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I \ 
yaptıg'ı ve jlponyaııın ltalya
Alman va blokuna i;ti hak ede· 
ceği irtiba ,.e ümidin! veren 
bey an atını protesto ederek di
yor ki: · 

J ıpoıyanın, llalyan ve Alman 
lıckumetlerile mu:<areneti daha 
ziydde takviyeye müsait idea• 

· lojik lıiçbır ittifakla asla alaka· 
dar olmadığını ilan etmeliyiz. 

Hatay anayasası Üzerinde 
resmi itilaf tahakkuk etti Ali Çetin 

Cenevrede Tevfik Rüştü Aras Kay~_ 
An karada başlanan yeni Fran- DERiNCE'DE 
sız -·Türk siyasi müzakerele-·vg·.~~:a,b:::uh~:::!~i,~· • d d k iki gün evvel Ankaradan hare· 

rıne evam e ece ~:~:ti~~:iş~~~ .. t~t~~~ar~:::ha~~~i; 
Bükreş, 16 (A.A.) - Hariciye Ve· 

kili Tevfik Rüştü Aras bugün bura
ya geldi ve Köstenceden sefaret er
kanı tara(ından karşılandı. Harici
ye vekilinin burada kalacağı kısa 
müddet zarfında Romanya Başve· 
kili ve Hariciye azırı ıle yapaca
ğı müzdkerclcr siyasi olduğu kadar 
iktısadi meselelere de temas ede • 
ccktir. Burada b lunan Türk tica-
ret heyeti iTe Rumen murahhasları 
a•osı-ıda bir haftadan beri devam e
ce'1 muzakerelerin vardığı son saf
hc ır~ da gözden geçrrilcccktir. 

1 llarıciyc Vekili yarın buradan 
hareket edecektır 
CENEVREDE DEVAM EDECEK 

MÜZAKERELER 

Cenl!Vl'ede hem anogaıa mÜ•akereıini bitirttcek, h~m dı Türkiy.- rarı.ıcı l 
arasrnda yeni bııılıyan müzakeler; idare v« idame edecek olan Dr. 

Suriye Fcvkaliide Komiseri Kont 
Dö Martel 19 Mayısta Cenevrede 
bulunmak üzere Bcruttan hareket 
etmiştir. Dün şehrimizden hareket 

Dr. Araııa <..,tn•oreıtd tnrleşeceK 

olan Fransız Elçisi Ponso 

etmiş olan Fransız Sefiri Ponso Pa
riste Hariciye N eıarelilc temas et
tikten sonra, 19 Mayısta Cenevreye 
gelm~ bulunacak Ye Hataya ait 
son müzakerelere iştirak edecek -
tir. 

Cenevrede Hariciye Vekili Tev
fik Rüştü Aras ile Fransız Sefirı 

Hatay işlerinden maada, Fransa ile 

Türkiye arasında Ankarada başla
mıs olan yeni müzakerelere de de
vam edeceklerd.r. 

HATAY ANAYASASI HAZIR 
Cenevre, 16 (Hususi) - Halayın 

anayasası haıırlanmış sayılabilir. 

Hariciye Vekilı Tevfik Rüştü Aras 
buraya geldikten sonra geriye kal
mış meseleler hakkında komiteye 
bizzat izahat vermesi muhtemeldir. 
Artık ondan sonra anayasaııın tes
vidinden başka bir şey kalmamış 
olacaktır. 

Ancak statükonun tasdıkinden 

sonra ne zamandan itibaren mer'i 
olacağı meselesi henüz halledilme

miştir. Maamafih 24 Mayısta topla
nacak olan Millet.Jer Cemiyeti Kon
seyinin bu hususta bir karar ver
mesi be~tlenmektedir; 

Aras, Numan Rıfat Menemenci o~la ile beraber · • 
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Yeni ve mühim kararlar 

Memleketin . okuma ihti
yacı tatmin ;ediliyor 

Halkın en çok okuduğu eserler 
50 şer bin nüsha basılacak 

Matbuat Umum Müdürlüğü; ge
rek köylerde ve gerek kasabalar

' daki geniş halk yığınlarının oku -
ma ihtiyacının karşılamak ve bu 
vasıta ile halkımızın milli ve kül-

türel terbiyeleri üzerinde müessir 
olmak gayesile yeni eserler, halk 
hıkaye ve romanları yazılması i -
_çın tanınmış romancı ve muharrir-

(Deoamı ikinci $ay/ada) 

l, Bütçe müzakerelerine 
ehemmiyet veriliyor 

Milli müda/aa, Maarif, Sıhhat 
ve Na/ ıa vekaletleri için yeni 
bütçede mühim zamlar yapıldı 

Askeri teşkilat bu sene daha ziya
de kuvvetlendirilecek 

Ankara, 16 (Hususi) - Millet 
Meclisi yeni bütçenin müzakerele
ri arifesinde bulunmaktadır. Me
buslar bütçe rakamları ile l!sbabı 
mucibe mazbatalarını ehemmiyetle 
tetkike hazırlanıyorlar. 

1937 bütçesinin belli başlı husu
siyetleri şunlardır: Encümen mas
raf bütçesıni 231,017,776 lira olarak 
kabul etmiştir ki, geçen yıla naza
ran 18 milyon küsur lira bir fazla
lık gösteı:mektedir. MeTlekel ihti
yaçlarının çoğaldığı ve Milli Mü
dafaaya azami- ehemmiyet verli -
mesi iiızım gelen bu yıl içinde, yeni 
bütçenin yekunu tabiatile kabar -

(LHuamı 2 inci .ay/ada) 

çıkan "'afta Vekili Ali Çetin Kaya 
Eskişehirdeki tetkiklerini bitirerek 
dün lzmite varmıştır. 

Nafıa Vekilimiz burada Vali ve. 
kili ile hükümet erkanı tarafından 

karşılanmış ve istasyondan der.iz 
istikametine temdit edilen yeni hattı 
teftiş etmiştir. 

Ali Çetin Kaya buradaki tetkik· 
!erinden sonra yine husus! trenle 
seyahatine devam ederek Derin· 
ceye gelmiştir. 

Ali Çetin Kaya Derincede; buğ• 
day s\losunÜ ve travers fabrikası. 
nı gezerek alakadarlardan izahat 
almıştır. 

Kentlisinin bir ihtimale göre bu. 

Nafıa V•klli Ali Çıtltt K.ıya 

gün şehrimize gelmesi varit görül
mektedir. ........................................................ 
Silahlarını 
Tahdit etmek 
İsteyen yok! 

Nevyork 16 (A.A) - Londra• 
dan avdet eden Davıs matbuata 
beyanatta bulunarak şimdilik umu· 
mi bir silahları bırakma konferan• 
sının toplanması mevzuubahis ola!' 
mıyacağını söylemiş ve şunları ila• 
ve etmiştir. 

"Her şeyden evvıol iktısadi si• 
!ahları ftZaltmak için çalışmalıyız.n 

(Deuamı 2 nci •aqfada) 

N 
BOYOK ROMANCI CD 

AKA GÜNDÜZ ~ 
Zekeriya sofrasile ... 
Türk edebiyatına -• 
şaheserini ver· '< 
mlş b~nuyor m 

YARIN (1) 
Açık SöZ'ün yeni ve O 
çok genis bir kitle-.._ 
yi ifade eden okur- ... 

teri bu şaheseri m 
Gazetemizde en 
bulı- ll<i .. ,. ... 

•• 

1 

Müntehibler C. H. P. 
namzedi Şükrü Ali 
ittifakla intihap ettiler 

lstanbul mebusu büyük şaıı 
..,--~ 

Abdülhak Tarhandan açılan yerı ı 
doldurmak için bu sabah şehrimiz• 
de intihap yapılmışlır. 

Bu münasebetle seçımın icra 
·edildi~ Bayazıttaki Üniversite sa• 
lonu daha erkenden bayraklar ve 
çiçeklerle süslenmiş ve tarihi san• 
dık saat dokuza doğru merasimle 
belediyeden alınarak intihap salo
nuna ııetiri 1 mişlir. 

Burada (meb'us intihap teftiş be. 
yeli)nin nazareti altında sandık açıl
mış ve içi boş olduğu görüldükten 
sonra tekrar kapanmış ve mühür
lenmiştir. 

Bu sırada ilk olarak Eminönü ve 
Fatih müntehibisanileri toplu bir 

/slanbul Me6'u$a Şiilcrü Ali 
Öget 

halde salona grlmişler ve Eminönü \ Yeni 
müntelıipleri salonun sağında, Fatih 
müntehipleri d<! ·solunda yer almış· 
!ardır. (Deuamı ikinci sayfada) 
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lspanyad'!_ son vaziyet 
Milliyetçi kuvvetler üç mevkii 
daha zaptettiklerini bildiriyorlar 

MaJrid önünJık.i sip.,/u 

Valansiya, 15 (A.A.) - B. Largo 
Kabellero yeni kabineyi teşkile 

memur edilmiştir. 
M!LLlYETÇİLERİN BİR MU

VAFFAKİYETİ 
Dorango, 16 (A.A.) - Millıyet • 

-

Günün şakası: 
....-----

perver kuvvetler bugün öğleden 

sonra Menaca, Maruri ve Billala 
mevkilerini iııgal etmişlerdir. 

Paris, 16 (A.A.) - Valansıyadan 

bildiriliyor: Cumhur başkanı Aza
( lı1tfen •ayfaııı çeuiriniı ) 

• • 
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Telaş olunmasın: Kor
kacak bir şey yok! 

Karadenize giden bir İngiliz va
purundan deniz ticaret direktörlü
ğüne bir telsiz gelmiş, ortalığı bir 
telaş aldı. Gazeteler, iki gündür bu 
meseleyi yazıyorlar. Deniz ticaret 
direktörlüğü de hadiseyi bütün ge
milere telsizle haber vermiş. İn • 
giliz vapurunun verdiği telsiz ise 
şu: 

Deniz üzerinde bir gemi ankazı 
boğaza doğru geliyormuş! 

(Ucuz et kalmadıysa, yaşasın 

sebzeler!) diye bir nevi etsiz tıbbi 
demokrasi taraftarlığı ilan ediyor 
ve şöyle diyor: 

- Ya patlıcan? onun gibi lezzet
li, onun gibi besleyici ve onun ka· 
dar türlü türlü pişirilmiye müsa
it bir sebze ... ilah .. 

* 
Nasıl anıamıtlar ı 
~-~~~-~~~ 

- AÇ I K S ÖZ-

i 

lf KüÇüK HABERLER lj Yeni ve 
ıs...---~-- 'lllTu .. hı"m içer de lVl. ı * Geçen bir hafta içinde birisi 

ölü, doksan dokuz kaçakçı yakalan- Kararlar 

Yeni 
lstanbul 
Meb'usu 

(Birinci sahifeden devam) 
• mıştır. 

( 1 inci •agfadan it<Jam) 
!erimize birer mektupla müracaat 
etmiştir. 

Salonun ortasındaki büyük kara 
tahtaya mastııkil aamıed olmadı· 
ğından yalnız C. H. P. namzedi 
(Şükrü Ali) nin ismi yazılmıştı. 

Tam ~aat dokuzda reylerin atıl
masına başlanmış ve ilk reyi Fatih 
fırka başkanı avukat Cemalettin 
Fazıl atmıştır. Bundan sonra ııra• 
aile Eminönü, Fatih, Beşiktaf, Be· 
yoklu ve diğer kazalar münteblp
leri reylerini kullınmışlardır. 

intihap, mülhakaıtan gelen mün• 
tehiplerin de reylerini kullanmasile 
saat on üçe kadar devam etmiş ve 
bütün müntehibisaniler, parti nam. 
zedine rey vermiıler ve Şükrü Ali 
Ôgel ittifakla lstanbul mebusluA"u• 
na seçilmiştir. 

Bir saatlik bir istirahat ve fası· 
ladan sonra saat 14 de reyle
rin tasnifine b~lanmıştır. 

* Bütçe Encümeni 937 bütçe pro
jesinin müzakeresini bitirmiştir. 

Proje pazartesi günü mebuslara da
ğıtılacaktır. 

* Burdurda bir düğün evinin da· 
mına çıkanların sikleti yüzünden 
dam çökmüş, iki kişi ölmüştür. Beş 
kişi yaralanmıştır. * Çanakkalede tehlikeli surette 
oturan Alman vapuru dün kurta
rılmıştır. • 

* İktısat Vekili Celal Bayar dün 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

* Irak Maarif Umumi Müfettişi 
Muhammed Fadıl maarif işlerimiz 
hakkında tetkikatta bulunmak üze
re memleketimize gelmiştir. * İstanbul festivali için Anado
ludan geleceklere ucuz trenler te

min edilecektir. 

Bu hikayelerin serileri 10 eser
den mürekkep olacaktır. Ve bun
ların isimleri şunlardır: 
A~ık Garip, Köroğlu, Ferhad ile 

Şirin, Leyla ile Mecnun, Yedi A • 
!imler, Tahir ile Zühre, Arzu ile 
Kamber, Şah Meran, Kerem ile 
Asli, Nasreddin Hoca. 

Her eserden 50,000 tane basıla
rak halka gayet ucuz verilecektir. 

Dahiliye Vekaleti Matbuat U -
mum Müdürlüğü; beş kişilik mü
tehassıs bir heyet tarafından tet • 
kik edildikten sonra seçilecek olan 
eserler için muharrirlerine forma 
başına elli lira verecektir. 

16 M ayıa .-

ı

1
-DIŞ 
' SiYASA J 

Afrikada medeni· 
yet v azifesi 

İngiliz • İtalyan münasebatının 
alacağı renk fikirleri gittikçe da • 
ha ziyade meşgul edip durmakta • 
dır. İtalya Habeşistanı z:ıptettiğinl 
ve yeni bir Afrika İmparatorluğu 
kurduğunu bir kere daha, hem de 
parlak merasimle tesit ederken 
İngiliz muhabirleri İtalyadan çı • 
karılıyordu. Bu vak'a İngiltere kra 
lının tac giyme merasiminin arefe· 
sinde olması gibi tesadüfün ayrıca 
bir cilvesi var. 
Fakat Romanın, Londı'lının karşı • 
lıklı münasebetlerindeki gerginli· 
gi böyle tesadüflerin işidir dh•eme· 
yiz.Bu gerginlik yeni başlamıyor. 

Gördüğünüz şu son hadiseleri., işi· 

dir. Hep o eski uygunsuzlu)(un, si· 
nirlere verdiği halden ileri g~liyor. 

Gariptir ki, sabah gazetelerinden 
biri de bu haberi tekzip ediyor. böy· 
le bir şey yoktur diyor! 

Peki, ne buyurulur? İngiliz va • 
pııru yalan mı söylüyor? Bizce, ha· 
dise olsa olsa şudur: 

Zavallı İngiliz vapuru, bizim Bo
ğaza işliyen vapurlardan birini gör· 
müş olacak!! 

Halbuki gazeteler dün istatis • 
tikler neşrederek İstanbulda et 
istihlakinin yüzde 20 • 30 nisbetin· 
de azaldığını yazıyorlar. 

Bu haberde kat'iyen yanlışlık 

vardır. Esasen bu istatistikler ma
lum olduğu üzere mezbahadau ya
pılmıştır. mezbaha istatistikleri 
ise yalnız sığır ve koyun etlerini 
hesap edebilir! 

Netice hemen telgrafla Ankara• 
ya bildirilecek ve yeni mebusumu• 

zun intihap mazbatası da yarın gön. 
derilecektir. 

* Nafıa Vekili Eskişehirden İz
mite gelmiştir. Deniz istikametine 
uzatılan yeni hattı ve Derince silo
sunu tetkik etmiştir. * Prag Sefirimiz Yakup Kadri 
on beş gün mezuniyetle şehrimize 
gelmiştir. 

'Bundan maada, Matbuat Umum 
Müdürlüğü, ayrıca büyüklerimize 
milli kahramanlıklarımıza, tarihi 
vak'alara \'e dini menkıbe ile ma
bedlere ait mevzular üzerinde mü
essir ve popüler resimler yapılma
sı için ressamlarımıza da müracaat 
etmiştir. 

Yoksa İngiliz gazetelerinin !tal • 
ya aleyhindeki neşriyatı mes'ul 
devlet adamlarının kar'1hklı em • 
niyet ve itimad ile dostluk yolun· 
da ça lı şmalarına mani olabilir miy 
di ? .. Eğer arada hakikaten dost · 
luk olsaydı. .. Bundan bir kaç ay ev· 
ve! Londra ile Roma Akdcnize ta· 
alluk eden bir anlaşma yaptılar. 

* 
Radyoda teklmUI ı 

Radyonuz varsa bilirsiniz. Fa • 
kat radyosu olanlar radyosu olmı· 
yanlara şöyle bir haber veriyor: 

Son zamanlarda İstanbul radyo· 
sunda radyo haberleri veriyoruz, 
diye İstanbul gazetelerini okuyor· 
!armış! 

Hatta (Başvekilimizi teşyi eden
ler arasında başmuharririmiz de 
bulunmuştur!) gibi cümlelere bile 
tesadüf olunuyormuş! 

Tuhaf şey: Acaba radyoda gü • 
nün havadisleri de mi plıikla veri
liyor?! 

* Kal p gUmu, gö zlUlerl 
Şu Mecidiye köyü halkına ne 

buyurulur? Belediyeye müracaat 
etmişler: Tramvayın, köy •-nüne 
kadar getirilmesini istemişler' İs
tedikleri şeye bakın! 

Biz de Mecidiye köylülerini İs • 
tanbulun burnunun dibinde bir 
köydür diye uyanık insanlar zan
nederdik! 

Halbuki, anlaşılan daha tram • 
yay nedir, bUm;yorla!! .. 

Bilseler, Mecidiye denmiş gü -

mliş gibi bir köyü de tahtalı köy 
yapmak isterler mi?! 

* Sebze dalkavukluğu! 
Günün hayret edilecek hadise • 

]erinden biri: 
Şu gazetelerimiz de asri Lokman 

Hekimin ye dediği şey: 

İstanbulda et istihlakinin yüzde 
30 azaldığı böyle bir istatistik ile 
nasıl anlaşılabilir? Olacak iş de • 
ğil! 

Zira bu istatistiğe şehirde istih
lak edilen her nevi et dahil değil
ki! ! .• 

* Sakın ha 1 
Sivrisinekler için Amerikalı bir 

kaşif, büyük bir fener icat etmiş .. 
Bu fener, hususi bir ziya neşredi· 
yor, sivrisinekleri cezbediyormuş! 

Bir aspiratör vasıtasile bu sivri
sinekler yerin altında bir torbaya 
toplanıp imha ediliyormuş. 

Pardon: Eğer İstanbulun bütün 
fenerleri bu yeni fenerlerle değiş· 
tirilecekse, bizde de toplanılacak 

sivrisinekleri sakııı, bedava yere 
imha etmek budalalığına kalkmı
yalım! Neye ziyan edelim: Bizim 
esnaf ondan da halis tereyağ çıka· 
rır!! .• 

* Basılan k itaplar 
Gazeteler bir şey yazıyorlar: Ge

çen yıl 1972 kitap basılmış! Hay
ret! Bizim haberimiz yok. 

Pekala bu kadar kitap basıldı, 
iyi. Bizim ortada bir şey gördüğü
müz yok! 

Yoksa bunlar habersizce basılıp, 
basılıp muhakemesizce hapis mi 
ediliyorlar?! .. 

.. §~7wd 
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Hasta bakıcılar morfin 
ticareti mi yapıyorlar? 

Yeni m•b'usumuz Şükrü Ali bu
güdlerde Mecli!teki arkadaşlarına 

iltihakla içtimalara iştirak edecektir. 

Silahları tahdit 
Etmek istiyen yok 

(Birinci sahifeden devam) 
Da vis bu mesele ile meşgul ol

duğunu söyliyerek demiştir ki: 
"Şeker meselesiyle uğraştıA'ım 

için başkasiyle meşgul olamadım. 
Bununla beraber silAhları bırakma 
konferansı bürosunun gelecek içti• 
maı meselesinin münakaşasına iş· 

tirAk ettim.,. ........................................................ 
Kopenhagda 
Kralın 
25 inci yılı 

Kopenhag, 16 (A.A.) - Kralın 

jübilesi münasebetile Başvekil rad· 
yoda söylediği bir nutukta kralın 
büyük meziyetlerini tebarüz ettır
miştir. 

Müteakiben Reykjavik radyo
sunda bir nutuk veren İzlanda Baş
vekili, siyasi buhranın hükumet 

azasını Kopenhag şenliklerine işti

rakten menettiğinl bildirmiştir. 
Nihayet·söz alan Kral, itimad ve 

sevgilerinden dolayı milletine te
şekkür etmiştir. 

Kopenhag, 16 (A.A.) - Meclis, 
hükümdarlığının 25 inci yıl dö'1Ü· 
mü münasebetile krala tazimlerini 

bildirmiştir. Kral ve Kraliçe ile Ve
liaht ve zevcesi, Prens Knud "e 
zevcesi ve Kor diplomatik azası bu 
merasimde hazır bulunmuşlardır. 

Vertovada Yahudi 
dUtmanlıöı 

Varşova 16 (A.A) - Üniversite 
Leh ve Yahudi talebe arasındaki 

ihtilafl ar üzerine sekiz haftadır ta• 
til edilmiş olan tıp fakültesi ders. 
ltrine, belki iki ders müstesna ol
mak üzere, tekrar başlanmasına 
karar vermiştir, 

* İhtiyat Zabit Mektebi binası 
önündeki Atatürk heykelinin açılış 
töreni yapılmıştır. * Yerli Mallar Sergisi hazırlığı
na devam ediliyor. Sergi bu sene de 
Galatasaray lisesinde açılacaktır. 

* Sanayi Birliğinden bir heyet 
yarın Ankaraya gidecek, genel it· 
halat serbestisi ile muamele ve is· 
tihlak vergilerinin tadili hakkında 
alakadarlarla görüşecektir. * Belediyenin işleteceği 200 o
tobüs hakkında firmaların verdik· 
leri teklifler tetkik edilmektedir. * Ayakkabıcı Sanatkarları Ce -
miyeti Kooperatifi İzmirde de bir 
şube açacaktır. Oraya bir heyet 
göndermiştir. 

Dısarda 

* İngilizler Uzak Şarkta 70 mil· 
yon İngiliz lirası sarfederek, yüz 
cüzütamlı yeni bir donanma vücu
de getirmek fikrindedirler. * Çek Meclisi müzakere halinde 
iken dinleyicilerden birisi tabanca
sını çıkarıp ateş etmiş ve bir me
busu yaralamıştır. 
* Eski İngiliz Maliye Nazırı Lord 

Snovden 72 yaşında olduğu halde 
vefat etmiştir. 

* General Göring on iki kişilik 
bir heyetle Venediğe vasıl olmuş
tur. 
* Amerika Cumhur reisi Mek· 

sika Körfezinde iki hafta balık av
ladıktan sonra Vaşingtona dönmüş· 
tür. 
* Yunan Dahiliye Nazırı istifa 

etmiş, yerine mütekait generaller
den Durentis tayin edilmiştir. 

*Macar Harbiye Nazırı mecliste 
Macaristanın bugün bilhassa silah
lanma sahasında hukuk müsavatına 
ihtiyacı olduğu söylemiştir. * Amerikada tevkif edilen ve 
cZenciler Allahı. denilen Corc Ba
ker mahkemede beraet etmiştir. * Bir İngiliz tayyaresi Avustur
yada Ebelsberg civarında yere dü
şüp parçalanmıştır. Pilot Lasanki 
doğduğu evin üstünde canbazlık 

yaparken tayyareye hakim olama
mıştır. 

Bu sene için beş renk üzerine 
yalnız 15 resim bastırılacak ve ge
niş halk yığınlarının devam ettiği 
kah,·c, berber, aşçı, mahallebici, 
bakkal g.ibi dükkanlara asılacak • 
tır. 

Taslakları beğenilip bastırılacak 

olan resimlerin sahiplerine de eser 
başına 100 lira verilecektir. 

Birkamgon 
Tramvay a 
Çarptı 

Dün ~ehrimizde ehemmiyetli bir 
tramvay • kamyon çarpişması ol· 
muş ve dört kişi mühim surette 
yaralanmışlardır. 

Vatman lsmailin idare ettiği 
253 numaralı Bebek • Eminönü 
arabası Ortaköy • Kuruçeşme ara• 
sıodaki dönemeçlerden birisini dö
nerken ansızın karşısına şoför A. 
linin kullaodıA"ı 4123 numaralı 
kamyon çıkmıştır. 
Karşılaşma pek Ani olmuş ve 

yol pek dar aynı zamanda da iki 
taraf kalın dıvarlarla kaplı bulun
duğundan kamyon bir yere kaça• 
maınış ve tramvay bütün hızile 
otomobile çnrpmıştır. 

Musııdeme esnasında tramvayın 

camları kırıldığı gibi, kamyonun 
da yan tarafları ezilmiş ve vatman 
lsmail ile yolculardan marangoz 
lsmail, Yasef oğlu Diyamin, Vambil 
ehemmiyetli surette vücutlarının 

muhtelif yerlerinden yaralanmış· 
tardır. 

Yaralılar hemen çağrılan imdad 
otomobiliyle Beyoıtlu hastahane
sine kaldırılmışlardır. 

Bıı yüzden kazadan sonra bu 
h•tta tramvay ve otomobil sefer• 
!eri bir müddet durmuştur. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllll lll lllUlllllllllllllllll ll * Mamak baruthanesinin infila
kı üzerine Fransız Cumhur reisi 
Atatürke bir teessür telgrafı gön
dermiştir. 

* Madrit Elçiliğimize iltica eden· 
!eri şehrimize getirecek olan Ka
radeniz vapuru dün ValansiyadJn 
hareket etmiştir. 

O zaman bu anlaşmanın akdi, İn 
gilterenin Adisababadaki sefare • 
tini konsolosluğa çevirmekle İta! • 
yanın orayı aldığını ~ filen ~ taı::<ltk i 

gibi göze çarpan hallerle artık Ro
manın Loneraya, Londranın Ro • 
maya el u~attıklarına hükmedive· 
renler yanılmış olduklarını çabuk 
anlamışlardır. 

Şu son hadise de gösteriyor ki ~sa· 
biye! öyle kolay kolay geçer gibi dP.· 
ğildir. İtalya kendisi için de, her· 
kes için de sulh istediğini söylü • 
yor. Fakat Afrikada bin senelik 
bir medeniyet vazifesini ikmal et • 
mek istediğini ilave ediyor. Sulh 
teminatı çok iyidir. Lakin Afrika· 
da başkaları vardır. Menfaatlerin 
bu ayrılığı karşısında İngiltere - İ · 
talya anlaşması her halde bugünün 
işi değil. 

Ahmet Rauf 

Bütçe 
Müzakereleri 

(1 inci sayfadan devam} 
mış ve bütçe büyük bir dikkatle ha
zırlanmıştır. 

Yeni bü tç<>de bir çok dairelere 
zamlar yapılmaktadır. Bu meyanda 
Millet Meclisi 725 bin, Maliye Ve· 
kalcti iki buçuk milyon, Düyunu 
Umumiye üç buçuk milyon, Güm· 
rük v;, İnhisarlar yarım milyon, Da· 
biliye 131 bin, Matbuat Umum Mü
dürlüğü 50 bin, Emniyet Umum 
Müdürlüğü bir milyon, Jandarma 
Umum Kumandanlığı bir milyon 
küsur, Hariciye 110 bin, Sıhhiye bir 
milyon, Adliye 447 bin, Maarif 2 
milyon, Nafıa bir milyon küsur, İk· 
tısat bir buçuk milyon, Milli Mü
dafaa Kara kısmı 2,980,00, Deniz 
kısmı 522 bin lira zam görecekler -
dir. 

Listeye bakılınca, yeni bütçede 
en ehemmiyet verilen dairelerin 
Milli Müdafaa, Nafıa, İktısat, Maa
rif ve Sıhhat Vekaletleri olduğu 

anlaşılmaktadır. 

"Senf or j,, hastahanesindeki 
hemşirelerin dolaplarında 

yüzlerce paket morfin bulundu! ================================ ================================ 
Yalnız Ziraat Vekaletinden iki 

milyona yakın tenzilat yapılmıştır. 
Çünkü orman işlerinin masrafları 
mülhak bütçelere alınmıştır . 

Beş hemşire nezaret altında r 
Muhafaza teşkilatı kaçakçılık Bü-ı 

rosu memurları eroincilerle şid -
detli surette mücadele etmektedir
ler. 

Büro memurları, bir ihbar üzeri
ne Sen Jorj Hastahanesinde i\.:ıi 

olarak bir arama yapmışlar ve h~5· 
ta bakıcılardan beşinin odasın".!a 

200 paket morfin bulmuşlardır. Mvr· 
fin paketleri hastabakıcıların do • 
laplarından çıkarılmıştır. Her pı
kette onar tüh morfin bulunmak

na- ·bütün-J:;panyol~Komünist Par
tisi Umumi Sekreteri B. Diaz'ı ka
bul etmiştir. B. Diaz, işçi sendikala
rının temsil edileceği bir h3lk cep
hesi hükumetinin teşkilini tavsiye 
etmiştir. 

PAPALIK VE iSPANYADAKİ 
KAVGA 

Vatikan, 15 (A.A.) - Papalık 

mehafili Vatikanın İspanyadaki 
insani tedbirleri sempati ile karşı
ladığını bildiriyorlar. Londra taç 
giyme merasimi münasebetile, Va
tikan mümessili Papalık makamı
nın noktai nazarını daha iyi izah 
imkanını bulmuştur. Vatikan, dip
lomatik bakımdan İspanyadaki mu
hasım taraflardan hiç birini tanı
mamaktadır. 

tadır. Bu vaziyet karşısında hasta
hane baş doktorunun malümatına 

müracaat edilmiştir. 
Baş hekim bu morfinlerden ha

beri olmadığını söylemiş ve m'r
finlerin hastahanenin esas defte -
rinde kaydı olmadığı da görülmüş
tür. 

Hastabakıcıların bu morfinleri 
Avusturyadan getirttikleri tahmin 

edilmektedir. Hemşirelerden Lid
ya ve Jozefan ile diğer üç hemşire 
nezaret altına alınmışlardır. Mor
finler musadcre edilmiştir. 

Bundan başka memurlar sabıka
lılardan Süleyman isminde birisini 
de 40 gram Eroin alarak Okmeyd,. 

nında, müşteri sıfatile çıkarılan bir 
muhafaza memuruna satarken ya
kalamışlardtr. 

Süleyman bundan evvel de ero•rr 
kaçakçılığından hapse girmiş ve 
yeni çıkmış birisidir. 

Londra • Çin telefonu 
Londra 16 ( A. A. ) - Londra 

Ç in telefon ıerviıi resmen açılmış. 
b r. Bununla beraber Dr. Kung'un 
bini hacette Nankin ile konuşma

sına müsaade edilmiştir. 

.;,_..IS_aba_h_ve_ak_şa_m _b_aş_m~a_rri_rler_i _ne_ya_zıy_or_ıar_,:? 1 
Cum h u riy et 

iki aepet çilekten alınan 
ahllk daral 

Piyasaya çilek doldu. İstanbul ci
varındaki çilek tarlaları ise henüz 
papatya gibi çiçekte! Çarşıya Ka

radeniz Ereğlisinden çilek geliyor. 
Hem bol, hem de cüsse itibarile gü
zel çilekler doğrusu! 

Bir taraftan pek iyi olan bu çok· 
luk eğer diğer taraftan fiatları ala
bildiğine düşürürse, bu ziraatten 
fazla hayır uman çiftçinin haline 
acımıya hazırlanmak lazımdır. 

Ne olsa olsun da yine vatan mah
sulü güzel bir mal olan Karadeniz 
çileğine mi, Karadeniz çileği de 
olsa İstanbul mahsulü diye geçiri
lebilir satılan İstanbul çileğine mi, 
aldatan ve aldatılan bana, sana, 
yani halka mı acıyacağımızı tayin 
etmek de ayrı müşkül bir mesele
dir. 

Tan -Bir hafta lık tarih 
Bu haftanın en vch-ele'i luidisesi 

Londrada İngiltere Kr ıııın ta~ 

giyme merasimi olmuştur. Dünya
nın dörtte bir toprağına sahip olan 
Büyük Britanya memleketleri ara· 
sında hiç bir cebre dayanmıyan, ta· 
mamile gönül rızası üzerine kuru
lan bır iş birliği vardır. Bu alem, 
adeta en iyi örnekte bir Milletler 
Cemiyetidir. 

Bu merasimde dikkati celbeden 
bir mesele de Almanların İngilte -
reye dostluk göstermiş olmasıdır. 

Almanyanın yol arkadaşı olan İtal
ya ise büsbütün küskün davran -
mıştır. 

Berlin - Roma mihveri üzerinde 
büyük bir faaliyet var. İtalya yal
nız kalmaktan korkuyor. 

Kurun 

DUnya iki mihver arasında 
Siyaset alemi iki mihver etrafın

da dönüp dolaşıyor: Berlin - Roma 
mihveri, Faris - Londra mihveri. 

Berlin - Roma mihveri Fransa ile 
İngiltereyi biribirine daha ziyade 
yakl~tırmıştır. Hem de Berlin -
Roma mihverinin askeri mahiyeti 
şüpheli olduğu halde F aris - Lon
dra mihveri askeri bir ittifak dere
cesine varmıştır. 

Bu manzara karşısında Türkiye
ni n vaziyeti, Başvekil İsmet İnönü
nün Paristen geçerken söylediği 
gibi, •Milletler Cemiyeti Kadrosu " 
ve usulleri dairesinde Milletler sul
huna yardım için her şeye hazır bu
lunmak!. 

Son Posta 
Maden havaaına alt 

bir mesele 
Maden sahipleri ellerindeki kö

mürün muayyen bir miktarını ha
rice göndermiye mecburdur. Hal • 
buki hariçte kömür fiatı düşüktür, 
dahilde yüksektir. Binaenaleyh ma
denci kömürünU dahilde satmayı 
tercih eder. Hükümetin elbette ki, 
takip ettiği bir kömür siyaseti var
dır. Bununla benber, küçük ocak 
sahiplerine, kendilerini toplamıya 
vakit ve imkan vermek için, bir de
receye kadar müsaadekar davran
mak da mümkündür. Kömür mede
niyetin tahrik kuvvetidir. Onun pa
halı olmasını hiç bir zaman isteme
meliyiz. 

A k s l'lm 

Baş makalesi yoktur. 

Milli Müdafaada, bu yıl yeni za
bit ve askeri memur alınarak teş
kilat kuvvetlendirilecektir. 

Maarifte muallim adedi arttırı

lacaktır ve talebesi fazlalaşacak 

mekteplere tahsisat ayrılacaktır. 
Sıhhat Vekaletinde muhtelif has

talıklarla mücadele işi bu sene ge
nişletilecektir. Ankarada Tıb Fa
kültesi açılacaktır. Ankara kanali
zasyonu işi Sıhhat Vekaletine ve· 
rilmiştir. 

Kazanç vergisinde, ticari ve sınai 
teşebbüsleer ait kısımlarda şika • 
yetler nazarı dikkate alını:rÜştır. 
Tahakkuk ve tahsil şekilleri daha 
salim bir hale konmaktadır. Bu ta
dilatı ihtiva eden vasıtasız vergile
re ait olarak hazırlanan kanfın layi· 
hası derhal Meclise sevkedilccek -
tir. 

İthal rejimi bu sene geni~letile
ceğinden gümrük varidatı da ko· 
runmuş olacaktır. Gazete, mecmua, 
mektep kitapları için getirtilecek 
kağıtların gümrük resimleri indi • 
rilecektir. 

Papanın Habe,ıstan 
delegesi 

Vatikan 15 (A. A) - Papa, do
A'u ltalyan Alrikasııı a bir deleıre 
tayin etmiştir. 
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Günün meselesi: 
TLEFONLAR iZ 

Nafıa vekaleti büyük bir 
telefon programı hazırladı 
Yurdun her köşesi ile/onla bağ
lanacak, malzeme sipariş edildi 

,
1
-Halk Filozofu J 

ı diyor ki: 
1 -------------

Fakir olmıyanlardan hasta
hanelerde ücret alınacak 

Bunun için bir tarife yapıldı 
Ayakta tedavi 20 kuruş. Diğer tedavi ve muaye

neler de ucuzdur. Tarife Haziranda başlıyor 

N a!ıa Vekaleti Türkiyenin her 
tarafına telefon hatları yapmak 

için büyı.ik bır program hazırla -
mıştır. Bu yıldan itibaren şark 

ve cenup vilayetlerimizin birıbi -
rine telefon hatlarile bağlanması 
işine girişilecektir. Üç sene H;inde 
bütün vilayetler telefonla biribi
rine bağlanmış olacaktır. Bunun 
için posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü Avrupaya mühim mik
taıda malzeme ısmarlamıştır. 

1 8 elediye, İstanbul hastahane -
lerinin idare ve idamcsi için 

bütçesinde çok mühim bir tahsisat 
ayırmakla beraber yine bu hasta
hanelerin bütün ihtiyaçlarını ön
leyememektedir. 

Bu hastahanelere fakir ,·at.mdaş
larla beraber vakti hali yerinde o
lanların da gelmiye başlamalarının 
gittikçe çoğalması belediye bütçe· 
sini sarsacak bir vazi ·et doğur -
muştur. 

Belediye hem bunu önlemek, hem 
de fakirlerin bedava tedavisi için 
yeni alacağı .tedbidere karşılık ol
mak üzere hastahanelere gelecek 
iyi hallilerden ücret almıya karar 
vermiştir. 

Şehir nıeclbince de kabul edil
miş olan bu karar mucıbırıce yeni 
bir tarife hazırlanmıştır 931 de tat-

bık edilen belediye kanununa gö
re yapılmış olan beledıye resim 
ve harçlar talimatnamesile de vak
tile hastahanelerden böyle b;r ücret 
alınması kararlaştırılmış. fakat be
lediye, halka karşı müsamahakar 
davranmayı tercih ederek şimdiye 
kadar bu resmi almamıştı. Y ~ni ta
rife eskisinden çok ucuz olarak ya
pılmıştır. 

Yeni tarife Haziran 1 den iti • 
haren tatbik edilecek ve hastaha • 
nelere ayakta, muhtelif şekiUerdc 
tedavi olmak üzere müracaat ede
ceklerden ücret alınacak, fakat es

kisi gibi fakrü halini isbat edenler 
yine parasız olarak bakılacaktır. 

Yeni tarifeye göre poliklinik üc
reti alessevlye 20 kuruştur. Sadır 

radyoskopileri 75, radyografileri 125 
midenin radyoskopisi 225, radyo -

Liman umumi müdürü 

Yeni Radyo 
1 istasyonları 
Kuruluyor 

grafisi 350, turuku bevlıyenin. 150 ı· 
ve 250 diğer aza radyografılen 100, 
müke;rer hem film 50, sathi rönt-

1
' 

gentedavisi 150, amik tedavi 250, 
sathi radyom tatbikatı 1500, tedavii 
elel<trikiye tatbikatı 50, sistesko -
piler 100, elektrokardiyogram ile 
muayene 300, elcktroman 500, bi
lümum ameliyatlar 500, hususi o
dalardaki 1500 ve 2000, tam tahlili 
idrar 50, vasserman teamülü 100, 
kan savılması 100, mikroskopi 50, 
kültür .100, usarei mideviye tahlili 
150, mevaddı gaita muayenesi 150, 
balga m50, nühai dimağii şevki tah
lili 200, laboratuvar hayvanlarına 
telkih 500, ayakta yapılan he~ pan
sıman 25, ayakta yapılan ufak cer
rahi müdahaleler 100, bademcik ve 
vejetasyon ameliyatları 300 kuruş 
ve difteri muayenesi ise herkes i
çin lamamile ücretsizdir. 

Eminönii 

1 
lık istasyon Erzurumda 

. olacak 

1 
Nafıa Vekaleti tarafından mem-

I Ieketin bir çok yerlerinde kutula-

! 
cak yeni radyo istasyonları için ya
pılan tetkikler bitmiştir. Bu hu • 
susta Sovyet Rusya ve diğer ecne-

Trabzona gitti Meydanı 
- --·- Genişletiliyor 

bı şirketlerle temaslar yapılmakta
dır. Şarkta kurulacak istasyonla
rın inşasına bu yıl başlanacaktır. 

İlk istasyon Erzurumda inşa e.:ıi • 
' eaektir. İstasyon bir senede ta
mamlanmış ve çalıŞJBıya başlamış 
olacaktır. Bundan başka cenup vi· 
liıyetlerinden birinde de bir radyo 
istasyonu yapılacaktır, Trabzon limanında yapılacak ısla ıstımııkı·;~- bu sene 

hat etrafında tetkikte bulunacak ba,:anacak 

L iman işletmesi müdürü Rauli 
bugün saat 12 de Trabzona ha

reket etmiştir. Raufi Trabzon Ji. 
manında yapılacak yeni tesisat ve 
inşaat işini tetkik edecek ve uzun 
müddet orada kalacaktır. Trabzon 
limanının İran transit yolu ile be
raber faaliyete geçmesi içın bu yıl 
sonlarında derhal inşaata baslana· 
caktır. 

Limanda eskiden kalma rıh t ın 
ve dalga kıranlardan istifade edi
lecek ve evvelce deniz kenarlarına 
yığılmış olan büyük taslar da rıh
tım inşasında kullanılacaktır. Trab
zon Iımanına yapılacak rıhtımın 

boyu hır veya bir buçuk kilometre 1 

uzunlugunda olacaktır. 

Rıhtımın arkasına anlrepol>r ko-

naciik ve buralara asri tesısat ve 

vinçler yerl~tırileqektir. Bunun 
ıçiıı de bugün Trabzon sahilleri -
nin bir çok yerlerinde deniz ke • 
narlarına yapılmış evler ve chğer 
binalar istimlak edilecektir. Rau
fi, biilün işler etrafınd:ı bir rapor 
Jıazırlıyacak ,.e Vekalet~ göndere

"''k~ir. Raufi ayrıca İstanbul li
man idaresine bağlanan Trabzon 
limanı için de yeni bir işletme teş
kilatı kuracaktır. Buraya İstan -
buldan dıı mütehassıs memmlar 
gönderılcccktir. 
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Gümrük işi 
Daha çabuk 
Görülecek 
Haziranda bazı yeni e
saslar tatbik edilecek 
Haziran ba§ından itıbarell İs -

tanbut gümrüklerinde mühi"1 de
ğişiklik ve ıslahat yarıılacaktıı Ba~ 

müdürlükte vekaleten bulunmak -
la oldn Mustafa Nur. bu ay so
nunda An karaya nakledılcc• K ,.e 
yerine baş müdür muavıı" - ie\h, 
tayin ed lcccktir. Methi ba• mü -
durlüğe geçtikten sonr Avr pada, 
bılhassa Al. anvada yaptıgı tetkik
lerden elde C'd.le, nctıcC'lc ri t ·t
bik s:ıhasına koy caktı . 

Bu arada, bılh.ı. giı'"1rük mua-
melelerinde ve volcu sa'o~ u ic'e
rinda mühım tad,Jôt olacakt.r. Bil
hassa s.ılondaki l"''lll""Plclcrir da
ha seri ve d.llıd kolav pıl'l sı ;_ 
çın tedbırlcr alı~ıcık•ı Gürıırük 

mu amel erlnde d< K.r- ısv 1 •:ı" u1
1r n 

1 
ileri sürdu'<leri bazı dılekler na -
zarı i'l "re alı acııktır 

Kadın hekimieri aylı k 
toplantı sı 

Türk Ginokologı Kurumu, bu se
nenın son top .ıntı .nı, Pr J:.>naıı 

Tevfik Sczencl'ın b:ı k .. -ılıJn da 
yaptı. 

Bu topiJııtıaa 
Ahmed Asım Onur : Bı.ınc' ka

rın diğcrı'lı h ne ~ olı.c ç.!<.ıdıgı 

iki cismi rahım k crı pıye 

ve bunlara t mıkrc.:.kopik mu>
tahzarları g- c•e- ı. Mu! tdıf !n -

liyat tcknikl<'fı , ıt!nnda r." ıye

seler yaparak hs. J<a~adt:nı so ·
ledi. Ka~scrn bı.isı, ı. ccvfli bir 
ral>iınde lıu.:;~le gc mi ti. 

Bundan sonra gecen celseye ait 
valialarla leblıı!ın mür.Jkdşa!arı ya
pıldı. Münakaşalara Kena"l T,'Vf < 
SezcnC'l, Ahın •el A ım Onur Hdi 
İhsan, Zeki Tektaş ve Hüsnıi Şa -
kir katıldı. 

iş kanunu 
Tatbikatı 
Ve denizciler 
Müste,ar şehrimizde 

t edkiklerde bulunuyor 
İktısad Vekaleti Deniz Müs -

teşarı Sadcttın Güııey, İş Kanunu 
mu. sebetile derızci er için tesbit 

edılecek lıususı maddeler i ile meş

gul olmaktad,r. Bunun içın dün 
ll"ü.tezar, ı · bürosu Tcisi Halük ile 

görüşmüştür. Denizcilerin de ka -
n· ıd 1 ne suretle istifade ede -

e>ekleri U'Sbit f'dı miştır. Deniz -
c lerın ış hususıyetle·i göz önunde 
tutu 1 r. u~tu ı" 

Sadull 11 Gıınev, bundan baska 
dur Dcnızyol uı müdı.irü Sadett.n 
i'e de gôrıişmüş ve idarenin va -
ziycli trufında izahat alrn tır. 

Sadct•ı,. rn_,tL~ra, Almaı yaya 
ısmarlJnan gernı er etrafı·ıda d,a 
m Jümd! ver~ ~\ r. 

SaC::.JllAh Gurıey şe1'rimizde kal
dığı müddE t z.ırfında deniz ticaret 

direktorl g nde çalışacaktır. Müs
te ar l.rnnndakı tesisat mes ~sile 

meşgul olacaktır. 

- ··-- 1 
Soyadı almıyan kim· · 

se ka lmıyacak 
Şimdiye k.ıdar soy adı ima -

mış olanlar, resmi dairelerde iş -
!er~ i takip edemcmeklcdirl2r. Bu 

gibılc postaca d:ı mektupları k•
bu edı.meG Jlınden so,• adı a«ıoı:, 1 

mecbu k.ıl..,ıya başlamı:'arc!ıl'. 

Bu •ebeple sor günkrde nürc,s 

d reıerın soy adlarının te_ciJ i
çin yapılnn mı.irac1atler çc k ar: -
mıştır. 

Bı:.ııların istid•l•rı, nüfus c:ıure- ı 

lerınce, mazeretlerinin tetkiki i • 
çin idare heytlerine g6nderilmek -
tedır. 

Eminönü meydanının bu yıldan 
itıbaren yavaş yavaş açılma" k1-

rarlaşmıştır. Bunun ıçin yapıla • 
cak istimlak dolayısile Nafıa V~

kiiletı de beledıyeye yardımda bu
lunacaktır. Yenıcami önündeki bi-

naların bir kısmı bu yıl, diğer bir 

kısmı da gelecek yıl istimlak edi
lecektir. İstımliık edılen kısım • 
Jar hemen yıkılacaktır. Bu mey -

danın yuvarlak daire şeklın~e a
çılması muvafık görülmüştür . 

Fakat meyğanın şekli şimdilik 
kat'i olarak kararlaşmamıştır. Bu 
ancak mütehassıs Prost tarafından 
hazırlanacak şehir planı ile kat"! 
şeklinı alacaktır. 

Şımdilik yalnız Yenicamiın önü 
açılacak ve bu abide uzaktan gö
rülebilecek bir ş~kle sokular.ak • 
tır. 

Floryaya 
Komple biletler 

Hazırandan itıbaren Sirkeciden 
Floryaya kompl~' biletler ihda; e
dilc·cektir. Bu biletler ile hem tren

le Floryaya gidip gelinecek ve hem 
d<' orada banyo yapmak kabil ola
caktır. 

Komple biletlerin ücreti yüzde 
otuzdan fazla tenzilatlı olacaktır. 

Doktorların atbUmU 
Doktorlar yardım cemiyetı ta -

rafından bir albiım hazırlanmıstır 
' Albümde, bütün doktorlarımızın 

resıml~i, tıbba ait bir çok ,-ntere
san malumat ve saıre vardır. 

Balık 
ihracatı 
Yola konacak 

lkti•at Vekaleti balıkçılıjpn ıslah 
ve inkişafı için Ticaret Odaların· 
dan 35 sual sormuştu . Ticare t Oda. 
sı bu hususta tetkikat yaparken 
Vekalet yeni gönderdiği bi r ta
mimle ihrac ed ilecek balık amba
lajları için de esaslı tetkikat yapı l· 
masın ı bildirmiştir. 

Bunun ıiıerine Ticare~ odası üç 
müteh a;sıstan mCrekkep bir ko
mis> on t eşkil etmiştir. Bu konıis· 
yon yarından itibaren Ticaret oda· 
sında toplanarak çalışmaıra baş· 
lıyacaktır. --
Halkevinde konferans 

Beyoglu Halkevinden, 18/5/937 
Salı günü saat 18,30- da Ev.milin 
tepe başındaki mc rkez bıne,. ndu 
bir toplantı yapılacaktır. 

l - • İnkıliıp~ılık. l•akkında kun
fcn•n> (Bay Ahmed llamdi Ba -
şar) tarafından, 

2 Bu toploııtıya herkes t!ele -
bııir . 

Tophane 
Caddesi 
Asfalt olacak 
Bu cadde genı,ıetılip, 

gUzellettirllecek 
Gatatadaki yolcu salonunun in

şasına başlandıkktan sonra Kara • 
köyden Tophaneye kadar olan cad
de de asfalt olarak yapılacaktır. 

Liman işletmesi bu husus için 
belediyeye müracaate karar ver -
mıştir. Asfalt caddenin masrafını 

belediye ve .liman işletmesi ara -
larında taksim edecekJoerdir. Bu 
cadde, şehrin en büyük caddeıerin
den biri olacaktır. Ayni zamanda 
şehre yolcu salonundan çıkacak 

kimselerin iyi bir manzara ile kar· 
şılaşmalan için cadde civarında -
ki bütün eski baraka ve binalar is
timlak edilecek ve yıkılacak lar • 
dır. 

Hüseyin Cahil 
Altı aya 
Mahküm oldu 

Hüseyın Cahıt Yalçın aleyhinde 
İstanbul mecmualarından birinde 
yazdığı hatıraları arasında eski E
laziz mebusu Merhum Hoca $ait
ten bahseden kısmı dolayısile, mer
humun Elazizde bulunan \0 eresesi 
tarafından bir hakaret davası açıl
mıştı 

Eliiziz Asliye Ceza Mahkemesi 
bu dava hakkındaki kararını ver· 
miştir.Suçlu Hüseyin Cahille mecmua• 
ııın neşriyat mü dürünün şehrimiz

den istinabe suretile alınan ifade. 
!eri gözden geçi rilmiş ve mahkeme 
suçu sabit görerek, her iki maznunu 
altı1ar ay hapse ve yüzer lira para 
cezasına mahküm etmi,tir. Suçlular 
ayrıca vereseye 500 lira tazminat 
vereceklerdir. Karar kabili temyiz· 
d ir. 

Halkevl maçl:ıırı 
Eminönü Halkeviııderı: 

16/5/937 Pazar günü Evimiz 
Spor Şubesi tarafından 19/-:.fayıs/ 

Spor bayramında finali yapılmak 

üzere şild usulü tertip edilen fut

bol maçlarına aşağıdaki programa 
göre devam edilecektir. 

Alakadar kulüplere tebliğ olu -

nur. 

Rakırköy salıası : 
Saha komi erı - .i\lehmed Sırrı 

Hcşgor. 

B.kırköy - Altıok saat 14,30, ha

kem: Faik Ugur, Aksaray - Yıldız 

16.30, hakem: Talat. 

Nafıa Vekaletınin bu h.;susta 
hazırladığı programın aoıl mühim 
kısmı üç seneden sonra tatbik edi · 
lecektir. Bunun için şimdıden ve
kalet İran, Efgan, Suriye ve diğer 
şark devletleri!e temaslarda bulun
maktadır. Yapılacak büyük prog
ramla bu memleketlerin telefon 
hatları Tı.irkiyeye bağlanacak ve 
bu vasıta ıle bütün şark Avrupa i
le telefon muhaberesi yapabilecek
tir. 

Motörlü vesait 
Muayene! 
Edilecek 
Hazlrand• umumi mua• 

yenelere b•tlanıyor 
Haziran 1 den itibaren şehrimiz

deki bütün motörlü kara nakil va· 
sıtalarının yıllık umumi muayene 
ve kontrolüne başlanacaktır. 

Bu kontrole şoförlerin ehli • 
yetnamelerinin iyice tetkikinden 
başka otomobil, otobüslerin ma -
kine ve karoserileri en ince teferrua 
tına kadar muayene edilecek, u -
f~k bir arıza gösterecek arabalar 
işten menedileceklir. 

Bu yılki kontrol diğer seneler -
den daha sıkı bir surette yapıla • 
caktır. 

Yazlık keten 
Ayakkabılar 
Ucuzlıgacak 
lstihllk vergisinin kal· 
dırılmasına çalıtılıyor 

Llıstik fabrikaları keten yazlık 
ayakkabılar üzerindeki 150 kuruş 

istihlak vergisinin kaldırılması i -

çin vekaletle temaslarına devam 

etmektedirler. Öğrendiğimize gö

re yaptıkları temaslar müsbet ne

tice vermiştir. 

Llıstik fabrikalarının himayesi i

çin alınan tedbirler henüz müs -
bet bir neticeye ermediği için las

tik fabrikası sahiplerinden bir he

yet önümüzdeki hafta içinde An -
karaya giderek yeni temaslarda bu
lunacaklardır. 

Adalar 
Arasında 
Seferler 

Akay idaresi, Haliç İdaresinden 
kirahyacağı iki vapurla Adalar ara-

1 

sı seferler tertibine karar vermiş
tir. Bu vapurlar 1örükali plajına \'C 

Dil iskelesine de uğrıyacaklardır. Bu 
vapurların bılet tarifesi henüz tes
bit edilmemiştir. Tetkikat yapıl -
maktadır, 

Adaya doğru seferler haziranda 
ba,ılıyacaktır. 

i z mirde ki 
Hava 
istasyonu 

lzmirin Cumaovası nahiyesinde 
fnşasına karar verilen modern ha· 
va istasyonu saha"' tesbit edılmi~· 
tir. Hazırlanan kroki ye göre hava 
istasyonu 750,000 metre murabha. 
!ık bir sa ha üzerinde kurulacaktır. 

Bu sahanın 185,000 r>ıetre mu
rabbaının hazineye aid ve diğer 
kısmın ın sahipli old uğu a nlaşı l mış
tı r. Sahipli araıini n isti mlak i için 
takdiri k ı vmetine ba şlanmıştır. Ha. 

ya istasy onu saha,ının düzeltilmesi
ne devam edilmektedir. Burada ev
velce de bi ld i r i l di~i g ili - on beş 
bin liraya yolcu tayyarelerini ala. 
bilecek büyüklükte bir hangar in
şa ol unacaklır. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~--

Özür dileriz 
Ya.ılarımızın çoklu~ndan "Sen 

de seveceksin,, adlı telrikamız ı 

1 ıwrı knv manık. ÔzG r dileriz. 

Halk münevver:erden da
ha çok o~uyor 

Hükumet, C. H. Partı;ıle clele 
vermiş olduğu halde, memleket ba
kımından gayet mühim bir karar 
almış bulu. uyor 

Matbua umum müdürıügurun 
ince bir itina il~ yaptıgı tetkik -
]erden anlaşıldığına göre bizde gcnıı 
halk tab:ıkası münev,·e·lerimizd~n 
daha çok ve daha fazla okU\·o:", 
memcketimızde münevver zumre 
için yapılan neşriyalq muvazi ola
rak, geniş halk yığınları içın de 
gayet dıkkate şayan ve çol< çe
şitli neşriyat yapılmaktadır Fakat, 
mühim olan nokta şudur: Mün~v
verler için basılan kitapların bas
kısı 2, 3 bini geçmiyor. Fakat, halk 
için basılmış kitapların bask ·ı çok 
defa ellı bini bulmaktadır. Bu da 
gösteriyor ki, halk, münen•orlcr
den daha çok okuyor, daha ~vk ki
tap alıyor, bütçesindeo kitap içi11 
daha fazla para ayırıyor. Halk o -
kuyor Ancak, kendisi için .'·azı! -
mış eserleri okuyor. 
Yukarıda bahsettiğimiz halk ki

tapları 50 bin basılıp, satılmakla b~ 
raber, bu kitapların muhtelif nok
talardan noksanı ve hatta bir kıs
mının mahzuru vardır. 

İşte hükümet ve parti, halkın bil 
yük bir arzu ile satın alıp okuduğ:ı 
bu halk kitaplarını, h:ılk mevzula
rını ıslah edecek, o kitapları daha 
güzel bir şekılde yazdıracak, bas
tıracak ve okutturacaktır. 

Bu mühim memleket da,·a.;ında 
bütün tanınmış muharrirlerimııe 

milli bir v;ızife düşüyor. Bu vazi
feye bütün kAlem arkada ·!arını da
vet ederiz. 

H alk filozofu 
lllJlllllllllU1•111 nınıııı UIUIUllhllllUllllllll•lll•lll<•IUUl .. IMllUI 

Bir ailede 
Beş kişi 
Zehirlendi 

Son günlerde şehrimizde yedik· 
!eri şeylerden veya kalaysız kap• 
!ardan zehirlenenlere sılc sık te
sadüf edılmeğe başlanm ı ştır. 

Dün de Üsküdarda Bülbül dere· 
sinde 47 numaralı evde o turan 28 
yaşlarında Samiye, Hikmet, Münev 
ver, Gaziye ismindeki kızlar ile 
Şefik ismindeki çocuk yedikler i ye
mekten zehi rlenerek kıvranmağa 
başlamışlardır. 

Hemen polis ve doktor çağrıla. 
rak tedavilerine girişi lmiş ve ha. 
<lisenin sebibi aranmağa başlan• 
ııııştı r. -----
Kızıl•y haftası temmuz. 

da olacak 
Her sene 1 Haziranda baş! y~r,,k 

8 Haziranda nihayet bulan Km -
lay haftası bu sene 1 Temnıı:.zda 

yapılması için Kızılay umumi mer
kezinden Kızılay vilayet mümes
silliğine emir gelmiştir. 

Mümessillik heyetinin yaptığı 

toplantıda bıı karar diğer te'!Ck -
küllere bildirilmiştir. 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin de;di 
24 saatte fark 

eden kıymet 
Haliç FenPrind~ Atlı Sı.ba~ı 

Y ıldmm caddesi ( 1) numa•aıla 
oturan saatçı Nuri matoaa -
nuza gcldı. Şunları anlatı.· 

cl0-5-1937 tarihinde Sanda'be
desteninde 11215 makbuz n•, ıı ı

ralı bir saat 8 Jiıa kıvmct krm
duğunu gordüm. Müzay<'d ~e 

ticesinde 6i0 kuruşa satır aldı...,,. 

Hemen ertesi giin, tekrar Sandd

bedesteninc giderek &\'ri saate 
kıymet takdir ettırdim. Sa1tc b•ı 
sefer 7 Lta kıymet koydular 
Bu i ;e şas ım, kaldım. B.r gü:ı 
evvel G lira kıymet takdir cdi-
1) or. Aradan 24 saat gednce, 

kıymet 7 liraya iniyor. B·ı n
ziyette, Sandalbedesteninden bir 

daha saat satın almamıya karar 
verdım. 

Sandalbcdcstenine böy'.e ıı -
fak tefek esya giitürerek para 

fak tefek cş~·a götürerek !akrü 

zaruret içınde ol.ın ve ııflk ma

lın küçük bed~lıne hakikatcr. ı 
muhtaç olan \'atanı! ·!ardır. Bu

rada eşyaya kcymet takdir c -
dilırken, daha çok d kkat cdL. -

melid:r. 8 !ira kıymetinde bir 
saatte, ertesi günü hemen l 1 •ra 
fark ederse, daha yüksek bedeli 

olan eşyada acaba, ertesi günü 
ne kadar fark ('diyor?. 
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Hindenburg balonu faci-
ası iyi bir ders oldu 

Bundan sonra, balon İnşaatı yapılma

• 

ması hakkında bazı 
cereyanlar var ı 

Helyum gazının her yerde isfih- / 
sal edi lemeyişi , balon yapan ları : 

f H 1 Ky~ !.~.:l 
---·----

SEVDA iLACI 

düşündürüyor ( 
ıL ___ L;~~ ·--------------------------------------· Ruslar kabili sevk balon inşaatına çok 

ehemmiyetveriyorlar. Çünkü, Rusgada 
Helyum gazı istihsal edilebiliyor. 
Rus havacılığı son zamanlarda çok 

terakki elmiş •• 

O sınan tamam yirmi yıldır, Is -
tanbulun bu kenar mahallesinde 

eczacılık yapıyordu. O ayni 
zamanda, o semtin doktorluk işini 
de görüyor, ona buna nezle, öksü
rük ilaçları da veriyordu. Arada ih
tiyarlara kuvvet macunu da yap
tığı :ıluyordu. 

de alaylı bri cialga beliren bir ses
le: 

- Olmaz olur mu hiç? Dedi. Yal· 
nız kimi seviyorsun? Sen onu söy
le, ötesini bana bırak! 

Haluk içini çeke çeke cevap ver
di: 

Blr taggartcl makina lı tüfek 6oırncta 

!·-------------------------------------------------· 
Kır beş yavında idi. Saçları ağar

mıya başlamıştı. Bununla beraber 
gönlü - eski bir tabirle - herdcm ta
ze idi. 

- Dürdaneyi.. Canım, sizin ki -
racının kızı yok mu, işte onu .. O 
da beni seviyor. Evet ,delice sevi -
yoruz birbirimizi.. Fakat babası 

vermiyor. O kadar yalvardım, ri • 
ca ettim. Bir türlü yola getireme
dim onu ... O kadar merhametsiz, 
hain yürekli bir adam ki; acımadı, 
red etti ricalarımı... Maamafih mer
hametsizliğinin intikamını alaca -
ğım ondan ... 

Fransız Meclisi mebusanında 

hava nezareti bütçesinin hazırlığı 

sırasında Parlamentoya verilen bir 

raporcia Avrupanın büyük devlet -
• 

]erinin hava kuvvetlerine dair çok 

esaslı malümat vardı. 

Raporu okuduktan sonra oku -

yucularımıza da buna dair malü -

mat vermekten kendimizi alama • 
dık. 

olmaktadır. Almanya ile Rusyanın 
münasebatı, Rusyanın Fransa ile 

müttefik bulunması keyfiyeti iki

de bir hatıra şu sualleri getiriyor: 
Acaba Berlinin elindeki hava kuv

veti nedır? Moskovanın tayyare -

ciliği nasıl?. Almanyanın hava kuv
'vetlerıne dair dün ve evvelki giın 

verebileceği gıbi Fransız parı.lmen

tosuna verilen rapordan alarak a
şağıya yazdığımız malfımat da Sov
~·et Rusyanın hava kuvvetleri içın 
bir fikir verebilecektir. 

Sovyet Rusyanın tayyarecilik -
te elde etmi olduğu neticeler de 
az şayanı dikkat değildir. Teşki -
!at itibarile Rus ha\•a ordusu başlı 

liaşına, müstakil bir teşekkül de-

Dün ve evvelki gün (Son Tel
graf) ın bu •Ü tunlarında Almanya

nın hava kuvvetlerine dair o ra -
pordan aldığımız rakkamları zik -

retmiştik. Almanyanın hava teşki

latının nasıl olduğu, nasıl intizam 

ve gayretle çalıştığı bu izahattan 

anlaşılıyordu. 
1 mektir. Fakat bu teşekkül Karade

Fransız parlamentosunun verilen 

bu izahat ve malümata pek çok a- . 

niz umum ordu ve donanma teş -

kiliıtı içine dahildir, Rusyanın 

hava kuvvetleri için sarfettığı pa

ranın miktarını layıkılc öğrenmek 

ve söylemek mümkün değıldır Ya

hut pek zordur Çünkü sarfedilen 
bu para Sovyet Rusyanın dığer üç 
komiserliği arasında taksım olun
muştur. 

Fazla olarak hava kuvvetleri i

çin pek büyiık tahsisat vardır Öy
le ki, bunun hesap edilmesindeki 
müşkülat - ecnebiler için - goz ö
nündedir. Rusyanın tayyarecilik
te kullandığı malzeme bir kere en 
iyi cinstendir. Tayyarelerden a
zami fayda elde edilmektedir Tek 
satıhlı bir avcı tayyaresıle hafif 

bir bombardıman tayyaresi saatte 

400 kılometre sür'atle gidiyor. Mo

törler olsun, dığer aksam olsun Rus

yada yapılmaktadır. Kullanılan 

malz~menın bir kat daha mükem

melliyetı ıçin sarfcdilen gayret sa

yesınde malzemenın geçen 936 se

nesi nihayetıne kadar baştan yep

yeni bir hale konması kabil olmuş
tur Bu sene de mevcut kuvve -

tin arttırılması işine girL~ilmiş -
tır. 

1933.. senesinde Sovyet Rusya 187 

filoya, ve birınci safta 1800 tayya

reye malikti. 1934 de bu miktar 

şöyle olmuştur: 321 fılo 2800 tay -
yare. 

1935 de 437 tayyare fı!osu ve 3200 
tayyare. 

1936 da 488 filo ve 3500 tayya 

Osman kiracısı müezzin Riı~tem 
hocanın kızı Dürdaneye tutkundu. 
Abayı yakmıştı ona .. Dürdane dip 
diri göğüsliı, büyülü göz ıü, müş -
tehı dudaklı, şen, şuh, kıvır kıvır 

bir kızdı. 
Mahalle gençleri, böyle bir kıza 

takılmadan, onunla aşnafişna yap
madan dururlar mıya? .. Böyle bir 
bıldırcını, eczacı Osmanın çürük 
dışleri arasında kıtır kıtır yemeğe 

kim bırakır• .. 
Yağma yok?. 
Halük adında bir genç de Dür

daneyi sevıyor, ve ondan muka -
bele görüyordu. E~zacı bunun far
kında olmadığı için Haluku çok se
viyordu. Arası pek iyi idi onunla . 

Eczacı şaşkın şaşkın sordu: 

- Ne yapacaksın? 
- Senden sır çıkmaz,Haniya yi-

ne söz aramızda kalsın, kızı kaçı -
racağım bu akşam .. 

Osman afallaştı, yüzü gözü bir -
birine karıştı, mos mor oldu, fakat 
birdenbire kendini topladı. İşi piş
kinliğe vurdu: 

lakadar olduğunu ise söylemeğe lü- re. 
Fakat burada bir sual sorula 

Bir gün Halük eczahaneye gel -
di. Osmana derdim, gönül ocıla -
rını anlatırken, arada akıl danıştı: 

- Sen yaşını başını alm1', öm
rünün yarısından fazlasını il5"lar, 
tüpler arasında geçirmiş, bin biri 
derd dinlemış, babacan, halden an- \ 
!ar, bır adamsın, tecrüben de <"Oktur 
Sana bir şey soracağım, beni kır -

- Hiç üzülme, sıkılma sen, dedi. 

Öyle bir ilaç yapacağlm ki, bunu 
kime içirirsen, muhakkak seni se
vecek ve sana candan bağlanacak .. 
Deli gibi se,·ecek seni.. 

zum görmüyoruz. Belki de Alman 
nıaz mı? 

hava teşkilatının daha muntazam 
- Filo diyerek geçtığımiz şeyın 

Osman kuvvetli bir ilaç yaptı. 

Bu. liıakal insanı altı saat deliksiz 
uyutacak bir ilaçtı. 

ve dah~ mantıki olduğu kabul edi-
lerek Fransanın Hava Nezareti teş- hakiki miktarı nedir? Kaç tayyare 

kilatmda da bazı tadilat yapıla • vardır? İşte bunu anlamak, pek 

Halük ilacı alırken, cezacının el
lcrin~ sarılmış, ~apur, şupur öpü~ 

yordu. Deli gibi olmuştu sevincincaktır. Fakat bunlar o devletlerin müşküldür; daha doğrusu imkiın- ma, cevap ver: Dünyada sevd"·a i
laç bulunur mu?. kendi bileceği iştir. Bizim için şa- sızdır. Çiınkü Sovyet Rusyanın mi.ı- * . 

d .kk t ] b a U!l dafaasına taallÜk eden her şey bır Mu··ş•~rılerıne· t 

den ... 

yanı ı ~ o an şey u r por - ~ · Ayrılırken, Osman istemiye iste-
diğer kısımlarını da gözden geçir- sırdır ve bu sırrın muhafazası ı- - Hayır! miye ~ua etti: 
mcktir. Raporda Almanyadan son· çin gösterılen ketumiyet pek bü- Ve yahut: - Allah yardımcın olsun! 
ra Sovyet Rusyanın hava teşı<ilatı yüktür. - Yok! Osman Dürdanenin babası mü 
tayyare kuvvetleri mevzuu bahs Bir t•g.~are acuıa lıazır hir oa zlqe tlc (Devamı 7 nci sahifede) Dcm~ğe alışmayan eczacı icın ı ı "' r· 6 mcı "'.Vtada) 
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Tefrika No. 46 Yazan: Zeki Cemal 
yalnız methalden dışarı çıkmak ı.i

zere bulunan Trayamf ile akıntı -
ya tabi olarak bataryaların ateş 

sahasında bari~ sürülen Oşen 
zırhlısının yardımcı muhriplerle 
muhat olduğu giirüldü. 

Ertesi sabah boğazın karanlık 

suları üzerinde üç büyük yaz lekesi 
görülüyordu. Bunlar mezarlıklar

daki taşlar gibi dalgalara gömülen 
sefninden birer nişane idi. 

Bu nişaneler irresistıybl, Buvc
ve üşen enkazının üzerinde görü
nüyordu. 

Bir Fransız filosu ile takviye ~
dilen İngiliz donanmasının inhi -
zamı Osmanlılara üç zabit ile 20 as
ker şehit ve 2 zabit ile 77 askerin 
yaralanmasına mal olmuştu .• 

Ertesi gece telsiz telgraf istas -
yonu vasıtası ile öğrenilen İngiliz 
tebliği resmlsinde Buve,lrresistiybl, 
O~en zırhlıları ıle 2 torpitonun Bo
ğazda battıkları, Buveden 5 zabit 
ile 25 drad tahiis edildiğini, Glur!a, 
Inflcksiblin hattı harpten büyük 
zararla çıktıkları, bunlardan başka 
Küvin Elizabet, Prens Core, Kur
tuvalis Aliyon, Süfren zırhlılarının 

da sahil bataryalarının ateşinden 
hasara uğradıkları bildiriliyordu. 

KARADENİZDE BOMBARDI -
MANLARl 

Çanakkalede Türk imanı, Türk 
azmi karşısında kırılan taarruz 
düşmanı çileden çıkarmıştı. 

Şimdi Türklere hem şimalden 
hem cenuptan karadan ve deniz -
den taarruz etmek icap ediyordu .. 

Ruslarla Fransız, İngilizler an -
]aştılar. Bugünlerde İngiliz ve 
Fransızlar Çanakkaleye karadan da 
taarruz edecekleri için hazırlık -
!ar yapmağa başlamışlardı. Rus -
!arın !,ıanbul boğazına taarruz 
etmesine karar verdiler. 

Amiral Erbergardın kumadasın-~ 
daki Rus filosu; Yavuzun da yara
lanmasından ıstıfade ederek taar -
ruzunu daha geniş mikyasta ve 
kahramanca (') yapabıkccklerdi. 

1915 martının 28 inci günü .. A • 
mira! Erbergard filo ile Karadeniz 
boğazına geldi ve Tiırk toplarının 

menzili haricinden buğazlara ateş 
etti. Yarım saat devam eden bu 
bombardımandan tabii -bir netice 
çıkmasına imkan yoktu. Ancak İs-

tanbulun bu suretle kuvvei mane- ru yaklaşıyorlardı. bayıağına kavuştu oldukları halde lstanbula dönmüş-
viyesini kırabileceklerdi. Muhripler ileride mayin tarıyor- Şımdı Mecıdıyenın tek dırcğı hiı.-ı ıerdı 

Ruslar ateşi kesdikten sonra yi- )ardı.. liı kırıktır Kara giınlerın hatırası· Ruslar Turk donanmasının faali-
ne Zonguldağa, Ereğliye ve Kor - İşte bu dakikalarda... nı taşımaktadır] yeti .rnrşısında askerleıin hoğaza 
!uya gittiler. Buraları bombardı:ııan OçakoC civarında mayin tarayan YAVUZ iLE MiDiLLİ NE YAPTI? ıhracına imkan olmadığını görerek 
ederek kahramanlıklarından mağ- gemilere çok yaklaşmış olan Meci- 3 Nısan 1915 bunları Galiçyaya sevkeıtilcr. 
rur (?!) Sivastopola döndüler. diye kruvazöründe birdenbire bü- Amiral Erbergard aldığı rapor- ••• 

ODESA TAARRUZU yük bir felaket baş gösterdi. Ma - !ardan Yavuzla Mıdıllının Sıvast -
İngilizler ve Fransızlar Ç&nak - yinlerden birisi iskle baş omuzlu - opola doğru geldiğinı iığrenmiştı 

kaleye denizle yapılan tarruzun ğunda patlamış ve kazan bölmeleri- Hemen Rus donanmasına hare . 
müsbet bir netice vermediğini gö- ni tahrip etmişti. Bu vaziyet üze • ket emrını vcrdı. Erbegrad Türk 
rünce karaya asker çıkararak Ge • rine bütün kazanlara da sular dol- gemılerı ıle karşılaşmıık ıstiyordu. 
libolu yarım adasının işgalini ka - mağa başladı. Beş saatlık bir aramadan sonra 
rarlaştırmışlardı. Mecidiye ... Dakikalar geçtıkçe Turk gcmılerı ile karşılaşmıştı. 

Ruslara da bildirilen bu vaziyet batıyordu .. Askerlerin hepsine bir- Fakat .. Bu dakikalarda Mecidiye -
üzerine, Rusların da Karadeniz bo- den gemiyi terk emri verildi. .nın leci hali haber alındığından Ya-
ğazına veyahut İğne ada ile daha Hamidiye kahramanları ve muh- vuz ılc Mıdillı yalnız kalan Hamı-
gerilere 200 bin kişilik bir ord.unun ripler bütün askerleri kurtardı dıyenın taharrisıne çıkmışlardı 
çıkarması da münasip görülmüş - Hamidiye de tornistan ederek le- Bu esnada yaklaşan Rus gemıle-
tü. Jaketli yerden uzaklaştı. rine Yavuz kıç taretlerden şıddetle 

Rus İmparatoru Nikola da hazır- Ancak Mecidiyeyi düşman eline ateş açınca Ruslar şaşırdılar Fakat 
lanmış olan bıı orduyu nisan başın- bırakmak hiç te doğru değildi. Yavuı lıe Mıdıllıye yetışemeyınce 
da Odesada tefti~ edecekti. Derhal batan geminin sancak kıç gerı çekildiler. 

İ omuzluğundaki cephanelik istika - Maamafih Rus donanmasının Bu haber stanbula gelir gelmez 
metine bir torpito atıldı. Gemı ta- miıhirr. hır kısmı gecelcyın Mıdılıı·-derhal Rusların kuvvei manevi -
mamen batmış oldu. Fakat.. Bu yi yakalamışlardı Yavuz bir taraf-yesinin kırılması için Sivastopola , 
mıntaka çok sığı ıdi. Geminin baca- tan Hamidiye ıle muhaberev. i te -ve Odesaya donanmadan bir kaç 
!arı ve güvertesi su üzerinde gö - mıne uğraşıyor, dı<ıer taraftan da geminin giındcrı!rr.esi ve bu liman· " 
züküyordu. Midıllınin yaptıg-ı ışlerdcn haber-

ların bombardım;ın edilmesi ta -
karrür etti. Biçare Mecidiye düşman suların- dar olmağa çalışıyordu. 

da gömülmüştü. Rus gı>milerinın Mıdilliye yap-
Yavuzun da esasen tamiri tamam- A ld mira en gelen emir üzerine g~- tıklan taarruzdan haber alınca der-

lanmıştı. Derhal, Hamidiue, Meci- ·ı r· b I d 
J mı er stan u a av et ettiler. hal Ruslara ateş açıldı. Ancak ilk 

diye ile dört muhrip bu ise memur [R ı u ·d· • us ar mecı ıyeyi yüzdürdü - karanlıkta yapılan bu mukabil a-
edildi. Bu gemiler Odesavı bom - 1 s· t 1 • . er. ıvas po a getirdiler. Prot na- teş biraz sonra ay doğunca birdrn-
bardıman ederken Yavuzun da Si- mını verdiler. Yeni toplar, yeni -bire kesildi. ı 
vastopola gitmesi muvafık görül- k 1 k d ı F k dü. azan ar ov u ar. a at 1916 da Çünkü Ruslar ay ışığında birden· 

3 Nısan 1915 d ·. 1 an işga edildı~i zaman Mecidiye Ertesi gün Mrcidivcyi düsman , 

1915 ten sonra deniz harplerinin 
merkezi sikleti Çanakkaley~ inti
kal etmiştir. 

Esasen 1916 da Rus inkı'ii'•ı ol • 
muş, Berstiyovsk muahedesı imza

' lanmıs, Karadenizdc tam bir sü -
kün başlamıştır. 

Çanokkalede deniz harplerinde 
de AER'yi tahtelbahirini batıran 

Sultanhisar, bir akın yaparak bü -
tün düşman gemilerini birbirine 
katan Yarhisar Türk bahriye tari
hine emsalsiz sahifeler hediye 
etmişlerdir. 

Yavuz lie Midillinin İmroz akı -
nı, Midillinin bütün, Türk milleti
ni kedere scvkedcn felaketi de bu 
arada unutulmaz vak'alardandır. 

Maamafih Çanakkalede her> birer 
şanlı sahife teşkil edecek derf'cede 
muazzam olan Türk bahrivelisinin 
vuruşmalarını (Çanakkakde Türk 
bahriyelileri nasıl dövüştüler?) i -
simli eserimde neşrettığim. için be
nim gibi her Türkün göğsünü ifti
harla kabartan bu kahramanlıkları 
tekrar etmiyorum. 

s o lif 

Bu sütunlarda yarın 
Aka Gündüz'ün Zeke· 
riya Sofrası adlı ese
rini te frikaya başlıya• 
caÇ'.Jız. 

Sivastopol Türk kuvetleri tarafın- bire geriye kaçmışlardı. 1 
Dört muhrip ile Mecidiye ve Ha- kruvazörü de geriye alındı. 18 ma- sularında terkeden Türk gemilerı ı 

midiye kruvazörleri Odcsaya doğ- yısta büyük merasimle tekrar Türk düşmanın plan!Jrını altüst ~imiş 

------~--~--~-----· 
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IYaz geliyor .. Yakın.-/·
__ ,_ 
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da plajlarda böy:./ 
le manzara

Birbirine çok benziyen bu iki güzelden lar göre-
h a n g i s i n i tercih ceğiz .. 

edersiniz? 
Ege süvarisi Sait1 

kaptan deniz sev
gisini anlatıyc,r 

Denizle kad ı n birbirini tamamlar .. 
Deniz mi güzel kad ı n mı güzel? 
Buna cevap vermek, Bayanların 

1 diline düşmek olur. _ _J 
Ege vııpı•r:ı süv ırtJt ..Jutl Kopıarı 

•ı nsanlarda deniz sevgisi aşk ka· [ ceğım ve diyectgım ki, tabiati sev-
dar eskidir H~le bu sevg•, yaz d ğim ve onu okumıya, tetebbua 

günlerinde daha barız ve daha ateşii en müsaıt sahayı orada bulduğum 
bir şekil alır. Sıcak günlerde bu- için .. 
ram buram tcrliyen hangi fani \'ar- - Şair: 
dır ki, denizin, şakrak bir genç Deniz kadııı gibidır, l 
kız göğsü kadar güzel ve ılık gog- Hiç iıımak olnıaz ha! 
sünde günün yorguniuğunıı ve ha- Dıyor. Siz ne d<.'rsınız, bu doğ •

1 
raretini gidermek istemesin? ru mudur? 

Ege vapurunun d<>ğerli süvarisi - Şaırin bu mukayeseden nasıl ' 
Sait kaptanla genişçe birer kol- hır kavle istınad ettığinı bılmiyo-
tuğa gömüldük. Geminin güver _ rum Eğer her ikisinin de sükunet 
tesindeyiz. ve hu~unet tahvıllerinın amıJığini, 

Önümüzde neş'esiz ve mavi bir dcnsızlığinı diışünerek sövlemişse, 
gök altında uyur gibi sessiz c!uran ;dare ve tedbır kudreti yerinde o-
bır deniz .. Karşı kı:yJda fark olun- !anlar, bunlara kar~ı galebeyı el-
maz renkler arasında Topkapı sa- de etmek yolunu bilirler ve bulur-
rayı .. Daha ıleride Marmarayı koyu !ar. 
gölgelerile noktalayan ve sorsuz - Gemi için denizde hangi teh-
bir bahar uykusuna dalan Adalar, lıke daha korkunçtur Gemi nasıl 
Üsküdar ve Salacek kıyılarında bi- ve hangı sebeplerden batar? Hıç 
rcr demet papatya gibi bir bç be· battınız mı siz? 
yaz yalı. Bütün bunların üzerin • - Yangm ve musademe, gemi 
de bir esatir rüyasının havai haki- i~in korkunç iki tehlikedir Bir ge-
kati gibi uçan baharın tatlı rüz • minin hangi sebeplerle battığına 
garlarile sarhoş marti sürüleri! gelince, g0mi müsademe ili!, ka-

Sait kaptan, bir darbımesel ha- raya oturmakla, fırtına ve daha 
!ini alan nezaket ve tevazuile ilk başka sPbeplerle batabilır Yalnız 
sorguma şöyle cevap verdi: deniz ve dalgaların savletile vu -

- Ben Boğazda doğdum Bo - kua gelen batmalar, müsait ~erait 
ğazda büyüdüm. Gözümü ilk defa altında bulunan gemiler için ender 
açıp etrafıma baktığım zaman Bo- hiıdısattandır. 

ğazın mavi sularını gördüm. Ben- Burada 'müsait dediğim şerait, ge-
deki deniz sevgisi ta o zamanlar- minin bünyesile, yaptığı seferin 
dan başladı. Çocukluğum bile o- ve bulunduğu denızin bu tekne i-
nunla oyalandı. Çok küçük yaş- le mütenasip olmasıdır. İyi bir de-
larımda duyduğum deniz sevgisi nizcı, altındaki teknenin mukave-
ruhumu öyle kuvvetle sarmıştı kı, met ve kabiliyeti, maruz kaldığı 
k-?ndimi dünyaya denizci olmak i- hava ahvalile karşılaşacak kadar 
çin gelmiş sandım. Ve bu hisle kap- müsait olduğu takdirde, gemisini 
tan oldum. kolay kolay denize yedirmez. Son-

- Denizi nıçın seversiniz? ra fırtınalarda gemiyi abarmak = 
Dudaklarındaki tebessüm va - korumak için bir takım usuller, 

kur bir tomurcuk oldu. Ve son- tedbırler vardır. Bunları yerinde 
ra: tatbik ve gemiyi o suretle idare 

- Bana gülmeyeceğinizi bilsem, yollarını bilen b ir denizci, fırtına 
bu suale filozofca bir cevap vere- ne kadar büyük olursa olsun gem;. 

işte deniz, işte kadın.. Hangisi aüzel? 

r--Röportajı yapan-:--ı LM· S Uyleman Çap~n f 
sini selametle bu fırtınadan çıka
rabilir 

Ben, büyük harpte ve harbin i· 
caplarından olarak dört defa bat
tım. Daha doğrusu düşman harp ve 
denızaltı gemileri tarafından ba -
tırıldım. Bunlardan ikisi bilhassa 
adam ziyaı cihetinden haylı feci 
idi. Bu batmalardan birisinde iki 
buçuk saat kadar denizde kaldık
tan sonra ôlümden müşkülatla kur
tulabildim. 

Şehirde gürültü, korna sesi, 
tramvay çanı ve ilah .. gibi gürül
tü ve vaziyetlerle belli olan hayat, 
denizde gölge ve ışık, renk ve koku, 
bilhassa fırtına ve rüzgardır. Fa
kat fırtınanın da bir güzelliği ol
duğu muhakkaktır. Bunun için 
Saıt kaptana sordum: 

- Fırtınada bir güzellik var mı
dır? Ne dersiniz? 

Fırtına adını verdiğimzi tabiat 
isyanının güzellik ve mehabetini 
kuvvellı bir ressam nasıl bir kaç 
fırça darbesi içinde çiııerse, Sait 
kaptan da bir kaç kelime oyunu i
çinde fırtınanın güzelliğini anlattı: 

- Fırtına, tıpkı bazı kadınların 

hiddet anında aldıkları ayrı gü -
zellık gibidir. Ondaki güzellik da
ha vahşidir, fakat hoştur. Onun!~ 
mücadele ve. mübarezenin ve son· 
ra galebenin hususi bir zevki var -
dır. 

Düşüncelerinde ne kadar vazıh, 
tahlıllerinde ne imrenilecek bir sa
delik ve olgunluk var değil mi? 

Üçüncü defa gelen kahvelerimizi 
içerken, ikindi güneşi, ruhani istl
liilar ve dünya zaferleri namına 

kurulan Süleymaniye camiinin Ö· 

tesine aştı. Arkasından ve yandan 
duran göz kamaştıran bir aydınlık 
içinde, göğün titrek altınları ara
sında Sinan'ın bu şaheseri muaz • 
zam bir gölge halini aldı 

Hava tıpkı (Leonard di Vinçi) nin 
yarı ruhani, yarı şehvani meliiline 
benziyen renklerle loşlaşıp ağırlaş
mıştı. Şimdi, karşı kıyı, yeşil ya
maçları, beyaz köşkleri, tirşe dağ
larile bir serap memleketini, bir 
peri diyarını andırıyordu. 

Bu güzel manzarayı seyretmek, 
beklenmedik bir rüya gibi şiirlı ve 
kısa oldu. Çünkü gemi katibinin 
başkaptana uzattığı bir kağıt, man
zaranın güzelliğini leziz bir içki gi
bi yudum yudum içmekten bizi 
menetti. 

Vakit geçiyordu. Bunun için: 
- Edebiyat hakkında, dedim, 

fikriniz nedir? Hangi şair ve mu
harrirlc·riınizi sever ve okursunuz? 

- Çok severim 'edebiyatı. .. Bu
rada teknik bir fikir beyanını sa
lahiyetim haricinde bulurum. Şüp
hesiz ki, yazıcılarımızın içinde ter
cih ettiklerim vardır. Ben yazıda 
miına, süje ,.e bilhassa vuzuh ve 
orijinalite ararım. Bir kaç isim mi? 
Bu hususta lx-ri mazur görün. Şu
rasını da i,5ve de~'im: Mesleğime 
ait kitaplar okı mayı her şeye ter
cih ederim. Hele ansiklopedik ba
hisleri çok sev<rim. 

Ayrılırken, bilmem nereden ha
tırıma geldi. Hemen sordum: 

( l),vamı 6 ı cı •aıılada) 

• 

• 

mayo mo
dalarından yu .. 

karıki resimde bir 
•• •• •• numune goruyorsunuz 
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Yunus Emre gecesin-
den müzik eksik kald ı 

• 

Bestekar Ekrem Zekinin Yunus Emre 
İçin hazırlamış olduğu eser nasıldı r ? 

.dlr konHr un>•ıntla san 'at fcıir lara toplu hir bafcıs 

Viyolonıst EkTem Zeki, kısa 

bir zamanda kendisini san'at 
ve musiki muhitine tanıtmış, ka
biliyetli ve kıymetli bir gençtir. 
Bugün, genç viyoloni$t ve kompo • 
zitörü okuyucularımıza tanıtmak 
için, kendisile yaptığımız bir rö
portajı neşrediyorıız. Ekrem Ze
ki, fstanbul halkına ilk defa büyük 
musiki san'atkarı kompozitör Şi -
manovskiyi tanıtmıştır. 

Ekrem Zekinin, Nisanın 22 sin
de verdigi konser çok takdir ve a
lcika ile karşılanmıştı. Aşağıda rö
portaıı yapan arkadaşımızın söz -
Zerini okuyunuz:] 

İlk defa İstanbul halkına kompo
tör Şimanovskiyı tanıtan genç 

Ekrem Zekiye pig11noda ref akat 
r.dın nişanlısı 

san'atkar viyolonist Ekrem Zeki ile 
bir konuşmayı ve, yeni bastırmak • 
ta olduğu eser hakkında malı'.ımat 
istemeği ne zamandan düşünü • 
yordum. Bu teşebbüsüm müzikse -
verler tarafından alaka ile karşı
lanacağına eminim, zira 22 Nisan
da verdiği konser büyük takdir • 
lere mazhar olmuştur. 

Esasen arsıulusal müzikal faali
yetlerden az çok uzak kalan bir şe
hirde, bir konser programıııın ağır
lığı itibarile tE:brike şayan bir ce
saret eseridir. 

Ekrem Zekiye bu fikrimi anlatır
ken: 

- Ne yazıK ki, diyordum diğer 
konserlerinizde bulunamadım. Şim
diye kadar hangi eserleri halka ta
nıtmış oluyorsunuz? 

- İstanbulda verdiğim üç kc>n • 
serde, keman repertuarının, vir -
tüozite bakımından, hemen hemen 
en bariz parçalarnı çaldım. Mese-
18 Braws, Mendelson, Çaykovski, 
Glazunof, Sinding, Bruh konser • 
taları ve Şuman, Frank, Grik, Şi
maııovski sonatları gibi... 

Bence bir konsertist, şahsi te 
mayülleri ne olursa olsun, bu e -
serleri ihmal etmemek mecburi • 
yetindedir. 

- Bestekarlığa ne zaman başla
dınız? .. 

- Çocukluğumdanberi, bununla 
meşgul olurum. 

- Eserlerinizi vücude getirir -
ken, kimlerin tesiri altında kaldı
nız? .. 

Genç san'atkar, 
San' af işlerini 
Anlatıyor, 
Bizde müzik 
Ne halde ?~ 

Ekrem Zekinin vE rdi ği ı 
konserler çok ra ğbet 

!
buluyor. Kendisi yeni 
bir eser hazırlamak la 
ımeşgul.. ı 

S•n 'alkıir Ekrem Z•kf.. 

- Pariste bulunduğum altı sene 
müddetçe kompozitör Dandölo -

. nun talebesi idim. Hıç şüphesiz u
zun bir zaman Fransız mus:kisi te

siri altında kaldım. Yurda dönüş
te, milli karakter dahılinde ilk 
tecrübem •Yunus Emreye. adlı 
eserim oldu. 

- Bu eser çalındı mı? 

- Basıl,~ından az zaman sonra 
Sovyet radyolarında dinledım. 

- Tenkitler ne mahiyette idi? 

- Tanınmış Sovyet kompozi• 

rü profesör Veprikten aldığım r 

(Deuamı 6 net s.ıg;auu) 
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KANUNİ SÜLEYMAN 
No.21 Yazan: Nedim Refik 

• 
Bahadır Snhip merakla kızının odasına çıktı, 

orada her şeyi yerli gerinde gördü 
Yalnız gözü inci bir gerdanhğa ilişince birdenbire durak· 

ladı ve elini başına götürdü 

2 

sokağa çıkmıştı. Bahadır Sahip kı- 1 

zının böyle bedestene kadar gide
rek kumaş iııtıhap ctfiğini biliyor
du. Fakat eğer pek müstesna bir 
kumaş gelecek olsa bile bedesten
deki ileri gelen kumaşçıları Hintli 
misafirin konağına kadar yolladık
ları da çok olmuştu. 

- Bedestende ne varmış?. Bu -
gün oraya niçin gidildi? .. Diye sor
du. Aldığı cevaplardan çıkan neti
ce şu idı: 

- Bedestene yeni kum~lar gel
miş. Bunları kendisi görmezse bd
ki satılır da kalmaz diye düşün -
müş. Hemen hazırlanarak kadın

larla beraber yola çıkmıştı. Jo'ak<ıt 

geç kaldığı içııı f r!ınadan sonra 
merak etmişl r lıarcm ağaları be -
desleııe koşmuşiarsa da orada ku
maşçılarııı hiç bir haberi olmadığı 
~nla~ılmııtı. i~te Bahadır Sahibı 
karşılayanların feryadı bundandı. 
Fazla olarak efendileri kendilerini 
kabahatlı bulacak dıye korkuyor -
!ardı. Ba'ıad r Sahip. 

- Haydi, çekiliniz, dedi, ben ;a
ğırdığım zaman gelirsiniz. 

Yalnız kalmağa ihtiyacı vardı. 

Fakat hatırına bir şey geldi: 
- Bedestene yeni kumaslar ael-

diğinı kim haber verdi?. , ·' 

- Komşulardan öğreıımi~ ola -
caklar. 

Bunu hiç biri kestiremıyordu. 
Bahadır Sahip bir kere de kızı -

nın od:ısm.ı çık'lrak orada gözüne 
ilişecek bir fevk '1ıidclil< olursa tet
kikatına yardım edeceğini düş•jn
dü. Lakin odada herşey yerli yerin
de idi. Yalnız g<·zü incı bir gerdan
lığa ilişti. Bahadır Sahip o zaman 
ş .. şırmaktan, gayrı ihtiyari elini ba
~ına götürerek dü<ünmekten ken -
dini alamadı. İnci gerdanlığın u
cunda mabude (Kali) ııin altın -
dan ufak bir heykeli sallanıyordu. 
Bahadır Sahip bunu tanıdı. Gece 
girdiği mab<'dde boynı..'la sarıldığı 
korkurç mabuder in bir ufacık hey
kelinden şeamet l.issetmekten ken
disin, alamadı. Bu gerdanlığı bu -
raya kadar kim gdirmişti, getire
bilıruşti". 

Gcrdaıılıgı biı· tarafa fırlattı. 
Hızlı adımlarla rnerdıvenlcri ine
rek atın hazır olmasıııı söyledi. 

Gidfcek. şehird<> cmııi ·et ve asa
yış ile vazifednr olanlara müracaat 
edecektı. Fakat bunu çok sessiz, or
talığı velveleye wrmeksizın ·ap -
mak lazımdı. 

Bahadu· Sahip dı·manlarının 
kl'ndıs 'li burada da takip eıtikle -
rlnc hükmetmişti. 
Düşündii, kızının odasından kk

rar gerda lığı getirttı Bwıu la -
Zir' gl'lenlccr göst , ccekti. 

Akam oluytrdu. Hava sakindi 1 

B adır Sar p gece olmadan Tte 
yapabileceğini düşünüyor, fakat kı-' 
zım r redr bulabileceğini kestire -
miyordu 
Şu anda uğradıgı felfıket anlatı -

hr gi'> geldi. Tacı Cihanı sağ \'C 

lekesiz bulmak icın her şeyıni ver-

meğc, ölmeğe hazırdı. 

Tac 1 Cihan ile beraber "okağa 

çıkmış olan iki kadın ile komşu e
ğer bu aralık dönmemiş olsa idiler 
Bahadır Sahip çoktan kendini ko
naktan dı~arı atmış bulunacaktı. 
Kadınlar çok korkmuş, benizleri 

uçmuş, dudakları titreyerek bo -
ğazları kurumuş olduğu hald~· an -
!attılar: 

- Tacı Cihan evvela bedestene 
gıtmek istemı~tı. Emriniz gıbi biz 
onun her istedığıni yapmak, !<en -
dısini yalnız bırakmıyar0tk bera • 
bcr gezmeğe gitmek l~zım oldu -
ğunu bildiğimizden sokağa çıktık. 

Fakat Tacı Cihan buradan deniz ke-
narnıa inmek, bir kayığ·l binerek 
denizde dolaşmak istc•l!. Yanımıza 
bir harem ağ~sı alma1< ı>tedığımiz 
zaman buna lüzum görmedi Kom
şumuz Zeynep hanıma haber ei;n. 
derdi. Ve oda beraber olarak deniz 
kenarına indik. Orada en beğen -
dığı bir kayığa bindik. Kürek re -
kenler yaşlı, sakallı iki ada~dı. 
Üstleri başları çok temızdi. z~-· -
nep hanım kayıkçılara bizi Eyup 

Sultana götürmelerini söyledı. 
Tacı Cihan böyle ıstemi~ti. Kay kçı

lar küreklere sarıldılar. Fakat bil-

denbire hava karardı. Kayıkçılar 

hava bozacağını söyliyerek geri 
dönmek istediler. Zeynep hanım 

onların ne dedığinı bize anlattı. 

Tacı Cihan da razı oldu. Kayık çok 
uzaklaşmıştı. Tekrar donmek için 
daha vakit geçecekti. Kayıkçılar 

küreklere yeniden sarılarak fırtı

na gelmeden evvel kenara gelmek 
istıyorlardı. Geri dönmüştük. Böy
le ne kadar zaman gittık bilmiyo -
.ruz. Birdenbıre karşımıza büycik 
bir kayık çıktı On kadar kürkeçisi 
vardı. Müşterisi olduğunu sandı -
ğımız bir adam da oturuyordu. Bi
zim kayıkçılar onlara onlar da bi -
zimkilere bağırıştılar. Biz hep kor
kuyorduk. 

Ne yapacağımızı şaşırmıştık. Çün
kü bu sırada öyle bir fırtına çıktı 
kı kimse kimseyi göremez oldu. 

Tacı Cihan da yütü, kapalı örtüsü
nün altında acaba nasıldı kim bi
lir!.. Bizden yalnız Zeynep hanı -
mın Türkçe bir şeyler söyliyerek 
bağırdığını duyuyorduk. Kayıkçı

lar birbirlerine' haykıryıorlardı. 
Birdenbire bızim kayık şidetle sar
sıldı Biz bağırarak suya daldık. Bi

zim kayığa çarpmışlardı. Biz dev -
rıldikten sonra ne kadar zaman 

mıyoruz, ne kadar zaman gıtti bir- Devamı var} 

... v·u··11·ü5· ... ····e:·m·re······9·e·c:·e·s·i··11·:·· 
den müzik eksik kaldı 

( 5 inci ••yfarlan deflam) 
tupta, tecrübelemin müspt'l bir ne
tice \·erdiğimi öğrendım. 

• Şimdi bastırmakta olduğunuz 
eser hakkında bana bır az izahat 
verir misıniz? .. 

- Piyano için yazdıj!ım bu eser 
•Suite. halinde üç parçadan mü -
rekkeptir ..• 

Burada genç san'atkar bir az dü. 
~ünür gibi durdu ve sonra: 

- Bilmem ki, dedı, seslerle ifa
de edilen hisler sözlerle ifade edi
lebilir mi? •• Müzikte bir disovan -
sın tercüme ettiği müphem ve bu
ğulu duyguları, muayyen ve kat'i 
birer mana arzeden kelimelere sığ· 
dırmak mümkün dej!il, sanırım! 

- Fakat beni bu sözlerle atlat -
mış oluyorsunuz! .. Ben bu eser hak
kında malumat almak istiyordum. 

- Nasıl anlatayım ... bu eser kuş 
cıvıltılarından, deniz hışırtıların -
dan rüzgar bilmem nelerinden il
ham alınmış değildir ... Bence uzun 
bır cobsession• neticesidir. Bu ne 
zaman, ve nerede aşılanmış duygu
lara ait olduğunu bilemiyorum• E
s.>rimi üç sen·' evvel yapmağa baş
ladım ve başladığım senenin ni -
hayetindc umumi hatlarını ve ka
rakterini tespit ctmi~tim. İçinde 
en fazla nazarı dikkati celbeden is
en fazla nazarı dikkati celbeden ız
t rap ve •fataiilıh dir 

- Bahsettiğiniz bu ıki eserden 
ba:ka neler yazdınız• .. 

-- SL'S ve pıyano ;çin bır çok par-

1 

çalar yazdım. Şimdi keman ve pi
yanoda çalınacak bir eser hazırlı
yorum. 

- En çok sevdiğinız müz k han
gısidir? 

- Yeni Fransız modern musiki
sine, kültür itıbarile bağlıyım. Bu 
musikinin ele başılarından; Ikbü
sı, Ravel, Rusel, beni en fazla mes· 
gul edenlerdendir. , 

O sırada bir talebenin geldiğini 
haber verdiler. Artık genç sanat
karı yormak istemiyordum. 

Zaten şahsından bahsetmek ho -
şuna gitmediğini ve bundan dola
yı çok üzüldüğünü görüyordum. 
Muvaffakiyetler temenni ederek 
yanından ayrıldım. 

Gen san'atkar Ekrem Zekinin 
•Yunus Emreye. isimli eseri, gö
nül çok arzu ederdi ki, evvelki ak
şam Eminönü Halkevinde tertip e
dilen •Yunus Emre• gecesinde ça
lınsın .. Her h~lde, bu müzik par
çası. o geceye, daha başka bir hu
susiyet, bir kıymet verirdi. 

Viyolonist Ekrem Zekiye, kon -
serlerinde kıymetli san'atkiir ve . . . 
pıyanıst Verda Kazım refakat ct-
m<'ktedir. 

Bu akomp3nyöman cıdden mu
vaffak olmaktadır. Verda Kazım 
hassas ve ince bır san'atkar kızdır. 
Genç san'atk.ir kız. ayni zamand1 
Ekrem Zekinin nişanlısıdır. 

Ekrem Zekinın yeni hazırlamak
ta oldugu eserini de yakında dın
ievrccl!imizi i'mit C'deriz 

Casuslar romanı: 16 
1 

13'ün esre~~.~. ı' 
le tarassut cdılrr ekte <ııduguııu 
bildıriyordu. 

' "Yazan: 
\J&kar Rev 

Bu mekt•ıp Par..s'c geldiği za -
rn.:ın, İsvıçreden de ayrı bır haber 
gelmışti. Bu habere göre de casus 
Alman kad nın İwiçrede faaliyette 
oldugu bı diri.ıyordu. İsviçre cum 
hurıyetı o zamanlarda, muhtelif 
r l' ti .e mensup casusların san

k cArzı mcv'ud. u gibi idi. Biitıin 
otel kapıcıl..rı, kahve garsonlara, 

hepsi de, kim, İtilıif devletleri, kı
mi de merkezi Avrupa devletleri 
hesabına çalışıyc rlardı. Hatta ba

zıları da tki tar.f hesabına çalış

makta bu)"'ık bir huner gösteri -
y'>rt dı. 

Ziır 'ten, Cenevr.'den, Bıirden 

sarışın casusun o taraftarda gô -
rüldüğü nyr. zama da bildirilmı;ı 
idı. 

Fransız ıkinci Şi.!be direktörü -

Muammer Alatur 

nün bu bıribirini t•Jlır.,yan haber
ler karşısında canı-ıın sıkıldığını 
ta a\ vuı.- et'llek kolaydır Bu ha -
herler alınır alınmaz, bir haber 
daha: 

cMadmazcl Doktor, Bordo'da 

görünmüştür. Bordo - Marsilya 
trenhe binmiş olan sarışın bir ka

dın,n eşkal veçh yos madmazel 

Do'<tor lukkında· b!;Jirı;en eşk:ili 1 

\'eChl\·cnı 1 aynıd.r. Tren Lıburn· 

da durd ğ.ı zaman, bütün yolcu'ar 

inl!'.·şlerse de sarışın kadın orta -
d1n kayb~ muştur .• 

Ondan sonra da Barselon'dan, 
Amstcrdam'dan gelen haberler, 

madmazel Doktor'un izırin bulun

duğ• 1u, genç bır ~arışın kadının 

bü•ün <'f'a' ve h.ırek.i.tının dıkkat-

Hulasa , madmazel Doktor bir 
muamma halinde kalmakta devam 
ediyordu. 

• 
Bir sene evvel Paris'tc çıkan 

yevmi gazetelerden biri dikkate 
değer bir yazı neşretmiş ve bu ya
zıyı hemen biıtün dünya gazetele
ri iktibas etmişlerdi. Bu gazetenin 
yazdığına göre, Zürıh civarında bır 
sanatoryomda münzevi bir kadın 
vefat etmiştir, Bu kadının ismi 
An Mari Lesşer'dir. Ve garip bır 
tPsadüf eseri olarak Umumi harbin 
tam yirm rıci yıldönümünde öl -
müştür. 

Sanatoryomda, direktörden baş
ka hiç kimse An Mari Lesser ismi 
altında Umı.ımi harbin en büyük 
maceralarını geçirmiş olan bu ka
dının yatmakta olduğu u bilmi -
yordu. 

An Mari Lesser hiç bir mektup, 
hç bir ziyaret kabul etmiyordu. 
Her ayın başında, Almanya'dan 
hastaneye para gönderiliyordu .• 

batakhaneleri: 1-_______ ı ·-- Eski lstanbul HİKAYE - ı 
Sevda ilacı K U M A R 

(4 üncü sayfadan d•flam) 1:...------------Yazan: M. ~.• ÇAPAl\J 1 
czz<n Rüstemc telaşlı telii~lı ~nla - ı ikinci kısım - 72 -
tıyordu: ? 

- Bu akşam kızını kaçıracak - Hem, kim varıı::lı masada kuşkulanacak 
!ar .. Kim mi"' .. Haliık, Hani şu Madmazel Froso mu? o, bir Allahhktan 
sarı saçlı, gazete muharriri yok mu, b k b" d - "ld" k" S:I" d k" k a 
işte o' .. Fakat sen müsterih ol, hiç 8Ş a lrşey egı lr 1... - in e 1 8• 
üzülme, o bu emelinde muvaffak ğıtları adamakllh görmez bile., Doğru 
olamıyacak.. Bılirsin ki senl sev- 1 b" F" 1 b" I 
diğim kadar kızını da kendi çocu - ır 1 e 1 e yapamaz .. 
ğum gibı severim. Ona bir zarar - İki kart veriniz: seydi, ne yalan söyleyim, bt'n de o-
gelmcsin diye, o çapkına öyle bir Dedim. O: l:lenım ikı kağıt alı- nun gibi elimden kağıtları atıp ka-
muziplik yaptım ki sorma? •. Se\·da şımın karşısında, ufak bır tcred- çacaktım. 
ilıicı diye uyutucu bir ilaç verdim. düt geçirmeden: .Rölans paralarından bejer li-
İliıcı içinde sızacak. Sen de o zaman - Ben kağıt almıyacağım' radan maada,;ını gerı aldık. B~s Jı. 
yakalar, adam akıllı bir ıslatırsın, Diyerek, desteyi elinden bıraktı. ra da Jaıı koydu. Şimdi yerde ta-
aklı başına gelir, bır daha kız ka - Bu jest, bana, onda fevkalade blr marn: 
çırmıya falan kalkışmaz. kiığıt olduğu hissini verdiği için - 36 lira' 
Müezzinın gözleri döndü, ku - hemen arkasından, bu vaziyette Vardı. Kağıdı da ben yapıyor -

!akları yanmağa başladı. Bir kaç söylenmesi lazım gelen sözü söy - dum. Doktor {K..) iyi idi. Fakat c-
kere lahavle çekmek başını sal - !edim'. !inde uvertür yapacak kağıt olma-
ladı. Sonra dşilerini gıcırdatarak - Pas!.. dığı için açamadı 
mırıldandı: Matmazelın ağzından: •Jan: 

- Ben o edebsize gösteririm Bir - Rest! - 40 lira! 
sopa çekeyim de molla köteği ne Yahut: İle uvertür yaptı. Matma1d Fro-
imış anlasın kerata! - 10 lira!. so kaçtı. Ben de kaçtım. Fakat, da-

••• Sözlerinin çıkmasını beklerken, ha evvelden, doktor elinde kupa-
Erlesi gün eczahaneye gelen Ha- ne yapsa beğenirsin, tıpkı benim dan: 

Jiık, Osmana akşamki firar vak - gib o da: - Floş manke! 
asını şöyle anlattı: - Pas!.. Olduğunu haber verdiği ıçııı, e-

- Dürdane tam saatındc geldi Demesin mi? lindeki kağıtlardan kupanın vale 
rand.,vuya .. Bir otomobile atla - .Birdenbire şaşrıtım. Doğrusu, o- ôini, dağıtacağım destenin üstüne 
dık, yallah dedik, Cihangirde akra- nun elinden kağıtları atarak, be- koymuş, kumarbazların ıstılahile 
balardan birinin evine dayandık. nim gibi: ona: 
Bugün de nikah memurluğun~ git- - Pas! - Kapak! 
tik, kağıtlarımızı astırdık. Diyeceğini hiç ümit etmemi~. bu- Yapmıştım. 

Bu saaddime sebep olan srnsin. na ihtimal bile vermemiştim. Mat- .Bu i1areket1 o kadar çabuk, o 
Sana karşı ne kadar medyunu şük- mazel Froso başlangıçta öyle bir derece maharetle yaptım ki, kim-
ranım bilsen. Bunu anlatacal< ta- jest yapmış, o kadar normal bir senin görmediğine yemin etsem ba-
rif edecek kelime bulamıyorum. vaziyette: şım bile ağrımaz. 

Osman merak içinde idi. Verdiği - Pa dö kart! .Hem kim vardı masada ku~ku-
ilüc yaman bir uyku ilacı idi. Kız Demişti ki, muhakkak elinde !anacak? Matmazel Froso mu? O 
onu içince uyuyacak, birdenbire kı- yüksek bir kağıt olduğuna inan " bir Allahlıktan başka bir şey de-
mıldanamıyacak bir hale gelecekti. mıştım. ğildi ki. .• Elindeki kağıtları adam 
O halde, böyle derin bir uykuya Ben pas dedikten sonra, kendis;. akıllı görmiyen, doğru dürüst bir: 
dalan biri, nasıl kaçabilirdi?. de ayni sözü tekrarlayıp elinden - File! 

Acaba ilacın terkibine yanlış kağıtları atarken dedi ki: Bile yapamıyan bir oyuncu, ne-
maddeler mi karıştırdım?. Diye dü- - Bende kent vardı. Siz iki ka- reden ve nasıl benim yaptığım ka-
şündti. Olamazdı bu! Öyle ise ne ğıt aldıktan sonra, tabii elimdeki pağı görebilecekti. 
olmuştu?. Bir türlü halledemiyor - kentin kıymeti kalmamıştı. Kenti . Doktor (K..) ya gelince, o benim 
du bu muammayı.. bozup da başka bir kağıda gitme- arkadaşım değil miydi? Ondan 

Nihayet merakını gidermek için nin imkanı da yoktu. Bunun için korkmak kadar bir manasızlık o -
sordu· ful, floş süsü vererek, kağıt alma- lamazdı. Geriye bir Jan kalıyordu. 

- lacı ne yaptın, muvaffakıyet - rnıya karar verdim. Size pas de - O da, bu hareketimi görmüş ol-
le içirdin mi ba>i?. dirtebilirsem ne al5.! .. Hemen ar - saydı, bittabi susmıyaeak, ses çı-

- Dürdaneyc idrmekten vaz geç- kanızdan ben de kağıtları atacak- karmamazlık etmiyecek, tabiati -
tim. Çünkü beni seviyordu. Ona ne tım. Dediğim gibi de oldu. le: 
lüzumu vardı bu ilacın? .. Babasına - Doğrusu en güzel oyun da bu - Kolay gel~! Ne yapıyorsun ar-
içirsin diye ona verdim. Bu suret - idi. Onu, pokerin bu inceliklerine kadaş! 

le bizi sevsin diye ... İlilç o kadar aklı eren bir oyuncu saymadığım Diyerek beni mahcup edecekti. 
güzel bir şekilde tesirini göstermiş için, elinde sağlam kağıt var zan- cDemek oluyor ki, yaptığım ka-
ki.. netmiş, usulüne göre: pağın o da farkında olmamı1tı. Man 

- Neden.anladın? - Pas'. tıkan böyle düşünmek !hım geli -
- Çünkü Dürdane evden çıkar- Demiştim. Ne bileydım ki, onun yordu. Maamafih, yine ihtiyatı el-

ken. babası horul horul uyuyor - elinde kent var. Maamafih, Froso den bırakmak doğru bir şey değil-
muş! pas demeyip de, on !ıra daha, de- di. Belki, adamakıllı. görmemiş, 

yalnız şüphelenmiş olabilirdi. Şüp
helerini kuvvetlendirmek için de, 
görmemezliğe gelerek, oralı ol -
muyormuş gibi hareket ederek, ha
reketlerimi kontrol etmesinin de 
ihtimali vardı. 

Deniz v 
{ 5 inci uyfaclan clevam ) 

- Bazı kimseler'. .Deniz kadın -
dan daha güzeldir!• diyorlar. Siz 
ne dersiniz buna .. Kadın mı, deniz 
mi, hangisi daha güzeldir? 

Güldü: 
- Deniz daha güzeldir! diyebi

lir miyim? Sonra bayanların di
linden insan nasıl kurtulur? 

Bu kaçamaklı cevaptan: " 
- Deniz kadından daha güzel • 

dir! 

Manası çıkmıyor mu? Ben öyle 
anladım, siz ııe dersiniz? Fakat, 
ben yalnız bunu anlamadım, şunu 
da anlar gibi oldum, Saıt kaptan 
da: 

- Allah, kadın şerrinden ve di-

• ı ndcn erkekleri muhafaza etsin! 

Bu da, Almanya'nın kendisini ıı -
nutmadığ.nı ispat edıyordu. An 
Mari L~sser yalnızbaşına, hatıra

larile beratıcr yaşıyordu. 
Daha kırk yaşında iken bu ka -

dar sakın bir ölümle dünyaya göz
lerini yuman bu kadın, muharebe 
zamanında, Fransa'da, ismi bilin
med.ği için cMadmazel Doktor• 
diye anılıyordu. 

Fakat sonradan Elizabet Srag • 
muller isminde bir kadın çıktı. E
lindeki resmi vesikaları göstere -
rek, .Madmazel Doktor. un ken
disi olduğunu, Zürih'te ölen kadı
nın bır. sahtekardan başka birisi 
olmadığını iddia etti. Alman gaze
telerındc birçok makaleler neşret

ti. Bu yazılarında .Büyük harbin 
en büyük casus kadını olmak şere
fini kimseye vermiyeceğıni• yaz
dı. 

Eskiden Alman casus teşkilatı • 
nın reis olan Miralay Nikolay i • 
çin şunlar yazıyordu: 

•Bu zat beni teşvik etti. Umu -
mi harpler yırmi seTte sonra geçir
diğim maceraları anlatarak, bugü-

kadın· 
Sözüne inananlardan ve nihayet 

her erkek gibi kadınlardan korkan
lardan biridir. Bunun için cevap 
vermekte imsak ediyor. 

Öyle amma, nihayet o da ısrarla
rıma dayanamadı, bu husustaki fi
kirlerini şöylece hulasa etti: 

- Bence tabiatin insanlara bah
şettiği bu iki cazip varlık, kadının 
ve aenizin güzellikleri, ayrı ayrı 
ve kendilerine hastır. Size samimi 
ve düşündüğüm gibi söylüyorum, 
biri işlenince, ötedeki de işlenmeden 
güzeldir. Biri diğerinin mütemmi

midir. Kadını daha iyi duymak 
için deniz, denizi duymak içın de 
kadın düşünülür. Biri eksik olunca 
ötekinin zevki tam olarak Juyul
maz fikrindeyim. 

ne kadar Madmazel Doktor hak -
kında yapılan iftiraları ve kötü -

' lükleri bu suretle temizlemiş ola-
cağımı s.öyledi. Memleketime hiz· 
met etmiş olmakla iftihar ederim. 
Vereceğim izahat ile, bütün dün -
yada: Madmazel Doktor hakkında 
açılan münakaşalara nihayet ver
miş olacağım .. 

Ve Elizabet Sragmüller, Miralay 
Nikolay'ın hakiki bir mektubunu 
da neşretti. 

Bu mektuptan şu satırları ala • 
biliriz; 
cDüşmanlarımız olan İtilaf dev-

Jetlerinin Madmazel Doktor diye 

isim verdikleri kadın, benim, is . 
tihbarat işlerinde çalııtığım za -
·manlar, benimle teşrikimesai et -

miş olan Madmazel Srngmüller'den 
başkası değildir. Kendisi Madmazel 

An Mari Lesser'e atfedilen roller

den hiçbirini oynamış değildir. 

Biz, bu kadının gördüğü yüksek 

vazifelerden istihbarat işlerimizde 

de son derece istifade etlik.> 
(Devamı var) 

.Bu noktayı da düşllkıerek, aç 
gözlü kumar hırsızları gibi, ka~ıt 
dağıtmak sırası bana geldikçe, he
men kapak yapmamak, teenni ile 
oynamak lazımdı. 

.Bu mülahazalardan başka bir 
nokta daha vardı: Jan, belki a('ık
göz, fakat elinden trişörlük gel - . 
miyen bir oyuncu idi. Bunun i

çin, şüphelendiği adamın harekı-t
lerini kontrol ederek, onun trişiir

lük yaptığına kanaat getirdikten 
sonra, açıkgöz fakat işçilik yap -
mak elinden gelmiyen oyuncular 
gibi, iki türlü avanta kollıyacak, 

kazanırsa; cebine atacak kaybe -

derse, hem kaybettiği parayı ge
ri alacak, hem de kazançtan: 

-Pay! 
İsteyecekti. 
• Üzer.nde du ulır.ısı li'ızımge -

len bir nokta da şu idi: Ja•1, bel'd 
de bir trişördii. Fıtkat. çok usta 
de bir trişördü. Fak ıt, çok usta, 
hemen elındek. r. nerlcrı t•tnık 

sahasına koymak istemıvordu. Et
rafı kolaçan ett.!<tc·n sonra temiz -
lik ameliyı-sine başlamayı ihtimal 
daha muvafık gör(;yordu. İlk se -

anslarda bilhassa kaybetmiş, o ka
dar parayı; eft'afı şüphelendırmek 
için, bir: .. 

- Yemleme! 
diye vermiş olabilirdi. 

.Bunda nevvelki sea'lsta zararını 

kurtarması, şansının yardımı ile d" 
ğil, trişörlük yaparak gerı dmış 

olması da muhtemeldi. Şüph<' u -
yandıracak hiç bir hareket, bir jest 
yapmadığı için, daha oyunun bida
yetinde yaptığım k•s.:ı kontrolden 
oyun arasında şöyle tesadüfi bir 
kaç tetkikten başka, onun harek<'t
lerine, oynayışla-ına adam <kı'Jı 
dikkat bile etmemiştim. 

(Det·aıııı ı-ar) 
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SüBeymaıınon ~eıırayoını©la 

Kl\JJIQ)C~ IKO~lb~~R Milli küme maçları 

Tefrika No: 57 "-,zan : M. Necdet Tunçer 

Yeni Romanın banisi Kudüse biradam göndere
rek bir torba mukaddes toprak istetmişti. Hassa 

z~biti hükümdarın yanından döndüğü zaman 
Romalı misal irin saraydan kaçtığını gördü! 

Beşiktaş - Galatasaray 
bugün karşılaşıyor 

Hassa z a b i l : 
derhal odadan 
çıktı .. Hükümda• 
rın daire s i n e 
geçti. Harem
ağalarından biri
ne Süleymanı 

müstacel bir iş 
için görmek is
tediğini söyledi. 
Süleyman, Ta· 

mara ile konu· 
şu yordu. 

Ve kapıdaki nö
betçilere Tamara 
çıkıncıya kadar 
içeriye hiç kim
senin bırakılma. 

ma" emredilmiş· 
ti. 

Zabit bekledi .. 
Romalı tacirin 

de kendisini oda
da bekliyeceğin• 
den emindi .• 

Aradan bir 

atten fazla 
man geçti .. 

sa• 

za• 

Tamara hüküm· 
darın yanından 

çıkınca, zabit içe• Kıa•igo• Kudıı .. ıılıiifi eaman, Sülıgmanın adam-
riye girdi. ları na geni Romadım bahsetmişti .. 

Sizinle Romalı bir tüccar görüş- şırken, sedirin üzerine bırakılmı~ 
mek istıyor, Me!la? Kendisinin çok olan şu kısa mektubu gördü: 
zengin bir adam olduğunu söyliı - cVaktim yoktu .. 3ızi bekliyeme· 
yorlar.. Çarşıdan keselerle altın dim. Hükümdarınıza seldmlam.m 
mukabıJnde değerli inciler s1tın söylemeye unutmayın! Hemen şım
alıyor. 

- Tanıara bu adamdan bana bah· 
sctmişti. Demek doğru imiş. Ne za
mandanbcn Kudüste bulunuyor -
n1uş? 

- Bir haitadanberi .. Toprak al
mıya gelmiş. Tekrar Romaya dö -
ııe~krniş. 

Süleyman hayretini gizliyemcdi. 
- Hemen getir buraya bu ada

mı! Sen de beraber gel.. Onun di
linden senden başka kimse anla
maz! dedi. 

Zabit, Süleymanın yanından çı
karak odasına koştu. Fak3t, Ro • 
malı tac i odada bulamadı. 

Nobetçilere sordu .. 
Bır saat önce gittiğini Miyledi -

kr. 

Kladiyos KudUste 
!assa zabitinin fena halde canı 

1ıştı. Hükümdar Romalı ta -
kliyordu. 

· t şimdi Süleymana ne cevap 
verect'ktı? Romalı tacir neden kaç
mıştı? 

Hassa zabiti odanın içinde dola-

di memleketime dönüyorum .. • 
Kladiyos 

Hassa zabiti bu kısa mektubu O· 

kuyunca şaşırdı. 
- Kladiyos .• Ayağımıza 

geldi de onu tanıyamadık.. 
Diye bağırdı. 

kadar 

Zabi.tin şüpheleri boş ve manasız 
değildi. 

Mektuba bir daha göz gezdirdi. 
dışarıya fırladı. 

Nöbetçilere sordu: 

··-i;;~~b;;g ..... - .... f .. -.. R"·A·oy·o ........... l 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Akşam neşriyatı : 

üucü •agfad~rı devam) 
nsız meclisi mebusanına ve -

aporda Rusyanın hava kuv
ıne dair zikredilen ı-akamlar 
unlardır. Sovyet Rusyanın 

ciliğine dair Fransız resmi 
tına istinaden yazılan bu 

ihayet \'erirken şunu da 
kaydeı lazımdır: İspanyada bir 
seneye yai:ın bir zamandanberi de
vam eder .kı.nı, dahili harp, Rus 
tayyarecjı,ğ nin orada ıoerübesine 
bir snhı e olmuş ve hepımizln bil

diği üzere Rus tayyareleri mü -
him neticeler elde etmişlerdir. Rus
yada bu tecnibclere gi're çalışı

yorlar. 
İştL bahsettiğimiz rapordan çı -

kan MJ!ılrnat budur. 
Sr n •Hındenburg> balonunun 

uğr~ ığı fecı akıbetten sonra ba -
!on mcö<:'lckri yeniden tazelendi. 
K•bı;isevk bııkn yapmalı mı, yap
mar Jl ı"ı • Bu mesele yeni de
ııildir. Fak·t kabilısevk balonun 
?!'uht•ç oldugu helyum gazının her 
y<'rde bu unmayışı bu çeşit hava 
seline' rı ın istikbali için türlü 
türlu murakaşalara yol ;ıçmakta -
dır. 

İngiliz gazetelerine Moskovadan 
bildirildiğine göre, Sovyet Rusya, 

Saat 18,30 plakla dans musikisi, 
19,20 Konferans : Ordu Saylavı Se
lim Sırrı Tarcan (Çocuk terbiye
si), 19,45 Konferans : Halk Partisi 
namına, : Hıfzı Tevfik (Sporun 
fevaidi hakkında). 20 Müzeyyen ve 
arkadaşları tarafından Türk mu -
sikisi ve halk şarkılar, 20,30 Ömer 
Rıza tarafından arapça söylev, 20,45 
Muzaffer ve arkadaşları tarafın -
dan Türk musıkisi ve halk şarkı
ları (Saat ayarı), 21,15 Orkt'stra, 
22 Matbuat U. K. İst. Mümessili 
Ne~et Halil Atay tarafından Türk
Yunan dostluğu hakkında bir kaç 
söz, 22,15 Vatis ve arkadaşları ta
rafından Yunanca şarkılar, 22,30 
Ajans \"e borsa haberleri ve ~rtesi 
gi.inün programı, 23 Son. 

YARINKi PROGRAM 
ö,jle neşriyatı : 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 

12,50 Havadis, 13,05 Muhtelif pliık 
neşriyatı, 14 Son. 

kabilisevk balonlaraÇöı< ehemmi
yet vermektedir. Helyum gazı 
İmeselesinin Rusyayı düşündur • 
mediği ve çünkü Rusyada bunun 
istihsali kabil olduğu da ayrıc:ı bil
dirilmektedir. Sovyet Rusyanın 
havacılık programında kabiliseıvk 
cesim balonlar yapmak da vardır. 

Ankarada Güneş, lzmirde Beşiktaş 
nasıl oynayacaklar 

bersiz olarak Kudüsc gelmiş .. Ba -
na görünmeden memleketine dön
müş .. Öyle mi? 

Diye mırıldandı.. / 
Süleyman biraz sonra bütün has- ' 

sa askerlerini Romalı misafirin ar· 
kasından İcoşturmuşsa da, muha • 
fızlar saatlerce şark yolunda atları
nı sürdükten sonra, elleri boş ola
rak saraya dönmüşlerdi. 

Süleyman hiddetinden ne yapa
cağını bilmiyordu. Hassa zabitine: 

- Anlat bal<;alım şimdi, diyordu, 
bu adam Kudüse niçin gelmiş? 1 

Zabit ilk önce söylediklerini tek
rarladı: 

- Mukaddes Filistin toprağını 

çiğnemeğe gelmiş, Mella! Romalı
lar, bu toprağa ayak basanın çok 
yaşadığına inanırlarmış. Hatta ge
çen yıl Romada (Vitelyos) u öldür· 
mek istemişler .. Karnına hançer -
ler, lyaklarına kızgın şişler sap -
larnışlar. Vitelyos bir türlü ölmü
yormuş. İçlerinden biri: (0 Ku -
düs topraklarına ayak basmıştır .. 
Kolay kolay ölmez!) 

Diye bağırmış. 

Unkapanında Elvanzade mahallesinde Hoca• 
yakup sokaAında 24 No. lı evin yarım hiueıl. 
Eminönünde Şehmehmet geylAni mahallesin• 

de Balıkpazarı sokağında 96/142 No.lı dükkan 
Mercanda Yavaşcaşahin mahallesi Uzunçarşı 

sokağında 4/214 No. 1ı iki katlı dükkln 
Mercanda Yavaşcaşahin mahallesi Uzunçarşı 
ıokaıtında 6/218 No. lı dükkan (iki kallı) 

Mercanda Yavaşcaşahin mahaliesi Uzunçarşı 
sokağında 259/168 No. lı düi<k4n (iki katlı) 

Mercanda Yavaşcaşahin maha'lesi Uzunçarşı 
sokağında 242 No. lı dükkAn (iki katlı) 

Mercanda Yavaşcaşahin mahallesi Uzunçarşı 
ıokaAında (iki katlı) 2/210 No. lı dükkln 
Mercanda Yavaşcaşahin mahallesi Uzunçarşı 
ıokaıtında üstünde bir odalı 8/224 No.lıdükkan 
Fatihte Manisalı Mehmetpaşa mahallesinde ll'e· 
micilcr sokaıtında 12/26 No. Iı dükkln 
Burgazda piyasa caddesindeki ll'azino 

Arnavutköyünde Lütfiye mahaiieıinde Küçük
a,azma sokaıtında 13/19 No, lı ev 

144 

250 

72 

72 

66 

72 

72 

'48 

60 

96 

10,80 

18,75 

S,40 

5,'40 

5,40 

<f,95 

5,40 

5,40 

3,60 
4,SO 

7,20 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazılı 
olan mahaller teslim tarihinden itibaren 938, 939, 940 yılı Mıyııı sonu• 
na kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmayıı konulmuşlar• 
dır. Şartnameleri Levazım Müdürlüjünde görülebilir. lıtekliler hizaların. 
da gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile ber~ber 24-5-937 Pa· 

zartesi ll'ÜDİ! saat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (I) (2S27) .. *. 
1 - lstanbul Ziraat Bankasından aylık almakta olan lstanbul Be. 

lediye ve Hususi idaresinden müteşekkil mahalli ve idare eır•l:h ,. 
öksüzlerinin 937 yılı birinci altı aylık yoklamalarına başlanmıştır. clre 

2 - Yoklama ilmühaberlerinin cevabı arkasındaki izahat•• 
silintisiz yazılacak ve fotoğraflı olacak~ır, 

oldukları 
3 - Maaş sahipleri yoklama ilmühaberlerini oturmal aylık .. 

-t, CUZ• 
Nahiye Müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmt "d ld ki 

ar ııı o u arı 
danı ve nüfus tezkeresile birlikte Mayıs 937 son~na,ral ·ı• 

1 ;.ıı arı ı .. n o unur. 
Belediye Şubelerine müracaatla yoklamalarını Y' "in (

2717
) 

Mercanda Yava9caşahin mahallesinde Uzun. 

:çarşı sokağında 5-210 nnmaralı dükkan 
Mercanda Yaveşcaşahin mahallesinde Uzun• 

çarşı sokağında 3-212 No. lı dükkan 
Mercanda Yavaşcaşahin mahallesinde Uzun. 
çarşı sokağında 7-222 No. lı pükkln 

men kirası 

72 

72 

72 

teminatı 

5,40 

5,40 

5,40 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile teminatları ya?Jlı olan 
mahaller teslim tarihinden itibaren 9~8. 939, 940 seneleri ayısı so
nuna i<adar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konul
muşlardır. Şartnameleri Levazım Müdürlüıtünde görülebilir. istekliler 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
ı7.5.937 Pazartesi ll'Ünü saat 14 de Daimf .Encümende bulunmalıdır. 
lar. (B.) (2474) 

• • • 
Muhammen bedeli 11740 lira 25 kll!ll olan jandarma telefon şeb&o 

kesinin ıslah ve ikmaline ait lüıuırı.:ı oı.n telefon malzemesi kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Hılı,.ııe listesile şartnamesi levazım 
Müdürlüğünde ll'Örülebilir. Eksiltm~ l-4 • .S.937 pazartesi gıinü saat 15 de 
Daimi Encümende yapılacaktır istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı 
vesika ve 880 lira 52 kurı• .ık ilk teminat ıııakbuz veya mektubile 
beraber teki!! mektuplanr navı k~p~lı zarflarını yukarda yazılı ll'Ünde 
saat 14 de Daimi Enci> .;ne vcrmclıdırler. (B) 2576 

• ... 
Muhammen I; oli 1552 lira 50 kuruş olan ve 19·.S.937 tarihinde 
. . . .sı yapı!dcağı ilin dil k • 

eksıltme ıle ı~ e en araataç mues.sesatı kesim 
pavyonun •Ptırılaa.k çengel tesisatına ait şartnaınede aörül~n lüzum 
üzerine .'hat yapıl~ıA"ından yeniden eksiltmeye konulmuştur. Ke lf 
cvraJ. . e şartnamesı levazım müdurlü~ünde görülebilir. latekliler 24~0 
N- · kanunda yazılı .vesikadan başka Belediye fen işleri Müdürlükün. 
'.I alacakları fen ehlıyet vesikasile 116 r 44 k ı k ·ık · 

ıra uruş u ı temınat 
ak buz veya mektubile beraber 25. 5.937 salı ll'Ünü saat 

14 
de D . 

Encümende bulunmalıdırlar. 12626) aımf 

• •• -
Bastırılacak 3 çeşit defter ve matbu 

nulmuştur. Bunların hepsine 1120 lira bedel 
nelerile şartnamesi levAzım Müdürlül!'ünde 
No. lı kllnunda yazılı vesika ve 84 liralık 
mektubile beraber 25/5/937 •alı ıı-ünü saat 
bulumahdırlar. (2673) 

evrak a~k ekailtmeye ko. 
tahmin olıınmuştur. Nüınu. 
ll'Öriilebllir. istekliler 2490 

ilk teminat makbuz veya 

11 de O.imf Encilmcnd 

• 
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8 -AÇIK &ÖZ- 'C8 

H A S A. N L e v a n t a 1 -a r ı 
Yuemin, leyllk, menekşe, şipr, K!ryoka, nergis, Fulyalar, Bahar çiçekleri, la Rumba, Pompad ur, dat çiçekleri, Kukaraça, Nadya, Suar de Pariı, LAie, Rev Dor, Kadın El~ Amber, Pupi, Şanel, Zambak, Origan, 

Neroli kokuları çıkmıştır. Fiatı : 25 • 50 • 75 • ıoo kuruştu•. Hasan Deposu: lstanbu~ Ankara, Beyotlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

Acele ediniz! 
Beyoğlunda Tok at\ı yan 

karşısınd a 231 numaralı 

TUHAFiYE 
Mağazasının 

1 Kati likidasyonu 1 

mün ase be tile en İ)' i mal· 
lardan mürek kep bütün 

stok ların . : 

%40 

I H~~~~\:~~::~~!.~tla 1 
kaç gün daha kalmıştır. 1 

\ • Acele ediniz 1 / 

l ı .......................... i ı 
' ı Göz Hekimi il 
ı f Dr. Şükrü Ertan ı 
ı Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. ı 
f Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi ı 

1 

ı yanında) Te efon. 215,;, : 

ı .......................... t 

Paranızı beyhude yere 

sokağa atmayınız! 
,- RADYO LIN 

Sizi; terkibi meçhul ve ondan üç dört defa pa
halı ecnebi mamulatını kullanmaktan kurtarrnı§tır. 

Bize bütü n yerli m'.lllarını ya• 

bancı mail , ra tercih ett:ren en 

ku vvetli sebe p ola nl a rın taze, ucuz 

ve saf olm a l a rıdır. Bu evsafı taşı· 

yan öz Türk mn rrulatı dururken 

pahalı, ve muhtevi•. atı şüpheli ec· 

nebi mam ultıtına para vermek gü· 

nahtır 

Ra,dyolin diş macunu hudııdsuz 

mu va ffak iye tıl ~ ha lis yerli malının 

bu mezıye lıni parlak sure tte isbat 

etmı ştir. 

Daima Radyolin 

ELEKTRiK PLONJORU 
KolaSeAvTkinEiktir. I 

Ve şehrin büyük elektrik mağazalarında satılır'!l 
Fiatı 240 kuruştan başlar. 

1 Bütün Dünya 

POKER 
Tıraş bıçak l arını kullanıyor. 

Siz de allnız. 

POKER PLAY 
markasına dikkat ediniz 

Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacı KESKiN Kaşeleridir. Ba';;;~::~da Salih Necati Eczanesi. 

YALOVA 
AÇILDI 

KAPLICALARI 

MAYIS AYINDA 

Otel ücretlerinden çok 
tenzilat yapllmu;tır. 

Bır günde ka"'ıı va ltı 
ôıt e, Ak~am yeır•k lerile 
Otel ucretlerı. 

Ma v1' A vında : 

Bir kişi için 
K u r u ş 

265 

iki kişı için 
K u r u ş 

480 

SJyın müşterilere bir kolaylık olmak üzere Yalovada bir gün bir 
•gece •eyahut ı ki gün bir gece kalmak i• leyenler için tenzilatlı komple 

b. etler de vardır. Bunlar köprü gişesin d· < ıtılmaktadır. (Bu biletler üc

rctı e vapur • O tobüs • Banyo· yeme• ' ~ otel dahildir.) 

Ma 3YHıda her hafta Cumartesi gunlerı saat 13,30 da Yalovaya 

tır vapur ald ll'\lmaktadır. Ayrı ca 15·Mayıs·9J7 den itibaren de Yalo. 
vay~ sabah ve Ak.am vapurları ilii.ve olunmuştur. "2788. 

Be on111rme Köprü lntaatı 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - istekli ç ıkmadığından •folayı ihalesi yapılamamış olan Maraş 
Vilayetinde Kayseri· Maraş ve '~araş-Eloğlu yolları üzerinde yapıla· 
cak 180,5 00 lira. keşif bedelli Betoı: arme Alıkaya, Suçatı, Tekir ve 
Aksu köprüleri ınşaatı yemden eksıh..,eye çıkarılmıştır. 

'2 - Eksiltme 27·5.937 Perşenbe gün- saat 16 da Nafıa Vekaletin• 
den Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme _k"ınisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. Muvakkat teınınat 10275 liradır. 

3 - Şartname ve buna rnüteferri evrak _903 1ıruş bedel mukabilin· 
de Şose v~ Köprüle~ Rı:ıslığın~n ~lınabılır: _ 

4 _ Eksiltmeye gırebılmek ıçln ısteklılerın muteahhitlik vesikasını 
ibraz ve bir teahhiide en az 60000 liralık kô(>rü ve buna benzer in· 
fallb iyi bir surette yaptıklarını ispat etme~er~ metruttur. 

Teklif mektuplarını 27-5-937 Perşenbe_ ııun~ ~aat l~ şe \adar Ko. 
misyon reishğine makbuz mukab:linde verılmesı lazımdır. "1180w ".2647,, 

Evv.elce .B ıçmde Kuruçeş - ı lıktc ve h acız yolile t silı l>ak • 
med Mezarlık sokağında 12 No. da kında daıremıze vakı rrıura aat ., 

m m ıken halen ikametgahı mec;- , talebi uzerıne bu hususta tanzım 

il il 
... . BUNDAN BOYLE MUNHASIRAN 

"RERLQDENT" KUlLANINl2, 
I 

DIŞ MACUNLARININ . 
111 1 // 
IYISIOIB .. 

DDErtT 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Diyarbekir istasyonundan başlayarak Dicle vadi! i is ti kamelinde 

Ciıreye doğru yapılacak 65 kilometrelik demiryol Etüdü kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulm~tur. 

2 - Eksiltme 28-5-937 tarihinde Cuma günü saa t on beşde Veka· 
let Demiryollar inşaat dairesindeki eksiltme Komisyonu odasında ya· 
pılacaktır . 

3 - Bu işin keşif bedeli 29000 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 2175 liradır. 
~ - Bu işe ait mukavele projesi, Eksiltme şartnamesi, Bayı 

işleri genel şartnamesinden mürekkep bir takım münakasa 
145 kuruş mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden tedarik olu
nabilir. 

6 - Bu eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lu kanun mucibince 
ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7-5-937 tarih ve 3'l97 
Nu. lu Resmi gazetede ilan edilmiş olan talimatnameye göre Veka. 
Jetten verilmiş •Etüt müteahhitliti vesikasıw nı l:avi teklif zarf 
mezkür 2490 No. lu kanunun tarifatı dairesinde hazırlayarak ' 
tari hinde saat on dörde kadar Demiryollar inşaat dairesin 
misyona makbuz mukabilinde vermiş olmaları lazımdır. (1178) 

lstanbul Defterdarhğından : 
Cins ve mevkii Senelik muham

men kirası 

Lira 

Kadıköyünde Fenerbahçe Mesiresi yanında 

Milli Emlake ait eski boştan ve bu bostan 

ile deniz arasındaki kumsal mahallini müş-

temil 15283 metre murabbaı deniz banyo mahalli 225 
Tophanede Bogazkesen caddesinde 4 No. h dükkan. 108 

w .. Necati B. caddelerini'l bir· 

leşdiği köşede kain 2 ve 335 No.lı gazino. 

Tophanede Necati B. caddesinde 351 No. lı 

dükkan. 

• w 359 ., Dük. 

• .. .. 361 .. 
" 

• .. 379 .. 
" 

318 

.120 . 
120 

96 

42 

3 Yıl 

2 

2 
2 
2 
'}. 

• 

" 
" 
• 

hul bulunan Rızelı Kara Has:ın ve teblığ için mübaşir marııetile 'k kira 11 
Yukarıda cins ve mevkil<ri yazılı ycılcr hizalarındaki senel1 kli'e .c 

iste • rııı k ptana · · tar af ınıza gönder ilen ödeme emri '\~,;.:::;:;::;::;;:::::;:::::==:;::::===:::_;___;___;:::~;:: __ =:;::::======:::::~ 
tanbul ç cu icra :Memurlu- ın dı.ırmasını müstelzim olmak Ü· 

müdetler üzerinden açık arttırma usulile kiraya verilecektir. • s 
dığınız takdirde tayin olunan mez- • pu •at 

g dan: 

M hmet F m çın 13/4/ 

93t tar lı 361 gu vadel bir kıt'a 

emr tnJıharr r 

zimımetiD de ala 
dili eylediği $63 1 

if ve ucretl 

odu nu id· 

ınaa faiz 
eklleU bir· 

altına mübaşır tarafından v~rilen k 
zer 8 "1lni bir itirazda bulunma-

meşruhatta ikametgahı hazırını • 

zın meçhuliyeti gösterılml ve bu 

itibarla tebliğatı Jazimenın 20 gün 

mudd tle ilanen icrasına karar ve· 

rilmiş olmakla mezkılr müddet zar

fında 1937/524 dosya No. sile a• 

dığınız vey, borcun tamamına ve

ya bir kı ın veyahut alacaklının 
takibatı ıc tna "-arşı bır ıtirazda 
bulunmadıllı"'>; ve 
demediğinız ve 
cib!Dce mal be 

d. . ' . .. " k . t 1 • n7 5-937 p be jU kılr müddetin hitamını müteakip ve le ıye şernıtını o5 renme ıı eyeo erın , • erşen toplan•~ 
o 5 k 1 'l Milli Emllk Müdürlü"ünde .... cebri icra suretile icap eden mua- on dörtte 'ıı 7, pey a çe erı e " 

melei Jazimeye başlanacağı matlı- komisyona gelmeleri. (2689) ~::::::=::::::"'::: 
munuz olmak ve ödeme emri nin ta- f========================:;::;;;.... 
rafınıza tebliği makamına kai:ıı bu- Sahibi ve Umumi neşriyatı idsre eden Başmuharrir 
lunmak iı:ı.ere keyfiyet ilanen teb- E. izzet 
liğ olunur. (32689) &a11ldıtı yer : Matbaai Ebüıziya 
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