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; S izi hem eğlendire· ~ 

cek hem zengin 
edecek _ 
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Adres : lstanbul, SON TELGRAF 

"Cenftt·fuenoe anlaşma,, bozuluyor 
ı talyanlardeniz manevraları ile, bir muharebe halinde, CebelOttarıktan 
_ S üveyşe ~~.~ .. ! .. ~ .... ~ .. ~.~.~.~ .. ~ .. ~.t.~.~w!H ..... ~.~payacak ları n ı tecrD be etmişler 
B'ütü;;""'"l~'t;nbul y eşilköyde!:r Sofya M~ ,'~~a segdhati 

Türkkuşu bayramı bugü~ misli gö- Heyecan uso ~m erne :n so~ra 
rülmemiş bır_ kalabahgı to~l~dı İçinde! yem yapılan koylerı 
Şenliklere saat onbırde başlandı, genç pla_nor; Bugün yeni çar- dolaşmıya çıktı 
cüler muhtelif uçuşlar yaptılar. _ Taggarecılerı- pışmalar olması it l . B k.l. . d h .. 

miz akrobatik numaraları zevkle seyredildi. muhtemel ı Tıa gbaln aşvke lı ınır; ~ la 0~ gun 
• ra usta a acagı soy enıyor 

lntihep hakkı i steyen 

Bugütt uça11 pUnörl•rimi~den biti (le pilot" 

Bugünkü Türkkuşu bayramı 1 
bütün şehri çok yakından alakadar 
etti. Daha sabahın çok erken 
saaılerinde S'rkeci garı tıklım tık• 
hm dolmuştu. En aşağı yirmi bir 
vagonlu olan her k:ıtar insan 
hövenlderi ha:inde hareket edi· 
)'Ordu. Polis intizamı adeta güç· 
lülde temine muvaffak olabiliyordu. 

Devlet Demiryolları idaresi ; bu • 
vazivet karşısında tarife harici bir 
kaç katar teşkili suretile bir ko· 
)aylık göstermi~ ioe de, bu kolaylık 
rene ihtiyaca kafi gelmemiştir. 

Halk "bir ayak., biııbir ayak 
üstüne, misalince saatlerce Sirke~i 
garında treni beklemek mecburı· 
yelinde kalmıştır. 

Diğer taraftan şehrin hemen 
bütün ahalisi de cadde ve so -
kaklardan akın akın inerek boş 
bulabildikleri taksi ve otomo -
billere binmek için adeta ~v%a 
ve döğüş edercesine kendılerıne 
bir vasıta teminine çalışmışlar -
dır. 

İstanbulun her tarafından ge-

"Türlclcuıa,, ügtltrinc/111 . #Jirlcaçı, (•alda) Vecihi 

Kitap yazacaklara müjde: 
Bir kitapçı iki eser için 

18000 lira veriyor 

Unlversltelllerl eski par· 
- tiler mi te,vlk ediyor? 

BuJgaristand• belediye inti• 
haptan yüzünden Köse lvanof 
hükilmetile eski partiler ve Oni• 
versitcliler arasındaki mücadele 
çok korkulu bir safhaya gir .. 

miştir. 
(Deaamr 2 inci •agf ada) -Kabinede 

İki yeni vekil 
Rece p Pekerl a Hasan 

Sakanın k abineye 
gir eceklerl söyleniyor 

Recep Peker Haı•n Sah 

Ankıradan bu sabah gelen ma• 
lümata göre, VekAletler siyasi 
müsteşarlıklarına tayin edilecek 
Parti idare heyeti azası arasında 
şu Ze\ratın bulunacağı söylenmek· 
tedir : 

Denizli saylavı Necip Ali Kü· 
çüka, Malatya saylavı Abdülmut. 
talip Öker, Mardin sayltm Ali Rı· 
:za Erten, Erzurum saylavı Fikri 
Tuzer, lımir saylavı Hüsnü Çakır. 

idare heyetinden ayTılacak olan 
bu veya di~er zevatın yerine yeni• 
leri seçilmiyecektir. 

Maamafih, siyasi müsteşarlar, 
.ancak kamutay toplantısından son. 
ra tahakkuk edecektir. 

_iç işleri bakanlığına iki siyasi 
musteşar tayin edılece~, bunlar
dan birinin umumt idare ve emni4 
yet; diğerinin de Belediyeler ve 
hususi idareler işlerile meşgul ola .. 
cağı da söylenmektedir. 

len otomobil, otobüs, motosik ~ 
let bisiklet araba, hatta kam -
yo~lar bile' taşımakta old_ukları 
halkı Y eşi köy yolunda bırleş : 
tiriyor ve> tren yolu yanındakı 
şose üstünde de başı ve sonu ol
mayan yepyeni bir katar dur -
ınadan y eşilköye doğru akıyor-

Maarif Vekaletinin tabiat bilgisi 
kitabı için verec~ğipara az mı.? 

.. Kabineye iki yeni devlet vekili 
ıltıhak edeceği rivayeti de ısr:ırla 
deveran etmektedir. Bu vekillikler 
için Trabzon saylavt Hasan Saka 

~~ Kü~ahya s:ıylavı Recep Pekerin 
ısımlerı zikrolunmaktadır. Recep 

_ ~ekerin bilhassa propaganda işle
rıle meş~ul olacağ'ı kuvvetle zarı. 
nedilmektedir. 

du. 
Bir kaç sefer yaparak bu va • 

ziyeti gö~en ve daha s~r'atle ha
reket etmek isteyen hır çok şo
förler de Topkapı yolunu tercih 
ederek orayı da bir insan ve oto
mobil akını ile şenlendirrnişler-

dir. akil 
Bu kadar gayrete ve n .~a-

sıtalarının hararetle ve son su -
ratle hareketlerine rağmen hal
kın yine bir çoğu vasıtasız kal-
mışlardır. .. .. 

Böyle olduğu halde bu~~ bu- t 

tün şehir bomboştu. Yedıs~. 
yetmişine kadar her İsta~'.t!'-1~ , lf~:~. •w- ~ ...:..:.~._.;.;;;;.:__;:;;=:-;-;: 
Türkkuşunun Yeşilköydeiı l:ıP,":. '-:·: :.~\- . 
va bayramına can attı ve oraya· ... . · · ~ .. \ Bir iik mclct•p ön ünde lcalabalık 
koştu. . ' - I · 

(Dıoamı 2 incı ıahıfe4c) ~/ 
!' 

bir tal.be kofileıi 
( Yasm 2 nci •ahl/cde) 

Tıbbiyenin 
1 l:lnci yıldönümü 

Bugün tıbbiyelilerin bayramı -
dır. Bu münasebetle bugün saat 
14 de Üniversitede büyük mera _ 
sim yapılmıştır. Merasime istiklal 

marşilc başlanmış, Dekan Nured-
. din Ali, Profesör Mazhar Uzman 
Tevfik Remzi, Doçent Ekrem Şerif, 
talebeden Lebip ve Fehmi birı:?r 

söylev vermişlerdir. 
Söylevlerden sonra orkestra ta-

rafından bir konser verilmiş, bu 
suretle tıbbiyenin 110 uncu yıl dö
nümü büyük rneras1mle "kutlulan
nıştır. 

Alman Hava Nazırr Göring'ln Romayr ~lyareti Hnasında 
Musolini ilı hirliktı alınm11 ru;mieri 

Paris 13 (Hususi Muhabiri -
mizden telefonla) - Bütün 
Fransız gazeteleri Musolininin 
seyahatine çok büyük siyasi e
hemmiyet vermektedirler. Bu 
gazetelerden bazıları, İtalyan -
larm, İngiltcrenin dörtyüz mil • 
yon liralık silahlanma tahsisa -
tına nümayişkarane bir şekilde 
cevap vermekte olduklarını ve 
İngiliz - İtalyan anl~masına ni-

hayet verilmiş nazarile bakıl -
rnak icap ettiğini yazmaktadır -
lar. 

İtalyanların Gazeta del Po -
polo gazetesi, Büyük Britanya 
sil' ..Jandığı için, İtalyanın da si· 
Jahlr .ıması icap ettiğini ve İtal
yanın, Cemiyeti Akvama ey -
vallah etmiyeceğini çünkü bu 
müessesenin Akdenizdeki !tal -

(Devamı 2 inci sagfnda 

· Bu sabah feci bir kaza oldu 
Bir tramvay, bir çocu
ğun iki ayağını kesti 
Doktorlar çoclığun ha} atından 

ümitlerini kestiler 
Bu sabah, Şehzadt:başında fe. da kalmış ve iki bacağı birden 

ci bir tramvay kazası olmuştur. kesilmiştir. 

Zavallı küçük Cerrahpa~o. has

tahanesine kaldırılmıştır. Doktc-r

lar, hayalını lchlıkecie görmek· 

·veli isminde, yedi seki2 yaşların

da bir çocuk, bır Edirnekapı • Sir· 
-kcci tramvayına asılmıştır. Tram· 
vay sür'atle giderken, Mil: ~ sine· 
ma önürıde aşağı atlamak isteyen tedir!er. 
çocuk romorkun lekcrlekl<"ri altın- (Devamı 2 inci saı;fadn) 
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Hadiselerden ilham: 

~) 
•SULH ~ltTASı• 

.Harp - Acaba kapıdan mı girsem, yoksa 
bacadan mı? · 

t 
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Bir kitapçı iki 
18000 lira 

• • eser ıçın Türk tütün 
Koleksiyonu 
Yapılıyor 

1 KOÇOK HABERLER ' o züm 
---------!f...-e_r_id_e... K on gresi 1

-D[Ş 

SiYASA 
• 

Kültür Dakanlığı tek kitap sis-
< temini kabul ettikten sonra ilk o
kulların kitaplarını yavaş yavaş bu 
sisteem göre müsnbaknlara vazet
mektedir. 

Ahiren (tnbi:ıt bilgisi) de müsa
bakaya konmuştur. Bakanlık bu 
kitapta müelliften istediği pedago
jinin ve teknik vasıfları bir broşür-

le tesbit etmiş ı.'e bütün Türkiye 
okullarına ve muallimlerine tebliğ 
etmiştir. 

(6) ve (9) forma arasında yapı
lacak olan ve dördüncü ve beşinci 
sınıflara mahsus olmak üzere iki 

cilde inhisar etmesi icabeden (ta

biat bilgisi) etrafında istenilen 

şartlar, ilk okul programı ile takip 
olunan yeni tedris sisteminin bü-
tün şümul ve hedeflerini ihtiva e
den dileklerdir. Bu iki cilt, üç sene 

müc:deUe kabul ve tedris oluna -
cak ve birinciye yani eseri kabul 
olunana her sene biner lira telif 
hakkı verilecektir. 

Bu mesele etrafında tabilerle gö-
riiştük. Telif hakkı, istenilen şart
ların ağırlığı ve külfeti karşısında 

sok az görülmektedir. Daktilo, re
sim, kağıt gibi masraflar çıkarıl -

dıktan sonra müellifin elinde pek 
az para kalmakta ve bu da bu işe 

vaktini, ilmini, bilgisini, tecrübe
lerini hasredecek müellifler için 

tama edilecek bir para mahiyetini 

• 
verıyor 

iktisap edemiyeceği söylenmekte -
dir. 
Kitabın basımında konulan tek

nik şr.rtları tammaile tahammül 
etmek şartile bir tabi, bu telif hak
kını bir kaç misli fazla ödemiye ~
made bulundlığunu söylemekte -
dir. Bu hususta fikrine müracaat 
ettığimiz Suhulet Kitabevi sahibi 
Bay Semih Lutfi Ercfyas, üç sene 
müddetle kabul edılecck iki cilt 
tabiat bılgisı kitabı için telif hakkı 
olarak 9 ar binden (18) bin lıra ver· 
meyi taahhüt etmektedir. 

Bu tabi dıyor ki: 
c:Bu kadar az telif hakkı karşı -

sında müellif yetişmez kanaatın -
deyim. Tek kitap sistemıne gore 
iki cilt kitabın bir yılda( 70 000) 
den aşağı basılacağını zannetmem 

(210 000) kitap için müellıfüıe 

(18) bin lira severek ver1riz. 
Hem bunu, müstal:il kalmamız 

şartile değil, Kültür Bakanlığının 
tensip ettiği teknik ve haklara :tıı
at ederek veririz. 

Hatta bir noktai nazar daha ser
dedebilirim: 

Kültür Bakanlığı hakkı telHini 
kendi versin, kitabı serbest bırak
sın, yüzde otuz fıat eksiğıne sata -

TütUnlerimiz hariçte daha 
iyi tanıtılacak 

Memleketimiz tütün mahsulleri
nin; yetiştiği mıntaka ile evsaf, ne
vi, cins ve nefasetlerini gösterir 
büyük bir kolleksiyon tertip edi -
lerek Türkofis merkezinde daimi 
surette teşhiri kararlaştırılmıştır. 

Bunun için Ticaret Odalarına 

müracaat edilerek her mıntaka tü
tüniinden tipik birer kolleksiyon 
ihzar edilip gönderilmesi bildirıl -
mıştir. Ofis, ayni zamanda bu kol
l«!ksıyonların müteaddit fotoğraf -
]arını aldıracak ve Türk tütünle • 
rini muhtevi büyük ve güzel al • 
bumler tertıp ederek dünya mem
lckcllerine gonderccl'ktır. 

Hatay 
Müzakereleri 
Sancağa llha1unı istediği
miz Uç nahiyenin nüfusu 

tetkik ediliyor 
Hatayın ana yasasımn tanzi

mi ne esas olmak üzere, Cenev • 
redeki muhtelit komisyona ver
diğimiz projenin ilk tetkiki bi
tirilmiştir. 

Ancak bu, müelliflerin aleylilne· Don sabah cereyan eden mü • 
dir. Müelliflerin korunm::ısl, tek ki- zakere. izah, tenvir ve fikir tea
tap sisteminde çok hayırlı ve mü- tisi hududunu geçmediği için, 
fit neticeler verir. Yılda bin lira çok şiddetli münakaşalara rağ -
telif hakkı çok, hem çok azdır.• men, hiç bir meselede henüz ka-

lır. 

-----·--·- rar verilmis dc-0ildir. .. ntNQl ............ ......,...._. ...... "...., ..... '""'••111111u11111111H111111111111MMnı••*' xa .... •H a ••• • - • ,., 

Komite yeniden Sanca~a il -
Sofya heyecan 

içinde 
( 1 inci •a!l/adan aecam) 
Partilere, intihap edilmek 

hakkı verilmediti için hükü:nete 

bovkot ilan etmişlerdir. Aylarca 

sürecek ve her vilayette şiddetli 
mücadeleleri mucip olan intihap. 

lar hükumetle partiler arasında 

bır reforandum mahiyetini aJ. 

nııştır. 

Bunun için, ( J .. veti Kral) kilisesi 

karşısındeki S hhiye müdüriyeti 
binasına hücum ederek girmişler, 

kap.lan, pencereleri kırıp parça

ladıktan sonra binanın önünde 
toplanan binlerce üniversiteli ve 
halka bit.ıbcn nutukfar iÖylemcğc 

baş amışlardır. 

Musolininin Af
rika seyahati 

(1 nci sayfadan devam) 

yan nüfuzunu kırmağa çalıştı -
ğını, bunun için İtalyanın her 
şeye hazır bir vaziyette bekle -
mekte olduğunu yazmaktadır. 
SAHiL YOJ .. U STRATEJiK 
MAKSATLARLA YAPJLMIŞ 

hakım istediğimiz üç nahiye ile 
İskenderun limanı ve mahalli 
polis ve janclarma kuvvetleri 
hakkında müşahitlerin maltt -
matını dinlemiştir. 

Komite, pazrırtesivc müşahit
leri lisnn meselesi hakkında din
liyecektir. -----
Ecnebi kadınlarla 

evli memurlar 
Dahıliye Vckiıletı vilayete g'1n

derdığı bir tamımde devlet daıre 
ve mucsscselerındc çalışan memur
lar arasında ecnebi kadınlarla otu
ranlar; evli bulunanlar olup olma
dığını sormuş. varsa· isim ve me • 
murıyetlerının bıldirılmcsini ıste

mıştır .Vılayet; bu gıbi memurla
rın bir lıstcsıni hazırlıyarak Veka

lete gondcrecekttr. 

e Sultanahmette yapıbn bir 
hırsızlık esnasında ev sahibini öl· Dağıldı 
düren katili diri olarak yAkalama-
A"a muvaflak olan üç bekçiye oa. Ankarada toplanan üzüm kon-
hiliye Vekal.:tince miiklfat verilme- gresi dün İktisat Vekili Celal 
si kararla~tırılmıştır. Bayarın bir nutkile kapanmış -
* Toros ekspresile şehrimize tır. 

Mahsuliin taştan• ari olarak gelen Irak Tıcaret umum müdü -
rü Abdi.ılillah Hafız, Parıse git .. elde edilmesi, kara bücelerin a

'nklanması, üzümlere su atıl -
miştir. • 

* Z t V k ·1· M hl" Erk n ~~sının önüne gprilmesi, çu -ırna e ı ı u ıs me ~ 
dün Adanaya varmıştır. vallara kanca vurulmamasının * Fen Fakültesi eczacı mektebi temini, ihracat tipi olarak tanı -
son sınıf talebesi dün Parkotelde lan 7 den 12 numaraya kadar 
profesorlerı şerefine bir veda zıya- olan üzümlerin standardize e -
fetı vermiştir. Maarif Vekıli Saffet dilmesi, standard tiplerinin renk
Arıkan da ziyafette bulunmuştur. lerinin, iriliklerinin, rütubet ve 

karabüce, n\sbetlerlnin tesbiti * Osman oğlu Mehmet isminde gibi istihsalden başlıvarak ih _ 
bir deli tımarhaneden kaçmış v~ raca kadar bütün safhalarını en 
Bakrıköy çarşısında müşkülatla yeni şartlara göre tanzim ve ıs-
yakalanm ıştır. Iah karan altına alınmıştır. * Bir müddettcnberi şehrim~z- st x.ı d 
de bulunan Gümrük ve İnhisarlar BugUn v J e en eo "ra 
Vckıli Ali Rana Tarhan Ankaraya merasim yspddı 
dönmüştür. Maarif Vckilı de bu Akşam saat 17 de İzmir ku -
akşnmki trenle Ankaraya gıdecek- ru iizüm kurumu tarafından se-
tir. bir lokantasında bir çay ziyaf e-* Yeni yapılacak Adlıye sarayı ti verilmiş ve Meclis Reisi Ab -
için Sultanahmcdden daha müsait dülhalik Renda, Başvekil İsmet 
bir yer bulunamadığı anlaşılmak - İnönü ile bütün vekiller bir çok 
tadır. mebuslar, bütün kongre azası * Denizyolları idaresi müdiirü mali müesseseler direktörleri ve 
Bay Sadcttın, Ankaradaki temas - sair bir çok zevat bu ziyafette 
rını bitırmış ve şehrimize donmuş- hazır bulunmuşlardır. 
tür. * İran Şahının doğum günü ol
ması dolayısile yarın İran sefaret.
hanesinde resmi kabul yapılacaic
tır. * Belediyenin bazı şubelerinde 
çalıştırılmak üzere süvari tahsil • 
darlar alınacaktır. * Avrupaya gönderilecek tale
beler için y:ıpılan müsabaka imti
hanlarında ka:r.ananların isimleri 
Üniversitede il5n E'dilmektedır. 

* Balkan &ntantı ekonomi kon
seyi içın Atinııya gidecek olan Tür· 
kofis müdürüne hey'etı teftışıye 

rei!rl Bay Hakkı Hasan vekf.ıJet e -
dccckitr. * Kunı füümden başka yaş ü
zümün de bozıılmadarı sevki için 
bir şirket kurulmaktadır. 

M U'ekalt generallere 
emirber 

Millt Müdafaa Bakanhtı Mue
ıat, Eüvük Amiral, General ve 
AmiraUue tekaüt olduktan sonra 
birer emir ıabiti, emir baş çavuşu, 
em:r çavu~u veya birer emir nefe
ri verilmesi hakkında bir kanun 
layihası hazırlanmıştır. 

Nafi• Vek lll l svlçreya 
davet edildi 

Ankara, 14 (Lc'efonla) - Nafia 
bakanı Ali Çetinkaya lsveçe da• 
vet edilmiştir. Önümüzdeki aylar
da beraberinde bazı mütehassıs• 
lar olduğu h11lde bazı tctkikalta da 
bulunmak üzere bu davete ıcabet 
edecei}i öğrenilmiştir. 

Bulgar kabinesi 
partiler 

Bulgar dostlarımızın memle .
ketleri dahilinde çok mühiın 
yasi hadiseler cereyan etmekte" 
dir. Sağcılık, solculuk, faşistlik 
komünistlik parlamantari~ 

tipariamantarizm cereyanları B 
gar milleti arasında şiddetli ın 
cadelelere sebep olmakta 
Eski partiler kapatılıp kanuO 
harici addedildikleri halde, Kö
se İvanof kabinesine müşkUIA~ 
çıkarmaktan ve hiikumetle mil
let arasına ilürak tohumlan 
maktan hali kalmamaktadır 
Köse İvanof, Bulgaristanda ytl' 
ni bir rejim tesis ederek ko 
rasyon sistemi üzere ve parla 
mento toplamak için faaliv 
gecmiş bulunuyor. Kadınlara 
intihap hakkı verilmek üze 
meydana getirilen yeni beledi 
yeler kanununa göre de intiha 
lar yapılmağa başlanm1shr. 
intihaplardan sonra Sobran 
intihapları da yapılacak vem 
leki teşekküller mUmessil 
sillerini Bulgar hakkı m 
bus intihap ederek parll 
lara başladılar. Başvekil K .. 
mentoya gönderecektir. Faka 
belediye intihaplarına hen .. 
baslanır başlanmaz, müttehit 
halde hareket eden eski parti 
ler hükumete karşı cephe al 
1ar ve intihap sandıklarına be 
yaz rey puslaları atılarak boV 
kot yapılması için propat?anda 
lara başladılar. Başvekil k .. 
ivanof, partilerin bu kanu 
hareketini takbih ettikten son 
geçen günkü beyanatında, hü 
metle mücadeleye girisen pa 
lerin bir nevi (referandum) 
hivetini alan intihap mücade 
lelerinde mağlup oldukl 
söylivebilmek te bund~n son 
ile Plevne sancakları dahilin 
yapılan birinci haftanın intih 
lannı partiler yüzde sekse 
kavbettiler ve hükUmet ilci S8 
cakta muvaffak oldu 11e J?~r 
ııeldi. Bu hafta icinde de, d 
iki sancakta intihaplarlara de 

Bet kattdn fazla bina 
yaptarılamıyacakl 

Talebe için sanatoryom vam edilecektir. 

Türkiyede yeni yapılacak bına• 
]arın yükı>ekliği kal adedıne göre 
tahdit ~dilmiştir. Heyeti Vekilenin 
tasdikinden çıkau lıir karara göre, 
Türki1·ede beş kattan fazla lıına 

inşn cdi'emi yecek tır. 

Üsküdarda V .side bagındaki 
Prevanloryom arazisi içinde mual· 
Jim ve talebe için yüz yataklı bir 
sanatoryom yaptırılacaktır. Her 
türlü tesis 1lı ihtiva edecek olan 
bu bina yüz otuz bin liraya mal 
olacaktır. 

Ooıversiteli:crc, eski partizan. 

larda illıh ık elmişle~ ve müthiş bir 

kalabalık hüt..ümet aleyhine atıp 
tutmuşlardır. Hükumet kuvvetleri 

Roma 14 (A A.) - Giornale 
d'italia direktörü, MusoJini'nin 
Libya seyahati münasebetiyle 
yabancı matbuat tarafından va· 
pıhm nP.şriyatı hir kere daha tet
kik edcrPk, İtalya farafından 
Tunus hududundan Mısır hu -
duduna k;ıdar inşa Pdilen salıil 
yolunun Tunııs ve Mısır alev -
hinde StratPjik maks:ıtlar istih
dnf etliği fikl'ini reddetmekte -
dir. 

1\fUSOLtNf DOLAŞIYOR 
Roma 14 (A. A.) - Musolini 

dün öğleden sonra Dcrne ile Si
rene nrasınd:-ıki bölg"vi ziy~ret 
etmiş ve Littoria mod<~li üı:ni -
ne vapılmış olan köyler ahalisi 
tarafından karşılanmıştır. 

1 Sabah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 

Mevcut daha yedi vilavet d 
hilinde yapılacak olan intihap 
Jarda alınacak revlerden so 
dır ki, hakiki vazivet ve neti 
öğrenilecek ve kabinenin ve · 
de kalıp kalmayaca~ da belli 
Jacaktır. Şurası muh11'kkak 
ki, Bulgaristan, çok mühim si 
vasi giinJcr yaşamaktadır. Par 
ti1crle hükumet araı::ıncla bas 
lavan mi.icaclelenin alacaifı se 
kil ve mnhivete gnre. solcnlu 
yahut sağcılık, parlamantariz 
anti parlfimcntcrizm idare şe .. 
kil ve sistemleri hakkında 
sÖvlivebilmckte bundan son 
mümkün olabilecektir. F~k 
gerek fasist1ik, gerek komün1 
Jik, her iki ccrevan Bulgarist 

ve süvari polisler toplantı yer;nc 
gclınce, nümayişcilere karşı koyup 

dağılmamak istemiş'erdir. 

Bunun üzerine yüzlerce süvari 

polisi be-ygirlerinin kalabalığm üze

rine doğru sürmüşler bunun üze. 

rioe müthiş bir ır rültü ve çarpır 
ma başlamıştır. Halk ve üniversi· 

telilerden bir kısmı sıhhiye müdü
ri} eti ve eski Ziraat Nezareti bına-

l:lrının karşısındaki (lsveti Kral) 
kilisesinin içine, b·rkısmı da dört
yol ağzındaki tramvay durak 

yerlerine, dükkanlara, meyhane• 

lerin içine kaçıp sı~ınmışlardır. 

Polisle çarpışan üniversiteliler ise 

el.erindeki demirlerle birkaç poli

si yaralamışlardır. Halktan üç kişi 

polis beygirleri altında kalarak 
ezilmişlerdir. Yaralı polis ve Üni

versiteliler hastan eye kaldırılmış
lardır. 

O liversitelilerin bugün de nüma• 

yiş yapmnlan muhtemeldir. Süvari 

polisler Sofya sokaklarında dolaş. 

mak~adırlar. Heyecan pek fazladır.,. 

Oğlunu öldüren 
Baba 

Arabacı lsmallin muha· 
kemealne ba9landı 

'Üçüncü ceza mahkemesinde oğ
lu Zekinin ölümüne sebebiyet ver
mekle suçlu olan arabacı İsmailin 
muhakemesine başlanmıştır. İd -
dia makamı İsmailin mabkumiye-

1 tini istemiştir. 
Yapılım iddiaya göre, arabacı İs

mail karısını ve çocuklannı da bin
dirdiği araba ile Knğıthaneye gi
derken hayvanları ürkütüp, kızdı
rarC'!k çocuğunun düşüp yaralan -
masına ve nihayet ölümüne sebe -
biyet vermekle suçludur. 

Muhakeme karar verilmek üze -
re başka bir güne bırakılmıştır. 

Romanya 
Dış Bakanının 
Ziyareti 
Yarından sonra şehrimize gele -

cck olan Romanya hancıye nazırı 
B. Ant onesko içın Romanya elçi -

lik binasında hazırlıklar yapılmak

tadır. Romanya elçisi nazırı kar

şılamak üzere Ankaradan şehrımi
ze gelmiştir. 

Hariciye Vekaleti hususi kalem 

Müdürü Bay Refik Amirle proto -

kol şubesinden bir hey'et Rumen 

Hariciye Nazırını Büyükdere on -
lerinde motörle karşılayacaktır. 

B. Ant 01esko, salı günü Pera -

palasta misafir edilecek ve akşam 
üzeri de Ankaraya gidecektir. Be

raberinde gelen gazetecilerden 

mürekkep hey•ete burada bir zi -

yafet verilecektir. 

Bu sabah feci bir 
kaza oldu 

[Birinci aahiıeden Jeoam] 
Kaıa hakkında yaptığımız talı. 

kıkaltan şunları ötrendik: 

Kazayı yapan tramvayın numa
rası 578 d·r. Vatmanı da 603 nu• 
maralı Alişandır. Çocuk romorkün 
basamağında ve ters tarafa ası'mış 
bir hı:lde giderken, Hilal sineması 
önünde, karşıdan Fatih. Hnbiye 
tramva} ının g ldiğini görmüş ve 
heyecanla allamak istedıği zaman, 
romorkün altına gitmiştir. 

Dunkü Haber ve Tan gazeteleri 
Edirnekapıda bir tramvay 
kazası olduğu ve Fatma isminde 
bir kadının tramvaz altında kala
rak iki bac3ğının kesildiğini yaz• 
mışlardır. Bu haber kat'iyyen asıJ.. 
sızdır. 

Cumhurıyet 

ihracat ticaretimizde 
bUyUk bir lnklllp 

lkusat Vekaletinin standar -
dizasyon işlerine ne kadar bü -
yük bir ehemmiyet verdığini bi
liyoruz. Vekaletin bu yolda tat
bikata girişmesi Türkiyenin ha
rici ticareti için büyük ve meş~ 
kür bir inkılap olacaktır. 

Bu sabahki •Cumhuriyeh te 
Abidin Davcr, bu mühıın mese
leden bnhseden baş makalesin .. 
de, ecnebi alıcıların Tiırk mal· 
larından dalına şikayet ettikle -
rini söyledikten ve misaller g0s
tcrdikten sonra, diyor ki: •Her
kesin ısmarladığı ve aldığı ma
lın nümunesine tamamile mu -
vafık ve daima ayni olmasını 
istemesi pek tabii değil midir?> 

İktısat Vekilimizin söylediği 
gibi, standardizasyon ihracat 
mallarımızın en mühimlerinden 
başlıyarak sarsılmaz bir azimle 
mutlaka tatbik ediJmeJidir. 

Acık Söz 

TUrklrusu bayramı 
Bugün Yeşilköyde Türk ku • 

şunun hazırladığı şenlikler ya -
pı)dı. Bugünkü cAçık Söz> 
de Şakir Hazım Ergökmen baş 
yazısında, Türkuşuna her türlü 
spord~ hele şu bir hastalık ha
lini alan futbodcn daha tatlı ve 
faydalı bir spor olduğunu, bu 
sporun vücudu. kafayı ve siniri 
terbiye etti~ini söyliyerek, genç
Jerim"zin Türkkuşu spora daha 
büyük bir alaka ile sarılmalarını 
istiyoı·: 

Bugün iyi ve müsbet çok hız
lı bir inkişaf önünde bulunuyo
ru7. Türk kuşunun Bursa -
da ve İzmirde yaptığı şenlikler
de halk hep bir ağızdan, tek bir 
adam gibi yalnız havacılık sev
gisini, uçmak aşkını kavramış
lardır. Gençlerimiz uçmak ve 
iyi bir tayyareci olmak istiyor. 
Bu muhakkak! 

Bugünkü Yeşilköy bayramı -
nın bu hevese hız verecek bir 
başlangıç olmasını temenni ede
riz. 

Tan -
Bir haftahk tarih 

Tanda Ahmet Emin Yalman 
son haf ta içinde dünya siyasa • 
sanda göze çarpan en önemli ha
dıselerin bir tahlilini yapıyor. 
Avrupa ufkundaki bulut1ar bu 
haf ta bir kat daha kararmıştır. 
Acaba giinün birinde bir taraf -
ta kasırga kopacak mı? Yoksa 
anlaşma yollarına dönmeğe son 
dokikada imkan bulunacak mı? 

Bugün bütün dünya Alman -
yanın Londra elçisi Von Rib -
bentrop'a bakıyor. Almanya ile 
İngilterenin görüşleri arasında 
çok esaslı farklar vardır. Bun -
ları birleştirecek bir uzlaşma 
esası tasavvur etmek güçtür. 
Almanya ile olan bir çok mese
leler muallaktadır. İngiltere teh· 
likeyi pek iyi gördüğü içindir ki, 
silahlarını artırıyor. 

Musolini askeri büyük ehem
miyeti olan büyük bir şosenin 
küşat resmini yapmak için Af -
rikaya ~itti. Akdeniz gerginliği
ni ortadan kaldırmak için İn -
giltere ile yapılan «efendice an
fosma> nın hükmü kısa sürmüş
tür. 

İspanya işleri ise her zaman • 
kinden karışık gidiyor. Hülasa 
Avrupanın bugünkü vaziyeti, 
«acaba güntin birinde kasırga 
kopacak mı?> sualini haklı gös
terecek bir manzara arzediyor. 

Kurun 
lktısadf suç'ara karşı 
müessir tedbirler llZ1m 

Kurunda Asım Us Ankarada 
toplanan uzum kongresinin 
memlekette ticaret aleminde u
yandırdığı büyük alakadan bah
seden bu sabahki yazısında şu 
neticeye varıyor: 

Ankarada toplanan kongreler 
güzel kararlar verebilir. Bu ka
rarlardan beklenen semerelerin 
alınabilmesi, ancak onların u -
mumi disiplin içinde tatbik e -

dilmesi ile mümkiin olur. Ko -
nulan usulleri günlük menfaat
lerine uygun görmıyerek mu -
halif hareketlerde bulunanlara 
tatbık olunacak teyit kuvveti 

ister Bu teyit vasıtası da mut • 
foka muessır bir ibret teşkil et
melıdir. 

Son Posr«;ı: 

Uzum kongresi 
mUnasebetile 

Bu sabahki "Son Posta,, da Mu. 
hittın Bırgen de üzüm lr.ongresin· 
derı bahsediyor: 9~2-929 &cnelert 
ar asında kırk, elh kuruş fiyat 
bulan kuru üzümlerımiz 929 sene
sinden sonra dokuz kuruşluk bir 

vasatiye kadar düşmüşlür. Bu dü. 
.şüşün ne demek olduğunu anla. 
mak için, üzüm istihsal sahalarında 
.şöyle bir dolaşmnk kafidır. 

Ş mdi Türkıyenin millt iktısadi· 

yalına modern bir nizam vermek 
yolundayız. lktısat Vekili B. Celal 
Bayar bu yolu açmıştır. Üst ta• 
rafı tedrici surette t•hakkuk elli· 
rilecek bir gaye olacaktır. 

Akşam 

Harbe IUzum var mı?. 
"Akşam,. da üç yıldız imzasile 

çıkan başmakalede, mi:li müdaf u 
kisvesi altında harbe hazırlanan 

dünyanın çılgınlığı tasvir ediliyor: 
Bütün milletler bilhassa hava or• 
dusunu kuvvellendirmiye çalışıyor· 
lar. Tayyare ise mütemadiyen deği
şen, yenile~en ve tekamül eden 
masraflı bir silahtır. Bütçelerin bu 
ağır yükün a!tında ın3sıl kalkacağını 
düşünmek, akla durgunluk verir. 
Tutulan bu yol harpsiz, ağır, fakat 
tamiri daha güç felaketler roludur. 

Hat> er 
Başmakalesi yoktur. 

da kuvvetli hir halde vası:ımalc 
ta ve yekdiğerile mi.iiliis hir rt' 
r.adele halinde çarpışıp durın 
tadır. 

Ahmet 
ın•nıtıtutııı"ıııııutırtıırıııııt1tt••t11&tt1ııııııııııııı•••u••1• 11 

Bütün I stanbu 
Yeşilkögde 

( 1 nci sayfadan devam) 
Şenlik merasimine saat 1 

da hıtiklal marşile başlandı. 
Evve!a tayyareci Şnkir H 

bir nutuk söyledi. 
Nutuktan sonra Rus müteha 

Aruhem'in rakibi oldu~u tayY 
arkasından Hilmiyi taşıyan plan 
ha val:ındı. 

Ve bunu yine Rus mutahassıs' 
dan Rom:ınof ile Mehınedin bin 
tayyare ve planörler takip 
·ı an ar eler aşağı indiler p anÖ 
bir saatten fazla havada kaldıl 
akrobnitk hünerlerin yaptılar. 

Bundan sonra parıışutcu Bs 
Yıld z, Bay Hikmet, 800 mdre 
tif :ıından parşütlerle yere atıadf 

Bayan Yıldı7. yere innikten 
ra hndisile görüşen bir mu 
rimize: 

- Bugün 26 na defa ol 
yere atladım. 

Bir buçuk senedenbcri Türk 
şuna tanareciyim. 935 A 
Tayyare bayramında ilk 
Türk kuşuna yani ır.ıştıın. 

ilk arzum tay\ arederı bala ~ 
kan annemi lr.mire gidince lp~ 
reye bindırmek o'acaktır, . 
şütle atlarken duyduğum zevkı 
bir yerde bulamadım. . 

Bundan sonra yüzbaşı Zelcı 
Vecihi ayrı ayrı tayyarel rle 
mu~lar ve havada akrobatik 
nerler göstermişlerdir. • 

Bayram lıala devam etıne1'~ 
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Tramvaylardaki talebe pasolarının gazın da mu
teber olması için Vekalete müracaat yapıldı 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya'r.ın j tekle saı ılma~arı temenni olunm ış-1 Akay, Şirketi Hayriye ve diğer 
son defa elektrik şirketi nezdin'.le tur. Yalnız bır mesele var: Elek - yerli vapur ~irketkrimizin talel.le-
yaptığı bk teşebbüs neticesinde tri!< tramvay şirketi talebeye ver- ye yazın da yaptıkları kolaylık 
tramvay talebe biletlerinde ehem· diji bu tenzilatlı karnelerin müd- hatırlanıı sa, elektrik tramvay şir-
miyetli b~r tenzilat yapıldığı ma • deti haziran gayesinde hitama f'r- ketinin bu tenzilatı bütün yıla ııi-
himdur. diğindcn bu pasolar talebenin elin- çin teşmil etmediği sorulabilir .. 

Bu tenzilat, bütün talebeleri bir den yaz iptidasında alınacaktır. Talebeniı'l kamp, ikmal ve tec-
hayli sevindirdiği gibi taıeb; ve - Haibuki talebenin mekteple otan didi kayd gibi mühim işler dola _ 
illerini büyük bir yük ve masraf - a15kası nihayet haziran ayına ka- yısile yazın mektebe gitmek mec-
tan kısmen olsun kurtarmış, b·"i • dar değildir. Hazirandan sonra ge- buriyetinde oldukları bu gençlerin 
tUn İstanbu 'halkını sevindirm!~- rek ikmaller dolayısile talebeler bütün yıl zihinleri yorulmakta ve 
tir. Bu cümleden olarak bütün mekteplerine gitmek mecburiyJ • gezmek onların bir hakkı olmakta-

yüksek tahsil gençliği birkaç g!in tinde bulunmaktadırlar. dtr. 
e\ıvel durbin görüşlü Nafıa Vekili Pasoları ellerinden alınacak o~an Haber aldığımıza göre; yüksek 

:Ali Çetinkaya'ya bir teşekkür tel- talebe bu vaziyet karşısında pek ~ah~il gen,çliği Nafıa Vekili Ali 
grafı çekmiş, bu telgrafta bütün haklı olarak düşünmeğe başla _ etınkaya ya, talebeye tramvay 

gençliğin muhabbet ve şükran mıştır. İstanbulda yüksek tahsilde biletl:ri.ndc yapılan tenzilatın yaz 
borçlan bildirilmiştir. mevsımıne teşmil edilmesi için 
Gençliğin bu takdir bilir tel • okuyan talebe adedi ise 20 bini tekrar müracat edeceklerdir, 

grafı Vekil tarafından memnuni • müteeavüz olduğu göz önünde tu~ Bu haklı ve yerinde isteğin na _ 

yetle karşılanmış ve cevap veri • tulursa, bu düşüncenin yt:?rinde ol- zarı itıbara alınacağt kuv\•etle 
!erek derslerine daha büyük bir is- duğu aşikar bir surette görülür. muluyor. u-

Memurlara ucuz hava
yici zaruriye veriliyor 

Et, sebze, bakkaliye levazımı 
veresiye verilecek 

M ülhak bütcelerle idare edi • 
len bazı müesseselerle ek • 

ser dairelerdeki memurlar arasın • 
da kurulan muhtelif ortaklı koo -
peratifleri çok büyük bir rağbet 

görmüştür. 

Belediye, Denizyolları, Beykoz 
deri ve kundura fabrikası, Liman 
memurları kooperatifleri gibi 
muhtelif teşekküller bir senelik 
bütçelerini kada kapamışlardır. 

Kooperatif mensupları yiyecek 
ve içeceğe ait hemen bütün ihti -
yaçlarını bu kurumlardan veresi -
ye temin etmekte ve borçları her 
ay maaşlarından kesilmektedir. 

Bu rağbet karşısında, şimdiye ka
dar yalnız bakkaliye maddeleri sa· 

tan bazı kooperaliiler; Denizyolla
rı kooperatifinin kasabı gibi, ken -
dl ortaklarına ait kasap dükkan -
lan açmağ1 ve ayrıca azalarına yaş 
sebze temin etmeği kararlaştır -
nuşlardır. 

Diğer taraftan kooperatiflerin 
hey'eti umumiyeleri de birer birer 
toplanıp senelik faaliyetlerini tF.:t
kik etmeğe başlamışlardır. 

Beykoz fabrıkası memurlar ve 
işcileri istihlak koop~ratifi umu -
mi hey'eti 31 mart çarşamba günü 
fabrika binasında, İstanbul şehir 

tiyatrosu san'<ıtkfırlar kooperatifi 
hcy'eti umumiyesi de 30 mart salı 
günü türbede kooperatif salonun • 
da toplanacaklardır. 

Almanya 
Bizden buğday 
istedi 
ihracat maddelerimize 

mü,tcrl çok .. 
Hariç piyasalarda yerlı mahsul

lerinıize karşı gö.,terilen raübet 
gün geçtikçe artmakta ve her "'gün 
yeni talepler yapılmaktadır. 

Ezcümle dı.in Berlinde bir mil· 
e.:;sese ile Cenevredc bir firma Tür. 
~ofis~ müracaat ederek takas yo
lıle btlllassa buğday, balmumu, da
rı, yün ve krom gibi maddeler sa
tın almak istediğini bildirmiştir. 

Ayrıca Hollanda Hükumeti de 
memleketimiz inhisar maddelerin· 
den mühim mikdarda mamul siga
ra'.. yaprak tütün ve içki almak için 
muracaat etmiştır. 
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Kaptan olmak 
l~tegenler için 
imtihan açıldı 

~ 16 Mart Şehitleri ihtifali Salı 
günü Eyüpte yapılıyor , 

16 martta yapılacak ihtifalin 
programı hazırlanmıştır. 

Eyüpte yapılacak olan mera
sime ~tirak edecek askeri kıt'a~ 
lar saat 13,15, davetliler de saat 
14 te Köprünün Haliç iskele -
11indcn kalkacak vapurlarla gi-

deceklerdir. İhtifale bir bölük 
asker, bando, polis kıt'aları, E
yüp orta mektebile Eyüp mm -
takasındaki ilkmektep talebe-
leri iştirak edecekler ve mera -
ıirn Eyüp ve Fatih kaymakam -
larile, Maarif, Emn .iyet clirek

,.j törlerinden ve merkez kuman • 
,7 

Edebi roman: 10 

danlığından gönderilecek mü -
messillerle Eyüp ve Fatih na -
hiye müdürleri tarafından ida -
re edilecektir. 

İhitfal umumi meclis namına 
Avni Yağızın bir nutku ile baş
lıyacak, bunu Agah Sırrı Leven
din ve bir üniversiteli gencin 
nutukları takip edecek, bando 
matem havası çalacak, kolordu 
ve belediye ve Parti namına şe. 
hitliğe çelenkler konacaktır. 

Bundan sonra bir manga as ~ 
ker havaya üç defa ateş edecek 
ve bir ecit resmi vaoılacaktır. 

Sen de seveceksin ! 
1'üyütme almış. Üzerine hasta -
lık gelmiş. Benimle uğraşamı -

yacak olmuş. Sonra beni Mithat 
adlı kardeşinin karısına vermiş. 
Onlar Hasköyde Piripaşada otu
ruyorlarmış. Beni almışlar, o -
raya götürmüşler. İşte ben on -
ların yanında büyüdüm. 

- Oniar nerede şimdi?. 
- Mithat babam ben 11 yaşında 

iken öldü. Karısı, Gülfem annem 
; dokuz yılır dul oturuyordu. Koca-

sından kırk kuruş aylık bağladılar. 
,'ti Onunla geçeinemedi. Nesi var, ne
~t si yoksa hepsini sata sata yaşadı. 
~ En son oturduğumuz evi de sattık. 

Onun parası ile küçük, bir kulübe 
gibi bir eve çıktık. Orada oturu -
Yorduk, 

- Sağ mı? 
a - Hayır. öldü. Beni evlendirdi 

e öyle öldü. 

Etem lz:r.et Benice 

- Sen evli misin?. 
- Güya evliyim!. 
- Kocan kim? 
- ... 
Genç kadın bir saniye sustu. 

Sonra, gözlerinden yeni bir yaş s~
li boşandı, anlatmıya koyuldu. 

- Gülfem annem epey yaşlı idi. 

Bir yıl oluyor, bir gün bir genç a
dam geldi. Beni istedi. Kiım.~m 
yok, size oğul ve erkek olurum, 
dedi. Çok sıcak kanlı bir adamdı. 
Gümrükte memur olduğunu söy
ledi. Annem çabuk kandı. Benim 
de çocuk kötüme b:tmedi. cPeki> 
dedim. Annemin elinde e\• para • 
sından yüz yetmiş altın kalnuştı. 

Bana öteberi yaptı. Güveysine 
de urba, çamaşır ne gerekse hep
sini hazırladı. Bir perşembe akşa
mı mahallenin imamı geldi, nika
hımw kıydı, konu komşu yedik, 

imtihanlar ;;-başında 
ba,hyor 

Uzun zamandanberi ameli su _ 
r~tte denizde çalışıp da henüz ve
sıka almıyan makınist, kaptan, 
çarkçı, kıJa\•uz gibi deniz adam • 
ları ~icareti Bahriye Müdürlüğü
ne muracaat ederek ihtisaslarının 

tesb~t ve tasdikini ıstemektedirler. 
Denız tıcarct müdürlüğü, bunun 

için bir imtihan açmıştır. 1 nisan 
perşembe gününden itibaren bir 
hafta devam edecek olan bu imti -
hana deniz hayatlarını tevsik etti· 
rebılenler giıebilecektır A . h f t . . . ym a -
a ıçınde; terfilerini isti.; en kap -

tan, makinist, çarkçı \'e kılavuz • 
ların da imtihanı y1pılacaktır. 

içtik, damad gü \'eyi gerdeg" e g· d. thr ır ı. 
~yar komiser bir roman din _ 

Ier gıbi heyecanla bir r·ı d . . • ı m seyre-
~r gıbı .her hadiseyi gözünün ö-

nune getı:.e getire merakla ergen 
kadının sozlerini dinliyordu. V 
kadın sözünü sürdürüyordu: e .. 

- K~~am sabahleyin evden çı -
~ıyor, ışıne gidiyor, ak~amları gu. 
hyordu. Anneme bana bı·r - 1-d • ogu -

an, bir kocadan beklenen büt:.in 
saygı ve sevgiyi gösterivordu B · b • . Jlr 
a~ . aşı olmuştu, ya olmamıştı. E-
vımız şen, rahatımız iyi, kalbim:z 
kaygısızdı. 

Annem bir gün: 

- Damadım, oğlum.. Sana bir 
diyeceğim var .. 

Dedi.. 

Komiser merakla sordu: 
- Neymiş o diyeceği?. 
Genç kadın, gözlerinden yeni 

kaynar damlalar akarak anlatmt''~ 
devam etti: J 

- Elinde 125 altın 1. k ırası 
a~. Bunun yirmi lirasını cena-

ze param.. Cenazem iyi kalks 
dedi, kendisine ayırdı Y" b ~ ın .. t . . uz e~ aı. 
ını da ona verdi. Artık e\•im.in er· 

Yandaki resimde gördüğü • 
nüz, darp işaretli bir ev vardır. Bu 
ev, Balatta, Der{!kct sokağında 12 
numaralı Madam Anna'nın evidir. 
Madam Anna, ga}et laübali bir dü
şünce ile, eski ve kirl biir yorgan 

üzerine gelişigüzel ve gayet biçim
siz bir şekilde, ve en ufak bir hüre 
met hissi duymadan, bir Türk ba}'-

rağı dikmiştir. Bayrağın bezi eski 
rengi uçmuş bir ~eydir. Madam An-

na bu bayrağı, Türk bayrağı diye, 
okla işaretli evin Ust kat balkonu .. 

na asmıştır. Dikkat edilince, res
mimizde bu görülmektedir, Bu fe. 
n avc çirkin rnaııvıra derhal gö ~ 
rülmüş ve zabıta tarafından bir 
zabıt tutularak, .Madam Anna hak

kında takibat yapılmıya başlan • 
ınıştır. Büyük ve ersiz Türk bay • 

rağına karşı gösterilen bu hürmet
sizlik karşısında hayret ediyor, 

ve bu hürmetsiz1lğl göstermek ce. 

1 x iıar•tli A""""'" Balattdl tt•ltiır 
den aldığını bu vatandaştan so • 
ruyoruz? 

Türk bayrsğına hürmet isteriz, 

Hürmet etmesini bilmiyenleri, doğ. 

ru yola ,r.etirmesinl de çok iyi biU-
sareti ve cüretlni nasıl ve nere - rlz. Bu, böylece matnm ola! 
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Bir tavcının 
Mari/ etlerini 
Diııleginiz 
Muharririmlz ,ahit oldu· 
Au bir hldlseyl anlatıyor 

Dün, bir arkadaşla, Yenicami ke-

merindcn Sultanhamamma doğru 

yürüyorduk. Yanımızdan, kısa 

boylu, sarışın bir kadın geçti .. Ko· 

!unda meşin bir caket tutuyordu. 
Dört adım kadar aı•kasından bir 

adam: 
- 25 lira veririm .. o kad:ır! de

di. Geri döndü. 
Arkadaşım: 

- Bak ... dikkat et ... bunlar tav
cı ... birini kaııdıracaklar ... dedi. 
Kadının rkasından iki kişi daha 

gidiyordu. Biri "ötekine: 
- Vallahi, diyordu, 27 ye de u

cut! Başka yerde bulunmaz .. 
Öbürü, dışarılıklı olduğu belli 

bir adamdı. Almakla almamak ara
sında müteredditti. 
Kadın yürüdü.. çiçek pazarına 

doğru saptı. 

Biz de, kandırmak istenilen taş
ralının arkasından yürüyorduk. 

Biraz evvel c25 lira veririm• di
yen adam geri döndü. Taşralı ile 

kendi tavcı arkadaşının yanına 
yaklaştı: 

- Ben, dedi. 27 ye de alacağım. 

Cebinden çıkardığı bir cüzdanı gös· 
terdt. Sanki kadının arkasından 
~o~uyormuş gibi, kadının gittiği 
ıstık metin aksine, Yenicami av· 

lusuna doğru, koşarak gitti. 

Taşralının yanındaki tavcı: 

. - Gel! dedi. O, ters tarafağİt
tı. Kadına yaklaşıp alalım. Ben 
sana onu 25 e almm. öteki: 

- Verir mi acaba? dedi. Bera • 

berce Çiçek pazarına saptılar ... Ka

dın orada duruyordu. Tavcı: 
- Sen de ver artık ... uzun etme! 

k~~-i sensin. Al bu parayı. Sen bil· 
dıgın g"b' •1 ı yap .. Diye ona verdi. O 
da pekt anneciğim, diye yüz tii!'lü 

§aklabanhk yaptı. Sevincinden du
dakları kıulal l • < arına varıyordu 

Haftanın sonunaa beni gümrükte~ 
Trabzona gönderi' orlar d. l d" • J •• ıyc gc -

ı. Guya maaşı artacakmış, me _ 

muriyeti büyüyccekmiş. Gitmemek 
olmazmış. Ben gideyim, ev tuta
yıf!I, ~i~i de aldıra~ağım. Rahat, 
d.~a .. ıyı yaşayacağız. dedi. Dü -
şunduk, taşındık, konuva komşu • 
ya sor~.uk, devlet ~emurluğu .. 
başka turlü olmaz, gidecek .. dedi • 

ler. İki üç gün sonra evde nesi ne 
var, nesi yok hepsini topladı aldı 

bizimle iyi iyi ayrıldı, gitti. Biz~ 
beş lira bırakmıştı. Trabzona gi -

der gitme?. her ay sekiz lira gön ~ 
derecek, e\• tutunca da "ol para -
mız ·· d ., ı gon erecek, Lizi oraya götü-
rec~kti. Gidiş hala o gidiş. 

Bır ayda o beş lirayı yedik. Me
raktan çıldırıyorduk. Ne oldu bu 
adam?. 

Komi~er oturduğu yerden fır -
ladı: 

Balga-Karaag
dın şirketinin 
vaziyeti iyi .. 
Şirket bir toplantı 

yapıyor 

Bir kaç sene ewcl kurşun fiat

larının sukutu üzcdne müşkül \'a

ziycte düşerek bir mUddet faaliye

tıni tatil eden Dalya - Karaaydın 

Şirketi tekrar çalışınıya başlıyalı

danberi mesai \'e ihracatını art

tırmıştır. 

Şirket idare:>i; faaliyeti hakkın -

da hiı:sedarlarına izahat vermek ve 

937 yılına ait yeni kararlar almak 

üzere 15 mart çarşamba günü he
yeti umumiyeyi bi!' içtimaa davet 

etmiştir. 

İçtimada ekseri.) et temin edile

mediği için toplantı geri bırakıl • 

mış ve 8 nisan sJat 10 buçukta ikin

ci bir toplantı yapılması kararlaş
tırılmıştır. 
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dedi. .. Taşralının kulağına da eği

lip bir fiskos geçti. 

Taşralı bastonunu koluna asıp 

elini cebine attı. Fakat, berikiler 
kuşkulanmışlardı. Bizim takip et

tiğimizin farkına vardılar. Birer 
taı afa yürüdüler. Taşralı yapayal· 

nız ortada kaldı. Yani, kandırıla • 

madı. 

Kadının elindeki, 5 lıralık. adi 

bir muşamba caketti. Eğer muvaf

fak olsalardı, 25 liraya yutturacak· 

Jardı. 

Etraftaki esnaf da bunları tam -

yorlardı. Bir dükkancı: 

- Bunlar tavcıdır... Eskiden 

zarfçılık yaparlardı. Meşhur .•• di· 

ye anlatıyordu. Ortadan kaybol

dular. 

- Ee .. ee .. ce? .•• 
Taze kadın, gözlerinin ) ağmuru

nu çarşafının ucile sildi. Yine an
latıyordu: 

- İmama koştuk, muhtara koş· 
tuk. Nereden soralım, ne yapalım? 
Dedik. Giimrükten sorun .. Dedıler. 
Gümrüğe gittik, 

O müdüre çıktık, o müdüre 
baş vurduk. hiç kimse böyle bir 
memur tanımıyoı·. Ne gümrük
te böyle bir memur varmış, ne 
de son üç ay içinde Trabzona 
yeni memur gönderilmiş! 

Ne yapacağımızı şaşırdık. An
nemin paraları bitmişti, ona al- 1 

dığımız altın saat, köstek, bir ı 
pırlanta yüzük, kravat i'inesi 
güveğilik elbiseleı·, yeni çama ~ 
~arlar, gömlekler hepsi ve her 
.. y! Üstelik ben de gebe k::ılm~ş
tım. İşte bu çocuğa gebe .. 

Ye.. Bundan sonra kadının 
ağlaması daha çok artı. Komi -
serin başı masaya dayalı iki dir
seğim in iizerinde \e avuçlarımın 
üzerinde kaldı: 

- Vay namussuz herif! 
(Devamı var) 

r--------" 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Seyyar satıclların 

vaziyeti ne 
olacak?. 

Şehirde. eşek bir nakil vasıta
sı olarak kullanılm::ıktan mene. 
dildi. Verilen haberlere göre, 
yakınde, at da ayni şekilde kal. 
dınlacakmış. lstan bul seyyar 
satıcısı ve esnafı ile şöhret bııl. 
muş bir büyük şehirdir. Adet 
itibarile bilmiyoruz, fakat. muh
telif ve türlü türlü eşya ve mad
deler satan bir çok seyyar satı
cılar ve i~ciler \'ardır ki, eşek 
ve attan istifade ederler. 
Şu nokta mühimdir: itiraf ede

lim ki, lstanbul §ehri yolları 
muntazam bir yer değildir. inişli 

yoku~lu, daracık yollar, bozuk 
kaldmmlar üzerinde eşek ve 
atın yerini tutacak bir nakil 
vasılnsı aca~a ne olabilir?. 

Bu hayvanları kaldırırken Lıu 
yüzden ekmek kazanmağa ~alı
şan, yardım \'e himayeye muh
taç binlerce vat andaşıo vaziye
tinin ne olaca~a acaba dü,ünül. 
müş müdür? 

Bu hayvanlardan, bir nakil 
vasıtası olarak, istifade eden 
seyyar satıcılar, daha çok uzak, 
yolsuz, kalduımısız mahalle ara
larında hayatlarını kazanmağ'a 
mecburdurlar. 

Biz ümit ediyoruz ki, bu ka· 
rar verilirken, hiç kimsenin za
rara girmiyeceği he!aba katıl
mış olsun, ve icabeden tedbirler 
düşünülsün •• 

Bir·mizin derdi 
derdi değil mi ? .. 

• hepimizin 



· yen parayı 

·nereye sarfedecekler? 
., 
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' Japonlar niçin hazırlanıyor ? 
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Yazan: Abdurrahman ş. 

Sevgilimle dansettimf 
Havvacığım: ı 

f 

l 
_______________________________ ...; ____ _ 

Hadiseler ya bir Japon - Çin har
bini, yahut bir Japon - Çin ittifakı
nı muhtemel gösteriyor... Nan. 
kin hükiimetinin güttüğü politika ı 

Aylar var ki sana mektup ya. 
zamadım. Darıldisen haklısın! 
Hele şimdi, sana yazdığım şu 
mektubu okuduğun zaman bana 
büsbütün kızacak ve «bilirim, bir 
derdin olduğu zaman bana mek -
tup yazarsın!• diyeceksin. Yine 
haklısın, yine haklısın, her za -
rnan haklısın. Ne yapayım. Ben, 
böyleyim işte, yalan söyliyecek 
değilim ya sana! Canım karde • 
şim, sen temiz kalplisin. Kızsan 
da yine çabuk barışırsın. Bili • 
rim, beni dinle: 

Adnanla nasıl seviştiğimizi, he
le onun beni, nasıl sevdiğini, na
sıl delice sevdiğini bilirsin ve 
yine Selimle nasıl nişnlandığı -

millileştirilecektir. Kapitalizm ru- J 
huna muhalif bir şekilde olarak 

rnıkyasta silahlanmasile göz önün· 
de bulundurduğu hedef, bugün de- 1 

ğilse yarın, elb~tc ki, Çin toprak
larıdır. Pekin h.1zırlanmaktadır fa
kat, Nankin de boş durlrulmakta -
riır. Ruslarla Almanlar arasında 
bir harp vukubulacak olursa, Rus
yanın meşgul bulunduğu bir sıra
da Çini arkadan vuracak Japon -
yadır. Binaenaleyh bu milyarlar, 
bu maksatla sar!edilmektedir. 

vergiler sistemi y<'ni bir reform al
tına konulacaktır. Yakacak mad -
delerle, hava ve deniz endüstrileri 
millileştiriltcek ve bu suretle zen
gin feodallerin h!ıkimiyetine niha
yet verilmiş olacaktır. 

mızı ve Adnaın bana: «Zararı 
yok Şadan, üzülme, senin saade
tin için her şeye tahammül ede
ceğim! • dediğini de bilirsin. 

· lşte o günden sonra aylar geç
ti. Uzun ve tesellisiz aylar. Ad
nanı görmi.iyordum artık! O 
benden kaçıyordu. 

Yapılacak bu inkılap sayesinde 
imparatorluğun bütün kara ve ha
va kuvvetleri modern bir ~<:kle ko
nulacaktır. Devlet müdafaao;ı için 
harcanacak para, be~ yılda 3 mil
yar yendir. Bu para ile Japonlar, 

-vi;;~;~i;·-.............. -.... ·-· _ Haklı idi. Esasen ertık bir
birbirimizi görmemiz doğru ol
mazdı. Fakat ben, bilmem ne -
den, hangi ümit, hangi boş hül -
ya ile onu, yoluma çıkacak ve se
lam verecek diye hergün bek -
ledim. 

konuştuk ve ayrıldık. 
Aradan yine heyecansız ıztı 

rap]~ günler geçti, ve hayra' 
geldı. Bayramın ikinci günü ~ 

Gazetecilik 
Kursu 

şanlım h:~~ b~: arkadaşının a 
şanına goturdu. Sokağa çıktı 

milli müdafaalarını kuvvetlen • 
dirdikten sonra, Asya içerilerinde 
ve büyük denizlerdeki adalard:ı. Gazetecinin vazifesi oku· 
genişleyip büyümek istemektedirler yucunun fikrini mUda· 
İktısadi zenginliklerle bankaları el- fee _!!~ktlr 

Fakat görünmedi, kaç defa 
uzaktan karışık bir gölgeyi ona 
benzettim de içim hopladı. Kaç 
gece onu rüyamda gördiim ve 
uyandığım zaman, paslanan du -
dak1anımı ısırırken yaşlı göz -
lerimi ystığıma sildim. Nihayet 
uzun ve tesellisiz aylardan son -
ra bir gün ona bir kitapçı dük
kanında rast geldim. Kalbim hız
lı hızlı atıyordu. Onun gözleri
ne baktım,sakindi. Elini uzattı, 
her zamanki gibi elimi avucu -
nun içine aldı ve ve yine eski o 
tatlı sesile: 

mız zaman heyecan içinde idi 
ona rast geleceğim ve beni ni 
şanlımla görecek diye! 

Nişan evine girdiğimiz zam 
geniş bir nefes aldım. Caz baş " 
ladı. Salon kalabalıktı. ÇiftlJ: 
birer birer dansa kalktılar. Fa" 
kat benim içimde bir sıkıntı 
vardı. Sebebini tayin edemiyor: 
dum. Nişanlım da beni dans" 
kaldırmıştı. Müziğin kıvr~ 
nağmelerine ayaklarımı uydur
rnağa çalışırken başım dönliyot 
içimden ağlamak geliyordtl· 
Başım nişanlımın omuzuna diif' 
müştü. Alnıma toplanan ağırlı
ğı dağıtmak için kaşlarımı ge~ 
rek başıcmı kaldırdığım zamaJI 
şaşırmış, dona kalmıştım: 

.Japon filosunun en kuvvetli cOz'Otamıarından biri 

Japonyada feodal bir kaç aile 
vardır ki, bu aileler, umum Japon 
arazisiniil dörtte üçüne sahiptir -
ler. Mütsüyi, Matsubişi gibi bir 
kaç ailenin eline geçen bu vasi 
toprakların kontrC1l ve işletme hak
kı bu bir kaç aileye münhasır ol

duLru için, Japon ordusunun silah
lanma ve mihtarizm siyasetine bu 
aileler uzun yıllardan beri mani 
olmıya çalışmışlardır. Maamafih 

ordu, uzun mücadelelerden ve ge
çenlerde yapılan kabine tebeddü
lünden sonra en nihayet silahlan
ma programını kabul ettirmiye mu
vaffak olmuştur. 

Geçen yıl, şubat ayı içinde Tok
yodaki karışıklıklar hep bu siliı.h
Janma meselesinden ileri gelmiştir. 
Silahlanma planını, hükumetten 
ayn olarak çalışan Japon erkanı
harbiyesi hazırlamıştır. Erkanı -

bırsızlnnmış ve partilerle Asked 
birlik arasında müthiş bir müca -
dele başlamış ve .senelerce devam 
eden bu mücadele geçenlerde A.!1-

keri Birliğin muvaffakıyetile ne -
ticeleruniştır. Şimdi Japonyada 5 

senelik plan mucibince silahlan -
ma işinin tatbikine başlanmıştır. 

Erkanıharbiye ile Amirallık, kabi
neden ayrı olarak taleplerini der
hal tatbike geçirebilecek müstakil 
birer hale getirileceklerdir. Bütün 
elektrik lstihsalatı devleUeştirilip 

!erinde bulunduran iş adamları ve 
Japonyadaki Mcnseyitu ve Sen -
kay partileri Japonyanın askeri si

Hihlanma planile, böyle muazzam 
bir paranın sarf edilmesine çok mü

manaat etmiye çalışmışlarsa da 

muvaffak olamamışlardır. Binae

naleyh, ısiliıhlanma işi bütün hızile 
devam etmektedir . Cumhuriyet 
ilanının 26 ncı yılını idrak eden 
Çinliler de, kendi topraklarının ü-. 
zerinde Japonlarla vukuu muhak
kak olan büyük muharebelere h11,
zırlanmaktadırlar. Çünkü tevessü 

etmek isleyen japonyanın böyle ieniş 

lıarbiye hazırladığı pH'ıru, ı:eçen 

sene Hokantta yapılan büyük ma
nevralar esnasında o zamanki baş- 1 

vekil Hirotiye vermiştir. Hiroti, 
kabinenin haberi olmadan Erkanı- ' 
harbiyenin hazırl<ıdığı ve Harbi -
ye Nazırı Graf Terauti'nin Erkanı- ı 

harbiye namına biz.zat verdiği si
lahlanma planını almış, kabinedeki 
:izalarını içtimaa davet ederek mü
zakereye başlamıştır. Fakat, plan, 
çok büyük ve ayrılması icabeden 
tahsisat Japon bütçesinin taşıya -
mıyacağı derecerlc aşkın olduğu 

için kabine, bu rnüşkül işe başla -
mavı tehir etmiştir. Fakat ordu, sa- Bir .Japon allesı mlSl!"flrlerını bOyıe kabL•I eder 

Avusturya matbuat oduı, mat. 
buat mensuplarına mabıus olmak 
üzere bir razetccilik kursu açmıya 
karar vermiştir. 

Propaganda ve neşir n:ıifeslni 
deruhte etmif olan raıetecilere bu 
kursta çok mühim konferanslar ve• 
rilecektir. Konf cransların hedefi, 
efkarıumumiyenin mümessili olan 
bir gazetecinin umumi bayattaki 
rolünü bildirmek ve en sallbiyet
tar ağızlardan burünün miibim si. 
yasi ve içtimat ctreyanlarını din· 
letmcktir • 

Bu konferansların en mühimleri 
ounlardır. 

"Avusturya vatan cephesi,. nia 
esasları, medent bir devlette mat .. 
buat ve propaganda, iÜnün iktısa .. 
di meseleleri. matbuatta harici me. 
ıelelere nasyonal ve enternas• 
yon al istihbarat işleri, matbuat 
hukuku, gazetecilik pratikleri, ga. 
:ıctecilik ve teknik. 

Matbuat odaıının kontrolü al
tında gibi bu kurs 15 Martı937 de 
hükümct namına söylenecek bir 
konferansla ıçılacaıktır. 

Hazırlanan listeye göre konfe· 
ranscı lar ar asında •Taymisnsahiple· 

rinden johan Waltcr ile Avusturyanın 
tenınmış profesörleri, gazetecilik 
aleminin mühim simaları ve iktı1'at 
prof esörlerı vardır. 

Viyana gazeteleri matbuat kur
ıu münascbttile neşrettikleri yazı· 

Jarda bilhassa ıunları yazmakta· 
dırlar: 

- Kurs; ıünün mühim meıele. 
Jeri üzerinde ıaıetecileri ir~at ede• 
cektir. Bu suretle ıenç gazeteciler, 
yeni neslin istedi~i şekilde neşri .. 
yat yaparak iÜnün, iktısadt siyaıi 
ve içtima[ meseleleri üzerinde tam 
ve modern vazif clerini yapacaklar 
ve okuyucunun fikrini müdafaa 
edeceklerdir, 

- - --

G
üyan'a sürülen 
Türk polisinin 
hakiki hatıraları: 11 

idam cezasından kurtulmuştum, 
on sene ağır hapis cezası verdiler 
h:yeti.ne ~cti~il.dim. Burası bü- Bey l"'l geldi. İyi bir zattı. Gü- olmamı ve müdiriyet tarafın -
yuk hır bına ıdı. Alt katta avlu- zel sözlerle beni teselliye ve dan tutulmuş avukata da haber 
nun sona ve .. mahkcm~ salonu - müteessir olmamamı temine ça- vermek için kendisini görece -
nun altına duşen demır parmak- lıştı. Yanımda meslekime men.. ğini ve beraetim için çalışıldı -
lıkları bir odaya kapatıldım. sup bir komiser gördüğüm için ğını söyliyerek gitti. 
Babam, oralarda dolaşıyordu. yalnız sevinmek değil adeta ce- Bulunduğum odada bir kaç 
İhsan Beyin geleceğini, merak saret bulmuştum. Muhakemem kişi daha vardı. Bir müddet ko-
etınememi söyledi. bitinceye kadar beni yalnız bı- nuştuktan sonra geceyi bir tah-

Zabit, asker ve sivil bir çok rakmamasını ve ara sıra uğra - ta sıra üzerinde, kah korkunç 
insanların girip çıktıkları bu ye- mac:ını rica ettim. Her zaman ve kah ümit verici, türlü ihti -
re alışmamış olduğum cihetle geleceğini, yemek, tütün ve ga- mal tesirile uyuyamamış olarak 
içime bir korku girmişti. Odanın zete gibi ihtiyaçlarımın dışan - geçirdim. 
her önünden geçeni bana geli - dan alınmasını jandarmalara Ertesi sabah İhsan Bey tek -
yor zannile toplanır, ürkeklik - tenbih ettiği, cihetle müsterih rar gelmişti. Getirdiği 28 şu • 
le karışık bir tereddüt yaşar - bat 332 tarihli polis kanununun 
dım. (•] Esaretten avdetimde Fatih bir tercümesini inzibat zabitine 

Bir kaç saat IOnra İhsan merkez memuru idi. verdi. Bana da, askerler üzeri· 

Güganda hlr ki/is• 6lnası -

ne sırf müdafaai nefs için silah 
çektiğimi ve kendimi bu suret-

le müdafaa edersem kurtulaca-

- Nasılsın, canımın içi, dedi. 
Kendimi zor zapt ettim. Se

sim titreyecek ve heyecanımı an
lıyacak diye ödüm kopuyordu. 

Yavaşça: 
- İyiyim dedim. 
O yine sordu: 
- Mes'ud musun? 
Sesim sert çıktı fakat dudak -

larım titriyordu, kalbim burku
luyordu: 

- Çok mes'udum, dedim. 
.......Qh, oh, - dedi o - Memnun 

oldum, senin saadetin henim sa
adctirndir. Nişanlım tanımıyo -
rum, amma her halde bir gün 
görürüm, değil mi? 

Nefesimi kestim. Zorla ona 
be11i etmeden yutkundum. Göz 
kapaklarımın altını dolduran 
yaşlar, akmasın diye bir iki sa
niye bövle durdum. Yaslarım 
akmadı ·amma, kendimi . daha 
fazla tutamadım ve ona kalbimi 
açtım: 

- Hayır -dedim-, nişanlımı 
görmeni istemiyorum. Beni o -
nunla beraber göreceksin diye, 
sokağa çıktığınız zaman içim 
cCızzz!» ediyor. Çünkü ne kadar 
üzüleceğini biliyorum, ben de 
çok üzülüyorum. 

- Hayır, - dedi o - üzülme. 
Senin için her şeye tahammül 
edeceğim. 

Sonra eskisi gibi bir az daha 

ğımı söyledi. 
İhsan Bey gittikten yarım sa

at sonra Furkuva adındaki Fran
sız avukat geldi. Bu zat, eskiden 
ayni mahkemenin müddeiumu
mi muavini iken askeri hiz -
met müddetini bitirdiği için 
terhis olunmuş, terhisi mütea
kıp ta Fransaya dönmemiş ve 
türkçeyi de iyi bildiği cihetle 
Bakırköyünde bir hususi yazı
hane açmağı tercih etmiş. Ken -
disini takdim ettikten sonra: 

- Müdiriyetçe size vekil ta -
yin edildim. Ailenizle de ayrıca 
görüşmüştüm. Müteessir olma-
manızı rica edeceğim. Beraeti -
niz için elimden geldiği kadar 
çalışacağıma namusum üzerine 
söz veririm. Şimdi vak'ayı ol -
duğu gibi naklediniz, dedi. 

Sözlerini dikkatle dinledim. 
Samimi görünen bir adama ben
ziyordu. Benziyordu ama avu
katım olan bu adam nihayet bir 
Fransızdı. Benim de Fransız 

askerlerini öldürdüğüm iddia 

Adnan karşımda idi! Salo .. 
nun kapısına dikilmiş bana ba
kıyordu. Kendimi toparladırO 
titreyen ayaklarıma zorla kuv" 
vet verdim, nişanlıma belli et " 
meden Adnana baktım ve hafif• 
çe güldüm, o olduğu gibi duru " 
yordu. Giilmüyordu. 

Niçin giilmediğini bilmiyor " 
dum. O dakikada kalbimin acı" 
sını anlıyordum. Fakat ben gü" 
lüyordum mütemadiyen gülü "' 
yordum. Çok sevdiği neş'ernle 
onun ıztırabını dağıtmağa çalı " 
şıyordum. Güldüm, ona baktırılt 
güldüm, güldüm, güldüm. Bel "' 
ki de herkes ona bakıp güldü .. 
ğümü anlıyordu. Fakat ben al" 
dırmıyordum ve mütemadiyen 
ona bakıp gülüyordum. 

Yalnız gülerken, onun hiÇ 
görmediği ve ancak nişanlımla 
bulunduğum zaman taktığım ıJoj 
şan yüzüğümü ona gösterme "' 
mek için sol elimin parmağını 

saklıyordum. Ben onu bO" 
şuna güldürmeğe çalıştıı:ıs 
fakat gülmedi. Benim içim kaO 
ağlarken ne oldu bilmiyorum, 
o birdenbire gülmeğe başladı. 
Hem de kahkahalarla. Fakat ba"' 
na bakmıyordu. Başka kızlarla, 

(Devamı 6 ncı savfad~-!11 

edildiğine göre müdafaam hak
kındaki hi.isnü niyetinden şü}r 
heye düşmemek kabil olmuyor
du. 

- Bilirsiniz ki, dedi, insan .. 
ların en mahrem dostları dok .. 
tarlarla avukatlardır. Onlardaıı 
hiç bir şey gizlenmemelidir ki, 
teşhis ve müdafaa yapılabilsin·• 

Hadisede saklanmağa değet 
bir nokta da yoktu. Anlattım ,,e 
Senegalli zencilerin belki tara -
fımdan öldürüldüğünü ve fakat 
bunun kendimi müdafaa kasdil' 
vaki olduğunu söyledim. 

Dediklerimi defterine not et
ti ve muhakeme gününden ev' 
vel yine geleceği vadile rnüs " 
terih olmamı tavsiye edip gitti· 

Akşama doğru yanıma ge~~~l 
jandarma müstantiğin istecliğ~ ... 
söyledi. Yüzbaşı üniformasın .. 
daki tahkikat hakimi vak'a}" 
sordu. Korsikalı yüzbaşı V ale1' 
söylediklerimi tekrarladım. fal 
la sıkmadı. Tahkikat ve ifade>" 

(Devamı var) 



Si NEMA .KADIN 
Con Kravfort mu, 

Yoksa Cin Harlov mu? 
Analar çocuklarını emzirmeğe 

çok dikkat etmelidirler ! 
Gözetilecek nokta: Hem ananın sıhhati ve rahatı hem 

çocuğun sıhhati ve rahah ••• Yavruyu 
emzi,-mek için ilk başta gözetilecek şeyler ... 

Birisi on sene çalışmış, öteki ilk filminde ayni payeye 
erişmiş iki yıldız arasında bir rekabet! 

Siz bunlardan 
Hangisini 
Tercih edersiniz 
Sinema ylldızı me· 

rakhları Con 
Kravfort diyorlar 
Cin mi, Con mı, Con mı, Cin 

mi? 
Kimleri kasd ettiğimizi anla

dınız. Yalnız Amerikanın değil, 
bütün dünyanın bir türlü vazgeç
mek istemcdiei iki Amerikalı 
artistden.... Yani Cin Harlov'la 
Con Kravford'tan ... 

Garbo, Hepbum, Marlen gibi 
artistlere herkes hayrandır. On
ları sinema sanatında bir dahi 
telakki ederler. Takdirleri hu -
dutsuzdur. Fakat Cinle Con'a 
herkes aşıktır. 

Bu iki küçük Amerikalıdan 
birisine benzeyen bir kadınla ev
lenebilmek, bir çok gençlerimi -
zin hayalini besleyen bir gıda -
dır. 

Bu iki kadın yine Amerikalı -
ların icad ettikleri Seksepil'e 
maliktirler. Her ikisi de fakir ai
Jeden yetişmişlerdir. Çocukluk
ları aşağı yukarı sefalet içinde 
geçmiştir. Yalnız bir !arklan var
sa bunlardan birisi sinemaya ha
yatını kazanmak için, ötekisi de 
bir kapris yüzünden girmişler -
ı:'fir. En nihayet isimleri bütün 
dünyaya duyulan birinci dere -
cede parlak bir yıldız olmuşlar -
dır. 

Con Kravf ord bundan üç se
ne evvel Holivudda Metro Gold
vin Mayer stüdyolarının krali -
çesi idi. Fakat bu mertebeye erit-
mek için de on sene çalışmış, ce
saretini, ümidini kırmamıştı. 
Hayatını geniş geniş kazanma -
ğa başlayınca da, çocukJuğun -
daki sefalet hatıralarını unut -
rnak için, bir taraftan çalışmak
la beraber. diğer taraf tan da ken
disini azami derecede eğlence -
ye vermişti. Dans edilen rnuh -
teşem salonlarda Joan'ı görme
mek mümkün değildi. Fakat ya
vaş yavaş sinemacılık kendisini., 
eğlence yerlerinden daha ziyade 
çekmeğe başladı. Zengin olmağa 
da mı karar verdi, nedir, eğlen -
ce yerlerinden ve eğlence arka
daşlarından yavaş yavaş uzak -
laşmağa başladı. 

Duglas Fairbanks'ın oğlu ile 
evlendi, 

İlk önce pek mes'ud geçen bu 

izdivaç hayatı gerçi çolC uzun 
sürmedi. Fakat hayatına daha zi
yade intizam verdi. 

Küçük Dug çok okumuş, çok 
gezmiş bir gençti, iyi tahsil ve 
terbiye görmüştü, güzel san'at -
]ara büyük alaka gösteriyordu. 
Evlendikten sonra karısı Con -

m hiç denecek seviyede olan ter
biyesine de ehemmiyet verme -
ğe başladı. Con'un diploma na -
mına çarliston şampiyonJuk 
danslarında kazandığı kupalar. 
dan başka bir şeyi yoktu. 

Con bira zokumağa ve hatta 
dilini düzeltmeğe çalıştı. Biraz 
İspanyolca, biraz Fransızca ve 
biraz da yün örmesini öğrendi. 

Fakat bu sakin hayatı bozan 
birisi ortaya çıktı: Cin Harlov. 

Cin daha ilk çevirdiği filimde 
bir:denbire şöhret kazanmıştı. 
aldığı haftalık da Con Krav -
ford'un aldığı paranın miktarını 
bulmuştu. Şimdi Metro Goldvin 
stüdyosunda kraliçeler ikileşmiş
ti. 

Gerçi hiç kavga etmediler. 
Çünkü konuşmuyorlardı. Eğer 
stüdyoda karşı karşıya gelirler
se, birbirlerini selamlamıyor1ar
dı. Fakat başkalan her ikisi
ni de birbirine rakip insanlar te
lakki ediyorlardı. 

Cin belki çekingen tabiatli ol
duğu için hiç sesini çıkarmıyor
du ve sonra stüdyoya yeni gel -
mişti. Binaenaleyh söz söylemek 
hakkı daha ziyade Con Krav -
forda düşüyordu. 

Öyle olduğu halde Con . birşey 
söylemedi. Birisi çevirdiği bir 
tek filimle, ötekisi on sene çalı
şarak ayni payeye varan iki ar
tisti düşününüz. 

Hususi hayatlarına gelince, 
Cin iki c~efa evlenmiş, iki defa 
boşanm 1~. üçi.incü defa evlen -
mek Hz~1... İkinci kocası ve 
Kravford 'un ahpaplarından o -

(.Deoemı 6 ııcı •ag/ada) 

Bir ana doğurduktan 36 ila 
60 saat sonra memelerinde meb-

. züJ süt hasıl olur. Fakat çocuğu 
süt gelsin diye o vakte kadar 
bekletmek doğru değildir. Ço -
cuk doğduktan sonra annesinin 
iki, üç saat istirahatini müte • 
akıp meme venneğe başlanır. 
Süt gelmesini beklemek çocuğu 
yorar. Yalnız memenin çocuğa 
verilmezden evvel ucunun biraz 
şekerli su ile ısladılması faydalı
dır. 

Annenin oturmuş olduğu 
halde çocuğunu emzirmesi diğer 
vaziyetlerden daha iyidir. Çün
kü diğer ha11erde çocuk bur -
nundan kolay nefes alamaz ve 
meme ememez. 

Bir anne bir emzirişte meme
lerinin ikisini de nöbetle kul
lanmalıdır. Birini bir defa, di • 
Aerini de başka bir defa için sak
lamamalıdır. Çünkü bir memenin 
havi olduğu südün miktarı ço -
cuğu tamamile beslemeğe kifa -
yet edemez. 

Çocuk nekatlar aut 
emme il 

Çocuğun emdiği südün mikta
rına gelince, arada cüz'i bir za -
man bırakarak sık sık meme ver
melidir, çocuğun kuvvetli ve iş
tihası nazan dikkate alınarak, 
her iki saatte bir emzirilmesi iyi
dir. Yalnız çocuk zayıf düştüğü 
ve yahut iştihası yerinde olduğu' 
halde bu fasılayı daha az bırak -
malıdır. Alelade zamanlarda as
gari fasıla bir buçuk ve azamt üç 
saat olmalıdır. 

Meme fasllası 
Çocuğun emdiği südün mikta

n doğduğunun ilk haftası pek 
tayin olunamaz. Her meme zama
nının 1 O ili 20 dakika kadar u
zamasında beis yoktur. F.ğer ço
cuk bir memeden ziyade süd em
miş bulunursa, ufak hıçkınklar
la -emdiğini dışanya çıkanr. Fa
kat bunun için endişeye mahal 
yoktur. 

Ancak istifra denilecelt alA -
metler görünür, pisliği yeşil çı ... 
kar, sancı ve ishal peyda olursa 
meme fası]asını.o uzatmalı veya 
meme müddetini azaltmalı ve bir 
doktora da haber vermelidir. 

muayyen olması çok faydalıdır. 

Hem annenin istirahati ve kuv -
veti muhafaza edilmiş, hem de 
çocuğun hazmi ve uykusu temin 
edilmiş olur. Onun için çocuk her 
ağladıkça sussun diye memeyi 
ağzına vermek iyi bir şey değil
dir. Çünkü çocuğun ağlaması her 
zaman onun aç olduğuna delalet 
etmez, belki konuşması ıibi bu • 
sus! bir halidir. 
Şu hale göre, çocuk doğduk -

tan sonra gündüz iki snat, gece 
dört saat olmak münasiptir. Da
ha sonraları gündüz1eri üç dört 
saatte bir, geceleyin de altı, yedi 
saatte bir verilebilirse çocuk ilk 
aylarda her meme emişinde 60 -
80 gram süt emer. Dört beş ay -
lıK olunca her memeden 250 gram 
süt emdiğine nazaran, 24 saatte 
1500 gram, yani bir buçuk kilo 
süt emmiş bulunur. 

Alnındaki kırı· 
tıkhklar 

'.Alındaki kırışıklıklan gider -

mek için bir çare vardır. Eğer 

kaşlarınızı çatmak adetiniz var
sa, alnınızdaki kırışıklıklar çoğa-

a;, 1>a1a., , • .,.ı.ıı· 

lır. Bunun için her sabah ıeniş 
bir sargıyı alnınıza sıkıca sannız. 
Bir müddet sonra ehemmiyetli 
bir fark hasıl olduiunu görecek
siniz. 

Herhalde meme zamanlannın Her ••bala 61r maH} 
11www ... '"''"H•tnmını""'"'"""'"'"-•--•••ıı--• .. w11-•ı1t111ı ... ,. ................. ,nı1tt•....,..-••-••u11-••-•-• 

Deniz altında bir lokanta 
Eski bir denizaltı gemisinde 

zevki safa geceleri 
Denizin dibinde, kalın pencerelerden balıkların 

geçişini seyrederek eğlenen insanlar var 

Falt.at ba~ı ,,.llgonerlerJı gatlarrntla dınl• lıtlntlı 
•Rl•nm•Jl tercih ıderler 

Amerikalılar, dünyada garip ve kantalardan birinin sahibi olan Cez 
acayıp işler yapmakla iştihar et - Laport namındaki zat, saffıharp ha-
mişlerdir. Şimdiye kadar her şe)i ricine çıkarılmış bir tahtelbahiri 
yapan Amerikalılar, yalnız deniz- Amerika hükumetinde satın al • 
lerin altında lokanta açarak it - Amerika hükumetinden sabn al -
letmemişlerdi. Şimdi bunu da yap- Iar ve tamir edilecek yerler var -
mışlar ve ıarabet rekorunu kır - m11, bunlar yapılmış, boyanmış v&> 
~lardır. Nevyorkta en lüb lo • her iki tarafına ıayet kalın ıeffaf 

camlar yerleştirilerek tahtelba • 
birin içi H.ıks ve modern bir lokan
ta haline konulmuştur. Tahtelha
hir lokantaya (Depend-es) namı 
verilm~tir. Şimdi bu denizaltı 

lokantası her akşam zengin Ame
rikalı müşterileri muayyen bir sa
atte içine almakta, her §eyi ta -
mam olduktan sonra da lokanta de

nizin dibine doğru batınaktadır. 

Amerika hükumetinin verdiği mu
saade ile, sahillerden bir kııo -
metre U"8khğa kadar açabilen 
tahtelbahir lokanta, deniz içırıde 

bir yerde durdurulduktan ı'>nra, 

yemekler, şampanyalar, içkiler ma
saların üzerine dizilmektedir. Ka
dınlı, erkekli zengin Amerikalılar 
bu yemek masasının etrafına di· 
zildikten sonra, ylyip, içiyorlar, 
eğleniyorlar ve şeffaf camlardan, 
denızin altındaki balıkları görerek 
valu1 geçiriyorlarmış ... 
Amerikalı bu ... Her çe§it nıbaf

lılı Gnda ara! .. 

' 



ıı. k .1 Okuyucularla uç omı a Baş başa 

• -Tramvaylar 
Makedonya komıta· Kaç yaşında ?. 

1 d 13 ı Kadıköyünde oturan Nuri İsmail el arı arasın a yı imzalı bir okuyucumuz yazıyor:. 
' c1stanbuı tramvaylarının cskı 
- 11 - oldu§undan bir zamanlar gazete

Fı le t B ı-rlıto•4ald hRa• ıoralclıluın Aep, ıııUor hlcçlıt. ga~uf, 0 0 
' • •- Han I• Ahmet/o/ ıi6i vicdı,,m• tlejıldl. 

ı.lcl 8Tı0'":.'f!' 1 "ı•ımoı~:-~aa6a •CM lcöglerdı açılan iur1lardo laocalılc y.,.ı ır,. nar ur ç .ı_ il' H Sabri 
tlı l: '1 I a oartlL Rıılm41, Efrld,,.,ıH mma "" ı:ua11 :o: 01ı.::.".:,09;,1..ııt1 -.,,,_ fÖrülmılclıdlr. Tralcıtı lcot111i11I, k 

.. ıMOWr AONfl mulllmlllct• •ıleltlrmlıtir. 

ankh molla bozuntusu •Kurtulacak mazlum tavırlı 
-~:ı:;... içine kendi elile at- vicdansız tipler, mahk~~ kaldia: 

lad tma acaba milletler arasından yeüşır» Y makla vicdenıaın az 1 rd 
biısetmemit mi idi ? . Ya:;az u~lı köy bekçisi de 

ler bahsetmişti. Fakat, sonra, ne 
oldu bilmiyorum. Gazetelerde sık 
ıık okuyoruz. Bir takım kazalar. 
oluyor. Bunların sebebi de, ek • 
•eriya, arabalann eski oluşudur. 
Benim hatınma şu fikir geliyor. 
Meselci bir çok vesaiti tıakliye, bil
hassa deniz nakil vasıtalarının 81k 
sık yaşı mevzuuba1ı.s oluyor. Ve es
ki nakil vasıtalannı şiddetle kad
To 1ıarici yapıyoruz. Fakat, acaba, 
tramvaylar için böyle bir !la§ kay
dı var-.. Hatırladığıma göre lstan
but sokaklannda 1328 tarihinde 
tramvay iş1emiye başlamı§tır. 

Eminim ki, §imdi i§liycn araba
ların mü7ıim bir kısmı o eski ara
balardı?'. Sonra., bir mesele var bu 
<ırabatar, her halde fabrikada mü
hendi.der tarafından yapılırken, 
muayyen bir kudrete, bir 1ıaemı 

istiabiye, bir ta1ıammiil derecesi • 
tıe göre fnşa edilmi§tir. Fakat a • 
zami 65 1/0lcu. taııyan lstanbul 
tramvay arabalarını o mühendis· 
le?', he?' halde 1ıayallerinden bile 
geçirmemi§terdir. Binaenaley~, . a
Tabalar, §Ü.pheriz muayyen va1etın~ 
den daha çabuk vıpranıyor, demek-
tir. 
.... SON TELGRAF- Okuyucttmu
zım fikirleri şayanı dikkattir. A • 
lakadarların dikkat gözüne k1JlJa • 

Ben, bütün.bu tehlikelere ; 1• böyle tiplerden biri olsa gerek •• 
Clen ve kimin ıçin atılmışı~ Çünkü, elindeki fenerle karan • 
liyetten anlamay~ ~ çom;z; lıklar içinden yol göstere göstere 
islAmiyetten dem~!" . ıyor u~. beni Ali ağanın odasına k~~ar 

Mukaddesatı çıgnenır~en. o ötürdükte nsonra şimendufer Tız. -

hukuku namına komıtecıle.. g w d k' tizanlara koşmuş .. '""""-111111"""""111"""""'"'"'""'-""'"11""'"' ~~arşı feryat ~en bir Türk ga- ~~ı:;;~a:lı~ ~~~koyun gibi beni ıı s 1 N E M A il 
zetecisi qliimlcrın ortasında ~ı: - illere teslim etmiştir .. 
pmırken görmek, acaba ne ıçın- Ben henüz yarım ~aat kad~r 
di? . uyuyabilmiştim. Ve oyle derın 

Bu suallerin cevabını. _vaktıl~. tatlı bir uykuya dalmıştım. 
büyük bir Türk gazetecısı çok gu- Odanın dışarısından knpı ve pen-
zel olarak vermiştir. Bizzat b~n cerel~ri zorlıyan ikl kişinin gü • 
de, doğup büyüdüğüm B~lgarıs- rültüsünü bir türlü işitemiyorum ... 
tanın Tuna boyu ve Delıo~·man Nihayet, kulaklarımın için~ acı ses: 
içlerile kooa Balkan eteklerı .. ve ler tırmalamıya b:ışladı. Bır adam: 
Plevne ovalarında 13 Y_Il suren Kalksana be, çabuk ol, haydi ... , 
gazetecilik kanını ~~ndi .. kanım • diye bağırıyordu... • 
dan sandığım tek, tuk böyle soy- Göz kapaklarım o derece agır -
suzlann, ciğerlerimden kan kus- !aşmış, yorgun vücudum o kadar 
duracak kötülüklerine maruz kal- mahmurlaşmış ki, aklımı başıma 
<lım. . bir türlü toplıyamıyorum, gözle • 

Şıpka köylerini patika, patı~a rim açılmıyor, yerimden kımılda-
dolaştım. Peştede ve Pomaklıgı namıyorum ... Yattığım yerden ne-
gezdim. Lofça köylerinde konfe- rede ve kimlerin yatağında bulun-
ranslar verdim, Vidinden Vama- duğumu hatırladım ve ancak on· 
ya kadar adım, adım bütün köy· dan sonradır ki, vurulan pencere· 
)ü1erin gözlerini, yalnız kalemle ye daha fazla dikkat etmiye başla-
değil, bizzat ayaklanna kadar gi- dım ... 
derek açmağa uğraştım. Pomak Tan yeri, henüz ağarmıya bq • 
kardeşlerimize Bulgar lisanile nu- lamıı, şapkasının önündeki güneş-
tuklar söyliyerek Türklüğün bil· liği pırıl pırıl parlıyan birisi pen-
yüklüğünü anlatmağa çalıştım. cerenin dışından cHaydi, daha bek-
Fakat, Pomak kardelerimizden letecek misin• diye bağırıyor ve 
gördüğüm sadakat ve sevgi ya .. çıkışıyordu ... Zor halle ayağa kalk-
nmda az çok mektep gönnuş tım ve kapıyı açtım... . 
Türk adlı kansız bir kaç kişinin - Ellerini yukarı kaldır, dedı • 
Cle komitelere casusluk ettikl~ ter. 
Ji~e. 13 yıl zarfında, bizzat şahit cKaldırmıya hacet yok, beni arı-
ve hedef oldum... yorsanız tstediğini zyer; ~t?1iye 

Çok acı olmakla birlikte itiraf hazırım, çünkü sız, resmı hukumet 
edip hakikati söylemek mecburi- memurlarısınız, ben komiteciler -
yetin<leyim ki, benim tecrübe ve den kaçıyorum, sizden kaçmıyo • 
gördüklerim çok acıdır. rum, dedim ... 

* - Hüviyet kağıdını çıkar. 
Türkcülü cereyanının ilk mür- - Yok, dedim ve ismimi söyle-

ıitlerinden olan İsmail Gaspris- dim .... 
ki merhum da, vaktile Kırımda - Öyle ise, derhal giyin, bi : 
Bahçesarayda çıkardığı (Tercü- zimle birlikte geleceksin, senı 
man) gazetesinde, acı tecrübele- kumandan bekliyor, çabuk olun, 
rine güvenerek çok güzel ve öz- dediler ... 
lü yazılar yazmıştır. Bir zaman • Beni alup götürdülerini Ali a· 
lar, Tercüman gazetesinin rah • ğaya haber etmeğe meydan ver • 
metli babamdan kalan eski nüs- mediler ..• İdam sehpasına götü • 
balarını karıştırırken, gözüme bir rülen bir mahktlma benziyor -
cümle ilişmişti. Bu ·cümlesinde dum. Başıma gelmesi muhtemel 
Gasprinski: Devamı var 

Kı., •lcı!, Balıarlılort.lı Tdrlc ~nçlırl, Balprlann (Yanak) Jlm
•aıtılc umlgıl/ulne dı aza olagorlar. Balıar genç/erile arlcaılaılılc ıd/. 

porlardı, /alCat. Jcomltıcllır bu arlcadaılıfa da mani oldular w Ti1rlc ıenp. 
wlnl azalcıaımıgo mıcbar ıiiilır. Ruimdı pri1lın pnçlır, Balıarı .. 
lanın mulatellf gerlerinclın, Sofgaıla gapılan (Yanak) Jlmnaıtlk ıınlt1kwlne lıliralc •lmlılırdi. Ön 11rada ortada oturan, Şamnala maall.111 
Bag RaAmltllr. Au ırudıı ılı etmlıtlr. Ankarada tlnl•t ... ..,,ı111tlne 
• plııınalcttıdır. 

( 5 inci aayf adan devam) 

lan Pol Bern nasıl olmuşsa ol • 
muş, bir gün evinde ölü olarak 
bulunmuş. Cin dehşetli bir dans 
müptelasıdır. Kahkahaları bol
dur. İçkiye düşkündür. Con bü
tün arzularına rağmen Cin'i bir 
türlü sevmiyor. 

Aradan aylar geçtikten sonra 
bir gün Con eskidenberi evlen· 
meği özlediği Franko Ton,la ev .. 
lendi. Bu izdivaçla Hollivudun 
aristokrat hayatına girdi. Haya
t nı bir çok sademelere karşı 
müdafaaya çalışıyordu. 

Bir taraftan kipiklerini uzatı
yor, bir taraftan da musiki öğ • 
reniyordu. Akşamları küçtik 
konserler veriliyordu. Fakat Cin 
de orada! Hani ismi üstünde, 
cin gibi bir şey! Bu Cin Franko 
ile beraber bir çok filmler çevirdi. 
Hatta Cin filimlerde kendisi· 
ne eş olarak Franko,nun veril .. 
mesini mukavelesine yazdırmış. 

Bu vaziyet karşı~ında Con ar· 
tık Cin'i hiç sevmez olmuştu. 
Bütün bunlara rağmen yhıe kav
ka ebnemişlerdi. 

Bu yaz Metro Goldvf n ıtüd-

yolarında iki filim birden çevri
liyordu. Biri Con Kravford'un 
ilk Çevirdiği tarihi filim idi. Ö -
teki filimi de Cin rakibesinin ko
cası ile birlikte çeviriyordu. 

Kravford dokuz aylık bal ayı 
seyahatinden sonra, tekrar ça • 
lışmağa başlamak üzere idi. Fa
kat sağdan soldan vaziyeti öğ .. 
renler artık nerede ise bir kıya
met kopacağını zan ediyorlardı. 

Fakat Cin hastalandı. Hatta 
bu yüzden filmini iyi çevirem_edi. 
Yorgun düşmüştü. Sık sık bayı
lıyordu. 

Bir gün tesadüfen Con da 
bavgınlık geçirmişti. Kendisini 
tedaviye koştular. Biraz geve • 
ze olduğu anlasılan hastabakıcı
lardan birisi Con Kravfor'da 
111nlan söyledi: 

- Demin Cin Harlov da ha • 
yıl;;ştı. Onu da iyi etmeğe ça • 
lıştım. Fakat bu kız kimsenin 
aklına gelmiyecek derecede has
tadır. Bir defa istirahat nedir bil
miyor. Sanki bir dakika dinlen
se, daha fena olacakmış gibi! 

Con cevap vermedi. Fakat 
düşünmeğe başlamıştı. . 

Hatta dUzeJdikten sonra, hır 

akşam saat 17,15 te işlerin pay
dos olduğu bir sırada, doğrudan 
doğruya rakibesinin locasına 
gitti. İçeri girdi: 

- Cin, dedi, hastalandığını -
zı haber aldım. Acaba size bir 
yardımım dokunabilir mi 

O zaman Cin Harlov kendisi· 
ni tutamadı, gözlerinden yaş 
geldi ve c hasmının• ellerini el • 
leriride buldu. " 

1 1
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Eski lstanbul batakhaneleri: J HiKAYE _ 
ı--(•D•ö•,d•u•-n•c•ü-sa•y•f•ad•a-dı•a•oa•m•)..... K U M A R • • 
kadınlarla dans ediyor, şakala .. :...----------- Yazan·: M. s. ÇAPAN 
şıyor ve gülüyordu. Onu başka-

- 11 -ları güldürüyordu. Derhal kal .. 
bimdeki temiz ıztırap yerine gu .. 
rurumun azameti kaim olmuş.. '' Bu 
tu. işi ancak ölüm temizler,, 

Birdenbire nişanlımla dan -
sa kalktım. Onun yanından ge
çerken kaşlnrımı çattım. Ye 
parmağımdaki yüzüğü ona gos
tererek •Oh olsun!» der gibi ba
şımı salladım. 

O ne yaptı bilir misin? 
Dudapını büktü, ve bir kah • 

kaha attı . 
İçim parça parça oluyordu. 

Elimden gelse idi onu dişlerimle 
didik didik ederdim o dakikada. 

Demek aldırmıyordu. Demek 
benim bütün o üzüntülerim 00.. 
şuna imiş! 

Arkasını çevirdi. Ve beş da .. 
kika kadar salonda görünmedi. 

Beş dakika sonra ev sahibi o-
lan delikanlı beni dansa kaldır· 
mıştı. O, nişanlımın yanında a
yakta duruyordu. Biz onların ya· 
nından geçerken benimle dan • 
eden delikanlı birdenbire dur • 
du ve ona 

- Adnan dedi. Gel sen de bi· 
raz dans et! 

Ve beni ACfnaın kollanna tes
lim etti. Nişanlım da dahil her· 
kes bize bakıyordu. Bir çok 

kimsler onu tanıyorlardı. 
Onunla dans ediyorduk. O 

konuşmuyordu. Benim içim Ur· 
periyordu. Ona: 

- Titreme, dedim, halbu ki 
ben titriyordum o cevap verme
di. Yalnız bir aralık cebinden çı
kardığı bir kağıt parçasını eli • 
me sıkıştırdL 

Dans biter bitmez nişanlım 
beni aldı derhal ev sahiplerine 
teşekkUr ettik ve evimize dön -
dük. 

İlk f şim gizli bir yerde onun 
kAğıdını okumak oldu. Fakat 
keşke okumaz olsaydım. Keşke 
o nişana gibnez olsaydım da 
gururum böyle parça parça ol .. 
masaydı; işte o kAğıd da yazılı o-
lan şey şu idi: 
••• Yal... Senin ;,;n Jefil. bu bay • 

ram. benim içini 
Duc!alın biiltülmuin. lra,lann çatrl • 

ma1tttl ... 
K<rf}ımtla: ıen müjtlesi, sona emr 

bir gftwtn. 

Buıün ben oynuyonan. Sıda"'ı 
ı ttnin "iç., in 

Y af ... Senin içi Jefil, bu bavram. 
beim içini 

* Seni /tayf,qtilimin buıün yıldönü •• 
müclür, 

latadim ki karıımJa döor1nlp af• 
lagag1111 

G özlerime 11a~lartlan lıaralar 
balla11ayım. 

Cörtlün ya, gülüyorum! Alla.malı 

günü müdür~ 
Serıi kaybettiğimin bugün yıldö • 

nümüdürl 
İşte sevgilimle ettiğim he • 

yecanh dansın sonu! 
Havva, şimdi ben her sabali 

-yatağımdan klkarken ve her ak
şam yatağımı girerken bir dua 
gibi bu mısraları tekrar ediyo • 
rum ve içim parça parça oluyor 
bunun zararı yok amma, guru • 
rum parça parça! 

Bunu nasıl tamir edeceğim, 
sen tecrübelisin bunu bana yaz, 
mektubunu dört gözle bekliyo • 
rum. Gözlerinden paslı dudak • 
lanmla öperim. • .• 

Şadan --·-... -............ _ ... _ ................. _,, .... .. 

nl1 (itı) 
BUGÜNÜN RADYOSU 

Ô~le neşriyatı: 
Saat 12,30 plAkla Türk muıikist, 

12,50 Havadis, 13, Beyoğlu Halk· 
evi gösterit kolu tarafından bir 
temsi~ 14 son. 
Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 Varyete müziki Am
basadörden naklen, 19, lQ konfe
rans Ordu aaylavı Selim Sırrı Tar• 
can ( ftalyada maarif }, 20 Mü
zeyyen ve arkadaşları tarafından 

Türk musikisi ve halk şarkılara, 
20,30 B. Ômer Rıza taraf andan 
arapça söylev, 20,45 Münir Nurel• 
tin ve arkadaşları tarafından Türk 
musıkisi ve halk prkılan, saat Ayan 
21,l5orkestra, 22,15 ajans vo borsa 
haberleri vo ertesi günün proAnmı, 
22,30 pl&kla ıololar, opera ve ope
ret parçalan. 23.00 aon. 

dedi, gitti, ba-
basını da, kardeşini de öldürdü 
Yalnız hırsız mıydı bunlar?. 
Kabadayı mıydı bunlar yalnı7.?. 
Hayır! ... 
Taamtil, alınlarına, bütün bu Rd· 

!Ardan başka bir de: 
Kumarbaz!.. 
Damgasını vurmuştu. 

Bunlar ça1arlar, çırparlar, so • 
yarlar, araklarlar, yandokla _ya~ar .. 
lar, fakat bu şekilde ele geçırdik • 
leri paraları harcamıya kıyamaz • 
lar, barbut kahvelerine can atar • 
!ardı. • 

Kumar itiyadı çok feci bir şey
dir. İtiyad, yava§. yavaş kronik bir 
şekil alır, 0 zaman felah bulmanın 
imkanı yoktur. 

Kumara alışan en namuslu a • 
damlar, hırsız olur. Kumar oynı • 
yan en dürüst insanlar, en ahlak
sız bir insan seviyesine iner. Ku
mar f pUlası yüzünden babasını,. a· 
nasını öldilren insanlar çok görül· 
müştür. MeselA, bunlardan biri de, 
Paskal adında bir rum bahçıvan • 
dır. 

Paskal, bazı arkadaşlarile, ak • 
şamcılık yaparken, söz arasında 
kumar bahsi açılır, oyun lafları e
dılirdi. Paskal, hayatında hiç ku • 
mar oynamamıştı. Hatıl, tavla, is
kambil nedir bilmezdi. Buna rağ • 
men, kumarla, bir kaç saat içinde 
çok para kazanmanın kabil olaca· 

· ğını söylemeleri nazarı dikkatini 
celbetmişti. Eşasen para &even btr 
adamdı. Haristl, zenginlikte gözü 
vardı. 

Bir kaç scaat içinde çok paraka
zanmak, bir kaç gün Jçinde zengin 
olmak, Paskalın hülyalarını silsli· 
yen ve çlçekliyen bir emel oldu. 

Ve bir gQn, baıı arkadqlarile, 
Galatada Arkadi sokağında acem 
Esadın Barbut kahvesine gitti. Ar· 
kadqları oynarken o seyretti. O -
yun sırasında işittiği: 

- 45 de rasto! .• 
- Seksen dokuz ardine! .. 
- 19 a ne gelirse!. 
- Elll birin biri önüne! 
Gibi llfiardan blrfey anlamı • 

yor, abdal, abdal seyrediyordu. 
Arkadqlarından biri teşvik etti: 
- Paskal, bir kaç zar da sen ati 
- Nasıl oynanır, bilmiyorum 

kır.. 

- Biz öğretiriz sana canım! .• 
Cebinden yarım İngiliz lirası c:ı• 

kardı, teball.:ıya verdi, sıra gel • 
dikçe oynamıya, posta çıkmıya bag
ladı. Kazanan, kaybeden sayıları, 

zarları arkadaşlan söylüyorlardı. 

Oynadı, o gün iki saat kadar zar 
salladı. Ve yarım İngilizle: 

- Altı .Osmanlı altını, kazan • 
dı! ••• 

Paraları cebine indirdi, evine 
döndü. 

Bütün gece, rüyasında barbut 
kahvesini gördil. Zarlarla uğraştL 
Sabahleyin, bostanda, bel beller,· 
ken, acem Esadın kahvesinde dö • 
nen yüzlerce lira, gözünün ;; • 
nünde yaldızlı bir geçid resmi yap
mıya başladı. 

Çalışamadı, beli attı elinden .•• 
Soluğu yine Arkadl sokağında al· 
dı. Şeytan, sonradan canına oku • 
mak için o gün de kazandırdı. 
(Sota) bir hafta sürdü. Ve ar • 
kasından (terso) bqladı. Kazan • 
dıklarını geri verdi, buna kendi 
paraları da karıştı, kemerlerindeki 
mccidiyeler, altınlar birer, birer 
başka ceplere geçil, gitti, yabancı 
ellerde: 

- Deve! 
Olmıya başladı. 

Ve bir gün Paskal on parasız 
kaldı. 

Cebinde, kemerinde bir metelik 
bile kalmadı. Üstelik borçlanmıya 
başladı. 

Aliden aldı. 
Osmanı dolandırdı. 
Babasının cebinden çaldı, karde

şinin k~sesinden arakladı, evdeki 
hahları sattı, fotoğrafı rehin kov
du, işini ihmal etti, bahçıvanlığı 

bıraktL 

Hırsız oldu; 
Dolandırıcı oldu. 
Kumar oynamak için, para bu • 

Iacak yer kalmayınca aklına 

bir çare geldi. Geçen yıl anası öl
mils babasile, kardeşine ve kenii--' 
sine bir ev bırakmıştL Kendi his-
sesini satmakla paraya kavuşabl -
lirdi. 

Kamer gdzt1ntl1tt 6a6osını " lc.or
dııl1tl lldl.r•rt. Unplı Pa•lc11I 

Fikrini babasile kardeşine açtı
ğı zaman, aldığı cevap şu oldu: 

_Böyle şey olmaz! ... 
Kavga, gürültü, bir türlü kan ... 

dıramadı kardcşile babasını ... Fa • 
kat kumar oynamak için para la
zımdı ona... Bir kaç gün barbut 
kahvesine gidemeyince, büsbütün 
asabı bozuldu, gözleri karardı. V ~ 
hemen karar verdi: 

Bu işi ancak ölüm temizlerdi. 
Babasını öldürmek lazımdı, karde-. 
ştnt de beraber ... 

.... " ...................... . 
···ıa'9 ;ılının temmuz ayı ... Gün • 
Ierden salı. Yatsı ezanından iki sa
at sonra, Paskal, babasile kardeşi
nin oturduğu, Küçüklangada 157 

numaralı eve geldi, bahçe duvarın
dan içeri girdi. Yavaş yavaş baba· 
sının yattığı odaya yaklaştı. Usul
ca kapıyı açtı, yatağa yaklaştı, e
linde tuttuğu büyük bir bıçağı kal-

bine sapladı, sonra yorganı başına 
örterek göğsüne oturdu. Zavallı a
dam: 

- Gık! 
Bile dememiş, hemen ölmüştü. 
Paskal, on dakika babasının göK-

sünde oturdu, sonra yorganı açtı, 
cesedi dikkatle muaye~ etti, ~.öl
düğüne kanaat getirdikten sonra, 
yine yorganı üstüne örttü, bura • 
dan kardeşinin odasına girdi. Onu 
da tıpkı babası gibi: 

Öldürdü! ... 
Göğsünde oturdu onun da!.. 
Paskal, kumar yüzünden baba-

sını ve kardeşini bıçaklamış: 
- Katil! ... 
Olmuştu. 

* 
... 

Barbut yerlerinde kavga, gü 
rültü, dövüşme de olurdu. Fakat bu 
çabuk bastırılır, dükkAncı hemen 
işi kapatır, kavgayı halleder, söz 
geçirdiğini döver, hattA bıçaklardı. 
DilkkAncı kimdi? .. 
Ne hakla adam dövebilirdi? .. 
On beş yirmi kişiyi bir nraya 

toplayıp vergi toplar gibi, nasıl 

cmano, alıyordu? .. 
Eski barbutçuların bir çoğu ı;ö

zn pek, ipten kazıktan kurtu~t'i• 
hapishanelerde yatmış, kuma!' v, 
hovardalık ilemlerinde kabıriayı 
olarak f(>hret kazanmış insanlar • 
dL Bunun için, dükkanına e~ıeıı 
sabıkalılar Ondan korkar, bazlla
n da hatır sayarlardı. 

istibdat devrinde, hattA meşru • 
tf yette bu gibilerin sayısı epevlre 
idi. Bazılan, Fehim (paşa) nın, 

kapa sakal Mehmet (paşa) nın bü
yük ve küçük Tahir (paşa) lan11, 
zabtfye nazırının adamlarını.ı, si.· 
§Orlarının, tüfekçilerin himayesi • 
le yaşarlar, ulu orta barbut ov1ta • 
tırlar, fasulye yazarlardı Barbu~ 

çular, gördükleri bu himayey~ kar· 
şı. bu güruha, bunların yamakla • 
rma haftalık verirlerdi. Z-:ıbıt.ı, 
bazı hırsızlık, yankesicilik vak'a-

lannın faillerini bulamayınca, bl • 
tirimcilere müracaat eder, onuu· ia 
24 saat içinde, bunlan bulur, il" · 
lise teslim ederdi. O devirlerde, bi· 
tirimcller, bir nevi husus! zabıta 

hizmeti de görürdü. Ve bunıın 

için, dükklnlarında adam döl:er • 
ler, bıçaklarlar, polis bunlara: 

- Kaşının üstilrıde gözün var! 
Bile demezdi. 

(Arkası 1·ur) 



----

Spor Kurumundaki iki --~ ............ ha
. i sebepler· anlamak rektir 

Türk efkin umumiyesinin bu Kurumu edenler-
den bir değil, bır çOk suaDer sormağ'a balda var 

"Otorfte keHm ... nln bizde ne R18nap pldfllal asak, 
biç le ··- ol188~k 1 

· Bir kaç güncti1r ıazeteler fııt • 
bol federasyonu reisi Sedat Ra • 
zamn istifa ettilinl veyahut ot • 
met Jbere bulunduğunu yazı.yat • 
lar. 

Jflha)'et; dünJdl gazeteler fut • 
bol fedlll..,anu reisi Sedaı Rnıa • 
mn mlDt t6Die oYanJarmm ten • 
dine ~ la8 edildiiinl 
Diri lllreftk karlyyetle istifa et • 
tiJinl na etmif bulunuyorlar. 

Demek bir • ., zarfında iki tstl
fa ne lmJıla§mıl bulunu.yon& 

Eski fttbo1 feclen810DU ıeJsl 
Hamdi Em1n tatifa ecleU c1ah~ 1dr 
ay olmadı. Bu arbdat lstffasmuı 
aebeplerlnl bazı idari mtıdahale ve 
teklsül yl\zilnden ileri geldll•ul lo 
Hd ettill zaman, çor kurumu ıner
Jrezi bu arkadaşın .etkin umum.iye 
~vaki ilAut w ~ 
tlDl lrıeBdi liUDJD8 ft Jlriiflllide 
uyptı bir sitil De reddemd.-ı. 
Şimdi g&rilyorm ki; Sedat Rua

mn tstifasmda RJ1D llamdl Bini
nin iltifatına tema eden lfr 
ftl'. 

Spor ıtunmm. acaba Sedat Rı· 
zanuı istifasının sebeplerlni de ay
m sitil - ifade ile reci ve nan e
debilecek .mi? Eter, hakikaten ~ 
clat Rızanın lltifau tueteleriD raz-
dıft albl - - bu .istifa da doi
ıu klumıfona bfltia TürJriye ..-.:: 
denlerdelı samfmt bir delfl, battl 
bir çok sualler sormaya baklan 
bulduiunll' bbul etmelidir. 

Son apumlarda Spor Kurumu oe 
tarfte diye 6nüne geleni 'budu • 

JOf· 

fe&1 
tökJere ~<MlllS'.lll• 

iiği uman hepimiz bu amdapn 
federasybn riyasetine gelmesini ay
nı le'\'tnçJe brfl]amı§tık. Fakat; 
bu mtijdeleyid UAnın daha mirek
kebi kurartıadan bu arkiadlşm yı· 
me bir otorite meselesi yüıünden 
ortadan kaybolmasına bllriıem ne 
aılnl vermelidir! 

Polls roınanı: f .1 

Yezen: 

Spot~ 1nı berekftlerile 
Türk sporunA llllhat rapmak nl· 
ptinde ise yanılıyor ••• Bizler. za. 
ten bet on kişiden ibaretiz. bun
ları da danltıp bir tarafa çektik • 
ten aoara kimle il )'apmlf bulu • 
naak! 

Karanlıkta bır ı 

......... ,.. 

za 
--------------- -.... 

Müpd p1ıamıı 1ç1ac1e· ~ l8Ç 
buldu. Garsonu çalınJ'ak Cledl ki: 

- Bari IMmlan ayn tabakta ~ 
t1taentz cıe, lımes DtecUll Jıa.Ju .., 

Çecullbul ........ ,. 
Genç Atık çocuğu kand~ 

ulrapyordu: 
- Alanuı UÇJndao baaa.Jalr tel 
~ llD& Jlnbl lanı 
var. 

- ,,,. .... .-ı •'" ... 
*idto hm. Keıa61M.-,_., .,,..,,,.11. lgle ttltllnls o1 .... •1 

ve Arse Sekullç'e iyi bir fikir ve. 
rebilecek olan bu mektubu aynen 
~iyoruZ: 

- E\ılillk llemlndeu memnun 

~ " - Kuı1 olaca,kt tık ~ ı.n 
.&ylerdim, o dtnlerdL 8ollnllri o 
l&Jlemıye Mf1ads. ben dilaliJftm. 
Şimdi adılm, lkin)lı de JÖJ~ • m,......,...,.,. 

.... . 11ut18*t 
'!'ahar ,... ,...._ hutaJan.. 

llU§tı. Qinti1 llliede bir dda ha .. 
mama liderdi Doktor mua,ene • 
ti. Oo tıp l>mJo ., ... _ • ...,,, 
etıL Hata ~Qe doktcda ~ 
.. baktı: 

- Aman ~. cled1, bu huta-
hk 00 ilci-· mı IDrecek! ..... 

Kadaa -- ile t......,.: 
- o.e1ı1a Jdbıkll ....... 

naad muhafa• edlecelble dair .. 
fıkra var, okudwı mııt 

- Evet amma, l8D& net Senka 
kib'klil manton 7ok klT,. 

- Ben de saten lenln bu aokta-
'P. ...,,. oelbelımelr 

~lldbduı~ 
lar: 
- c....... aı1alr ,...,, .. 
- 1*'t aydietml Jlldlor. 
- Vah zavaDı, Jdm btUr ne bo 

darJca'Ulmattur • 
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BUGÜNÜN RADYOSU 

Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 p1Ak1a Türk musikisi, 

12,50 Havadi.!, 13, Beyoğlu Halk· 
evi göslerit kolu tarafından bir 
temsil, 14 son. 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 Varyete müziki Am· 
basadördcn naklen, 19, ıo konfe· 
rans Ordu aaylavı Selim Sırrı Tar· 
can ( ltalyada maarif ), 20 Mü· 
zeyycn ve arkadaş'ap tarafından 

Türk musikisi ve halk prkılan, 
20,30 B. Ômer R11a tarafından 
arapça söylev, 20,45 Münir Nurel· 
tin ve arkadaşlan tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıl ırı, saat ayan 
21,15orkcstra, 22,15 aians ve borsa 
haberleri ve ertesi günün proğramı, 
22,30 plakla !ololar, opera ve ope· 
ret p'lrçaları, 23,00 son. 

14 • 3 • 1937 "'~"&ut 8t11diqni 

. . . . 
• . ' ~.. • ıı- .,. ..... . . ........ . ~? ,.,,,,.._. .. '::.. ' . 

Sigara da içseniz 

RADYO.LiN 
Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerini· 
zin daima temiz, daima beyaz, daima 
sağlam kalacağına emin olabilirsiniz 

R 
A 
D 
y 

R 
A 
D 
y 

Pazar günü $ıhirTiya!rosu o 
r~~::~. •;;.~ı ~!o llllllJllllllll o 

.L ~.:~~:t::.. 11 ıuıı ·~ 
tcin.çev!::k,çcye lllllllll ·ı ı ·. 

Halit Fahri * N 
f ranaız tiyatrosu operel 

kısmı 

14. 3. 1937 Pazar rünü 

Akşarul sa.at 20,30 da 
DELi DOLU 

Yazan: Ekrem Reşit 

Müzik: Cemal Reşit 

P azar gündüz 15,30 da Matine 

Dr. Hafız Camel 

Diş macunlarını,. en tesirli ve en neflsidir 

" • 'l jlo 'l 

lstanbul Defterdarhğından: 
Cinns ve mevkii Muhlmmeo 

Tophanede eski Topçular yeni Necatibey cd· 
de Askeri dikim evi altında 39e No:lı dükkan: 
Galatadadıı Sultan Beyazıt mahallesinin Kara 
Mu!tafapaşa caddesinde Galata gümrüğü kar• 
~· ında ve Tütün inhisar idaresinin işgalindeki 

kirası 

Lira 

42 

Kira 
müddeti 

2 yıl 

bına altında 197 No.lı dükkan: 198 2 " 

-

I 

.. 
' 

.. 
" I 

I 
,,. 

•' 

' 
. ,,, ,, 
• ,, 

1' I 
.. ' I 

71 

~· 1 -: --s ---• 

~ !! ~ - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -~ 
1 ; A r~ : : :':. = = 
c.: - - : : ...... - .. . .. - - - - -e--~- .. - :: - -- ':. : ; • -:= ~~ 

(LOI~AN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı hususi kabınesınde hasta • 

)arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günle; i sabah c9.5 - 12> saatleri ha-

Yukarıda cina ve mevkileri gösterilen dükkAnlar hizalarındaki .kira 
ve müddetler üzerinden açık arttırma usulile ayrı ayrı kiraya verilecek• 
tir. isteklilerin ve tediye şeraitini ötrcnmck aistiyenlerin 29·3-937 pazar• 
tesi günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçalarile Milli Emlak Müdür· 
lüğünde toplanan komi,yona gelmeleri . • M. (1428) 

----------------~-------------------------------------------------------
kiki fıkarayu mahsustur. Muayene

hane ve ev te:('fon: 22398. Kışlık l ı 
telefon : 21044. 

ir- ADEMi iKTiDAR 
Okul Kızı 

Okul Kızlarının yıllardır bekle. 

dikleri biricik kız mecmua51 
l Nisanda çıkıyor 

Dans profesörü 
Parisin 1937 senesinin 

yeni dans flgürlerlni 
öğrenmek isteyenlere 

müjde 
Beyoğlu istiklal cadde-si Türkuaz 

dans dershanc!inde Kemal Sami 

Bayere müracaat. Hergün sabah 

ondan akşam dokuza kadar ders

hanesi talebelerine açıktır. 

ANKARA 
Mekteplileri ne 

Kitap ve defterleri
nizi en iyi şeraitle Ma
arif vekaleti karşısında~ 

AKBA kitap evinden 
tedarik edebilirsiniz.İz 
dihama mahal kalma .. 
mak üzere şimdiden 
kitaplarınızı ahnız. Te· " 
lef on 3377 
--~~~~~~~~----

1356 Hicri 
Muharrem 

1 

1353 Ru~ 
Mart 

1 
Yıl 1937, Ay 3, Gün 73, Kaaım 127 

14 Mart 
Pazar 

Vakitler Vaaati Eıani 

sa. r', sa. d. 

Güne~ 6 15 ı~ 02 
Ôğle 12 24 6 10 
lkindi 15 43 9 30 
Akşam 18 ı..; 12 00 
Yatsı 19 43 1 30 
imsak 4 3fi 10 23 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keş1de 11 - Nisan -1937 dedir. 

~üyü~ 2 liradır. 
ıkramıye • 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle ( 50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır .. 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • N 1 S A N • 

937 gUnU ak,amına kadar biletini 
deği,tirmlt ~ulunmahdar. 

Bu tarihten sonra bllet Uze. 
rlndeki hakkı sakıt olur.. ~ll 

Keşif bedeli 7896 lira 4 7 kuruş 

tlıiriyet abidesi ilerisinde yapılac~k çöp istasyonlan yollarında 

kiıllanılacak kum ve taşa aid açık eksiltme 2>3.937 Per;?:mb~ 
gününe talik cdildigi ilan olunur. "B,, ''1433,, 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Ca~aloğlu Nuruosmaniye cad. 

. Cağalo~lu No. 30 (Eczanesi 
yanında) Te cfon. 22566 

.................... 
1 . Dahiliye mütehassısı 

Dr. Ali Rıza Sağlar 

-İstanbul İkinci lcra Memurıu . ı 
ğundan : · 

Paraya çevrılmcsıne karar vcrı · 1 
len muhtelif masa ve saııdaly~ 

gramofon vesaire 18,'3/937 tari • 

hine tesadüf eden Peı şembe günii 

saat 14 de İstanbul Sandal b~r.eş. 
Beşiktaş Tramvay Durak 

Hastalarını hergün öQ'leden 
soora kabul t>dc:-. 

teninde hazır bulun'icak mernun.& 

1
1 

tarafından satılacağı ilan olunur. 
__________ .. (936/~1)73) 

ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

• 

Tabletleri •Her eczanede ereyınız.(Poste kutusu 1255 Hormobln) J 
o 

BIRE, 
· ıooo 

TARLADIR 

-·"'-

.. 
h --_.Af, ... - - J ı~ıL ı 

, •J.I. ~ ·~""-' lM 

~au.oı ve Umuıni neşrıy.ıh iu.ıre edeıı Baş nutı4rrır 

E. izzet 
Bası'.d ıtı yer: Ma baai Ebüutya 


