diyar dalaşı-
yor ve kendime teselli arıyorum. 

Milanof yine ağlıyordu. Zavallı 
dostumun komitaların fenalıkların
dan canı yanmıştı. Bu yanık can, 
ancak mezarda şifayap olabilecek
ti. 1',akat .. Kilisede bombalar put· 
ladıktan sonra, o gece, Sofya ici'!'I"!.: 
komitaların neler yaptığını ba • 
na Sofyada Dunaf sokağındaki 48 
numaralı bir evin sahibi olan ih· 
tiyar bir Bulgar kadını şöyle an· 
!atmıştı: 

Oğlum, ihtiyat bir yüzbaşı idi. 
Kereste tic:ıretile meşgul oluyor· 
du. Solcularla bir parça münase
beti vardı. Bır gece onun dostla • 
rından iki kişi eve geldi, alıp gö· 
türdüler. O gün bugündur biricik 
oglum meydanda yoktur. Bazılar1, 
kalirüfcrin içine diri diri atılarak 

yakıldığını, bazıları kafasına a· 
ğır demirlerle vurularak öldürül· 
düğünü, bazıları da başka bir hiı· 

kümete firar ettiğini söylediler. 
Seneler var ki, kapının zıli çalın -

sa oğlum geliyor zanneder, yll • 
reğimi yerinden hoplatırım 

Kapımın önünden bir kuş geçse, 
oğlumun ,sesi g<!liyor zannederim .• 
1-,akat .. mrede? .. (İsvcti Nidela) ki· 
lisesinin bombalarla tahrip edil • 
diği güııün gecesi evinden alınıp 
kayıplara götürülen yalnız benim 
oğlum değildir. 

(Bezi3ledno İsçeznal) izleri kay
bolanların anneleri olan bir çok ih-
tiyar kadın ile erkeklerin dul ka • 
lan karı ve öksüz kalan yavruları 
bir birlik meydana getirdik ve hü
kıimete müracaatla, evlatlarımı • 
zın bulJnup m<?ydana çıkarılmala
rını istedik.. istiyoruz.. bekli • 
yoruz amma .. giden gelir mi .. 

(Devamı var) 

Bulpriıtanıo (Tatarpaznrcık) kasabasından bir görünü~: . 
Pazarcık Türk rençlerinin hemen ekserisi anayurda göç etmı~lerdır. 

Bu memlekette kalan milyonlar deterindeki vakıf mülklerini Türkün 
düşmam yobazlar yeyip içmektedirler. Pazarcık kasabası Trakya 
komitalarının faaliyette bnlundukları çok rüıel bir memleketti. 

( 4 ilucıl soy/ad'ln Jetlam ) 
kantonlardan mürekkep bir a an 
meclisi talep etmektedir. Bunlar dn 
kara gömlek giymektcdir~cr. 

C HiKAYE 

Gönüller 
Birleşince 

1
1
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YUNANİSTANDA BiLE .. 
•· f sıs· • bir Yunanistan bugun a.. " 

İnemlekcttir. 'Öyfo old\ı~ halde, 
burada yine fn~ist bir fırka mev· 
cuttur. Yorgi Merkuris'in idare et· 

(Dördiin-;ı1 sayfadan datıam) 

oluyor. Sonra Semahati goz önüne 
getirdi. İçinden: 

_ Ben dedi, nasıl onu ~e\'iyoı· • 
sam, o <la Pervini sevebilir. Fakat 
o mağrur Server Nabi, asla, a!'\a 
hi7metçi bir ktzı SCVC'mcz. 

H ikmet pehlivan kıvrak b i r sesle (Hacı 
Bulut) destanını okumaya başladı: _ "~a
pendım orad a yüz üstü gayru keslldı 
· dizimde tibü tevanım!,, 

t··,ı bu fırkanın adı r:Yunau Nas• 1 
~ -

vonal Sosyalist. partisidir. Bu gun 
Geneı-al Mctnksas'ın politaka-:•na 
müzaheret ctm~ktcdir. 

••• 

Bu partinin şefi şöyle söyler: 
_ 1935 de mc~ruti idare mev

zub:hs olduğu zaman, biz kra1lı· 
ğın iadesine taraftar olduğ!lffiuzu 
söyledik. Şimdi krallık iade c~il • 
m'§ıir. Kralımı7, memlekc.!io.~ı~:.r . 
ve ihyasının padamcnto rcJımıle 
temini kabil olamıy:tcağını anla • 
mıs ve onun ta,·siycsi ,.c General 

Randevu gecesi Server Nabi Ah· 
metle yakından alakadar oldu. Sa<;· 
larını taradı. Kendi elbiselerini, 

' avakkaplarım giydirdi. Yaka ve 
k;·avatını taktı. Bu gece Ahmet 1 
Server Nabiden farksız olmuştu. 
Kim bilir Pervin bu kıyafetle ken-

1 
clisini ne kadar sevecekti? 

M~taksas'm idaresilc antiparle
manter bir rejim tesis edilmiştir. 
Hükumet, part.imiıJn programına 

benziyen bir programın tahakku • 
kuı\a çalısm:ıktadır. Eğeı· hüku • 
me~ mesaisine bizim de iştirfudm~
zi isterse, biz de maalmemnuniye • 
istirak ederiz. 
• YA MERKEZ! AVRUPA? 

Merkezi Avrup:ının kaynaşmala· 
n içinde Roma ve Berlin'in ideo· 
lojileri hazır bir neşvünema z 'mi .. 
ni bulmustur. 

Roman;•ada profesör Kuza'nın 
cl\Ii!li Hristiyan• partisi vardır. 
Rumen nazırlarından Dl.ıka'yı öl· 
d:iren Kons1antinesko'nur mensuıı 
olJuğu meşhur cDemir muhafızları 
ır, ara sıra kendılerini hatırlattık· 
lnrını biliyoruz. 

Demir muhafız teşkilatı, Muso
lininin milisleri örnek ittihaz edile
rek, 1928 de teşkıl edilmiştir. Ve· 
ci~si şudur: cHer şey vatan içln.~ 
İspanyada ihtilal s:ıklıktan sor.· 

ra, bu pa1·tiye mensup olan bir çok 
g0 nc)cr Franko ordusuna ilti'b.lr 
<?tm~k üzere İspanyaya gitmiş • 
!erdir. Hatta partinin ikinci reisi 
Avukat Motza ispanyada bir rnu • 
harebedc ölmüştür. 

Çekoslovakyaya gelince, orada 
da General Gajda bir kaç sene ev
vel cNarodni Obck Faşistika> par
tisini kurmuştur. Bir çok belediye 
meclisleri şimdiden generalin e • 
lindc bulunmaktadır. Parti İtalya 
ile mukarcnctin ateşli bir tarafta
rıdır. 

Gecenin koyu karanlığında sa
hil boyuna indi. İşte sevgilisi ken• 
disini bekliyor. Yan yana geldiler. 
Ne o? o da tıpkı Semahate benze· 
miş. Boktı, bir kere daha baktı. A
man!! yoksa yanlış mı görüyordu? 
Bu, Semahat kıyafetinde l'crvin 
değil, Semahatin ta kendisi. Artık 
dünyalar onun olmuştu. Belki ka
ranlıkta kendisinin Ahmet olduğu 
ım farketmez de aylarclanberi kal-
binde beslediği bir aşkın ateş;ni bu 
vesile ile bir derece söndürmüş O· 

lur. ~ 

Hiç konuşmadan kol kola koru -
luğa girdiler. Saatlerce hi~ kcınuş
madan seviştiler. Karşı sahilin sırt· 
larından kendilerine doğru ağır a
ğlr yürüyen ay, Ahmedi hiç kor • 
kutmadı. Kendi kendine: 

- Artık ölsem de esef etmem. 
Değit mi ki, Semahatle başbaşa üç sa• 
at kaldım, vız gelir bana ötesi. Kovu• 
lacakmışım,ne :ıarar.dedi ve Semahati 
koluna takarak yalılarına doğru 
yollandılar. Ay, etrafı bir gün ka· 

dar aydınlatıyordu. Artık tanıma -
masına iml.:an yoktu. Sahil kenarı· 
na oturmuş bir çiftin yanlarmdan 
geçiyorlardı. Ahmet bu tath tatlı 

sevişenlere gururla bakarken. bir
den bakışları değişti. A n yoksa bu 
kız Pervin mi? Durdu. Ay ışığının 
paı lattığl bu çehreleri tetkik et • 
miye koyuldu. Semnhat te hısusi 
bir dikkatle onları süzüyordu. Fa· 
kat Pervinin yanındaki bu pis he
rif de kim oluyordu? Onlara doğru 
yürümlye başladılar. Bu çiftin yan
larına geldikleri zaman onlar da a
yağa kalkmışlardı. Bir an dimdik 
duran dört baş biraz sonra Ön" dü~
tü. Çünkü Ahmcdin karşısında 
Pen•in, Scmahatin karşısında da 
Ahmedin elbiselerini giymiş Ser· 
ver Nabi duruyordu. 

!1:vcç'e gelince, Bırger l'urugard 
isvcgte bir faşist lıükümctinin ba
şına gelmek istiyen namredler • 
den biridir. 1sveçte ııasyonnl sos· 
yallst hareketi 1924 de başlamıştır. 
Parti, ziraat işlerini başta tutmak
ta ve İsveçlilere toprak sevdiğini 
temin etmek istemektedir. Şehir -
lcrdeki işsizleri çiftçiliğe tesvık ct
mektedrl. 
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1 
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Bir müddet sonra Furugard'a bir 
rakip çıkmıştır. Lindolm ismini ta
lilY&n bu zat da gamalı haç takmak
tadır. 

Norveçteki faşist partisinin alU • 
mctt h'1rmızı zemin üzerine altm 
har,.tır. Partinin şefi olan Kis • 
Iing Norveç'i hristiyanlaştıran krat 
mukaddes Olnv'm bayrağından al
mıştır. Yani partisi için Norveç 
milletinin uzak tarihine kadar el 
atmıştır. 

Danimarkada da üç kişi faşizm 
idaresini tesis etmek gayretinde
dirler. Hitlcr daha iktidar mev • 
kiine gelmeden ev\'el, Danimarka· 
da süvari Binbaşısı Lembek ismin
de bir Führer namzedi vardı. Fa • 
kat partisi ikiye ayrıldı. tiçüncü. 
fa5ist partisi de 1926 da tesis edi· 
len cNnsyonal Korpest> dir. 

lrlandadaki General Oduffi'yi do 
elbet unutmuyoruz. 

Hulasa her memlekette faşist i· 
daresi kurup başına olurmıya nam· 
zed bir çok insanlar türemiştir. A
cabn buna muvaffak olacaklar mı? 
Mm.ollı1i ile Hitlcr de bidayette bir 
kaç arkadaşla işe başlamışlardı ve 
bugün em.ellerine muvaffak ol • 
muş insanlardır. Kim bilir, be&• 
bir gün onlara da sıra gelir. 

RAov_~ 
Ak~m n\!şriyalt: 
18,30 PlAkla d Rns musikisi, 19,30 

Berk ve arkadaşları tarafından Man. 
dolin orkestrası, 20 Nezihe ve ar
kadaşları tarafından Türk ınusikisI 
ve halk şarkılan. 20,30 Ömer Rı· 
za tarafından arabca söylev, 20,45 
Bimen Şen ve arkadaştan tarafın. 
dan Türk musikisi ve halk şarkı· 
Jarı, saat ayarı, 21, 15 okestra, 22, 15 
Aj~ns ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programı, 22,30 plakla solo. 
lar, ope ra ve operet parçalan, 23,30 
son. 

Bir yıl dönümü 
( 5 foci sayjaJa,. tlafıam ) 

s.o.s. 
ScrekC!t versin, vbpurun telsiz 

cihazı bozulmamıştı. İki radyo me
muru birıbirlcrine bakıştılar. Der
hal tahlisiye kemerlerini takma • 
rak, cihazın başına geçtiler. 

Gece saat ikide kaptan telsiz me
murlarına imdat i~~tretlerinin çe-. 
kilmesini emretti. 

Ta bir yer<lcn cevap alıncıya 

kadar ... 

İmdat işareti bir çeyrek saat de
vam etti. Yaralanan vapurun g}jv. 
desine sular bütün şiddetile hü • 
cum ediyordu. Ocaktaki ateşciler 
yukarıya fırlamışlardı. 

VAPURLAR KONUŞUYOR 
0,15 iki yüz mil ileride yoluna 

giden Provans vapuru cevap ver
di. 

t·,20. Ternöv'deki telsiz istasyo
nu imdat işaretini haber aldı. 

0,20. Çok açıktan geçen Munt 
Templ vapuru da işareti aldı. 

Telsiz memurları kazaya uğra
yan vapurun me\•kiini derhal i -
şare:ti alan vapurlara bildiriyor • 
tardı. 

O sırada vapurun kazanlarından 
biri patlanuştı. Diğer vapurlardan 
gelen telsizlerden bir şey anlamak 
mümkün olmuyordu. Artık ondan 
sıra ile bir çok vapurlar felaketi 
haber alnuşlar ve imdada· yetişml
:ye geldiklerini bildirmişlerdi. 

PANİK 
Vapurun içindeki yolcuların ha

lini tasavvur ediniz. Herkes gü -
vertcye fırlamıştı. Ortalık ana ba
ba gününe dönrnü~tü. Kimisi ana
sını, kimisi çocuğunu, kimisi sev
gilısinl arıyordu. 

Bir taraftan da sular mütcma -
diyı;n vapura doluyordu. Bir ta -
raftan da yüzlerce mil uzaklarda 
bulunup da felaket haberini alan 
yerine doğru çevirmiş bulunuyor
lardı. 

Vapurdan yükselen fcryad ve 
hıçkırıklar afakı sarmıştı. 

Saat 2,20 den şonra Tfümik ar-

Gtılatalı Hikmet pehlivan "1k 
sevdiği saunı çalıırlcen 

Dünyayı mantık ve felsefe zavi· 
yesmden görerek azır başlılık tas· 
lamak istiyen (Vasıf) adında üm.-
mi bir halk şairinin (Nasihat des
tanı) eski devrin (semai kahveleri) 
ile hnstahanlerde en çok okunan 
destanlardnndı. 

Halk in3nışlarmdan bahseden bu 
destanöa, İslitmi akidelerin bazı • 
ları incelenmiştir. On dokuz kıt'a
dan ibaret olan destanın içinde: 

Verir nasibini rezzakı alem 
(ictirmiştir seni dünyaya madem 
ı~;rsat var iken çalış be adem 
Tevekkül olup lütfü kas!ama! 
Gibi insana akıl öğreten, skolas· 

tik bir felsefe aşılıyan parçalar var
dır. Ve diğer kıt'alarında da ava· 
ma muaşeret fıdabı ,.e (marifeti 
ne!s) dersi vermek istemiştir. 
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Maymun· insanlar 
( S inci sag/ailan devam) 

vanım birdenbire durdu. Az kalsın, 
düşüyordum. Bir de ne göreyim? 
Otuz metre ileride, bir ağacın di

binde insana benziyen bir may • 

mun duruyordu. Kaçmıyordu. Fa• 
kat en küçük hareketimize dikkat 
ediyordu. Tehlike halinde hemen 
ağacın yukarısına tırmanacağı 

halinden anlaşılıyordu. 

Beraberimizde yiyecek getirmi~
tik. Uzaktan gösterdik. Evvela du· 

raklad'ı, biz yakla§tıkça o hiç kaç· 

madı ve en nihayet yanına vardık, 
yiyecek verdik. Memnuniyetinden 

cHu, Hu!> diye acaip sesler çıka
rıyordu. 

Resmini çektim, hatta sonradan 
kafa taslarını ölçtüm. Bu maymun 
insanın kollnrı uzun ve vücudü ol
dukça tüylüydü. 

Yerliler bu maymun-İnsanlara 

Azzo ismini vermektedirler. Azzo 
cGfizel, latif> demekmiş. Bu kadar 
korkunç bir mahlUka böyle bir i
sim vermek tuhafıma gitti. Artık 

Darven nazariyesine göre, insanla 
maymun arasındaki halkayı keş • 
fetmiştim. 

Daha çöle girmeden evvel, Atlas 
dağlarının eteklerinde işte bu çe
şit mahllıklar yaşamaktadırlar. 
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tık cevap vermez olmuştu. Karpat-

ya vapuru 15 Nisan sabahı kaza 

mahalline geldiği zaman, koskoca 

Titanik vapurundan, 15, 20 kadar 
tal;Usiye sandalından başka bir şey 
kalmamıştı. 

Titanik, denizin üç bin metre de

rinliğine inmişti. 

Gelen vapurlardan indirilen tah
lisiye sandalları denizde kalan ka
z<ız(>deleri toplanuya koyuldular. 
'105 kişi toplanabildi. Fakat Okya
nusun dalgaları geriye kalan 1653 
kişıyi de sinesine çekmişti. 

Vapurun süvarisi kumandan 
Smit, ise, kaptan köprüsünde. a
yakta olduğu .halde, vapurla be -
raber sulara gömüldü. 
Boğulanlar arasında bir kaç mil

yarder ve Amerika Cumhur Reisi 
Taft'ın yaveri de vardı. Vapur 
kumpanyasımn direktörü, iki ve 
üç yaşlarında iki çocuk kurtarıl • 
mıştı. 

Vnpur batarken yolcular: ·Alla
hım, sana yakın olalım• ilahisini 
söyliiyorlnrdı. 

(Yetmiş iki buçuk millet dcs -
tanı) adile anılan destan, a\'amı!l 
diinya Ü7.erindc c Y.etmiş iki bu
cuk millet. olduğu inancını kuv -
~~tlendiren mizahi bir m,m-:•·me
dir. Vıe destanda yetmiş iki bu
çuk milletin şiveleri taklit c-d.il -
rniştir. Bu arada, (Şirketi Hn~rıyc) 
ve bugünkü (Akay) m cerlcU ck
bcri olan (idarei mahsusa) hakkın
da o devir hakkının tclfıkki;ini gös· 
teren destanları da unutmamak ı:ı· 
zımdır. Bunlar da, mizah bnkım1n· 
dan hakikaten değerli şeylerdir. 
Şu kıt'ayı bir nümune olmak üıc~ 
re, aşağıya yazıyorum: 

(47) ile (48) bir yana yatıyor 
(19), (50) yi pe§ine takıyor, 
(49) (Moda) dan kömür alıyor 
Şirket de i§i anladı sonra! 
(Sivastopol destanı) da tarih, hn· 

masiyat ve bilhassa iolklör bakı· 
rnmdan çok mühimdir. 
Eski yıllarda, Külhanbeyi de -
ciğirniz sınıf 1 <h?stanların en ~.ok 
cinai vak'aları, feci hadiseleri soy· 
liyen kısımlarından hoşlanır, (sc· 
mai kahvelerj) nde ve hapishane .. 
!erde hep bu kabil d'estanlar oku· 
nurdu. 

Tambura ve bağlama çalmakta 
ve destan okumakta çok değerU 
J:ir san'atkar olan Galatah Hik " 
met Pehlivan diyor ki: 

- cRerek hapistanede ve geıe1' 
semai kahvelerinde sazıma kıvrale 
Mr ahenk verip Usküdarda öldil• 
rülen (Hacı Bulut) destanındaJd: 

Sürüne sürüne vardım item 
(Çolak) ın kahvesine ileri doğrı' 
Kapandım crrada yüz üstü. gayf1l 

Kesildi dizimde tabiL tüvanın! 
Okumıya başladığım zaman, din• 

liyenleıin hıçkıra hıçkıra boşandıJc• 
larını çok gördüm. Hele (Mektepli 
Atıf), (Yorgancı Sadık) destanla· 
rı, birer cinayet vak'asını göster " 
eliği için çek rağbet kazanımştl
(Yorgancı Sadık) destanını okut"' 
ken, biçareyi öldüren Hırvata kar• 
şı sonsuz bir kin bağlıyan omuz • 
daşlar, destan meraklıları, eski tu· 
lumbacı reisleri ateş püski.irUrler: 

- Lanet! 
- Allah belasını versin! 
~<'slerine, göz yaş1arı da karı .. 

ıırdı. 
Eski hapishanelerde, (destan)ı 

(mani), (semai) okuyup saz çala· 
ıak yapıla:ı eğlence alemlerini, btı· 
tün hapishanelerde yapmanın ifll. 
kanı yoktur. Benim, içeride bulun· 
öuğum yıllarda, hapishane bir ıs· 
l .. hhane değil, bir haşerat yatağı.
idi. Biraz azılı olup da mahpusW 
ra ve idareye kafa tutup kendini 
ı;:aydırabildin mi, on purasız oısa!lt 
içeride: 

- Bey gibi! 
- Paşa gibi! 
Geçinir, eğ\cnir, yaşar gict'r ." 

din. .Mahkumiyetini ikmal cdıP 
~ıkraken de cebinde bir hayli P3" 
ra bulwmrdu. O zamanlar, esrar 

h,·t 
satarak, kumar oynatarak, ka 
ocağı işleterek bir çok para kazsrı• 
manın yolu vardı.> . 

ı<ı.ı· Hapishanelerde ve semai \ c aes· ı .. nbeyi k;ıhvelcrinde okunan 
bı.I . 

tanlar, eski şeylerdir. Bunlar, lJ1' 
ı,üne kadar intikal etmiştir. 

.. h~ 
tarzda destan yazanlar bugun sr 
men hem.en yok gibidir. Hele ( ? 
(mani), semai), (koşma) okuY11 .. 

mıştır. Varsa da çok azdır. ıncrıı:
lılar, eski destancılar, eski dcst:ı.ı
lnrı evlcri:ıdc, köşe bucakta 0 r 

yup vakitkrini öldürmcktedir~W: 
Eski hapishanelerde olduğu gı ) 
tugün hapishanelerde (destıı~~ 
tmani), (semai), (koşma) oktl) ıfl 
saz çalarak eğlenceler yapmstl 

imkanı yoktur. 

• • • • • • • • .. ·(ili 
. ,.erı 

Eşkiya Mehmcdin emrı .. ıe -
geldi. Babacan Necmi (rast) u c• 

f11C; 
rinde karar kıldıktan sonra, 111ı 
hu~ iskenderiyeli Bediin dcstarı 
okumıya başladı: . ıtı 
1smim Bedi idi yaşım yirmı cı ı~t 
Telef oldum giıtinı destanını ~=&• 
Valdem de o gün mektup vol 0~ 
Bilmezdi bir evladı gitnıi§ bir !I pJ , 

Necmi okurken, gözler sula ' 
~ or, destanın feci ve acıklı ~el 
çaJarı bütün rin1eyi1:4llcri acı 
göz yaşlan döktürüyordu. f(.,-' 

Babacan Necmiden sonra,Jl,1": 
tarcı Mahmut, Burunsuz v"} 

(Devam• 
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1ii ........ l:rayır d 

Yezan : Edgar Valas 
Çeviren: Muammer Ala tur 

h n~ğe ' aha ortalıklarda gö • 
~ladığırn v?~it gelmedi. Evvela 

~ccburıy . ışı sonuna getirmek 
....._ li' Ctındeyirn. 

he.. lkaı adr · · · • , Sb:e esınızı vermezseniz, 
h> Sh/1

1asıı Yardım edebilirim? 
Qıt ır en..:ı•ıt.· · • 
ltıı- defQ \.U5ın1zı anlıyorum. 
l-' 8an1~ ~inirliliği bir tarafa bıra-

ilı>'""- , ~atdunın en b"" hğü. Ü .. "'§ olUr uyu n 
......_ ~ . sunuz. 

~el arıı ne 
,.._ t!n h~di Yapayım? Başınıza 
"il? "' se · · 

· ıçın oturup ağlıyayım 
b ........ s· 
a .. _ tıden b·· .. 

.ı --~ ı._ Utun istediğim (:py 
"'ll' ""'l'§ı ce t ·ı ,,_ , 

• n 1 nıen davranmanız-
'~ k teıı..1.L•• 

..-~ur ederim. 
~~Ce * ·4ııcı Yarısı Lo 

e11 biri , ndra nıahallcle 
nae P"rd ..... . ' ... esusunun ya-

-
kasını kaldırmış bir adam, bir evin 
duvarı boyunca bir gölge gibi kay
dı. Kolunu uzatarak, bir pencere -
nin kenarını yokladı ve bir z~rl 
buldu. Mütehassıs elleri zarfa do
kunur dokunmaz, Jçinde mektup -
tan başka para namına birşey ol
madığını anlamıştı. 

Biraz daha yürüdü, ileride bek • 
liyen bir arkadaşına mülaki oldu. 
Arkadaşı sordu: 

- Nasıl? Kafese girdi mi? 
Öteki homurdandı: 
- Daha bilmiyorum amma, dur 

bakalım! 
Zarfı açtı, mektubu okudu, de

diki: -- Şimdilik parası yokmuş. Fa-
kat tedarik edecekmiş. Bana yarın 

- Kaltak tuzak kuracak! dedi. 
Halbuki arkadaşı o fikirde de -

ğildi. 

- Tuzak kuramaz, diyordu, t:ıh
didimiz o kadar kuvvetlidir ki tu
zak kurmasına imkan yoktur . 

Öteki tırnııklnrını ısırmağa baş
ladı ve meyus bir halde başını sal
ladı: 

- Bu iş umduğumuz gihl çık -, 
madı, dedi, bahsettiğin binlere':! li
raların bir hnyal olduğunu şitv:di 
anladım. 

- Haydi canım, kendini üzme 
diyorum sana! Hiç olmazsa iki yü;: 
lira sızdmıcağımıza emin ol. 

Ertesi günü saat altıda koyu par
dcsülü, şapkasını gözlerine kadar 
eğmiş bir adam Oksford sokağının 
köşesindeki oıobüs durağında bir 
af!ğı, bir yukan dolaşıyordu. Elin-

7 - S O N T E L G R A F - 14 N la an "1937 

Fenlandga güreşleri münasebetile 

Güreş federasyonuna yakası 
açılmadık bir ders 

r-YaZan : 
L_~· Sami Karay!!_ 

* Sekiz kulüp turnuvası tertip he
yetinden: 

1 - Sekiz kulüp tarafından ter
tip edilen bir devrelik turnuvanın 
ikinci haftasına 18/4/937 Pazar 
günü Şeref stadında devam edile
cektir. 

2 - Umumi duhuliye (15) ku· 
ruştur. 

3-Program: 
Saha komiseri : Ahmet Adt?m 

Göğdün. 

Süleymaniye - İstanbulspor: Saat: 
12 Hakem : Burhan Atak, Eyüp • 
Beykoz: 13,40 Hakem : İzzet A -
pak, Hiliıl - Topkapı : Saat 15,20 
Hakem : Ahmet Adem Göğdün 
Vefa - Anadolu : Saat 17 Hakem 
Feridun Kılıç. 
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HASAN PEY· NİR MAYASI 
DÖrt damla peynir mayası dört damla su ile karıştırarak bir litre ılık bir süte dökülür ve yirmi dört saat bırakılırsa nefasetine doyum olmıyan çok leziz bir peynir elde edılir. Bilhassa koyun s ütile yapılırsa enfesi 

nefais olur. Şişesi 25, peynir yapanlar için büyük şişeler 36 • 60 - 80 • 100 kuruştur. Hasan Deposu: Ankara, lstanbul, Beyoğlu, Beşiktaş, E~ki~hir. 
~--------------------------------~----------------~--------------------------------------------~--~·--------------------------------------~-----------------~ 

-ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

• 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Posta kUlusu 1255 Hor.mobin) Galata, 1s .mbut· 

If.tanbul 4. cü İcra Memurluğun
darı: 

Mıstık'a 2650 lira mukabilinde 
birmci derecede ipotekli olup pa
rayil çevrilmesine karar Yerilen ve 
tamamına 5440 lira kıymet takdir 
edilen Kadıköyünde Osmanağa 

mahallesinde Yazıcı oğlu sokağın
ja eski 31 mükerrer yeni 27 numa
ra ile mürakkam hane evsafı aşa
ğıda yazılıdır: 

Bodrum kat: Zemini kırmızı çi
ni elan bir odn ve taşlık ve kömür

lük ve odunıuı·. bir helfı, zemini 
çini ve m::ıltı7. ocaklı hır mutfak. 

Birinci kat: Bir sofa üzerınde ıki 
oda zemini renkli çini tcrmozı -
fonlu hamam. 

ikinci kat: Bir ~ofa üzerinde iki 

oda bir hela. 
Üçüncü. kat: İkinci katın aynıdır. 
Çatı katı: Oda olmayıp bir ay -

duılık penceresi vardır. 

Hududu: Sağ tarafı Adil valid'csi 
hane ve bahçesi solu Maryunka'
nın arsası arkası Raife hane ve 
bahçesi cephesı tnrikıam ile mah
auttur. 

Sahası: Bına 62,30 ve bahçesi 26 
metre murabbaı olup mecmuu 88,5(} 
M. murabbaıdır. 

Umumi evsafı: Binanın bodı um 
katı kargir diğerleri ah;,w. p olup da
hili ve h::ırici kısımları kamilen 
yağlı boyalı ve rnuntnzamdır. Ar
ka tarafta bahçe duvarla muhat 
elektrik ve su tesisntı vardır. Bi
rinci kattan itibaren cephede "eh
lf'14?in vardır. İşbu gayrı me;ku
lün tamamı açık arttırmaya vaz'e
dilmiştir. Arttırma peşindir. Art-

/ •• .. i;, ... 
,-:,;ı 

•''·· ,,ı, .. 
':·· :: 

• 
..... ~il._· 
MV .. v,,t 

2 

iHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhkh oavranınızı 

tırmayeı ıştirak edecek müşterile
rın kıymclı muhammenenin % 7,5 
nisbetındc pey akçesi ycya mılli 
bır banknn.ın tcmınat mektubunu 
hamil olmaları icap eder Mütera
kım vergi, tanzıCat, tenviriye \'C 

vakıf borçları borçluya aıttir Art
tırma şartnamesi ilan tarıhıne mü· 
saaif günü daırede mahalli mah
susuna talık edılcoektir Bırincl 
arttırmas1 l 7 /5/937 tarihıne musa

<lıf Pcızartesı günü dairemizde saat 
l4 den 16 ya kııdar ıcrn edılecek. 
Bırınci arttırmada bedel, kıymeti 
muhanımencnın % 75 ini bulduğu 
lakclirdc üstte bırakılır. Aksi tak
dirde son arttırmanın taahhüdü 
bakı kalmak üzere arttırma on beş 
gün daha temdıt cdılerek 1/6/937 
tarihine müsadıf Salı günü şaat 14 
d..:n 16 ya kadar dairede yapılacak. 
İkıncı arttırma netıcesinde en çok 

artlrranın üstiınde bırak1lacaktır. 
2004 numaralı ıcr:ı ve iflas kanu
nunun 126 ncı maddesine tevfikan 
haklan tapu sicillerile sabit ol -

mayan ipotekli alacaklarla diğer a
}akadaranm ve irtifak hakkı s:ı .. 
hiplerihin bu haklarını ve hususile 

faız ve mnsarife dair olan iddıaJa· 
rı lll n:ın tarihinden itibaren 20 gün 
zarımda evrakı müsbitcsıle birlık-

tc dairemize bildirmelcrı lazım -
dır Aksi takdırde hakları tapu si

cilk rilc sabıt olmayanlar satış be
delinin payln~masından hariç ka -
lırlar. Mü tcı akim vergi, tenvir iye 
ve tanzif iyeden ibar<?t olan bele -

diye rüsumu ve Vakıf icaresi be· 
deli mü1.aycdcdcn tenzil olunur. 
Daha fazla malumat almak isteyen-

lerin 935/2230 numaralı dosyada 

mevcut evrak ve mahallen haciz ve 

takdiri kıymet raporunu görüp an
layac<.kları ilan olunur. 

(31819) 

f st<ıı bul Bırinci İcra Memurlu
f,rundan: 

isatnbulda: Galata rıh lımında 
.Ovagimyan hanında iken elyevm i
kametgahı meçhul bulunan Bodo· 
saki A tanasjyadis tarafına 

Kleovulos Kabasakal oğlunun, 

1stanbul İkinci Tıcaret Mahkeme-

sinin 26 Haziran 339 tarih ve 93 

numaralı ilamı mucibince zimmeti
nizde maa masraf ve f&iz bin dola
rın Türk parası ile tutarı olan 2179 

lir~ 40 kuruş olacağının ödenmesi 

hfıkkındaki takip talebi üzerine ta
tafınıza icra emri gönderilmiş ise 
c·e elyevm mezkur mahalde olma

dığınız anlaşılmakla ilanen tebli· 
ğat krasına karar verilmiştir. Ta-

ödemeniz lazımdır. Bu müddet zar
:f ında borcu masraflarilc birlikti? 

tıc:lcminiz Jciz.ırndır. Bu müddet za r-
fında ödemez tetkik merciinden 

vı:>ya temyiz vc_> yahut iadei mÜha
!H'me yolu ile aıt olduğu mahkeme

den icranın geri bırakılmasına dair 
lıir karar getırmedikçe cebri icra 

yapılacağı ve yine bu muddet için
de mal beyanında bulunmanız ve 

bulunmazsanız hapisle tazyik olu
nacnğınız ve hakikate muhahf be-

yanda bulunursanız hapisle ceza .. 
landmlacağınız mezkur icra emri 

ırn:ıkamına kaim olmak üzere föin 
olunur. {31798) 

23 Nisan: 
aranıyor 

Suılücede Kıır•• 
Hğaç nıeıbn1ııı51 

karşısında aşçılık 
yapın Karanfilİ11 
o~lu Agop 17 
er ül günü evifl" 

den çıknı1ş, ara
'd:ın 8) lar geç> 

. me:ıine rağınetl 
}.;.ayb-Olan ıtıcıık • 1• d 1i4 •ö.f. 

ı.a a onmeıı ~-

~ 
Beynelmilel Kömür Sergisinin 1 

açıhşı da bu mutlu tarihe 
· tesadüf ediyor 

Babası çocu~un gitmesi ıııuhtedıe' 
olan yerlerde araştırmalar yapın•~ 
.!l:t d:ı çocuğun izine b[Je tcıı:ıdı 
<'demcm•ştir. Gözleri yaşlı Lir halde 
matbaamızıı : elen Karanfil çocul' 
halo.kınd,ı ma l uıııatı olanların ;.,sr 
f'İ ~·et namıııa kendi adresine ııat>e' 
vermelerini rica etmiştir, ~-----------------------------..) 

Ankarayı, Ankaranın baharını 
ve kömür şenliklerini görünüz! 

Dans merak llları11• 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ• 
rcnmek isterseniz ve ucuz bir fist 
ile vakit kaybetmeden dans pro # 

fc.5rü Yorgo'ya müracaat etsinlet· 
(1909) Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka ' 
sında Topçekcnlcr sokak No. 31·· 
birinci kat. 

KEDPETEN 6i6i 
JiKER 
ATA.9'-

Keşıf bedeli 2201 lira olan Feriköy meurlığına giden yol.ın esaslı 
_tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım mü-
dür.üğünde görülebi ir. istekliler 2490 numaralı kanunda } aıılı vesika-

' 

dan bdşka Belediye Fen işleri müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet 
vesikasüe 165 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
16 • 4 • 937 Cuma günü saat 14 te Dainıi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (1992) 

-----------------------------------------------yeni Çıktı ~~fi~ 

KULAKLAR . 
Güzel sesleri işittiği gi· 
bi, b:ızan para·Litleri de 

alır. Her ses sizi oya. 

lamasın. 

KREM 
PERTEV 

Hakkında dinlediğiniz 

ve duyduklannızın en 

büyük teminatı, onun 

kararmıyan parlaklığl 

ve hadiseler karşısında 

unutulmayan adıdır. 

· ~E~~~L 

T htl D ~ ~ A -~rı~ a an e- Nj ~~ı . Ç k ~ ~A~~ ~ 
vıren ocu · lLA'' 

ÇOCUK ROMANI 9°°°°»00ooxoooe~ 
Yazan: ISKENDER FAHREDDIN 8 Akba mUesseseJeri 1 Ankarada her dilden kitap. ga• 
BütUn okuyucularımıza S zete, mecmua ve kırtastyeyi ucuı' 

tavsiye ederiz 8 olarak AKBA müessesesinde 
8 bulabilirsiniz. Her dilde kitaP• 

•••• 8 mecmua siparişi kabul edili'• 
• Operatör •••.-:1• 

1 RIZA ÜNVER 1 § lstanbul gazeteleri için ilan ka• 
g bul, abone kaydedilir. Undervodd 

mutahassısı 8 kara acenıesi. Parker dolın• 
Cağaloğlu Nuruoı::larıiye caddesi 8 kalemlerinin Ankarada satış ye-1 
Doğum ve kadın hastalıkları ~ yazı ve hesap mnkinelerinin An-

No. 22 Mavi yapı 8 ridir. Telefon: 3:177 

------------~----------~-----T-e--lefon: 22683 ~~ooocoo~ 

o 

BIRE .. 
1000 

TARLADIR 

.-
.,,.,. -,- .. 

_ .. .. ..... ı 't"~ 

.. Av .... - ·_ ...... ,. .V,ı., f,.. 
,,,,. •J..ı,_,,~ 

.Sabibi ve Umumi neşriyatı idare ede~ B~mubarrir 

E. izzet 
Basıldıtı yer : Matbaa! Ebüııiya 


