
HAŞARAT UYANMADAN 
iLE YUVALARINI TAHRiB EDiNiz 

Geçen sene gibi bu sene de • inek e fetlne ve hUcumuna ve h•t•ratın l•till•ına maruz kalmamak için ,ımdiden FAYDA ve pompaalle yuvalar1nı temızıejı111' 

1 - 180 22 / Mart/ 1937 Pazartesi 

181 - 365 23 Salı 

366 - 550 24 Çarşamba 

551 - 725 25 Perşembe 

726 - 858 26 Cuma 

Belediyeden aylık alan emekli ve öksüzl~rin Mart. 1937 üç aylık ma. 

aşları yukarıda yaıılı rünlerde aylık cüzdanlarındaki tedile stra sayıla· 

rma ıöre Ziraat Bankasından verilecektir. · Aylık sahiplerinin müracaat• 
alara ilan olunur. ( 1S25) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen kıymet: 

Vra Kuru$ 

.Büyükçar~ : Karamanh otlu sokak eski 33.35 yeni 33.35 1400 00 

216 
Sayılı dükkanın tamamı. 

Beyoflu : Kurtuluş Yokuş başı sokak eski 17 yeni 19. 

1998 
sayılı hanenin altıda iki hissesi. 

. Eminönü : Hacı Mustafa Taşçılar sokağı eski 205 yeni 
---------~~- 11 sayılı dükklnm 2400 de 468 hissesi. 

Büyükdere : Kalyere elmada~t sokak eski 6,6 mükerrer Akba mUessese leri 
Ankarada her dilden kitap, ga

zete, mecmua ve lcırlasıyeyi ucuz 

olarak AKBA müessesesinde 

bulabi:irsiniz. Her dilde kitap, 

mecmua siparişi kabul edilir. 

lstanl:ul gazeteleri için ilan ka. 

bul, abone kaydedilir. Undervodd 

yazı ve hesap mRkinelerinin An· 
kara acen esi. Parker dolma 

kalemlerinin Ankarada satış ye·ı 
ridir. Telefon : 3'~77 -Dans ,._profesôrii 

8-2 yeni 6,8,10,12,14,2 sayılı 973 metre mu· 
rabbaı 61 

1desim~lrelik arsanın tamamı. 
Beyotru : Tatavla mahallesi ~ka sok~ğt eski 3d yeni 

17 sayılı 106 metre murabbat 42 desimetre
lik arsanm tamamı. 

MercaQ : Kürkçü hanı ikinci kat eski yeni 10 sayılı 
odanın tamamı. 

Baktrköy : Kartaltapc Aksu mısır tarlalart mevkii eski 
4·4/J, 2, 3, 33 yeni 33-34·35 sayılı iki oda 
iki ahırı olan 689 metre murabbaı 47 desi· 
metrelik arsanın 360 da 45 hissesi!e 29875 
metre murabbat 54 desimetrelik tarlanın 360 
da 12 hisseleri. 

Beyo~lu : Kaınerhatun Çukur sokak eski 27 yeni 43 
sayılı hanenin yarı hissesi. 

Büyükçarş•: Çuhacı hanı ikinci kat eski yeni 32 sayılı 
oda tamamı. 

Üsküdar : Selami Ali Andonaki sokak eski 21 yeni 31 
sayılı hanenin tamamı. 

974 

79 

350 

1076 

720 

250 

300 
P e rlsin 1~37 ·senesinin 
y eni dans figUrlerlni 
öArenmek isteyenlere 

m üjde 
Kandilli : Kilise sokağında eski 17-19 yeni 9-ll sa. 

yılı hane ve dükkanın sekiıde bir hissesi. 
75 

Bevoğlu 1stiklfl, caddesi Türkuaz 
dans dershanesinde Kemal Sanıi 
Bayerc müracaat. Hergün sabah •. 
ondan ftl<şam dokuza kadar ders-

Tophane : Bat·azid mahalle!inin Cerrah Mustafa Paş~ 

hane!iİ taleb('lcrine açıktır. · Fatih 

iiiiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 1 
-

sokağında eski S. 10 ye,!li 8 sayılı hane ve 
dükk:Anıb 140 da 47 hi•seısi. 

\ Hüsrev paşa mahallesinin Hacı Üvey sokatı 
eski 1 yeni 9,9· J sayth mukaddema kulübe 

672 

668 

Denizyolları elyevm 6689 metre murabbaı 20 desimetrelik Daktilo aranıyor ••- ••••••••••• 
bostanın 1 ıo de 24 hissesi. Büyük Şmıth Prcmier makine - 1 

l Ş l, ETME S t 
Acenteleri: Karaköy· KöP:
rüba.şı Tel. 42362 - Sirke ci 

Mühürdarzade 

Yukarıda yazılı gayri menkulleri 16.4. Ç37 Cuma günü saat 14 de Göz Hekimi sinae eski harflerle yazılmış cde-
kadar plZarlıkla salılacaklardır. Sdttş bedeline iıtikrazı dahili ve % 5 D ş·· k .. E I bi eserleri yeni harflerle çabuk ve 

, faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini r. U FU r an yanlışsız çevirecek bir daktilo ba-
.,akti muayyenindcn evvel yatırarak haftanın Salı ve Cuma günleri saat CağaloA"lu Nuruosmaniye cad. yan aranıyor. İsteyenler her gün 
14 de Defterdarlık Milli Em14k Müdürlüğünde müteşekkil satı~ komis· CaA"aloğlu Na. 30 (Eczanesi öğleden sonra ga~etemizin id:ıre 

Dahiliye ıuütehJs,.ısı 

Dr. Ali Rıza Sağla 

..... Han rieJ : 22740 --· 

Trabzon pos-
taları 

· atla (F) (1543) yanında) Te"efon. 22566 yonuna muraca rı. müclürliığüne müracaat etsinler. 

ııiF.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~fTII ------------------------·-ç_a_ıı_şm_a_y_e_ri_B_e_)_'o_ğ_ıu_n_d_a_d_ır_. __________________________ ._. 

1 I Türk Hava Kurumu 

Beşiktaş Tramvay Durak 
Haı.talaranı her.gun öğleden 

:,onra kabul f'dcr . 

Paıar, Salı 12 de· · 

Perşembe 16 da 

lzmir sür'at pos-
tası 

Cumartesi 15 de 

Mersinpostaları 
Salı, Perşembe 10 da 

kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

İzmit 

Mudanya 

·Cumartesi, Çar• 

şanıöa 18 de 
· Pazar, Salt 

Pc r ş em be 
9.30 da 

·Pazar, Salı, 

Perşembe, Cn• 
nıa 8,30 dl! 

Bandırma · Pazartesi, Salı, 
Çarşamba, Per• 
şembe,Cumartesi 

20 de 
Karabiga · Salı, Cuma 19 da 
Ayvalık ·Salı, Cuma 19 da 

lmroz • Pazar 9 da 

BOY OK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ı ncı keşide 11 - Nisan -1937 dedir. 

~üyü~ 200 OOOiradır. 
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 
deiittlrmlt bulunmahd1r. 

Bu tarihten sonra bilet Uze
rlndekl hakkı sakıt olur .. 

1 
Trabzon ve Mersin 1 

-

Postalarına kalkış günle. !il••••••••••••- Afyon Karahisar İc'"a Memur -

K 1 k T 1 luğundan: ri yi'ık alınmaz. "1545, • ••t•• ) ra J U 00 Afyon Turunç: hanında Niğdeli 

1 D Halilin Af ?<·on İstasyonı.mda 4283 - lstanbul 3 uncü Icra Memurlu-
ğundan: epOSU sicil No: lu kondoktör Şabanda se-

neUe alacağı olan on altı liranın 
tain.ili hakkımla icraca yaptığı ta
kip üzerina borçlu Şabnnın halen 
m:ıhalli ikflmetinin me,hul bulun
duğu ödeme emrindeki mübaşirin 

Rehinin paraya çevrilmesi yo .

1
. Arapcami Kürkcu kapı Alaca 

lu ile satı~ına karar verilen Fatih- Mescit 17 Sadıkıye Deposudur. 
te Sofular hamamı eşyasının · işbu Galata Köprü başt Benzinci Ali 
ayın 937 Mart 23 üncü Salı günü Rizaya müracaat. 

saa~ 11 den itibaren 12 ye kadar ilk ·~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!! 
açık arttırma suretile satılacağın· 
dan isteklilerin mezkur mahalde 
bulunacak memuruna müracaat • 
ları lü ·• mu iliın olumır. 

F 
kirr. · 

Sı:.ı.· 

Suıh t Hukuk Ha-
• "n: 

. w..:.ı .!'.~ -.J. •'-'P so1.ağrnda 47 

sayılı ha nede akrabası Ulviye nez· 
dındc bulun:ın Küçük Mehmet Re· 

eaibe mumaileyh Ulviyenin küçü· 

ğün sinni rüşde vusulüne kadar 

vasi tayı.n olunduğu ilan olunur. 

_(37/ 319) 

mcşr~atından anlaşılmasına bi
naen ilane'l tebliğat ifacıına karar · ı 
verilmiş olduğundan mumaileyh 
işbu ilanı 1arihi neşrinden itiba .. 1 
rı>n on gün zariınd abir l!iraıda bu ı 
lunmadığı takdirde kranın kat'iy
yet kespcdeceği ilan olunur. 

• . . (1542) 

o 
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1000 

TARLADIR 
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~·aoıoi vt: Uıııu:nl rıeıriyatı iJ.ıre ede.• B.ı~munarrır 

E. izzet 

· Basıldıta ye r : Ma tbaai Ebüuıya 
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Her yerde 

1 K~~?, \ 
1 21 Mart 
-,= 1 937 

PAZAR 1 
....... llllllllffMIUHIHHllffflNttHMl ........ IMelllll _ _. 

f]I;; .. ~-.;;.; ·-ı 
1 Bayan Safiye 1 
İ Yeni eser!erile i 
ı L ONDRA 1 
! Birahanesinde İ 
1 Telefon 4.022~ i 
ı•H11"'81HllHltttHllltllllNINIHHttll ......................... i 

Sayı: 18 Yıl: 1 Akşamları Çıkar Günlük Gazete - Telefon : 20827 Adres : lstanbul, SON TELGRAF 

Blum kabinesinin istifası isteniyor 
Pariste geçen defaki karışıklıklarda ölenlerin cenazesi bugOn 

kaldırlldı, yeni h8diseler çıkmasından korkuluyor 

Bugün bütün Paris ayakta 
Şehrin birçok evlerinin pencerele
rindekırmızı bayraklar dalgalanıyor 
Fransız gazeteleri arasında şiddetli münakaşalar 

devam edigor, Blumun 
son beyanatı e/kirı teskin e_tmiş değildir 

1 

ve bu sözleri söylemezden bnc~ F.
·rlyo ıle Daladiyenin fıkırlerıni al-

Parla 21 ( Husuıl) - Parilln bir 
~ evlerinde karmıD bayraklar 
aalmıfbr. Komünistler Pale de 
aport ubasanda büyük bir mitlnr 
)'apmıpar ve bu mitingde, komü
niıl lıderlerinden T orea ile DükJo 
söz a6y emişler ve fatistlite karşı 

hükumetten şiddetli almasını tedbirler 
latemiJ erdir. Bütün Franaıı aazetelerı 
Kıııi bldiıelerinden sonra birbirle
rıle münakaşalara bq1amııtardır. 

Eko de Pari razetesi, Başvekil 
Leoo Blumun el.eri kanlandığını 
yaıarak bükümetin iıtifa ctmeıi 
icar> ellijiai yazmaktadır. Viyolet 
ıazetecücn 4iti beyanabnda, 
k ccpbelinl parça-
lamaya te ı edectk olurlana 
kabineaba ı.tHuaaa Y«eceflni a6y· 
lemittir. 
f&ylŞIZ ._ G,,A~TELERINDE 

NEŞRiYAT 
_, 1 ... pey Parbbt 

de clolqU ...... cil&tilliıit' 
durarak prajlar111a Silmeye mec· 
bur ediyorlardt. Otomüılerle yeraltı 
trenleri iılemiyordu. Tan gazelesı. 
Paria•eki grev amelelerin po
litikaya karıımamakta olduğunu bir 
kere daba "IÖsterditini yazmak· 
tadar. 

Lövr razetesi, amelelere ıükü· 
Det ve yeni karışıklıklara 

sebebiyet vermemelerini tav· 
liye etmektedir. Jur gazetesi, 
Fran•ı ame elerinin Moskovadan 
emir aldıklarını ve Klişi hadisele
rile amelelerin ıefert:erl k tecrübesi 
Y•ptıldannı ve komüniıtlerle bü
kOmetin arasa ıon derece .açı1ct.
tuu JUmaktadır. 

Enterensijan razetesine beya· 
natta bulunan meıbur radik•l 
IDeb'ullanndan Kampinçi, K1işi hl· 
dlselerıne komüniıtlerin sebep ol. 
dultlannı ve binaenaleyh. komünist 
Partisinin kabahatlı olduğunu söy· 
lemiştir. 

Şuşnig emniyet 
Müdürü 

Butun emnlıet ı,ıerlnl de 
Uzel'lne aldı 

. Viyana 21 (A. A.) - Resmen ı 
bildirilditine röre başvekil Schu· 
&chnirg'in teklifi üzerine reisi cum· 
bur emniyet umumiye nazın Neus
laedter-Sturmer'i azletmiştir. Baş
vekil bu nezareti bizzat idare ede· 
cekur. Viyau polis müdürü em
niyeU umumiye müıteprla11na ta
yin edilmittir. 

Lindberg daha 
Bağdad'a bile 
Varmamış! 
b Lindbergi evve ki gün, dün ve 
ı:aün bekle) enlerin üç günden
bara boşa çıkan intizarlaıanın da· 

1 
bir müddet devam edeceti 

lllaıılıyor. Lindberr bugün de 
:~laı ernişt r. Fıakat henüz Bağdada 
.. !~-~eı:nemiı oldutuna dair bir 
... ~&eldi. 

i dığı söylenmektedir. Populcr g .. ?.e· 
tesi hiç bir fıkir beyan etmemektP, 
yalnız hadiseye sebep olan ka.J, -
hatlileri araştırmaktadır. Lon -
Libr gazetesi, şayet, geçen günkü 
hadiseler devam edecek olu S"' 

Fransada dahili bır ıhtilalin ba~tı
yacağını ve ihtilalın hariç bir dev· 
letle muharebeye sebep olaca; ıu 
yazmaktadır. 

J'urnal de Deba gazetesi, Sov -
yet Rusyayı itham ederek Dahıli. 
ye Nazırı Dormoa, ha ta butün 
kabinenin istifa etmesıni istem _k. 
tedir. 

ÖLENLERiN CENAZELERi 
BUGO'N KALDIAIL'Ol 

Paris, 21 (Hususi) - Geçen ~· 
ceki Klişt hidı.ielerinde ölenl.c..ın 
cenaıesı bugün öğleden sonra m • 
.azzam merasımle 

'' Balear ,, Fransa 
bir tehlike oldu 

• • 
ıçın 

Fransızlar ltalyanların mUstem· 
leke siyasetlerine seyirci ka· 
ıamıyacaklarını söylUyorlar 

( Y ozm 2 inci H!J/omııdo) 

-"·~··-· ......... ·-·-·· •• • ...... ,., •• '-lllMlllTllTll..,"llllll MÇU llUH_ .................... , .. ssıwwwtt-

Filisfinde ara-ara karşı silahla 
çarpışan yahudi gençleri 

Fıliılitt~ ıoııa jtlnı •rde araplarla galtatlllu arasında ''"Pıımalar ıid• 
deti111 o'rlırmııtır. rlatt4 galıadiler -micadelegi baıarahilmtlc için 

mi1ı•llt11e lcuVfletllr t t•ılcllltre gc,miılerdir. Yulc111d:l r•slm. Filillintl• 
çatpl,.n 6lr, go14rİ!li tlılilcanlıır il• 6ir lfllÇ lcıaı ;öıt#rntlcttdll 

wn1111nı11111111111111ann unu ı un ı nanı nı ı 111 a a 11 n ı ı ı ı ı "'"" ı n. ı.: un na nıa. en ı ... ırre .. ann ı ı ı ı 11111111111 nn nan ı.aı 11ıaaııınıııaınna111111111, 

ispanyada muharebeler -Toprak 
Bayramı 

1 Milislerin ileri hareketi 
Buıl• memleketin her , 

tareftnd• kutlulendı devam edı·yor 
Teprık bayraım, burfin mem• 

leketia iter tarafında köylüler • • 
çiftçtlet aarahndaD merasimle kut· 
lulanmlfbr. 

lslanbulcla da Halkalı Ziraat 
mektebinde Ye bahçeainde barün 
6tle Gıeri meraalm yaptlmıttır. 
Civar k6ylüler de toplantıya çatı
nlrmılardı. 

Sabahleyl• Sirkeciden kalkan 
9,<tO n J0,30 trenleri şchrimiıdea 
bır çok davetlileri Halkalaya gö
türmii.ftür. Davetlileri Yeşilköyden 
husuııi otubüslerle Halkalıya rötür• 
müşlerdir. 

Mektebin bahçesinde köylüler 
toplanmı.ıantı. Bayramı kutlul ım.ık 
içın kuzular kdılmit. davetlileri 
izaz etmek için de sofralar baıır. 
unmı~h. 

Köylü ve şehirli akşama kadar 
bu ba} ram1 neı'e ve eglence içinde 
reçirdiler. 
Meraıime istiklll marıı ile baş. 

landı. Ziraat oduı reısi Rabp ve 
sıraatçılerden Edip ve Hamdı ta
raflarından n•tuklar söylendi. Mılb 
9)'1&Dlar oynandı. 

Meral 
9rew llh ettllet' 

Londra, 2 1 (Husust) - İrlanda· 
da, beynelmilel amele sendıkal sra· 
nı şaşırtacak bır hadıse olmuşt .. r. 

İrlandada bi.ıtün mezarcılar ve 
ınu~rtnttth~ve ~khrutle mP~ 
guJ müesseselerin müstahdemıni 
grev ilin etmiştir. Bu suretle '>IÜ· 
ler yüz üstü kalmışlardır. Cen1 -
zeleri olanlar bu ışi kendileri y:1p· 
mak mecburiyetınde kalmışlar ve 
ölulerıni bızzat gommüşlerdır. 
Beynelmılel Amele Sendikasının 

bu vaziyet kar~ısında nasıl bır Jra. 
rar alacağı merakla beklenmekte
dir. 

Kont Dö 
Şanıbronu 
Neden vurdular? 
Tabancayı kullanan kadın 
diplomatı BldUrem edlllne 

m Ut eesalf ... 
Paris, 21 (Hususi) - Fransız ga

zeteleri Klişi hidıselerınden son . 
ra, ıkinci derecede, Parisın Şımal 
istasyonundaki suikastten bah -
setmektedirler . 
Fransanın Roma sefiri Kont dö 

Şambröne suikast yapan genç ka
dının, bir aşk yüzünden bu cinaye
te teşebbüs ettiği anlaşılmıştır. 

Eşi ile birlikte Brüksele hare -
ket etmek üzere istasyondaki tre
nin bir kompartımanına yerleşen 
Kont dö Şambrön, bir aralık gaze· 
te almayı unuttuğunu hatırlam\3 
ve trenden inerek istasyonun gaz~
ftti barakasına doğru ilerlemiştir. 
Bu sırada Şambrönün karşısına cı
kan genç bir Fransız kadım kü;iık 
çapta 6.75 lik bir tabanca ile Şam
brönün üzerine yürümüştür. Ta -
bancadan çıkan kurşunlar Şambr5-
nü yaralamış, diplomat yere yıkıl
mıştır. Kadını şimendifer müstah -
demini derhal yakalamışlard ı·. 
Kadın, diplomatı öldüremediği": 
çok müteessif oldtJiunu, çünkl. 
yüksek bir İtalyan diplomaUle ev
lenmesine onun mini oldujunu 

(Dncmr 2 im:( fdifetk) 

38 lıükumet taggaresi asi kuv
vetlerin üstüne 800 bomba attı. 

-li ~!&o) - ..... l ""n dlwm ~ ~fr. 
79 ,. .. kilo•tMlk .. ..... Dla ltlecfeft ...... hiklmet 
lede klin olan Padılla de Hila kuvvetleri Brlhuua'1a on bq kilo. 
kaMba11nın ıokatlannda çarpaıma. (lüt/ne .,,g/ogı çnirlni•) 

-.... .............................. ,,._, ..................................... _ ......................... -............ " .......... -· 
Bu sabahki Kroskonfride 

Beyoğlu Halkevi 
6 puvanla birinci geldi 

Bugün kazanan üç takım Cuma 
günü Ankaraga gidiyor 

(Yeı111 2 inci •ıforn1.Jo) 

Bizde Amatör Sporculuk 
Çoktan iflas et'1)iştir 

Yazan: M. Sami Kerayel 
Umumi Harbe kadar spor; a - hukumetlerinden, belediyelerin • 

mstörliık çehresini, ufak t~iek şey· den şundan bundan para alıp se· 
J~r bır tarafa bırakılırsa, değiştır· yahate çıkan idareciler v..! bu:ıla-

med'i. De 1 d~ğıştirmek, r< ng\ni rıa etrafında dola'8n ve bt& işi kea-
bı '~ atmadı ve bôzmadı. dılerine geçınme san'atı ıtlihaz ~ .. 

Umumi Harpten sonra; lıı>r ic;te de ı kalabalıklordan ibart::ıtir. 
olJuğu gibi, spor işlerinde de b;ş. Bütün milletlerin seyiıdsl o -
kalıklar vücude geldi. Ian takımlar prof esyönell.ge geç-

Olımpiyatların bugünkü seyirci fılderinden Olimpiyatlara ge -
kalabalığını teşkil eden k~ıtlel0r (Devamı 7 nci sahıfede) , -

Süleymanm saraymda 

Kudüs kızları 
Yu.an: M. Necdet Tunçer 

Dünkü tefrikanın hu/ô.sosınıd 
neşrediyoruz. Bu lıarikulô.de 

tef rikagı mutlaka takip ediniz 

Yedinci sa~amızda okuyunuz 



2 - 5 O N T E L G R A F - 2 1 M a r t 1937 

Belediyede 
"B f k .. , va • t Memurlara en ar ı oıecegım, Is e- A vans 

mem keşif meşif ... ,, 
doğru Öleceğım d iye, mahk üm o lmak 

m u? Yarın evladına, 
ahfadına katilin çocukları derler 
Jandarma, güçlükle yürüyebi -

l~n, nefes alırken göğsü kalaycı 
körüğü gibi yükselip alçalan, her 
halile hasta ve sesi giıçlükle çıkan 
bir vcremliyi, Ağır Ceza salonuna 
getirdi. 

Bu hasta Şileli Bayramdır. Am· 
casının oğluna almak istediği l(ızı 

oğluna alm:ık istiycn Ömcri, bir 
gece köyün kenarında, tabancavla 
öl..iürmcktcn zan allındadır. Şileli 

Necdet de, Bayramın suç ortağı ol
makla maznundur. 

.sı, o saatle mümkün değildir. Bl -
naeneıleyh, diğer ifadeleri mual -
kidir. Sonra, keşfi yapan Mehmet 

Alı. Mehmet ve ismaılden en bu· 
yiJ{;ü 42 yaşındadır. Yaşça, Metı -
met. Ah ve karısından çok küçuk-

türler. Ilcm de, keşif, çok yakın -
elan yapılmıştır. Mehmet Ali ııe 

!~arısının, bulundukları yerde dur
d 111 ı1lar:ık, o saatte, şahitlerın ö -
li.ınün bulunduğunu tcsbıt ettikle· 

ri yerden gcçinlecek şahsı t~şhıs
Jeri lazımdır. Bu sureLle, yeniden 
keşi( yapılmalıdır. 

Bayram, başını önüne eğmiş, sık 
sık soluyarak, okunan ilk tahkikat 
evrakını dinliyor. İkide bir, kesi~ Bayram, zayıf, fısıltı halindeki 
kesik öksürüyor. Biribirine girmış scsının bütün şicldl!ti ve rnecal~ız 
avurtlarını oynatıp dilini şapırda· kollarının en rnübaliıgalı protesto 
tıyor .. İçeriye çökmüş, etrafı mor jestile itiraz ediyor: 
bir haleyle çevrili gözlerini, hazin - Ben öleceğim.. avukatım, ha-

1 hazin etrafta gezdiriyor. la keşif istiyor. Ben istemem keşıf 
İlk tahkikat evrakına göre, maktul mcşıf ... 
Ömer, tabancayla arkasından vurul- Müddeiumumi Kaşif, avukat Ce-
muş, arkadan giren kurşun, göbe- milın müt.alealarına iştirak edıyor. 
ğinden çıkıp kuşağı arasında kal • Yeniden keşi! yapılmasını istiyor. 
mıştır. Sonra da, tabanca kabza • Mahkeme, o şerait dahilınde ye-
sile, başı parçalanmıştır. nidcn keşif yapılmasını .kararl~-

Hadisenin rüyete müstenit iki tırıyor. 
şahidi vardır: Mehmet Ali ve karı· Bu serer de bir niyaz: 
sı ... Bunlar, gece saat on ikide, - Hapishane köşclerınde ölece-
Bayramı, elinde bir Negant taban- ğim •. Bari serbest bırakın! .. 
cası olduğu halde kaçarken gör - Reis RcCik cevap veriyor: 
düklerini söylemektedirler... - Bunda ölecek birşey yok .. 

Hasta bayram, bunlan diıiliyor_ hast.ahancde yatacaksın.. istirahat 
dinliyor. Sonra, iüıııı; ediyor: edcceksın. 

- Bunlar, hepsi uydurmadıT. BayTam, zayıf, !lsıllı gibi sesile 
Başkatip de, Jandarma Kumanda- teşPkkür edip, geldıği gıbi, halsiz, 
nı da bana düşmandırlar. Onların 

d 
mecalsiz, soluyarak, jandarmanın 

uy urması... -onundc yü riiyor. 
Bayramın vekili avukat Cemil 

söz alıyor: J\vııkat Cemil. mahkeme kap~ı 
önünde bııe dıyor ki: 

- Hadise mahalli keşfinin ye • - Belki ölecek. inşallah, daha, 
nidcn y<ıpılmasını istiyorum. Ha- çok yaş:ısın. Fcıkat, öh·ceğım di • 
disenin rüyete müslcnid şahiUe - ye, mahkum olmak doğru mu? Be· 
ri, gece on ikide Bayramın elınde nim ist.edığ'ım, hak ve adalt!tin le-
Negımt tabaucası görauklcrini snv· eellıS"J ... Sonra, yarın öburgün. ev
lüyorlar. Halbuki, 0 kadar mesai..._ 

.o- la.ima ahfadına. k&lilın ~'O<:uklan 
den tabanca markasının anlaa!m.. d m ı ., !'& ... P P7. <'r rnı. _ 
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Balear,, Fransa için 
bir tehlike oldu 

D • -- ------ . 
• arıs 21 ( Hususf) - "Tarı .tngiltPrc müsterih deg-ildlr. 

Bu m aksat i çin y Uzbln 
llra borç ahnacak 

Eskiden Esnaf bankası tarafın• ı 
dao Belediye memurlarına yapılan 
yırdımlar şimai Belediye koopera
tifi tarafından ihya edilecektir. 

Bu cümleden olmak üzere koo• 
peratif idaresi, maaşlarindan mun
tauman kesilmek üzere azasına 

ikişer maaş nisbetinde avans da• 
ğıtmağa karar vermiştir. 

Bu maksatla Ziraat bankasından 
100 bin l ralık bir borç almak Ü• 

tere koor>eratif müdürü dün akşam 
Ankarnya gitmiştir. 

Yıldızlarla 
Konuşacak mıyız? 

Radyo ile enerJ• 
nakledile bilecek 

Roma, ~l (AA) - B. Marconi, 
kısa radyo dalgalan ile enerji nak
li uzerınde taharriyatta bulunmak
tadır. Mıkro-Ond:l.ar üzerinde 35 
tecrübenın yapıldığı Rapoallo rad
yo ıstasyrmunu bir kaç giJn evvel 
Zlyarct erJen Alman profesör Dr. 
Shenıder ltalyan akademisi a?ı -
sı nın r<ıdyo ile elektrik enerjisi 
nakletme meselesini pratik saha· 
da halletmiş old•Jğunu bildirmiş • 
tir. Fakat bu ncticelerın, radyo ile 
enerji naklıne mi, yoksa seyareler 
erasında radyo ile munasebetter 
tesisine mi, yoksa daha başka bir 
meseleye mi nit olduğunu halen 
tcıınanııJe bılclırmcmekledir. 

--····---
NEVRUZ 

Yarırı Nevruzdur. Baharın bıı 
ilk gününe kavuşulma!'!• münuebc-
tile lrau Konsoloalu~uoda m"racıi111 
yapılacaktır. Merasime sabah saat 
onda başlanacak ve şehrimizdeki 

ckı;eri lranıler i~tirak edec.ek tir. 

Havalar iyice ısındı 
Son ikı uç gundur havalar adeta 

yaza gırmışiz gıbi, guzel gıdıynı:. 

Hararet derccesı çok yukselmıştır. 
Sokaklarda paltolu ınsanlara az le· 
sarJuf cdılıyor l:latta pardesu bılc 

gıyrneden dolaşanlar çoktur. Sı -
caklar, bulun İstanbulluları soka· 
ğa çıkmıya davet etmış gibıdır. Bıl· 

hassa akşam üstlen caddeler. mey
danlar çok kaltıbalık olmaktadır. 

Bugünlerde eskı mart dokuzu da 
çıkacak, havalar daha çok lSma • 
Ciıktır. 

[Küçük Haberler_! 
ıcerde 

* Kısa bir çalışma devresi için
de ritmik dans ve jimnastikte çok 
m"..lva!fakiyet gösteren kızlarımız 

dün Beyoğlu Halkcvindc bir mü -
sarnere vermişlerdir. * Bu yıl Romanya ve Bulgaris
tandan yurdumuza (50,000) göç -
men getirilecek ve nakliyata ya • 
kında başlanacaktır. * Kadıköy dispanserinin hazi -
randa kaldırılmasına karar veril • 
m:şur * Madenlerde çalıştırılmak ü
zere, Zonguldağa gönderilecek mah
kumlar için orada tesisata başlan
mıjtır. * Gelecek seneden itibaren san
at mekteplerindcki nihari talebe· 
y~ öğ!e yemeği verilmek üzere 
bütçeye tahsisat konmuştur. * Halicin temizlenmesine bu 
seıır başlanacaktır. Bunun lCİn 

Avrupadan yeni vesait getirtilme
sin~ lüzum görülmilştür. 

+; Belediye tahsil şubeleri birer 
mcs·uı şef in başkanlığı altır.da 
birJcştiriJCC<!ktir. 

* Eylülda açılacak Zencirliku
yu mezarlığı için bir tarıfe hazır -
ıanıt~·~t1r. Bu tarifede bir kişifHt a
ile kabristanları 15 ve 30, üç kışılık 
ıçin !>O lira ücret konmuştur. 15 li
ralık Jahitler muvakkat bir zaman 
içııı.Ur Dığerleri daimidir. * Bır mtiddettenberi kış tatili 
Y'.1.1 mış olan Mıllet Meclisi yarın 
tcıprnnacaktır. * Mevcut köy kanununun nir 
çok n.addeleri deği~tuilerek ihti
yaca daha uygun bır şekle kona -
caktır. * Eroin v? kokain kaçakçıları -
mn biribirJerini tutan bir şirket a
zası gibı çah~Ukları görülduğün -
den hi.ıkumet t-sasJı tcdbirl'!r al -
mağa Y.arar ''ermıştir. * Küçuk tosarrur erbabına 
Mılli İstikraz 'l'ahvillerile Merkez 
llankası hısse S'.?neUerinin ufak 
taksitlerle verilmE'sı, bu surNle 
bugün mevcut 50 milvon liralık kü
<:i.:k tasarruf hesabının LC'rsadan 
gec;irilmesi di.işürülmekkdır 

* Bır müd<!ettcnberi şchrirniz
cle bulunan İzmir Belediye Reic;i 
B. Hulusi Beh'çct 1zmirc hareket 
etmıştır. * Üniversite memurin kadro -
sunda bu yıl mühim değişiklikler 
olacağı ve bazı işlerin lağvoluna -

" cağı soyJenmcktedır. * 'Paris Üniversitesi profesör -
lermden maruf doktor Debre yann 
saat 18 de Üniversitede bir konfe
rans vermek üzere şehrimize gel -
mıştir. * Esnaf cemiyetleri merkezi i
darcsı Nisan başından Mayıs so -

•• 
Universitede 
Küçük 
Bir hudise --
RektörUn bir kararına 

t alebe itir az etli 
Üniversitede küçük bir hadise 

olmuştur: 

Tıb fakülte~i ikinci dahiliye do• 
çenti Ekrem Şerif Egeli imtihanda 
tezini müdafaa ederken rektö r 
öa-le tatili vesilesile dersi tatil et• 
mek istemiştir. Ekser talebe buna 
itira:r: ederek dersin devamını arzu 
etm'şler ve sınıfta kalmışlardır. 
Egcıi c!e dersine bir müdd .. t daha 
devam ctm şlir. 

Diğer taraft:..n bir ilim ve mu
hiti olan üniversiteye zevk vasıtası 
musikinin gırcmiyeceği telakkisile 
talebe toplanttl, rında korıser veril
mesi rektörlukc~ ınennedilmiştir. 

Bu seneki 
I Festival 
Hem en b ütün şehir 

eğlenebilecek 
Eu }'ıl yapılacak f eslivaJ ıen

liklerini tesbit e tmek üzere hazır
lananakomite dün toplanmıştır. 

Komisyon Festi val hıftalanraa 
a it programı hazırlamıya başla mış. 

tar. Bu seneki : c-nliklerin çok p ar· 
lak olmasına çalıfmaktadır. Buna 
aöre şenliklerin ilk günlerinde bü· 
tün şehir tenvir edilecek, muhtelif 
semtlerde aynı gece, c~lenceler 
tertip olunacaktır. 

lstanbulun en güıel yerlerinin 
folo~rafla en güzel resmini almağa 
muvaffak olanlar için de bir fotot
raf müsabakası açılacakbr. 

nuna kadar Türbedeki yeni bina -
sına ta~nmış olacaktır. • 

Oışarda - -* Japonya, Çinde Mancukus gibi 
mil~takil bir devlet teşkil etmek ni
y1.:tindedir. * Romanya ba~ekili Tatares -
ku Prağa hareket etmiştir. * Paris sergisi 22 Mayısa tehir 
edumiştir. 

* Bel~ika kralı Londraya gitti
ği zaman, İngiltere ve Fransanın 
Belçikanın bitaraflığını garanti 
etmelerine dair Edenden teminat 
isliyecektir . * Amerikada Dctruada altı bin 
amele hakkında ihzar müzekkere
si kesilmiştir. * İngiliz !:'osu Manş denizinde 
hava ve deni,.altı kuvvetlerinin de 
iştirakile büy:.ık bir manevraya çı
kacaktır. * Katoviçte 1500 amele ücret -
!erinin arttmlması için açlık gre
vine başla~lardır. 

gazetesi Musolininin Libya se a: 
h . Romada Gc>nrral Göring ile Mu • 
atıne tahsis ettiği başınakalesin. 

de şunları yaımaktadır: •Musolıni. ,_,.,fırıı arasındaki gorüşmelerde 
· L'b yalnız İspanya h5dıselcri!c ikt·fa 

nın ı y;ı seyahati yalnız ltalyarı• 
ları alakadar etmekle kalmıyor, t:dılmemı~. t.ıutun Avrup<ı ve dun· 
bu. ae_vahat arsıulusal ehemmiyeti ya siyaseti gört.işUlmuştur. 6 Mart 
haızdır. larıbli İngılizce Ekonomist gaze • 

~abah ve akşam başm~a_rrir_leri_ne_ya_zıy_or_ıar--=? 1 

ltalya Arrikada bir ltalya impa.- lesınde yazılan ve, İtalya ile Al • 
ratorlu~ıı kurmağa karar vermiı va manya arasında mi.ızakcre edilen 
bu kararın talbikına Ubyadan baş• ve Çekosl Q vak ya ile Romanyanın 
Jamıştır. MusoJininin bahsettiği pao Alman nufuzu altına, B:ıloarıstacı 
Arap ve pan • ı· · ı· 'k ile Macarıstanın ltalyan n~~:uztı al-ıs a'Tnzm po ılı asıııa 

lngiliz1crlc Fransızlar seyirci kala- tına alınıp Avı.ıstur)'a"'m tar.ırıon 
ID4_ıl~r. çünkü, bu iki büyLk devletin vazifesı görmek uzere ortada Lıra
hakım oldukları topraklar iizerin- kılması ve Hıtlerın Anşlostan, :.t:,:
de de n.üslüman halı..ı yaşamaktadır. sohninin ise Habsburglann tahtJ. 

Musolini nutkunda ftalyanın si- na getinlmesinden feragat ettıl; 
l~hhnmasına Fransız ve lngilız leri hakkındaki yazı tamarrule dol_ 
".lahlanm:-ıqnı sebeb ~östermekte• d t • d H 6 :ru ur. ngıliz mecmuasının ver _ 
. ır. albuki, bütün kabahat, ltaly:ı diğı bu malümatı ben, başka de • 
ile Almanyanındır.Musolini ltalyanın lillerle de isbata hazırım. Alman • 
mukadderatını Almanya ile bağla· 1ar. zorla Çekoslovak hudutlarını 
~.•ya kn1l'i olarak karar vermiştir bounağa karar vermişlerdir. Çu~ n-
ırıaena eyh, Libya seyah ıtı il~ 

1talyanlar, Fransa ve lngiltere ile kü muhakak surette Ukranyayı e-
anlaşmak istemediklerini ortaya le geçirmek azmındedirler. Alman-
koymuş bulunmaktadırlar.,, 1ar genişlemek ve cenubi garbiye 

lngllt.ere mUsterih değildir doğru yayılmak için o kadar acele 
p etmiyeceklerdir. Üç ay, beş ay, bel-
~ıs, 21 (Hususi) _ (Tan) ga- k b 

zetesı Jan Baran imzasi1e çok mü- i ir yıl geçecektir. Fakat, Çorçi-
him bir makale neşretmiştir. Bu Un Avam Kamarasında söyledıği 
makalede muharrir diyor kı". gibi, söylediklerimiz muhakkak o

lacaktır.» 
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Uduez . ve ~.Jtande kasabalannı K ont dö Şambrön 
zaptetmışlerdır. ( 1 . 1 h 'fı 

O k
. ınc ıa r eden devam ) 

luz se ız hükumet tayyareı:i söylemi t M 
Algora yolu üzerinde topLınan asi d ş ır. ıladema Fonten ;s. 
,_ 

1 
. . _ mm e olan bu kadın p 

.. uvvet erıoın usfüııe 800 bomba A . d _ • anste çık:ı11 
atmışlardır. Dün beş asi avcı tay- mı : .Po~l. gazetesinın Roma 
yaresilc bir bükümet tayyaresi dü· muha~ırhğını ıfa ederken, yuksek 
şiirülmüştür. mevkı sahibi bir İtalyan dıplomat\ 

HOKOMET KUVVETLERi ıle sevişmiş ve evlenmıye karar 
iLERLiYOR vermiştir. Bu kararını kadın. :f{;. 

Madrid 21 (A.A.)- Havas ajan• ma sefiri. Şambröne i:fşa etmiş, 
sının muhabiri bild riyor: ~ansız dıplomatı da, Musolinıye 

Hükumet kıtaları Guadalajara soyliycrek, izdivaca mani olmuştur. 
cephesindeki ileri hareketlerine de. Kadın, a~kının bu intıkammı al -
vam etmektedırler. Bu kıtalar asi. mak istemiştir. 

h
lerin geçende yaptıkları taarruzun· =:b:==:==.=============:::f 
arekct noktası olan Aragon id.ıyetindenberi 38 kilometre ka-

u ı lO dar ilerlemişlerdir• 
~o ununu 8 kilometresine k dar 
ilerlemişlerdir. 8 Şimdi on kilometreye kadar 

Milisler mütekabil taarruzları nı o ~aklaşt.ıklarl Siguenza'ya doğru 
ılerlemıyc devam etmektedirler. 

Açık Söz 

Ben bir halk adamıyım 
cAçık Söz. de Şakir Hazım Er • 

gökmen Ekselans Antoneskunun 
Ank&rayı ziyareti munasebetilc 
Ataturkün Rumen gazetecılerıne, 

büt:U • devlet adamlarının ve ın -
sanlııfın faydalanarak okuyacakfa· 
rı bryanattan bahsederken dıyor 
ki: 

cKendi kendimize şöyle düşünü· 
yocuz: Halk adamı olan, halk a -
damı olmakla övünen Atatiırkle, 
Atatürkun adıtmlan olmakla gu
rur duyan halk arasındakı çö -
zü'me7 bırliği anlatan her söz ve 
haiıc;e insanı nasıl sevindirmez. 

Tür.kıyenin kuvvetinı mil -
letin şef ınc olan bağlılığı ve ~ -
fin mmete olan güvenınden geli -
yor. 

Ne mutlu Atatürk bizimdir di • 
yenlere.> 

Cumhuriyet 
Karadenl zde S inop limanı 

cCumhurıyeb de Yunus Nadi 
Karaneniz kıyı kasabalarımızı~ 
gün geçtıkçe ehemmiyet alan Ji • 
man i1;tiyaçlanndan bahsedıyor ve 
bilhassa Sinop limanını ele alıyor. 
Bu limanı behemehal ihya etmeli· 
yil. •rabiat itibarile de memleke -
tımı:<ln en güzel yerlerinden biri 
olan Sınop ve havalisinin pek az 
hmımetle parlak bir istikbale nam
ze~ olduğu hakkında bizim çok sa
mımi kanaatimiz vardır. 

Sinopta bir liman yapılması tek
lifi, ciiğer sahil kasabalarda yapı _ 
Jacak limanların inşasına bir sekte 
~~rmE.~. Fakat, Sinop ve havali • 
smde yapılacak ~ler çoktur ve on
ların hepsinin tetkiki ne peyder -
pey tahakkukları neticesindedir 
ki Sinop limanı yeniden hayat bul
muş olacaktır. 

Kurun: 

TUrklye niçin ve nasd 
sulhcudur? 

cl~urun. da Asım Us, Romanya 
barkıye nazırının Ankarayı zıya

ret ttınesinin, Türkiyenin sulh se
ver sıyasctme ait mes'ut tezahür
lere yeni bır vesile teşkil etmiş ol
duğunu kaydetikten sonra, Osman
lı ımparatorluğunun takip ettiği 

poııti~a, Cumhuriyet Tiırkiyesinin 
güttüğü sıyasa arasında bır muka
yese yapıyor. 

JJ1yor kı: 

cAtatürkün Ankaradaki musa • 
habesi zahirde Turkiye Cumhuri -
yet·nın sulh zihnıyetıni izah et -
mektf-n ibaret ise de dolayısiJe bu 

sö1.1Pri dünya milletlerıne karşı 

bir hıtabe suretinde telakki etmek 
de kabildır. 

Atr.türk Türkiyesi, sul siyasetin
de yalnız kalmış değildır. Roman· 
ya. Yugoslavya ve Yunanistan da 
bu 11ususta Türkıye ile tamamile 
farl:sız düşünmektedirler. Dünya 
cenneti bir gun Balkanlarda keşfe· 
dılecektir.> 

Tan -
B Uylik bir san'otklr1 

d inlerk en .• 
cTAN> da Ahmet Emin Yalman, 

bu sabahki baş yazısında evvela • 
'ian'atkiirın kım olduğunu tarif e
diyor. Evvelki akşam Ankarada bir 
otel sı;lonunda Atatürkün hayat 
teljkkisi, yüksek va?.ife prens.ip • 
ler~ milletlerin biribırlerine b:.ğ
lılıg! hakkındaki sözlerini dinler • 
ke-ı, insanın büyük bir san'atkiır 
karşısında bıılunduğunu duvm::l • 
ması kabil değildi. Bütün haya • 
tır. san'atkarı, en yüksek insanlık 
me'humlnrınm bir san'atkiırı ... 

Ei::; Atatürkü, bir rehber, bir 

kurtarıcı sıfatile, eserlerile tanı -

yoruz. Fakat bir san'atkiir, bir ya

pıcı. f\Jfatile onun şahsiyetini ta -

nımak, anlamak, duymak elimiz

den r.cliyor mu? Kendi küçük öl -
çiileri:nizle hadiseler hakkında hü

küm:, rimizi verirken, karşımızda 

hiç bir ölçüye sığmıyan bir ruh 

hudutsuzluğu bubnduğnnu sezi -
yor muyuz? 

• 
Atatürk, bize ve bütün milletle-

re. biitün insanlara yaşamanın ve 

hayatta neş'eye, saadete, manevi 

haz \"C güzelliğe kavuşmanın terr.iz 

ve p.izc:l yoUarını göstermiştir 

Son Posta 

AtetUrk : Şevk ve n et'e 
gUneşl 

'"Son Posta,, da Muhittin Birgen 
Atatürkün Rumea misafirlerle Anka· 
rada bir otelde yop:nış olduğa has. 
bıhalden bahsederek, bu bas. 
bıhal esnasında Atatürkün söy
led ti sözlerden ŞJ cümleyi 
ılıyor: "Ş!flerin vazifesi, hayatı 
neş'e ve şevk ile karşılamak husu
sunda milletlerine yol göstermek. 
lir •• 

Çanak kalede harp ederken ban
do una operalar çaldırtan, istik'al 
mücadelt'sinin en karanlık gönle· 
rinde bile bir dakika olsun neş'e 
ve şevkini kaybetmemiş olan bu 
güler yüzlü güneş, herhangi 
cemiyet içiude buan ~evkin ve 
ne§eninin terkesin kalbini kanat
landıran bir iradesi olur. Bu hare· 
ket sebebsiz · değildir. Millet ancak 
şevk ve n~'e içinde yükselerek 
gidebilir ve oda bu vaı.if esini ifa 
ediyor. 

Akşam 

Baş makalesi yoktur. 

'ı--D~Ş -:--1 
SİYASA__) 

ispanyaya yardım edil' 
memesi bahsında f ral'I" 
sızlar aldanıyorlarnut 
İspanya ihtilali yedi aydan fazl~ 

bir zamandauberi Avrupa siyasetı· 
ni tetik üstünde bulundurmakta • 
dır. Almanlarla İtalyanlar General 
Frankoya, Ruslarla Fransızlar d• 
cumhuriyetçilere yardım etrniye __: 
cek1erine dair Loudradaki adeJJ"' 
müdahale komitesine söz verdi!de" 
ri ve on üç Marttan itibaren bu sV 
zün tatbikine de başlanıldığı bal • 
de, her iki taraf yeniden biribir • 
lerini ithama başlamışlardır. is • 
panya hudutlarına konulan kon • 
trol heyetleri, yapılmağa başlana 
bu ithamlar karşısında, galiba M 
bir iş görmeğc muvaffak olamadS 
geldikleri yerlere dönmek ınec • 
buriyetindc kalacaklardır. Faka··, t. 
kfunetlerin kendi aralarındaki aıı· 
laşmazlıklar verdikleri sözleri tut· 
mıyacak kadar şiddetli bir saf • 
haya girmiş ise, o takdirde, A1lf'J' 
pamn sar'alı devreler yaşaınaktl 
olduğuna hükmetmek hiç de ını.ı· 
balfıga sayılmamalıdır. Meş'h~ 
Fransız mebuslarından Albeı' 
Bayyc Övr gazetesinde yazdığı bit 
makale ile, İspanya karışıklıklat>' 
nın varabileceği neticeleri tahlil r 
derken şunlan yazmaktadır: 

cFaşizm, Balear adalarına, ket' 
di evine yerleşir gibi ycrleşmiitir· 
Hitler ile Musolini, bu adalard~ 
Fransanm Sirnal Afrl!rnsı voııorr 
m kontrol edecekler ve (F~an.d 
namı albnda İspanyayı Fransıı.1' 
karşı bir köprü yapacaklardır. 13"" 
nun için İspanya ihtil3li Fransa · 
mn başında patlıyacaktır .> 

Bayye'nin bu sözlerine Al~ 
ve İtalyanlar, Pirene eteklerine Jı'O' 
münistliğin yerleşmesine müs.ı:ıJ' 
etmiyeceklerini söylemekle ce~ 
vermektedirler. Binaenaleyh an. 
laşamıyan devletler bu karışık i-?D 
içinden bakalım nasıl çıkabUecplt' 
!erdir ? 

A hmet R uf 
•ınttHUHUllltldlHIRllUllHlllUllUtnııı111111ınııau11ıu•~ 

Bu sabahki 
Kroskuntri 

Gelecek hafta Ankarada y9~ 
Jacak Türki) e kros şaırpiyonasılJ' 

da lstanbulu temsil edecek atletlt~ 
seçmek aynı zı:m:ında lstaııb 
şampiyonası için tertip ed'len "'°' 
müsabalCası bu sabah Şişli ı:rat11l"~ 
deposile tuğla harmanları ar .. sın "İ' 
5 kilo metre iizerinde muvarf&"' 
yeUe yapıldı. ,
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Galatasaray-l?eyo~lu • Ha1kc'1 

Fen erbahçc- Beşik.taş ko~ucu1art sıı 
iştirak ettiği kro• müsabakıı'1ıı'r 
en hız.la al\etle işf rak eden Be 
oR"lu Halkevi olmuştur. Eero~ 
Halkevi hem fert, hem de tak ~ 
itibarile 6 pu\•anla birinci gelmiş~ 

1 inci, ikici, üçüncü ge\er • 
Halkevi atletleri 6 puvanla birirı~ 
21 puvanla Halkevi takımı ikirıc&ıı 
3l puvanla Be 1iktaş takımı üçün,11' 
40 pııv nla Halkevi takımı dör~"_.ı 
cfı,, 43 puvanla Ga'atasaray takt 
be~ioc. gelmişle l'dir. et 

bır.nci, ile.inci, üı;üncü gelen~a 
Türkiye şampi) onasıı.da lstan~ ... a 
l~msiı ctm~k fü:ere cuır.a ıv" 
Ankaraya hareket edecektir:J 

Poliste 
Tophane b ir yangıd 

t eh i kesi geçi r d i 
Dün gece saat yirmi iki bll~ 

ta, Tophanede bir yangın olıtl , 
bir ahırla bir kömür deposu tııı:Jl' 
men yanmıştır. 

Hendek sokağında, 15 nunıat", 
bir ahır \•ardır. Mchmedin ını.ıtB.(t 
sarrıf olduğu bu ahırda, arab 'ır 
Osman kira ile hayvanlarını bart 
dırmaktadır. 

Dün gece, Osman, ihayvanl9
• 

yem vermek üzere mumla <1tı1 
t' 

girmiş, mumu tahta üzerine bıf'B" 
mış, işile meşgul olmıya başla~~! 
tır. Mumdan tahta tutuşmuş, ıı ... ·o 
alevlenmiş, oradan, yanındaki ~ ., 

mür deposuna sirayet etmiştir. ~O 
po ne ahır tamamen yanmış~Jt'·s" 
cıvardaki kasap Yaninin evioııl cliıl 
çakları ve 9 numaralı Mehrtlc , 

d.. kk. b' • . tllt ... f un anının ır penceresı 

muş, fakat, söndürülmüştür. 
BİR HIRSIZLlK !DntASl ~~ 

Tophanede Loyd apartımıı111 
tf 

oturan Bilal oğlu Şükrü pO 
müracaat ederek yanında ç~ıı~~ 
Ahmet oğlu ibrahimin 675 ıır# 

_bir senedini çaldığını iddia et 

tir. İbrahim yakalanmıştır. 
HIRSIZ HAMMALLAR rJ1 

Yalovadan sekiz teneke pe~. ' 
getiren Rafael, tenekeleri \I~~ 
dan köprüye çıkartırken, h . 11P 
Arifle Mustafa, bir tanesiJ11 .~tJ 
yürümüşlerdir. Rafaelin şikB1( 
üzerine, ikisi de yakalanmışl8' 
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Günün meselesi: 

BOZUK TERAZiLER 
--------------------------------------------------

Zincirli el terazileri kul
lanmak men edilecek 

'1- Halk filozofu ı 
diyorki: -----

lstanbulda bir Bahk konser
ve fabrikası kurulacak 

Bir heyet şehrimizde tetkikat yapıyor 
iki balıkçı temiz-alınacak, dalyanlar • • gem ısı 

letilecek, bir balık 

bankası kurulacak, istihsal arttırılacak 
M"!mleketimizde zengin bir b~lıkçı-

lık sanayiinin tesisi için; lktı
sat Vekaletince mütehassıs bir he
yet teşkil edilerek mühim ve esaslı 
tetkiklerde bulunmak üzere şehri
mize gönderilmiştir. 
Balıkçılık mütehassısı B. İsmail 

Ö:kul ve İktısat Vekaleti Deniı 
Mahsulleri Müdürü B. Mazllı.m 

Oradan Küllük, Bodrum ''C sair 
yerlere gideceklerdir. 
Aldığımız malümata göre balık-

çılığın tamamen modern bir hale 
getirilmesi ve istihsaliıtın arttırıl
ması için mühim kararlar tatbık C· 

dilecektir. 
Bu cümleden ilk defa olarak; 

memleketimizde bir balık konwr-

Atam.nn ile diğer bir mütehassıs- ve sanayii kurmak üzere şehrimiz-
tan ibaret olan heyet azası limanı- de ve Trabzonda iki hüyük konser-
mızdaki bütün dalyan ve voli ma- ve fabrikası açılacaktır. 

tan bul Balıkhanesi t ınıamen asri 
bir hale getirilerek hl•yü~ti:ıecek 

ve ayrıca 150 bin lira sadi:c de İz-

mirde yeni bir balıkh~ı.ne yapıla-

cak~ır. 

Aynca; bnlıklara kolay yumurl

hyac;ık bir saha temini için bütün 

dalyanlar baştan başa tcmizletile-

cektir. Mevcut dalyanların hudut

ları da eski tnamüllerden uzaklaş· 
tınlarak yeniden çizilecektir. 

hallerini birer birer gezmişler ve Memleket haricine yapılan ba • 

balık tutulan muhtelif yerlerdeki lık ihracatını arttırmak üzere bir tince; yalnız balık ihracat ve sa _ 
tesisatı gözden geçirerek balıkçı· 

Diğer taraftan İktısat Vekate • 

larımızın ihtiyaçlarını tesbit etmiş- iki balıkçı gemisi satm atuıacık ve nay!ile uğraşm~k ve kooperatif • 
lcrdir. Apolyond ve Manyas göl _ ay:·ıca vapurlarda soğuk hava de Jere istinad etmek üzere bir balık 
lerf d l 1 poları vücude getirilecektir. b.uıkası te§kili düşünülmekt"dt"r. ~ a yan arını da gezen miitr: - - "' 
h~ıslar şehrimizdeki tetkikl\:?rini Memleket dahilinde taze balık (Deniz Bank) tan tamamen ayrı 
fkrnaı ederek Ege mıntakası balık- scvkiyatı için de Demiryolbnnca ve müstakil bir teşekkül olacak o-

çılığını da görmek üzere evvelki soğuk ha\'a tesisatlı vagonlar h:ı- lan bu bankanın 10 milyon lira scr-

-----------
Bütün memlekette hir tip terazi 

kullanılması 
için tetkikat gapzlıgor 

M cmlcketimizde imal edilen te
razilerle bütün memleket te-

ra7.i ihtiyacının temini için bir müd-

detten bed şehrimizde tetkikat ya

pau Ölçüler ve Ayar Umum Mü -

dür Muavini B. Salahattin Ertürk 

m"'ndan beri tetkikler yapılmak -
tadır. 

l'ılhasc;r. :cyvar sntıcıların t.ası

dıkıarı eski cins zincirli el terazl
le:-ınin gerek has;,,asiyet ,.e gerek 
kıdanıştaki bazı mahzurları dola· 
yı!:ile tamamen terki düşiinülmck
tedir. 

Bu takdirde her tarafla, sabit 
E ~e mm takasında da meşgul ol -

mak üzere İzmire hareket etmiş -

1 

cins teraziler kullanılacak ve bun-tir. 
B. Saliihattin İstanbulda mevcut lar 5, lü, 15 ... ilh. kilogramlık nc-

1 vilc muhtelif büyüklüklerde ola 
ter..ızi ve ölçü imaıat~anelerini ge- caktır. 

ze.-c.k imatat miktarını kontrol \'e Kısa biı' zamanda bu cins terazi 
tesbit etmiştir. Jmahitı, bütün memleket ihtiyacını 

Di;:t-r taraftan Ölçü ve Ayarlar k.ı:~ılıyabilecek yekünu bulunca 
İdaresince, bütün memlekette (bir zincirli el terazileri piyasadan kal-
tip terazi) istimali için uzun za • 1 dmlacaklır. 

ttttttttltltfftUIHttlltlttttııuıtttttlltlllHUllllH••••Utlltl&llltl••••••nttı•••tt"ıuııtınıı1111nuı•utı•ını1111ııtttıtıtttıtıııttl411tl111Ullttl•IHlllM 

Tiyatrocular 
Bir Cemiyet 

ı Kuruy'!.rj__ar 

Musahip zade 
Celal gecesi 
Yapılıyor 

Pazar günü 
Medeniyeti! 
Şu A\·rupanm bir çok mcınlc -

ketlcrinde en ~ık insanlar kimkı -
dit', biliyor musunuz Bcrlwr çırak
larile mezarcılaı·! 

Berber çırakları t•n züppece, en. 
özeııti moda kıyafetle gezenler -
dir. Mezarcılar ise daima frak ve 
silindır şapkayla dolaşıri:ır! 

Yakı&, bizde biiylesınc lord kı

yafetinde mezarcı yok. Fnkat, yal
nız pcı ukar dcgıl, bir çok genç es
naf çıraklarımızın en ;:•k sinema 
arsti~tlerini taklide çalı arak aşırı 

züppece giyinmiye ozcndıklcri gü
ri.ilmLyoL' değil. 

İşin bu biraz komige kaçan ta -
rafını geçersek, bütün medeni dün
yada, çok ciddi olarak, bir ı~wn -
fct medeniyeti vardır ki, bizim ze
kas-. dünyaca meşhur, her şeyin 
zevkine bütün milletlerden daha 
çabuk erer halkımızca her neden
se ya anlaşılamadı, ya becerilemi
yor. 

Medeni dünyada pazar günleri, 
biı· nevi (millet günleri) ve yarım 
bayramlar) dır. Beygir sokulamı
yı?r. maden kuyularında beygir va
zifesini gören zcbellA gibi dağlı a
meleden tut, şehrin resmi polis 
memurlarına kadar herkes (pazar 
kıyafetile) şehre çıkmıya fıdeta 

mecburdur. Yani kadınlı, erkekli 
en fakir adamın bile bir pazar el
bisesi vardır. 

_Fün İzntire hareket etmişlerdir. zır'atılacaklır. Bund"1n ..!!!.,:ı&da ls· mrıyesi bulunacaktır. 

Yumurta 1 arı mızı tek r_a_r_-;-ı l_;;_k........;tı_;,,;,,;sa~t .:.:.:.:.:..:__~ 

Artistlere yardım 
edilecek 

Şehir Tiyatrosu kadrosu hari • 
cinde bulunan, muhtelif gruplar 

Şehremini Halkevlnln 
programı 

Şehremini Halkevı Dtl, Tarıh ve 
Edebıyat Komitcsı her on beş gün
de bir geceyi yaşamış ve yaşıyan 
Türk büyüklerinden birine ayır

mıya karar vermiştir. 

Bütün milletler şehirlerde -şık 
değil- iakat temiz pak gezerler . 

Bu, şehre ve millete karşı adeta 
bir vazifedir, bir saygıdır. 

İş elbisesilc - ki artık bir nevi iç 
çamaşırı yerine geçmiştir - hafta 
bayramları olan pazar günleri şe· 
hirde dolaşmak ayıptır! 

ihraç etmeğe başladık Talebesinin 

Salamura gumurtalarin da elden Bir dileği 
Çıkarılması fÜCCara tebf ig~ edi/di Bir kısım talebe yalnız 

iki dersten imtihan 
Diğer taraftan en mühim yu • 

muı-ta alıcılarından olan İspanya • 

ya. dahili harp dolayısile bir müd- ı 

1 kt~t Vekaleti yumurta ihracatı 
işin'! <.hemmivct vermektedir. Mev-
1.ırın bir an ~vvel elden çıkarıl -
ınası tüccara bildirilmiştir. Bu mü-
nasctıetlc depolarında hen:.iz detten beri ihracat yapılamaması 

yn•ııurta tüccarlarını müşkül va

Zi."Jtle düşürm\iitü. Bu yüzden iki 
ay evvel 34 lıraya satılan büyük 

sevk.edilmemiş \·~ya scvkcdilmek 
üzere bulunan bütün salamura yu
murtaların mevcudunu tüccar ya
rı:ı akşama kadar Vekaletin yu • 
m.ırta kontrolörlüklerine bildire • sandıklar 30 ve bilahare de IS Ura-
cektir. 

Depolarda yapılacak teftiş esna • 
sınd::. bu listelerin hakika • 

~ Y~ inmişken son hafta içinde fiat

lar mahsüs bil' derecede yüksel • 

tc uy"un almadığı görülilrse 0 tile- miye başlamıştır. 
car hakkında kanuni muameleye Buna sebep yumurtalarımıza ha-
tcvessül olunacaktır. ri.;ten yeni bir alıcı bulunmasıdır. 1 

tlttfttffOftflfMHffHHttttttı .... ıHttt+tt"••nutttlUttlUC1tHllttltfftMt ..... ,M .. HltttUtı1ttMIUttt4HtfHHflUtttllt .......... Ht.HHHttfttfftftffllt 

Yol parası ı ~eınurıara sıkı emirler verilmiş -
tır. 

Vermı·yen 'er tstanbulda yol parası olarak ta-
ı~ hakkuk eden varidatın her sene, 

A r an ıyo muntazam bir şekilde tahsil __ cdu-r diği anlaşılmıştır. Çalıştığı mues • --·----
Parası olmıyanlar yola 

sev k edlflror 
Belediye, son zamanlarda yol pa

rası taksitlerinin iyi ve tam bir şe-
kilde tahsili için sıkı bir kontrola 

haşlamıştır. Taksitlerini ödemiyen 
kimseler, evlerinden, çalıştıkları 
nıuesseseıerden takip edilmekte -
dir. Bu gibiler hakkında, derhal 
:~ kesilmektedir. Parası olına • 
gını isbat edenler, yolda çalış • 

tırıJmak üzere derhal sevk olun -
.:,aktadır. Yol parası tahsil eden 
~-

Edebi roman: 18 -

sese muayyen olmıyan veya sey-

yar bir halde çalışan bazı kimse • 

lerôen yol parası tahsili muşkül 
olmaktadır. Bu gibiler, memurları 
epeyce uğraştırmaktadır. 

Veraset vergisi hastll
tında tenakus 

veraset ve ıntikal vergisi hast• 
IAbnın günden giine azaldığı i'Örüf. 
mekie ve sebebinin varidat memur. 
lannın alikasızlıtı olduğ'u anla~ıf. 

maktadır. Bu scbcble Maliye Veki .. 
Jeti şiddetli bir tamim ı.röndermiıtir. 

Sen de seveceksin! 
~ızrap \'uruşları var ki.. her ld, 

1 .~r Vuruş, her çıkan nağme gön -
u lazcUyen, beyni dinlendiren da-

tilllatları tutuşturan bir varhlr. diril
YOr! 

c ~eps! de süse, altına, inciye, b)n
k~ı a tutkun. Her arap kadınının 
b Unda muUaka bir dizi bilezli~ 

l"o~nundn altın gerdanlık var. t;
"rınae .. ı ıt· oy e de güzel kadınlar var 

1:;. Beyazları bizden beyaz. Esmcr

!rı 1 ~c çok güzel, çok tnUı esme.ı:. 
le ' sıyah, kadife gibi parlıyan ".:es· 

~ Y~ltıraklı göz bebekleri var. 
lr. eriıJerin çoğu Türkçe biliyor, 
h onuşuyorlar. Kadınlar bizim gilj! 

lı~ ÇarşaflL Yalnız erkeklerin kı-
na ı>ek al d G'" .. b' ttrıu ışama ım. ozuın ır 

~ıırn Yadırgadığı bu kılıklara alı· 
l'orı~ori Üç etekli bir entari giyi· 

• çlerin~n uzun, ~alvarıın-

Etem izzet Benice 

sı, paçaları dökük bir don sarkı -
yor. Bellerinde kuşak, sırtlarında 

bizim Şam hırkası .. dediğimiz 'ur
ka. Başlarında fes, üzerinde ab.t ~i 
sarık. Bu kılığın içinde şişman, 

göbekli, uzun, kara sakallı,, UlU'l 

saçlı, uzun bıyıklı bir adamı dü • 
şün, ne çirkin, ne biçimsiz deni! 

mi?. Fakat, çok konuksever, kevf. 
li, şen adamhır. Her arap evhır!c 

her gün bir ziyafet vardır •. deni -

lebilir. En çok hoşuma b::fo!l 

yemekleri: ' 

- Kübbei müşfiye .. 
deciikleri bulgur köftesi. Bunun bir 

kaç adda bir kaç çeşidini yapıyor
lar. Çok güzel, çok tatlı bir yemek. 

Şimdi ben de onu öğrenmiye ça

lışıyorum. tstanbula gelir geJrne:ı: 
sana ilk yapacağım arap yemeği o 
olacak. 

o lmak istiyor 
İstanbul Üniversitesine bağlı 0 • 

Jarak açılan yem İktısat Fakülte~ 
sınin ilk sınıfını hukuktan nakle-

de.ı t~lebcler teşkil etmektedir. 
Bunlar arasında hukukun iki ve ü
çüncü sınıfından ge~nler de var
dır. 

1ktısat Fakültesinin d~rsleri h u
kukun dersler lle müşterektir. Yal
nız T ürk dktısadiyatın ın bünyesi 
ve sosyal siyaset bilgisi adlı iki 
ders ilave edilmiştir. 

Hukukun iki ve üçüncü smıfla. 
nndan geçen talebeler ise Huku
ku•ı t·irinci sınıfının derslerinden 

imtihanlarını vererek o sınıfı ik • 

mal etmiş ola n gençlerdir. 

Bu talebeler, sene sonunda, yal

nız ilave edilen yeni derslerden 

imtihana tabi tutulup Hukukta 

geçt·n sene okudukları derslerden 

imtihana tabi olmamak istemek • 

tedirler. Talebeler b u hususta bir 

te~ebbüs yapacaklardır, 

Fen Fakültesindeki P. c. N. sını· 
fı talebeleri de buna benzer bir va
ziyette oldukları için, tktısat Fa

kültesinde bugün okuyan ve evvel

ce Hukukun birinci veya ikinci 

sınıflarını ikmal etmiş bulunan ta

lebeierle, ayni şekilde bir muame

leye tibi tutulmalarını istemekte
dirler. 

Komiser babacığım, tatlı baba • 
cığırn, şeker babacığım, üç ayda , 
Şamı epey öğrenmişim değil mi? .. 
Bir iki defa şamın gezme yerlerine 
de gittik. Rabo bağazı, Dumm:ır 
bağları çok güzel. Hele: 

- Kırklar .. 

d.~n-Ş.~mın öyle bir kuş bakışı gö
runuşu var ki. Ancak ne tuhaf. Bu
rası ziyaretmiş. Arap kadınları ge
liycrlar, a~lıyorlar, sızlıyorlar dua 
ediyorlar, sonra da göz yaşlar~ ku· 
rur kurumaz başlıyorlar ut çal • 
mıya, eğlenmeye. 

Sen olsan: 

- Bu ne turşu, ne perhiz .. 
dersin?. Cebel de çok güzel yer. 
Hatta, Şamın en güzel yeri. Tram
vay la yirmi yirmi beş dakika sürü-

yor. Büyük Cemal paşa karargahı 
burada. Küçük Cemal paşa da ora
da oturuyor. Alman jmparatoru 

Vilhelm geldiği zaman Cebele 
mermer merdivenler, biı' çok şeyler 
yapılmış. Hepsi biribirinden ayrı 
ayrı güzel, artistik. 

Komiser babacığun, Şaında seni 
bana en çok hatırlatan bir şey de: 

teşKil etmiş oldukları halde şehri· 

rnizin muhtelif semtlerinde faali· 

yette bulunan sahne sanatkarları 

bir toplantı yaparak, bir cemıyet 

teşkil etmeyi konuşmu~lardır. Ya

pılan toplantıda artistleri himaye 
edecek, yardım yapacak bazı esas· 

lar üzerinde müzakeratt!l bulunul
mll§tur. Müteşebbis heyet, cemıye· 

tin kurulması için vilayete müra
caat etmiştir. Vilayete verilen i!t
tida, Dahılıye Vekaletine gönde • 
rilmıştir. 

Vekaletten müsaade geldikten 

sonra, derhal işe başlana"aktır. Ce· 
m iyet, azasını m addi ve manevi 
hi mayesi altına alacak, meslek tçm· 
de bulunanlara b ir çok faydalar 
t em in edecektir. 

500 hagJut 
Bir şehre 
Baskın verdi 

Tokyo, 21 (A.A) - Harbinden 
R:!ler. haberlere göre, 500 kişilık 

bır haydut çetesi, gece yarısından 
biraz sonra, Harbinin 400 kilomet
ve şimali şarkisinde kain İlan Ka

pa' ı ~ehrine bir baskın yaparak 
gar~> ~cdlerinden içeri girmiş, şeh
ri yağma etmiş, halkı katliama ma
ruz bırakmış ve mühim binalara 
kundrık koymuştur. Nihayet dört 
saat süren ve bir Japon askeri ve 
bir ~.lo.nçu polisinin ölümü ile ne
tit:e·~; c>n muharebelerden sonra 
Jap·ı:l-Mançu asked kıtaları ile 
t?O''<, müfrezeleri tarafından hay
dutlar püskürtülmliştür. Havcf utlar 
tar-ı!ırıdan öldürulen ins~nların 
mikdan gizli tutulmaktadır. 

- Aynilficce 
suyu. Sen iyi suya canını verirsin. 
B.i~ de bu aynilficceyi içsen kım • 
bılır ne yaparsın. Yine senin sev • 
diğin bir şey de dondurma. Bura
da Hamidiye çarşısında oyle cana 
değer bir dondurma yapıyc,rJar kL 
sabahtan akşama kadar yenılse do
yulmaz. Hemen hemen bir çok ak
şa~lar. Güneşi alıp Cemal paşa 
caadesıne çıkıyor, sonra da Hami· 
diye çarşısına gidip bu fıstıklı don
durmadan yiyorum. Bu kadar don
durma yediğim i~in sakın Şamı çok 

sıcak, çöl gibi bir yer sanma. Su • 
riyc şehirlerinin en serini. hı.an _ 
buldan hiç ayırt edilmiyecek bir 
sıcağı var. Kasımpaşa ne kadar se
rinse burası da o kadar serin. Fa • 

kat, .bil~ezsin Kasımpaşaya da iiy
le bır goresim geldi ki.. doğdu -
ğ~~· büyüdüğüm yer de onun için 
mıdır, nedir bir türlü bir yere de
ğişemiyorurn. 

Bir çokları beğenmezler amma 
güzel yerdir değil mi?. Hele bizin-: 
o son ot~rduğumuz hastahane yo
kuşunu lstanbulun d~me yerfop 

Bu büyükler gecesinde halka, 
bir Türk edip, sanatkar ve bilgini 
tanıtılacaktır. Bu cümleden olmak 
üzere ilk gece vod\'ll muharrirleri
mızden Müsahipzade Celale ayrıl 
ınışhr. Pek yakında tes'it edilecek 
otan bu gecede Musahipzadenin ha
yatı ve folklor ve etnografia tari 
hirr.iz bakımından eserleri, Dil, Ta
rik, Edebiyat Komitesi Başkanı 

Baha Gökoğlu tarafından tetkik e· 
dilecek, temaşa bakımından da 
Temsil Kolu Başkanı Nusret Safa 
Coşkun tarafından bir etüd yapı· 
lacaktır. 

Milteakıb~n müsahipzadenin (Bi
kavuk devrildi) komedisi oynana
caktır. 

Müellifin (Lale Devri) opereti· 
nin bazı parçaları Evin Musiki he· 
yetı tarafından çalınacaktır. 

Bakkal mı, 
Eczahane mi? •• 

Bakkalla r lllca mUtealllk 
9eyler satamıyacak 

Şehrimizde bakkaliye levazımatı 
satan bazı dükkanların; halka ko 
}aylık olmak üzere aspırin, sulfR 
to, tentirdiyot 'gibi her v•kit lazım 
ecza maddelerıni bılha:ısa mahalle 
aralarındaki dükkanlarında bu 
lundurup sattıkları görülmü;tür. 

Eczacılar kanunu mur!bince bu 
gibi ilaca müteallik şeylerin yal 
nız eczahane ve ecza depolarında 
satılması lazım /geldiğinden bak 

- Onu baban da bilir! Gel gele~ 
lim biz giyecek bir kat elbise bu· 
lamıyoruz, ncrde kaldı pazar elbi· 
sesi! 

Diyeceksin. İyi amma, pazar gü
nü dişinden, tırnağından arttıra -
rak temiz pak giyinmiş bütün halk 
tarafından nefret edilmeyi ister 
misin? Evlenirken nasıl bulup bu
luşturup yaptırıyorsun'! 

Bir kat yeni ve temiz elbise ve 
bir kat yeni pazarlık çamaşır edin· 
mek şehirde yaşıyan h~rifin rakı 
parasından arttırıp belki ömründe 
bir defa katlanacağı bir fedakiı· -
Jıktır. Ancak haftada bir defa ve 
düğün gibi davetlerde temiz, pak 
giyeceğin için ömrü billih çulsuı 
olmıyacaksın ! 

Bu bakımdan bu adet, çul mesc~ 
lesinin en zekice, en rnuktcsitcc 
halli değil midir? -

Üstelik biricik çamaşır ve c.%i
seyi pis giymiye kıyamıyacağın 
içb her hafta yıkanmıya, temiz • 
lenmiye de mecbur olacaksın. 

Korkma. Onlar senden, benden 
çok enayice masraftan korkarlar. 
Onlar bu her bakımdan karlı usulü 
yıllarca tecrübelerle bulmuşlar! 

••• 
İşte Belediye Meclisimizin tarif 

edemediği fak iri, hakikaten heı· 
şeyden acze düşmüş Darülacezclik 
fak1ri şimdi tarif edebiliriz: 

cBütün ömründe pazarlık bir 
ka~ elbise ve bir kat çamaşır edlnC'
_memiş adam!& 

Halk Filozofu 
UUIHllUIHftUlftntffllHlttUINltlUIUfUt•tUlhHltlHHHtlHUtUtfOI 

kallar kat'iyyen bunları satamıya- r -
caklar ve hılıifında hareket eden 

8 ler görülürse mahkemeye verile irimizin derdi 
ceklerdir. 

,-

değışmem. Güneşi bol, havası bol 
der.iz görüyor, vapuru \'ar, kayığ 
var. Beş dakıkada Beyoğluna çıkı 
lır, be~ dakikada kaqıya geçilır 
Fatihe ne kadar yakınsa, Eminônil· 
ne de, Harbıyeye de o kadar yakın 
Fakat, bilmıyenlerin, tanımıyanla 
rın ağzında Kasımpaşa irdcnen bir 
ad olup çıkıveriyor. Onlara da al 
dırmamalı! 

Babacığım, bu günlük bu ka 
dar yeter değıl mı?. Sonra yine sa 
na uzun uzun yazarım. Ellerinden 
öperek ... :11 

Lütfiye mektubu yeni bitirmişti 
ki sokak kapısı çalındı. 

- Geldiler. Asker açar .. 
dedi, kendısi de onhırı : , karşıla -
mak için odadan çıktı. 

- Birinci kısmın sonu-

İkinCİ bölüm 
Yepyeni bir hayatin 

içinde 
IAitfiyeyi istiyorlar 

Yıl: 1916. 
Büyiik harbin üçüncü yılı için -

deler. 

(Devamı ver) 

Hepimizin derdi 
Sayfiyedeki evler 

Yaz geliyor. Şehrin yakın 
veya uzak birçok sa} fi ye yer· 
lerl var. Eiraz kesesine gü· 
venen vatandaşlar, veyahut, sıh· 

ba t bakımından mutlaka hava 
değiştirmcğe mecbur kimseler. 
üç beş kuruş bir araya koya
caklar, açık havnlı bir y.:rde 
ev aramağa çıkacaklar. 

Fakat, hep biliyoruz, duyu
yoruz k.i, sayfiye yerlerindeki 
ev salı'pleri, yaz başlangıcında 
liatları yükseltirler. Ev aramağ<l 
gidince, çok yüksek fiat isterler. ! 
Fakat, aylar geçer, yaı.ın ortıısı 
olur. S;ıyfiyeye gidenler, evlerini 
bulurlar, yerleşirler. O \.'akit, 
ev sahipleri, fiatları derhal dü· 1 

1 ~ürürler. Çünkü buna rnecbur
c'u ·iar. Zira, evleri boş kalacak. 
Halla, her yaz, bütün sayfiye 
yerlerinde, fazla kira iı.tcdikleri 
i~in evleri bo' kalan birçoK 
kımselcr vardır. 

Ev meselesi mühimdir. Bu 
işe ev sahipleri, daha önceden 
muayyen bir had tayin etmelidir. 
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Hava yolculuğu 
Zeplinler Avrupa ile Uzak Şark ara
sında yolcu taşımağa başlıyacaklar 

Bugün Avrupa ile Amerika arasmdaZep Zeplinle yolcu::' 

linlerle seyahat müddeti 72 saate indi luk, vapur gol
~~~~_.,.; culuğundanda-

lıa zevkli, eğlen 
celi oluyormuş 
dönmektedir. Teknik cihetlerden 
Avrupa ile Amerika arasında zep
linlerle yapılacak seyahatlerin hiç 
b)r güçlükle karşılaşmıyacağı an·· 
}aşılmıştır. Ekonomi ve ticaret 
noktai nazarından vapurlara nis
betle, zeplinlerin çok faydalı ola
cakları anlaşılmı~ bulunuyor. 1935 
yılında teşekkül eden Doyçe Se • 
pelin-Reederay namındaki Alman 
zeplin şirketi, zeplincilik hakkın
da propagandalar yaparak nakli-

tatın bunlarla yapılmasır.ı temine 
çalışmaktadır. Almanlar, elyevm 
işletilmekte olan Almanya - Ameri
ka zeplin hattından başka, Ayru
pa ile Uzak Şark arasında da bir 
hat tesisini düşünmektedirler. Bu 
düşünce iledir ki, Almanlar L. Z. 
129 dan daha çok yolcu taşıyabile
cek olan L. Z. 130 zeplinini imale 
başlamlilardır. Bu kadarla da ik
tifa etmek istem iyen Afman zeplin 
şirketi 1938 yılı nihayetine kadar 
dah~ iki zeplin imalini projesin~ 

ko) muştur. Bu suretle Almanlar, 
dört zeplinden mürekkep l: ir hava 
filosuna sahip olmuş olacaklardır. 
Zeplinler yalnız ekonomi ve tıca
ret maksadile inşa olunmaktadır • 
lar. Çünkü, Harbi Umumide ol -

Zepll1tlorl• dlngo euofıntla gapılaulc "'oluıtlu. lıtult• flurlıule 61r 6aiıı duğu gibi, şimdi ve istikbalde de 
Amerikalılarla tngnızıerin zep- düiü gibi yolcu ve e,ya nakliya • ı merlk11a '12 saatte gitmekte w J zeplinler askeri roller oynıyama-

lincilikten sarfınazar etmelerine tının çok kolaylıkla yapıldığı da an· Amerilı:adan Avrupaya 80 saatte 7acaklarclır. Çünkü. tayyareler çok 
rağmen. Almanlar, zeplin tmalin· !aşıldı. .. 
den vazgcc;medikleri gibi, zeplin- 1928 yılındanberi dunyanın her rn 
terle yolu ve eşya naklin~ ~e ~e- Jc~şesinj dolaşmış ve yüz binlerce ~ 
vam etmektedir. Graf zeplinın mu- kılometre yol almış olan Graf zep-
aflakıyctlcri üzerine, Amerikalı • lın, bu iddiaya bir delil olarak gös- ~ 
]arla İngilizler, bu işe merak et - terı1mektedir. Bir kaç yıldanberi 
miş!er ve birer tane zeplin imfil et- Amerıkan~. cenu~u ile Almanya 
mış'erdi. Fakat, bu zeplinler su- arasında rnuteaddıt seyahatler yap-
küt ederek parçalanmışlardı. Bu • mış olan Graf zeplin hiç bir kazaya #.JI 
nun üzerine, Amerikalı ve İngiliz- u~ramamış ve korkulu hiç bir ha-
lerc.e bu merak söndü ve bu iki dıseye maruz kalmamıştır. 
millet zeplin imalinden sarfma- Graf zeplinden sonra sefere baş-
'Ur ettiler. lıyan L Z. 129 zeplini ise seyrü-

Bu vaziyet karşmnda Almanla - seferin daha muntazam b.ir .şekle 
rın cesareti kırılmak şöyle dursun, konulmasına yardım etmıştır. Bu 
Graf 7.epline ilaveten gtçen yıl iki ~eplin sayesinde.A~upa ile A-

L Z 129 d "k"ncı bır zeplın merıka arasındaki tıcarı eşya nak-
. . namın a ı ı 1 d tah ··1· lm b 

daha imal ederek işlctmıye baş - iyatm a, ~vvu at o ı~a . aş-
' Jadılar. L. Z. 129 zeplmının di - lam'ştır. Zeplmler seferlermı da-
ğer bir namı da (Fon Hindcnburg) ha sıklaştıracak olurlarsa Amerika 

dır. Almanlar, bu kadarla da kal- ile Av~up~ yavaş ~avaş komşu ka-
k F kf t N mavn'da L pı vazıyetıne gelmış olacaktır. Ok-

mıyara ran ur a ~ . _ . 
Z. 130 namında üçüncü bır zeplin yanuslar uzerınde uçan zeplinler 
daha inşa etmektedirler. vasati olarak saniyede 33 met~e 
Mütehassıs bazı Avrupalı ve A- süı'at teminine muvaffak olmuşlar-

merikalıların zeplinlere olan aleyh- dıl". (Hindcnburg) zeplini Atlas 
tarhğına rağmen, uzun yolculuk - denizi üzerınden geçerek şimali A
larda bozuk havalar ve şiddetli ha- merika ile Almanyayı yekdiğerine 
va muhale(etlerine karşı zephnle- .raptetmiye muvaffak olmuştur. 

rin cok mukavemetli olduğu görül- Avrupadan kalkan bir zeplin A - Ere mecrern etr ıole• to.r1ParHI 

G
Oyan'a sürülen 
Türk polisinin 
hakiki hatıraları: 18 

Oç gOn sonra vapurumuz Marsilya 
limanına girmişti 

Mehmet Ali, pek içli bir arka- sı giın Fransı~ sularına dahil ol - Jeyhine büyük rol oynamış men-
daştı. Kendisinden ziyade bana d· duk. 

f ur bır canavar veya hain imışım cır, yabancı memleket zindanların- .Eskimiş ve harabiyetten sırf bir 
da ezilmeyi düşünecek yerde va- tehlike kesilmiş yolsuz vapurumuz gibi hemcinslerim önünde sokuldu~ 
ta.ıının içerisine düştüğü facia ile bu sularda da bir yelkenli küçük ğum bu hal, bana her zamankın-
göz yaşı dökerdi. İkimız de kendi- gemiden farksız olarak sallanma • den daha çok dokundu. 
mizi şaraba vermiştik. Kötü üzüm larına devam ettikten sonra yola Çok sürmedi. Rıhtımda bekler -

bir k b d k SO a ba ken Salibi ahmer icaretli bir oto • suyunun aç ar a nr ş- çıktığımızın yedinci günü Marsil • :r 

lıyan buruşturucu ~siri altında yaya geldik. mobille paytonu andırır iki ara • 
kendimizden geçer ve yaşadığımızı baya konulduk. Sivil ve asker ayrı 

Yolculardan sonra biz de bir 
farketmemiye çalışarak akşamı ve ayrı taksim edildiğimiz bu otomo-

kaç sandalla ve ellerimiz kalın zin-
akQ:amları da yıne müracaat etti • 1 kd - . b -ı 1 bil ve arabalarda dahi yanlarımız r- cirler e ye igerıne ag anmış o -
ğimiz bu usulle sabahı bulurduk. duğu halde rıhtıma çıktık. Şu man- süngülü muhafızlarla çevrilmişti. 

Gece, yatsı sonları Sicilya açık- zara, beni, bir kat daha meyus et- Geniş, büyük ve kalabalık cad-
larına geldik. ti. Ne yaptığımı düşünüyordum. dele:rdcn dar sokaklara giriyor \le 

Sicilyadan sonra yine açık de • Sanki yüzlerce insanın hayatına epeyce bccaladığımız bu sokaklar-
nizde yol almıya bqlıyarak erte- nlhayet vermif, yahut, vatanı a • dan kurtulunca da yine muhteşem 

ve düzgün bır yola dahil olarak fa· 
sılasız ilerliyoruz. 
Genişce bir sokak başındaki ya

pı önünde durdular. Şoförün kapı· 
cıdan bir şeyler sorduğunu duyu
yorduk. Sonra, yine yürüme emri 
verildi. Oysa, bu şoför ve arabacı 
efendiler, askeri tevkifhanenin yo
lunu bilmiyorlar değil mi imiş? 

Daha ne kadar gittik bilmem. l3ir 
kapı önünde durduk. Otomobilde
kiler indirildi. Öğrendik ki, bu -
ra~ı, Fors Nikola tabir edilen aske
ri tevkifhane imiş. İkj araba bir 
muddet sonra, bizi Sen Piyere ge
tirdi. 

Çokca biz sivillere tahsis edil -
miş bulunan Sen Piyer hapishane
si de hatırı sayılır binalardan. Dış

tan görünüşü, bir hapishane hey -
betini tam olarak taşıyor. Öyle 
korkunç ve azim ... 

Atlayan jandarmalar büyük bir 
özenle bizi de indi rdiler. Sonra, 

tevkifhanenin pek yavaş açılan bü
yük demir kapısından içeriye soku
larak geniş bir avluya geldik. 
Sıraya dizilmiştik. Şef namı ve- j 

r HiKAYE 
V e zen : Seyrettin ORHAN 

BiR ALDATMA •• 

İri gözlerini gözlüğünün üstün -
den ayırarak elinneki kağıdı, bir 
daha okudu; 

- Felaket.. 
Dedi. 

İ~te; o da taliin kara yüzile kar· 
şı karşıya idi. Evet. o da bir zavallı, 
bir bedbaht olmuştu. Gençliğinde 
izdivacı üzücü, korkulu bir geçit 
diye telakki ettiğini hatırladı . .Ni
hayet Necla ile evlenme yılları, o
nun bu düşüncelerinin birer ve -
himden başka bir şey olmad:ğtm 
isbat etti. 

Bican efendi, izdivacııı saa.jetli 
kanatları arasında senelerce o ka
dar sermet dolaştı ve o kadar isti
rahati kalple yaşadı ki, her gc..:cn 
yıl onu karısına ve karıs•nı ona bir 
kat daha bağlıyor ve hayatı izdi
vaçlarında yeni ve samimi merha
leler açıyordu. 
Artık bekarlık alemini tamamen 

unutmuş ve yalnız yuvasına b:tft • 
lanmıştı. Zaten hayatta bundfn 
başka ne arzusu olabilirdi. NeclA i
l e gül eibi geçinip gidiyordu. 

* O akşam, evleri misafir dolu idi. 
~ğlendiler, güldüler. !Ertesi gün 

Bican efendi, daireye biraz geç kal
mıştı. 

Şişman göbeğini sallayarak ev
den çıktığı dakikada aksilik başla
mııtı. Unuttuğu gazetesini dönüp 

terakki etmiştir. Alrnanyaile A-_ 
merika arasında muntazam suret -
te ~eyrüsefer eden zeplinlerden ba~ 
ka, Lüfthanza ile Er - Frans sivil 
tayyare şirketleri de Amerika-Av
rı.arn hattında tayyare seyrüsefer 
led tanzim etmişlerdir. Tayyare -

lerin sürati zeplinlere nisbetle bit
tabi çok ziyadedir. Fakat, zeplin -
le~oe seyahat daha ucu: ve daha 
emindir. Bundan başka, tayyare -
lede yalnız posta paketle:i taşın
dığı halde, zeplinler ağır ticaret 
e~y:ılan taşımaktadırlar. Rundan 
ötürüdür ,ki tayyare ile ZF:Plif• a
rasında bir rekabet olaca~:nı tah
mb etmek beyhudedir. 

almak, pencereden sarkan çocu 
nu azarlamak gibi ona vakit ka 
bettiren şeyler arasında hem bO 
murdanıyor, hem de bir an e 
dairede bulunmak için koşuyo 

du. Bir çok ağız patırdısından 
ra müdür ona: 

- Bu ne kadar eve bağlılık 
nım, dedi. 

Bu sözlerilc, bir şeyi ima etrn 

istemişti. Bican efendi bunu d 

nüyordu. O, evine bağlı olm 
beraber vazifesine de fevka 

merbuttu. Kı?ndhiinin hususi 
yatile alakadar görünen, mü 
acaba neyi ima ediyordu? 

Müdürün kendi muhitinde o 
duğunu düşündü .. 
İnsanın, böyle zayıf zamanl 

da ne fena feyler hatırına geli 
du. Evde yaptığı kavgaları v~ al 
ha.yet Necllnın yaktrida oms 
bir keliıM il• tehdit ettifini 
f{indil: 

- Acaba? -diyordu· 
Acaba Necla onu aldalıyor 

id i? 

Dairenin kapısı açıldı. Had 
ona, bir mektup uzattı. Zarfı 
yırttı ve hayretinden dona k 
Gözlerine inanamadı. 

İri gözlerile kağıdı bir daha 
kudu: 

- Felaket ... 
Diye bağırdı. 

Karısı onu aldatıyordu. işte 

imzasız bir mektup bunu h 
vermişti. 

Mektubu derhal cebine yerlef 
tirdi. Hiç bir şey düşünmeden 
rinden fırladı; şaşkın bir b 
kendisini sokağa attı. Koşuyor, 
şuyordu. Onu, aşıkile bir arada 
kalayacak ve ikisini de öldür 
ti. Fakat hayır, böyle yapması 
ru değildi. Bu hareketi kendi 
musunu ifşa etmekten bafka ne 
labilirdi? 

(Devamı 6 ncı ıahifede) 

Gilganda Ca.9enH ,.1a,tnln •m•m r ntflH•raa 
rllen baş gardiyan gelerek elinde
ki listeden isimlerimizi okudu. Ta
mamdık. Jandarmalardan teslim 
aldıkları eşya ve paralarımızı di -
ğer gardiyanların da yardımile ay-

r! ayrı sayıp tesbit ettikten sonra 
hepimizden birer imza aldı. 

Hapishane memurunun işaretile 
ön ve arkalarımıza düşen gardi -
yanları takiben alt kat bir korido- savuştu. 

r a Çe oradan da geniş bir salona 
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Kadın şoförler 

Bu reportajı zevk: 1 5 ta n b u 1 d a Gündelik işlerimiz eski de-le okuyacaksınız· 

kaç kadın şoför var vevirlerde olduğu gibi, bol bol 
nelerle meşguldürler? r - ' sevişmeğe fırsat 
Şimdiye kadar ehliyetname alanların mı kdarı 

yüzleri geçti. Kadın 
şoförlerimize ai_t bazı eğlenceli hikayeler ... 

,... -
r----------------ı Yazan: 

Nly•zl Acun 

Bir gün aklınıza gelip kendi ken· 
dinize hiç sordunuz mu? Bizde şo
för nasıl yetişir ve nasıl imtihan e. 
dilerek piyasaya, seyrüse!cre çı -
kar? .. 

Öyle ya, tasavvur edin bir ker~, 
acele bir işiniz oluyor ve derhal bır 
taksiye athyarak şoföre: 

- Çek, Cerrahpaşa hastahane -
sine .. Yahut, acele Şişliye, diyor -
sun uz. 

htanbulun seyrüseferi zorlaştı -
ran tarih kadar eski, bozuk, dar 
yollarında, sağına, soluna dıkkat et
meden yürüyenlerin; arabasının 
tekerleğinin her devrinde sizin ve 
kendisinin her an bir kaza ile kar
§ı hşması muhakkak olan şoförün 
ve hususi araba kullanan bayan ve 
bayların nasıl imtihan edildıkle -
rini, gelin, sizinle beraber görmiyc 
gidelim. 

••• 
İ•te; Fikri Tevfiğin motör ve 

motor parçalarile dolu dershane -
sinde büyük bir talebe k:ılabalığı, 
imtıhan oluyorlar. imtihan heyeti: 

l - Mühendis Tarık, 
2 - Mi.ihendis Beşir, 
3 - Seyrüsefer komiseri Refet, 
4 - Fıkri Tevfik Kardeşten mü· 

rckkep. 
Nazari motör imtihanında, bir 

kutudan dört fiş çekiliyon ve bunda 
muvt-!iak olanlar da seyrüseferin 
nazari imtihanında mu\•affak olur
~ ~Ji iınıüıana. hak kHanıyoı-. 
Nazari imtihan bitiyor. Kazanan -
lar ayni gün saat ikide Hürriyeti 1 
Ebediye tepesine v~saitlerile çağı· 
r1lıyorlar. 

Nazari imtihanı müteakip Fikri 
Tevfik Kardeşe en ziyade tecessü
sürr,ü tahrik eden kadın ~oförlere 
ait suallerimi sıra ile soruyorum: 

~ - Bizde ilk kadın şoför kimdir? 
- Bundan on sene evvel Muam-

• mer isminde bir bayan ır.e.ttebe 
geldi. Üç aylık bir tedristen s-:r.ra 
rnuvaffakiyetle ameli ve nazari im
tihanda muvaffak oldu. Bu 'hıyan 
amatör değil, profesyonel lıir taksi 
§Oforü olmak istedi. Seyrüsefere 
n1üracaat etti. Seyrüsefer bu ka
dının taksi şoförü olmasını mah -

. ZUrlu gördü. Bilhassa akşamdan 
sonra sarhoş bir müşteri arabaya 
biner de cÇek Büyükdcreyc!~ der
se bu kız ne yapar? diye, hemen 
h~. insanın derhal hatırına gelen 
bu ruaı, Seyrüsefer baş rncmurlu
l:u tarafından soruldu ve polis -
ten müsaade istendi. Polis de ce
\'aben, memleketin her şekil inzi
batına kiıfi olan kudretinin bu hu
susta müessir olacağı cevabını ve
te!'ı:k, bir bayanın taksi şoförü ol
:ınasını mahzurlu görmedi. Bunun 
ti~erine Bayan Muammer ilk kadın 
fOför oldu ve bir araba alarak işe 
başladı. Fakat bu, çok sürmedi. 
Evlenince şoförlükten vazgeçti. 

- Kadınların şoför olmaları hak· 
lundaki kanaatiniz nedir? 

- Şoförlük az, çok yorucu bir 

-

Şojörlakttn 6os1ıgaralc taggang• 
-1c 1.. • · Lrd lca~a· 

1,,. ,. w biJgu vır ~o"' 

nan Rol Eld" 
m~::.lek olduğundan buna, k~dın~a
rın, erkekler kadar tahammul go:
terı~miycceğini zannediyorum .. ~ı
tekim Paris sevahatimde taksısıne 
binrpğ1m bir kadın şoför bana, 
Par!s taksisinde yalnız 5~ ~adının 
mevcut olduğunu söylemıştı. 

Sebebini sordum: .. 
_ Bu iş güçtür, tahammul ede-

miyoruz, dedi. _ 
Maamafih, bizde kadınlar . şofor 

ol tll sa istikballeri parlaktır, bır çok 
ailelerden hususi kadın müşteriler 
kazanacaklardır. 

- Sebebi? 
- Talimatnameye daha riayet -

kar olduklarından, Seyrüsefer de 
kendilerinden memnun kalacaklar-

dır. 
İkinci şoför talebemiz Bayan Ce

miledir. Cemile adali kuvvetile mes
leninde epey ileri gitmiş ve çalış-

ı:. 

mıştır. 

Diğer bir şoför kadın da bura -
dan ehliyetname alıp İzmire gitti. 
Şimdi orada çalışıp çaiışmadığını 

bilmiyorum. 
_ Kadın ile erkeğin direksiyon 

kullanmasında kazalara sebep olan 
tesir var mıdır? 

_ Kadın. bünyesi itibarile daha 
narin olduğundan, harekatı da ha
şin değildir. Buna rağmen, kadın -

lardan çok iyi tayyareciler görü • 
yoruz. 
Kadın, eve daha çok yakışan bir 

yaratılışa maliktir. Hassasiyeti fıni 
bir hareketle sert ve tehlike doğu
rucu bir manevra yapmasına mü
saade etmez. 

Netice itibarile kadınlarda büyük 
kazalarla neticelenen şuursuz ha -
reketler, yani süratin verdiği ma
nev~ zehirlenme ile erkeklerin yap
tığı kazaları kadınlar yapmıyor -
lar. 

Erkekler süratle zehilcniyoılar. 
Kadınlar erkeklerden daha az 

kaza yapıyorlar. Düşüncesi daha 
rakik, bünyesi zayıf olduğundan 
korkuyu evvelden hissediyor ve ih
tiyatlı gidlyor. 

- Bizde bu zamana kadar mev• 
cut ehliyetnameli kadm şoför ade
di ne kadardır? 

- Yüz elliden fazladır. Ve bun
lar hep amatördür. Size bunların 
enteresan taraflarını söyliyeyim: 

Bazıları Avrupa seyahatine oto
mobil ile çıkıyorlar. İki seneden 
beri amatör bayanlardan yirmi ki
şi sırf Avrupaya otomobil ile seya• 
hat etmek için direksiyon öğren -
miştir ve şimdi de zengin aileler 
arasında bu seyahatler moda ol • 
du. 
Kocası direksiyon öğrenen bir 

Ç01
{ bayanlar da kocalarına eben 

de öğreneceğim.. diyor ve kocası, 
karısının ısrarı üzerine kabul edi· 
yo'". Kimisinin de karısı direksiyon ı 
kullanır, kocası bilmez. 

Hele bazı kadınlar kocalarına, 
dostlarına, nişanlılarına sırf sür .. 
priz yapmak için dir~ksiyon öğ
reniyor ve hatta öğrendiklerini 
gizli tutmamızı istiyorlar. 

Size bir hikaye anlatayım: 
Bir gün tanınmış zengin bir aile

nin kızı geldi: 
- Ben, dedi. Direksiyon kullan

mak istiyorum. Fakat bunu, çok 
gizli tutacaksınız. Ne t>beveynim, 
ne de nişanlım duymıyacak. 

Ben de cPeki> dedim. 
Kızcağız direksiyon kullanma • 

sını öğrendikten bir ay sonra ev • 
lendi. Nikah dairesinden çıkarken 
bu sefer direksiyona kız oturdu ve 
arabayı sürünce ze\•ci hayret etti. 

İşte böyle sürpriz yat>mak için 
direksiyon öğrenenler var. 

- Kadınlar mı, yoksa erkekler 
mi daha çabuk direksiyon öğreni -
yorlar? 

- Bazı istisnalardan sarfınazar 
edilirse kadınlar daha çabuk öğre
niyorlar. 

Direksiyon öğrenmekt~ geciken
ler çok asabi veyahut asabi rahat
sızlıklar geçirenler, yaşları kırk 

beşten yukarı ve çok şişman olan
lar ve sporla hiç meşgul olmamış 
kimseler geç öğreniyorlar. 

- Bir acemi kaç saatte direksi
yon öğrenir? 

- Her namzedin yaratılışına gö
re değişir. Yukarıda söylE:diklerim
dcı muaf olanlar on ila yirmi 
be~ saat arasında direksiyonun he.r 

YAŞAMAK 
ZEVKİ 

Balıar geldi, ağaçlar açtı. Gönül
lerde yaşamak ve sevmek a§kı ba

harla beraber canlanıyor. 

Fakat çok kimseler bugiinkü ha

yatımmn, günlük i§lcrimizin, eski 

devirlerde olduğu gibi, gençlerimi

ze istcdi1deri kadar sevebilmek va

kitlerini ve im1cı'inlarını bırakma

dığını söylüyorlar. Acaba hakikat 

öyle midir? Belki scvdanm eski a
hengi ve şekli. deği.!:i. Fakat sev-

- vermiyor m·u? 

\ 

Belki sevdanın eski ahen
gi ve şekli değişti.Fakat 

sevmek ve sevilmek 
ihtiyacı her zaman
ki kadar kuvvetini 

muhafaza ediyor 

mek ve sevebilmek ihtiyacı her za-

1 

ran, daha çok sevişebilmek için en Bahar geldi. Gönüllerimiz de çi-
manki kadar kuvvetini muhafaza kolay fırsatları bulduğumıuz ı bir ç~kler g.ibi .açıyor. SeveLim, sevile-
ediyor. Hattô. eski demrleTe naza- zamanın içinde yaşıyoruz hm, ıevı§e~ım!, 
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Amer::..ada lt.anıına ihanet etm•
g•n koca 

Amerikalıların sosyal hayattal:i 
değişikliklerini takip ve hadisclr r 
hnkkında istatistikler tanzimi m'lk

sndile Vaşingtonda hükumet tara

fından tayin olunmuş hususi me
murlar vardır. 

manevrasını yapmak suretile mü
kemmelen öğreniyorlar. 

••• 
1rtanbulda bedava otomobile bin

mek istiyenlcr varsa buraya gel -
sinler. 

İmtihan heyeti gelmeden evvel 
şoför namzetlerinin altic.rmda en 
son model lüks otomobiller, taksi-
ler, kamyonlar 
var. 

ve motosiklerler 

Kadınların ihanet etmedik
leri bir memleket 

AMERiKA 
:Su müessese, Amerika aileleri 

arasında vukubulan ayrılıklar, b•.1-
şanm.alar hakkında son yıla mah • 
sus bir istatistik neşretmiştir. Bu 
istatistikte okuduğumuza göre, ke· 
n koca ayrılıklarına sebep olarak 

gösterilen bazı fillünç cihetler var
dır, ki onlardan bazılarını buraya 
kaydediyoruz. 

A vrupada olduğu gibi, Amerik• 
da da karı koca boşanmalarına en 
büyük amil olan cihetler: Yalnı: 
e.rkeklerin değil, kadınların da iaı
la içki içmeleridır. Ondan so'lr'l 
para meselesi gelir. 1936 yılında 
içki yüzünden 2560 ocak bozulrruş
tur. 875 aile, döğüp, söğmek yü -
:tünden, "690 k:ıcın kocalarının a
diliği, cahilliği sebebi!~ ayrılmış -
lardır. 220 kadın, kocalarını m~ş· 
h ur artistlerinden birine benze: -
mek ve o artist gibi bıyık taşıma
larında ısrar ett:kleri için koca -
larını terketmişlerdir. 99 erkek ka
rılarının yabancı erkeklerle sık sık 
dans ettiklerinden dolayı ayrıl • 
mışlardır. boşanma da, yaş 
meselesinde aldatıldıklarından, 48 
erkek karılarınm fazla boyanr.uı· 
lanndan, bazı eı kekler karıları -
nın fazla sigara içmelerinden d.r 
layı ayrılmışlarclır. 

Şurası şavanı dikkattir ki, hiya
net ettiklerinden dolayı karılnrm· 
dan nyrılan erkekler hemen hemen 
yok gibidir. Acaba, Anıerikad:ı 
kocalarına hiyanet eden kadııua .. 
mı yok nedir? .. 

Geniş yolda viraj dönenler, fren 
yapanlar, süratle araba ı::ürenler ve 
ameli sahada daha çok muvaffak 
oltıcağın emin olanlar, direksiyon
dar. bir tlirlü kendilerini ayıramı· 
yolrar. 

Bu esnada taksi saatleri işlemi
yor ve oraya gelen gedikli seyirci

ler dişlerini gösteren bir tebessüm
le müsaade almadan otomobile ku
ruluyorlar. 

AmeTllcaJa kocasına thanet •im• 
yen icadın 

Davetsiz bir seyirci kalabalığı ö
nünde imtihana başlanıyor. 

İlk imtihana girenler motosik • 
lerliler oluyor. Onların imtihımı 

gayet basit. Dar virajları döndüler 
mi, komiser: 

- Süratle yolun nihayetine gi
dip gel, diyor. 

Bu muvafiakiyet ha"J<'rini alan 

motörcü, sevinçle motörünü sürü
(Devamı 6 ncı sahifede) 
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Üç komita - ı- H 1 K Ay E ırokuyucularıa Eski lstanbul batakhaneleri: ] 
._.llilll!'B-ir_a.,,..ld-a-tm_a_ Baş başa f U 

Makedonya komita· ~'ı:~::.ı~·ı.t~:=:/;;~:~!bnn Bir okuyucumu- K Mv~"'~ ;.~APAN 
] d 13 ı ~;~erece kıymetli olduğunu bi • zun fikri Genç kız,kar,ısında yüzü gözü simsiyah 

cı arı a.rasın a yı * flOt::~:;:r~~d~:a;,~a!u!~r:~~/Şı::~ korkunç bir mahluk görünce 8CI acı 
Eve nasıl geldi, farkına varama· h d " 

- 18 - dı. Anahtarla kapıyı açtı ve onları /el Dinl~r imzatlle ıu mılctubıı aykır 1: Na to Diyavolosl,, 

Mili lcon1,., ktlf'arlarırmı talbiA:lnl tılım.Jc, yapılan hakırılılcları, çttc· 
/erirı tecavüzlerini protesto elmelc malcsadUe, Bulıarlstrınırt lıer tarafın· 
dan gttlerı mu,.nhhasla' Sofgada, (Şehir Kulübü) ıalon/a,.ında loplanmııtard' 1 

Köyün içinde genç iki çocuktan Yazan: 
başka beni hiç kimse görmemişti. M. Necmeddirı Oeliormcın 
Dostumun dış avlusundaki lqapı· Sor1 ad ıkl (Oello'm,,,) 
sının tokmağını vurdum. İçerden, rueteal sahip ve b•,muharlri 

ekim o .. Kim o .. > sesleri duyuldu. 
İçimden gayri ihtiyari cooohh .. > 

öiycn bir inilti geldi .. Sırtımda be • 
nimle birlikte sürüklenip gelen 
Balkanlar, ormanlar, gam, kasa -
vet, duygum ekim o> sesi karşısın· 

da bir anda yerlere yıkıldı. İçim 
serinledi, :ferahladım.. Köylü dos
tun.un odasından içeri girince, iç
lerinde sakallıdan, bıyıkları henüz 
yen\ tcrlem.iye başlıyanlara varın
caya kadar odayı çepçevre doldu -
ran genç ve ihtiyar bütün köylü 

Türkler, ayağa kalktılar .. Zavallı 
kardeşlerim meraklı ve dikkatli göz
lerle beni süzüyorlardı .. Ben, he
lccanmu zaptedemiyordum. Sıra 
ile hepsinin cmerhaba ve hoş gel· 
elin misafir> sözlerine ayrı ayrı ce
vap verdikten sonra, cağalar, ba • 

balar müsaade ederseniz, cen bir 
parça uyumak istiyorum> dedim .. 

Benim korkmakta olduğumu, 

dalgın ve endişeli nazarlarımdan 

anlamış olacaklar ki, esen cizim ev
la.:lımızsın. bizim aramızdan seni 
almak istiyecek olanlar, !eşlerimiz 
üzerinden geçmeyi göze almalıdır
lan dediler .. Bu tatminkar sözler, 
ve bu takdirkar cümleler bütün 
yorgunluğumu cidermişti. Yeniden 
canlanmış, ve çekmekte olduğum 
eziyetleri unutnm,ştum. Kendile • 
rint:. yarım saat kadar söz söyledim. 
Kabahatin hükumette olmayıp ko· 
mitclerde olduğunu anlattım. Ev 
sahibi dostum, camcalar, müsaade 
ederseniz ben misafiri götürüp ya· 
tıracağnm dedi, kalktık .. 

Temiz \'e düzgün bir yatak için
de gözlerimi yummıya çalışırken, 
dostum •müsterih ol, bütün am • 
calar sabaha kadar evin etrafını 

kuşı.tarak seni muhafaza edecek -
le.·. biz ölürsek. sen de ölü~-sün. di
yerek çıkıp kendi odasına gitti. 

Rusçuk - Varna treni köyün on, 
on beş dakika uzak bir verinden 
ge;iyordu. Gündüz saat ·en ikıde 
bu trene binip Varnaya gitmekllği 
ertesi sabah kararlaştırdık. Duyul
mamak, görünmemek ve beni ta
nıy&n komitecilerin gözünden tren· 
de gizlenmek lizımdı. Bunun için, 
bir köylü kıyafetine girdim ve tre· 
ne yerleştim .. kompartımanlarda 
dola§an bir çok köylüler ı:rasınd:ı 
hiç nazarı dikkati celbetmiyordum, 
Sigarayı tutuşumu, ayak ıyak Ü· 

ze!'i atışımı, öksürüşümü bile de
ğiı~irmiştim. Küçük tren durakla· 
nnea, inip binilirken, ben trenin 
penceresinden başımı dışarıya gös· 
termfyor, bir köşede sakin, müste
rih bir tavırla, fakat, kalbimin dare 

hanını çok zor zaptedebilerek olu· 
ruyordum. 
Ayaklarımdaki kalın köylü ço. 

raplan, geniş köylü ayakkabıları • 
llişliyordu. Pravada Kaspiçen ıs -

mm çepleri eski ve kopuktu. Aba· 
mın altındaki köylü entarısının Ö· 

nü bir parça açlktı. Düğmelerden 

birisi iliğinden boşandırılmı~tı. Be· 
ni tanıyabilmek için gchp yüzü -
mü muayene elmc:k lazımdı. Raz· 

grattan uzaklaştıkça. içım daha ge
nişi.yordu. Pravada Kaspıceıı is
Las) onlarından sonra ise biısbütün 
:ferahladım. Gece saat dokuz, on sı-

ralarmda Varnanın lıuyuk ve yeni 
istasyonundan kalabalık :·dcular· 
la tirlıkte dışarı çıkarken, clımi. 
yüzüme gotürüyor, burun ve ağ· 

zım. siler gibi bir takım han•kct
lcr yaparak tanınacak yerlenmi 
kapatıyordum. Bol ışıklı istasyonun 
geniş holunden dışarı çıktık, ben, 

otomobil, fayton gibi şeylerden u
zaklara doğru açılarak, yıkık, vi· 
ran bir mcydanlıktakı eski depola· 
ra doğru ilerledim. Vıran yerlere 

doğru ilcrlcdıkçe ışıklar azalıyor. 

karanlıklar fazlalaşıyordu. Bır köy
lü çıkısı gıbi koltuğumda taşıdığım 

kendi clbisclcrımi bır taşın üzen· 
ne koydum. Ve üz.erme otur<srak, 
budala budala etrafıma bakmmıya 
başladım. 

Köylü clbiselerıni nere-de çıka· 

rıp. kendi elbiselerınıi nasıl VP ne· 
rede gıymeli idım? Dlıştinürken 

bur.un kolayını buldum. Şöyle ki, 
deniz kenarına doğru gıdıp yere <J· 
turacağtm ve koyliı eibısclerını 

çıj(aracağım. kendi elbıselerımı gı· 
yeceğim. Tek, tük bazı metrük 
kayıkların çalkandığı denizin kt .. na· 
rında, kumlar ıçindc elbıseiernru 

değ'iştird1m ve koylü elbıselerınJ 

oraC:a tcrkcdcrek tenha sokaklar· 
dan şehır içme yollandım Belkı. 

yuz birinci ker~ gelmekle olduğum 
içın Varnayı karış. karış biliyor -
dum. Amma. Dobruca "e (federa· 
Jist) Makedony.a komıtelcri bura
da ciaha kalabalıktırlar. Burada Ha-
fız Eşref isminde bir de hoca ya· 
şarc.ıaktadır ki, partizanlarla ko • 

mitelerc scvaöma hafıyelik etmek· 
tedır. Yeniliğe ve Türk gençlığıne 

düşmandır. Baş müftü olmıya ça· 
lışır, Şumnuda •aşayan yQ.7. ellılık 
Osman Nuri haınmin maşasıdır. 

( Ilı-ııamı var> . 
DÜZELTME: Dünkü tefrikamı • 

zın alt kısmında basılan fotoğra -
fın altındaki yazı yanlış dizilmiş

tir. Şu suretle olacaktır: 
Ziştovu kasabası Tunıı boyunda 

çok güzel ve şirin bir memlekettir. 

Türkleri çalışkan ve münevver -
dirler. Fakat, müfrit gayri kanuni 
teşekküllerle komitelerin tecavüz· 
leri karşısında, resımde görülen 
Türklerin ekserisi ana vatana göç 
etmiye mecbur olmuşlardır. --

Kö• /wao/ /ıQ1t.liateti•I• ••,,alıp tlafllllfı Tralıg• nmi,.tl ual•rıımı 
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bir arada yakalamağı ne kadar is· aldık: - 18 -
tedi. Gün geçmiyorki Tramvay ka-

Merdivenleri hızla çıktı. Tam ya· zuile karşıla~mıyalım. Birinin aya~ı· 
tak odasının önünde, Neclayı saç· kesilir, birinin başı pat\ar, biri ta• 
Iarı dagınık bir halde gördü. Oh!.. mamen parçalanır ve heriün bu .. 
İşte her şey olup bitmişti. nun gibi bir çok tüyler üperten 

Necla yalvarıyordu, fakat o, al • tramvay kaı-aları olur. Bu acı ka• 
dırmadı. Kapıya yüklendi, açılma· zaların başlıca iki sebebi var: 
dı. Derhal karısının elindeki analı· Birincisi ve en önemlisi arabaların 
tarları kaptı. o sırada bir vaveyl1i süratlerine göre fren kuvvetlerinin 
koptu. Bütün ev halkı, hepsi bir ıız olmasıdır. Diğeri: Vatmanlara 
taraftan çıktılar. İhtiyar kayna _ en önce yapılacak frenin en sona 
nasından küçük çocuğuna varın • bıraktırılmasıdır. Bu~ Aksi cereyan 
caya kadar herkes: frenidir:. Bundan başka tramvayda 

- Lades -diye bağırıyordu- b('ş fren v<lrdır: El ve hava freni, 

Evet B ·can f d' ld t elektrik freni, mıknatısçı freni , ı e en ı a anmış ı ve 
aldatılmıştı. Heyecandan sararan geri haa·ekeli freni, kanların önü• 
yüzünü bırden kan bürüdü. Se· ne ieçrr.ek için en önce kulla r· 
vınçle kederin bir arada verdiiYi ması gereken aksi cereyan freninin 

k 1 k ..., arabaya yapaca.K.t hasar şirket ta• 
şaş ın ı la oraya yığıldı! • 6 ' 

Bıcan efendi bir akşam evvellci rafından düşünülerek bu frenin vat• 
iddıah ladesi kaybetmişti!.. mana en son kullanılması gösteril· 

'"""' "'""'-"'""'""'""'"'"""'"'"'"""""""""""".,,. miştirki ant bir kazada vatmao 
Belediye tahlilha. ilk evvel elektrik freni yapar ve 

• • bunun bozuk ve tutmadıtını görüp 
~esının yeri dar diğerine geçene kadar kazayı yap· 
Istanbulun, hatta bütün mernle· mı' bulunur. 

ketımizın büyük bir ihtiyacını 
k~rşılıyan Belediye Hayvan Has. Ani o'arak çıkacak kazalarda 
tahımt•sinin tehlilatı gıdaiye labo· ilk önce aksi cereyan freni "ullan• 

mak llzımdır. 
ratuarlarının yerleri pek dardır. 
Bu sebeple çalışmalarını istenilen Eski bir vatman olan ben_ 
şekilde arttıramıyorlar. kaıalann önüne geçebilmek için 

H en ufak kl'.zada bile aksi cer&yan 
u iki müessesenin faalivetini 

~ freninin kullanılmasına alikadar-
rırttırabilmck için daha geniş bir 
b lann nazara dikkatini celbederim ... 
ınanın temin edilmesi için teşeb-

bfü.:at yapılDCdktır. ·····=::. ...... , ........................ Nltf .. IHHlfH"lftlltttırrr•• .. . -
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Kadın şoförler 
( 5 inci aayf adao devam) 

yor ve imtıhan heyclin:'l yanına 

gelince, heyetten biri elini havaya 
•aldırarak dur! işaretini veriyor. 

Bu ani emir üzerine tekerlekleri 

o büyük süratten ayıran fren der· 

hal emre itaat ediyor. 

Taksi şoförü olmıyacak amatör

ler meydanlığa a,rabalarla geliyor· 
lar. Arabanın .arkasına \'e önüne iki 

renkli yeşil kısa direkler çakılıyor 

\'C yanlarından birine de bir direk 

çakılarak arabayı bu darocık mesa· 

feden çıkar, diyorlar. 

Amatör buradan direklere çarp· 

madan çıkınca ıoförleret- en zor 
bir direksiyon ameliyesini başar -
mış oluyor. 

İmtihanda en çok sıkılan, taksi 

şoförü olmak istlyenlcrdir. 

Onlar, bu daracık yere gır -

:rd ve çıkmak için ne müşkül va· 

ziyetlere girıyorlar. 

Ben hayatımda kopya vermenın 
yalnız mekteplerde, tah:-ıri ımli -

h'lnlarda olduğunu Zönnedıyor • 
dum Meğer, buı ada du kopya et -

mek fırsatları varmış! 

Çamurluklarının dire!-..lt>rc çar -

parak hata ~·apması üzerin<.>, imti· 
bunda kazanamamak t•·nlikesi dı· 

rek~iyondaki şoför namzedini göz· 
leril!: kopyacılığa sevkedıyor. 

Arabayı hafif hafif ileri geri ha

reket ettirirken gözleri etrafında
kı tanıdıklarının kaş, göz işaret • 

lerınden medet umuyor ''c onların 

~areti üzenne hareket ediyor. Bu 

vaziyeti keşfeden imtıhan heyeti, 
~ u kopyacılığa mani olmak için e-

linden geleni yapıyorsa da bir tür· 
lü muvaffak olamıyor gibi bir şey. 

işte, bu kadar sıkı bir imtihana 

rağmen şoför ehliyetnarr.esi :ılmış 

olar.ların, seyrüsefer talimatname· 

sini? riayet etmiyerek tramvayın 

soıundan geçenleri her halde ame· 
!i :mtıhanda kopyacılıkla muvaffa-

kiyet kazananları olsa gerek! 

pa~mağın, çok mühim :-r,lü vardır. ! 
H~sapları yazarken, bir tarctftan 
da serçe parmağilc, evvcelce şavu· 
}atlığı rıık:.ımın kafasını koparan, 
sıfırını silen usta pHikacılar çok -
tur. Bunun içindir ki, plakacı mü
temadiyen yekun yapmaz, rakam· 
ları sıralamayı tercih eder. 

Barbut yerleı inin mühim ele • 
ınıml:ırınd:rn birisi de erketeciler· 
dir. Erkete ruınca bir tabirdir. Ve: 

- Geliyor! 
D<!mektir. 
Erketecilcrin vazifesi, bitirim:n 

bulunduğu sokakta, köşe başla~ı~ .. 
da dolaşmak, k:ıpı önünde hckıe· 
mek, pencerelerden sokağı dikıl -
lemektir. Bitirimciler polis baskı
nından çok korktukları iı;in. O'jUn 
oynadıktan yerlerin etr:fınd1 da· 
ima bir gözcü bekletip, dola~tırır· 

lar. 
Gözcüler, polisin kumcır teşki -

!atına mensup memurla~ ı tan?r~ar, 
bunlardan biri, bir kaçı .-bitirim, e 
doğru gelmeğe, yaklaşmıya ha~ 1a

dığı zaman, hemen parolayı Vl'rİr· 
ler, içeridekiler de oyuna p.ıvdos 

ederkr, ortada ne masa, ne zar, ne 
de tabela kalır, hepsi ~ııla ye"'ine 
aktarma olur. Oyuncular da bire• 
birer çıkar, gider. 

Erketeciler gündelikle çalı~ır • 
lar, günlükleri 1-3 lira arasında • 

dır. 

F.ski kumarbazlar kaveadan çe· 
kinmez, dövi.i~mekten korkma?.. i· 
cabında adam bıçaklamaktan ka· 

çınmıyan insanlardı. On!arı yıldı

ran bir şey vardı: 
- Baskın!.. 

Polis baskınları onlarr. ~ok ba
halıva mal olur, ucu keseye doku
nurdu. Bitıdmdc, polisin yaptığı 
crl rmü meşhut~ dan mi.ışteri ür • 

ker, bır daha oraya uğrc.maz, bi • 
raz cesurları başka oyun yerleri· 
ne gider, korkakları da uzun za • 
man eline zar, kağıt almazdı. 

Bu suretle bitırim yeri işsiz ka
lır, fasulye yazılacak, mano alına-

cak menba kurur. Ürken oyuncu· 
yu tekrar bir araya toplamak, u • 
çan kuşu yakalayıp: 

- Kafese! .. 
Koymak çok gtıçtür. 
Baskından yılmalarının ikınci 

sebebi de, polis tahkikatının uzun 
sü. mesidir. Polis bir kumarhaneyi 
bastıktan sonra, evvela merkezde 
ifadeler alınır, eğer basılan oyun
cuların sayısı çok ise, ıfadelerin a· 
lır.ması bir günde bitmez, geceyi 
nezarethanede geçirirler, ertesi gü. 
nü müdürıyete gönderirler, ora • 
ci3n parmcık izini boylarlar, tekrar 
ik3ınctgaha raptedilm~ k üzere 
m~rkezlerınc iade edilir. 

- Götür! 
- Getir! 

" 
" • 
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L 1 İşte kumarbazları en çok kor -
kutan bunlar, bu emirler, bu for -

Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 Varyete müzik! Am· 
ba'i ıdörden naklen, 19,30 konfe. 
ran'> Sel m Sırrı Tarcan Ordu sar• 
lavı, (Roma), 20 Muzeyyen ve ar .. 
kadaşları toraf ından Türk musikisi 
\'e halk şarkıları, 20,30 B. Ômer 
Rıza tararından Ar pça söylev, 
20,45 Mnzhffer ve arkadttşları tara. 
fından Türk musikisi ve halk ,ar • 
kıları: saat ayarı, 21, 1 S orkl"slra, 
22, 15 Aj ~ns ve borsa na berleri 11e 
ertesi günün pro2ramı, 22,30 plak· 
la sololar, opera vo operet parça-
lan 23 son. 

ma::telerdir. cCürmü mc;-hub kanu
nu, bu şekle nihayet verdiği için 
bu günün kumarbazları çok mem· 
nundur. Ve eskiden baskından 

müthiş surette korkan kumarbaz. 
Jar, bugün basılmaktan hiç çe -
kinmiyorlar. 
Hazır baskın bahsi açılmışken, 

size bir de: 
- Baskın! .. 
Vak'ası anlatayım: 

Kadifeli Yorgi, devrin tanınmı~ 
gazinocularmdandır. İyi kalpli, her 
kese iyilik etmesini seven bir rum· 
dur. Fakat, her faninin zayıf bir 

tarafı olduğu gibi, onun da \'ar • 
dır; 

- Kumar hastalığı!. .. 
Yorgi 27 yıl evvel bir gün, bar -

but oynamak için, Beyoğlunda bir 
e\'C gitti. Üst kntta masalar kurul· 
muş, oyun bütün hararetile devam 
ediyordu. 

Yorgi, masanın başına geçti, oy· 
naınıya başladı. Kaybetti, kazan -
dı. Oyunun hızlı bir zamanında, a
şai~ kattan acı acı bir ses duyuldu. 

- Basıldık, polisler yukarı çı -
kıyor! 

Oda biribirine karıştı. masalar 

devrildi, herkes gizlenecek bir yer 

aramıya başladı. Bu sırada, oyun

culardan Arap Onnik, Kadifeli 

Yorgiye seslendi: 
- Öyle aptal aptal ne duruyor

sun? Haydi arkamdan gel! 

Yıorgi yürüdü, odadan çıktılar, 

bunlara tulumbacı Niko adında 

bir oyuncu daha takıldı, oyun o -
dac;ınm yanındaki mutfağa girdi
ler, her ihtimale karşı Onnik, e"lf· 
veke burasını tetkik etmiş, biı' 
baskın vukuunda kaçılacak bir yer 
bulmuştu. Bulduğu yer: 

- B:ıca! 

idi. 
Onnik Yorgiye dedi ki: 
- Haydi durma, bacanın için • 

de çakılı çiviler var, bunlara basa 
basa dama çık!.. 

Kadifeli Yorgi, ocağa daldı, baş
ladı tırmanmıya ... Fakat kabil mi? 
O şişman bir adamdı, böyle ocak 
bacalarına kolay kolay sığabilir 
miydi? 

Vakit geçiyordu. 
Dışarıda, ayak sesler[, konuşma· 

lar duyulmıya başladı, fırsat var
ken yakalanmak hudalalıktL Bu • 
nun için Onnik Yorgiyi ceketin ,. 

den çekti, bacaya daldı, çivilere 

basa basa, dama çıktı. Niko da ar· 
kasından ... 

Yorgi meydanda kaldı. Biraz da· 
ha tereddüt etse polisin elin~ dü• 
şecekti. Bu hiç işine gelmezdi ~ 
nun!_ O da bacaya daldı! 
Tırmandı! 

İnledi! 
Pufladı! 

Hofladı! 

Terledi! 
Binbir güçlükle bacanın yarısı • 

na kadar çıkabildi. Biraz daha 

gayret çorbacı! 
Zorladı kendini, kabil 

kamadı, olduğu yerde: 
- Stop! 

Dedi, durdu. 

değil çt-

On dakika bekledi, yirır.f dal<i· 
ka sabretti, yarım saat dişini sık
tL Baktı olacak gibi değil, yavaş 
yavaş aşağı indi, şöyle etrafı dlrt" 
ledi, gürültü, patırdı kesilmişti. 
Ortalık; derin bir sessizlik içinde 
idi. Tutulanlar tulmuş, polis bun· 
ları almış götürmüştü. 

Mutfak kapısından çıkarken a
cı bir çığlık duyuldu; 

- Nato diyavolos! .. (1) 
\'e genç bir kız sendeliyerek )'e

re düştü, bayıldı. Yorginin, bac• 
içinde yüzü gözü furundan sırrı
siyah olmuş, acayıp, korkunç bit 
şekil almıştı: Mutfaktan bir şe1 
almak için gelen ev sahibinin kıılf 
onu bu şekilde görünce korkrnuf 

- Nato diyavolos! 
Diye bağırarak düşüp bayılınır 

tı. 

Barbut yalnız bitirimlerde 01 -
( 1) Rumca: - lıte ıeytan! De,. 

tnektir. 

• 
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1 Nisanda başlıyor 
Çok zengin hediye ve mükô.f at

larımızı kaçırmayınız 

Tefrika No: 2 Y aza n : M. Necdet Tunçer 

Süleyman, Amonprensini .tedi~e kararvermişti. 
Maiyet zabıtlerınden 

Şoon'a hemen bir ordu hazırlamasını emretti 
DÜ'NK'Ü TEFR1KAMIZIN 

HULASASI: 
[Süleymanın çok samimi 

dostu olan Sur KTalı Hiram, 
Beni İsrail hükümdanna Ta -
mara isminde güzel bir J..."tz he
diye etmişti. Siileyman o gece 
sarayının iç avlusunda muhte· 
§em bir c~lence tertip ctmi§tL 

Saray cariyeleri, TamaTanın 

etrafını çiçeklerle sarmışlar • 
dı. Tamara güzellikte eşi ot -
mıyan bir yahud'i kızı idi .. 

Sonunu fl§ağıdcı takip edi -
niz.] 

Süleyman yeni gözdesile şarap 
içerken, şorkı söyliyen kızlara da 
şarap içmelerini emretmişti 

Tamara havuz başında Beni İs· 
rail hükümdarının yanında oturu
yordu. 

S ülegmon •arogJalc/ rak kaseler arasında en çok (Salıra) adlı hcJcvl 
kı•tn ın kıorak rakıslarından ho,Janırtlı 

Havuzun üstü çiçeklerle örtül • 
milştü. 

Süleyman o gece: 

t- Talfıt, Filistinde zevk ve neş
eyi boğmak, onun yerine kara bu • 
lutıar germek istiyordu. Ben o 
bulutu dağıttım. Filistinlilere zevk 
ve neş'eyi, giilüp eğlenmeyi öğ -
rettim.> 

Demişti. Sarayın iç havlusunda 
~ alnız kendisi, sevgilisi ve cariye
leri eğleniyordu. 

Kudüstcki yahudiler bir kaç gün 
sonra, Süleymanın bu sözünden is
tifadeye kalkışarak: 

- Biz de eğleneceğiz.. Biz de 
yüksek sesle güleceğiz. Biz de sa
raydaki cariyeler kadar olsun hür 
yaşamak isteriz. 

Diye bağrışmışlardı. 

Süleyman, Tamarnnın Kudüse 
geldiği gündenberi diğer zevcele
rini ve s:ıyısı yüzleri geçen gözdele
rini ıhmal ctmeğe başlamıştı. 

••• 
Harp hazırhftı 

Suleyman, -babası Davut gibi 
sert bir hükümdar değildi. Kendi
sine müracaat eden herkesi sükU _ 
netle dinlerdi. O giinlerde kendi • 
sini sık sık ziyarete gelen yahudi 
hcy'.ctlerinin dertlerini de büyük 

bir itidal ve sükunetle dinliyordu. 
Kudüsteki yahudiler tazyik gör-

düklerinden, Hebron şehri ile Ku
düs arasında bile emniyette seya
hat edemediklerinden, hassa za-

bitleri tarafından mallarına ve gü
z:ı kızlarına el uzatıldığından şi -
kayet etmişlerdi. 

Süleyman, yahudilere bir şartla 
Yardım edebileceğini söyledi: 

t- Asurilerle Mısırlılar bu sıra
da biribirlerini boğmakla meşgul-
dür. Ben bu vaziyetten istifade e
derek (Amon) lar üzerine bir or-

du göndermek ve Amon prensini 
Vergiye bağlamak niyetındeyim. 

Eğer siz toplıyacağım ord:.ıya işti
rak eder ve benim askerlerimle 
birlikte Amonlular üzerine yürür
seniz, bu savaştan muzafför döne-

~olis romant: 18 

ceğimiz şüphesizdir. İşte tJ zaman ı 
siz de Kudüs ve Hebronda serbest 
yaşar ve az vergi Vi!Tirsiniz! İsrail 
ordusuna yardım etmediğiniz tak· 
dirde, istediğiniz hüriyete şüphe 
yok ki kavuşamazsınız!> 

Yahudilerin, Süleymana derhal 
müsbet cevap verecek kadar ce -
saretlcri yoktu. 

- Bize üç gün mühlet veriniz. 
Toplanalım .. düşünelim .. kar?nmı· · 
zı size bildiririz. 

Diyerek saraydan ayrıldılar. 

Ya~tile hazreti Davudun kur -
duğu hükumetin merkezi olan (Heb 
ron) şehrinde toplanan yahudiler 

uzun müzakere ve münakaşa'aıdan 
sonra Süleymanın teklifini k:ıbul 
etmeğe karar vermişlerdi. Heb -
rondnn Kudüse geldılcr.. tekrar 
Süleymanın huzuruna çıkarak· 

- Amonlarla harp elmeğe hazı
rız, dediler; fakat siz Amon pren -
sinin istediği zaman Firavundan 
yardım görebileceğini hesaba kat
tınız mı? Çünkü, Firavunla Amon 
prensi arasında gizli bir ittı!ak 

mevcut olduğunu söylüyorlar ... 
Süle,>-ınan bu vaziyet karşısında 

düşünmeğe mecbur olmuştu. Ha
zırlattığı orduya maiyet zabitlerin-

den Şalonu kumandan tayin etti. 
Fakat yahudileriıı bu endişesi pek 

de manasız değildi. Süleyman: 

- Doğru söylüyorsunuz! Bu ci
heti tahkik edelim. Böyle bir itti -
fak varsa, harpten vaz geçeriz. 

Dedi. Yahudiler harpten kaç -
mış gibi görünmemek için: 

- Biz de bütün eli silah tutan -
]arımızla cenge gitmiye hazırız. 

Cevabını vermekte tereddüt et
mediler . 

Kudüs yahudileri arasında ta -
mnmış muharipler de vardı. İsrail 
ordusu Amon prensi üzerine yürü· 
miye hazırlanırken, bir taraftan da 

eli silah tutan yahudilcr küme kü
me orduya giriyorlardı. 

Hüriyet ve serbestiye kavuşmak 
gayesile Süleymana yardım vade -
den yahudiler, aralarında topladık
ları pimıl:ırı da kendi masrafları -

Karanllkta bir ışık 
1 

Y c zan: E:fgar Valas ı 
Çeviren: Muam~er AJaıur 

için, Y"ni bir şey keşfedince, zahi· sokrığında bir kumarhanenin mev-
ren ehemmiyet iz gıbi görünen cudıyetinden de haberdardı. Fakat 
lllalürnatı buraya kayıt ederdi. Bu Adliye Nazırının karısının da bu 
hl • 

a.u nat çok karışık işlerde çok kumarhanenin devamlı müştcrilc-
Zamanlar hayli işine yaramıştı. rinden birisi olduğunu, hattii bu ka-

Con Leksman'm işleri münasc - dınm bir gecede altı bin İngiliz li-
bcuıe tekrar Kara'yı düşündü. rası kaybettiğini bilmiyordu. 
lfonsus bu ziyafette söylenecek T. X. bu kirli çamaşırlara karış-
n~tuklarm bir sitenogrammı getir· mak istemiyordu, fakat hazan va-
lniye memur bulunuyprdu. zifesi icabı, bu taraflara d "ÖZ ku-

Mansus, ticaret ve finans {ı}e - lak oluyordu. 
:ın· ırıc mensup bir çok tanınmış Adliye Nazırı muhterem bir a-
§ansiyeUerin Kara ile konuştuk - dam olmakla beraber, hemen bü -
ta? sonra, mucize kabilinden ola- tün Avrupn hükümdarlarının da 
rai! ifl5stan kurtulduklarını bili - şahsi dostu idi. Nazır daima poli-

~rdu aınnıa, bunu T. X'e söyle • tika cereyanlarının dışındn kal -
J'(! ş ~Isa, iimirine yeni bir şey öğ- mış ve o vaziyeti ile ahvalin icnp 

tınış olmıyacağını biliyordu. ettirdiği şeraite daha kofoylıkla 
Mansus bundan başka Abbermal uyabilmişti. 

na medar olmak üzere ordu ku -
mandanı Şaon'a teslim etmişlerdi. 

Bu sırada (Sur incisi) Tamara 
garip bir rüya gördü. Ve ertesi sa
bah rüyasını hükümdara anlattı: 

c- Yüksek bir dağın tepesinde 
oturuyordum. Gökteki bulutlar ya
vaş ycıvCl§ yere diişmiye bCl§ladı. 

Amonlular bu bulutlan çiğniyor· 
du. Yahudi delikanlıları koştular •• 
Amonluları kılıçtan geçirdiler ve 
yere dü~en bulutları çiğnemekten 
1mrtardı1ar .» 

Süleyman bu rüyayı dikkatle 
dinliyordu. 

Tamara sözünü bitireli .. 
Sustu. 
Süleyman: 

- Yahudilerden iyilik görf:'cc -
ğız. Riıyanın manası budur. 

Dedi-. 
Tamara ilave etti: 

- Uykudan uyanırken, kulağı • 
ma gökten bir ses aksetti.. tSi.ıley

mana söyle .. Amon üzerine yürü
mcsın .. Ordusu perjşan olacaktır!• 

.Bu sözü işitir işitmez gözlerımi 
açtım. 

Süleyman, sevgilisinin sözlerine 
inanmıştı. 

- O halde yeni ha2.1rlanan or
duyu dağıtalım. 

Diyerek, kumandan Şaon'u ça
ğırttı: 

c- Arnonluları tedipten vazgeç
tim dedi, onlar semavj bir afet
le cezalandırılacaklar.> 

••• 
Bir rUyanın iç yUzU 

Amonlar üzerine gidecek olan 
ordunun kumandanı Şaon, günler
den beri bin güçlükle topladığı 
muharipleri dağıtmıya başlamış • 
tı. 

Bu sırada uzun sakallı iki Ya -
hudi, sarayın iç avlusunda loş bir 
köşede Tamara ile yavaş yavaş ko
nuşuyorlardı: 

,_ Bütün Yahudiler hayatları· 
nı sana borçludurlar, Tamara! Sü-

leymanı kandırdığın için, sana te
şekküre geldik .. 

(Devamı var) 

Bu mahır hukCımet adamının 
kansı olan Ledi Bartolomef alela
cele Sanremo'ya gitmişti. Bu se
yahatten bahseden gazeteler, Le _ 
d'.nln ahvali sıhhiyesinden dolayı 
kıba.ı- sosyetede uhdesine mevdu 
va~;feleri yapamadığını yozıyor _ 
!ardı. 

1'. X. karakteri itibarile öyle her 
şeye. inanan insanlardan olmadığı 

j~in. e:.letelerin bu seyah~te gös
terdikleri sebebi küfi bulmuyordu. 
Yalnız bütün bu htıdiseleri küçük 
kırmızı kitaba not ediyordu. 

Ledi Bartolomef ismi de T. X~in 
kitabında bir kaç defa yazılmış o -
lan isimlerdendi. 1874 te doğmuş 
olan Ledi, kont dö Balmorley'in 
yedinci kızı idi. Ledinin de Belin
da M:ıry isminde bir kızı vardı. 

T. X. bu kırmızı kitap sayesin
de hatıralarını tazeledikten sonra 
hangi hadiselerin Ledi Bartolo -
rnefi Londradan uzaklaşmıya mec
bur ettiğin i düşündü. Halbuki 0 

günlerde sosyete hayatı tam bir 

canlılık içinde idi. Mnnsusu çağırt
tı: 

len zayıf ve yıldızsız takımlan 
seyre gelenlerin adedi sıfırlı indi 
Yalnız takımlar mı? Güreş, boks, 

ilh... Ferdi sporlarda Olimpiyat -
Iarın manasız kaideleri ve cam -
bazlıkları içinde boğulduğundan 
asıllarını, nsaeltlcrini kaybederek 
turnikeden geçen adamlar:ı ben -
:cer hale geldiklerinden ruh ve 
manaları yok oldu. 

Nedir o? .. Yirmi dakika güreş .•• 
O.:ı. dakikası var, diğer on dakikası 
da HncivaUa Karagöz gibi bir alt
ta, bir üstte ... Nihayet; hızım alma
dan galip ve mağlup! .. 

Hayam tamyor musunuz? 

Böyle saçma sapan mevzua giren 
bir sponm heyecanı ve sr-yircis.:. 
olur mu? 

1carecilcr, antrenörler, reisler, 
reisülküttaplar, yamaklar, !;Omakçı
lar, hulasa; bir alay insan ... Hep 
amatör ve yine hep amatörlük da
vasmın bir alay yalancı müddeile-

ri .. 
Kulüpler; idnrecileri, meydanla-

rı, •akımları, netice: Aylnlar, ye· 
dirmeler, içirmefor, elbiseler, a • 
yakkaplar ... Daha sonra; takım ge
tirtmeler, çarpıştırmalar, para top
lamlar, oyuncuların idameleri ... 

Ne o, amatörlük öyle mi? Be e
fendim! Ya ben bu işi anlamıyo -
rum, yahut bütün dünya anla • 
mı) or d:ı, hep birden Portal<aloğ1u
nurı çırağı gibi anlamama:Jığa mı 

geliyor? 
Bütün dünya amatör s ;ıorcuyu 

beslemekle meşgul ... Ona, memu -
ri·ıd buluyor ... Ona, gizli.e aylık, 
b~l para ve elbise veriyor ... 

Pek iyi, bu alış verişin, bu ida
me kaygusunun verdiği vazife his
ı:ıinin amatörlük ve profesyonelliği 
ayıran maııfisını nereden \"e han• 
gi llıgat manasından ayırt etmiş 

olac:ağız. 

Amatörlüğün tarifi nedir? Aca
ba, amatörluğü Yunanı '<adimde 
olJıığu gibi bugün de ayni mfınf1 
ve mefhumda tarif edebiHr miyız? 

Beynelmilel Olimpiyat komıtes\ 

duı rnadan amatörlük diy? bafır .• 
yn.· .. En ufak hareketlere ceza ve· 
riyor.. Acoba bu babaçkolar işin 

farkında değıller mi? 

:Nasıl olmazlar? Hiç bilmezler 
mı bu işleri? Hepsi bir n~virlcr. 
gec;ıniyorl3r! .. l'ıpkı Yunıını ka 
dimdc Ohmpiyatlar, jımni:lı1ar mii
ruruzamanla bır takım cam•>:ızları11 
clınc geçip oyuncak oldu~·J P,i'Ji, 
bu mösyöler de amatôrluk diye 
bı>f:~·riyetin çocuğunu clldındc oy
natıyorlar ... 

Müsabaka komitesi hazırlıklarını 
bitirmiştir. Müsabakaya 1 Nisanda 
başlıyoruz. 1 Nisan günü gnzetc -
mizin müsabaka sütununda basa
cağımız bayan resmini heyecanla 
bekleyiniz. Nisanın birind:. ncşre
deceğimiz eh numaralı resmı ta
nımak için şimdiden hazırlanınız. 

cbayanı tanıyor musunuz?> suali
ne mutlaka doğru cevap vermiyc 
çalışınız. 

Müsabakamız, Nisanın otuzuncu 
giinü nihayet bulmuş olacaktır. Bu 
müsabakamıza iştirak edebilmek 

için en az yirmi resmi tanımak 
lazımdır. Bu suretle okuyucula -
rımız arasında kur'a çekeceğiz. Ve 

500 okuyucumuza çok zengin he
diye ve -mükafatlar vereceğiz. 

Resimler sıra numaarsile neşre -
dHceektir. Aşağıda nümuncsini 

koyduğumuz müsabaka kuponunu 
doldurarak posta ile ve cMüsabaka -memurluğu> adresine göndermek 
lazımdır. 

Müsabakanuz, sizi hem alakadar 
edecek, eğlendirecek; hem de zen-

gin hediye ve mükafatlar kazandı
racaktır. 

Hediyelerimiz 
Derece olan okuyucularımıza 

verc~ğimiz hediye ve mükafatla
n hazırlamış bulunuyornz. Bun -
lnr arasında çok nadide, şık ve kıy
metli eşya ve rniikfıfntlar vardır. 

Müsabakamız, sizi zengin cdebilc
cc>k, ihtiyacınız olan bir eşyaya si
zi kavuşturacaktır. Hediye ve mü
kfıfa tıarımız mütehassıs bir he -
yet tarafından seçihfliştir. Ge -

lecek cevaplar çok ciddi ve ti
tiz bir itina ile tasnif edilecek, ka-

zanan dereceler gayet bitaraf bir 
şekilde tayin olunacaktır. 

Hediyelerimiz arasında şunlar 
vardır: 

l - Kadın eşyası ve zineti, 

2 - Erkek eşyası ve levazımatı, 

3 - Ev C§y&sı ve levazımatı, · 

4 - Para rnükruab, 
5 - Muhtelif hediye ve müka -

fatlnr ... 
Derece alacak 500 okuyucumuz 

sıra ile, bu hediyelerden birine ka
vuşacaklardır. 

Kimin resimlerini 
basacağız ? 

Ncşredeceğimiz 30 fotoğraf ta • 
nınmış bayanların, her gün gaze
telerdP gördüğ;inüz maruf kadın • 

lnrın resimlC'ridir. Resimlerimizin 

kime ait olduğunu anlıyabilmek i
cin, zekanızı, 11.:fızanızı işletecek

siniz. Biz : 

l - Tarihteki mc;şhur kad!ın -
lar, 

2 - ZamanımızdaJ.d me§htıT ka
dınlar, 

3 - Sinema ı:c tiyatro artistle • 
Ti, 

4 - Diplomat kadınlar, 
5 - Alim kadınlar. 
Arasınd:ın istediğimiz bir baya-

nın resmini basacağız. Ve siz, bu 

resmin kime ait olduğunu bulacak

sınız. Cevap verirken, bu bayanıa 
isminin evveline mesela .Kimya a. 
lim.b, <Sinema artisti• diye yaz • 
mak lazımdır. 

Bueün en yüksek Te!m: profcs-
yönellerin elinde. En muntaznm 
ve disiplin ibraz eden tc§ •kkülier 
yine profcsyönellerin pençesi al -
tında ... Amatörli.iğün ı.esi var? Ha~
metl('ı, şelıametlu stadyumlnrı mı? 

Profesyonel olmakla herh;.ngi bit' 
spol'cu milliyetini, dinini, imanını, 
tabi olduğu cemaati terk mi etmiş 
bulunuyor? 

Müsabaka kuponu nümunesi işte budur: 

Son Telgrafın Müsabaka Kuponu 

No. : 1~ ------Ne münasebet? Yine her~ı::s yer· 
li yerinde. Yalnız, bir taraf bir tn· 
kım namlarla veyahut gizli olar;ık 
para almaktadır. Ve üste de bir 
alay spordan anlamaz bezirgan i
dareciler g('çinip gitmektecHr. Ö -
bur tarafta ise gıcm büı:ıne ve 
yai:ıız spora ve sporculu1ı na gü
venerek alenen para alanlar var -
dır. 

Bu Resim----------- ---- nln il 
fotoQrarı olduOunu b ildiririm. 

~ DRES : 

-----·----------_____________ " ____ _ 
Okuyuculardan ricn ederim: 

Hur.gısi doğru bu işin den'iniz? 

M. 5 09 .,.. i K"r~v~ı 

- Ledı Dartnlomef Londradan--= Size sormak için bir kaç sual 
hareket ederken, siz de orada mıy- not etmiştim. Bu suallerden biri 
dınız? de Lcdi Bartolomef'e aitti. Ben bu 

Mnnsus •CVeb der gibi başını sal- kadım altı aydan beri tarassut et· 
ladı. mekteyim. 

- Yalnız mı gitti? T. X bir müddet düşündü; dedi 
- Fam dö şambrını da beraber ki: 

götürdü. Biraz hasta gibi görünü- - Ben de şimdilik bu kadınla 
yordu. o kadar alükadar değilim. Nasıl ki 

T. X: K arada onunla pek o kadar alil -
- O kadın aylardanbcri hasta kadar değildir. 

görünür. Kızı Belindn'yı da bera- Mansus cd inden bir iki kağıt 
her götürmedi mi? ve b'r karne çıkardı ve aksırdı. 

- Hayır, kızı şimdi Fransamn 
bir tarafında, ]eyli bir m~ktepte 
bulunuyor. 

T. X. bir şarkı mırıldandı, k1r
nı:ız1 kitabı kapattı. Ve çekmece
nin içine koydu. 

- Acabn kızına ne diye Belin
da Mnry ismini koymuş? Her halde 

bu kız pek haşarı bir şey olacak. E
ğer veraset denilen şey bo~ bir ke

limeden ibaret değilse, bu k~ her 
halde kumar meraklısı ... Ne o, bir 
şey mi kaybettiniz? 

Deminden beri ceplerini karıştı
rarak bir şeyler arıyordu. 

- Ne o? Nezleniz mi var? 
- Hayır. Yalnız siz Kara'yı 

bir cani olarak telakki ediyorsa• 
nız, bendeniz ayni fikirde değilim 
de onun için ... Ortada si7.i hakli 
gösterecek hiçbir şey mevcut değil 
bir defa kendisi muaz.zam bir 
servete sahip bulunuyor. Finans 
aleminde bü~·ük bir hürmet ve 

itibarı var. Yük!le k sosyetenin en 
göze çarpan şahsiyetlerinden biri
dir. Sonra güzel ve yakışıklı bir 
delikanlıdır. 

T. X. muavinine hakaret dolu 
bir nazarla baktı: 

- Azizim Mansus dedi, sen çok 

iMZA 

aoaal Lir insanmışsın. Büyük cm~ 
ler.n maddi menfaat pnşinde koş
madıklarını hiç de a,lamıyor mu. 
sun? S:vıii~i kıza bir mücevher 
satın .almak için patronunun kasa. 
sından beş on şilin çalan bir adam
ca~ıza canf denmeı. Bir çok cina
yetlerin sebebi h~µ hodbinlikcir. 
Eğer falan ve filin adam vefasıı 

karısını öldürürse, bunun sebebi 
her halde onu boşamağa tesaret 
edemcdiğindendir. E~er nişanlı bir 
genç tasarruf sandı~ınd ın bir mil· 
yon aşırırsa, her halde evinin m:ıs. 
r:ıfını eksiltmemek iç"nrlir. 1. i bir 
ıöhrdi kaybetmek korkusu da ine 
sanları ekseriya felaketlere sürük• 
leye bilir. 

Mansus bir kere daha aksı"dıa 
Müstehziyane : 

- Su sözlerden anladığıma gO. 
re, bir adam ancak şöhret kazan
mak için karısı"lı öldürür. 

T. X. bu s .. f .. r karşısındaki I • 
dama ncır gibi baktı: 

- Hem senin ohmakhğan öyle 
t~davisi cinsinden de dt:ğil, dedi. 
Bır defa u pre kad r anlnmnk ka. 
bıliyetin }Ok. Şu sözümü kafana 
koy: Kar11 büyük bir canidir. 

(Devamı var) 

• 
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HASAN ZE YTİNY AGI 
Safiyeti ve lezzeti itibarile cihanşümul bir şöhrete sahibdir. 
Şerbet gibi tatlıdır. Tahabettc içmek SQretile kullanılır . v~mek. 

terde, salatalarda, mayonez:ic, tatlılarda ntfasctine payan yoktur. 

Kum, taş, böbr~k, mC:aane, idrar yolu, bilhassa safra, sarılık ve 
karaciğer hastalıklarında, zaafı umumide bol bol HA 8 A N 

Z E Y T 1 N Y A c1 1 içi ni7.. 
Ş'şesi 50, büyük 75, tam litrelik tf'nf'ke 115. şişe 125. 

7 ~ litrelik teneke 600 kuruştur 
Hasan deposu: lstanbul, Ankara, Beyo~lu, Beşiktaş, Eskişehir 

BAS URDAN YALNIZ HEDENSA 
ile ameliyatsız kurtulureunuz. B~sur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağ'rıyt derhal keser. 

Emsalsiı ilAçtır. HnfakaM, tecc;sürle bayılanlara 20 damhsı hayat verir. Evleriniz:!c m ıtlaka bulundurunuz. 

Pi MANOL 
Üşütmekten gelen arka sancılarını, Sİ} atik, bel ve diz ağrılarını derhal geçirir. Vücudu kızdırır. 

ADEMi iKTiDARA _ ANCAK FORTESTiN 
ile ça"e tu ı rsunuz. Pel gevşekliğini geçirir, \'akihiz ihtiyarlıyanlı\ra gençlik ve dinçlık verir. Yalnız tsmine dikkat. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
S:ıtm alınacak 14,000 Türk lirası muhamemn bede:li bir adeı çift 

. devirli Tipo mr.kinasinin pazarlığı 29 Mart ~37 Pazartesi günü ssat on 

. beşde Devlei Basıme·ıindc yapılacaklır. Model ve sair evrak o ;rekt ör. 

tükte bedelıiı olarak görülebilir. 
isteklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminat "Bin elli .. lira Dev .. 

lst Basımevi veznesine panrlık saatinden önce yatırmış bulunmalara 

· ilan olunur. "1575. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Pariı Onivcr!I tesi Tıp Fakültesi tanınmış profesörler.nden ve akade· 

mi aıasından Pr. Or. Debre 22-3-1937 Paıartesi saat 18, 15 de .. Acro

dynis,. ve 24-3-1937 Çarşamba saat 17 de "Erytheme noueuxn hakkında 

hakkında Üniversite konferans salonunda iki konferans verecektir. 

"1577,. 

1 - 180 22 / Mart/ 1937 Pazartesi 

181 - 365 23 Sah 

366 - .550 24 Çarşamba 

551 - 72S 15 Perşembe 

726 - 858 26 Cuma 

Belediyeden aylık al~n emekli ve öksüzlerin Mart.1937 üç aylık ma: 

Aşları yukarıda yazılı günlerde aylık cüzdanlarındaki tedi)'e sıra sayıla• 

rına göre Zıraat Bankasından verilecektir. Aylik sahiplerinin müracaat• 

al arı ilan olunur. ( 1525) 

~: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~Cildiyeve ZühreviyemGtehas~sı 

Türk Hava Kurumu 

B 0 YOK P 1 YAN G O S.U 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 
Büyük . 
ikramiye 200 • 000 lıradır. 
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 SA N • 

937 gUnU ak,amına kadar blletJnl 
değlştlrmlıt bulunmahdır. 

Bu tarih ten sonra bilet Uz•· 
rindekl hakkı sakıt olur •• 

' 
Doktor 

Nuri Osman Eren 
Beyolğu, E.lhamra apt. No. 3 

•• 
Zayi ve itibardan dUt· 

mu, pasaport 

İstanbul İran General Kon· 

solosl uğundan ita kılınan ve 

.İbrahim oğlu İlyas namına ait 

olan 9205 umumi ve 399 husus 

numaralı ve 24 nıordad 1311 

,. ve- 15 ağustos 1932 tarihli pas• 

. 
port başka bir kimsenin elinde 

görülecek ohrr9a kanuni takibat 

icra ol unacalctır. 

Kiralık Tütün ı 
Deposu 

Arapcami Kürkcü kapı Alaca 1 
Meıcit 17 Sadıkıyc Depotudur. , 
Galata Köprü başı Benzinci Ali 
Rizaya müracaat. 
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KUM·BARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

- ... "'"""" 

,, .. 
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Dr. Hafız Cemal 
(L01~1AN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı hususi kabinesinde hasta -

]arını kabul eder. Sah, cumartesi 

günle~i sabah e9.5 - 12. saatleri ha

kilci fıkaraycı mahsustur. Muayene

hane \'e ev te!efon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

Okul Kızı 
Okui Kızlarının yıibrdır bekle· 

dikleri biricik kız mecmuası 

15 Nisanda çıkıyor 

Yeni neşriyat : 

GündUz 
Bu kıymetli san'at ve fikir mec· 

mua ı 12 nci sayısile 2 nci cildini 
tamamlamıştır. 

Bu sayıda Peyami Safıı, Ahmet 
Münip, Yaşar Na!>', Cevdet Ku:J. 
ret , Şerif..Hulüsi, Mira.; Katırcıoğlu, 

Tarık Z lf er, Feri dun Fazıl, M hri 
Devrimsal, 1 urlıan S ldık, Nıhat 

Daktiio eranıyor 
Büyük Şmith Premicr makine .. 

sincic eski harflerle yazılmış ede-
bi eserleri yeni harflerle çabuk ve 
yanlışsız çevirecek bir daktilo ba
yan aranıyor. İsteyenler her giltl 
öğleden sonra gazetemizin idare 
miic.:iirlüğünc müracaat etsinler. 

('alışma yeri Beyoğlundadır . .....,,., 

1 
Gök, M ı qt:ıfa N ıhat gıbi tanınmış 

imzaların m,1ka'e, şiir, tenkit \'e Zülırevi ve cild ha.-;t ,'ıkhrı 

: l.ikaye:crile M. Gork:den ve ş. Bod- H . o·· 
!erde ı tercümeler vardır. Dr. ayrı met 1 

Oku} ucu) ırınııza tavsiye ederiz. Ôt" leden rnrra P,c, otlı• ft ~;>Carrti ... ı ka ş sındn Nn. 313 Tel .. fon: 

1 4~SH' 
Modern cerrahi mecmu :un •• --" 

Mo:irrn ce,.r ılı: ve Nöro- Şör ürji 

mecnıua~ı ıın } e lıncı s l}ısı çıkmış· 

lır. Bu kı ~ melii ml!slek mecmuasını 

tav"ıye ederiz. 

1 < b .. ~ .. 
~aı~· 1 \'t! UU .:rıt U\. ı1\ uu JUL.14 ı.: "" 

E. lzzeı: 
Basıhla/:ı yer: l\lalbaul Ebi.i:ııiJ• 


