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En son telgrafları ve havadisleri verir gazete Telefon : 20827 

Harbiye komiseri Avrupa-Asya 
ve Amerikadaki biitün ata

şemiliferleri Moskovaga çağırdı 

Mare~al Voros/lo/ 

da bulunan bütün Sovyet Ataşe -
militcrlerini Moskovaya çağırmış
tır. 

Ataşeıniliterler, 10 haziranda 
Moskovad:ı bulunarak Harbiye ko
miserine fııalivctleri ve mesaileri 
hakktndll iz. h t V"l(ICCk!PrClır. 

Bazı ataşemiıitcrıer dc~ıştlrile -
ceklerdir. 

Yağmurların Bulgaristanda yap

tığı tahribattan mütevellit hat bo

zuklukları düzeltildiği için Avru-

pa trenlerinin geliş, gidişleri bu -

günden itibaren oldukça intizama 
alınmıştır. Bu sabahki ekspres yal-

nız on dakiknhk bir rntarla 7,35 te 

Sirkeciye gelmiştir. 

Konvansionel yine mutat 

tinde gelmiştir. 

saa-
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Marmarada 
Görülmemiş 
Bir sis 
Bu sabah az kalsın iki 

vapur çarpı,ıyordu 
(Yaztsı 2 inci soyfamızcla) 

Gemida bulunan 730 kişiden 
hemen hepsi Sicilyaga bırakıldı 

Madrid sefareliınize iltica eden 
730 ıniilteciyi alarak Valansiya• 

den son dakikndn ge'c"l te'siıe 

göre mültedlcrin hemen hep.si hal· 
yanın Sicilya odasına ~ık ,ırılmışl ır 

ve vapurda 730 kişiden ancnk 8 

' Şehrin önünde çok kanlı ve şid
detli muharebeler devam ediyor 

8llbaecla11 Fr .. nsaJa ıönderllen çocuklardan bir grup 
[Yazısı 2 nci sagfamızdadır} 

~----K-A_R_A __ B_E_L_A----.ıııı1 
· Harikulade maceralarla dolu, her say/ ası si
zi heyecandan heyecana sürükligecek olan 
bir zabıta romanıdır 

Bir kaç güne kadar tefrika etmeğe ba,hyoruz 

aa -
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Karadeniz 
Vapuru ile 
Gelenler 

1-DIŞ SIYASAj Başvekilimiz 
Yarın 
Geliyor 

( 1 inci !ay/adan devam) 

ı 
Marriıarada 
Görülm.emiş 
Bir sis 

~-.;.;....~--~1<11· 
Silihlar~n bDra 18 ması ve Alrn8~11,d 

( Birinci sahifeden deı:am) Almanvanın Vaşingtonn "·ıerıtı! 
. . etecı 

mülteci kolmıştır. Önce de bildiril• ,. ğı yeni elçi Amerıka gaz ··J<(ı111 
dili-ine göre,Karaden•z Maltaya kö.- temin ediyor ki, Berlin }lu 1ta< 

Acele etmeyin: lstan
bul öl~~miştirl 

Başvekil İnönü ile Bayan İnönü 
Orgeneral Kazım, Orbay ve Ami
ral Şükrü Okanı hamil olan Gü
neysu vapuru yarın öğle üstü li
manımıza gelecektir. 

Güneysu vapuru Galata rıhtı • 
mına yanaşacak, İnönü burada Va
li, askeri erkim ile dostları tara • 
fından karşılanacaktır . 

Bu sabah erkenden 1stanbulun 
30 senedir görmediği kesif bir sis 
limanı bilhassa Marmarayı kap -
lamıştır. 

Bu yüzden Adalar ve Boğaziçi 
vapurlarının ilk seferlerinde sa -
bahleyin intizamsızlıklar olmuş ve 
bilhassa Adalarda oturan halk an· 
eak öğleye doğru işleri başına ge
lebilmişlerdir. 

6 k k . ·n yııP . mür yüklemek üzere yanaştığı va ıt silahlar; bırakma ıçı · ~sii c 
içindeki mülteciler kendilerinin 1talya milletler arası bir teşebbU )19. " 

. ya çıkarılması için süvariye müracaat dan, gönülden karşılamıY~\dB ~ 
etmişler ve süvari de vaziyeti De· dır; diğer devletlerle bu Y. ·ı;11 

gırı,· 
nizyolları vasıta~ile Ankaraya bil· hangi bir müıakereyc ··ı.ı'.ııtle 
dirmişti. çoktan ister. Hattfı elçi, hU scı 

elbette daha milli olurdu: 
- Şehir siitü!! 

1 d h . . . .. l di"tcll t' Vapurun daha spany& an are. • nin bu nıyetını soy e " .1·\-e . . de ı ıı 
1stanbulu, henüz imar pliını ha

.zır değilken, pis bulan bir ahbabı
mızın, anlamadığımız bir sebepten 
ağzı açık kaldı, gitti. Arkasından 
gazetelere göz gezdirdik, şöyle bir 
haber veriyorlar: 

_ Belediye Temizlik İdaresi bu 
yaz sokakların muntazam bir şe
kilde yıkanıp sulanmasını temin 
için yeni bir program hazırlamak
tadır!. 

* MU)de 1 
Bütün İstanbul ahallsıne bir müj

de verecek vaziyetteyiz: 
Fırıncı, kasap, berber gibi esna

fın iş kıyafetlerile ve bilhassa ko
ku neşreden pis elbiseli kimsele
rin umumi nakil vasıta1arına bin
meleri menediliyor. 

İsmet İnönü akşama kadar Pe • 

rapalasta istirahat ettikten sonra, 

yarın akşamki eksprese bağlana • 

cak hususi bir vagonla doğruca An
karaya gidecektir. 

Sis yüıünden limanda ve hatta 

şehrin muhtelif yerlerinde bir a
dım bile ilerisini görmeğe imkan 
yoktu. 

Buna rağmen Kartaldan ve Bü
yükadadan kalkan ilk vapurlar 
büyük müşkülatla Kınalı adaya ge
lebilmişler, oradan ileriye gideme
mişlerdir. 

ket etmesinden evvel de Madrıd kendi fikir ve kanaatını bardırfı 
sefirimiz lsp3nya ve ltalya hükümct· diyor: Bir takım boJll~f\lcıı f. 
!erile anlaşmış ve askerlik çağına tayyarelerinin, hele o bog ~atı 
gelmemiş olan kimselerle çocuk ve ların büsbütün atılması dil 
kadınlardan isteyenlerin ltalyaya dir. .. gele<' 
çıkarılması kararlaşmıştı. Halbuki Reisicumhur Ruzvclt ın Jc ır. 
son temas ve müzakereler netice- sene bir konferans topııyara lİ t 

Ve :ı.ihnimizden, son sistem 
çöp kamyonları üstünde şu müla
hazalar geçti: 

- Ne tuhaf haber! İstanbul so
kaklarının vefat ilanı çıkmadı ki, 
yıkanacağı söyleniyor!! Fakat su
lanma için bile gala program ha
zırlanıyor! Hayret!. 

Acaba, bu program da lstanbul 
planına göre mi hazırlanıyor?! 

Muhterem nezafet idaremiz nasıl 
olur da bunca yıllık belediye tali
matını ayaklar altına alır? Olacak 
iş mi? 

Zira Belediye talimatı sarihtir: 
Şehir sokaklarına su dökmek mem
nudur!! 

* Terkosun yeni adı 
Terkos dedik. Af buyurulsun. 

Belki sizler de farkında değilsiniz: 
Terkosun adı emrivaki halinde de
ğiştirilmiş ve her tarafa tebliğ o
lunmuştur. Adı: 

- Şehir suyu! 

Oldu. Doğrusu biz bu emrivakii 
güzel bulmadık. Madamki Terko
sun adı değiştirilecekti, daha mü
nasip ad mı yoktu? Mesela şu isim 

Bunun müjde neresinde, diye
ceksiniz. Yahu, amma da yaptınız 
ha: 

Demek tramvay1ar kalkıyor!! 

* Bir kavuk devrildi 1 ...,;;.,... ______ --
Şu Amerikalı meşhur milyarder 

Rokfeller 97 ya_şında öldü ya, bü
tün gazeteler de adamcağızı doğru 

• dürüz (öldü) diye yazdılar. 
Bizim muhterem refikimiz Ak

şam gazetesine bakın: Bir milyar
der ölünce ölümünü (öldü) diye 
dobra dobra yazmayıp da, bakınız, 
ne diyor: 

- Rokfeller 100 sene yaşamak 

maçını kaybetti!! 
Sonra 97 yaşında ölmüş bir adam 

için şunu ilave ediyor: 
- Dünyanın bu en zengin adamı 

beklcnmiyen bir sırada birdenbire 

öldü!! 
Yahu! bu kadar nezakete ne ha

cet: Ölen milyarder amma, burada 
ölmedi, Amerikada!! 

--=f?..:w~ 
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Bilbao Üzerinde bir tay-
yare nümayişi yapıldı 

DllUHO, ~U {/"\• fi.J - "t lUYCl~ aJ .. u· 
sı muhabirinden: 

Dün füıilerin tayyareleri, sabah· 
leyin erkenden Bilbao üzerinden 
uçmağa başlamışlar ve bütün gün 
havada dolaşmışlardır. Bu tayya• 
reler, Bilbao'yu bombardıman et· 
memişler!le de varoşlarını bombar. 
dıman etmişlerdir. 

Dün akşam<& doğru asilerin Dima 
mıntakasındaki kuvvetli bir taz• 
yikleri hükümetçileri, bir müdafaa 
hallı vücude getirmeğe mecbur 
etmiştir. 

A!iler, birkaç mevzi elde etmiş· 
lerse de biraz sonra ağır zayiat 

ile bu mevzileri terketmeğe mecbur 
olmuşlardır. 

Bask milisleri, Kralcıların bir 
bayrağını zaptetmişlerdir. 

500 ÇOCUK AMERfKA YA 
CÔNDERlLECEK 

Vaşington 26 (A.A) - Hariciye 
nezareti, Bask'lara yapılan yardım. 
lar ile meşgul komiteden bir rapor 
almıştır. Bu raporda, komitenin 
Paris'teki Amerikan konsoloshane. 
sinden ~00 çocuğun Amerika'ya 

Doktor 
Şaht 
Parise vardı 

Le Bourget 26 (A.A) - B. 
Schacht, saat 17,15 te yere inmiş· 
tir. Mumaileyh, beynelmilel, sergi· 
nin Alman pavyonunun küşad res· 
minde hazır bulunacaktır. 

B. Schacht'ın Paristeki ikameti 
esnasında bir ticaret itilafı akdini 
kolaylaştırmak için Fransa ile Al· 
manya arasında yapılmakta olan 
müzahreleri teshil etmek üzere 
milli ikti sad nazırı 9. Spinassı ile 
görüşeceği tahmin olunmaktadır. 

.a ....... ı •• ; :çin .,;,,. taleo etmiş ol
duğu beyan edilmektedir. 

BİR ŞEHİR DAHA BOMBAR • 
DIMAN EDİLDİ 

Madrid 26 (A. A.) - Resmi teb
liğ: 

Tayyarelerimiz, Majorka adasın
da Palmayı bombardıman etmiş -
!erdir. Palma, sahilin muhtelif nok
talarıan karşı yapılan seferlerin 
hareket noktasını teşkil etmekte 
idi. 

11 tayyare, bu limanda demir at
mış olan gemileri bombardıman et
miştir. Tayyareler, Canarse siste
minde bir kruvazörün yanıbaşında 
bulunmakta olan bir gemide yan
gın çıkarmışlardır. 

Tayyarelerimiz, şehrin askeri 
merkezlerini de bombardıman et
mişlerdir. 

BİR ALMAN TAYYARECİ 
İDAM EDİLECEK 

Bilbao 26 (A. A.) - Röyter A • 
jansı muhabirinden: 
Almanyalı genç pilot Hans Joackirn 
Wandel, dün akşam halk mahke -
mesi tarafından idama mahkum e
dilmiştir. 

J Mesai 
Bürosunda 
Türkiye 

Cenevre, 26 (A. A.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabirinden : 

Türkiye'nin Milletler Cemiyeti 
nezdindeki dııimi murahhası Nec
mettin Sadık, 3 Haziranda topla· 
nacak olan beynelmilel mesat ba
rosunun senelik içtima devresinde 
Türkiye'yi temsil edecektir. 

Beğenilecek bir hareket 

1ahmisle 
Vurulan 
Katip Suzan isimli bir kadın emniyet 

sandığından 1500 lira değerindeki 
yüzüğünü ÇJkartmış, fak at halkevi 
önünde düşürmüştür. 

Kadıncağu bir kaç defa oralan 
aramış, nihayet eli boş olarak evi· 
ne dönerken fstanbul lisesinden 
641 numaralı Sabahattin adlı bir 
genç talebe yüzüğü yerde buldu
tundan koşa koşa kadına yetişmiı 
ve yüzü~ü teslim etmiştir. 

Dün sabah Yemiş civarında Tah· 
mi~te Petürgeli Yusuf adında bir 
hamal işinden çıkarılmasından 
mu~ber olarak hamallar kAtibi Hü· 
seyini vurmuştu. Cerrahpaşa has
tahanesinde bulunan Ha~anın ha
yata tehlikededir. 

Henüz iyilik alaimi belirme· 
mittir. 

ATİNADA SON SAATLER 
Atina 26 (Hususi) - İki gece-

d• d'!lll 
sinde askerlik çağır.da olanll\rdan }etler arasında.ki iktısa 1 -r bB~ 
da isteyenlerin ltalyaya bırakılma• zeltmck istiyeceğinden c;olc.

11
gt 

dir Atina büyük bir ziya dalgası 

içinde yüzmektedir. Her taraf gö -
rülmemiş derecede tene\'Vilr edil-

Bir aralık Büyükadadan 6,40 da 
hareket eden Heybeliada vapuru; 
saat ona doğru Kınalıdan kalkma
ğa teşebbüs etmişse de Fenerbah

çe önüne gelmeden büyük bir ka

za atlatmış ve köprüden kalkan A
daların ilk postası (Göztepe) va -

puru ile duman içinde karşı kar§ı
ya gelmiştir. İki vapur uzaktan dü
dük çalarak birbirlerini haberdar 
etmişler Ye aralarında az bir me
safe kalınca birbirlerinin karşı is
tikametinde yürüdüklerini gör -
müşlerdir. Kaptanlar uzaktan isti
kametlerini değiştirmişler ve bu 
suretle bir kazanın önüne geçilmiş
tir 

lan kabul edilmiş ve Ankaradao dilirken Almanyanın .v~~esl . 
vapur süvarisine bildirilen emir giden el~isinin de tahdıdı 1.1 et 

miş ve bütün cadde, sokak ve bi
nalar Türk ve Ytrnan bayrak ve 
armaları ile süslenmiştir. Halk 
durmadan dinlenmeden Grand Bri

tanya otelinin önünü doldurmak
ta İsmet İnönünü görmek ve alkış-

lamak için birbirleri ile yarış yap
maktadırlar. 

İsmet İnönü, dün General Me -
taksas ile Beynelmilel siyasi vazi
yet hakkında bir buçuk saat sü -
ren mühim bir mülakat yaptı. Bu 
arada bilhassa Balkan misakı ve bu 

misakı alakadar eden siyasi mese -
lelere temas edildi. Ayrıca Akdeniz 
vaziyeti görüşülmüştür. 

Bu sabah on buçukta sis büs• 
bütün fazlalaşmış ve Ada vapur • 
ları Marmarada denizin ortasında 
düdük ve çan çalarak demirlemiş -
lerdir. 

üzerine Karadeııizdeki bütün mü!- lazım ve hatta kabil olduğull 
tecilere isteyenlerin hal yan top• !emesi çok yerindedir.. . btı. 
raklarına çıkabileceği ha!.ıer veril· Bununla beraber elçınıl1 1 

h . b ' .. l dahil miştir. Mültecilerin hemen epsı lerine başka ır cum e 
5 

rıt 
d d

. o 
Franko taraftan oldukların an sine lüzum görmüşler ır. 1 r. 
ltalyaya çıkmak istemililer, bunun lar ki, Almanya, ordu nokt~tet, , 
üzerine de bunlar Sicilya adası• rından kendini diğer de\ .. ıtı~ 

1:0• 
na bırakılmıılardır. Vapurda bu· müsavi savıyor mu, sayını... et\ 
lunan 730 mülteciden Türkiyeye Lakin sefir, böyle bir su~ıe 
gelmeği isteyen yhlnız sekiz kişi ''eremiyeceğini söylemiştıf·ııd 
kalmıştır. Bunl&r da bazı maruf Almanya kendisini AvruP ede 
zevat ve Türkiye tebaası kimseler• ğer devletlerle müsavi derec ııı 
dir. Vapur pazartesi günü akşamı orduya malik saymaktan }l~ıırı' 
Sicilyadan ba!eket etmiştir. Cuma u'l.aktır. Pariste Fr~n~z ~11ıır 
günü akşamı limanımıza gelecektir. Nazırile Sovyet Har~cıye c:rcd 

son mülakatları üzerıne 11~,f l·ı 
'ttı 11" tebliğde Fran!'tz - Rus 1 aer 

kere daha teyit edilirken .11111~ • 

gazeteleri can sıkıntısı dU) 11 sı frll "' kendilerini alamamıştır. .11 ~ 

İnönü ayrıca Paris \•e Londra se
yahatleri \'e bu seyahatlerdeki si· 
yasi temaslarından edindiği intı -
baları General Metaksasa anlattı. 

Bu mülakatın sonunda Türk Yu
nan devletlerini alakadar eden bü
tün meselelerde iki hükumet ara
sında noktai nazar mutabakatı ol

duğu anlaşıldı. General Metaksas 
son mülakattan sonra gazetecileri 
kabul ettiği sırada iki memleket a
rasındaki münasebatın daha zi • 
yade inkişaf eylediğini, bundan do
layı da memnuniyetine had ve pa
yan olmadığım söylemiştir. 

Nihayet saat on bir buçuk~a ya
ni öğleye doğru sis daA-ılmaya baş
layınca vaparlar iskelelerine git
mek imkanını bulabilmişlerdir. 

Gazi . 
Köprüsünün 
istinat ayakları Rus ittifakı ya.rken Alrn8~~\1 t 

disini diğer deYletlerle Jll~ tıt:';t' 
Gazi köprüsünün yapılmasında- orduya malik sayacağa :nıç 

ki fenni zorluk için bir şekil bu • mez. tı•"' 
lunmuştur. Köprünün Unkapanı Ahmet 

İsmet İnönü merasimle meçhul 
asker abidesine çelenk koymuş Kl
fisyaya kadar General Metaksas ile 
beraber bir gezinti yapmış, saat 
17 ;.tn rfa hımıda serefine verilen 
çay ziyafetinde hazır bulunmuş _. 
tur. 

Gece de General Melaksas tara-

Bu suretle Köprü - Adalar ara • 
sındaki mesafe tam dört buçuk sa
atte katedilebilmiş, sabah saat al
tıyı kırkta Büyükadadan kalkan 
Heybeli vapuru Haydarpaşaya da 
uğrıyarak, on bir buçukta köprüye 
gelmiştir. 

Boğaziçinde sis erkenden dağıl • 
dığından Şirketi Hayriye seferle -
rinde intizamsızlık o~mamıştır. 

Son pürüzlerin 
Kaldırılmasına 
Çalışılıyor 

(Birinci sahifeden devam) 

cihetindeki deniz doldurulacak, ü- -=========:;;-
zerine betonaj yapılacak, bu suret- 1 T.· anayı 
le 18 metre uzunlukta istin ad ayak- Y l Y 
ıarı ne köprü yapılabilecektir. 'T'az yik 

Yalnız köprünün mukavemet J j 

sıkleti evvelce iki başlardaki ayak- E' Jecek 'er a ... · , 
ıara taksim edilerek proje yapıl- Uı L ı tc· 

mış olduğundan şimdi bu sıklet bii- (Birinci sahifedef1 . ııs.t" 
d ·1 k t' b" Je bır eô tün köprüye taksim e ı me sure ı evvel onlara karşı oy dic:e 

ile projede bazı değişiklik yapıla- kette bulunulacağından en ' 

caktır. mektedir.> 
11 

dil~ 
Yalnız bu değişiklikler ve beta- Diğer taraftan Macarist~ A\-ı;S 

b · d · ·rın r naj için fiyata yüzde 12 nis ctm e di istiklal ve emniyet• 1:s ıe Ç' 
bir zam yapmak lazım gelmekte - turyanın müstakil kalrn351 (şııt . 
dir. Halbu ki belediye evvelce Si- alakadardır. Almany::ınırı ıı) si' 
mon Konde meselesinde ıhale be- doğru _ Drang nach Os~c J<lld 
deline yüzde yirmi zam yaptığın- seti Avusturya için oldug~eıi A;

1 
fından Yunan hükumeti adına İs· 
met İnönü ve arkadaşları şerefine 
resmi bir akşam yemeği ziyafeti 
verilmiştir. Ziyafette samimi ve 
hararetli nutuklar teati edilmiştir. 

Esasen iki vekilin bu ihtilAflı iki 
nokta hakkında bir uzlaşma zemini 
bulmaları maksadile son bir d,,. 
fa daha kendilerine mÜ!ait vaziyet 
bırakı iması için de bu meselenin 
müzakeresi Cumaya bırakılmıştır. 

dan bu defaki için Vekiller Heye- Macaristan ve diğer rne~ tcll , 
· ti belediyenin bu talebini kabul et- rupa devletleri için de bıf 

11 
(.l~ 

mezse belediye yeniden münakasa teşkil etmektedir. Fransnn~, bıl 

----
Harp malulleri 
Terfi 
Edilecek 

Hükumet bütün•harp malıllleri
ni terfi etmeğe katar vermiştir. Ka
mutayda buna ait layıha kabul edil

. dikten sonra malUller 6 derece ü -
zerinden maaş alacaklardır. 

Bunlar da 25, 30, 35, 40 45 ve 
50 liradır. 

Layihada Milli Mücadele kaydı 

olmadığından bütün malfil'Leri a
lakadar eden bu kanunun yeni ma
li yıldan itibaren tatbik edilmesi 
ümit olunmaktadır. 

Maamafih Rüştü Arasla Delbos ihti· 
laflı meseleler hakkında müspet 
veya menfi bir neticeye varırlarsa, 
Hatay meselesi, konseyin yarınki 
ruznamesine alınacaktır. Burada 
umumiyetle zannedildiğine göre, 
Rüştü Araala Delbosun mütAka· 
tından iyi bir netice elde edile· 
bilecek, hiç olmazsa dil işinden 
bir anlaşma yapılıp üç kasabanın 
mukadderatının tayini reyiama bı· 
rakıfacaktır. 

Sahte bonolar 
Zigopolos adında birisi binlerce 

iralık sahte bonolar hazırlamışsa 
da vaktinde haber alındığından 

bunları piyasaya sürmeğe muvaf
fak olamadan yakalanmıştır. 

rsabah ve akşam başmuharrirleri 

açmak mecburiyetinde kalacak - ruf bir gazetesi olan /fil 
tır. tetkik ederken diyor ki: satı J 

Kadınların 
Askerliği 
Projesi 
Kadınların askerliği hakkında 

Milli Müdafaa Vekaleti tarafından 
hazırlanmış olan kanun proiesi bu 
günlerde Millet Mecli~ine verile· 
cektir. 

Harpte ve sulhte Türk kadını. 
nın göreceği vazlf eleri gösteren 
bu projenin müzakeresi çok ehem
miyetli olacaktır. Ancak bu müza. 
kerelerin lkinciteşrin toplantısında 
yapılacağı zannedilmektedir. 

ne yazıyorlar? 

1 1 rvanın c'r 
4 ta1ya ile Yugos R\ .ı 

51 
~fil ,. 

manlarda anlaşmış olrn~. ı.1ııc , 
d.. .. üştur· .11V 

ları endişeye uşurm 'bi ıw , 
lar da diğer komşuları g\cr ıır~ 'I' 

. 1·k d . devlet 1111 vorlar kı, a a ·a nı ,,i o c 
• 'k · mes" t sında daimi bir teşrı ı ııf11ıı 

·1 • . . de deV' 
dıkça kendı crı ıçın ~ 

saadet olamıya.caktın f{.t\~ı; 
AVRUPADA iKİ D~F~tŞ 

ÖNÜNE GEÇiL . g rıJ 
. ·1di~111C " Londradan bildırı :gdcoll'I . 

İngiliz Hariciye Nazırı 111ecl'f 
minyonlar konferansında}. -ııııl3 

k bir ı:. ( 
daşları ile gayet açı o' 

1 

nuşması arkadaşlarını. ·e ~ıı 
d.. .. . t 'r narıcı) t n retc uşurmuş u · 1811 ı~· 

konferansın gızli bır toP ·ıısetl 
. . h ··ci Si) 

da Ingılterenın aı 1 ştıf· e 1 

umumi hatlarını anlatın• nııl I' ti' 
ırları l· 

Dominyonlar naz edcCt"rırt 
tumiyetlerini mu haf azda ,.t:ıll sO 

· · al ıı-ne dair yeminlerını 

------------------------------------------------------------------------------------
nuşıur· ıı' 

bazı ifşaatta bulunı • ·rndefl •• 
Cumhuriyet 

Atlna temaslar1nda Bal· 
kanhu ve Akdeniz 

İkide bir tekrar edilmesinde as
la beis olmıyan ve belki de fayda 
bulunan bir hakikattir ki, Balkan 
Antantı devletlerinin umumi he
yetini dünya siyasetinde bir bü -
yük devlet payesile ölçmek lazım
dır. 

Balkan Antantının kuvvetli bir 
azası olan Yugoslavyanın Akde -
nizle alakası malumdur. Keza Yu
nanistan da Türkiye gibi Akdenizin 
içinde yüzen bir memlekettir. Şu 
halde Balkan Antantının umumi 
heyeti itibarile de alfıkar bulunu -
yoruz. Biz Balkanlılar Akdenizde 
yalnıı. bir şey isteriz: Emniyet. 

Tan --1937 bütçesi karşısında 
Mali sahada- bugün varmış oldu

ğumuz neticeleri ölçmek için iki 

ölçüye müracaat. edebiliriz. Birin -

cisi ideal gayelerimize, ikincisi de 
eski halimize göre mukayeselere 
girişmek tir. 

Bu seneki bütçede gördüğümüz 
en büyük noksan buhran ve mu -
vazene vergilerinde değişiklik ol
mamasıdır. 

Maaş sahiplerinin daha geniş ne
fes almasını ve iktısadi hayatta da
ha çok hareket uyanması için bu 
vergilerin hafiflemesine ihtiyaç 
vardı. 

Kurun 

1937 bUtçesl 
Mecliste yeni bütçenin müzake

resi yapılıyor. Bu seneki bütçe ge-

çen seneye nazaran on sekiz küsur 
milyon lira fazladır. Bu fazladan u-

mumi hizmetlerin hemen hepsine 
hi!!se ayrılmıştır. En çok hisse alan
lar dahili ve harici emniyetle ala-

kadar olan devlet vazifeleridir. 

Bugün bütün Avrupanın en zen
gin memleketleri arasında yeni se-

neye muvazeneli bütçe ile giren 
bir tek memleket yoktur. Bunun 
sebebi de silahlanma yarışıdır. Böy
le bir vaziyet içinde Türkiyenin 

muvazeneli bir biitçe ile dünya 
karşısına çıkması bir muvaffakı -
yettir. 

Son Posta 

Rokfellerln ölümU 
mUnasebetlle 

iki buçuk milyar dolar!· bir in· 
sanın ceplerini, k'asalarını bu kadar 
para ile doldurma~a hakkı var 
mıdır? insanlığı dolduran bu kadar 
sefalet karşısında bir insana derin 
bir hicap vermeksizin bu kadar 
paranın bir araya, bir imzanın at. 
tında toplanmağa hakkı var mıdır? 
Bununla beraber, Rokfcller serve· 
tinin iki buçukta birini, yahut yüz· 
de kırkını insanlık namına sarf ve 
iade etmiş bir adamdır. 

Akşam 

Başmakalesi yoktur. 

Maamafıh bazı ala• .
11 

ııo\ll ,
1 

bittlb1 ~ 
'-·ukarı neler olup .:odetı 1 .. "re .ı:ı 11> 
mıştır. Bu ifşaata go ' pad:ı ·c-

d }.vrı.ı ıı•• 
on iki ay içerisın e . . s6\ ıe , 

·1diğ• 01 il 
defa harbin önüne geçı ı·ıı:ılYıııı ; 

"' e ·1!11 tir. Birincisi Alman C,irıde1' 1 , 
kerlerinin İspanyaya g }.lfl'lııfl) 11 

11 . . . d vine t Mllı 
olması, ikıncısı c • "'ı di~ ıı.· 
nın İspanyol Fasına go 
zan edildiği za.ınandır. ıdl 

-·- 1 ııtl ' - ~rter =' J~ 
Japon Ata,enı~ 1 buııın"~ ei'S' 

Mezunen A \'rupıı 3 abllh~1 

'l't rİ bU S .. ( 
Pon Ataşeını ı e .. c;tı.ı • ,r· nı11U• ,, 
presle şehrimize 0 I' O 

---Jı.,c" 
TUrkçeye çe1t''er 001ıı 1 

beş es . Aflıı flle' 
· ,,etı, .. ıcii 

T .. k tarih cernı. d }lı.l •. .rıır 
ur Jll''n ı:ı p.rııır , 

İran ve Mezopotn ~,. 111dtı Adi 
nakı- yr t· 

kurmuş Türkler tııYcıı e'1f 
. d çsga ·e ~ Farsca, Hın cc, . 'J'ilrkçe) 

mış on beş eserı . 
i tır· 

meğe kurar verrn ;ı 
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un ün meselesi: 1 Fiatlarm tekrar ucuzlıya· 
""""---:---------------------------------------41 tı ayda 20 milyon lirallktan cağı ümit ediliyor 

fazla tütün Sattık '. Belediye hududu dışındaki ka

içer de 
* Avrupaya telsiz tahsili için 8 

talebe gönderilecektir • 

* Devlet demir yollarının bu se 
neki bütçesi 29 milyondur. * Vali - Hüseyin Cahit dava • 
sına dün de İzmitte devam edilmiı 
tarafeynin sabıkaları hakkında ce-

Sigara sarfiyatı da çoğalıyor 
:sapların f iat yükselince vaziyeti vap gelmediğinden muhakeme 11 

hazirana bırakılmıştır. 

H alkın ucuz ete rağbeti üzerine ı 27.5 veya 30 kuruşa satmakta idi· 
Çekmece, Kağıthane, Maltepe ve ler. Fakat, bu kasaplar etin kilosu-

Kartal gibi şehre civar olan, fa- nu 35, 37.5, hatta 40 kuruşa satmı
kat şehir sınırları dışında bulunan ya başlamışlardır. 
yerlerdeki et sarfiyatı çoğalmıştı. Bu hal mezbaha varidatında ye-

* Bilecik ve Somyede 23 ma .. 
yısta bir zelzele olmuştur. Hasar 

yoktur. Palı.alı sigaralarıtİ. satışı azalmasına mukabil. 
ucuz sigaralar gittikçe rağbet görüyor 

Q. U Beneki tütün satışları geçen l beten 650 bin liralık bir fazlalı~ müştür. Bundan başka Bozkurt, 

Şehir dışında kesilen etleri yal- niden canlılık göstermiştir. 
; nız Belediye si'nırları içinde otu- Ancak kasaplar fiatları yüksel • 

rup da buralara pek yakın olan . 

* Deniz Bank kanunu projesi 
Meclise verilmiştir. * Otobüscülerin bir şirket ku • 
rarak şehir otobüs nakliyatını 

Üzerlerine almaları hakkındaki is· 

tekleri belediyece reddedilmiştir. 

tince rağbetin azaldığını görmüşmahalleler halkı almıya başla -
lerdir. Şehir sınırı dışındaki kasap

mıştır. Çünkü şehir dışında iş gö-
ren kasaplar vaktile rekabet halin- larda et fiatlarının tekrar 25 kuru-
de çalışmakta, etin kilosunu 25, şa kadar düşmesi beklenmektedir. 

Yıla nazaran gerek kilo ve ge- vardır. Lüks sigara satışlarına gelın Bayan, Yalova, Bafra maden, en 
' '---' A k B ~ · · s 1 · aAlaA, Süfera, İsmet sigaralarının r..... ~el olarak çok artmıştır. ce, n ara, ogazıçı ve ay av sı-
::"'\'ttı 1 t la a a satışlarında düşüklük vardır. Fran-19 senenin ilk altı ayında gara arını~. sa .~şı .~eçen yı n z -
ı.n ~ lira kıymetinde 6,101,214 ran çok duşmuştur. Halka olan sız, İsviçre frangı ile Holanda pa-
"'QO w:.t~ ·· ı d d f 1 ı k rasının düşmesi ve Filistinde siya-llL •" un satılmış iken bu yılnı tiitun satış arın a a az a ı var-
~ altı ayında 20,636,773 lira kıy- dır. si kargaşalıklar çıkmasına rağmen 

_,, .......................... ... ...... Htt1Hlntıtt1ıı1111 ...... 11Hwtı•ıın11111ıını1t1HMIHlllllllltttllHl••!flltt ........ IHf ............... .. 

* Nişantaş kız orta mektebi Ii· 
seye çevrilecektir. 

~de 6,268,136 kilo tütün satıl- Geçen yılın ilk altı ayında harici tütün satışları normal vazi-
~- 1,359,000 kilo tütün satılmış iken yetini muhafaza etmektedir. Türk 

'1\ı·· · 1 d 1522 ooo Lı·mited tütün ;::irketinin kurulma-un fiatlarında da geçen sene- bu yılın aynı ay arın a , , " 
)'e 1"'·-- l t sı buna çok tesir etmiştir. Bu sene ıtı_--ran hayli yükselme vardır. kilo satı mış ır. 
~a satışlarında da Halk ve köy- Bu yıl ~~i~ci .. grup sigara satış - Çin ve Yeni Zeland da müşterileri-

lle\rilen üzerinde artma gözük- larında duşukluk vardır. Yalnız miz arasına girmiştir. Bilhassa Ye-
~. Serkl Doryan, birinci ve ikinci ne- ni Zeland en iyi tütün alıcıları a -
ı..~n sene 778,893 liralık satı • vi kalın sigaralar bundan m~stes- rasında yer almıştır Bu senenin 

tıı.oOO~ kalın halk sigarası bu sene nadır. Geçen yılda 56,849 lıralık ilk altı ayında harice 7,453,000 li -
ı Y · · t ı "k ralık yaprak ve 1,097,000 liralık ._ iralık satılmıştır. Köylü si- ince enıce sıgarası sa ı. mış ı .~n 

"'"'81 satışında da geçen yıla nis- bu mıktar bu yıl 54,137 lıraya duş- da mamul tütün satılmıştır. 

kadro harici kalan 
camiler satılacak 

Carnif erin tasniİ işini valiler ye
niden tetkik edecekler 

t \>kaf İdaresinin masrafım azalt
~ inak üzere bazı mahallerdeki 
~~atından tasarruf edilmesi nla-

8 lara bildirilmiştir. 
~e 1Utıun için; iradı müsait olmıyan 
l'o \erdeki lüzumsuz akarlar ve kad
~ arici hayrat satılacak ve Ev-
afa ait d.. . 1 . k k b" 
~ ıger ış erın ço ısa ır 

~et içinde arkası alınarak o 
'eltı- Ierdeki teşkilat lağvcdile -

ll'. 

~:~rlerine getirilmesine madde • 
~it ltnkan olmıyan bazı mülhak 
la ınara ait hayır şartları da yeni 
~elerıe tebdil edilecektir. 
h~e~i istikraz salahiyeti alına
'i~ ıçin de bu gibi cami ve rnes
~sair lüzumsuz hayrat ve 

e'lJ/erde kiler 
4n'anesi 
ihya edilecek 

llteçeı, ,u-~p vesaire 

11 bulundurulacak 
~ •lkırnızı tasarruf ve yerli ma-

lıit ~ teşvik etmek için yeni ted

'larler alınmaktadır. Bu cümleden 

lilt· ak lnilli mahsullerimizin istih

h.. ~i Çoğaltacak olan (kiler) ana
'""qll\i "tt n evlerde ihyasına çalışıla • 

ll'. 

t.Iti T ·· 
lı,;, • Urk cemiyetinde kadınlık 
:"'lllıa· 
~""- ltıin ve misafirperverliğin en 

•veı1· 
t~ 1 rniyarı sayılan (Şurup ve 

\tn l) Usulünün taammümü için de 
ltık 

~it hsat ve Tasarruf Cemiyeti 
ııtıılı teşvik edecektir. 

arsalar da bir an evvel satılacak • 
tır. 

Bu işler hakkında alfıkadarlara 

gönderilen tamimin 6 numaralı 
maddesinde yurtta lüzumundan 
fazla cami bulunduğuna da işaret 
edilmekte ve: 

cSon tasnifte bir çok yerlerde lü

zumundan fazla cami ve mescit bı

rakıldığı yapılan teftişlerden anla
şıldığından, hakiki ihtiyacın -tasnif 

talimatnamesindeki esaslar daire
sinde valilerce- çok yakından tet -

kik olunarakr bu işin bir daha göz
den geçirilmesi ve fazlaların kadro 
dışına çıkarılması bildirilmekte -
dir.• 

Kültür 
Bakanının 
Teşekkürü 
Sporcu gençler te,vlk 

edlllror 
19 Mayıs spor şenliklerine iştirak 

eden mekteplere dün Kültür Ba -

kanı Bay Saffet Arıkandan bir mek

tup gönderilmiştir. Bakan bu mek

tubuna: cTörene iştirak eden kız ve 
erkek okurlar 19 Mayıs gününün 
kutsal manasını kavramış oldukla
rım gösteren heyecanları ve hare • 
ketlerile seyirciler üzerinde layık 
oldukları tesiri bırakmışlardır.> 

cümlelerile başlıyarak kendilerine 
teşekkür etmekte ve: ~Gelecek yıl 
dönümü için de iyi çalışarak daha 
yüksek başarılar kazanmalarını di
lerim.,, demektedir. 

~troman:72 

S~n de seveceksin! 
btyt b 
Ş(ı ır lakırdı çıktı. 

tiıij111>he Yok ki, onun beni yenme
tebebtve benimle konuşmasının tek 
~- ······ 

k..~beb· ~ 1 ve_ anahtarı da bu oldu. 
....... sn cevap verdi: 

'ttt'biy ay~~lık kelimesi az ve zayıf. 
~liJc esiz.ıık, küstahlık, külhan -
' ettinı. Benim yaptığımı hiç 
>''ratıı Yaprn~~dı; ben de yapacak 
Clı.ı bir 1ta bırı değilim. Fakat, ôl
hep htı ere ve .. sırf bugüne kadar 
~lllı"nun özürünii dilemek için ,,or11-. 

....... 'b ~il. 

t 4,e öz.. . 
'J)ttiını ur dileseydiniz, ne de o 
,

21 Yapsaydınız!. 'b. Artık karşılıklı konuş -
' c\tı &flaınıştı. 
l>i edinı 

-.... )-ek b~ .. 
· ~ elti: CUınle yaptı ve.. de-

Etem izzet Benice 

- O gün mutlaka bir muvakkat 
einnet geçirdim ben. 

- Terbiyesizliğinize delilik adı 

veriyorsı.ınuz! 

- İtimat edin ki, delilikti o! 
- Buna ssla inanamam! 
- Temiz mazim, dürüst haya • 

tım bu yolda size en kuvvetli şa
hitliği yapabilirler. 

Diyerek devam etti: 

- Hanımefendi, itimad etmeli -
siniz ki, çok temiz bir gencim. Ha
yatımda en küçük bir macera yok. 

Yüksek tahsilimi bitirinciye ka -
dar mektepte yatı talebesiydim. 
Mektepten çıkar çıkmaz da ilk me
muriyetim olan Lübnana geldim. 
Üç yıldır Suriyedeyim. 

- Vak'anız ortada iken bütün bu 
söyledikleriniz laftan ibaret kal -
mıyor mu? .• 

Zonguldak ta 
Bir katil 
Kaçtı ---

Ormanda saklendılı 
yerde yakalandı 

Zonguldak madenlerinde çalış • 
mak üzere Üsküdar hapishanesin
den Zonguldağa gönderilen mah -
kumlardan 24 sene ağır hapse mah
kum Amasralı Molla Ahmet oğlu 
Ahmet isminde biri maden ceza evi 
iş yurdundan firar etmiye muvaf
fak olmuştur. 

8 sene hapiste yatmak ve af ka
nunu sebeplerile cezasının yarısın
dan fazlasını ikmal eden katil Zon
guldak dağlarından Bartına kadar 
gidebilmiş ve bir hafta içinde Bar
tın köylerinden birinde yakalan • 
mıştır. 

inhisar memurları 
arasında deiltlkllk 

İnhisarlar Umum Müdürü Mit

hat Yenel Meclisteki bütçe müza

kerelerinde bulunduktan sonra 

şehrimize dönmüştür. Bu münase

~..:etle dün Umum Müdürün reisli

ğinde bütün şeflerin iştirakile bir 

encümen toplanmıştır. 
Yeni kadrolarda mühim değişik

likler olmamasına rağmen taşra ve 

İstanbul teşkilatı arasında bazı be· 

cayişler yapılmıştır. Yeni kadro • 

lar dolayısile memur maaşlarının 

~yyen vaktinden bir kaç gün 

geç verileceği söylenmektedir. ----
Yaslmurlar çitçiyi 

memnun etti 
Yurdun muhtelif yerlerinden ge-

len haberlere göre, ilkbahar yağ -

murları bol surette bütün memle

kete yağmış olduğundan ilkbahar 
ekimine her tarafta faaliyetle de
vam edilmektedir. Vaziyet çok ivi 

- Haklısınız. Beni tanımadığınız 
için bütün söylediklerim nihayet 
üzerinizde bu tesiri yapıyor. İşte, 
bütün gayretim ve çıpınışım bu -
gün için sadece bu tesiri üzeriniz
den kal~rmak, ·affedilrnekliğimi 
istemektir. 

Yolun sonuna gelmiştik .. Geniş 
caddeye çıkacak ve oradan eve gi
decektim. Artık onun yanım.dan ay
rılmasını istiyordum. 

- Her ne ise o halde bu sözleri· 
nizi kabul ettiğimi telakkide ser
bestsiniz! 

Dedim ve ... Kendi kendime yü -
rümek için hızlandım Yine o da 
benimle beraber yürüyordu. Sanki, 
söylediklerim kafi değilmiş gibi: 

- Yalnız bir nokta hanımefendi.. 
Diyerek tekrar söze başladı: 
- Lutfunuza minnettarım. Beni 

affediyorsunuz. Fakat, bu affını -
zın sırf beni baştan savacak bir ted
bir olduğunu görüyorum. Her şey
den önce bu affa layık olduğuma 

inanmanızı istiyorum. 

Müşkül vaziyetteydim. Onun 
karşımda kıvrandığını, yumuk si-

lzmirde 3153 
Yaban domuzu 
Vuruldu 

Ç,.if le saraylar 
•• 

Universite 
Oluyor 

Halbuki 7 bin domuz 1 Bu bina tamir ve tadll 
vur11ın1ak llzımdı edilecek 

Ziraate çok zararlı olan yaban Zeynep Hanım konağı ile eski 
domuzlarının öldürülmesi için alı- Harbiye Nezareti binaları Üniver
nan tedbirler meyanında; muhtelif sitenin bugünkü ihtiyacını karşılı· 
vilayetler müstahsilihin bir senede yamamaktadır. 
muayyen miktarda yaban domu~u Bunun için de vaktile yanmış olan 
öldürmesi kararlaştırılmıştı. T~yın eski Çifte saraylar binası muvafık 
edilen bir sene müddet dolmak uze- .... 1 kt d" . goru me e ır. 

redir. Buna mukabıl ekser yeri.erde önümüzdeki tatilde Çiftesaray-
henüz mükellefiyetin yarısı nısbe-
tinde domuz öldürüldüğü anlaşıl -

mıştır. 

Ezcümle İzmir müstahsilleri bir 

yılda 7000 domuz itlafına mecbur

ken bugüne kadar ancak 3153 do
muz öldürmüşlerdir .. 

Bu münasebetle bir çok mücade

le mıntakalarında faaliyete hız ve

rilerek sürek avları tertibi karar-., 
laştırılmıştır. Bazı mıntakalarda da 

domuz avlarına nihayet verilmiş -

tir. 

Hayvan 
Pazarları 
Kurulacak 
Sıhhat Vek l letl bazı 

sualler sordu 

lar binası temelile harici vaziyeti
ne halel getirilmeden asri bir mek

tep halinde tadil ve inşa edilecek-

tir. 
Binanın önümüzdeki ders yılı 

ortalarında biteceği zannediliyor. 
Bu bina tamamlanınca Hukuk ve 
İktısat Fakülteleri buraya taşına • 
cak, eski Harbiye Nezareti bina • 
sında yalnız Tıb Fakültesile Üni
versite Rektörlüğü ve Üniversite 

nin diğer idari kısımları kalacak -
tır. 

Tavukçuluk 
inkişaf 
Ettirilecek 
Kalın kabuklu yumurta 
veren cins Uretllecek 
Tavuk neslinin ve bilhassa kalın 

kabuklu ve dayanıklı yumurta ve

ren tavukların ıslah ve üretilmesi 

için yeni tedbirler alınmıştır. 

Bu meyanda bazı yerlerde cTa

vukçuluk istasyonları> açılması ka

rarlaştırılmıştır. 

İlk olarak Kastamonuda bir is

tasyon kurulması için lazım gelen 

tahsisat ayrılmıştır. Bugünlerde in

* Kadıköyündeki Sent Efimeri 
ve Fcriköyündeki Jandark Fransız 
mektepleri Maarifçe satın alınmış

tır. Buralarda yeni birer orta melt 
tep açılacaktır. 

* Seyyar esnaftan bir kısmının 
eksile tartan eski sistem kantarlar 

kullandıkları anlaşılmış, hakların

da sıkı takibata başlanılmıştır. 

* İnhisarlar umum müdürlüğü· 
nün yeni yıla ait kadrosu hazır • 

lanmıştır. Bazı becayişlerden baş· 

ka mühim bir değişiklik yoktur. 

Dısarda 

* Rayişbank müdürü Doktor 
Şaht Parise gitmiştir. Ticari müza

kereler yapacaktır. 

* Profesör Pikarın Stratosfer'e 
çıkmak için hazırlanan yeni balo

nu bir kaza neticesinde yanmıştır. * Almanya Harbiye Nazırı Ma • 
reşal Blomberg Romayı temmuz. 
da ziyaret edecektir. 

* Suçlu bir profesör Pragda 

muhakemesi esnasında hakime a

teş etmişse de, isabet ettirememiş
tir. 

* Rus kadın tayyarecilerinden 
Demişova 6000 metre irtifaa çıka
rak rekor kırmıştır. * Hindistanın şimal batı hudu
<luncıa bır lngiliz askeri müfrezesi
ne yüz kadar yerli hücum etm iş

tir .4 nefer ölmüş ve 7 nefer yara
lanmıştır. 

* Filistinde 1 kanunusaniden 
10 mayısa kadar 200 mühim siyasi 
suç işlenmiştir . * Yunanistanda Serez tarafla
rında haydutluk eden iki kişi i • 
dama mahkum edilmiştir. 

idman y11rdu k ongresi 
Feriköy Şişli İdman Yurdu sene

lik kongresini 30-5-937 pazar günü 
saat 10 da Feri köy 17 nci ilk okulda 
yapacaktır. Mensup arkadaşların 

gelmeleri rica olunur. 

Ziraat Vekaletinden vilayete ge

len bir tamimle Belediye ve hıfzıs

sıhha kanunlarının hayvan sağlık 

işleri hakkında belediyeleri mükel

lef kılmış olduğu mecburiyetlerden 

hangilerinin yaptırılmış olduğu so

rulmuştur. Vekalet, bilhassa pislik 

tutmaz, dezenfektesi mümkün 

ve etrafı mazbut hayvan pazar yer· 

leri yaptırılmış olup olmadığının 

bildirilmesini istemektedir. Yaptı

rılmışsa bunların eb'ad ve evsafı, 

yaptırılmamışsa sebebine dair ma

lCımat da bildirilecektir. 

şaata başlanacak ve bilhassa ka - I~,.~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;: 

buklarının sertliği ile tanınmış ta- Bı·r ı·mı·zı·n derdı· 

lllllltlllHIHHHlllHHlllllll .... HlllllllllUllltHIH•IHlftHllMlll-

görülmekte ve bu yıl bol mahsul 

tahmin olunmaktadır. 

Son günlere kadar yalnız Konya 

mıntakası çiftçileri yağmursuzluk

tan şikayet ederken iki gün evvel
ki bol yağışlarla bunların da vüz
leri gülmüştür. 

yah gözlerinin uzun kara kirpikle
rinin altında ı::tırabdan eridiğini 
hissediyordum. Hislerimdeki şid -

det bilmiyorum niçin yavaş ya -
vaş za'fa ve acımaya tahavvül e -

diyordu. Bir yandan, daha bir saniye 
sonuna gelditimiı sokak içinde kal
mamak istiyor, bir yandan da hü

viyetimdeki şiddeti kaybettiğim i
çin: 

- Hayır, olmaz! .. 
Diyemiyordum. Dilimin ucu • 

na gelen bir cümleyi söyleyiver -
dim: 

- Af fa layık olduğunuza inan -
dığım için sizi affettim! 

Ve .. yine yürüdüm. Böyle söy -
leyişim ona cesaret mi verdi, ne 
oldu bilmem, 

- O halde kendi kendimi tebrik 
edebilirim! 

Deyiverdi. 
O böyle söyleyince 

geldi; ben de: 
- Neden?. 

bana hayret 

Deyiverdim. O, kurulmuş bir 
makine gibi söylemeğe başladı: 

vukların cinsi bu istasyonda ıslah 

edilecektir. Hepimizin derdi 
icra delr elerlnd• 4 

ıun t atn Masa ve iskem-
Mau senenin hululü dolayısile leye kira ile OtU• 

hesabat devredileceğinden Mayısın 
31 ve Haziranın 1, 2, ve 3 üncü gün- rUIUr mu? 
leri İstanbul İcra Muhasebesinde 
tahsilat ve tediyat muamelesi ya
pılmıyacaktır. 

- Beni affetmeniz, içten affet -
meniz size karşı olan hislerime, dü
şüncelerime ve o günkü hareketime 
yakından alakadar oluşunuzu ifa
de eder. Buna ayrıca sevinmem ve 
bunu söylemek fırsatını bana ver
diğiniz için size teşekkür etmem 
lazım. Lütfiye hanımefendi, itimad 
buyurunuz ki hakikaten sizi sevi -
yorum. Bu hissimi size iç duyuş -
}arımın yanında çok çirkin kalan 
bir kelime ile ifade ediyorum. Sev-

1 

gimi, llıgat kitaplarının içine al - : 
mış olduğu kelimelerin hiç birisi i- I 
le ifade ... 

O durmadan söylüyordu. Daha ~ 
neler söyliyecekti bilmiyorum. He
men sözünü kestim: 

- Halil Necip bey yine deliliği -
niz tuttu galiba? .. 

Dedim. Bu sefer de o hayretle 
sordu: 

- Niçin?. , 
Sert ve dik konuşmıya başla -

mıştım, tekrar: 
- Niçini var mı ya? .. Siz benden 

yaptığınız bir münasebetsizlik için 
(Devamı var) 

Bir okuyucumuz ya31yor: 
Pazar günü biraz hava alıp gez

mek için Anadolu Hisarına git -
tik. Oradan Gölsuyu kadar uzan
dık. Oradaki bahçeli gazinolardnn 

birine girdik. Epeyce kalabalıktı. 

Bir masa etrafında oturduk. Bu 
gazinoda, hiç bir yerde tesadiif et· 
mediğim bir hesap şekli ı•arclı. 

Çünkü, masanın başında yedi ki· 
şi idik. Pek tabiidir ki yedi is -
kemle işgal ediyorduk. Hesap ue 
Tirken, bir de ne göreyim? Her is
kemle için 15 kuruş kira alıyorlar. 

Masa için de 70 kuruş kira aldı · 
Zar. Tabii, su içtik. Her su bardağı 
irin de 5 kuruş kira aldılar. Şaş
tım, kaldım. Bu eşyaları satın al
saydım belki kira bedeli kadar 
kıymet ifa.de etmezdi. 
Burası lüks bir yer değil, Ta. -

hatsız iskemlelere ve bir tahta ma-

saya bu kadar kira alınır mı? Bu 
fiatın nasıl istenildiğini bir türlü 
anlıyamadım. Bu pahalılık, tabiii 
yine bizzat bahçe sahibinin aley 
hine değil midir? Gelecek adam, 
bu vaziyet karşısında bir daha gel
mez .. 

Böyle pahalı yerlerden kaç defa, 
ne kadar şikayet edilse, yeridir. 



n 
uman 

a 1 r en evil askeri 
anı Keypo dö Lano 

Bu zat bütün 
bütün 

icraatile Frarıkonun ve Molanın 
işlerini altüst ediyormuş ! 

!Jir gün radyo mikrofonunun önüne geçerek 
ispanya cumhurreisini düelloya davet etmiş ... 

Sevil mezarlığında kazdır
dığı siperler, düşmana nasıl 
bir müdafaa va
zi/es~ görüyor?~ 
Ke~qpo günün bi 
rinde arkadaşı [ 
Prigeloyu ya-· 
kalarsa bir sipe 
re siirükler mi? · 

Kegpo dö Lano mikrofon önünde mutat nutuklarından birini •Ögligor 

I• spanya işleri ne iı1emde? Her 
gün gazetelerde okuyoruz. O 

onu vuruyor, o onu? Şehirler, köy
ler yanıyor, tayynreler bombalar
l:ı hergüıı ölii ler listesine yeni kur-
banlar katıyorlnr. 

Fakat... bugün bu işin bir değil, 
bir <;ok iç yüzleri var. Bugün de 
bir tııncsini anlatalım: 

.Sevil askeri kumandanı Kaypo 
dö Lano'y:ı Malaga Dükü diye bir 
unvan ve p:ıye verilmişti. :Fas:ı, İs
panyol Fasına gıtmek şartıle ... 

Fakat Kcypo bu teklifi reddet • 
mişti 

Neden bu generali Fasa gönder
mek ıstedıl<>r? Çünkü bu kanlı a
dam her aklına eseni yapıyor, ge
rek geııerııl Franko'nun, gerek Ge
neral Mola'nın takıp cttıklcri po
lıtıkayı bowyordu. 

Bu kadarla k<ılsa yine iyi! Ge
nrral KPypo dö Lrıno, Frankonun 
en buyük biı· rakibidir. 

50 şu kadar yaşında oian Key -
po'nun sıhhati çok sağlamdır. Ke
mıklcri kadar zekası da kuvvetli
dır. 

İspanya ihtiliilinden evvel, mo
narşi aleyhinde bulunan Keypo, bir 
çok mazhariyetlerle karşılaştı D<.>
mokrat hükumet iş b:ı~ır.a gelince. 
k<.>ndi~ini eski hizmetlerin<:> bir mü-

Edebi Roman No: 8 

kfıfat olarak, Madrid askeri valili
ğine, daha sonra Cumhur reisi 
Zamora'nın başyaverliğine tayin 
etti. 

LJana 0 UlllldU hcnJimlo SÖri.i:son 

gazetecilere G<?neral Keypo, o 

vakitki hukümet adamları aleyhin
d~. hem de parlfımento koridorla

rında ağzına gelenleri söylemişti. 

Bir gün gazetecinin biri ona bir 
sual sormak istedi: 

- 1-;vet General, fakat hakikat
te ... 

General bağırdı: 

- Hakikat te nedir? Hakikat de· 
nilen şey mPvcut değildı.r. 

Fakat hakıkat şudur ki, Keypo, 
iki böluk kadar bir kuvvetle hü ~ 
kümeli devirmiye kalkmıştı. 

Sevıldeki macerası böyledir. Mo
la soğuk adam. Franko da öyle, i
kı yüz kişi ile ve o kadar az bir 
şans içinde gösterilen bu cür'ete 
iştıriık etmemışlerdi .. 

Sevil. İspanyol proletaryasının 
belki de en kuvvetli bir merkezi 
idı Bu şehre (Kızıl Sevil) derler
di 1931 denberi bir tek ay geçme-

miştir ki, Sevilde isyan çı.kmış ol
masın! Anarşistlerle komünistlerin 
bu şehirde kısmen teslih edilmış 
6(1 000 azası vcırdır Fakat bunlar 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

Müddeiumum1 bu noktada ıs ~ 

rarla durdu. Mennan kaşı ve gözü 

ile gizli konuşmak istediğini an -

Jattı Ve koridorda şunları söyledi: 

- İlk silah patladığı zaman ben 

kadınların ellerini tutuyordum 

İki kadını ayrı ayrı çağırdı. Bi -

rincisi yere bakarak ve kıpkırmızı 

kesilerek: 

- Evet, dedi. Çok sırnaşık bir 

ısrarla sağ elimi sol avucuna al

mış sıkıyor ve ben çekmek istedik

çe bırakmıyordu. Çirkin bir sahne 

olmasın diye zoraki tahammül edi
yordum. 

İkinci kadın da kızardı: 
- Sol avucu içine aldığı sağ eli

mi yuğuruyordu. Beklemediğim bir 
\ 

vazıyelte kalmıştım 

korktum. 
Rezaletten · 

Acaba ikısi de genç adamı kur
tarmak mı ıstıyorlardı? Kadın ru
hunun muammalığı ne zaman çö· 
zülmüş ki .. 

Fakat hayır, öteki kadınlar da 
Mennanın orada oturduğunu ve sı
lahın karşıda patladığını söyli -
yorlardı. Hızmetçi Düriye de bunu 
tasdik etti. 

O halde siHihı kim attı? 
İş, doktorun tahminlerinde dü -

ğümlenip kalıyordu Silah, Ahmet 
Müslim tarafından atılmı~, sonra 
k"rnisıne çevrilmişti. 

f> h amma .. silahın patlamasın
ri n once karşı salondan gelen ka
rışık sesler neydi? Bütün kadınla r 

böyle bir ses duyduklarını söylü • 
yorhırdı . 

da aralarında bir türlü anlaşamı
yorlardı. 

1936 da intihabat yapıldı, halk 
cephesinde kazandılar. O senenin 
18 Temmuzunda Keypo zayıf kuv
çetJerile maceraya atıldı. 

Elindeki tabancasile iki bölüğün 
başına geçen Keypo, doğruca va
linin sarayına gitti. Sarayı işgal 

etti, mikrofonun başına geçti. Se
vil şehri halkına hitaben öyle be
liğ bir nutuk söyledi ki, herkesi söz
lerine inandırdı. 

Sevil ahalisi neye inanmıştı, di
yeceksiniz? Şunlara: 

Faslı Araplar, şehrin kapılarına 
dayanmışlardır. Halbuki bız şehri 
müdafaa edeceğız ve müdafaa e
decek kudretteyiz. 

Bu sözlere yalnız Sevil değil, bü
tün İspanya inandı. Bir hafta, e -
!indeki iki bölükten sağ kalanlar
la vaziyeti idare etti. Halbuki şeh
rin kapısında denilen Faslı Arap
larla lejiyonerlerin karşısında Cum· 
huriyetçi kuvvetler ric'at ediyor
lardı. 

• Keypo'nun çok cesaretli bir in -
san olduğuna şüphe yok. Fasta, A
raplarla yapılan muharebelerde bı.i

yük kahramanlıklar gösterdıği 

zikredilir. Fakat Franko ile bir -

Fakat eve de hiç giren çıkan ol
mamıştı. Aşçı ile uşaktan şüphe -
lenmek? Yapılan incelemeler bu 
şüphenin zerresini verecek mahi
yette değildi. 

Vakit geçiyordu. 

Kadınlar yeni baştan tehişa, he
yecana, korkuya düştüler. Saat on 
bıre geliyordu. Kocaları, babaları, 
kardeşleri beklemezler miydi? On
lar Zekeriyya sofrasına gizli gel -
mışlerdi. Sofra ayini sürse sürse 
bir saat sürerdi. Ondan sonra evle
rıne telefon edecekler ve Alpagot
larda kaldıklarını, Birsin'in bırak
madığını, ısterlerse kendilerinin 

de gelebileceklerini söylıyecekler
di. Fakat öte salondaki pazar bu 
salona uymadı. 

Hepsi faciadan ziyade rezaleti 

düşünüyordu. Masumluklarını, saf
lıklarını, iyi bir dostun temiz bir 
dostun sözüne uyduklarını kime ve 

nasıl inandıracaklardı? 

Vaziyetin ehemmiyetini polis 
müdürü de, müddeiumumi de, 
doktorlar da takdir ediyorlardı. 
Bununla beraber yapacak bir şey j .. 

lı.1-?tııkt.en sonra, yani geçen A 
ğustosta bir gün yine telsiz mik
rofonu önünde şu sözleri söylemiş

tir: 
- Bız muharebeyi sür'atle ka

zanacağız. Belki bir kaç gün daha 
geçecek ve bu müddet zarfında bir 
çok insanlar elbette ölecek. Fakat 
ben düşmanlarıma bir şey teklif e
diyorum. Hangi sılahla olursa ol
sun, tabanca ile, kılıc~a. yahut bo{ll
ba ile Azana ismindeki zati düello
ya ciavet ediyorum. Eğer o beni öl
dürürse, kıtaatımın Sevili kendisi
ne vereceklerdir. Eğer ben onu öl
dürürsem, Barselon'u isterim. 

Azana, teklifimi kabul ediyor 

musun? 
Keypo bu teklifine cevap alma

yınca hayret etti. Hayret ctmıye 
hakkı vardı. Çünkü Keypo deni
len general ispanya düf'llo reko -
runu kırmış bir adamdır. Hatt.i 
derler ki, Valadold'dc Askeri A
kademide talebe iken, esmer bir 
kadın yüzünden, sınıf :ırkadaş -
!arından birısile, şehrin umumi 
meydanlarında birinde mitralyöz
le düelloya kalkışmış! Fakat bu 
orijinal düellonun önüne g<>çmiş -
ler. 

General Keypo dö Lano, Sevil 

(Devamı 6 ıncı •ay /o mı zda) 

Ke11po dö lano 

yoktu. Ortada üç başlı bir cinayet 
vardı. 

Polis müdürü müddeiumumi ile 
biraz görüştükten sonra: 

- Bayanlar! dedi. Hüviyetleri • 
nizi tesbit ettik. Yalnız itidallerini
zi bozmayınız. Olan olmuş. Korku
larınızı takdir ediyoruz. Haklısı -
nız. Biz de ona göre hareket ede -
ceğiz. Şayet içinizden birisinin bu -
raya geldiğini bilenler varsa ve bir 
soru karşısında kalırsa, havagazı • 
nın patladığını. çabuk söndürüldü
ğünü söylersiniz. 

- Bizi bırakacak mısınız? 

- Evet. Yalnız bir arada değil, 
beşer onar dakika ara ile ve gürül
tüsüzce. 

- Zabıt yapılmıştır, imza ede -
ceksiniz. 

- Mahvoluruz. 
- Başka bir imkan yoktur. 
Mennan Kıranta da sordu: 
- Ya ben? 
- Siz biraz durunuz. Beraber çı-

karız. 

- Tevkif mi ediyorsunuz' 
- O bizim bileceğimiz iş. 

r 
1 Yazan: Zeki 
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- .t1ırıncı tabto -

K uyumcu Mıgırdıç Tınmazyamn 
işı son aylarda iyi gıtmiyordu. 

Buna bır çare bulmak, hiç olmazsa 
gi.ır.lük masrafı çıkarmak lazım

dı. 

{)~·le ya ... 6 çocuk, karısı, kendısı, 
karı5ının anası kendı anasının ıl.i

\'c>tc n son aylarda hol ası da eve 
gPlmış ycrleşmıf?tı. Bunlann h( psı 

bay Tınmazyan.n çarşı ıçındeb 

kuyumcu dukkf nında yapacagı a
lıs vcrışe bakıyordu. 

Bay Tınmazyan günlerce, hafta
larca kafa patlattı. Nıhayet: 

- Buldum, ahpar. Dedi. Para 
kazanmanın yolunu buldum A -
merikan vari.. .Rokfellcr bu ıcadı· 

mı duysa muhakkak bır anda beni 
milyoner eder 

- 2 ncı tablo -
Fatih - Harbiye tramvayının ön 

sahanlığı aöyle dolmuştu kı. Vat -
man bile kolunu hareket ettiremi· 
yordu. Bu halde Tepebaşından kar
kan tramvayın artık bir istasyon 
yapmasına imkan var mı? .. 

Fakat konservatuar önünde de 
biribirinden güzel ve bırıbırınden 
şık giyinmiş, kadın kadıncık ıki 

bayan bek' "l"lr .. O kadar güzel o 
kadar cazibelı şeyler kı .. Vatman 
da dahil olduğu halde herkes ba -
yanları almadan gitmeğe razı ol -
madı. 

Bayanlar hakikaten haşmetli cın
sirıdcn hatun kişilerdi Zar zor 
tramvaya ayak bastılar amma sa
hanlıktan da bir adım içerıye gire
mediler Ve .. tabii erkeklerin ara
sına sıkışıp kaldılar. 

Bayanın bir tanesi de Bay Hasa
mn tam arkasına sıkışmıştı. 

Tr.amvay hareket edıncc Bay Ha
sanda da takat kesıldi Çünkü. Bay 
Hasan ensesinde kadının levanta 
kokuları arasında ılık nefesini du
yuyor, her ılık nefes ensesinden vü
cuduna dağılınca adeta kendinden 
geçiyordu. 

Kadınlar ikiye ayrıldılar. Bır kıs
mı apartımanın servis merdıvenin
den inip arka sokağa, bir kısmı da 
ayaklarının uçlarına basarak cad
deye çıktılar. Apartıman bir sokak
la bir caddenin birbirinden ayrıl • 
dığı köşede idi. Köşede belediyenin 
göz boyamak için yaptırdığı küçük 
bir bahçe bozması vardı. Burada 
birisi durursa hem servis kapısın
dan sokağa, hem cümle kapısından 
caddeye çıkanları görebılirdi Ni • 
tekim de yarıst kurumuş taflanla-

rın arasında zarif, uzun boylu. ge
niş omuzlu. güzel bir erkek göl -

gesi vardı Kıpırdamadan, nefes al
madan apartımanı tarassut ediyor
du Çıkan kadınların hepsini tanı • 
mıyordu Fakat bır ikisinin adını 

karanlıkta sıgara paketinin arka -
sına yazdı. Acaba katil bu muy • 

du? Hayır! bu olsaydı kadınları ta
nıması ve böyle paket arkasına yaz
maması !azım gelirdi Katilin ci -
nayet yerme tekrar dönüp gelebi
leceğini düşünen bir gözlü polıs miy 
di? Hayır. Eğer gizli polis olsaydı 
kadınların arkal'ından çıkan polis 

• 
1 

Bay Hasan 'ın bu dakiknda~cıı JI 
- Lfıhavleden .. Ba~ka elıl1 

gelir. urı ~ 
j·uc ıı 

Bu vaziyet Şışhan<:> yo '. \et 
aşagı inerken de de\ am cttı t ·rd 

· \avın a n ıdal;i istar.yonda 
1

0
• ı • 

bi~e durması ile ... M ktcptc c :
tul urken alalf't knnunun:ı 0 

samın b~lmcm nesinin ne ır rı tı" 
tcı ilen misal işte B.ıy Hn nı •ı e 

k 1\ \ 
şına gcldı. K<ıdın olanc3 
Bay Hı.ı5,mın i.ızcr.ncı aban 1~~e · 

Tabii arkasındon d:ı af d 
unutmadı: c:l.ı)ı:ı 
Kadın bu kadarcık söze btı Nı • 

. çıldl .• 
ca Bay Hasnnın çenesı a rrıit1'1i' 

hayct tramvay ilerledikçe sa 8ıı · 
yet arttı. Snmımıyet arttıkÇ~ 5 r· 
paplık ilerledi ve Bay rıastı 
t.ecıde ineceğini bile unutlll· 

- Türbe.. 18 bil'' 
Kondüktörün sesi kadınlar ·clİ· 

etf1'l 1~ J' 
Jikle Bay Basanı da ikaz . Jlll)-ııı 

- A ... Türbeye geJmışız. 

melım.. çıır~ 
İki şık kadın ve Bay ırasnrı 

yolunu tuttular.. l1')sı:ı 
Bay Basanın ensesinde 

50 
· "ti' 

deki 
b~yan Nermın çarşı ıçırı 8ğır'I' 

yumculardan bırisindc pn_r~ire ' 
drıkı yi.ızüğün şeklın ı degı~ 
cekti. 'kkao bl 
Şu dükkiın senin . Bu du ısr ııı~ 

ııım. Fakat ned<>nse bayan rrıi'or· 
bır kuyumcuya emniyet c~c al~~ 
tar ve •üzıiğü gostcrıp fiktr 

ta ıktıfrı r~cii\·orlardı. • dtı "ır 
Nihayet ufacık bır dükkan 

rar kılmışlardı: . :ıd9r:ıt 
Dükkan scıhıbi geveze bır dellııe 
- Ahpar. Oıvordu .. 13erı·şıe.rse 

~ d Jl')I l 
Mıgırdıç Tınmaıy:u1 e 53 ıı'B 
çarşı içinde bir tanedir. I3Ll ir8sııf· 
bize yedi göbcğimızcien ~ "sı>'' 
35 liranızı alırım amma :nı; 11;ı ıı~· 
rım mal. Sızin de parma ı 
zınızda kalır ... > tJ ta Jıt' 

25 liraya pazarlık uy~~·a· :.c b'' 
men on dRkilrnda işi bıtır ı tfa) 

ı;."11 f o 
(Vet•amı 6 ne' · 

ı-tı. 
- vacB ·rı 

müdürü Falih Kama tanı ... 1geııı 
d. ve go · jtl 

Tanımadı, şüphelen ı a1' ıÇ 
üstüne yürüdü. Gölge ktıÇÇjft dC" 
taflanlara, nıazılara daJJ ı J<cfl ye-

. . ·ı · ı lı iiı asar Jgtl 
rnır çı:tgı ı parr.ı:1.< .:ı • rı-9sıll~ .1, 
rinde rnıhlana kaldı. J\. ses ısı 

· bır yavaş, fakat çok hakım 

mişti: ·f 
.ıırı 

- Kıpırdama! 7ıu. ı e 
· orrıl.l ·ıı' 

Uzun bo) hı, genış 'boylu, 1 
11• 

gölıuı· karşısında orta 1 ac:ı11 1ş 
b~' • karcı -; t9' 

ve zarif bir gölge ıle .ı, bir . 
ı·nue ı• 

Bu ikinci gölgenin e 1
• i goHi~0• 

d p.jrtJlC V 
banca parlıyor u. · . tanıdı· ti 

.. 1 eyı . .,nre 
kinci tabancalı go g liJl'l ır 'jD' 
lümsedi ve kollarını teS dırdl· 

ıcsl 
olmak üzere havaya ııfl 

8 )(.il 
vaşca: . aJl'l'fl'l 

- Yakaladınız, dedı, ıtıtıi 
değı 1. 1. rcısıJldıı dl' 

..d .... de ~a , J3if r-
Polıs mu uru .-.ciİ· Jıtl' 

tanıdı. Fakat ~üJümsc~~irı1~l, .Je ij' 
Jis müdürü içın her dil'· ÖY. ııt 

.. "Imeh . b'ı: 
sü nhc mazur goru . dıJrı1 JJf· 
~c; olur ki, bir polis Jllll edtbj.l'" 

"phe }I 
kendısinden bile şu ·tıtif1111 ,ı 

f)et 1 ı ı: ' Her hangi bir ga 111• (Devtt 



, 

ıı 

za lar kara vapuru: 
da vardı, vükela vapuru da .. 

1 

Beykoz İstanbula o kadar uzak bir diyar.I 
dı ki, menfileri oraya gönderir lerdi 

Şirketi hayriyenin en eski kaptanı 
62 yıl evvelki Boğaziçini anlatıyor 

.. 
nan paralar kiliselere verilirmiş. 

Benim yetiştiğim devirlerde, ke
narları yaldızlı ve çiçekli uzun pa- ı. 

zar kayıkları sahillerden eksik el· 
_maz, bunlar eşya falan taşırlardı. 
Hele bir takım Yahudiler vardı, 

iğne, iplik, düğme, canfes kumaş, ' 
patiska, pazen, terlik gibi tuhafiye 
eşyalarını küçük sandallara dol • 
öurup yalıların önünde bağıra ba- ' 

-ğıra satarlar, Boğaz kıyıları bir ne
vi pazar halini alırdı. Bu şekilde 
kavun, karpuz, yağ ve yumurta sa
tan esnaflar da vardı. 

Bilet fiatlarına gelince, pek ak
lımda kalmadı amma, ikinci mevki 
galiba yüz para ile üç kuruş ara
sında idi, fazla değildi. Daha evvel· 1. 
l eri, şirketin ilk faaliyet yılların- f 
da İ-stanbuldan Kandilliye veya 
Kayalara gideqek yolcu, yanında 
bir de uşağı olmak şartile ayda 250 
kuruş m aktu ücret verirmiş. İs • 
t inye ve Kanlıcaya gidenler de yi
n e ayda 300 kuruş verirlermiş. 

Benim ilk kaptanlık zamanları?n
aa bıletler vapurların içil)de satı~ 
Iır, bu vazifeyi ik i kişi görürdü. So:.1 
r adan bu ad<'t kalktı, gişeler açıl· • 
dı. 

Yolcu vapurlarından başka, bir 
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de (fukara vapuru ) vardı . Sabah 
erken Yenimahall eden kalkar, c;ıra 

ile iskelelere uğrıyarak Sirkeciye 
yanaşırdı. Bilet fiatı 60 para idi bu 
vapurda ... 

BAHAR 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• •••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a-•••• 

Rumellhüarı sı,.ılarından Bolaza bir bakıı 

F ntih zamanında Boğaziçi, iki kaptandı. Ben de onun gibi olmak 
tarafı kamilen ormanlık, te- istedim. 

P<!leri ağaçlarla süslü, fakat kim - O zamanlar kaptan yetiştirmek i-
sesiz, tenha bir köşe idi. çin mektep vardı. Ben Türkçe hil-

~.~~?a yakın bir mazide Trabya, mediğim için girmedim. Mektebe, 
h Uyukdere birer balıkçı köyünden mülazim kaptanlıkla çalışırken A-
<lŞka bir şey değildi. risti isminde bir yelken gemisi kap-
Vak'anüvis Lutfi efendi diyor ki: tanından ders aldım. Şirketin ilk 

•Eskiden Rumeli cihetinden c Ye- kaptanları hep yelken gemilerin-
tli!c 
}toy, ile Anadolu taraflarında oon yetişme ve gelme insanlardır. 

' anlıcn> nın üst tarafları ahalice Onların ilk mektepleri yelken ge-
8~11ki biladi meçhuleden idi. Husu- mileridir. 
llile k kl ·· k d" ·d· 1 d · li . ava arı goren pe na ır ı ı. Boğaz seferleri baş ama an. şır-
t atta biladi baide gibi (Beykoz) 
d.aranarında menfiyen ikamet e -
enler bulunurdu.> 

t ~Oğaziçi bütün güzelliklerine 
~men halkça rağbet görmemişti. 

nun sebebi de nakil va~ıtala

~nın yokluğu idi. İkinci Mah -
• Utla Abdülmecit zamanında Bo
~a~içi birdenbire canlandı. Boğa • 
r·n her ki tarafında da vükela ve 
b~Calden ve devrin zenginlerinden 
~r Çokları yalılar, köşkler yaptır
/\~~. başladılar. Bu rağbet ikinci 
ır dtllhanıidin devrinde daha ~e-
1 'Ş bir şekil aldı. İstanbul kibar-

g~tı, bilhassa Rum ve Ermeni zen
l~nlerne esnaf takımından bir çok
le tı, Boğazın her iki sahiline yer-

Şirketi Hagrigenin en eski kap
tanının gençlik zamanlarında 

alınmı~ bir re•mi 

ket faaliyete geçmeden evvel, yol
cular kayıklarla İstanbula iner ve 

dönerlermiş. Ben bugünlere ye -
tişmedim, fakat babam anlatırdı. 

le ~rek tabiatın sonsuz güzellik -
la tınden doya doya gam alıyor -
li rk günün yorgunluklarını gölge-
lıırd oruıarda çıkarmıya çahşıyor - Her köyün ayrı bir kayığı var ~ 

ı. mış. İnsan ve eşya ücreti olarak 
a~~nlkın rağbeti niçin bu derece istanbula gidip gelme bakır para 
}.3 •

111 
ve taşkındı? 50-60 yıl önceki ile 2 kuruş alırlarmış. Kayıklar 

or:~a?.içi salaları nasıl yapılır, halk bir takım hayır sahipleri tarafından 
'Sara nasıl gidip gelirdi? kiliselere vakfedildiği için, alı -

e 11nla? ın cevaplarını, Boğazın 
n eski 
~k ve en ihtiyar kaptanı olan 

;nofon'un ağ.tından dinledim. 
~ 8

Plan Eksencfon bugün yetmiş 
li:~tı! <ışınış bulunuyor. Şirketi 
~i • rıYt:r.in culf.in ondan daha e:>-

~~tl~G§iYan kaptanı yoktur. İhti
VQ , ıgınn rağmen, bir genç gibi dik 

ıCk Çeviktir. 

di!~~:oğ1u par.siyonlarının birin· 
()~tij tı~.Ücük bı:- odada, yapayalnız, 
~aı:.t nun sonu~u bekliyen ihtiyar 
\tr>ıo.~n sorgulc:ırıma şöyle cev&:;> 

~a~ l3aban1, Şirketi Hayriyenin ilk 
tııı;ı.,a~larındandır. İngilterede ya
t " il'· .. ltqi t .... uç yolcu vapurunu o ge-

Bundan başka bir de vükela va· 
puru vardı. Bu vapur, araba vapu
ru iskelesinden kalkar, Tophaneye 
uğrar, ricali ve vükelayı alarak o
turdukları köylere bırakır, sabah
leyin de İstaııbula getirirdi. 

En sür'atli vapurların direkleri e 
ltaşıdıkları mavi kurdelinın hikiyesi 

O zamanlar Şirket vapurları yal
nız yolcu taşıyan bir nakil vasıta· 
sı değil, ayni zamanda bir eğlence 
yeri idi. Vapurda içki satılır, yal
nız büfelerde değil, vapurun hec j 
yerinde serbest serbest içilirdi. Kü
me halinde işret edenled, köyle • 
rinc gelinceye kadar eğlenenler 

çoktu. Bundan başka, vapurun ba' 
tarafında tavla bile oynanırdı . 

O zamanki gemilerin başları bas
tonlu olduğu için, Köprüye kolay
ca yanaşamaz, manevra yapamaz
dık. Akıntı bizi mavnaların, san • 
dalların üstüne atardı, bu suretle 
bazı kazalar da olurdu. 

Bazı zamanlarda, inat için mü
sademe yaptığımız dtl":llurdu. Kap
tanlar Köprüye sen evvel, ben ev· 
vel yanaşacağım diye inat eder -
ler, biribirlerine yol vermezler, ve 
o zaman müsademe olur, iki vapur 
davlumbaz davlumbaza gelir, bir 
tarafı parçalanır, yahut Köprü ha· 
rap olurdu. Böyle bir müsademe 
de ben yaptım. Üsküdar iskelesin· 
de, şimdi (Akay) işletme müdürü 
olan A:ıiz kaptanla... o inat etti, 
bana yol vermedi, çarpıştık .. . Şir
kette tam otuz üç buçuk yıl ça -
lıştım. 

i htiyar k apta, şen ve şatır ge
çen gençlik günlerini hatırlatan bir 
sorgum karşısında, gözleri dolu do
lu cevap verdi: 

- O bir alemdi. Hem de nasıl 
(Deoamı 6 ınci sayıadal 

Bu kurdelagı lngilizlerin meşhur Kunarla gn k um
panyasını kuran Samuel Kunar ihdas etmiştiı 

T arih kitaplarınızda görüyor -
sunuz: Türkiye bir zamanlar de· 

nizde de -karada olduğu gibi- dün. 
yanın birincisi idi. Sonra Sultan
ların her işde olduğu gibi bunda da 
uyuşukluğu bizi yavaş yavaş geri 
bıraktı. Fakat Cumhuriyet idaresi 
denizlerde Türkiyeyc eski ve şe
refli me\·kiini yine kazandırmak
tadır. Harp filomuz gibi ticaret fi· 
lomuz da büyümekte, hızlı ve kon. 
forlu vapurlar ısmarlanmaktadır. 

Fakat biliyor musunuz ki bu .. 
günkü vapurculuğun tarihi bir un
suru pek az geçiyor? Bir zaman· 
lar denizlerde yelkenlilerle gezilir 
ve çok yavaş seyahat edilirdi. İlk 
vapurlar on dokuzuncu asrın dörtte 
biri geçtikten sonra görülmüşler
dir. İlk önce bu, emniyetli bir se· 
yahat vasıtası olmaktan ziyade, bir 
tecrübeye benziyordu. Fakat tec • 
rübe buhar kuvvetinin gemileri 
yelden daha çabuk ilerleteceğini 
gösterdi ve büyük vapur kum • 
panyaları kurulmağa başladı. Bun• 
lar gittikçe daha mükemmel, git· 
t:'· -- .ı-ı..a rahat, giW!ı;;n- .ı-ha hızlı 

·, •~ !,. ,,,,.. · başla· 

' 
• • ''"'1us yolla • • 

ıyeti kazanmak istedi 
_ ... nnda sert bir mücadele 

başladı. Buharlı gemilerin nakliye 
işlerinde kazanacağı ehemmiyeti · 
ilk önce J unius Smith adlı bir A 
merika bankeri keşfetmiştir. Atlas 
Okyanusunu geçmeğe cesaret e -
den ilk vapurların yelkenlilerden 
daha sür'atli olduğunu ve seya -
h atte epey vakit kazan<tracağını 
anlayınca bu banker muntazam yol
cu ve hamule nakliyatı için va -
pur yaptırmak üzere yüz bin altın 
lira sermaye ile bir şirket kurdu. 

.Bu birinci vapur şirketinin 
adı Eritiş and Amerikan buharlı 
nakliyat şirketidir. İlk yaptırdığı 
vapur da Britiş - Küin adını taşı
yordu ve 500 yolcu nakledebilir -
di. 

lngilizlerln Kuin Meri t'anıatlantill hrı t1uz:ı gırerlcen 

1838 de Samuel Cunard tarafın- İşte kumpanyalar ve muhtelif 
dan Cunard Line şirketi kuruldu memleketler arasındaki bu reka· 
ve ilk defa olarak postanın yelken- bet devresindedir ki cMavi kur • 
liler ile nakledilecek yerde va - dela• tesis edilmiştir. Bu mavi kur• 
purla nakli imtiyazını kazandı. Bu deHi., en sür'atli geminin direğin· 

kumpanyanın ilk vapurları Ar - de taşınmak hakkını haiz olduğu 
kadya, Britanya, Kolombiya, Ka- bir işarettir. Daha sür'atlisi çıkın· 
ledonya vapurlarıdır. Şirket •;'.>k ca mavi kurdela evvelkinden ye-
geçmeden İngiltere - Amerika de- nisine geçer. 
niz yolunda birinciliği kazandı. Bugün Fransızların Normandi 
Diğer birçok memleketler de bü- \'e İngilizlerin cKui n .Mari> va • 

yük sermayeli vapur kumpanyala- purları arasında elden ele geçen 
mavi kurdelfı ilk defa olarak Cu-

l~tdj. ~anbul~ ... Yorgi kaptım der
ardeşım Ba!as ta Sirkette Bola:zcla melıtap 

İngiltere ve Amerika müceh -
bizleri bu hareketi takip ettiler. Li
verpul ve Presidant vapurları da 
Okynnuı:ı -- ... s~lındı . 

rı bundan sonra birbirini takip et
miştir. Şimdi bunların arasında bi
zim .Deniz işletmesi. de dış deniz
lerde bayrağımızı daJgalandırma
ğa hazırlanmaktadır. 

nard kumpanyasının cSkotia. va
puru tarafından takılmış ve 1869 

da İnman kumpanyasının Adriya-
(Deoamı 6 ıcı aayfcıda) 
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KANUNİ SÜLEYMAN 
No.29 Yazan· Nedim Refik 

" Biltilzn en büyük tesellisi alaydı, 
bilhassa büyüklerle alay ... 

' herkesle, 

Vezir ve vüzeranın. paşaların, beylerin, zenginlerin nasll 
yaşadıklarını çok merak ediyordu 

Biliıl bir İstanbul çocuğu idi. Fa- İşte Bilal'ın zihnini kaç zaman- I 
kat kimsesi olmıyan, küçük yaşta dır hep bu Hintli misafir kurcalı-
anıısız babasız kalarak kah uzak yordu. 
akrabaların, kah yakın komşuların *** 
rnerhamctile büyümüş, sonra bun- Zaferin tadını tattırmak için ve-
lardan ayrılarak yalnız başına o- zirler genç padişaha ilk merhale 
rndan oraya gitmiş, türlü türlü sa- olarak Belgradı göstermişlerdi. A-
natlara girerek birinde sebat ede- kıncılar Transilvanyayı geçmişler 
memiş, her şeyden biraz anlar, hiç Sancak Beyleri de maiyetlerinde 
bir şeyi tam bilmez, fakat bu se- kendi topladıkları askerlerile hu-
batsızlığı, zekasızlığından gay - dutları aşmışlardı. 

retsizliğinden değil, çeşit çeşit şey Yakup ta akıncılarla beraberdi. 
öğrenmek merakından ileri gelen, Vakit vakit Tacı Cihanı düşünü • 
içinde derin bir elem duran fakat yor, atını sürerken Bahadır Sahi-
yüzünde daima bir tebessüm dola- bin güzel kızı da sanki onu takip 

bin yiyecek, içecek meselesi, sar
fedilecek barut ve mühimmat 
bahsi pek ikinci ve üçüncü dere -
celerde kalıyordu. Kendi kendine: 

- Bunları, diyordu, düşünmek
le mükellef olanlar düşünsün . Ben 
dövüşmeyi, şu kaleyi Türklere pek 
pahalıya mal etmeyi düşünürüm. 

Aç kalmışız, ziyanı yok. Barutu • 
muz bitmiş, kılıcımız sağ olsun. 

Yanında bir ses ona: 

- Asil kont, dedi, pek düşünü
yorsunuz. O kadar ki, tanıdıkları
nızı da tanımaz gibi görünüyorsu-
nuz ... 

şan. kimseye minnet etmez bir İs- ediyordu. Bu, Belgrat ortodoks kilisesinin 
tanbul çocuğu. Türk ordusu, akıllara hayret ve· ileri gelen bir papazı idi. Ağarmış 

Cami onun, eğlence yeri onun, İs- ren bir kudret ve intizamla hare- uzun sakalı ile, geniş omuzları, iri 
tanbulun sur içi ve surun dışı hep o- kete geçmiş bulunuyordu. Maca • gövdesile, uzun boyu ile bu adam 
nundu. Eskiden çok iddiacı idi. ristanı zaptetmek için önüne çıkan heybetli görünüyordu. Arnoli gay-
fakat gitgide iddiacılığı bıraka • engelleri birer birer deviriyordu. riihtiyari irkildi. Dikkatle baktı. 
rak için için alaycı olmuştu. Bu Macar kontu genç Arnoli, Türk Papazın bir şeyler söylemek iste-
belki yaşının gitgide büyümesin - ordusunun Bclgrat kalesini zap • diği gözlerinden anlaşılıyordu. 
dendi. Maamafih hakiki yaşını ne tetmek için ne kadar harikalar vü· _ Evet, dedi, düşünüyorum. Fa-
kendi biliyor, ne de başkaları an • cude getirerek kahramanca hü • kat sizinle konuşmama mani bir 
lıyordu. İnce bıyıklı, iri yarı, cumlar yaptığını işitir işitmez ken- şey yok. Dinliyorum. 
saçları sim siyah, gözleri ka- disini Belgrada atmış, kaleyi şid - _ Ben de sizi bu düşünceleriniz-
ra, zayıf çehreli fakat çok güçlü detle müdafaa edenler arasında 

den ayırmak istemezdim. Fakat kuvvetli bir gençti. Çok defa üze- bulunmak şerefinden hisse almak . 
bugün şiddetli bir muhasara içın-

rine ait olmıyan işlerle meşgul ol- istemişti. de bulunuyoruz. Hepimizin endi-
mak hevesinden kendini kurtara- Genç kont, kalbindeki elem ve 

1 şesi hristiyanlığı, üzerimize ge en mazdı. Kah bir demirci ustasının, ıstırabı susturmak için kendini 
Türklere karşı korumaktır. Lakin kah bir marangozun yanında çalı • muharebenin en şiddetle cereyan 
ne diyorsunuz? Biz uzun zaman 

şır, muhtnç olduğu şeyleri edine - ettiği bir sahneye atmaktan başka buna dayanabilecek miyiz? 
bilecek kadar kazanır, daha ziyade çare olmadığım anlamıştı. Ölürse 
kazanmağa lüzum görmezdi. Uzun de kahramanca ölecekti. - Uzun zaman .. Evet dayanaca-

b k 1 gv ız. Eg~ er kan ve ateş içinde ölümü zamanlar oş a mağı, gezmeği, Arnoli, Belgrat kalesinin müda-
k Y• ı · ••y y şimdiden göze alırsanız, siz de da-mera ettigı şey erı ogrenmegi se- fileri arasında çok geçmeden cesa-

ö ık ha uzun dayanmıya kendinizde verdi. yle ki art canı isterse ça- reti, fedak5.rlığı ile kendisini ta-
l l kuvvet bulabilirsiniz muhterem lışır, istemezse ça ışmaz o mu~tu. nıttı. Güzel Terez'in hayali, hir 

Bilalı herkes severdi. Çünkü her- gu .. n onu almak ümidi, genç ada • papaz .. 
On - Gencin sözlerinde biraz hiddet kese karşı fedakardı. u en muş- mın kalbini ısıtmak için en tehli-

k · nI d ı· d Id·v· vardı. Bunu pek iyi anlayan orto-i.ıl zama ar a em en ge ıgın • keli günlerde, en elemli saatler 
den pek fazlası ile başkalarına yar- de kafi gelmiyordu. doks papazı: 

k ·· ·· 1 d" B"l'l - Ah, dedi, salip uğrunda her-dıma koşar en gorur er ı. 1 a ın Şiddetli bir hücum, yine şiddetli 
en göze çarpan huyu bu idi; yoksa bir müdafaa ile sabahtan akşama şeyimiz feda olsun. Fakat ... 

- E'\ıet, fakat? .. Sizi tereddüde Hiç kimse: kadar iki tarafın da uğraştığı bir 
B·ı ı h ı k t · t B" sevkeden bir şey var?. Hem de sö-- ı a ırsız ı e memış ır, ı- günün akşamı Arnoli Belgrad sco-

ı~l k d ·· ·· d b 1° · e- zü dolac:tırmayınız muhterem. Ben 

Okuyucuıarıa 
Baş başa 

Esas nüfus 
Defterleri 
Ve çelenkler 

Bir okuyucumuz yolladığı mek • 
tupta diyor ki: 

cCenaze merasimlerinde yaphrı· 
lan çelenklere çok masraf edili .. 
yor. Nihayet bu çiçektir. Çabucak 
soluyor, kuruyor.. Bunların yeri
ne, şehitlikleri imar cemiyetinin 
yaptığ ıteklif gibi, hiç bozulmıya
cak, sun'i çiçek buketleri ve çe • 
lenkler yapılsa daha iyi olmaz mı? 
Hem bir çok para havaya gitmemiş 
olur, hem de Şehitlikleri İmar Ce
miyeti bir varidat bulmuş olur ... 

••• 
Bir okuyucumuz da şunları ya • 

zıyor: 

cİstanbul nüfus dairelerinde e
sas nüfus defterleri çok eski ve ha
rap bir vaziyettedir. Bir müddet 
sonra, belki bir kısım nüfus ka • 
yıtları aranınca, bulunamıyacak • 
tır. Son günlerde, soyadı ve saire 
dalayısile, esas nüfus defterleri 

daha çok karıştırılıyor, hırpala • 
nıyor. Esas nüfus defterlerinin de-

ğiştirileceği ve yenileneceği hak • 

kında bazı havadisler çıkmıştı. Her 
halde, bu hususu hükumetimiz 
düşünmüştür. Yakında esaslı bir 
karar verileceği ümit edilir .• ........................................................ 
En sür'atli 
Vapurlar 

( 5 inci sayfadcırr tleflam ) 

tik vapuru mavi kurdelayı kazan
mış ve ertesi seoo ayni kumpan • 
yanın Baltık vapuruna devretmiş
tir. Bu sür'at işareti sonra sırasile 
İnman kumpanyasının City of Ber
Iin vapuruna, sonra Vhite Starın 
cBritanik• ve cGermanik. vapur
larına geçmiştir. 

Bu tarihten itibaren bütün dün
ya yollarında vapurlar tamamen 
yelkenlilerin yerine geçmişlerdir. 

Bunlar şimdi yalnız yük nakliyatın
da kullanılıyorlar. 19 uncu asrın 

ikinci yarısı yelkenlilerin yerlerini 
vapurlara bırakmaları devridir. 

cDoktor cevap vermedi. Kendini 
şöyle bir topladı. Kalyopi" de ya
nından kalktı, sobanın başına git
ti, oturdu. 

a a ın yuzun en e aya gırm kaklarında dolaşıyor, muhasara i- "' 
. ı· B·1·1 ğ f b. . k. sözü açık. kalbi açık bir şövalye - F k mış ır; ı n a zına ena ır ıç ı çindeki halkın daha ne kadar daya-

koymamıştır; Hülfısa Bilal şunu nabileceğiin düşünüyordu. Arnoli yim. Böyle öleceğim, ne demek is- I ' ran on un 
yapmamıştır, bunu yapmamıştır; için açlığın ehemmiyeti yoktu. Fa- tiyorsunuz? B b J " 
diye iddia edemezdi. kat Belgrat her taraftan sarılmış _ Size söyleyecek şeyi böyle a- 3Ş e 3Sl 
Eğer böyle bir iddiada buluna • ve artık barutunu, mühimmatını yak üstünde söylemek istemezdim. (4 üncü scıg/adan devam) 

ak b. · · ç ksa herkesten evvel Bı" G. elı"nlz b"ır yere oturalım. İsterse-c ırısı ı - alamaz bir hale gelmiş bulunuyor- radyosunun ba~ında Cumhuriyet 
18.l ona gülerdi: du. Daha ne kadar dayanılabile - niz bizim kiliseye gidelim. Yok, ordusunda bulunan eski zabit ar-

- Sen ne bilirsin . br~ ahmak, ceğini düşünmek lazımdı. Maama- yok .. Buna razı olmazsınız değil kadaşlarına - kendisi de eski bir 
derdi, sen bana nasıl kefil olursun fih hakikaten cesur bir delikanlı mi?. cumhuriyetçi idi - asilerin işgal et-
böyle? olan bu Macar asılzadesi için har- (Devamı var) tiği yerlerde bulunan aileleri, ka-
za=ba Bilfil b~e.~mb~k~ I ~~~~~~

1
~
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 rıları ~çocuklMdıhakkın~h• 

..ııılTıııı. H 1 K A....... y E ..ıııııTlıııı.. berler de vermekte ir. Kendisi için duyduğu büyük bir ~...,,. ~ .... ,.. Mesela: 

mahrumiyet de büyüklerin yanına . _ Eyyy! Filan miralay! Karın ve 

girip çıkamayışı idi. Büyüklerden 1937 M o D E L 
1
• kızın topraklarımızdadır. İnan ba-

bir şey beklediği için değil; hayır. na ki, onlar sıhhattedirler ve ... çok 
Hiç değil. Fakat onların yaşayış - iyi eğleniyorlar. 
larını görerek sonra yalnız kal - ( 4 auca ıay/ad'Jn devam) . Bay Hasan bu levhayı okudu, b 

Keypo, ilk iş olarak, şehrin ü-
dığı zaman gülmek içindi. yana uzattı. Enfes değil mi, Bayan güldü .. Hatta Bay doktora acıdı yük mezarlığı civarında 25 metre 

Bilalin en büyük tesellisi işte bu Nermin memnun hemen çantasına d s 
bile.. uzunluğunda bir siper kazdır ı. a-

alay idi. Herkesle, bilhassa büyük- el attı ve Mıgırdlç ustanın önüne Bu esnada da ihtiyar bir kadın l kın her hangi bir ihtimale karşı 
lerle alay.. bir 100 liralık fırlattı. kapıyı açmıştı: şehri müdafaa etmek için yapılan 

Fakat büyüklerin yanına sokula- _ üstünü veriniz. 
hazırlıklardan biri sanmayın! her bilmek için öyle büyük fırsatlar bu- Kuyumcu yüz liralığı görünce - Bayan Nermin burada mı? h 
sabah kızıllardan veya ut öyle zan-lamamıştı. Eğer bunların yapıla - kıvranmıya başlamıştı .. Bozukluğu - O da kim? 
nedilenleri kurşuna dizmek için ... cak bir işi olsa ücretini verirler yoktu. ister istemez para'"·ı aldı ve _ B .. van Nermı· n .. 

" "" Birinci siper dolunca hemen üzeri bunu savarlardı. Bilalın da öyle çarşı içine daldı .. 10 dakıka, bir 
minnet etmek adeti yoktu ki bir çeyrek .. Kuyumcu gelmiyordu .. Çı- - Burası akıl hastalıkları mü- örtülür ve bir yeni siper açılır. Ar-

teh A k ·· yl tık mezarlık, biribirini takip edE>n kaç bi.ıyüğün peşine takılsın ve gö- rağı: Usta da nerede kaldı ki.. divc assısı çı goz og unun mua -
" h · bu siperlere ktıfi gelmeyince, ayni ze girsin, bunu da istemiyordu, ya- sabırsız'lanıyor ve ikide birde başını yene anesı .. 

ı ameliyeye mezarlık dışında, kırda pamıyordu. Fakat büyük mevki - kapıdan uzatıp etrafı araştırıyor - - Bayan ar .. 
· k d B ır devam edilmiştir. lcrdekilerin, ·ezir vüzeranın, pa - du. Nihayet kuyumcu gelmişti. Fa- Hizmetçı a ın ay asana, e -

şııların, beylerin, zenginlerin nasıl kat 100 liralık hala elinde duru _ lindeki çiçeklere ve pakete dik dik Keypo bir aralık Brandeburg, 
yaşadıklarını çok merak ediyor _ yordu. baktı: Hanover ve hatta Pomeranyad~n 
du. Onların hayatını büsbütün bil- _ Maalesef bozduramadım.. - Oğlum .. dedi, burası doktorun gelen insanların başında harp et-
mez değildi. Fakat aralarında ka - Bayan Nermin kızarmıştı,. Hid- muayenehanesidir. Kendisi Ada - miye gitti. Şimale, yani doğduğu 
1 bil k f tı b 1 d d t B d b d b k memlekete dog~ru yürüdü. a me ırsa nı u amıyor u. U- detlcnmişti .. Gözlerini süzerek Bay a 0 urur. ura a en en aş a 
zun zaman onlardan biri ile bera- Hasana baktı: bayan filan da yoktur. • 
ber olsa ne iyi olacaktı!.. - Rica ederim.. Sizde 25 lira - 3 üncü tablo -

İstanbulu bir kaç gün velveleye var mı? Kuyumcu Mıgırdiç akşam evin-
veren deniz kazası dedikodusu Bi- Bay Hasan, hay hay diyerek ku- de iki kadına: 
liıl gibi bir adamın kulağından u - yumcuya paraları sayarken kadın: - Bravo bayanlar .. dedi .. bugün 
zağa kaçamazdı. Buna dair söyle- - Affedersiniz.. Sizi bu kadar işler enfes gitti .. Birinciden 5, i -
nilen şeyleri o dn duydu, dolaştığı yorduktan sonra da borçlu kalmak kincidcn 15, üçüncüden yirmi beş ve 
yerlerde o da tekrar etti. Fakat istemem. Akşam evime gelirseniz en sonuncu da iyi kalbli adamdı. 
herkes yavn şyavaş bunu unutarak derhal öderim. Llıtfen şu adresi Elliyi birden verdi değil mi? Ne 
başka dedikodulara dalarken o alınız. etti: 95 mi.. alınız, şu hakkınız o-
bir türlü Hintli misafirin kızının Bay Hasan akşamüstü çok neş - lan kırk beşi ... Yalnız yüz lira -
uğradığı feci kazayı unutamıyor - eli idi. Hemen bir güzel kutu çiko- lık .kağıda iyi dikkat ediniz. Re • 
du. Bu Hintliden de çok bahsedi- lata yaptırdı. Enfes bir buket ha _ simdir. Terli terli elleriniz~ t~ 
liyordu. Padişah ona hediyeler, zırlattı. Adresin gösterdiği apartı- tarsanız boyası çıkar ha .. 
sandıkla altınlar vermişti. Lakin mandan içeri, bir elinde çikolata, Kadınlar gittikten sonra karısı-
tam adam memleketine gitmek ü - bir elinde çiçek girdi. na: 
zere Üsküdardan yolu tutacağı za- Parmağını zile dokundururken - Nasıl ahpar .. diyordu. İcadım 
man kızının başına bu felaket gel- kapının üstündeki kristal levhada 1937 modeli ne hırsızlık. ne do -
m~ti. Bilal Hindistanı hiç bilmez- şu satırları gördü: landırıcılık.. ne kafescilik.. na-
di fakat uzak bir yer olduğunu bi- (Açıkgöz oğlu _ Akıl hastalıkla- mus dairesinde para kazanmak! 
liyordu. rı mütehassısı) Zeki Cemal Bakı 

Valansiya hükumetinin hav:.:ı_ ve 
deniz nazırı İndalecio Prieto Ge -
neral Keypo'nun menfa arkadaşı
dır. Bu iki adam ilk önce Pariste 
tanışmışlardı. Kral 13 ün.::ü Alek

sandrı devirmek için alınan terti
bat dolay ı silc tanışmışlardı. O za
manlarda Pariste çok İspanyol var
dı. 

O zaman dostlukları iyi idi. Key
po günün birinde dostunu yaka!ar
sa, onu da, kazdıracağı bir sipere 
sürükliyecek mi? 

Keypo buna pek inanmıyor .. 
- Priyeto bir cmezar, mütehas·

sısıdır. Onu yakalamak güç işdir. 
Priyeto da şöyle söylerdi: 
- Keypo. Keypo! Sevil şehri 

Portekiz hududuna çok yakındır, 
bunu biliyorum. 

' 
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ikinci kısım - 79 -

Malum a, pokerde bir kağıt görülür.., 
bütün oyunun gidişi bozulur. lsvoli oldllt 

yani ellerim taklldı da bu hal oldll 
cBu sırada Jan yine bir isvoli 

çekti. Doktoru di.irttüm, ~avaşça 

sordum : 

- Gördün mü? 
- Neyi? 
- Neyi olacak. Jan isvoli çekti. 

Görmedin mi? 

- ~me Allah aşkına! 

- Allahı, falan bu! Herif bal gi-

bi isvoli çekiyor. Gözünü dört aç! .• 
- Açmasına açayım amma, sa.. 

nu ne olacak bu işin? Yüzüne VU• 

racak mısın, yaptıklarını? 
- Sen bir şeye karışma. . Ka • 

ğıdın icaplarına göre oyununu oy· 
na, ötesine karışma! Ben her şeyi 
hal ve idare ederim. 

Bu muhavereden sonra fır • 
sat beklemiye başladım, artık 

ne olursa olsun ben de adamakıllı 
işliyecrktim. Bakalım arŞa çıkınca 
kimin eli daha üstün olacaktı? 

cBir zaman geldi ki, ortada hep 
çokca bir pot birikmiş, hem de ki
gıtları dağıtmak sırası bana gel
mişti. 

Doktor (K .. ) ilk olduğu için iki 
asla üvertür yaptı. Jan ve mat • 
mazel Froso gördü. Doktorun elin
de iki as olduğunu onun verdiği 
telgraftan anladığım için, tesadü • 
fen elime gelen bir aso ile iki se
kızliyi hemen ona kapak yaptım. 
Ve elindeki kağıtları destenin al
tına koydum. Jan hemen itiraz et
ti: 

- Böyle olmaz. Sizin kağıtla • 
rın meydanda durması lazımdır. 
Alta kağıt konmaz. 

Onun bu sözlerinden, işi çaktığı 
anlaşılıyordu. Bunun için ağzının 
payını vermek lazımdı. Hemen: 

- Hakkınız var, fakat benim ma
samda da isvoli çekilmez! 

Diyerek, damdan düşer gibi bir 
cevap verdim. 

cBöyle bir cevap karşısında ka· 
lacağını tasavvur etmediği için a
damakıllı afalladı. Hanım evlat • 
!arının dedikleri gibi, şafak atmı~
tı onda ... 

1 Eski 
Boğaz 

( 5 inci say/adan devam 1 
bir al.em bilseniz? Cennet alemi 

gibi, rüya gibi bir alem ... Meh -

taplı gecelerde, karşıdan karşıya 

bir zincir hasıl olurdu. Bu zinciri 

vücude getiren sandallar, kayık

lardı. Mısırlı Büyük Halim Pa • 

şanın saz sandalları denize açılın

ca, arkasıpa bir çok sandallar, ka

yıklar takılırdı. İnanınız bana, saz 

çalan sandalların arkasına takılan 

kayıkların sayısı, bini çok ve çok 

geçerdi. Yanık bir taksimi mü -

teakıp başlıyan sazların ve se;in 

hazin, tatlı, kıvrak ve çoşkun nağ

meleri bütün denizi kaplar, kıyı -

!arda tatlı akisler yapardı. Ve bu 

konser sabahlara kadar büyük bir 

neş'e ve ced içinde devam ederdi. 

Saz alemleri taksim edilmişti. 

Bütün Boğaziçi halkı bilirdi ki. Ha

lim paşanın saz gecesinden sonra, 

nafıa muhasebecisi Şeyh Cemal be~ 

yin, crt~si akşam Rumeli hisarı ö

nüncle Surayı Devlet tanzimat dai

resi reisi Gözlüklü Ali beyin, daha 

ertesi günii Kanlıca koyunda İn -

cir köylü Hüsnü paşanın geceleri, 

mehtap alemleri vardır. Zevk ehli, 

ona göre hazırlanır, sandalına so

luğunu, çocuğunu alarak, saz san

dalını kalkacağı sahile gider, Bek

lerdi. Velhasıl Boğazda her gece 

bir eğlence, her gece bir zevk ale

mi vardı. Sandallar, pazar kayık
ları, kağıt ve cam fenerlerle do
natılır, pazar kayıklarının ba -
şında oynıyanlar, göbek atanlar da 
olurdu. 

İhtiyar kaptandan ayrıldıktan 
sonra düşündüm: Bu alemler şim
di olan şeyler değil, biten, olmı
yan şeylerdir. O alemleri ya~ıyan
lar hatırlarlar, yaşamıyanlar da 
gözlerinin öniine getirirler. 

M. S üleyman Ç apan 

c Yüzüne baktım, gözleri doltı : 
lu olmuştu. Mahcubiyetinden re 

ten renge giriyor, kızarıyor, bOZ:. 
rıyor, terliyor, alnında top!anan 
habbecikleri yanaklarından aşal' 
doğru yuvarlanarak kirli bir iz ~ 
rakıyordu. 

cJan'la bu konuşmalarımız, a. 
vukat (C.) min de alakasını çek• 
rniş, hele: 

- İsvoli! . 
Lafını duyar duymaz bir tazı gı• 

bi kulaklarını kapartarak bizi di~ 
lemiye başlamıştı. Maamafih 0000 

da yüzü, gözü karmakarışık oln1ııf,. 
lafa hiç karışmıyor, meşimei şeb.; 
den güzel şeyler doğacağını iiıtı~ 
eden zavallılar gibi, bön bön Jan 
benim yüzlerimize bakıyordu. 

"Doktora ielince, mırsadı ibrette' 
temaşayı daha muvafık bulmUŞ ~ 
lacak ki, hiç bir şeye karışmıyaı 11 

sonu facia ile biten bir vodvil, ~ 
zadlarla dolu bir piyes seyreder ~· 
bi, bizi seyrediyordu. 

cTabii bu vaziyet karşısında o
yun fasılaya uğradı. Jllasadald ~ 
yunculardan hiç biri, yeJ.deki k • 
ğıtları toplıyarak karıştırmıya, )<e: 
tirmiye, dağıtmıya kalkışmıyor 

du. i 
cOyuna bu şekilde bir fasıla • 

rız olunca, uzakta, sobanın ba?.ı~ 
da oturdukları için, işin iç yüz.u; 
anlamıyan ev sahibi Elpiniki e. 
Kalyopi yerlerinden kalkıp ınasıı; 
ya yaklaştılar. Yüzlerinde haYree 
ve teacübün doğurduğu izler 'V 

eserler vardı. 
cElpiniki sordu: t" 

"hı· - Ne oldu? Aranızda bir ı 
laf mı çıktı? Böyle bir şey V'aı·~ 
belki aklımız erer, biz hal ede 

riz. 1' 
cJan, vaziyeti tevile ça11§8ra 

dedi ki: rıı' 
c- Böyle bir şey yok,. canıl:ıi; 

(Beni göstererek) beyin elınde { • 
kağıt açıldı. Hepimiz gördük:.~-• .. 
JUm a! Pokerd~ bir kağıt gonl • 
lürse bütün oyunun gidişini b~ 
zar. Dikkat etmelerini rica ett:;°" 
İsvoli oldu, yani ellerim takıld~ 

· de 1" da bu hal ondan ileri geldı, 
ler. (Devamı var) ~ 
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1 RAo~o 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Akşam neşriyatı: . isi. 
Saat 18,30 Plakla dans rnusıl< ~ 

19,30 Mandolin orkestrası : ~,. 
ve arkadaşları, 20 Nezihe ve a:kiSİ 
daşları tarafından Türk .. mu91 :ıtı· 
ve halk şarkıları, 20,:rn orner 

0
45 

za tarafından Arapça söylev, 2 ' • 
Bimen Şen ve arkadaşları tara 
fından Türk musikisi ve halk r,: 
kıları (Saat ayarı) 21,15 Orke: fit 
22,15 Ajans ve borsa haberler~ak· 
ertesi günün programı, 22,30 p ..,. 

t ParÇ• la sololar, opera ve opere 
ları, 23 Son. 

YARIN Kİ PROGRAM 
Öğle neşriyatı: . . 2,r,a 
12,30 Pliıkla Türk musikısı, 1 ,.,,. .. 

l 'k J1~ Havadis, 13,05 Muhtelif P a 
riyatı, 14 Son. __ ...,..,...., ... aıı _ _ 

ÖBETÇI 
ECZAN LER . settıt-

Bu akşam şehrin muhtelıf lsr • 
!erinde nöbetçi eczaneler şun 
dır: 

İstanblu cifı.etindekiler: ) :ae
Eminönünde (A. M"nasyan 'ard• 

yazıtta (Haydar), ~üçüki:i~11~t 
(Hikmet Ct>mil), Eyupte ( (rıaııJl1 
atlnmaz) :, Şehtcmininde d) 5' 
S:ıdık), Karagümrükte (SU~r~ıı. .. 
matyada (TC'ofilos), Şehztı·c1ıı (Zi 
şında (Üniversite), Aksara)d") ,. .. 

"l\'3 1 ' • 
ya Nuri), Fenerde (Ern1 

13 
:ı.ır1'01 

. ) a lemdarda (Sırrı Rasırn 1 

de (fstepan). 
Beyoğlu cihctiııdckiler: d) 13o5• 

cevıı ' P' Galatasaravda c(A. dtt 1'0 

(- "h) Galnta (Uİ" tanbaşındn Garı ' . de 
çularda (Hidayet), Tnks1111kıı). JC• 
monciyan), Maçknda (M_~:dr (8'r 
sımpaşada (Vasıf), Hask0

') 5art• 
but), Besiktaşta Ali RRtZB ' 

a.ı· yerde (Nuri). .Adalar 
Üsküdar Kadıköy ue , . 

1..-iler: J{ııd1 

Üsküdarda (Sellirnive)' (A.rrfl,., 

k .• d S""ğ"" tıu·· çcsrnede J!tlf' oy e o il .. aııJJ<)· 
Hullısi), Büyükadadıı ( 
belide Tanaş. 
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Çölde başlı yan fırtına saatler geçtikçe artı
yordu. Kum deryası içinde boğulmamak için, 
yerlere kapanan Sülegmanın muhafızları artık 

biribirlerini göremiyorlardı .. 
- Zannetmem .. 
- o halde yıldırımlar mabudu 

(Yono) bizi takip ediyor ... 

- G<!vezeliği bırak. Gökten dü
§ecck yıldırım, koskoca çCilde bizi 

ll'li bulacak? 

Güneş iki saat sonra batacaktı.. 

Ufuklarda dolaşan kara bulut • 
lar, çölün alçak semasını siyah bir 
Çarşaf gibi örtmüştü. 

-- Sen mabut (Yono) nun bizim 
başımıza yıldırım düşüreceğini mi 
sanıyorsun? 

İnci tacirinin, tecrübesiz maiyet 
Z<ıbitinin sözlerine canı sıkılmıştı: 

- Sahi! dedi. (Yıldırımlar ve 
§itnşekler mabudu) çok imafsız -
dır. Eğer onun fırtınasına tutu -
lursak, çölde sığınacak bir köşe bu
laınayız. 
Şahi güldü .• 
Atını sürdü .. 

- Muhafızların develerini bir ara
Ya toplar, etrafımızı etten bir 
surla çeviririz. DeYelerin arasında 
Saklanırız. 
Şahi inatçı, söz dinlemez bir genç

ti. Dediğini yaptı. 
'Fırtına birdenbire artmış, kum 

lün ortasında, develeri bir araya 
topladılar. 
'Muhafızlar atlarından inerek hay

vanların üzerine birer örtü ört • 
tiller. Yere sindiler. 

l<'ırtına birdenbire artmı ,ş kum 
sahrasını çoşkun bir denize çevir • 
?nişti. 

İnci taciri: 
- Gördün mü? Diyordu. Bu -

~tıya sığınmanın bir delilik oldu -
gunu size daha önceden söyle -
ll'liştirn. Eğer Hebron yamaçların
da bir kuytu yere sığınmış olsay-
1dık, şimdi bu felaketlerle karşı-
aşınıyacaktık. 
liayvanlar kum tabakası altın -

ela boğuluyor gibi idi.. Develer bağ
~1§1Yor, muhafızlar fırtınadan tı
l anmamak için yerlere kapanıyor-
ardı. 

Genç ve söz dinlemez maivet za-
biti, inci tacirine: • 
b - •Yıldırım ve şimşekler ma -
f U?u Yona, ya yalvar da bizi bu 
~elak<:tten kurtarsın. Nerde ise bo
gulup öleceğiz .. 

Diye bağırıyordu. 
k İnci taciri kendini kaybetmiş, 
1,,t

1tnların içine gömülüp hareket -
ız kalmıştı. 

t Artık hiç kimse biribirini gö • 
-y"rniyor, biribirine dert yanamı -
tordu.. Herkes ayni felaketin ıs
h:Plaını çekmiye, imdat diye 

Ykırınıya başlamıştı • 
Pırtına gittikçe artıyor .. 

) l<uın dalgaları atların ve deve • 
C:rin ·· 

1. uzerinden kalın bir duvar ha-
ınde . 

F' .geçıyordu .. 
n't elaketten kurtulmak ihtimfıli 
~l tik g Çe azalıyor, ~ırtına, saatler 
d~Çtik~c genişliyor ve büyüyor • 

' ... 
UıeYrnanın altınları kim· 
lerın eline geçiyor 

1ıı~laıno kabilesi çölde daima fır
ta~Ya tutulmuş kafileleri gözetir, 
kab·p eder ve fırtına ilerleyince, • ıl 
lcrl e efradı başlarını ince bez -

sC:. sarıp çölün içine dalarlardı. 
J'Ol UlcYnlanın adamlarının Arnon 
l'l'ıo~ndan ilerlediğini gören Ha -
l"hı ular derhal cenbiyelerini belle-
~ takarak çöle dalmışlardı. 

~ab~ı' 'Vurgunculukla yaşıyan çöl 
ı ele · · · cleğild· rı ıçın kaçırılır bir fırsat 

l. 

Ve S"l 
fırsat u cynıandan intikam almak 
:tıu11 ~nı ele geçiren Kaşa (Aşa • 
geçere~~ardeşi) kabilenin önüne 

.ı - İşte ze . "i .. li ' ngın olmanın sırası gel-
})· aydi ilEri! iie bağırıyordu. 

lturnı:deviler çöl fırtınalarına ve 
fılışrn 1duınnnlnr içinde yürümiye 

h ış ardı. 
Qec1<: ·1 
ı.. vı er atların .. d"l "'Uın ı sur u er .. 
~a· deryasına daldılar 

ıyet b' . . 
l'ıe göt·· ~ ıtı (Şahi) nin Amona 
'h. Utduğü· .. . 
Q'lhas nu kımsc bilmiyordu. 

sa Bedevilerin bunu bilme-

.; \ ~'h 
~. 

lsrcıil orc .. u una mensup bir muharip} 

Kaşa bu sözleri hatırlayınca, ka
bilesi efradına vaziyeti anlatarak: 

- Bu kafilenin Amana boş yere 
gitmediği muhakkaktır. Süleyma
nın muhafızları eğer Amona bir 
mektup götürmüş olsalardı, böyle 
kalabalık bir halde yola çıkmıya 
ne lüzum yardı? Onların Amona 
altın götürdüklerinde şüphe yok
tur. 

Demişti. 

Kaşonun verdiği bu izahat bü -
tün Bedevileri harekete getirmi
ye yetmişti. 

Hamolular 20 kişiden fazla de-
ğillerdi. Süleymanın muhafızları 

kum deryası içinde bocalayıp du
rurken, Kaşo atını sürdü .. Ve bü
tün Hamolularla birlikte ilerledi .. 

Bu baskın pek dehşetli olmuş

tu. 

lerine imkan yoktu. Fakat, Kaşo, 
Sülcymanın sarayında oturduğu 

günlerde hükümdarın Sur kralın-
dan altın beklediğini biliyordu. Hamolular derhal Süleymanın 

Ve Bedevi rakkasesi Sahra bir muhafızlarını çevirdiler .. Muhafız-
gün Kaşoya kısaca şu malumatı ların bir şeyden haberi yoktu.. On-
vermişti: lar canlarını kurtarmak kaygusuna 

c- Süleyman, Aman kraliçesini düşmüşler ve yerlere yatmışlardı. 
elde etmek için, ona bir kaç talan Hamolular bu vaziyeti görün -
altın göndermiyc karar vermiş. A- ce: 
caba hükümdar onu seviyor mu? - Tehlıke yok .. Hepsi yerde ya-
Yoksa kraliçeyi memnun ederek tıyor. Hemen yükleri alıp kaça -
harp fikrinden uzaklaştırmak i • hm. 
çin mi kendisine bu hediyeyi gön- Diyerek kafilenin içine daldılar. 
deriyor? Burası mallım değil .. , (Devamı -ı;ar) 

uutıımrıııııuıuuıuınrıııııııu•uunırırııııııııııuunurıııunıııı111uuıt111111unut1111111111uıu111111111111uuuııtrıuıııutııuıııııııı"uun 

Beyoğlu Halkavi 
konserleri 

Beyoğlu Halkevirıden: 

1 - Yaylı saz orkestrası ve bü
yük orkestra teşkili (Konservatu
ar profesörlerinden ve evimizin Ar 
şubesi komite başkanı Bay Seyfet
tin Asal tarafından idare edile -
cektir.) 

2 - Koro (Konservatuar pro -
fesörlerinden ve evimiz Ar şubesi 
komite üyesinden Bay Nurullah 
Şevket tarafınd::ın idare edilecek
tir.) 

3 - Oda musıkisi ve birlikte çal
ma (Konservatuar profesörlerin -
den ve Evimizin Ar şubesi komite 
üyesinden Bay Sezai Asal tarafın
dan idare edilecektir.) 

4 - Nefes sazları (Konservatuar 
profesörlerinden ve Evimizin Ar 
şubesi komite üyesinden Bay Ce -
mil Döneler tarafından idare edi
lecektir.) 

5 - Bu program dairesinde ça
lışmak isteyenlerin 31 Mayıs 937 
akşamına kadar Evimize müracaat 
ederek kayd edilmelerini rica e
deriz. 

l/Haziran/937 tarihinde yokla -
ma ve tasnif yapılacak ve dersle
re başlanacaktır. 

Fotoğraf sergisinin 
Programı 

1. - İstanbul Belediyesi 937 Bal
kan Festivali münasebetile Ağuş
tos ayı içinde bir fotoğraf sergisi 
açacaktır. 

2. - Sergiye amatör ve profes -
yonel fotoğrafçılar iştirak edebi • 
lir. 

3. - Sergide teşhir edilecek re
simler iki gruba ayrılmıştır. 

A - İstanbulun tarihi iıbidele • 
rinc ait fotoğraflar. 

B - İstanbulun tabii güzellik • 
lcrini tesbit eden fotoğraflar. 

4. - Sergiye gönderilecek Io • 
toğraflar 18 X 24, 30 X 40 ve 50 X 60 
kadar olmalı ve Temmuz ayının 20 
sine kadar numaralı makbuz 
mukabilinde Belediye İktisat İş • 
leri Müdürlüğii Turizm bürosuna 
teslim edilmiş bulunmalıdır. Bu 
tarihten sonra yapılacak müracaat
lar kabul edilmiyecektir. 

5.- Sergide teşhir edilen her i
ki zümreye ait resimler belediye 
İktisat İşleri Müdürlüğünün riya
seti altında bulunan bir jüri heye
ti tarafından tetkik edilecek ve her 
zümreden 1 inci ve ikinci olarak se
çilen fotoğraf sahiplerine Festival 
Komitesince yüksek kıymetli birer 
hediye verilecektir. 

6. - Jüri hey'eti seçtiği resim
lerin tetkik etmek üzere filim ve 
ya plaklarını istemek hakkını mu
hafaza eder. 

Yeni neşriyat 

Yeni Adam 
177 inci sayısı çıktı. Jçindekiler: 

Talebeyi imtihana hazırlıyalım 

(İsmail Hakkı), Amele mahallele

ri (Lütfu), Politika (Adnan Cemil), 

Eski Türklerde Spor (Rıza Çav -
darlı), Hamit Anketine Hasan Ali 
Yücel, İsmail Hami, Yaşar Nabi ve 

Nurettin Artamın cevapları, Rus -
yadan dönüş (Andrc Gide), Galip

ler ve ınağlüplar (İlya Ehrenburg), 

Aşk nedir (Suphi Nuri), Eski Yu -

nanistanda sosyal fikirler (Hasan 

Tökin), Mis Brady (Hikaye, L. 

Holward), İç sosyete, Dış sosyete 

tetkikleri, Haftanın düşünceleri, 

Fikret Mualla'nın resimleri. Okun

masını tavsiye ederiz. .. 
BUlbUI 

Bülbül adı ile intişar etmekte 

olan haftalık mizah gazetesinin 

6 ncı sayısı da gayet nefis yazılarla 

çıkmıştır. 100 paraya olan Bülbü

lü, okuyucularımıza tavsiye ede • 
riz. 

* Memurun kitabı 
Askeri ve mülkl tekaüt 

kanunu 
Trakya Umumi Müfettişliği Baş 

Müşaviri B. Sal:iri Öney cMe

murun kitabı> unvanı altında bir 
seri hazırlamaktadır. 
Öğrendiğimize göre bu değerli 

eserin 2 inci sayısı da çıkmıştır. 

Devlet hizmetinde bulunanların 

tekaütlükleri ile yetimlerinin maa
şa bağlanması üzerinde toplu bir 
e~re kavuşmadaki fayda yalnız a
Iakalara münhasır kalmaz. 

Bu kanunları tedvin ve tatbik 
edecekler için de iyi tasnif edil -

miş bir eser büyük bir yardımcıdır. 
Bay Sabri Öne)"in bu değerli ki
tabında 455 sayfa metin ve 15 say
falı bir fihrist vardır. Eserin mj.i.n

derecatı şöyle hulasa edilebilir. 
1683 sayılı son tekaüd kanunu i· 

le bu kanunun 1936 tarihine .ka -
dar gördüğü tadiller, kanunun muh
telif maddeleri, hakkında büyük 
millet meclisince ittihaz olunan ka-

rarlar, devlet demiryolları inhisar
lar idaresi tekaüd kanunları, yaş 

tahdidi hakkındaki kanunlar, te· 

kaüd işi ile ilgili diğer bütün ka
rarlar, nizaı:nnameler; talimatname 
ve tamimler. 

Bu güzel ve değerli eserin fiatı 
50 kuruştur. 
Beş kuruş posta ücreti ile Ed\r

nede sahibine müracaat edilmesi. 

:'.~ 1 

.' ıl 
- Ne söylesen, bir kulağımdan 

giriyor, öbiir kıılağımdan çıkıyor. 

- Elbette! Ôyle olmasa, iki ku
lağa ne ihtiyaç vardı? 

HİZMETÇİLER 
- Kızım, bu eti ne diye aldın? 

Safi sinir ... 
- Ben de kasaba onu söyledim 

ya, kendim için olsaydı, bu eti zor 
alırdım, dedim. 

• - Ne o İkbnl? Benim diş fır -
çamı mı kullanıyorsun? 

Ne olur bayanım, sizden mi 
iğreneceğim? 

- Kanm. saba1ı akşam benden 
para ister. 

- Peki, bu kadar ·rayi ne ya
pıyor? 

- Ne bileyim, para 1:erdiğim yok 
ki .. 

- Boyuna zil çalıyorum, bir tür
lü gelmiyorsun. 

- Affedersiniz, eskiden telefon 
idaresinde idim. Zil sesine aldırış 
etnrezdim de ... 

İKİ KİŞİ ARAS1NDA 
- Bakkala, kasaba, ekmekciye 

elli lira borcum birikti. 
- E ne yapacaksın?· 
- Mahalleyi değiştireceğim. 

LOKANTADA 
Müşteri - (Garsona tnbaktaki 

sıska tavuğu göstererek) alarönt
gen tavuk galiba! Yalnız kemikleri 
göninüyor. 1f.. 

- Bugün mirasyediliğin üstün
de! Garsona ~5 kuruş bahşiş ver -
din. 

- Evet amma, o da yepyeni bir 
pardesü verdi. 

- Siz yokken bir kadın geldi, 
a radı, amma ismini söylemedi. 

- Her halde, bizim budala hem
§ire olacak! 

- Olabilir, çünkfi size çok ben
ziyordu. 

KALP LİRA 
Birisi nasılsa. bana kalp bir gü

müş lira sürdü. Bu paranın ger • 
çeğinden farkı yoktu, her şeyi ta
mamdı. Yalnız gümüş ve sair kıy
metli madenlerden mürekkep ola
cağı yerde kurşundu. 

Kimsenin canını yakmak, yahut 
işi pişkinliğe ve şirretliğe vurarak 
zorla geçirmek istemediğimden li

rayı fırıncının tezgahının üze • 
rine koyup dedim ki: 

- Şu kalp lirayı alır mısın? 
- Elbette alırım, cfudi, süre .. 

cek enayiler çok! 
Ertesi gün ayni kalp lira benim 

cebimde bulunuyordu. 
MEŞHUR DOKTOR 

Bir mecliste halkın pek ziyade 

rağbet gösterdiği bir doktordan 
bahsediliyordu. Birisi dedi ki: 

- Çok müthiş para kazaıur. 
Bir başkası da şunu söyledi: 
- Hastalarından para istemek: 

adeti değildir. 

Bir üçüncüsü dayanamadı, iU 
cevabı verdi: 

- Ohalde ne yapar? :Vereseden 
ater zahir J 

yok .• 

• 

• • 

--\ 1 ... •• 
Kocası - 1'ugyare oileti alma/ Benim piyangoda taliim yok.tar. 

Karısı - NeuJen biliyorsan? 

Kocaıı - Senden biligoram. Eolenmek te bir pi!jangor::ur demez• 

ler mi? 

PLAN 

Mimar alakadar zate dedi ıti: 

- Yaptığım pl3n pek mükem -

mel! Bilhassa tezyinatı! Yalnız 

planda bir mahzur var. O da ap -
tesbanc ile yukarı kata çıkan mer

divene yer kalmıyor. 

- Canım, onlar olmasa da olur. 

Plfın iyi ya, sen ona bak! 

ÇOCUK SÖZÜ' 

Büyük anne, mini mini torunu

na masal söylüyor: 

- Derken, yavrucuğum, kuzu 

yaramazlık ettiğı için, kurt gel ~ 

miş, bir ala yemiş. 

- Büyük anne! 

- Ne var yavrucuğum? 
- Kuzu uslu otursaydı, o za • 

man biz yiyecektik değil mi? 

HAKKI VAR 

Meşhur ayyaşlnrdnn biri meyha-

- Beni ciş bulan idarehanesi. 

gönderdi. Hizmetçiye ihtiyacınız 

t:armış. 

-Y anll§lık olacak. Ben bütün 
işlerimi kendim yaparım. 

- Daha iyi ya, i§te ben de böy
le bir yer anyordunı. 

nede mükemmel surette içmişti. 

Tam çıkacağı sırada karısına rast

ladı. Kadın, kocasının :ocrisan ha
lini görerek: 

- Şu kıyafetine bak! Bu kılıkla 

el<ilemin karşısına çıkmıya utan
mıyor musun? Dive haykırdı. 
Adamcağız: 

- Hakkın var, utanıyorum karı
cığım, dedi ve tekrar meyhaneden 
içeri daldı. 

NE ZARARI VAR? 
Adamcağızın bir yaz gecesi uy

kusu kaçtı, sağa döndü, sola dön· 
dü, bir türlü uyku tutmadı. Çır-

çıplak yattığı yataktan kalktı. Di
ğer odada bulunan tütün paketini 
almak için dışarıya çıkarken, ka
rısı seslendi: 

- Böyle anadan doğma nereye 
gidiyorsun? Ya hizmetçiye rast • 
}arsan? 
Adamcağız cevap verdi: 

- Zararı yok, görmemezlikten 
gelirim. 

Sen su rakıdan 'l.:azgeçseıı iyi 
~ .. "" L . 

- Kabahat r.aJnU GeiU~ k4bah41 , 
çıkanda 

İNCELİK 

Kadın kocasına dedi ki: 
- Gazetelerde kürklü mantola-

- :Jen bir sahtekarsın! 
- O kadar bağırmıya lüzum 

yok. Sahtekar olduğumu. ben sen· 
den daha iyi bi1iyorıım. 

rın nasıl muhafaza edileceğine dair 

bir fıkra okudum. 
- Evet amma, bundan sana ne? 

Senin kürklü manton yok ki! 

- Ben de zaten senin bu nok

taya nazarı dikkntini celbetmek i.-;. 
ti yordum. 

TAYYARE İLE .•• 
- Ne o? Hazırlık mı? 
- Evet, Mısıra gidiyorum. 
- Hangi postn ile? 
- Tayyare postasile. 
- Mısıra tayyare postası yok ki! 
- Karım hazırlanıncıya kadar o 

da olur. 
EV KİRASI 

- Bizim ev sahibinden geliyo • 

rum. Beş aylık borcum var. Biraz 

para kabul ettirinceye kadar a:<ır. 

karayı seçtim. 

- Tüccar galiba bu ak§am bu

radan geçmiyecck. 

- Sakın ba§lna bir je1.clket gel. 

mi§ olmasın! 

- Allah, Allah .•• Neden? 
- Hepsini istiyor da ondan! 

ZEMANE 

Bay Akıl aklı sıra, oğlu Gürbü· 
ze nasihat verir: 

- Oğlum, hocanın ikide bir seni 

tekdir etmesi bilsen ne kadar gü. 

cüme gidiyor. 

- A, hiç üzülme babacığım, bil

sen o tekdirler bana ne kadar vız 

geliyor. 

edersin, baksana nasıl sallanıyor • 

rakıyı i~Hkten sonra me]lhar~·dn 
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HASAN Levan ·talar 
Yasemin, Leylak, Menekşe, ş:pr, Karyoka, nergis, Fulyalar, Bahar çiçekleri, lıt Rumba, Pompadur, dağ çiçekleri, Kukaraç:ı, Nadya, Suar de ParL!, Lale, R v Dor, Kadın Eli, Amber, Pupi, Şanel, Zambak, Origatt, 

Neroli kokuları çıkmıştır. Fiatı : 25. 50. 75. 100 kuruştur. Hasan Deposu: lstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir . 

-=-'-:~.,. . . .. . .. "' . . , • l ... 

Acele ediniz! 
Beyoğlunda Tokatlıyan 
karşısında 231 numaralı 

TUHAFiYE 

ıl Mağazasının 
_ Kati likidasyonu 

Sofrada 

·~ııı&ltlft .. ~ 
• U"UfULUlt , .. ~ 

Leıtll 

~ f' AK E Tl,1Hlll 

• 
1 iS s FRA TUZU 

faka u KTA ... 

inhisar 
MUTFAK TUZUNDAN 

ŞAŞMAYINIZ! 
.. 

·- ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

OR OBiN 
J Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) GaJat;t, lıt~n\,u!. 

Dr. Hafız Cemal - j h 1 ı · 
Dah:~~~:e~~•ı•ı . ı. D .:.~::" ~!ab~: f~k?,~,~:~,~!~~~~n~: 1100. 
Pazardan başka günlerde öğle • lıra muhammen bedelli '2 adet Santrifui tulumba ve MotörC açık ek!iltme 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar usuliyle satın alınacaktır. • 

1stanbu1da Divanyolunda (104) nu- JI. - Eksiltme l 7-6· 1937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 
maralı hususi kabinesinde hasta - 15 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonun· 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi da yapılacaktır. 

günleri sabah c9.5 - l2:ı. saatleri ha- ili. _ Muvakkat teminat 82,50 Liradır. 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene-

JV. - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık alınabilir. 
telefon: 21044. 

....... Operatör u..... V. - isteklilerin eksiltme gününden en az bir hafta evvel fiyatsız 
ı RIZA ÜNVER ı teklif ve kataloldarını inhisarlar Müskirat şubesi Müdürlüğüne verme
ı Doğum ve kadın hastalıkları ı leri ve teklifierinin kabulünü mutazammın v~sika almaları lazımdır. 
ı mutahassm ı vı. - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesika ile v inci 
1 Cağaloğlu Nuruoı::ıarıiye caddesi ı maddede yazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralariyle Hrlikte eksiltme 
ı No. 22 Mavi yapı ı için tayin edilen gün ve saatte adı geçen alım komis~onuna gelmeleri 

....... Telefon: 22683....... ilAn olunur. (245!2) 

münasebetile en iyi mal• 
!ardan mürekkep bütün 

stoklarını: 

%40 
Hakiki tenzilatla ea, ağrllarına karşı 

elden çıkarmaktadır. 
istifade için ancak bir 

kaç gün daha kalmışttr. 

Acele ediniz 1 
GRiPiN 

. ...................... 
Üsküdar Birinci Sulh Hukuk 

Mahkemesinden: 
Galata Kuledibi Papayuvan a -

partıman 5 No: da Yani Liyaços: 

kaşelerini kullanınız? 

GRIPIN: Bütün ağrı, sızı ve sancı• 
ları keser. 

GRIPlN: En şiddetli baş ve diş a~rı· 
tarını süratle dindirir. 

GRIPlN: Nezle, grip ve romatizma

ya karşı çok müessirdir. 

icabında ~ünde 3 kaşe alınabilir. 

Ambalajlarda 

GR!PlN kelimesine 

Davacı Sctrak tarafından müste
cir Osmanın borcundan dolayı mu
teselsil kefl ve borçlu olmaınzdan 
sizinle Osman aleyhine ikame ey
lediği bedeli icardan (172) lira (50) 
kuruş alacak davasının ilanen va
ki tebligat üzerine sizin gıyabınızda 
Osmanm vicahında icra kılınan 
muhakemesi sonunda: 7 ci icra dai
resinden elli iki buçuk lirasının Os
manın ikrar ve sizin borcun tatbi· 
ki için medarı tatbik evrak bulu
namamasına mebni bu hususta şa· 
bitler dinlenmiş ise de istiktap için 
ildnen tebliğ edilen muameleli gı
yap kararına karşı itiraz etmediği
niz ve mahkemeye gelmemiş ol -
duğunuzdan istiktapdan kaçmış ad
dolunarak Osman tarafından icra
da ikrar olunan elli iki buçuk lira
dan maada (118) günlük (118) li
ranın her iki müddeialeyhden te
kerrür etmemek üzere tahsiline ve 
%5 faiz yürüdülmesine ve inkar 
edlien (ll8) lira üzerinden % 10 
nisbetinde tazminat alınmasına ve 
masarafi muhakemenin sizlere tah
miline temyizi kabil olmak üzere 
19/4/937 tarihinde karar verilmiş 
olmakla tarihi ılfindan itibaren se
kiz gün zarfında temyizi dava et
mediğiniz takdirde mezkur karar 
kat'iyet kcsbcdeceği ilanen tebliğ 

olunur. 

, .. , . ~ . . ~:· o . 

Hendek İcra Memurluğundan: 
Hendek Ziraat Bankasına 528 

lira 50 kuruş itasına borçlu İkba
liye K. den Osman oğlu Mehmedin 
İkbaliye köyündeki gayri menkul
lerinin paraya çevrilmesine karar 
verilmiş olup İkbaliye köyünde 
şarkan tarik, şimalen sahibi senet 
garben ve cenuben İzzet ile mah - ı 
dut 10109 metre murabbaında 3/12/ 
932 tarih ve 2. No: lu tarla ve yine 
ayni köyde sahibi senet arsası ve 
Ömer ve Mahmut ve İsmail tarla
larile mahdut 7352 metre murab
baında ayni tarih ve 3 No : lu tar
la ve yine ayni köyde cadde ve 
Ömer ve İbrahim ve Arif tarlalari
le mahdut 4135 metre murabbaın

da ayni tarih ve 4 No: lu ve yine 
ayni köyde bir tarafı cadde ve Sü
leyman ve Arif ve Arslan tarlalari
le mahdut ayni tarih ve 5 No: lu 
tarlave yine ayni köyde Mehmet 
ve Süleyman ve Ahmet ve yol ile 
mahdut 8500 metre murabbaında 

IDevlet Demiryolları ve Limanları I_ işletme U. idaresi ilanları 
Malatya • Sıvas iltisak hattında umumi tarife yolcu ücretlerind~ll 

yüzde elli tenzilat yapılmıştır. Bu tenzilat halen işletmeye açık bulu• 

nan Malatya • Hekimhan ve Sıvas • Çetinkaya kısımlarmda ı.6-931 
tarihinden ve diğer kısımlarında da işletmeye açıldıkları tarihlerdell 

itibaren tatbik edilecektir. "1297 n 112932n 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
1 

2 nci keşide 11 - Haziran - 937 dedir. 
Büyük 
ikramiye 0.000 liradır. 

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

-

adet mükafat vardır •• 
Ayrıca: (3000 liradan ba,hyarak (20) li• 

raya kadar bUyUk ve kUçlJI< 
bir çok ikramlyelerle amorti 
lerl havi olan bu zengin pıand•" 
istif ede etmek için blrbllet • 1• 
maktan çekinmeyiniz •• 

Beyoğlu Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

f.ski Tatavla yeni Eskişehir mahallesinde eski hazine arkası ve ak:ır; 
ve yeni ak ağast sokağında eski 2 ve 9'2.94 No. lu müstesna AY~ it
mitri vakfından dükkanı olan evin mütevellisi tarafından defleri gell~.,
mediğinden 7 Temmuz 314 tarihli müstesna vakıf senedinin kaydı da0 

lunmadığı kayıt kaleminin 30-4-937 tarih ve 762/17\J No. lu derkenarı~kii..,. 
anl<a~ılmıştır. Bu kerre mezkur gayrimenkuliin 1515 No. lu knnun hu ... • . u ı~ 
ıerine göre senede raptcdileceğinden bu gayrimenkul hakkında bır g lı 

k e\·rtı 1 
hak tasarruf ıddia edenlerİ:l bir ay zarfında tasarruflarına nalı hki-

müsbiteledle birlikte Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızlığına veyahut .ta ili• 

kat günü mahailinde hazır bulunacak memura müracaat 

olunur. (1968) 

etmeler• 

6 No : lu tarla ve yine ayni köy
de ambar ve ahır ve cadde ve ö -
mer ve snhibi senet tarlalarile mah
dut ayni tarih ve 7 No : lu tapunun 
ihtiva ettiği gayri menkuller dort 
hisse itibarile borçlunun her tar
lada birer hissesi olup bu kerre bi· 
rinci açık arttırma ile 10/5/937 ta
rihinden 10/6/937 Peşembe günü 
saat 15 de Hendek icra dairesinde 
paraya çevrileceği ve haddi lciyi
kini bulmadığt takdirde ikinci a
çık arttırma ile 25/6/937 Cuma gü
nü saat 10 da Hendek İcra daire
sinde açık arttırma ık paraya çev
rileceğinden ayni haklara irtifak 
haklarına ve sair haklara malik o
lanlar yirmi gün zarfında evrakı 
müsbitelerini ibraz etmeleri aksi 
takdirde paylaşmadan hariç bıra
kılacakları ve arttırma şartnamesi 
bugünden itibaren her kese açık 

bulunduğu talip olanlar yüzde yedi 
buçuk depo akçesi \'eya banka mek
tubu ibraz etmeleri ve daha fazla 
mallımat almak isteyenler Hen -
dek icra dairesinin 937/302 No : lu 
dosyasına :rniirocaat etmeleri ilan 
,..•,mur. (937/30~) 

____,. 
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Mahkemesinden: ·~·de muJ .... 
Beledıyc tnraiından Ada gazino· . . dııns O• 

su sabık müsteciri Mahmut ve Meh- En kısa bir zamanda ıyı bir !i•1 

renmek isterseniz ve ucuz pro .. 
met Sabri aleyhlerine (2890) lira- d dans 
nın tahsiline mütedair açılan dava- ile vakit kaybet:n~. e~aat etsirılel'• 

fesbrü Yorgo'ya mura 
nm tahkikatı sırasında: Müddea -
leyhleıden Mehmet Sabrinin ika- Adres: eli ar1'8 ,. 

Beyoğlu Tokatlıyan okt ~O· Sl•• 
. ınetgahının meçh uliyetine binaen sında Topçeke~ler soka 
bir ay müddetle ilanen tebligat ic-

t'ı · 'nci kat. edfl' 
rasına ve tahkikatında 29/6/937 . tı idare 
S:Hı saat 14 de talıkinc karar ve- Salubi ve umumi neşrıya 

Başmuharrir 
r'' miş olmakla keyfiyet tebliğ ma-
l . ınına kaim olmak üzere ilan o- E. lzze t fbuıı11' 
h nur. (32911) Basıldıiı yer: Matbaa1 ' 


