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Ye ir tehlike işareti: Harp Avrupa-
da değil, Okyanoslarda ,_ kopacak .. 

Ingiltere Japoiıya ile, Amerika Rusya ile ittifak ediyor
lar, Okyanosta en büyük deniz manevrası başladı 

Hoar, tehliker1in yakın o!duğunu, deniz yarışı 
durmazsa kıyametin kopacağın·ı söylüyor 

::»•nosıarda dDnranın timdir• kadar gtirmedifil bUrUk Amerikan de
"'•nevraıar1 batlamıı bulunuror. Bu manevraya 489 deniz tayytar• 

Lond Side lştirAk ederek bUtUn harp yenlllklerlni tatbik edecek •• 
Ilı :fd~n) ~ 1! ~Hususi Muhabiri• cn1111111111111ııuıııı1111111ıın11ııııuıııııı11muıııııııııı11111111ııııııııınıı11111111nmıııııı1111111111111111111111111111111umı11111111111n111111111111 

cia~i de . l.uyuk devler arasın- H •• k A t •ı • b• 
butun d~ı:r. hareketleri bugünlerde u ume çı er yenı ır 
1atını o~10rnasi mahafilinin nazar. 

bassa lı ~tnoslara çevirmiştir. Bil. zafer kaz-andılar ııı tere, Japonya, Amerika. 
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iı ~ OkgQu~galga ka,ıı lnglltered' 
e l rıos ar Jı~k· l 

t •l " ım Japongı1. 1 tJerereJc 
~ teıb ve idame 
ı·"~et rı. etrnek lıtiyo, 

ı:ı <tııct l'l.Usya bu h 
dtı,.ı a iel k ususta birinci 

et rnc le v h -
'~G arasında ~ er dort 

Şahcde ed· yenı faaliyetler 
t A.lllcfk ılmektedir. 
~tı ı an "d 

, 11 d~nYad • onanması dünden. 
ı.. 'illte b~ ~ tik defa görülen bir 
""il~t UJ Uk b" 
~- Ildır. Bu ır manevra yap. 
' ~eltı~ manevraya 139 par-

~l"d' '40 bin ask · · '" ır. Ma er ıştırak et· 
lfD.Qo~cvr~lar Hawac ada. 
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Tayyarelerin müessir bombardı
manları devam ediyor 

Yeni Alman tayyareleri asi kuv
vetlere iltihak etti 

Madrid, 17 (A.A.) - Aragon cep· 
besinde hükumet kuvvetleri Vis\
edo ve Lidun kasaba1arile Gordo 
tepesini işgal etmişlerdir. 

Bu tepe, sevkülceyş noktasından 
büyük bir ehemmiyeti haizdir. Bir 

asi tayyaresi düşürülmüştür. 
Asi topçu kuvvetleri hükumet 

merkezini bombardıman etmeğe 

devam etmektedirler. Bir kaç kişi 
ölmüştür. 

HükUınet bataryaları, asilerin Ü· 
nivcrsite mahallesi ile muvasale 

·ıemin etmek üzere Monzanares ü
zerine kurdukları köprüyü müessi? 
surette ateş altına almışlardır. 

Valancia, 17 (A.A.) - Hava Ne
zareti, hükfunet 'ltayyarelerindcn 
Aragon cephesile Taruel mıntaka· 
sında büyük bir faaliyet göstermiş 
olduklarını bildirmektedir. 
Beş hükumet tayyaı-esi Bask 

cephesinde usi mevzilerini bom -
bardıman etmişlcrd'ir. 

Hava filoları Baidos, Siguenza ve 
Jadraque istasyonlarile Guadala -
jara rnıntakasındaki asi hatlarını 

bombardıman etmişlerdir. 

lıpG11gol kadınları o•lceriıe 

:çamaJırını pıklgo1' 

Milli müdafaa vekili bu 
sabah geldi 

Kazım Özalp'ın gazete
mize beyanatı 

,:( r a:ı••ı 2 i11ci •ıf•tl.t&) 
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Elektrik \ B · d B Ik "" Şirketile ulgarlar a a an 
Müza~reler Antantına giriyorlar 
Şirket heyeti bugün 

Ankaraya gitti 

Müzakereler bu defa 
bitirilmiş olacak 

lnönü ile Köse lvanof 
mülakatı bu noktayı 
kolaylaştırmış oldu 

Son kararın 22 Nisanda Sofyada 
yapılacak 

görüşmede verileceği bildiriliyor 
( (azıst 2 inci sayı/ada) 

, lnönO bugUn Yugoslav 

./ ls~~~=!~~l:~k~J~g~~~İ!~s~ti 
Nafia vekiii Ali Çetlnlcoga 
(Yazuı 2 inci sayfamızda) 

Yeni Vali 
Muavin tikleri 
lstanbulda ikinci Vall 

Muavini Haziranda 
· çah,maya bathracak 

iç Bakanlıi• _ 
bazı vilayetlerde 
yeni muavinlik
ler ihdas etmek
tedir. Bu arada 
lstanbul için de 
ikinci bir Vali 
Mı.avinli~i ihdas 
e d i l me k t ed ir. 
ikinci muavin 
Haziranda işe 
b a şh y ac a k tır. 

Yeni Vali Muavin. 
liği için iki nam. 
zet gösterilmek
tedir. Salih Kılıç 

(Devamı ikinci sayfada) 

Açık Söz 
Cumhuriyet 
Davası 

Aıık Söz ıahip oı 6aıneuha,,.i:~.-~ 

Etem /zsıl Benic., Cumhuri6•t 
ıahiı o• l>aı muharriri Y•n•• Nadi 

(Yaıım 2 inci aogfamı•tl•) 

birdir ve bir yürüyor .. ,, dedi 

Akdeniz meselesi nedir 

/ım•t ınönü, doktor Stogadinoo!ç, Rüılü Ara• Yu ıo.!lao 11rpo,lar1le .. 
(Yazw 2 inci ıagıfarlıı 

Londraya gidecek 
olan hey'et 

Yugoslav l!man/nrınl sigarelı gidecek Tirk /llosarıun oradan doğruca 
/ngiliz .. ıarına ltarelc.t etmeıi mahtımeldir. Nesmimis manevra es• 

nnıınıla Y•vuzdan bir ıörifrtfııl tu6lt etmektedir. 
Yum 2 nci ıagfaclt1 



Demir gömleklilere bir 
hikAye söyliyelim ! 

Bir çoklarımızın şu Suriye kom- kadar, o vakit daha korkunç, kılıç 
jumuzdaki (Demir gömlekliler) e işlemez kalın zırhdan çelik göm -
pek tutulduğunu biliyoruz. Hcle !ekler giydiler. Hata atlarına da'tti 
kılıç şakırdatışlanna.. topuklanna kadar böyle kalın" zırh-

Zanncdiyoruzbu demir gömlekli- lı çelik gömlekler giydirdiler. 
lerdir ki, ilk Türklerin bütün Suri- O halde bu kılıç işlemez kalın 
yeyi aıacaklannı ileri sü - zırhlar altında ne şövalye, ne at 
rüp demir gömleklerini giy - bile hemen he.men kımıldanamı -
diler!!.. Vakıa bir çok dev - yacak bir hale gelmişlerdi! Şöval-
1.ct ndaınlarırun geceleri yıldız!a;ı yeler silah işlemez birer çelik k::ıle 
bile imrenerek seyrettikleri bir a- kesilmişlerdi. Bu çelik gömlekli in-
sırdayız! Fakat dünya biliyor ki san kalelerinden ta mağlup ordu -
bizim uyanık gördükleri gözüm.üz !arın karşısına kim çıkabilirdi? Bir 
yıldızları saymakla meşgul de!Jil- defa sllfilı işlemezdi. 1şte bu çeHk 

gömlekli ordular, bütün avrupayıı dir .. Gözümüz tok yani. 
dehşet saçarak, her şeyden evv~l 

Ancak, şu heybetli demir göm- heybeUerile ütretecclderi Türkle 
!ekliler tabiri aklımıza gayri ihtı- rin karşısına gelip dayandılar. 
yari, bir tarihte olan ve yine dün- Galiba ne olduğunu da anlıya • 
ynnın bildiği bir hikayeyi getir - nıadılar; zira yeniçeri, çelik göm -

mektedir: lckli şövalyeyi bu serer atıyla da 
Evet, hani ta şu hnçlılar muh:ı - beraber bir kılıçta ikiye böldü:! 

rebeleri zamanlarında Avrupa Şö- Evet arslanlarım, biz Türkler pe~ 
valyeleri Türke artık haddini bil- acemi değiliz: Böyle çok gömlek 
dirmek istemişlerdi. Avrupanın hikayeleri biliriz!! ... 
yer yer bütün şövalyeleri toplandı. 
Türklere heybet vermek için §Ö - ı 
valyeler, bu sefer tepeden tırna~'l 

llllllHIHllPflPlllıttlttHlllllllHIUllllllHlllhllllMIHUHUllUUlllMllUlllHIUhlllllHINhlttHl ....... tMHllltt .......... MllMM1tttH'"""lftlllJ 

Bulgarlar da Antanda giriyorlar 
Sofya, 17 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor) - Bulgarlann 

Balkan antanbna girmeleri pek yakındır. Diplomatik müzakere yol
larındaki teşebbüsler bu hususta epey ilerlediği gibi Sof ya istasyo· 

nunda ismet lnönii ile Kese lvanofun görüşmelerinin de bu noktayı 
bir hayli kolaylaştırdığl temin edilmektedir. Yugoslavya ve Türkiye 
ile Bulgaristan arasında balledileeelc çetin ve pürüzlü b:r mesele 
kalmadığı kadar Yunanistan, Romanya ile de itiltif ve dostluk mua. 
hedeleri tenıimi mümkün hale gelmiştir. Bütün bunlar Bulgaristanm 
Balkan paktına imza koymasına fırsat ayırmaktadır. 

22 Nisanda Bulgar Kralı Boris ile İsmet lnönü arasmda Sofyada 

cereyan edecek olan mülakat esnasında bu yolda son vaziyetin 
takarrür etmesi muhtemeldir. Yugoslavya ile Arnavutluk arasındeki 

anlaşamamazlık da izale edildikten sonra Arnavutluk da p:ıkta gire· 
ccktir. Bu mesPlenin deüzcrinde yürünmektedir. Ay sonunda Yogoslav 
Başvekili bu münasebetle Romayı ziyaret edeecktfr. 

Açık Söz Cum
huriyet davası 
Açık Söz ve Cumhuriyet g?ze• 

teleri arasında karşılıklı neşn vat 
davasınm duruşması dün Üçüncü 
Ceza mahkemesinde bitirilmiştir. 

Bu meselede isimleri geçen 
muh rrir Nizamettin Nazif ve ka· 
rikatürist Edip beraet ettiler. Açık 
Söz a-azetesi sahibi ve neşriyat 
müdürü Bay Etem lzzct bcnicenin 
de, Cumhuriyet gazetesinde yuı
lan lartn kendisine hakaret edil· 
diğinden, cezasının düpjrülmcsinc 
karar verildi. 

Cumhuriyet gazeteli Neşriyat 
Müdörü Bay Hikmet Münitin de 
Açık Söz guetesiode karplıkle 
yakışık almaz sözlerinden dolayı 
cezasının iki aya indirilmesine, 
ve evve'ce hiç cczalandırılmadıta 
için de bu cezasmın teciline karar 
verilmiştir. 

Mahkemede Etem hzetin vekili 
olarak Bay Mahmut lveden bulu
nuyordu. 

Yeni bir tehike 
İşareti 

(Birinci sahifeden devam) 
tan civaranda altı hafta sürecektir. 
Ma'1evralara ayrıc:ı 469 tane de
niz tayyareside iştirak etmektedir. 

Amerikan filosunun bu muazzam 
tezahürü Japonya ve lngiltercde 
büyük bir alaka uyandırdığı gibi 
Amerikan te:r.g!h1arınm yeni inşa 
faaliyetleri de ayrJca endişe ile 
takip edilmekiedir, 

Sir Samuel Hoare dün akşam 
Londrada bir nutuk söyJc.)~rek 
demiştirki: 

- '"Dünya tehlekeli bir yanşa 
ve vaz.iiyete gidiyor. Merkez dev. 
Jet eri hudutsuz deniz inşaab mu
sabakasım bir an evvel bırakmaz
larsa bu teh)eke bii.sbütiin artacak 
ve geni$liyecektir.,. 

Sovyetlerle Amorika arasında 

da yeni bir itil!f mevzuu babsdir. 
Bu itillfın bir ittifaka kadar git• 
mesi de muhtcıneJdir. Sovyet baba 
riyesi 937 ydı içinde bilhassa tak
viye edilecek, japonyanın deniz 
kuvvetleri uisbetine yükseltilecektir. 

Bu günkü vazüyette Sovyet Rus
ya denizalb filosu itibarile dünya

nın en kuvvetli harp filosuna sa

hihtir ve 130 parça deniz.altı ge
misi vardır. Ancak, diğer deniz 
harp gemileri bakımından zayıftır. 
Amerikanın yardımile bu noksanı 
da telati etmek mümkün görül· 

General Kazım 
Özalp geldi 

Milli Müdafaa Vekili General 
Kfızım. Özalp bn sabahki ekspres
le şehrimize gelmiştir. 
Kazım Özalp Haydarpaşa istas -

yonunda askeri ve mülki zevat ta
rafından karşılanmış ve Pendik 
vapuruna binerek Köprüye geç -
miştir. Burada Vali Üstündağ'la 
diğer bir çok askeri rical tarafın -
dan istikbal edilen Milli Müdafaa 
Vekili otomobile binerek Park O
teline gitmiştir. 

General Kazını Özalp seyahatı 
hakkında kendisile görüşen bir 
muharririmize şu beyanatta bulun
muştur: 

- Başbakan İsmet İnönü'nün 
avdetJerine kadar İstanbulda kala
lacak ve perşembe veya cuma gü
nü Ankarada bulunacağım. 

İngiliz Kralı Sa majeste Altıncı 
Jorjun taç giyme merasimi müna
sebetile yapılacak bahri geçit res -
mine bir muhribımiz de iştirak: e
decektir. İstanbulda bulunduğum 
müddet zarfında buna ait hazırlık
ları da gözden geçireceğim • 

Mılli Müdafaa Vekili şehrimizde 
iken, hfılen Adalar önünde demirli 
bulumın fiJomuzu teftiş edeceği 
haber alınmıştır. 

İngiltereye gidecek olan muhri -
bimiz limanımızdan bu ayın 27 
sinde hareket edecektir. Gemi ev
vela Cebelüttarıka giderek orada 
üç gün kalacak ve ' biLfıhara Çigit 
limanına geçerek orada bahri me
rasime iştirak edecektir. Gemi dö
nüşte Maltaya uğrıyacaktır. 

mekte ve bu huEusta Vaşington'da 
Sovyet mümessılleri ile Amerikan 
hariciyesi arasında temaı ve mü-
zakerelerde bulunulmaktadır. 

Bu temas ve müzakereler gerek 
Londrada, gerek Tokyoda büyük 
bir ehemmi~ctle ve ~uııusf bir 
allka ile takip edilmektedir. BöyJc 
bir itilAf veya ittifak •ukuu takdi· 
rinde lngiltere ile Japonya arasın
da geniş mikyasta bir askeri ve 
bahri iltifok yap:nalan mcvzuu
bahistİI".. Dünya mahafili siy.:ısiycsi 
ve lngiltere bugünlerde hep bu 
mesele He meşgul olmakta ve dün. 
yanın isi.ikbali bakımından tehiike. 
nin Avrupada değiJ OkyanosJarda 
tekasüf etmiye başladıkıadan bahso. 
Junmaktadır. 

Bir yılda 
Ne kadar keçi 
Eti yiyoruz ? 
Kasa plare reni tebligat 

yaplldı 
Belediyede tutulan resmi ista -

tistiklerden anlaşıldığı üzere şeh • 
rimizde keçi eti istihlôki g~n yıl
lara nazaran azalmaktadır. lstan -
bulda en çok 934 senesinde keçi eti 
yenmiştir. Bu miktar, 350 bin, 59o 
kilodur. 

936 yılında istihliık edilen keçi 
eti yekunu ise bu miktarın yarısı 
ve 187 bin 337 kilodur. 

Mezbahada kesilen keçi eti ye
kıinunun bu kad'ar yüksek olması
na rağmen şehirdeki kasaplann ek· 
serisinde keçi eti satıldığı görül -
mediğinden bu etlerin koyun ye -
rine müşterilere verildiği. netice -
sine varılmaktadır. 

Belediye, halkın zararına olan bu 
hilenin önüne geçmek için tedbir 
almış ve bu etlerin üzerine keçi ol
duğunu tasrih eden madeni ve bü
yük varaklar konulmasını mecbu
ri tutmuştur. 

Kasaplara yapılan tebligat mu -
dbince etlerin üzerine süs maka
mına renkli kağıtlar asılması me -
nedilmiş ve ayrıca parça halinde 
kesilen etlerin üzerine de keçi ve
ya koyun olduğunu gösteren kü -
çük yaftalar yapıştırılması mecbu
r! tutulmuştur. 

Büyük Sair 
Hakkında 
Eser hazırlanıyor 

Büyük şair Hamidin ölümü -:.·es
mi bir tezkere ile Kamutaya bil -
dirilmiştir. Karnutayda merhumun 
hatırasına hürmeten bir dakika a
yakta durulmuş ve sükut edilmiş
tir. Bundan sonra Bay Şükrü Ka
yanın teklifile celııe yine onun ha
tırasını tebcil için bir çeyrek saat 
tatil edilmiştir. 

Halk P. Byük Şairin hatırasını 

daima hafızalarda ve kütüphane
lerde yaşatmak için ona ait bütün 
hatıraları, fotoğrafları, mektupları, 

ondan menkul fıkraları, nükteleri 
bir cild halinde toplamıya karar 
vermiştir. 

Yunan gazeteleri, Humidin ölü
mü münascbetile uzun makaleler 

yazmakta ve Türk milletini taziye 
etmektedir. 

Sinemalar 
Teftiş ediliyor 

Tramvay, olobüs gibi kara ve 
vapur g l>i d~niz 'nakil vasıtaların· 
dan atııyanların sıkı surette tak'p 
edilmesinden başka şimdi de sine
malar teftişe başlanmıştır. 

Dünden itibaren ~mniyet me
murları tehrin muhtelif yerlerinddti 
sinemaları, mekteplerin ders saat• 
!erinde leftiş etmi$1er, birçok talebe
nin mekteplerinden kaçarak sine· 
maya geldiklerini tespit etmişlerdir. 

Memnrlar l u giı,i talebeyi sine
madan derhal çıkartmış, haklarında 
zabıt tullııktan sonra salıvermişlir. 

Diğer tnrartan bu talebenin 
isimleri bu sabah M ıarif müdür· 
Jüğiinc bildirilmiştir. Maarif müdür. 
lüğü sinemalarda yakalanan tale· 
beyi mensup olduklara mekteplerin 
inzibat meclislerine vererek cezn
landırtacaktır. Sin'!maların ders 
saatleri zamanında ansızın teftişle
rine devam edilecektir. 

1 KOÇUK HABERLER 1 San'at 
ıL. -~--·---- müesseseleri 

ıcerde 

Küçük haber - 1 iki ye 3 yrılacak 
* Ziraat Vekaleti Cenup vila - İktısat Vektılelince verilen hi.r 

yetlerlınizde işçi sendikaları kura- .. 
caktır. Bu sendikalara ait proje • karara göre bütün sanat -mu 

esseseleri ikiye bcfünecektir. Bu 
ler hazırlanmıya başlanmıştır. hususta on yıldanberi tatbik edi -* Üsküdarda bir çok arsa, bah- d 

len Teşviki Sanayi Kanunun an 
çe ve 26 parça emlak hakkında ta- istifade ederek ilerliyen san'at ha-
sarruf iddia eden ermeniler dava- ,_ 

reketleri de göz önünde tutulachyı kaybetmişler Ye bunlar hükume-

te intikal etmiştir. tırio beygir kuvvetinde ve bir sc· * Almanyadan gelen ve gümrük- nede uç bin gündelik miktarında 
lerde bulunan gıda maddelerinin 

al işçi çal!§tıran veya muharrik kuv-
üç aya kadar viıdeli olanlara ith veti olmayıp senede 6 bin gündelik: 
müsaadesi vcrilmiye ba~lanılmış.-

işçiye iş veren müesseselerle en az 
tır. bin lira sermaye ile kurulan ma -* Şehir tiyatrosu Ankarada çok den ocakları birinci sınıf sınai mil-
rağbet gördüğünden Vali ve Bele-

esseselcr sayılacaktır. 
diye rcisi, Rejisör Muhsine bir teb- Muharrik kuvveti olmayıp işçi 
rik telgrafı çekmiştir. 

miktarı günde 10 u gC'ÇEn veya mu-* İnhisarlar idaresi mütehassıs harrik kuvveti olup bir sene içinde 
eksperler yetiştirmeğe karar ver - .. 

gündelik mjkdarı 750 yi tecavuz e~ 
miştir. Bunun için bir sene süre - den müesseseler tezgah ve elle do-
cek bir kurs açılmaktad~r. 

kumacılık, ve emsali gibi işler ya* İtalya ticaret odasının yıllık 
pan müesseseler de ikinci sınıf adkongresi diin İtalya sefirinin hu -
dol un muşlardır. 

zurile açılmış, Türkiye için hara • Birinci ve ikinci sınıf müessese -
retli nutuUar söylenmiştir. f 

ler kazanç, arazi ve musakka at * Hava Yolları İdaresi, Ankara-
vergilerinden tamamen muaf tuİstan bul hava &.:?ferleri için yeni 
tulacaklardır. Bu maksatla kuru · bir hareket programı yapmıştır. 
lan şirketlerin muamelatı damga Cumartesinden maada her gün sa-
rcsmine tabi olmıyacak ve ihzar 

at 10 da Ankaradan, 15 te buradan maddeleri kendi rine yüzde elli 
bir tayyare kalkacaktır. * Hazirandan itibaren şehrimiz
de otomatik yangın ihbar telefon -
ları kurulacaktır. * Haydarpaşa Entaniye Hasta -
hanesi hemşirelerinden F.atrnanın 

ölümü için verilen rapor Müddei -
umumiliği ikna etmemiştir. Ra -
por daha vazıh olması için Morga 
iade edilmiştir. * Zincirlikuyudaki asri mezar
lık Ağustos sonunda açılacaktır. 

O zamana kadar Hamitten başka 
ölü gömülmiyecektir. * Bu yıl İstanbul sezonu eğlen
celerine Balkanlılardan başka Ma
carlar da iştirak etmeği kabul ey
lemişlerdir. * Rakı sarfiyatı gittikçe çoğal -
ıfıakt.ıdır. Bilhassa küçük şişe rakt
lar daha revaçtadır. Satış % 37 art
mıştır. 

* Piyasaya her taraftan bol 
miktarda patates gelirilmiye baş
lanmıştır. 

* İngiltere bir dostluk eseri o -
larak bu yılki İzmir !uanna işti -
rakc karar vermiştir. 

Dısarda * Amerika donanması 137 cüzü
tam, içinde 40 bin zabit ve ejrat ol
duğu nalde manevralara başlamı~-* Habeşistnnın eski Ankara el -
çisi doktor Marküs İtalyaya deha
let etmesine rağmen Adisababada 
id'am edilmiştir. * On ikinci teşrii devre başla -
ması münasebetile İranda yeni bir 
seçim ynpılmıştır. * Bükreş Elçimiz, Rumen baş -
bakanı şerefine büyük bir ziyafet 
vermiştir. • 

iRTiHAL 
E~bak Dahi iye N.1zın M,.mduh 

Paşanın oi(lu, Ec:bak Sadrazam 
Tevfik. Paşanın damadı, Nauman 
Makineleri Türk Limited Şirketinin 
Müdürü Mazlum Hamid bugün 
vefat etmiştir. M"'rhumun cenazesi 
yarınki P ıze.r gunü öğle namazını 
müteakip Ni~antaşın da Tc~\ ikiye 
camiinden kaldırılarak Rumeıihisa
rmdaki aile kabrine defnedile. 
cektir. 

tenzil&tla verilecektir. 

Elektrik şirketi
le müzakereler 
Nafıa Vekaleti ile Elektrik 

' - Şirketi arasında birçok mühim ve 
muallak meseleler vardır. Bu pürüzlü 
işlerin halledilm si iç.in geçenlerde 
Ankarada müzakerelere ba,lanıl
mış, fakat şirket mümessiJ
leri bazı noktalarda salahiyetleri 
noksan olduğunu ilı:ri sürmüşlerdi. 

Bu yüzden bir müddettcoberi 
kesilmiş olan konuşmalara pnartesi 
günü Ankarada tekrar başiana· 
caktir. Bu mü:r.akereleri şirket adı
na idare etmek için BlakşarJa ar-
kadaşı bu akşam Ankaraya hare
ket edeceklerdir. 

Eu defa şirket murahhasları tanı 
salihiyetle gıtmckte o!duklarındaa 
müzaker .. ler daha koıay ve daha 
çabuk ilerliyccektir. 

Londraya gide
cek olan heyet 
Yeni İngiliz kralının taç giyme 

merasimine iştirak edecek olan 
'.l'ürk heyeti azalnrı tamamile tes
bit edilmiştir. Kat'i liste yakında 
neşredilecektir. Başbakan İsmet İ
nönü'nün riyaset edeceği bu hey
et beş mnyıs akşamı ekspresle bu· 
radan h~ket cdecekür. 

Heyetimizin Kocatepe torpidosu 
ile gideceği haberi doğru değildir. 
merasime iştirak edecek ve deniz 
kuvvetlerimizden ayrılacak filo ay
rıca İngiJtereye gidecektir. Bunun 
hareket günü henüz tesbit edilme
miştir. 

Yeni Vali 
Muavinlikleri 

Bunlardan biri l!tanbul Emniyet 
Direktörü Salih Kılıç, öbürü de 
Ankarada Çankaya Kaymakamı 
Haluk Nihattır. Is anbul Emniyet 
O.rektörü Vali muavbi olduğu tak
dirde lstnnbul emniyet direktörlü· 
tüne Emniyet Genel Direktörlüğü 
muavini lzzettinin getirilmesi muh
temeldir. 

1 Sabah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 
Açık Söz 

lnönU gelirken 
cAçık Söz, bugünkü başmaka -

le sütunlarında Falih Rıfkı Atay'ın 
bir Belgrad mektubunu neşretmek
tedir. Falih Rıfkı Atay, bu yazısın
da Türkiye Cumhuriyeti Başve -
kil ve Hariciye Vekilinin dost Yu
goslavyaya yaptığı seyahat inti -
balarını anlatmakta ve Belgradda 
gösterilen hüsnü kabulden sitayiş
)~ bahsetmektedir. Muharrir, ma
kalesinde, iki büyük devletin ara
sındaki bağlılığın dünya siyasi mü
nasebetleri üzerindeki tcsirleı-ini 
izah etmektedir. 

Cumhuriyet 

Avrupa ve ~Unya siya. 
setinde Sovyetler 

Rus!;ası 
yay Yunus Nadi, bugünkü ma .. 
kalesinde Sovyet Rusynnın Avru
pa ve d'ünyn sulhu üzerindeki te
sir ve nufuzundan bahsederek, 

Rusyanın ihmale gelmez bir kuv -
vet ve kudret sahibi olduğunu soy
lüyor ve: ·Askeri, iktısadi ve siya
si bakımdan mevkii çok büyük o -
lan bu memleketi, ihmali caiz gi
bi görünen basit politikaların ma
;nasızlıklan üzerinde ısrara lü -
zum yoktur.> Diyor. 

Yunus Nadi, bundan sonra, Ru.<>
yanın siyasi, iktısadi, askeri ba -
kunlardan ehemmiyetini tebarii:.: 
ettiren izahat vermektedir. 

Tan -Bir bayram gecesinde 
Ahmet Emin Yalman, Belgrad -

dan gönderdiği mektubunda, Yu
goslavya Ussa alayı subayları klüı 
biınde veı ilen büyük bir baloya n
it intibalaı mı anlntmnktadır. Bu 
balodaki samimi havaya temas e-
den Ahmet Emin Yalman, Türk. 
Yugoslav anlaşmasının chemmiye
ünden bahsederek, iki dost ve kuv

vetli d('vlctin, her sahada tam biı: 
mut"' ' .. rzetlilderini söyliye -

rek, dünya sulhu için, bu anlaşma
- nm ne kadar müessir olacağına i -
şaret etmektedir. 

.-<:urun -Belgrat kalesinde 
TUrk bayra§ı 

Bugünkü cKurun, da Bay Asım 
Us, Yugoslavya mektupları ba!Jh

ğı altındnki yıızısında, başvekil İs
met İnönü ve Hariciye Vekilimi • 
zin Yugoslavya topraklarınd:ıl.d 

seyahat ve temaslarından bahset -

mekte, Belgrad ile Ankara arasın
daki sarsılmaz dostluğa temas ede
rek, Belgrad kalesindeki Türk bay
rağının, bu dostluğa en güzel bir 

delil olduğunu söylemektedir. A -
sım Us, Yugoslavyada intibaların 

ve tesirlerin !evkaladeliğindeu 
bahsetmektedir. 

Aksam 
Başmakalesi yoktur. 

Son Posta 
Başmakalesi yoktur. 

lnönü Yugoslaf 
Tersanelerini 
Geziyor 

·~ Belgrad 17 (Hususi muhabı ı,; 
telefonla bildiriyor) - ~e~, 
nü bugün Bokokotovsko li.Jll J.t' 
da bulunuyor. Yarın Doktor ol'• 
ile birlikte Dubrovnike v.~rnaı' 
caktır. İsmet İnönü bu ikı 1ı . 

91 
da Yugoslav harp sanayilnı.,jl 
keri müeesseselerini, tersaD 
tedkik etmektedir. dlJ 
İsmet İnönünün refikası d•ulıı' 

akşamdanberi DubroYnikte b ~ 
r ·e maktadır. Kendisine Mn 1~ alsf. 

Müdafaa Nazırlarının refilt f. 
refakat etmektedir. Ote~l~rdeeet· 
bulunmadığı için kendısı g Y' 
c Ve liahd Pi yer• adını taşı~:a~ reli 
ta geçirmi§tir. Bugün kendiSl ~ 
katindeki bayanlarla birli~te ·~ 
çıkarak gezilecek yerlerı ıı 

etmiştir. f 
İnönü ve Türk Heyeti ayttl afİ 

mi birinde Yugoslav toprtı.k~ 
terkedecektir. İnönü Bulgar l• 
da muazzam tezahüratla kar~ 
nacak, huduttan itibaren h ~ 
bir trene alınacaktır. 22 NiS3 

So!yada Bulgar Kralı tar?fafl si 
kabul ve misafir edileccktır. ~ 
ya mülfıkahna hususi bir ebe 
yet atfedilmektedir. rJ 
İnönü Türk - Yugoslav siY~ 

tinden bahseden yeni beyana .r,ıj 
şu cümleyi bilhassa kaydet~\t 

- Türk - Yugoslav siyasetı 
dir ve .. bir yürüyor.• .1f 

Harp gemilerimizin Yugosl~ 
limanlarına yapacağı dostluk ı# 
reti büyük bir alaka uyand 
tır. 

Akdeniz vaz1yetl . 
Dünya gazeteleri Belgrad ~ 

reti münasebctile bilhassa _1tt1 • 
niz vaziyeti üzerinde d~-
dırlar. ı;.aJ' • 

Bu hususta heyetimizden il 
hiyettar bir zat bana şunlat1 

ledi: ~ 
c- Akdeniz meselesi_ diye "'ıJfl 

bir mesele yoktur. Türkiye, 1.tt r 
nistan, Yugoslavya esasen itslr , 
le dostluk muahedeleri ~:::~ 
lardır. Yeni bir karar verıl ,ti 
yahut ta cAkdeniz paktı• imısl l~ 
cak değildir. Belgrad görüşrn; 
esnasında vaziyet bir kere ~ 

gözden geçirilmi§tir. Hepsi bll 
dar... ~ 

Bu beyanatı teyit etmiycceJc i'I 
bir vazivet yoktur. İngiJter~ . ~ 

Türkiye arasında Akdeniz vat· 41 
üzerinde yeni bir anlaşmadafl 
aynca bahsedilmektedir. ~ 

Yugoslav Başv""i 
Romava gidiyor 
Roma, 17 (A.A.) - Zan~ 

diğinc gore, Başvekil Stoya~ ~ 
ayın 30 unda bura)•a ielt yt 
Kont Ciano ile birlikte JtalY_. J. 
goslavya paktının Arn•~;J 
alAkadadar eden kısmını 

edecektir.. _,J 
=====~ 
Ergani istikra%1 
ikramiyeleri ~,, Jl 

Ankara, 16 (A.A.) - Bugtl J)Jıı' 
karada Cumhuriyet Merkez ·fJ. 
kası binasında yapılan ikra~~ 
yüzde 5 faizli 1933 Ergani iS~ ~ 
tahvillerinin dördüncü o~0 de ır 
sekizinci ikramiye keşidt?sırı 

1 
tf 

ra 1 
ramiye olarak 86, 789 numa rıı"' 
vile 30 bin lira, 30,273 nu~ 
tahvile 15 bin lira, 143,898 11 ~ 
lı tahvile 3 bin lira, 19,182 ııu ıJo'r, 
lı tahvile 3 bin lira, 196,678 11 ti 
ralı tahvile 3 bin lira, 87,370 ~$1 

ralı tahvile 909 lira, 96,261 tl ;1'. 
ral.ı tahvile 909 lira, 134,758 :ı,1ıl 
ralı tahvile 909 lira, 137,473 rı, 
ralı tahvile 909 lira, 155.980 'il'-. 
ralı tahvile 909 lira, 161,s&' 1~ 
ralı tahvile 909 lira isabet;~ ,_# 
ve bunlardan başka 289 ~ ,ı~ , 
numaralı tahvile 120 §e! ıır 

' ramiye çıkmıştır. _..:ı 
0
,p' 

Ayrıca 5,400 tane tahvP 
rasına amorti isabet etıni~' Ş'~ 
Keşide listelerinin Merlc f~~ 

kası, İş Dnnkası merkez vıJ # 
lerile mal sandıkalrmdan 
mümkündür. 

- "' Lord Loid gel tft'~ 
plO'rJ 

İngilterenio tanınmış~ d ,~,-J 
!arından Lord Loid du0 d Jf'1 
şehrimiıe gelmiştir. L'ıd~'' p 
eski Kral S kil.inci 6tı~ 
memleketimizi ziyaretindcııJ '1"~ 
buraya gelmişti. Lord i et~ 
İngiliz talebelerinin ~ııı 1i,ı/';J 
tetkik etmek m:ı ksarl.ıle .,:..1!"1• 
geldiğini söylemektcdırİ '6r;/ 
buraya gelmeden evv.c

1 
de 

uATam1ş, Yunan ricalı e 
eylemişti. 

~l 
~· • 
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Günün meselesi: 
liamalhğın kalkması için 
belediye yeni bir proje yaptı 
Bazı yerlerde bu iş için acele edilecek 
flesaili nakliyenin geçem.igeceği dar sokaklard 

daha bir müddet hamallar çalışabilecekler 
S trtta, sırıkta ve başta yü~ şehrin inişli, çıkışlı olmıynn ikinci İn~li çıkışlı yerlerde bu gibi yer-
L taşunanın yasak edilmesi hak. ve üçüncü derecedeki cadd'eleri ta- lere yük taşıyabilecek bir nakil va-
ıı;.Uıda ı._ ı · t t · ecı · ı· · k d t nı vt!lediye tarafından yapıl - kip eyliyecektir. Fakat her b rı a- sı ası emın ı ıncıye ·a ar sır 
l' alcta olan incelemeler sona ermiş- rasında tatbik için ikişer aylık fa- lrnmallığına izin verilmektedir. 
ır. B h 1 1 d h 1 d nı. u ususta hazırlanan proje, sı a ar var ır. Büyük ticaret an arın a ve Tah-

ı· Uvafakati alınmak üzere dün va- En son olnrak liman ve rıhtım - takale, Asmaaltı gibi başka va _ i 
ı ve Bel caktır. Bunun da sebebi buralarda sıta işletilmesi güç olan dar so _ 

Af h· .edi~e raisine verilmiştir. farda sırt hamallığı kaldırıla • 
b u ıttın .;'" t '" d ğ b " ı d kaklı ticaret mıntakalarında \•e a-U . us un 11 ugun er e otomatik tesisat yapılması icabet-
l'a ProJeyi etüd edecek, on.fan son- mesi ve bu tesisatın yapılmasının 
ua:ro~ muhteviyatı alfıkadnrlara da para ve zamana bağlı olmasıdır. 
a edilecektir. İnhisarlar ve Hal gibi devlet \'e Be-

buı u Proje hazırlandığı şekilde ka- lediyeye bağlı ve yükleme ve bo-
&ırt:Udiği takdirde İstanbulda şaltma işlerile alakadar müessese-
tedri • sırıkta, başta yilk taşımak Ier, sırt hamallığını en geç önü -

lılt~~ olarak yasak ·edilecektir. müzdeki kış mevsiminden ev\•el 
lqıde once ana caddelerden bu şe- kaldırmış ve yükleme ve boşaltma 
lh~• eşya taşımak ve öteberi sat- işlerini otomatikleştirmiş olacak -
~USUlıtı•" ............::. u kı:ıldırılacaktır. Bunu !ardır. 

--------------------------------HALiÇ VAPURLARINI 

lekrar eski şirket iş-
letmek istiyor 

~eledige bırak~adığı takdirde 

~l:~ıeaıı~çlş.nı'rkefiıı· ı·edasrehmicc1Cı·sı~heline gidilecek 
.;,. tekliCler yapılması kabul edilecek-
Ilı ltY;kında şirketin mukadderatı- tir. Fakat Belediye işletmeyi kat'i 
bir t 1 

olarak tayin etmek üzere olarak kendisi idare etmcğe karar 
tıda ~antı yapacaktır. Bu toplan- V"rdiJ?inden şirkc.>tin ie.sl-ıedilecetfı 
ların ~ararlar verilecek \'e bun· tahmin edilmektedir. 
ltıtı.u tastıki için başka bir gün Fes11 kararından sonra da tasfi • 
~li~ hissedarların iştira.kile lev- ye işlerinin başlaması için Beledi-
1.ı -~.. bir toplantı yapılacal<tır. 
~ .... ın ye ile şirket arasındaki davanın ~ b ecıtsı hariçte bulunmakta 
"ti.tor.~ Çok hissedarlarla muhabe- kat'i bir neticeye bağlanması bck-
b.a aı~ Ve onların da muvafakatı- lenecektir. Belediye lehine neti • 
•trıce~tır. Bu toplantılarda ~·a celenen 90 bin liralık davanın ~ir • 
l'~~ n feshi kararla3tmlacak ve ket tarafmdan Şürayı Devlete ya-
'~ Ü da i§letmeyi tekrar ele al • pılan itirıızdan .sonra ka t'i neticesi 
~zere Belediyeye yeni bazı henüz belli değildir. 
""" "'"

1
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'/(. og muallim Bakarsan bağ, 

4 1',.sları garın Bakmazsan 
Çı/ıgor Dagv olur 

"'·· ıtu11 ••trn r•Pll•cak 
t'fll\d Ur \'e Ziraat Bakanlıkları t:ı.-'e :.köy muallimi yetiştirmek 
~l' l'~§te.reken hazırlanan kı..Ts· 
~t~ kttr açılacaktır. Bu müna::;e -
~l\ir l(slar1n açılacağı İzmit, Es· 
~; ars, Erzincan ve Edi:n"-
~ı~asırn Yapılacaktır. 

~ttelt~irdeki kurslarda 200, iz
~ trı de 50 ve diğerlerinde de 
~a.\tır Uallim namzedi buluna • 
ll . 

tt.. lltılar ·· 
~~lt t oğieye kadar ziraate ait 
~ ~tkiklerle uğraşacaklar, öğ
~ ıa~:~ da diğer nazari ders-

-~ .. ~!erdir. 

~bt roman: 44 

Heybelladada Şaziye sokağında
ki ev sahipleri, tapularını nazarı 
dikkate almıyarak, kendilerine ait 
bahçeleri dağ cihetinden genişlet • 
mişler ve buraları ağaç \'e çiçekler· 
le imar etmişlerdir. Tc§kil edilen 
bil' ehlivukuf mahallinde tetkikler 
yapmış ve buraların imardan ev
velki vaziyetine göre beher metre 
murabbaına otuz kuruş kıymet biç· 
miştir. 

Bu sokakta 13 ev sahibinin ta • 
puları, fazla kısım için metre mu. 
rabbama 30 kurll§ alınarak yeni 
miktarlar üzerinden yenilenecek • 
tir. 

Sen de seveceksin! 
>ot 
~~ lı:~ ~~ 
~~ lie ecleb r bunlar aramızda teş • J 
~ ~\>cı., ilınış olsalardı muhakkak 
~ ı,,e talc· 8dını alır ve her gün 
~ ~l'l ~batı altında tutulurlar· 
~~ ~ ~tnıiln~ iyiye ve kötüye 
,,.~ 'l iki buyük kuvvettir ki 
b~ her ıA-ı ayakta tutabiliyor 
lı . fi~ . Yarın öb·· gün i in ni 
~l ~ıudiıı ur ç ye 
~.~ı. ~lfltı. kaYnaklığını yapıyor. 
Set>. ~aııı da ömrünün ufkuna 
'-tı ~lt. ilmi ar içinde ıztırabını dtn-
t~l buıUr tten '1nıide dilşmek fır

hittr t~l'e ~· 
~liQ~ten lfkı için düşüncelerini 
, ~ dond ~nra. Yine daldı v~ .• 
~ ~u .. u. 

ıı d &Utıünı d" . 

~~Q~~a iy· ünlerimin hepsm· 
• ii... ı ... . ""ıu 
, verdf, fakat tek şart-

~~ fU Saıih .. 
,, Ocq Olab· Unıit ve hayalinı· 

Useydi, yahutta ol • 

Etem izzet Benice 

Ve .. Lütfiyenln bütün bu çapra· 
fık, bütün hayat safhalarını dola
şan düşünceleri arasında onu dal-

dığı filemden ayıran yine Zeliha ol· 
du: 

- Ya Sitti yemek yemiyecek mi-
siniz?. 

Ltltfiye, kaşlarını çatarak sordu: 
- Saat kaç \'ar?. 

- Akşam oluyor ... 
- İkindi ezanı okundu mu?. 
- Okundu .•• 
Ltitfiye, blr anda kararmı ver • 

mişti. 

- Hayır yemiyeceğim. 

Ye .. ll~ve etti: 
- Akşama bekle beraber yeriz.. 
Ve .. yine içinde birden bir arzu 

hlkim oldu. Bu arzu onu kocasına 
hizmete sevk ediyordu. Kinini, hır-
sını, gönül boşluğu iddiasını, hep
sini her şeyi bir an içinde uyutan 

partman katlarından nrabalara yük 

t~ımak hususunda şimdilik sırt ha
mallığına müsaade edilmektedir. 

Sırıkta ve başta yük taşımak ve
ya öteberi satmak işi Eminönü, Fa

tih, Beyoğlu, Beşiktnş, Kadıköy ka
zalarında ağustos veya eylfılden,di

ğ~ kazalarda ise o tarihten altı ay 
sonrasından itibaren yasak edil _ 
mesi düşünülmektedir . 

Memurlar 
Otomobile 
Binmiyecekler 
Tramvay dururken oto. 
mobile ne IUzum var? 
Belediye reisliği, tramvay, tren 

otobüs ve vapur olan yerlerde va -
zifeye giden belediye memurları -
nın otomobillere binmelerini ya .. 
sak etmişti. Fakat sarfiyat mak • 
buzları tetkik edilirken bir çok ~
mir veya memurların bu emri din
lemedikleri \•e hala otomobillere 
binmekte oldukları görülmüstür - . 
Belediye bütçesine epeyce yük teş-
Jdl eden bu yersiz masrafların önü
ne geçilmesi, aksi halde alakadar
lara hem bu paranın ödetll~eği, 
hem ceu.ıya çarptırılacakları dün 
tekrar bir tamimle bildirilmiştir. 

Sandalcılar 
imtihana 
Çekilecek 
Muvaffak olamıyanlar 

itten menedilecek 
Para kazanmak maksadile kayık 

veya sandal kullananların 18 yaş· 

larını bitirmiş olmaları, bedeni eh· 
liyet ve kudreti haiz bulunmaları ve 
yüzme bilmeleri şart koşulmuştu. 

Belediye Meclisinin verdiği bu 
kararın tatbikine haıiran l den iti--baren başlanacaktır. Kayık ve san
dal kullananlar, bir imtihan geçir -
dikten sonra birer ehliyetname ala
caklardır. Kendilerine verilec~k 

mühlet bittikten sonra sıkı bir yok· 
lama yapılacak ve ehliyetsiz olan -
larla yüzme bildiğine dair vesika 
göstermiyenler işten menedilecek· 
tir. 

Ye muti bir zevce haleti ruhiyesini 
anlatan Lutfiye: 

- Nöbetten yorgun gelir. Ona 
beğendiği yemeklerden bir iki ta
ne hazırlıyayım ... 

Dedi, mutbağa indi. Zelihadan 
sordu: 

- Ne yemekler var akşama?. 
Zeliha: 
- Çorba var .. 

Et var .. 
Makarna var .. 

Diye saydı. 
-Tatlı? •• 
- Tatlımız yok. 
- Meyva mı verecektin .. 
- Evet. Karışık mcyva verec~k-

tim. Kaysı, elma, muz •• vardı. 

Latfiye bir saniye öüşündü ve 
Zeliha ya: 

- Salih arap köftesini sever. 
Dedikten sonra sordu: 

- Köfteyi yetiştirebilir miyiz"?. 
:Arap hizmetçi: 
- Bilmem. Vakit epey geç. Ye

mek zamanına kadar yetiştireblllt 
mlyiz?. 

Diye, tereddüU. ıeno kadınm 
yüzüne baktı. Zaten Zeliha w.ı 
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BOGAZiÇi 
Vapurlarm üst kahnda 

gazino inşa ediliyor 
Boğoziçinde mehtap alemleri için 
Şirketi Hayriyenin hazırlıkları 
Ş irkcti Hayriye idaresi yaz ha J caktır. Üst kısımda dans ve çalgı 

zırlıklarına şimdiden başlamış- yerleri inşa edilmektedir. Burada 
tır. Şirket Boğaza rağbeti arttır - bilhassa geceleri yapılacak meh -
ınak içiıı bu sene bir çok yenilik • tap fılemlerinde hem dansedilecek 
ler yapacak ve kolaylıklnr vücude ve hem de eğlenilecektir. Ayni za-
gelir~ektir. Bu yoldan olarak yaz manda vapurun üstüne bir de ga-
tarif esi ile beraber Yeniköy. ve z.ino yapılmaktadır. Vapura binen· 
Beykoz arasında araba vapuru ıs - 1 k' b' · d otuı·uvor 

~ er san ·ı ır gazıno a J -

Ietilmuğc başlanacaktır. Şirket bu 'b" . k" . kl alenecek-
seferler için 27 numaralı islimle i~
liyen araba vapurunu hazırlamak· 
tadır. Vavurda bilhassa eğlencelet· 

muş gı ı ıç ı ıçece er, e0 

lerdir. Şirket bu seferler için yeni 
bir tarife hazırlamaktadır. Bu se-

ne her mehtap zamanında geceleri için yerler hazırlanmaktadır. Va • 
purun alt kısmı araba ve otomobil- Boğazda daimi eğlenceler yapıla • 
lere, üst kısmı da yolculara nçıla- caktır. 

111runuı11u11111ııUlllllUllllllUllllllllJllllllUUllHlllllllUIHtlUlllhlllUllUlllflllllllUIUlllUUIUUUlllllUlltlf11tJtlHUlllUlllJllllUlllllUll 

Güstav Fröhlih 
lstanbula 
Geliyor 
Burada bir fllm çevirecek 

Almanyadan şehrimizdeki ala -
kadarlara gelen haberlere göre ev
velce istanbula gelerek cBoğaziçi 
Şarkısu isminde bir film çeviren 
meshur Alman artisti Güstav Fröh-

~ . 
lih bu yaz mevsiminde tekrar şeh
rimize gelecektir. 

Güstav Fröhlih haziran ayında 
Berlinde bir bar artistile evlene • 
cek ve temmuz ayında da karısile 
birJiktc şehrimizde bulunacaktır. 

Meşhur artist bu deCaki gelişind·~ 

de İstanbulda büyük bir filmin bazt 

parçalarını çevirecektir. Filmin 
mevzuu Fransız Akademisi muhar
rirlerinden birinin yazdığı meş -
hur ~Dünyada Nimet. eserinden 
alınmış ve filme de bu ad konmuş
tur. 

Güstav Fröhlih şehrimizde kal
dığı müddet zarfında bir kaç tem-
sil de verecektir. Artistin Ankara
ya da gitmesi muhtemeldir. -------
Çöp istasyonu 
Paraları 
Ne olacak? 

1 Sular idaresi 
l 

Kar temin 
Etti 
Yeni yıla birçok alacak 

devredildi 
İstanbul Belediyesine bağlı sular 

idaresinin 936 blançosu varidatı 
1 milyon 206 bin 589 lira 63 kuruş 
olarak tasdik edilmiştir. Bu yekun
dan 471.162 lirası işletmiye, 189,081 
lirası idareye sarfedilmiş ve 76,933 
lira 91 kuruş satın alma taksitine 
verilmiş, 469.412 lira da safi hasılat 
kaydedilmiştir. 

idare, 5.608.822 liralık gayri • 
menkule sahip olup, bunun 4 mil· 
yon 427 bin 935 lirası şirketten de
vir alınmıştır. 

Geçen yıllar idarenin aboneler • 
den ve bilhassa tP.S"Ili rlairclerdc•n 
bir sürü alacağı vardı. Bu alacak • 
tan 936 yılında epeyce bir miHa·, 
tahsil edilmiş ve 937 ye hususi abo
nelerden 129.931 lira ve resmi abo
nrkrdE>n 99.034. lira alacak devro · 
lunmuştur. Bu suretle umumi tah
silat yüzde seksen beş buçuğa çı
karılmış ve bütün masraflarda ta • 
sarruf temin edilmiştir. 

Otomobillerin 
Tahdidini 
istiyorlar 

[ 
Halk Filozofu 

diyor ki: ------------Halkımızın yüksek 
asaletinden 

utanahml 
Türk Şairi Abdülhak Hfön.idin 

cenazesindeki heybetli manzar-ıyı 

gördünüz. Son asırda Türkiye, bir 
adamının tarihe bu kadar heybetle 
teşyi olunduğunu görmemiştir. 

Türk halkı riyasız lıir saygı ile 
bir tabutun arkasına akın etti. Ha
la her yerde ihtifaller oluyor. N!
çin? 

Türk halkı, büyük kalem crba · 
bmdan birine en yüksek saygısını 
sunmakta. Onda Türk insanlığı -
nın en yüksek senbofünü tebcıl et
mekte .. 
Acı bir surette hayret olunaca~ 

şey ise kalem erbabımızın, milli 
bir Uıbut arkas:nda, aldıkları tuhaf 
tavırdır. 

Bu kalem sahipl~rinin hemen clir.1 
lesi, hatta Türk cdebiJ-·atınm var -
lığını barbar bağıranl&r bile, bu 
coşkun saygıyı fazla görmüş gibi 
bir takım felsefeler yapmıya ko -
yuldular! 

Hamit romantikmiş. Şekspir V "' 

Viktor Hügo'nun dcyamı imış. Kıy· 

meti henüz anlaşılamazmış. ilmi biı 
surette tahlil c.dilmemi~miş. 

Hele edebiyat münekkidi geçillen 
bir zat onun şiirinden bir şey an· 
lamadığını, ancak güldüğünü söy
lemekle öğünerek kadar anla~··~ 
göstermekte beis görmemiştir. 

Sanki edebiyatta da, bütün sa -

natlarda da romantizm her şey de
rnek değil. Sanki bütün dünya ede 
biyatı Şckspir ve Hugo'nun bir de
vaını değil. Sanki bütün Türkiye, 
edebiyatının ve ediplerinin kıy -
metini anlamıyacak kadar cahil. 
Halkımızın bu en asil edibine gö:>
rerdiği yiiksı>k asaleti önür.de bir 
kısım kalem sahiplerine hakim olan 
şu çirkin ruha, şu münkir ve şaş
kın tefekkür tarzına acı acı hayret 
etmemek kabil değildir. 

İşte Türk edebiyatının en asi~ 
mümessili göçtükten sonraki bii -
yük boşlukta ... 
Yaşasın halk! 

Halk Filozofu 

Kısa hlzmetlller 
Kadıköy Askerlik şubesinde ya

zılı olup ehliyetnameleri olmıyan 
ve ehliyetnaırielerini §ubeye gös -
tenniyen kısa hizmetliler 1 mayıs 
937 gününde Yedek Subay Oku -
lunda bulunmak üzere sevkedilc • 
ceklerinden 29 ve 30 nisan 937 gü
nünde bu kısa hizmetlilerin şu -
beye müracaat etmeleri ilan olu -
nur. 

Şehrin gUzelle,mesine 
sarfedilecek 

Şoför yerine de mUtterl ~---------..... 
almak istiyorlar . 

Floryada 936 programına dahil 
ınşaatın nihayet 15 mayısa kadar 
bitirlimcsi kararlaştırılmıştır. Ev

velce bu iş için ayrılan tahsisat ka
fi gclmediğind:m bütçeye çöp istas-
yonları yapmak üzere konulan pa
ranm bir kısmı da buraya ayrılmış
tır. 937 bütçesilc Fioryada yapıla .. 

cak işlere ise haziranda başlanacak
tır. 

Mayısa kadar ikmal edilecek iş
ler arasında Floryanın çıplak kı • 
sımlarının plim mucibince ağaçlan· 
dırılması, yollarm ikmali ve kabi-
neler inşası gibi mühim kısımlar da 
vardır. 

gecedcnberi he-;- te~~düt i;ind~ 1 
vaktini geçiriyordu. Zembereği dU· ı 
ran bir saat birden nasıl durur •ıe 
susarsa evdeki hayat da son yirmi 
dört saat içinde birden durmuş ve 
birden susmuştu. Şimdi, Lutfiye • 
nin mutbağa inişi ile bu hayat tek· 
tar canlanıyordu. 

Genç kadın: 
- Belki biraz gayret edersek ye-

tiştiririz .. 
Dedi ve .. söz.lerine ekledi: 
- Evde kıyma var mı?. 
Zeliha: 

-Yok... l 

Deru. t 

- İnce bulgur .• 
-Var .. 
Ve .. devam etti: 

- Kıymadan başka köfteye ya
rıyacak her şeyimiz var. Kıyma -

mız kalmamıştı. Bugün ben d~ 
yaptırtmadım. 

Lfitfiye: 
- Kıyma yoksa, şimdi senin çar

ııya gitmen, gelmen uzun sürer. 
Köfte kalsın. 

Dedi, illve etti: 
- Et ne biçim?. 

Alakadarlar, son zamanlarda Is
tanbulda otomobile binenlerin a • 
zaldığını, buna ı·ağmeu her gün ye
ni arabalar çıkarılmak suretile pi
yasada ihtiyaçtan fazla otomobil 
bulunduğunu sö3·lemekledirler. 

Şoförler bundan maada; önde 
yanlarına bir mü~tcri daha alın • 
masına müsaade edilmesini iste • 
rnektedirler. 

Bu dileklerle meslcke ait diğer 
şikayetlerin tesbiti için dünden iti
baren cemiyette bir defter açıl • 
mıştır. Buraya isteyen her şoför 
müracaat ederek kendi el yazısile 
dilek ve şikayetini yazdıktan son
ra imzalıyacak ve sicil numarasını 
da Jlave edecektir. 

- Kızartma. 

- O fena değil. 
- O halde sadece bir tatlı yapa-

rız. 

- Ne tatlısı ynpahm ? .. 

Lutfiyc: 

- Tatlı .. 
Tatlı .. 

Tatlı!. 

Diye kelimeyi ağzında bir \::ıç 

kere tekrarladıktan sonra, 

- Hurma tAUısı .. onu hem ben 
iyi yaparım. Hem de Salih sever. 

Dedi, hizmetçisine emretti: 

- Haydi sen şekeri kestir, unu 
çıkar. Ben de yapmıya başlıyorum!. 

O gece 
Akşamdı. 

Yemek saati geçiyordu. 

Salih henüz gelmemişti. 
Lutfiye tatlıyı bitirdi Sofra}l 

kurdurdu. Giyindi, salonda koca-
6UU bekliyordu. Salibin eve en geç 
geldiği ·vakit te bile akşam ezanı 

okunmamış olurdu. O mutlaka ıık

ıam namaz.ını evde kılardL 
(Det'amı ııar) 

Birimizin derdi 
Hep im izin derdi 

Sıhhat memurla
rına ihtiyaç var 

Bir okuyucumuzdan aldığımız 
mektupta hullsaten deniyorki: 

" Herhangi bir vak'a ve kaza 
vukuunda derhal ve acele tedbir 
alınması için, kaza merkezlerinde 
oldu~ ~ibl, nahiyelerde de, 
doktordan başka ikişer küçük 
sıhhat memuru buluuması icap 
eder. Mesela : Bir kaza vuku. 
unda imdadı sıhht otomobili ge
linceye kadar, yaralı fazla kan 
zayi etmektedir ve hazan, imda· 
dı slhhl otomobilinin gelmesini 
icap ettirmeyecek bazı cerraht 
vak'alar. ufak pansımınların ya· 
pı1ması için hasta, otomobil ile 
hastanelere gonderilmektedir. 

Bu gibi işlerde nahiycJerdeki 
Belediye memurları kafi değil. 
dir. Halbuki sıhhat memurlan 
bulundurulursa, alelAde m6davab 
evveliye ve sargı ribi işleri 
ıörürler ve 'yaralının daha fazla 
kan kaybetmesinin önüne geçer· 
ler. Bilhassa bu ahval, geceleri, 
daha mühimdir. Geceleri, sıhhat 
memurlarının çalıştırılmasına da. 
ha çok zaruret vardır. Belediye 
ve hükumet doktorları bu işi 
yapamazlar. Bu, küçük sıhhat 
memuru işidir. 

Bu meseleye lAzım ırelea 
ehemmiyetin verilmesi için a!A. 
kadarların nazandikkatini ceı. 
bctmcnizi dilerim. ,, 

Okuyucumuzun fikirleri P• 
yanı dikkattir. Hakikaten bu 
fikirlere biz de iştirAk ediyoruz. 
Bu mühim mesele üzerinde du
rolmasını, düşünülmesini, icabe. 
den tetbirlerin alınmasını bek
leriz. 
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lstanbul hapisha.nesinde 
duvarlarla konuştum .. 

-----

Umumi hapishanede 

Baş gardyanın odasının karşı -
sında kapıları, pençereleri ardına 
kadar açık bekleme odaları var .. 
Yıllardanberi hapishaneye kim gi
rip çıkmışsa, bu odalardan muha.<
kak gelip geçmiştir. Kadın, erkek, 
-borçlu, suçlu, tam altı yüz şu ka -
dar kişiyi bugün saknfları altında 
barındığı şu yüksek duvarlar ar -
kasında kimbilir, neler var .. neler .. 

c:Adaletin kestiği parmak kana-

maz> derler. Binaenaleyh, bu ka
lın d\ıvarlar arkasında ömür tepe
liyenler elbette ki, cezayı sezaları

nı çekmektedirler. Odaların duvar
larına kendi el yazılarile hatırala-
rını kaydedenler arasında ..... . gün 
tahliye edildiğini, fakat, yakında 
tekrar buraya geleceğini müftehi
cane kaydedenler bile mevcut.. İlk 
odanın kapısından içeri girince, 
kar§lllıza .Şehreminli Çarlston Ah
met çıkıyor. Eline geçirdiği bir ka· 

IJir danıöz uğruna ıuç iıle.11lp 1 
hapıe giren tallslzler 0% defildir •• 

Mehterhane kapısı 

lın kurşun kalemle sıvaları dökül
müş duvarın üzerine şunları kara
lamış .. 

cAhmet sekiz ayla burad'an çık • 
mışhr. Allah cümlenizi kurtarsın, 
amin. ah, bu da geçer amma, deler 
de .. (imza) Garip Ahmet.. 

Garip Ahmedin yanında, Edirne
kapılı yankesici Agop mevki al -
mış. Yeni harflerle düzgün bir imza 
atan Agop, yazısının serbestliğin

den pişmiş bir tarikata benze -
mektedir. . Galatalı K. Hasan. 
22-4-934 tarihinde, kireç ve duvar 
üzerine şu malum ve meşhur cüm
leyi yumurtlamış: cKimseden iste
mem bir fatiha, tek kırmasınlar ta-

şımı>. Has<ın galiba, öteki dünya
ya giderken burasını salavat taşı 

zannetmiş. Faka basmaz Nikonun 
da burada ne işi varmış bilmem. Ok
kalı bir imza da o kondurmuş. Ga
latalı LUtfi ile, Yedikuleli Ömer 
ise, çok mahviyetkar davranmış -
lar, ve yalnız birer imza ile iktifa 
etmişler. Pehlivan Zeki ise yalnız 
üç gün .kalmış ve her halde koca 
bünyeli olan bu adamcağız, küçük 
bir imza ile bir köşeciğe sinmiş, Ka
dıköylü Arap İsmail ise, tereddüt
t e .. kendi kendine soruyor ve cAca· 
ha tekrar gelecek miyim?• diy0r. 
Uslanmamışsa, müstahak ise1 ceza 
işlerse, tabii gelecektir. Kayserili 
Şükrü, çok nedamet getirmiş. Ta -
lie küsüyor. Duvar üzerindeki ;o;i -
cil lçaydına: Başıma bir (dirayet) 
kuşu kondu, olmadı. Mahkfun ol
dum, diyerek 4-11-936 tarihile bunu 
elfileme ilfuı ediyor. Küçükpazarlı 
berber Halim de burada, fakat onun 
bir fikri mahsusu yok. Buradan ~e
lip geçmiş. Oto nümara 2531 Kara 
köylü şoförün yanında bulunuşu -
na ve bu şoförün yalnız üç gün kal
mış olmasına bakılacak olursa, her 
halde şoförle birlikte berber Ha -
lim de buradan tırıs geçmişe ben
ziyor. Galatalı Muammer, 3-3-937 
tarihile yalnız 7 ay yattığını yaz -
mış. Muammer har halde zengin 
bir kişi olacak ki, Kasımpaşalı Me
nahem Kohen onun yanına so1<ul
muş. Avuçlarını birCbir~ne uğuŞ'r 

~rarak yeni harflerle: cÇalışan 

kazanır, büyük bir sfü.diir. MPnn
hem burada iki yıl yattı> diyor. 

Büyük Harpte 
Türk Bahriyelileri . 

~asıl döğOştUler 
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Tefrika No. 16 Yazan: Zeki Cemal 
Rus donanması, baskının tam ne

tice vermesi için iki filoya ayrıl • 
mıştı. Sancakta amiral gemisi • 
Mari - Kosian tin ve Çeşme iske • 
lede ise. Paris, ikinci amiral gem.isi 
Sovililli. Roslav gemileri :vardı. İ
ki f1rkateyn de liman haricinde 
kalmıştı. 

BASKIN BAŞLIYOR! 
Moskof donanması yelkenleri 

açmış, ~inop limanına doğru iler
lemişti. 

İki gündür rakit geçen hava bir
denbire bozmuş, yağmur başla -
mış ve garip bir sis tabakası da 
limanı k~plamıştı. 

Yarım saatlik mesafede bulunan 
,hiç bir şey görünmüyordu. 

• Amiral Nahimof'un bulunduğu 
Mari, hatta harp ilerisindeki iki 
Osmanlı firkateyninin 4-5 yüz met
re karşlsında demirlemiye başla
dı. 

İki Osmanlı gerr.isinden birisin
oe amiral bayrağı dalgalanıyordu. 
Bunu gören Nahimof çok memnun 
oldu. 

Amiral gemisinin yanına diğer 

gemiler de sıra ile demirlediler 
Moskof donanması bir taraftan 

demirlemiyıe başlarkt1n diğer ~ 
rafta?! fımiral gemisinden ateş em
ri verildi; 

-- Ateş .. 
Bunu gören Osmanlı donanması 

ve istihk€ımlardan birdenbire ce -

"Bana bak Marma
ra .• ben kumarcı 

değilim •. ,, 
"Kasap, kasap, sen ·Mar· 
maranın ne kadar namus· 
lu olduğunu ·öğrene.medin ' 
ben, yirmi beş yıldanberi _ 

buralan bilirim ... ,, 
Ortaköylü Sait ise, Menahem 1! .~ 

alış verişe kalkışmışa benziyor. 

Amma, işe kaçakçılık karıştırmış 
cElveda arkadaşlar, Allah sizi de 
bu... cennetinden kurtarsın, amin 
Cümleye allah ısmarladık• diyerek 
<etrafa selam vere vere ve Allaha 
niyaz ede, ede bu demir kapılar a
rasından geçip gidiyor. Ye.niköyfü 
Manoloğlu Petro ne iş yaptığını 

yazmamış amma, 33 gün yattığına 
bakılacak olursa, borç, morç mese
lesinden olsa gerek. Beşikt<ışl ı şo
för Ahmet 15 ·gün mahküm olduk
tan sonra çıkıp gitmiş ve Ramili 
Kamili de birlikte al!p götürmüş
tür. Fakat, Ramide herkesin tam
dığı şu meşhur Kamil, buradan te
melli olarak çıkmışa benzememek
tedir. Çünkü, kendi parmağını ba
sarak· tasdik ettiğine göre, buraya 
şimdiye kadar dört sefer gelip git
miş kim bilir, belki de yine eli ku
lağındadır. Ramiden böyle meşhur
lar çıkmaz amma, ah ... insanlık bu .. 
Kamil, yanılmış, aldanmış. yahut 
da aldatmış olsa gerek. Yako düş
kUn namında birisi de buraya ge • 
lip gitmiş falfat, Yako Tophaneli 
limonlu Fethinin koltuğunun altm.ı 
girmiş. Limoncu buraya iki kere 
gelmiş, son gelişi yedi gün sürmüş. 

Yako ile limon ticareti yapmıya 

gitmiş olacaklar.. Sicil kayıtları 

arasında bir de Muzaffer var. Bu
raya 935 yılında gelmiş, ismi cismi 
pek malum olmadığı için münzevi 
bir adamcağıza benziyor. Kasım -
paşadan Çakır Alfıettinle, Eyüplü 
Feyyaz da bu kanapeler üzerin -
de pineklemişler .. Bir eylfılde A
rap Cemal tahliye olunmuş amma, 
Kitaracı Panayotun, cHey arkadaş
lar, gün doğmadan neler doğar~ di
ye ümitli oluşuna bakılırsa, Arap 
Cemal papel tutar takımından olan
lara benziyor. Kitaracı Panayot, 
kendisini şimdi acaba, Galatada mı 
yoksa Yenikapıda mı, nerede eğ
lendiriyor. Kasımpaşalı boksör N :
sim Kohen, kuvvetini, marmara 'le 
mi denemiş, yoksa denememiş mi, 
936 da buradan çıkıp gittiğine ve 
marmara hala hapishanede bulun
duğuna göre, aralarında biz çar -
pışma olmadığı zannedilebilir .. Za- ı 
vallı Hayim, Yedikuleden kalk -
mıs. Beledive borcu için bu-

vap verildi.. 
- Ateş .. 
Birdenbire ne olduğunu anlıya -

rnıyan Osmanlı donanması ve is -
tihkamları kalblerine kadar so
kulan düşmanın karşısında ateş 
püskürmiye başladılar. 

- Ateş .. 

- Düşmanın direklerine .. seren-
lerine .. 

Ateşler birbirini takip etti ve Rus 
donanması Osmanlı donanması ü
zerine yüklenmekten başka çare 
bulamadı. 

Çünkü bir baskın olmasına rağ -
nıen Türkler o kadar çabuk kendi
lerini toplamış ve kancık düşmana 
öyle cevap vermişlerdi ki .. Amiral 
Nahimof bunu aklından bile geçir-

memişti. 

Kostantin ismindeki Moskof ge
misi biraz daha yaklaşmıştı. 
Şimdi Osmanlı firkateynlerile 

karşı karşıya ve top menzilleri al
tında bulunuyorlardı. 

Ruslar mütemadiyen kumbara -
lar atıyorlar ve firkateyni yakmak 
için uğraşıyorlardı. Fakat kahra -

raya gelmiş. On gün kalmış, Un -
kapanlı şoför Amanvermez Bekir, 
Çeşmemeydanlı yankesici Yaşa -
rın yanında yer almış. Arap Sefer, 
936 da celveda arkadaşlar Arap Se
fer bu akşam tahliye olundu> di- J 
ye yazmı_ş amma, şimdi yine hapis- 1 
hanede l ulunuşuna bakılacak olur
sa celveda> çok uzun sürmemiş I 
Arap Sefer hapishaneyi tekrar boy
lamıştır. Tavukpazarlı İhsan, Arap 1 
Fatmayı döğdüğünden ötürü 36 gün ı 
burada yattığını bildiriyor. Şüca
ettin namında (şeci) bir zat bıça- ı 

ğı denemek istemiş amma, burada 
otuz gün pişmanlık çıkarmıştır. j 
A ... a ... Cıınbaz Ali de bumda .. Da- · 
ha tuh:ıfı, Akşam gazetesi maki
nisti İbt ahim Erdurman bile bir 
nafaka i~inoen burada bir gün bek
lemiş. Çıkıı;. giderken duvardaki 
hatıra def~rine şunları not etmiş: 
cBenim 14 yaşında bir çocuğum 

varmış. her ay başında on lira veri
yorum. Bir gün kaldım.~ 

Akkartpllı M. namınd''a birisi, dün
yayı şenlik içinde yaşamıya davet 
ediyor . • l:{ey dnsanlar, neş'e içinde 
yaşa, aklın gelsin başa:t diyerek tav
siyelerde bulunuyor. Sirl,cecili M. 
Nuri Bclüs bir gölge gibi görülü -
yor. Ço!c tam olduğu da buradan 
anlaşılıyor. Memduh namında çok 
pişmişe benziyen bir zatı muhte
rem kendine mahsus bir yaprak aç
mış, en üste cAcab atekrar gelecek 
miyim?• diye kayda başlamış ve 
tekrar cclmiş. Aşağıya şerh geç -
miş: cTekrar geldim, üç buçuk ayı 
bitirdim, gidiyorum> diyor. 

N. D .. 

-------r-

H ikmet pefoan hapi$hanenln zin• 
dan pMc~reslnc/ .. n bak arken 

man Tü. !. hhriyelileri kolay kolay 
gemileri:ıi yaktırmazlardı. 

Ateşe ateşle... Kumbara kum -
haraya CP.\1ap verdiler. 

Lakin... ateşin en kızgın zama -
nında gelen bir kumbara baştan 
firkatey.1i yaralad\. Ve birdenbire 
bir alev sütunu liınan içinde yi.ik
seldi. 

Bunu gören Moskof donanması 

biisbütün cesaretlendi. Bir taraftan 
gemiler·?, ~iğer taFaftan şehre ve 
halkın en kesil bulunduğu mahal
lelere at?.Şe başladı. 

Alçaklığın bu kadarı olamazdı. 

Kancık .a • ·uruşma az geliyormuş 
gibi şimai de biçare halkın, ço -
luğun çocuğun gözü korkutula • 
caktı. 

İşte Rusların arzusu oldu. Şehir 
de ateşl..:: lçinde yanıyor .. isHim 
mahall.'! .r:xinden, hem de bir kaç 
koldan ateş başladı. 

Türk cı :rnnması son cevapları d'a 
verdiler. jki saat kadar süren bu 
çarpışmadan sonra hava biraz yük
seldi.. Gôz gözü daha iyi gördü .. 
Atev kecilınişti. Üç Osmanlı fir -

HiKAYE 
Yazan: Nezihe Muhlttlll 

M ıstık çoban 

isterik mi isterik, züppe mi züp
pedir bizim Bayan Ferda c Yaman
er>. Müstehzidir; çünkü Parisli 
kadınlar; ağır başlı, temiz yürekli, 
ı.~endi halinde insanlara cbon> der
ler. Bizim ahmaklara c bön> de -
diğimiz gibi.. Bayan Ferdayı küp -
lere bindirmek isterseniz kendisi
ne Türkçe, ne saf ve iyi bir bayan
sınız, yahut Fransızca cbon:t sunuz 
deyiniz de görelim sizi.. Alırsınız 
cevabını: - Allah göstermesin 
niçin cbOn> olacakmışım. Ben kur
nazım .. ben meşantım!. der. 

Kendi iddia ettiği yüksek tahsi
line rağmen kurnazlığın ne gülünç 
ve ne iğrenç, maneviliğin ne baya
ğı, ne aşağı olduğunu ayırt ede -

mez ... 
Ona cbon:t demeyiniz de ne der

seniz deyiniz .. Fasid deyin, zalim 
deyin hain deyin memnundur. 
Ayıp değil ya hatun şeytanlığı me
lekliğe tercih ediyor işte .. Bundan 
dolayı kendi aklınca daima iğneli 
esprilerle konuşur. Dümdüz konu
şanlarla cbon:t diye alay eder. Yer-

li yerinde cümlelerle açıkça me -
ram anlatan Almancayı bildiğı hal
de, bin bir espri ve nükte ile iğneli 
fıçıya benziyen Fransızcayı sever. 
Ve Fransızcadan okuduğu hikaye
leri mutlaka, yüzüne gözüne bu -
laştırarak hayatına tatbik etmeğe 
kalkışır. Yine bu derme çatma hi -
kayelerden bozuk düzen felsefeler 
çıkarmıştır: Meselfı; sevmek kil -
cüklüktilr. Fakat bir garsoniyere 
~rip çıkmak kibar bir kadın içın 
monden bir mecburiyettir. Vefa -
k5.rlık ve sadakat budalalık, aldat
mak san'at ve zekadır. 

işte yirmi gündür yaşadığı bu ıs
sız çiftlik hayatına d? yine bu hi -
kayelerde okuduğu ve model aldı
ğı dömi monden kotes ve düşesler
den birine benziyebilmek hülyasi
le tahammül cd'iyordu. Fakat bu 
yirmi gün bomboş geçmişti.. Şehre 
dönünce dostlarına anlatmak, böy
le ısssız kfü;elerde bile neler yarat-

kateyninı~ yandığı, iki nakliye ge
misinin ba'.tığı anlaşıldı. 

Hava b:rr.z düzelince liman hari
<:inde ka~~·· iki Rus firkateyn de i
çeriye girdi. Ve Rosislavın gerisin
de bulu 1an Osmanlı korvet ile bri
ke hücum etti. 
.· Bunlnrla boğuşma çok müthiş 
oldu. 

Fakat ... 
Öğleye coğru Kornilo!'un ku • 

mandasınc1a olarak üçüncü bir Rus 
filosu ~hha Sinop önlerinde gö • 
ründü • 

Bunlar Odesa, Kırım, Gersenos 
ismindeki gemilerden mürekkepti. 
Bunlar Sinop açıklarında bir Türk 
ge~isine rastladılar. · 

Bu ganıi harp esnasında liman
dan çıkmıya muvaffak. olmuş SÜ· 

vari Arap Yahya beyin idaresin • 
deki Taif gemisi idi. 

Moskof gemileri Taif üzerine a
teş ederek bir baskın daha yapmak 
istemişlerdi. 

Fakat Arap Yahya bey, karşı -
sındaki düşmanların boy ölçülemi
yecek kadar çok olduğunu görün· 

mağa kadir olduğuna inand~ 
için maceralar uydurmağa rnı 
bur olacaktı? ~ 

Kırların ortasında, gölgeli bir , 
r.arın altında esniye esniyc ol>ıJ , 
rnağa ?:>aşladığı cKeydoma P8?'ıır 
nın .. meşhur cJozef> hikayesin• .11 
tirdiği zaman dirilen sinirl~~ 
hasır şezlongda gerinerek etrıı 1 

bakındı... f!l' 
Hikayedeki küçük Labaron ~ 

siyere benzemez miydi?. ne şe~, 
espritücl bir kadındı mad1arn oı· 
baron Fresiyer!. Tıpkı tıpkı Jcetl 
si gibi... ıı~ 
Kocasının şatosunda sıkılan ot 

şuh ve kibar kadının, kapıcının el' 
lu aptal ve yakışıklı genç J~ı , 
c.ynadığı oyuna bayılmıştı do~ 
su!. Sevimli madam Labaron _, 

siyerin aptal Jozefi ~arsa: b~, 
Ferda Yamanerin de bır, bır.. "' 
scla biraz ötede keçileri otlatıafl ~ 
uzaktan uzağa kendisine tuh~ 
haf bakan şu budala çoban 
kı olamaz mıy~?... ıV' 

Derhal fiiliyata geçti ~e. e 9'' 
çoban Mıstığa cgel!> işaretın1/si~ 
t!. ~nç çoban gözlerini keJl .

1 fi 
çağıran kadına hayretle dikJ111~ 
c!uğu halde yerinden bile .. kı~l ol' 
madı. Halbuki Jozcf de koyhl ı;'> 
duğu halde mürekkep yalıı~ • 
Aptaldı yani cbon> du a~:ı jf 
ma madam Labaronun degil d'' 
retine, gözünün ucunun kıpır ,,~ 
m:ıslna bile canla gönülle kO~ıııD 
kadar galanlığı vardı. Fer ..ı~ 

.,.-'ie'' 
canı sıkı!dı. Fakat eğer hu-.a. 019' 
yaş:ıtırs::ı. lirik tarafı kuvve~ı i ıı~ 
caktı. Çünkü Mıstık, Jozef gıb ""' .. , ~~ 
kapıcı oğlu değil, kırların hl.l 
cuğu bir çobandı. 

Ferda bu sefer seslendi: 
- M1stık buraya gel! pJ i~ 
Mıstık cevap olarak baŞ~ 1'~ 

tarafına bir kaç defa salla 
1 

sonra arkasını döndü. 
- Vay sersem vay!. 

D~oam ı 6 ı cı 
.........- . , 
süratine t' ce, daha :fazla olan 

venerek gözden kayboldu. t' 
Yeni gelen gemiler Sinob'~ ~~ 

~·c:tı· 
rince vaziyet büsbütün deg~,. ol~ 

kü birdenbire kuvvetıenrnıŞ ~eti' 
Ruslar bu sefer Osmanlı ge~ t{I 
ni yedeğe dmak ve zaptetJlle 
rakına düjmüşlerdi. ~f 

Artık vaziyet çok fen al~ 1.p' 
Amiral da bütün soğuk k~ ~ 
rağmen düşmanın bu kahı-:---1',l 
reketi kar~ısında yapacalc. iŞ 
madığına kanaat getirıniştl··;,,ıı.-

- Cephaneliklere- ateş ~oıeitl 
Bir saat sonra Sinop go}( 11\jt~ 

yükselen infilak sadaları 9 tef 
d

.. mıaıı .• <' 
Türk donanmasının, uş ·P P' 
lim olmaktansa, mabvol1ll9 

01. 
clh ettikleirni ilB.n ediyorl9:t / 

bl 
Bu felfikct havası tarn ·şti· 

sabaha kad'ar devam ct1ll
1 I 

Ertesi gün... . JıllJ, 

Türk d<'nnnmasındnn b; d ; 
kalmamıştı. Arınna... knlı sertp. 
man donanmasının direk, 
maları kumilen budanrnıştı· ,lı 

( Det)(J11l' 
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Müzik Muhacirler 
Kadınların mı sesi gü- Yurt dışından Anavatana gO 
zeldir, erkeklerin mi? etmiş ırkdaşları_mızı istis

Konservatuardaki salihiyetdarlar mar eden bazı kımseler var 
k k• • J Yüzlerce ton şekeri memleket gümrüklerinden 

cevap verme ten Çe ınıyor ar -nasıl içeri sokuyorlar? .• Muhacir kıya/eline giren 

Stıi zeokle ve lez.ıctl• 

i , 
I 

f 

fiinltn•n Bagan Safig• 

Kon•troatuurda "Şarı. muallimi 
l'vurulltıh Şevket 

- Radyo, gramofon plağı, bize 
sesin teknik ve güzelliği hakkında 
sarih ve kat'i bir fikir vermez. M~ 
seıa: Öyle güzel insanlar vardır ki 
fotoğraf makinesi onları pek manA- j 

. _teşkilat adamlarının marifetlerini okuyunuz ... 

Yurt tiııında11 g<1le11 ırkflaşlarımr~Jan topla bir "'""~ara 

sız ve hatta çok çirkin denecek öir 
şekilde kağıt üzerine tersim eder. 

Ve yine bunun aksi olarak çirkin

leri de güzellik nümunesi olacak 

derecede canlandmr. Bunlar haki
katten çok uzak olan şeylerdir. 

&s de tıpkı böyl~dir. Filmlerrie. 
plaklarda, radyolarda dinlediğimiz 

dev gibi seslerin bir çoğu hakikat
te ya bir sinek vızıltısı gibi ufak, 
veyahut teknik ve renk itibarile 
çok bayağı şeylerdir. Hakikat, dai-
ma gözle görülmeli ve kulakla İii· 
tilmelid'.ir. 

Çünkü, bir çok muhacirler sene
lerce böyle kandırılıyor. 

1STANBULDA 
Şekerler İstanbula geliyor. İstan

bul piyasasına ucuz :fiatla sevkcdi
liyor. Kaçakçılık böyle devam eder· 
ken, arada sırada şikayetler, sızın
tılar oluyor. Mesela bazı muhacir -
lere vadedilen para 1stanbulda ve
rilmiyor. 

BEN ŞEKER GETİRMEK 
İSTİYORUM 

Teşkilat memurlarmdan biri, bir 
l3ulgaristanlı muhacir kıyafetine 

ıifiyor ve miıhacirlerle temas edi
yor: 
. - Ben şeker getirdim, diyor; fa
.kat kendiminkinden fazla .. Amma, 
vadettikleri parayı vermediler. 
_ Canı yanan muhacirler hep bir
~en dert yanıyorlar: 
• - Ah kiirdeş .. olanlar bize de ol
du. Bizim işler de fena.. El alem 
zengin oldu, bize orada akıl veren 
olmadı ki... 

Muhacirlerin bu itirafı üzerine 
mesele meydana çıkıyor ve kaçak· 
çı şebeke ele geçiyor. İşte, muha
keme, muhakeme ve mahkumi • 
yet. 
_ Şimdi muhafaza teşkilatı daha 
~ühim tedbirler almıştır: 
_ 1 - Bulgaristandan gelen mu -
~acirlcrin mali vaziyetleri iyiden 
:yiye tetkik ediliyor. 

2 - H~r muhacir mesleğine göre 
mal ithal edebiliyor. Ancak şeker 
tüccarı şeker getirebiliyor. 

IH - Sefarethane muhacirin e
lindeki parayı tapo kayıtlarına gö
re tasdik ediyor ve en ufak bir 
şüphe karşısında büyük bir hassa· 
siyet gösteriyor. 

Fakat kaçakçı boş durur mu? şe
ker olmasın da kumaş olsun, deri 
olsun, ne olursa olsun? Gayretin • 
den bir zerre kaybetmemiştir. 

Rıhtımda henıJı tıapurdan ~ıkmıı muhacirler 
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General Ludendor f 

A-lmanyayı Sovyetlerle 
anlaşhrabilecek mi ? ___ , __ _ 

Alm•n kumand•nlarının So~etlerle glzll konuım .. 
ıar yaptıklar1 ·ve Hltlerl lkn•• cahftıkl•r1 blldlrlllyof' 1 ---
Ludendor/: Alman milleti harp 

için silahlandı, diyor 

Landındor/an lgl l>alcılmaıuaı t•oılge etlijl Al••n .,•••ndfln 6lr 
kıt'• S.ll..a glrlgaı laallıuh 

Alman devlet reisi Hitlerin ma- let reisi arasındaki görilf birliği • 
ruf Alman generalı Ludendorf ile nin ve samimiyetin artmıJ oldutu 
bir mülakat yaptığı ve bu müla • suretinde tefsir edilebilir. 
kat neticesinde aralarında mevcut Dün bu merasime dair Berlin • 
görüş aykırılığının bertaraf edil • den gelen ve Harbiye Nazın Mare-
ıniş olduğu yazılmıştı. şal Blumbergl.e Ludendorfun nu • 

Bu barışma, dünya matbuatında tuklannı ihtiva eden telgraf şu • 
muhtelif tefsirlere uğramıştır. Bil· dur: 
hassa, Almanyanın başlıca asked Berlin 16 - General Lu • 
mütehassısı olan general Luden • dendorf ikamet ettiği Tunzing ma,. 

dorfun, c~r şey harp için> pren- liklneslnde, d\in orduya girişinin 
sibl hatırlatılarak, Alman erkim elli beşinci yıldönümünü, Berlln • 
harbiyesine milşavir olması sulh i· den Bitlerin tebriklerini getirmek 
çin hayırlı bir alamet sayılmadı. Uzere tayyare ile gelen harbiye ba· 

Dün gelen İngilizce Sunday Kro- kanı Mareşal Von Blwnberg, kara 
nikal gazetesi Hitler • Ludendorf orduları kumandanı general Von 
mülakatının iç yüzünü büsbütün Frikch, donanma kumandam A • 
başka bir mahiyette anlatmaktadır. miral lleader ve general Görinal 
Bu gazeteye göre, Alman erkim 
harbiyesine mensup yilksek rfit • temsilen de bava aenerah KenpWt 
beli zabitler, Almanya için müm • hazır olduğu halde resmen kutlula· 

kün ve mevcut en kuvvetli aske • mıştır. 
rt ittifakı temin edebilmek gayesi· Mareşal Von Blwnberg aöyledilf 
le Sovyet generallarile gizli bir an· nutukta Ludendorfun umumi harp. 
laşmaya girişmişlerdir. Bu temas- te gösterdiji ukert meziyetlerini 
lar o hale gelmiştir ki Bitleri va • tebarüz ettirerek demlfUr ki: 
ziyetten haberdar etmek ve bu ga- c- Umumi harbin ukerleri o • 
yenin Almanya için en makul yol bn bizler, general Lud'endorfwı 
olduğuna iknaa çalışmak icap et • 
miştir. 

Generallerle Hıtler arasında u· ' 
zun görüşmeler olmuş, ve bu gö • ı 
rüşmeler esnasında, İspanyada Rus 
askerlerinin İtalyan kıt'alannı boz- ı • 
guna uğratmaları, İspanyada tetkl· t 
kat yapan Alman generalının cBir 1 

Avrupa harbinde İtalyan kuvveti • l 
nin Almanların tasavvur ettiğin • l 
den daha az olc:fuğuı yolundaki ra· J 
poru ileri silrülmüş, Bitlerin İtal-
ya ile daha sıkı bir ittifakın bugün- • 
kü vaziyette Almanyanm mevkiinl • 
kuvvetleştireceği yolundaki kana- 1 

atin değiştirilmesine çalıplınışt.ır. . 
Bütün bunların Bitler üzerinde hiç . 
bir tesir yapmadılı iddia edilemez. ı 
t,ıe bunun üzerinedir kt Bitler, r.u- . 
dendorfun fikrini almalı lilzuınlu 
görmilş ve onu davet ederek görilş-

müştür. Bununla beraber Bitler 
birdenbire ortaya çıkmı§ olan bu 
meseleyi etrafiıca tetkik etmek l· 
çin bir haftaya ihtiyacı olduğunu 
bildirmiştir. Bu müddet bitmıı bu
lunuyor. Tahminler, Hitlerin, her 
buhran esnasında kendilerine ta • 
mamen itimat ettiği askeri müte • 
bassısJannın fi.kirlerine iştirlk e
deceği merkezlndedJr. 

İngiliz gazetesinin yazdıkları bu
rada bitiyor. Eğer vaziyet hakika· 
ten böyle ise, İngiliz gazetesinin 
son tahmlnlnfn doğru çıkması çok 
muhtemeldir. Çünkü dün Twızing
ae Ludendorfun Abıwı ordusurul 
girişinin elll bepncl )'11 d6nilmil 
C!olayısile yapılan kutlulama me • 
rasimine Alman harbiye nazırmuı 
tayyare ile gelerek Hltlerin teb • 
riklerinf bildirmesi, generalla dev-

Oç Komita 
MOderecatımızın cok• 

tuQu dolayıslyle Oc ko
mita tefrlkamızı bugOn 
koyamadtlc. Okuyucuıa
r1mızdan Ozor dileriz. 

Din Al111a11 orıl..,.. ';w,ııw. 
elli 6.1l1KI ••lrar lcut/ul•• 

,...,.., la'•dor/ 
ne derece yüksek bir idareci, bir 
şef ve ağır mes'uliyetleri taşıma -
llJU bilen bir insan, bir kelime ile 

)'(ikaek bir kumandan oldutunu. 
bazan bati eden tarihçilerden da• 
ha iyi biliriz. 

General Ludendort tefekkilrle
rinlıı mtıere iblltmı zlyaretçile • 
rlnden rica etmlt w ll6zlerlne sa,. 
le devam etmqtlr. 

c- Böyle bir l(lnde, eski Alman 
ordusunun hatıramı yadetmek ~ 
nim için bir vazifedir. O, arda, fa. 
lk düşman kuvvetlerine karp Al • 
manyanın hudutlarını muhafaza 
etmif ve Alman milletini onu e> 

mek tstiyenlerden vikaye eylemfl" 
Ur. Vakıa bu biiyilk lfin biltnn e • 
bemınlyetlnl ve f(lmulilnil daha 
§imdi temit lmkinsızdır. Fakat 
mert muhasımlarımız Alman or • 

dusunun kahramanlığını takdire
degelmektedir. Bu kalırımanlar 

bizde yaşamak azmini, milliyetper.. 
verlill ve ırkcılığı yaratmıpardır. 
itte bu hassalardaki genç Alman 
mdusunun temeli olmuftllr.~ 

1 ._ _H_IK_A_Y_E_ı! 
Mıstık çoban 
( DörJı1n • ü sagf adan davam) 

Ferda ~inirlcndi. Bu sefer tepi
nfr gibi ayaklarım yere vurarak 
haykırdı: 

Okuyucularla 
Baş başa --
Bir çimento 

Eski lstanbul batakhaneleri: 

KUMAR •• 1 -----------Yezan: M. $.ÇAPAN 

- Sana söylüyÖrum Mıstık! Ça-
buk buraya gel! 

Neyse Mıstık ayağa kalktl. Ara • 
larrndaki epeyce mesafenin hiç a • 
celc etmeden yarısına kadar geldi. 
İki elini boru gibi ağzına koyarak 
sordu: 

- Eyyy! ne istiyorsun bakalım 
benden? 

- Buraya gel, yanıma gel ça • ı 
buk!.. • 

- Aaah .. gelemem! ... 
- Niçin gelmiyorsun? 
- Keçileri otlatıyorum görmü • 

yor musun? 
- Sana ben gel dıyorum!. Koş!. 
Mıstık: 
- Allah müstahakını versin! der 

gibi gülümsiye gülümsiye başım 
sallıyarak ağır ağır yaklaştı. Epey· 
ce yaklaşınca Ferda ona alıcı bir 
gözle baktı. Tozlu ve yağlı kaske • 
tinin altında ışıl ışıl yanan kor gi
gtbi gözleri vardı. Genç çoban kı • 
mıldadıkça ekşi ekşi ağıl kokuyor· 
du. Ekzanterik olmasına nğmen 
Ferda bu kokudan tiksindi. Der • 
hal çantasından Gotinik cNarsts 
noarı. esansını çıkararak çobana 
uzattı: 

- Sürün biraz bundan ... 
Çoban §işeyt koklayarak: 
- Tıpkı keçi tezeği gibi koku• 

1or! -dedi· 
Ferda kendisini zapted~miyerek 

bir kahkaha attı: 
- Keçi tezeji bu kadar iyi mi 

kokar? 
- Bu bir şey mi? Keçi yavrusu

nun tezeği bundan çok güzel ko • 
kar. 

- Pekala sürünsene işte .. 
- Lüzumu yok bana .•• 
- Ben sana sürün diye emredi • 

yorum .. Ben bayın haremiyim ta • 
nımadın mı beni?! 

Çoban: -kim olursan ol!· demek 
ister gibi omuzlarını sllktl Şişeyi 
iade ederek: 

- Aaah aürilnmem.. ben karı de
ğfliml 

Madam Labaronun bir sözü ile 
zavallı kılıbık Jozef ptoııun hava
sını zehirliyecek kadar esans sil • 
rDn&nnllt!. Ne çare çoban Mısbk 
zorlu bir erkek çıkmıJtı! Ferda bu 
dQşQ.nceden baıını kaldınnca ço • 
hanı uzaklqırken görerek haykır
dı: 

- Nereye gidiyorsun? Gel bura-
ya .•• 

Çoban başını çevirerek - İşim 
" var -dedi-

- Ne lfin varsa bırak!. Seninle 
konupnak istiyorum. Hem işin na 
be aöyla bakalım bana? 

- Mani dflzOyorum. 
- mı 
Hikiyenin romanterik tarafı mtl

kemmelle§iyordul Demek çaban 
Mıstık bir şairdi ha! Ferdanın yn. 
reği hot>lıyarak sordu: 

- Göster bakayım ne maniler 
ciüzdün? 

Çoba'l avucunda buruşmuı kir
ll bir kAğıt uzatarak gururla: Da • 
ha bitmedi ki -dedi- Ferda, yeni 
Tittk harflerlle karalanmıı çar • 
pıt Çurpuk bir kaç mısra çıkardı .•• 
Bep keçi üzerine, hep keçi tezelf 
f12erlne mini yapmlf budala ot • 
lan! 

General Ludendorf bugünkü va .. 
zlyeti umum! harpten evvelki va • 
zlyet ile mukayese ederek demiJ 
tir ki: 

c- Bugün. geçirmekte olduğu • 
ğumuz devir bir çok bakımlardan 
umumt harpten evvelki devre ben
zemektedir. Eğer benim ordumu
zu tamamlamak ve mecburi umu • 
mi hizmeti tahakkuk ettirmek yo
lundaJd gayretlerim o zamanlar 
tiop çıkmallllf olsaydı, eter o za. 
manki hükumet vaziyetini zaruret
lerini anlaınıt olsaydı Alınan mil· 
Jeti o zamanlar henüz maskeleri 
dilpnemlf olan nasyonaliatlik a • 
leyhtarlarınm infisah ettirici faa. 
liyetlerine mukavemet göstermek 
üzere müttehit bir halde kalırdı. 
Bugün Hitlerin kiyaseti sayesinde 
Almanya tekrar aelimlanmıştır. 

Slllhlı, müttehit ve topyekdn 
harp için teıkllitlandınlnut olan 
Alman milleti Avrupa IUlhunun 
bir garantisidir. Öyle yapınız ki, 
maddi ve manevi .kuvvetli Alınan 
ordusunun gerisinde manen kuv
vetli müttehit ve mll1l karakterini 
mildrlk bir millet bulUDIUD. Benim 
eserimden bahsettiniz. Bu benim 
değil Alman milletinlndir. Devle • 
te, millete ve orduya iyi bakın., 

Fabrikasından 
Şikayet 

İstanbul civarındaki çimento fab
rikalarından birinde amele olan bir 
okuyucumuz, bize yolladığı mek • 
tubunda, acı acı müesseseden şika· 
yet ediyor. Ve şikayetlerinin gaze· 
teye yazılmasile beraber isminin I 
mektum tutulmasını, çünkü, ismi • 
nin yazıldığı takdirde, işine nihayeti 
verileceğini ilave ediyor. Bu ha- ı 
zin satırlardan sonra, bu okuyucu -
muzun dediklerine geçelim. Hlılasa 
olarak diyor ki: 

- Bu çimento fabrikasındaki a .. 
mele. insandan başka her şeydir. 
Çünkü, bize yapılan muamele çok 
acıdır. Bir insanın tahammül ede • 
miyeceği kadar çok çalıştırıyorlar. 
İş olmadığı zaman da metelik yok. 

Esase:ı yaptığımız iş, gayri sıh· 
hidir. Ciğerlerimiz Adeta çimento
dan beton kesildi. Bir kaç arkada· 
sımız fıtık oldu. Müessesede bazı 
Şener, :fabrika idaresine yaranmak 
için, blzi hayvan yerine koyuyor· 
lar. Hepimiz çoluk, çocuk sahibi
yiz. Hayatımızı kazanmak için, her 
şeye boyun eğiyoruz. Devletin all· 
kadar daire ve makamları, bu mü • 
esseseyi sıkıca teftiş etmelidir.> 

SON TELGRAF - Bu okuyucu
muzun mektubu bizde mahfuzdu,.. 
Çalt§ttğı müeıseıe de maltlmumuz
dur. Alakadarlann na.zan dikkatini 
celbederiz. tı daireıert bu mesele • 
lere de ehemmiyetle bııkmcılıdır. 

............................. , ....................... u............... ···-
- Sen hep keçi mi dü[iiinürsün? 
- Ya ne düşüneyim ya? 
- Meseli güzel bir kadın? Fer-

da sıkılmış gibi göğsünü açtı. Ço • 
ban yeninin tersile burnunu sile • 
rek kızardı. 

- Sen hiç yıkanmaz mısın Mıs· 
tık?. Bak şu çayd'a sabahlan ban
yo yapsana ..• O zaman güzel bir 
dellkanlı olursun .•• 

- Aah ben yıkanmam!. 
- Neden? 
- Sonra insan kıjm üşür! .. 
Name madam Laboranın sözü 

ile gtlnde iki defa bany~a giren 
Jozefie k1Jm ilfümemek için deri· 
Binin ilatilnde kirden kabuk tutan 
M~ uuında dallar kadar 
fa~ vat: .. Var amma bu oğlan da 
orijinal bir tip .. Ferdanın bayıldılı 
ıeyl 

- Carum insan yıkanırsa klflll 
üşür mil? Bak ekşi ekşi ağıl koku· 
yorsun. 

- Varsın kokayım .. Bizim Eml • 
ne kız bu kokuya bayılır. 

- Emine kız da kim?! 
- Yavuklum .. 

lote ıtmdi ortaya bir de rakibe 
çıkmıştı!. Ferdanın yüreğinde ka
baran kıskançlık göğsündeki ne -
fesleri tutuşturdu. Derin bir ohb 
çekerek başını kaydırdı .. Çoban: 

- Ne oluyorsun be? Benim ih -
Uyar iblis gibi ne mızıldanıp du • 
ruyorsun? 

- Aman çabuk fenalaşıyorum!. 
Beni ka!dır, Su kenarındaki çe • 
menlere yatıı!- Haydi çabuk fim • 
di bayılacağım! 

Çoban şaşırdı, Ferdayı iki kuv • 
vetli koluyle hasır koltuktan kaldır· 

dı. Başını arkasına çevirerek bay· 
gın kadını körpe çemenlerin üze
rine yatırdı kendi de bir ağacm 
gövdesinde siper aldı .. 

Kara gözleri kapalı göğ&U açık 
bir mUddet bekledi. Madam Laba· 
ron da tözleri kapalı bir saat bay
gın kalmıştı ya.. Ne çare sabır ll
zım ! Fakat güneı damarlannı ya • 
kıyor, yonca kokan körpe çemen 
sabrını tüketiyordu. İnildedi: 

- Mıstık? Cevap yok! Tekrarla
dı: - Mıstık, Mıstık! .• Yine cevap 
yok!!.. 

- Hay alık oğlan hay! ••• ·Bqını 
kaldırdı. Bir de ne görsün Ferda Tt 
önde kocası arkada çoban Mıstılc 
koprak gelmiyorlar mı?! Tam ya
nına gelince çoban yine bapnı ar • 
kaya dönerek kendini tezkiye ettt: 

- Vebali boynuma olsun efen• 
di -dedi· bit keret baktımsa ce • 
hennemde yanayım.. Ak mı kara 
mı bilmiyorum! .. 

Ferdan,.n yüreğinde bir sızı Ciil· 
ğüı:nlendi ••• 

* Şehre döndüğü zaman mahrem 
bir arkadaşile Kübik Verandda i
kindi çayı içerlerken Ferda çiftlik 
deki hikayeyi ballandıra ballandı
ra anlattı. Tam baygınlık mesele • 
a1ne gelince gözleri acı acı ıpldı • 
yarak: 

- Baron Fretiyer tam bir saat 

ikinci kıeım - 44 -
Müdür tU emri verdi : " Bir balta getl• 
rin I" Gardyan getirdiği baltayı kapıy• 
indJrdi, bir daha indirdi. Kapı kırllınca, 
gördükleri manzara kartısında aAızlart 

açık k•ldı 

J;ir kumar lurtı%ı, laem l•lıro/ alarak, hem de 1c4Jıl .aklagara1' 
bir uguncunun puaıını ,,,farlcen .... 

Hüseyin onbaşı bir iki yutkun· 
duktan sonra: 

- Efendim .. diye söze başladı. 
Hani ıu kalpazan Ermeni yok mu? 
O, memif}ıaneye girmiş .. Bir saat • 
tanberi çıkmamış .. Arkadaşı Yer• 
vant bize haber verdi Hep bera
ber gidip kapıyı vurduk. İçeriden 
ses alamadık. Osman çaVU§, kapı· 
yı kıralım mı diye soruyor efendim. 

Miralay Ali bey: 
- Hımmm! diye hımlıyarak el· 

lerini bıyıkları üstünde gezdirdi. 
Sonra: 

- Ben geliyorum! dedi. Kalktı. 
kılıcını kupndı.. yakasının çö • 

zük düğmelerini ilikledi. Çizme • 
lerinl gıcırdatan adımlarla yüıil • 
miye başladı. Arkasından da, Hü· 
seyin onbqı gidiyordu. 

Müdürü görünce, zabtiyeler top
lanıp selim vaziyeti aldılar. Yer
vant Zührap da hürmetklr, tazim· 
kir bir tavır takındı. 

Ali Bey, gardyanlara emir verdi: 
- Tekmeleyin bakalım! 
içlerinde en güçld kuvwtlileri 

Osman çaVU§ idi. Altı kabara ve 
nalçalarla dolu çizmesinin tabanl· 
le, kapıya, yüklendi. 

Bir tekme .. 
Bir tekme daha .• 
Bir daha! 
Bir dahaL 
Nafile! Kapı, bana mısın bile Cie

miyordu. 
Ali bey, kapının tekme ile açıl· 

mıyacağına akıl erdirmiıti. Dik bir 
sesle: 

- Bir balta getirin! Emrini ver· 
di. 

Hüseyin onbaşı seyirtti. Bir kaç 
dakika sonra, elinde bir balta ile 
döndü. Osman çavu~ vercft. 

Osman çavuş, baltayı kapıya bir, 
bir daha, bir daha jndirdl. Kapmm 
aynası çatırdıya çatırdıya parça • 
lanmıştı. 

Gördükleri manzara karpsında 
hepsi irkildiler. Hayretten, hep • 
sinin ağızları bir karıt açık kaldı. 

Ne vardı? 
Niçin ajızları bir kant açıldı? 
Ne dehşetli bir manzara idi bu! 
Cobeka, hepsinden fazla ppr • 

mıştı. Kendi kendine sordu: 
- Bu ne?l 
Ve İtalyan donakaldı. 
Hakikaten J;u ne idi.. Şqkınlık· 

tan bq parmağını di.fltri uuına 
alarak ımıp kemlrmele bıpadı. 
Gözleri yuvalarından dış.tn ul • 

bayılmıflı.. Ben yanm saat bile 
beklemedim. Sonra ne oldu bili • 
yor musun? •.• Ferda daldı .•• Arka· 
dap heyecanla sordu: 

- Sonrasını IÖylemedin ki bile
yim... Allah aşkına söyle sonu ne 
oldu! 

Ferda dalgınlıktan uyanarak sah· 
te bir f\lhlukla: 

- Sonu hep bir canım! Hah ha 
ha bayt .. - Arkadqı zevkle yut • 
kunarak ellerini çırptı: 

- Ne konket ne konket! .. On• 
dan sonra kaç defa bayıldınl 

Ferda gizli bir iç çeki.şile: 
- Artık bir daha bayılmadım. 
- Sebebi?!.. Ben olsam günde I· 

ki defa bayılmm.. 
- Çok alır keçi tezeği kokuyor

du. Tahammül edemedim!. 
-Hl 
Ferdanın yüreğindeki düğüm bir 

kere daha sızladı. 

rayacaktı nerdeyse... Geri geri çr 
kildi: 

- Amanın.. Gözlerim gönn<'stıll 
Gözlerim görmesin!-

Diye haykırarak oradan u?.ak .. 
lqtL 

Yervant Zührap da iki elini açr 
rak geri geri çekildi. Manıara: 

Müthiş! 

Ve çok feci idi. 
Abdesthanenin tavanında asıJa 

bir adam. 
Saçları dimdik olmuştu. Gc;zı,d 

evinden dı§arı uğramıştı. "&fil 
mosmordu. Dili bir ip git-i ·ıza • 
JIU§tı. 

Korkunç manzara! 
Yervant Zührap dikkatle baktl-

Darbasanyana benzetti. 
Kendi kendine: 
- Acaba yanlı§ mı görüyoruıııf 
I1iye sordu. Şilphelerini ~ 

mak için, blr kaç adım dah~-~ 
laştı. Gözlerini uluşturdu, eııer»"' 
bir daha gözlerinin üstünden ge • 
çirdi. Tekrar baktı. 

Bütiln dikkatile baktı bu aa11I' 
nan adama! Yanlıt görmemişti. 111= 

Ol 
idi. Evet; 
Ta kendisi, dostu, arkada§t, or 

talı: 
Darbasanyan! 
Birden gözleri dumanlandı, i" 

fası ılslendl, acı bir feryad ko!'!~ 
rarak abdesthanenin önünde f15;., 
dı kaldı. · • 

Cobeka ise, manzaranın debŞS • 
tinden çoktan savuşmuş, soıUI' 
koğuşta alınıştı. 

Bir gece evvel, sabahlara kacı;I 
gözlerine uyku girmiyen oarbl' 

sanyan, nefsile yaptığı mücadele ~ 
murakabenin sonunda, ertesi gB 
nü en rahat bir uykuya kavuştu-

Bu suretle alnına vurulan: 
- Siyah damga! ıs.ıl 
Silindi mi? İadei namus etti , 
Bu sorgulann cevaplarını vet , 

mek, tahlillerini yapmak, bu_~:_. 
zıların kadrosunun dıpnda ~ 
bir mevzudur. Benim vazife!Dt 

yıl evvel olmuı bir vak'ayı ~ 
mak, bundan alınması azım ,. 
len ibret hissesini okuyuc~ 
bırakmaktır. 

• • • • • • • • • • 

Darba~~y;n, 
0

1yi ~k~r ~~ 
sına rağmen niçin müteına 

kaybediyordu. ; 
Evvelce de i§aret ettiiioı 

bunun bir tek sebebi vardı: 
Jfusızlık! .,J1! 
Oynadıjı her karede, JJ111b ti

poker hırsızlıklarilE" paralarını 
ml§lardı. Hile, hırı:nzlık: 

- Tali! • 
Denilen en büyük kuvveti ~ 

mişti., _.,, 
Filhakika, pokeri çok iyi trJIW;,, 

bir oyuncu, acemi bir oyuJJl!u:P' -
beten -şann fena da gitse- cfeh' ,
bir para kaybede.: Pokerde 
başta gelen şart: 

- İyi oynamaktır. ~ 
Poker, muhakkak ki, bet ~ 

gıbi, ~azamlması ~nşa ~~ fi 
b:r t>yundur. Zek:l, has~ ....,., 
göru,, şans kadar rol oynıyafl 
lerdendir. _.t# 

Fskt devrin, sosy"t~ oy•ıot;;
arasında nafıa mektupçuJIJ ~ 
mil, Dilber Zare efendi. .,_,...,. 
zengınlerindPn Uncuyan. 

(~ 
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KUDOS KOZLAR& 

rn; l<adınların sözüne fazla inan
llrızı' çocukluktur, Mella! Ayağı -
~eı· denk alalım.. tuzağa düşmi -un ... 
nı: ~aya'nın korkacağını mı sa -
.rorsunı 

k:a; Ben bütün kadınlardan kor
,_ ıın, Mclla! hazan bir kadln kJs-
~0ca b· ' 
~ti ır kahramanın sırtını yere 

l'tnekte güçlük çekmez. 
de~· Senin sırtını da yere getiren 

ıh:~ kadındı, değil mi? 
tı: 1

.Yar zabit gülerek önüne bak-

Y a zan : Edgar Valas ı 
Çe viren: Muammer Alatur 

...... B ·------------------·--------fılcJu.. u hançerin .... h'b' • k' 
tan g11hu .,.. ı 1nın ım ...,, nasıı 
~ :tnin ...:ı • anladığımı elbe~te 
"IQ br "~ersıniz "'-. kü k 
~l açlı :a·· : ... un abza.;:n-
le ıı F'akat buseyın efendi ismi ya
lı ltette bi u hançerle bu mem • 
~or ınu~ cinayet işlendiğini '>i-
...._ nuz? 

6 nellıek k' ~le oı~ 1 Allah öyle istemi~ 
"llUş, 'Jlı 

...._ Stı · 

~ ...... :ı:-:v;:1 ~ançeriniz değil mi? 

'lo tı brasia ~nçcr benimdir. Faknt 
tıdı-ada iken, elim bu hanç·~n 
' ~ nasıl kullanır? 

~elim. n de siz kullandınız de • 
~esı · 

•cı ı t ndanı b' tcıu: ır saniye düşündü ve 

~ :U ~ll'lek k · 
efen(liın~ •kara Romalb öy-

- Hanki .Kara Romalı> ? 
- Yunanlı Knra'yı söylemek is-

tiyordum. Ne kötü adamdı o! 
T. X. karşısındaki adamın göz

lerine bir kere daha dikkatle baktı: 
- Kara'nın öldürüldüğünü ne -

reden biliyorsunuz? 
Fesli adam, gayet tabii bir ta

vırla cevap verdi: 
- Neden bileceğim? Bu cinayeti 

bütün gazeteler yazdılar. 
- Evet amma, Hüseyin efenii, 

ben sizin gazeteleri okuduğunuzu 
zannetmiyorum. Ben bu hançeri 
bir lağımda buldum. Katilin or ~ya 
sttığına şüphe yok. Fakat Hüseyin 
efendi, açık konuşalım. Siz bu k:ı
tilin kim olduğunu mutlaka bili
yorsunuz. 

Fesli adam: •Vallahi, billahi tıil-
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Haf tanın milli küme maçları 

Bu haftanın milli küme maç
larında galip hangi takımlar? 

r Milli Küme Maçlan ~ 
latanbulda : 
18·4-937 Pazar: Fe

nerbahçe - G. Saray 
ANKARA DA 

17-4-37 Cumartesi: Be
şlkaş -Ankaragücü 

18·4·37 Pazar: Beşik
taş - Gençlerbirllği 

IZMIRDE 

17-4-37 Cumar tesi; G ü
neş- Oçok 

18-4-37 Pazar : Güneş· 
Doğan Spor 

Not : Fener - G. Sa· 
ray maçı Kadıköy sta· 
dında yapllacaktır ---· 

timallerin en kuvvetlisidir. Siyah 
Beyazlılar bugün ve yarın zorlu 
bir imtihan geçirecekler . 

Gençler Birliği ve Ankara Gü
cü gibi iki kuvvetli tnkıma karşı 

Cumartesi ve Pazar günü galibi
yet almak Siyah Beyazhlar için 
çok güç olacak. 

Fakat İstanbulda çok güzel ga
libiyetler kazanan Beşiktaşın ga -
libiyct haberini şimdiden duymuş 
gibiyiz. 

lzknlrde 
Bugün İzmirdb de Milli küme 

maçı yapılıyor. Güneş - Üç Okla 
karşılaşacak. 

fstanbulda G. Sarayla berabere 
kalan ve Ankara Gücüne çok fena 

bir oyunla yenilen Güneşin İzmir
de galip gelmesini temin edebile -
cek çare İzmir takımlarının fena 

oynaması ~yahut Güneşin eskisi 
gibi çok güzel oyruyabilmesidir . 
Güneş takımı Ankara Gücü ma -

çında bütün ümitlerin hilafında kö
tü oynadı. Halbuki biz Güneş ta
kırrundan iyi ve teknik bir futbol 
görmek isteı·dik. Eğer bu muvaffa-

bir konferans dinlemek iizere Rus 
po!:c müdürü de Londraya geliyor. 
Çünkü l-epsi de Con Leksınan'ın 
beyhude bir konferans vermiyece
ğine kanidirler. 

Genç kız bir an düşündü: 

- A~aba nerede konferans ve -
recek? 

- Bilmiyıorum, nerede verirse 
versin? Yerin ehemmiyeti yok. 

- Ns.sıl yok? Acaba bu konfe -
ransını benim evimde vermek için 
kendisini ikna edemez misiniz? 

T. X. şaşırdı: 

- Portman meydanındaki evi -
nizde mi? 

- Hayır, ben Blek Hid'te başka 
bir apartıman daha kiralacbm. Le
ksman'm ornda konferansını ver -
mesini doğrusu çok isterdim. 

- Niçin? 
- Çok rica ederim Tommi, ni-

çin olduğunu sormnyımz. 

T. X. ı;enç kızın ciddi tavrı ve ıs
rarı karşısında fazla ısrar etmedi: 

- O h alde şimdi, Leksman 'a '~ 
zacağım, kendisine böyle bir tek -

Fikret 

kıyetsizliğe aldırnııyarak hareket 
ederler ve yine fena, şuursuz oy
narlarsa İzmirde de iki mağlubiyet 
alıp İstanbula dönerler. 

Fakat Güneş takımının iyi ça -
lışarak vaziyetini düzelttiğini bu
gün ve yarın İzmirde galip gele -
ceğini ümit ediyoruz. 

Güneşin fzmirdeki maçlarda: 

Cihat - Rcşatı Faruk - İbrahim, 
Rıza, İsmail - Refü, Rebii, Nec -
det, Salahattin, Melıh şeklinde oy
naması en kuvveUi ihtimaldir. 

Galiple,. 
Bu vaziyete göre bugün ve ya

rın yapılacak maçların galiplerini 
seçmek istersek ihtimaller zayıf 

olmakla beraber Fenerin, Doğan 

Sporun, Beşiktaşın, lehinde karar 
verebiliriz. Fakat asıl neticeler ha
kiki kıymetleri vereceğinden bi -

raz daha sabırlı olmamı z icap edi -
yor. 

lifte bulunacağım, dedi. 
Lcksman telefonla cevabını bil

dirdi. 

- Kabul ediyorum. Zaten ben de 
Londranın dışında bir yer olsun is
tiyorum. Madem ki Mis Bartolo -
mef evini bize bırakıyor, ben de 
kendisini bu konferansa davet edi
yorum. Hakkında incitici hiç bir 
~Y söylemİycceğimi de şimdiden 
vadederim. 

Belinda Meri de bu sureU;-kon
ferans dinliyecek davetliler liste
sine idhal edilmiş oldu. 

- 19 -
Büyül: salonun mobilyalarından 

çoğu d'ışanya çıkarılmıştı. İçeride 
yer almış olan lıcr milletten da • 
vetli, her halde pek heyecanlı o • 
Jacağma şüphe etmedikleri kon • 
feransı sabırsızlıkla bekliyorlardL 

Ev sahibi Belinda Meri salonla 
kendi hususi yazıhanesine açılan 
:Yapının önünde bir sandalyeye o.. 
turmuştu. 

T. X. gelen davcUilerden çoğunu 
ev sahibine takdim etmişti. 

f Devamı var) 
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P·aslanmaz ·ve Hasan Tıraş 
bıçakları geldi. Meftunlarına müjde. Hasan deposu 
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23Nisan: 
Mutlu tarih.~ 

Beynelmilel Kömür Sergisinin 
açdışı da bu-mutlu tarihe 

tesadüf ediyor 

Ankarayı, ·Ankaramn 
bahanm ve kömür 
şenliklerini görünüz! 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - f\ıümunesi mucıbince 2000 adet büyük 100 adet küçük süpürge 

paıarbkla satın alıııacaktır. 

il - Pazarlık Tl-IV-937 tarihine rastlayan Salı günü saat 14 de 
Kabataşta Levazım ve mübayaat Şubesindeki alım Komisyonunda yapı
lacaktır. 
ili - isteklilerin pazarlık için tayin edilen ıün ve saatte % 7,5 güven-
me paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. 2067 

Gümrük Muhafaza Gnenel Komutanhğı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan : 

Miktar Tastnlanan Tutar ilk teminat 

187 Lira 
184 

Ekmek torbası 1666 2483 Lira 
Nal 4972 Giyim 2450 • 
Mıh 381312 tane 1297 • 98 
Yem torltası 662 • 987 ,, 75 ,, 

1 - Yukarıda yazılı 4 JCalem eşyauın 20 /4 
10 da ayrı ayrı puarlıkları yaptlacakt.r. 

/ 1937 Sala güuü saat 

1 
2 - Şartnameh:ri Komisyondadır. • 
3 - isteklilerin ilk teminatlariyle muayyen vakitte , Galata Çinili 

Rıhtım Han birin~i kattaki komisyona gelmeleri. (2154) l __ _ 

Taşra bayilerinin nazarı dikkatine: 
Umum Taşra bayilerine: Gazetemizin umum Taşra bayil i~i 1937 

Ni5"n 15 ten itibaren 25 senedenberi umum Taşra ba;.iliği yapan 
ve bili istisna herkesi memnun eden Ankara caddesi No: 48 Bay 
A. Zekiye terk edilmiştir. O günden itibaren müracaatlarınızı kabul 
edecektir. 

Dans Profesörü 
Perlsin 1937 senesinin 
yeni dana flgUrlerini 
ögrenmek isteyenlere 

mUjde 
Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal Sami 

Bayere müracaat. Hergün sabah 

ondan a"şam dokuza kadar ders

hanesi talebelerine açıktır. 

Taksit le elbiseler 

lıan 
Gülhanc hastahanesi hastaba -

kıcılarmdan iken berai tedavi kal

dırıldığı Haydarpaşa emrazı isti -

liıiye hastahanesinde 10-8-936 ta -

rihindc vefat eden hastabakıcı Nu
ri kızı ve Rcmzı karısı Makbule ta

rafından hali hayatında Üsküdar 

birinci .ıotNlıf ince tanzim ettirmiş 
olduğu \•e bir kıt'a vasıyetmnnc i-

le Konya Ziraat Bankasına 20 mı
rnaralı tasarruf cüzdanile yatırmış 

olduğu rnaa faiz 901 lira 29 kuruşu 
İstanbul veremle mücadele cemi -

yetine ölümle bağlı olmak üzere 
* ** 

1 - Şartnamesi mucibince sigara makinelerinde kullanılmak üzero 

lstanbul Bahçekapı Borsa yanınrla 
Agopyan Han birinci katta 4 • 8 
numaralı odalarda aradığınız yerli 
ve ecnebi kumaşlar hazır ve ısmar• 
lama elbiseler. Bir defa ziyaret 
kaf dir. Telefon 2::'869 

vasiyet etmiş ve vasiyetname, mez- -----------------------

muhtelif eb'alla 69910 adet keteo tütün ve sigara şeridi pazarlıkla satııı 
alınacaktır. · 

il - Pazarlık 6 • V .. 1937 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 
15 te Kaba taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapı'a~ktır. 

111 - Şartnameler parMız olarak her 1ün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen giln ve saatte % 7,5 
güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gel neleri ilAn olunur. 

(2152) 

Satllık hane 
Cerrahpışa Cami sokak 18 nu

mara merhum doktor Zekinin evi. 
Hergün sabahtan 12 ye kadar 
müracaat. 

Aldanmamak için 

Verilen şeyle alınan karşı• 

hk arasanda, büyük bir mü• 

badele farkı bulunmamasına 

ku:- C<'miyet ile müteveffiyenin va-

risi yeganesi kocası Remzi arasın

da hissei mahfuze ciheti sulhen 

halledilmiş olmakla evvel emirde 

müteveffiye Makbule'den alacak 

ve borç iddia edenler ile işbu va • 

siyetnameye karşı bir itirazı olan

ların tarihi ilandan itibaren bir ay 

zarfında vesaik ve sençdatı kanu 

r1iyeleri1ıe birJiktıe Üsküdar Sulh 

Hukuk Mahkemesine müracaatleri 
ve aksi takdirde vasiyetnamenin 

infazı cihetine gidileceği il~n o .. 

dikkat etmek lazımdır. lunur 

Tr•t bıç•I• yerine bat· 
ka bir bıçak verlrler•e 

aldanmayınız. 

ISRARLA 

POKER PLAY 
trat bıçaklar1nı isteyiniz' 

Krem 
Pertev'in 

Değerini onu senelerce ev• 

vel beğenmiş ve kullanma• 

ta karar vermiş olanlardan 

sorunuz. 

o 

BIRE, 
:1000 
' 

.. TARLADJR 

·-.. -
•' 

i,t: /" .... . 
- cm - •• ;lf/i' - - • ·•f J.1 , I ~ . r.. • .,., .... ~* . . ~ ~ ., 

. hW" ._.. 

~ .- "' . , 
--· r-." . 

Dans meraklılarına 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ

renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 

ile vakit kaybetmeden dans pro .. 

fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 
Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçekenler sokak No. 311• 

birinci kat. 

eooooooocoooooorooooooooe 
Akba mUesseseleri 
An karada her dilden kitap, ga. 

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz• 
olarak AKBA müessesesinde 

bulabilirsiniz. Her dilde kitap, 

mecmua siparişi kabul edilir. 

Is tan bul gazeteleri için ilan ka. 8 
bul, abone kaydedilir. Undervodd 8 
yazt ve hesap ml\kinelerinia An- 8 
kara acentesi. Parker dolma 8 
kalemlerinin Ankarada satış ye- 8 
ridir. Telefon: 3:i77 8 

9ooocıoooooooooooooooooooe 

Dr. Hafız Cemal 
(LVKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

!stanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta • 

larını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha

kilci fıkaraya mahsustur. Muayene. 

hane ve ev telefon: 2239tf. Kışlık 
telefon; 21044. 

r• Dr. IHSAN SAMI ., 

TiFO AŞISI 
Tifo ve pa~a.tif o hastalıklarına tu-ı 
tulmamak ıçın ağızdan alman tifo 
haplarıdır. Hiç rahatsızlık vermez. 
Herkes alabilir. Kutusu 45 kuru~tu~ 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden 

Başmuharrir 

E. izzet 
BuıldıjJ 7eı: Matbaal Ebümy• 

Çöpü denize atmak işine talip 
olanların nazarı dikkatine: 

Belediye, şimdilik Azapkapa iskelesi ile muayyen bir zaman sonrl 
Ha)'l"eddin iskelesinden çöpü mavnalarla denize almak işini bir müteıll' 
bide verecektir. iş aşağıda yazılı şartlar dahilinde yapılacaktır. Bu şait• 
tarla bu işe talip olacaKların riyaset makamına hitaben yazacakları tala" 
rirt tekliflerini izahat verebilecek bir memurlarile birlikte 22 nisan 9f/ 
tarihine kadar bizzat Temizlik Müdürlüğüne getirmeleri ilüzumıı ıli• 
olunur. 

1 - Denize dökülecek çöpün mıktan yevmiye vasati olarak 280·~ 
metromikAbıdır. (Bir metro mikabı çöp takriben 400-450 kilodur). 

2 - Bu çöpler şimdilik yalnız Azapkapı iskelesinden alınacaktıf• 
Lakin sonraları Hayrettin iskelesinden de almak mevzuubahis olabilif· 

3 - Son çöpler Öğleden sonra saat 3,5-4 aralarında gelmiş otaca1'; 

4 - Müteahhitler her mavna doldukçll mavnaları iskeleden uzald•t 

tıracak ve son çöp le geldikten sonra ya o giin veya ertesi gün lıl' 
mavnaları Marmlra denizi açıklarında cenuba doğru olan akıntıyı .,J 
duktan sonra denize dökeceklerdir. 

Bunun için asgari olarak, Ahırkapt feneri ile Oxia denilen yüksek ti" 
yırsızl\daya vasleden hat üzerinde ve Kınalıadanın şimal burnunu ~ 
daladığı mahalle kadar açılmak lazımdır. L!kin çöpün tekrar sa 
gelmesinden müteahhit mesul olduğundan icabı halinde bu akıntıyı 

tuncaya kadar 10.15 mil açıklara kadar gitmek mecburiyeti vardtt· 

5 - Müteahhitlerin kullanacağı romorkörler Evrin, namazgah, 

ken, Aydın, Yılmaz romorkörieri ayarında bir romorkör olacak ve i 
başlamadan bu !şe elverişli oldu~una da!r liman riyasetinden bir t 

diknnme getirecektir. 

6 - Müteahhitler bu mıotakalara kadar açılamıyacak sert havala~ 
iskele üzerinde çöp bırakmamayı taahhüt edecekler ve bunun için ~· 
miktarda yedek mavna ihzar edeceklerdir. 

7 - Mavnalar da bu işi başarabilecek kabiliyette olacak ve işe "": 
lamadan liman riyaseti tarafından muayene edilip birer tasdikname .ı• 
caklardır. 

ut 
8 - ihale şimdilik bir sene olacaktır. Buotın için müteahhit ıe"ıe 

edeceği bedelin bir senelik tutarı üzerinden kanuni teminatı verme 

mecbur olacaklardır. . 

9 - Çöpün şarta muhalif olarak sahile gelecek şekilde dökül~ 
vc1a ~ert havalarda kafi miktarda yedek mavna bulundurulmam1~1 tı'~ 
lerinde beher gün için müteahhidin istihkakından 100 lira kesil~~~ 
gibi bu işler de müteahhit nam ve hesabına belediye tarafından ili\' 

ihtara lüzum kalmadan temin edilecektJr. (B) (2149) _,/,. 

----------------------------------
V atando ş pac~ 

ha&tce ~merrili'" 
tam.~ 
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