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Adres: lstanbul, SON TELGRAF 

Başvekil salı günü kamutay parti 
gurubunda izahat verecek 

· Baıvekil l•met lnönanfln Sof gaJan geçerken, AlatrTrkün 
otaıemilitulifi zamanı'}da olurd11ğ• eoi zigarell esnasınJa 

6ir re$İm 

Scfgada 
almmrı 

Tevkifhane kaçakları 
bugün de yakalanamadı 

Yen ilenmek için Londrada 
müzakerelere ba9landı 

Londra, 24 (Hususi) - Fransız 
Harbiye Naıırı Daladie'nin Lon• 
drayı :ziyaretinden bahseden ga• 
.zeteler, Fraıı.sa ile J ngiltere ara
sında yeni bir askeri muahedenin 
akdı etrafında müzakereler cere-

yan etmiş oldu~unu bildirmektedir. 
Belçika bitaraflığını ilan etlik· 

ten sonra, İngiltere ile Fransa ara
sında yeni bir askeri muahedenin 
akdi zarureti hasa lolmuştur. 

Daladie, siyasi bir nutuk söy• 
ledijti Mançester'den dönmüştür, 

' 

' 'Siyasi 
Bloklar 
İstemiyoruz., 
Venedl kten dane11 •Ut• 

nlg' ln ilk aözlerl 

Katillerin perıcereden 
Viyaan, 25 • (A.A.) - cSiyasi 

kaçfık/a• bloklar istemi)oruz~ Politisch Kor· 
ıespondans {!azetcsine beyanatta 

rlnQ pek ihtimal verilmemektedir -bulun~n. b~şvek~l .Şuşnlg Avust~r-
ya harıcı sıyd:-.ctının esasını bu soz-

Tcvkifhaııcnın parrn:.ıklığını des- . kadar da bulunamamışlardır. An - !erle tarif etmiştir. B:ışvekil Avus-
. tere ile keserek kaçmış olan Ayaz- cak katillerin izleri bulunmuş ve turyanın istiklfılinin esası olan Ro-

~ · ağa cinayeti faili Abdullah, ile am- son defa yemek yedikleri lokanta ma protokollarına kuvvetle bağlı 
":ı••;:,::,.,ge 09 ~ , ca katili Tcvfık şiddetli taharrıle- tesbit edilmiştir. Katillerin yat _ bulunduğunu ilave ederek 11-7-936 a,,, ıueki/i C ·ı M - b ·· .. ,.1 d t il ı · A l · 'l"f ..!'""''"'"'" emı iirdilm re ragınPn ugun o,. e en sonraya (D~oomı 2 nci say/ada) · ar ı ı vusturya - A mnn ıtı a ı-

~, b •uu11111111 

~ • 
ao

"
111

"

111"d11

"'"""a"'"
1

""

1111

a'"'"""ç'"'"""""'k"""""a'""'"'"1"'"m'"'""""""'a"""""k'"""'"""
1

"'t"""e'"'"'""h"""" "1"""1;"k"""""'e"'"'""s"'""""ı~; na da sadık kaldığını ve bu itilafın Alman halkının heyeti umumiye-
sinin menfaatlerine uygun oldu -

sılerin harp gemileri şehre erzak getirmek 1 ~=~~~~r:~::~ıı:;vARATt 
• Belgrad, 25, (A.A.) - Samupra-
lS f egen Vapurları çeviriyorlar va gazetesi Hliriciye Nazırı Beck'in 

seynhatini tefsir ederek bu ziyare
tin Bükreş - Vnrşova mihveri üze
rinde bir çok tezahürata vesile teş· 
kil edeceğini yazmaktadır. Bu ga
zete iki memleket reisinin müteka
bi!en biribirini ziyaret edeceğini • 

-- - --~---..,,--..-,-

• , " 

ilave etmektedir. 

Yugoslavya ya 
Kar yağıyor 

Hava gezintif,rine tahds edilen iaggurelerclen biri 
Devlet hava 1olları işletmesi : sait olduğu her pazar günü gezin· 

bu yaz lstanbulluların çok hoşuna tiye çıkmak isteyenler için bir tay- . 
gidecek, bava iezintilert tertip yare hazır bulundurulacaktır. 
etmiştir. Yeşilköydc, havaların mü· Der•amı i/..inci saqf.ırl.ı 

KANUNİ . SÜLEYf'.1AN 
YAZAN: -MUver r i h NEDiM REFiK 

Bel2'rad 24 (Hususi) - Yugos- ·'\c· 
Javyada havalar birdenbire soku- _,,,_. '!is..-- --

muşcur. Memleketin her tarafına ' .... ·• ~ 
kar yağıyor. Bütün Bosna havalisi Bu bUyUk tarihi t Chrik aya y ar1n b~şhyoruz. Şim· 
kar altında kalmıştıro'• P · d iye kadar yazdan tarih eserler inin en heyecan• 

• il kıt'a/arın fa• lig• tindtn iki 'lÖrilnı1ş - ( Yarısı 2 incl say/omı~d•) 
Saray Bosna da yatan kar, trı m h••nı ve en m UkemMellni okuyacaksınız. 

vay ~fer~rini ril~e~tirm~ti~ ~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~ 

• 7 l. ı"· 
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Romadaki 
Binicilik 
Müsabakaları 
Cevat GUrkan 80 mlHet 
arasında dördUncUI 

Bilbao aç 
Kalmak 
Tehlikesinde 

Yeni bir hastalık! •• 
A vrupadaki büyük binicilik 

müsabakalarına iştirak etmek 
üzere ilk önce Romaya giden 
binicilcrimizin muvaffakiyctleri hak· 
kında ilk haberler geldi. Romada. 
seksen müsabakacının girdili bır 
yarışta ancak dört at porkurlara 
hatasız olarak katetmiye muvaffak 
olmuşlardır. Bu atlardan birinin 
üstünde de Gcvat Gürkan vardı. 
Gürkan dördüncü, Cevat Kula'da 

Londr:ı. 24 (Hususi)-Bilbaonun 
muhasarası yüıünden şehirde aç• 
lık baş göstermiştir. Aııiler erzak 
yiiklü gemilerin girmesıne müma
naata çalı.şmakta ve ~ehri aç 
bırakmak ~uretile tnlim olmıya 

mecbur \'alİ}ete düşürmek ı~tc· 
mektcdirler. Bununla beraber erzak 
yüklü bir lngiliı vapuru tsilbao'ya 
hareket etmek üzere Rochel'den 
hareket etmi~tir. Bununla beraber, 

Hakikat çok şaşılacak şeydir: 
Dünya ilerledikçe garip, işitilme -
dik hastalıkfor çıkıyor! Güya in -
sanlar, spordu, şuydu, buydu. 011 

kadar da sihhatleri için uğraşıyor
lar .. Hoş. sporda bile bir nevi yeni 
hastalık çıktı ya: 

İstifa hastalığı!! 
Umumi harpten sonra, malüm 

olduğu veçhile, bir İspanyol nezle
si çıktı, zavallı Ccbelüttarığın bur
nundan lıiıla kan geliyor! ... 

Yine malı1m olduğu iizere son za
manlarda bizim hmirde de (Ya -
şing) denilen ve kadınlara musal
lat olan bir hastalık çıkmıştı: Ka -
dmlar sakallanıyorlardı! Kadm 
eledin mi bir aksilik olacak :zaten: 
Biz sakalı bıyığı attık, galiba yine 
sırf aksilik olsun diye, bu sefer k:ı
dın sakal salmıya b:ışladı! .. 

Maamaf ih bu o kadar pek fena 
bir hastalık ta değildi. Hiç olmaz
sa zavallı İzmirli ihtiyar 60 sene 
kar,sından işıde işide sakalı scy -
rekleştiği o !iıfı bu defa da dönüp 
karısına: 

- Saçından: sakalından utan be 
hatun!! 

Diye söyliyebilccek!. 
Yine meselfı bu asra kadar has -

tnlarn bile kuvvetlensin diye (e•.' 
verilirdi, değil mi? 

Dünkü gazetelere bakın, yine ne 
var: 

Osküdarda bütün bir aile çocuk 
larile birlikte yedikleri etten ze -
hirJenmişler, hastahaneye kaldı -
rılmışlar!. Zavallılar, asrın farkın

da değilJer ki! 
Bak biz enayimiyiz: Eti zehir 

diye ağzımıza koyuyor muyuz?! 
Fenni mikdarda azar azar sucuk 
yeyip vücutlarımızı alıştırmadan?•. 

Fakat dünyadaki yeni hastalık -
ların en garibi, Avrupa gazeteleri
nin haber verdiklerine göre, Ok -
Iahamada keşfedilmiş. 

Bu hastalık orada bir kadın.la 
görülmüş: Bu hastalığa yakalnnan 
kadıncağız, gözleri gördüğü haldC', 
ctr<ıfını kendi hayal ettiği gibi gö
rüyormu~, ılilcdigi kadar mes'ut 
görüyormuş. Hastada şu şekilde 

garip araz görülmekte imiş: 
Kadın her dakika ı çantasındıın 

kağıtları çık.ırıyor, bunları para 
zannediyor, etrafa bu suretle mil -
yonlar dağıtıyor, bu milyonlar sa
yesinde -kendisine hakikatte hiç 
bir şey veren olmadığı halde- çe -
şit çeşit mallar aldığına inanıyor -
muş! .. 

. Fcsü phanallah ! 
Oklahama hastalığı bu mu imiş? 
O halde Ulu Tamı! Sen bizleri 

öldüreceksen Oklahaına hastalığın
dan öldür!!. 

* 

Sakal bahal 
Baksanız a: Jul Seyar zamanın

da da Roma kadınları sakallarını 
tuaş etmek mecburiyetinde imiş· 
ler! O zamanlar kadınların sakallı 
olmaları isteniyormuş! Kadınlarda 

sakal çıksın diye her gün tıraş o -
}urlar mış! ... 

Demek sonraları bu adet terk e
dildı. Öyle ya, medeniyet başlayın
ca kadınlar için sakala ne hacet: 
Erkckleıin Slkalları ellerinde!!. 

Ne acele 
Gazeteler şu haberi yazıyor: 
Ondü!asyon makıncıerinin mu • 

ayenesine başlanıyor!. 
Acaba, bütün kadınların ondü -

l:isyonları bıtti mı ki?! ... 

* 

bir bata yüzünden dok uıuncu 
gelmişlerdir. Halk bilhas~a Türk 
uinicilerioi ıon derece alkı~lamıı· 
)ardır. 

Yeni vapur 
Tarifeleri başladı 

Şırketı Hayriye ve Akay idare
lennin ilkbahar tarıfeierı tatbik 
ediJmiye başlanmıştır Bu tarife ile 
gerek Adalara ve ~rekse BoğaLi
çlne olan vapur seferleri çoğaltıl -
mıştır. 

1 
asilerin erzak pemilerı yüklü gemı· 

1 erı ~ahı \ e m k ıc;i:ı enir a · mış 

1 bulunmat~tauırııır. 
ASiLERiN YE.Nf HÜCUMLAR! 

PÜSKÜRTÜLDÜ 

Madrid, 25 (A.A) - Müdafaa 
meclisi teblı~ ediyor: Ôgle zamanı 
hükumet kuvvetleri Carabaııchel 
mıntakasında ilerlemiye dt:1.·am 
etmişlerdir. Asılerin Üniversıte 
mahallesinde yenı Lır huru; hare
keti akım kalmıştır. Cumhuriyeicı

Jer J ırama mmtaknsıııdn asilerin 
birkaç hucumunu püskürtmüşlerdir. 

Kir hırsı r Ayni zamanda bilhassa pazar Bilbao'dan haber verildiiP::ıe 

Kozandaki vahşice cinayeti 0 _ günleri iskelelerden koprüyc qeç gör~ cumhurıyet tayyareleri büyük 
kudı:nuz mu? Bır adam çocuğunu saatlere kadar vapur l:onmuştur. bir faaliyet göstererek bırkaç asi 
tuylcr ürpertici bir şekilde koyun Akay ıdarcsi kış m<?vsiminde kal- tayyare filosur.u kaçmıya ıcbar 
gibı kesmiş: dınlan Anadolu seferlerine de va- etmişlerdir. Bır hükumet tayyar~ 

Kozanda Soyce köyünden Halil rından itibaren tekrar vapur işle- filosu onbir düşman tayyre.,ini 
oğlu Mümin tadasına yaptığı bır tecektir. Bundan başka Yalovaya takip ederek mitralyöz aıeşi altına 
zarardan dolayı oğlu 10 yaşında İb- kalkan vapur saatleri de sabahları a:mıştır. 
rahimi dere kenarında bıçakla bo- daha erken ve akşamları da daha ------

geç vakitlere alınmıştır. B k B 
ğazını keseı:ek ö~dü~üş!. ııa. - e ükreşte 

Çok vahşıce bır cınayet amma, • 

herıf demek sucu~çu!!.. lstanbul üzerindeı 
* H · ·ı · Kon.ferans idhali· ava gezıntl eri 

tana IUzum var ! (B" • . f d d ) 
ınncı saya an evam 

Bir Fransız hukuk profesörü bir Yaz uçuşlarına bıi' gün başlan. 
konferans vermek üzere şehrimize mıştır. Öğleden sonra saat üçte 
geliyormuş. ilk uçuşa iştirak etmiş ol:ınl:ır şehir 

4te bu tuhaf! Acaba kime dinle- üzerinde cevelan yapmışl:ırdır. Bir 
tecek' Zira· fstanbulda k r çeyrek saat devam edecek olan 

· · on erans bu uçuşlar için iki lira alınmak· 
alan kaldı mı ki, herkes konferans tadır. 
veriyor!!. ALMANYADAN GELEN * TAYYARELLR 

Bir b yanrn kusurları 
Bir zat gazeteye şöyle cevap 

vermiş: 

- Kadın evlenmeden evvel 
kcğc kusurlarını söylemeli! 

Diyor. Ne gaflet! 

Bu muhterem zat, kadının ev -
lenmcden evvel erkeğe söyliycce-

ği kusurları tahmin edemiyor mu? 
Hayret. Biz pekaJa tahmin edebili

yoruz. Muhterem nişanlı bayan, 
kusurlarını şöyle sayacaktır: 

- Gözlerimdeki kusur kirpik -

lcrimin biraz fazla uzun olmasıdır! 
Bana herkesler (Marlen Ditrih'c 

benziyorsun!) diyorlar amma, ku
suru Allah yapmış ben ne yapa -

yım, benim burnum biraz daha 
düzgünccdir! ! Boyumun kusuru 
şudur: 

Türk kuşu için Alınanyadan 
salın alınan 10 tane nıotörlü tay-
yare evvelki gün lstanbula getiril. 
miştir. Tayyareler ildşer kişiliktir. 

Tayyare:er gelirken Edirneye 
inerek orada teşkıl olunan Türk 
Kuşu şubesinin açılma merasimine 
iştirak etmişlerdir. 

Tayyareler }'arın sa balı saat 
7 de Yeşil köyd~n uçarak Ankarn• 
ya hareket edeceklerdir. 

IZMIR SiViL HAVA MERKEZi 
OLUYOR 

lzmir Küllürparkta inşa ettiril. 
mekte olan paraşüt kulesi yanında 
yirmi be~bin lira sarfilc bir Ti:rk 
kuşu binası yaplırıtacaktır. Bu ku-
lüpte havacıh~a hı.:ve!li gençfer 
için eğ-lence ve oyun salonları ile 
bir hütüphane ve bir de toplantı 
salonu yaptırılacaktır • 

Paraşüt kulesi fuar zamamna 
kadar bitirilecektir. Bütün bu tesi
sat yapıldıktan sonra lzmir Tür
kiyenin sivil hava merke.:i ola· 
caklır. 

Görüşmelerini 
Bitirdi 

Bükreş, 25 (A. A.) -- Beck'in 
görüşınelni, bılkuvve hitama er
mıştir. Bu görüşmelerin beynelmi
lel bir çok meseleler hakkında 

Lehistan ıle Romanya arasında 

noktai nazar iştirnki mevcut oldu
ğunu göstermiş Jbulunduğu tahmin 
olunmakt.ıdır. 

Varşova ile Prag arnsıncta bir 
mukarenet vücuda gelmesini teshil 
etmek için sarf edilmiş olan mesa
iye gelince bu mesainin beklenilen 
neticeleri vermiş olduğu ~nnedil· 
memektedır. . 

Beck, bu akşam Varşova'ya 
dö:;ccektir. 

Lo arnodan 
Ayrılış 
Beyannamesi 

Bruksel, 25 ( A. A. ) - lngiliz 
Fransız beyannaml•sile Belçika'nın 

bu bcyannamcri aldığına dair ver· 
diği notanın imzasından sonra Ha. 
riciye Nazırı Spaak Fransız ve 
lngiliz mümessilleriyle kısa bir mü
takat yapm•ştır. Selahiyettar mah
felter Jng I~ .. Fransız beyanname
sinin, Fransızca ve lngilizcc iki 

Eden Tevkifhane 
Brükselde Kaçakları 
Neler görüşecek? (Birin_ci sahifeden ~efJIJ11;~ 

Londra ,25, (A,A.) Hariciye na• 
ım Eden,in naşiri efkarı addedilen 
yorkshire post gazetesi naz.ırın 

Brükse~'e yapacatı aeyabat esna
sında bilhaıııa beynelmilel iktisadi 
megelelerle ve Belçika 'nın müstak
bel statüsü ile mcşıul olacağını 
bildirmektedir. Bu ıazete bir Bel
çıka menbaından alrlı2• habere is
tinaden Belçika bükQmetinin millet
ler cemiretine sadık kalacağını 

Belçika'nın tamamiyeti mülki; ecıi 
hakkında Almanya'oırı vereceği 

teminatı kabul etmiyecef :ni yatma
ktadır. 

Böyle bir teminah kabul etmek 
Mille~ler cemiyelinin hakimiyctıni 

tanımımak 01acatır. 

Almanyada otomobil 
yolları 

Berlin. 25 ( A.A ) - Almanya 
içinde otomobil yolları yapılmak 
üzere şimendiferler idaresi tanıfın
dan 1GO mil} on marklık istlkraz 
aktedileccği resmen teyid olun• 
maktadır. 

inatçı greve ler 
Paris, 25 ıA. A.) - ŞLmal eya

leti valisi, Lill'de müdüri} et ile 
amele arasında grevi intaç eden 
bütün meselelerin halledilmiş ol· 
masına rağmen, grevciler tararın. 

dan 13 oisandanberi işgaline de. 
vam olunan bir Fabrikanın tahliyesi 
l~in polise emır vermiştir. Polis 
fabrikayı tahhye cllirmiştır. Fab
rika polisin işııali altındadır. 

Van Zeland çahşmala· 

rına devam ediyor 

Brüksel, 25 (A.A.) Başvekil 

Van Zeelland, Mauricc Frerc'i ka
bul etmiştır. Bu zat kendisine 
Londra ve Pari~'ıe yaptı~ı iktısadi 
tdkıkalın neticeleri hakkında bir 
rapor vermiştir. Malum olduğu 

üzere lngiliz ve Fransız hükümet. 
leri böyle bir tahkikat yapılma. 

sını Van Zee!lan ci'dan· ıs\emişlcrdi. 

Radi al Sosy llstler ha· 
lk cephesinden ayrıGdı 
Le Havre 25 (A.A.) - Havre 

belediye reisi Leon Meyer tarafın. 
dan ve ilen izahat nelice~inde 

radikal sosyalist partisinin icra 
komılesi bundan sonra halk cephe
si ile teşriki m.:sai etmemeğe 
lı. P.T<'r vermiştir. 

sulun üzerine yazılmış bir tek 
vesika halinde olduğunu söylemek
tedirler. Beyannamede Ovey ve 
Laroch imzalan buluomaktadır. Bu 
beyannamenin metni bundan evvel 
verilen iıabah tetabuk etmeUedir. 

Belçika'oın cevabi Fransız ve 
lngiliz ıeiirlerine hitaben yazılmış 
iki mektuptan ibarettir. 

tıklan kaguşun gardy.ını il' 
Hakkıya işden el çcktirıl;nışt ı~ 

Müddeiumumilikçe göruleıtcı 
. ·ar 

zum üzerine mevkufları zı) {lB 
deti kaldırılmıştır. .Mevktl 

• tıarı 
bundan sonra yalnız avuKa 
rüşecektir. . f 
Diğer taraftan da firaril:1"1ıııtal 

cereden kaçtıkları da hen°\1 r.
yetle anlaşılamamıştır. D~.rnıri.Ild! 
par.ılmış olan pencerenin uzc. 

ki parmak izleri tetkik edilJ1lıŞ~ 
parmak izleri firarilere ait olıtl r 
ğı anlaşılmıştır. Bundan ba~~ 
cere kenarında örümcek agl ııı: 
ve güvercin pisliklerinin bozıı 

1
r. 

dığı \'e kesilen demir t~~ııırfi 
yerinde olduğu görülmüştur· J 

rarilerin başka taraftan knçtılt 
nna ihtimal verilmektedir. cÇ 

Diğer taraftan da zabıta tı' ~ 
• J3U hul bır kadını aramaktadır. 

1 
dm vaktile Abdullahı görrn~1' p 
tevkifhaneye müracaat etrnij 

kat kaçakçılık şüphesi sezil~ :r 
görüşmesine izin veri.lme~iŞ·d3 
kıfhane Müdürliiğü bir ıstı 

b ·· t 'ni''e z.a ıtnya muracaat e mcsı 
saadc almasını bildirmiştir·~d 

Bu kadın İkinci Şube f\~ll·d 
i,ıüne bir defd uğramış, ne ıstı"' 

··r{itı•·· 
miş ve ne de bir daha go 
tir. Zabıta hiiviyeti matiırn olJll 
bu kadını da aramıya b:ış~:ıtı'jll 
Abciullahın görüşmüş olduhitl t 
all~ ve diğer bazıları nezarc 
tında bulunnı<'ktadırlar. 

Bu firarilerin hudut haricitıC 
malarına me' dan verilmiyeeL' 
Miiddeiumu~ilik ve muavinle~ 
Sabri tahkikatla meşgul ol~9 

dırlar. Tevk:fhanedeki jall : 
ve gardiyanlrır tekrar sorgııY 
kilmişlerdir. .. ~ 

Dlin çıkan bir rivayete gore f 
dullah son cünlerdc f aıl3 
sarfctmiştir ·.;e hala üzerinde e e 
ce parası olduğu tahmin cdiltıl 
tedir. 

Fatih Jandarma Bölük J{tıtl 1 
nı, İkinci Şubf' Müdürü NeC11t~ 
kifhanede ayrıca tetkikat yııP 
tadırlar. Bu subah İkinci şube, 
dürü Necati Emniyet Dire1't0~ 
ğüne gelmiş \"C gruplara a'i 

memurlara talimat vcrtn,V 

Poliste 
BİR DOLANDIRICILıfl:;: 

Karaköyde 10 numaralı 1'1'tııtı 
macazası sahıbi Yorgi poliS~!l 
rac~at edeer'< Galntada ot~sıı' 
polislikten matrut Mümtaz 1 # 
birinin dükkanına gelerek " t 
sine memur .. iı~ü vermek sııre ... 

f·•l•' adet sahte bono teslim et 1~ ııı 
buna mukab:l GOO lira istcdığl rı 

ııı~ 
!emiştir. Polis bu şikayet 1 
iki on lir.alık parnnın nun~ııl 
tesbit etmiş ve cürmü nıeŞ şıi_f· 
suretle tesbit etmek isteıtıi ~? 

Dükkana gelen Mümtıız11 " 
lik kaydile b .ı iki onar ur.alı 111 

Bfr eczahanedeki ölçüde 1,70 gel

mesi, öbür yerdeki ölçüde 1.30 gel
me~i! ! 

DUny" mı çarpıhyor? Amma bu tenim kusurum mu? 

Biz:m nevrimiz mi döndü, dün- Görmüyor musun, gazeteler her 
yn mı çarpılıyor? Dünkü gazete • gün ölçüleri ayarları bozuk diye 
lerdeki haberlere bakın: 

yazıp duruyor! ... 

~abah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 
... ....................................................................................................................... . 

verilmiş ve b"' arada saldı bıl ıJ 
memurlar ın<;:} dana çıkara!< 
tazı yakalamışlardır. 

CAMI KIRMIŞ I t cı. 
Arnavutkö~Ji.indc Sekban ~ıı 

kağında 20 nurnnrnlı evdeıııiıı' 
Hatice ile kız kardeşi f; 0ıl 

ı.eı> pencere camını kıran ve . ııtıı 

Eyüp postnsını yapan Halicin 7 Ah! asıl kusurumu itiraf et -
numaralı vapuru bir yelkenliye meyi unuttum: 
Çarptı! Bir tramvay asılan bir çocu- Biraz :fazla zekiyim!! ... 
ğu yere çarptı! 

Buna da hayret edersen, muhk-
Üsküdarda bir aileyi çocuklarile rem zat, artık fazlaya gitmiş ol -

birlikte yedikleri et çarptı! maz mısın? E, her güzelin bir ku-
Balatta bir çocuğa salıncak çarp- suru olmasın mı yani, insaf!! ... 

tı!... ~ 
Neredesin, ey oklaham hastalı- ~~ ~ 

.. ~:.~.~ı•mmmmıınııuııuııııımımıınııııuıuııu ' ,_,- 7f, 
ıııuu1ttıuu11111uhıuuuıuttun11ıııu111.,nı11111111ı111uhı111nıııtuuıau11&1111111 

ic· e azırı 
n a a 

( 1 inci so9/adan devam) 
Dost Irakla kültür ve ekonomi 

sahalarında da yeni anJaşmalar ya
pılacaktır. Iraktan alacağımız pet
rola mukbiJ, fındık ve diğer m~d -
deler ihraç edeceğiz. 
Şam, 25 (Hususi) - Irak Hari -

ciye nazırı Naci El'asil1in burayı 
ziyareti Suriye mahafilinde ehem
miyetle knrşılanmı~tır. Irak nazı • 
rının burada Suriye ile Irakı ala -
kadar eden muhtelif meselelerden 
başka, arap memleketlerinin Tür
kiye ile olan dostane münasebetle
rini daha kuvvetlendirmek lüzu -
munda ısrar ettiği anlaşılmaktadır. 
Hatta bu müzakerelerde Hatnyın 
vaziyeti de görüşülmüş ve noktai 
nazar teatileri yapılmıştır. Irak 
hariciye nazırı buradan Ankaraya 
gideceği için Suriye devlet adam
larının bu husustaki düşünceleri -
ne de Ankarada tercüman olacağı 
anlaşılmaktadır. 

Şam, 25 (A.A.) - Fransa Yük -
sek Komiserite Irak Hariciye Na
zırı arasında bu sabah bir Suriye -
Irak iyi komşuluk itilafnamesi im-

za edilmiştir. Bu itilafname ile hu
dut ve bedevllerin muhacereti me
seleleri halledilmiş bulunuyor. Yük
sek Komiser De Martel bundan son
ra Irak Hariciye nazırı Naci El -

asıl'm şerefine bir ziyafet vermiş
tir. 

Ankara, 25 - Başvekil pazarte

si günü toplanacak olan Parti Mec
lis grupunda Yugoslavya seyahati 
hakkında izahat verecek, dost mem
lekC'tin devlet adamalrilc yaptığı 
temasları anlatacaktır. Başvekili
miz Sofyadan geçerken, Bulgar 
Ba§vekili Köse İvanof ile yaptığı 
konuşmalar hakkında da tafsilat 
verecektir. 

Bu münasebetle Başvekile mille
tin takdirleri izhar edilecektir. 

Açık Söz -----
Musolinl • Su9nig 

müllkatı 
Avusturya ve İtalyan başvekil -

leri Venedfkte görüştüler. Avus -
turya Roma protokollarını imza -
lıyan devletlerden birisidir. Bu 

protokolların imzasından beri Av -
rupa politikası çok ehemmiyetli is
tihaleler geçirmiştir. Fransamn 

A\TUpadaki ıttifak şebekesi gev -
şemiştir. İtalya dış politikasının 

sıklet merkezi Orta A vrupadan 
Akdenize ve Afrikaya intikal et -

miştir. Akdenizde İngiltere ile kar
şı karşıya gelen ltalya cvvelfı Al

manya, sonra da küçük Antantla 
anlaşma yolunu takip etmiştir. Bu 
arada Avusturyada nazi hareketi 
her gün biraz daha kendisini hisset
tirmektedir. Almanya Habsburg -
lan istemiyor. Avusturyalılar ise 
bu meseleyi halletmek istiyorlar. 
Şuşnig Vencdikte Musoliniye hay
li dert dökmuş olncak ! 

Cumhuriyet 

Yugoslavya AkdenEz 
dovletl 

Adriyatik k€ndi başına bir deniz 
bile sayılmaz. O Akdenizjn ehem
miycUi bir parçasıdır: Bu vaziyete 
göre, Yugoslavya pekala Akdeniz 
üzerinde bağdaş kurmuş bir ülke -
dir. 
Başvekil Yugoslavyada iken şöy-

le söylemişti: •. 
c- Biz ve Yugoslavlar mevrus 

malumz olarak teltikkiye hakkımız 
olatt Akdenizdeki alfıkamızla da bi
rıbtrimize bağlıyız.> 

Açık denizlerin herkese serbest 
olduğunu biliyoruz. F,ıkat Akde -

niz için (bizim denizimiz) manası
na gelen Marc Nostrum diyenler 
de v~rdır. Evet, bizim deniz am
ma, yalnız her hangi bir millet i -
çin değil, Akdenizde kıyıları olan 
bütün milletler için bizim deniz! 

Tan 

Bir haftanrk tarih 
Bir hafta içinde Avrupada iki 

zıd cereyan gördük: Biri eski si -
lahlanma ve zıddiyet yolundn yü -
ı ümeğe devam etmek, öteki de bu 
zehre bir panzehir aramak. 

Silahlanma yarışında İngiltere 
838 milyon lngiliz lirası, ~ani altı 
milyar Türk lirasilc başta geliyor. 
(Bizim bütç~mizin yirmi beş mis
li.) 

Bütün devletler bir taraftan si -
lahlanırlarken, diğer taraftan da 
bir sulh ve anlaşma havası esmeğc 
başlamıştır. Bu havada ümit veri
ci emareler de görünüyor. Yeni 
İtalyanın askeri kabiliyeti hakkın
daki Alman ümitleri kırılınca, Av
rupad:ı en çok korkulan Almanlar 
da anla~mıya meyletmiş bulun -
maktndırlnr. Neticesi hayırlı ola! 

Kurun 

TUrk· Yugosl v dostluğu 
Asım Us, haftanın siyasi tarihini 

gözden geçirirken, Türk - Yugos -
lav dostluğunun bu hafta içınde 

bilhassa halk tabakaları arasında 
tezahür eden derinliğine ehemmi
yet veriyor. 

Bu halta içinde Şuşnig ile Gö -
ringin Musolini ile yaptıkları gö -
rüşmeleröe Oı ta Avrupanın du -
rumu bakımından ehemmiyetlidir. 
Bu iki ziyaret arasındaki rnünase -
bet meydandadır. Roma, Viyana i-

le Beı-lin arasında uzlnştırıcı bir 
rol oynuyor. 

Montrö konferansına gelince, 
Mısırla devletler arasındaki ihti -
lafın kökü şuradadır: Mısırda cc -
nebiler kapitülasyonlar say€sinde 
Mısırlılara nit olması Hizım gelen 
emval ve emlakin üçte ikisine te
sahiip etmişler. Şimdi kapitlilas -
yanlar kalkınca, devletler bu em
val ve emlakin muhafazası için 
Mısırlı.lardan teminat istiyorlar 

Son Posta 
Garpt saftl•m hav 
Bugün dünyada kendi.sinden 

en çok bah~edilen devlet adamı 
Belçika Başvekili Van Zeland'dır. 
Geçen Brüksel iolihabında faşist 
şef Dcgrel'i mağlup ettikten sonra, 
mevkii bir kat daha yüheldi. &ş. 
vekil şimdi bir dünya iktısat kon. 
feransım hazırlareıya çalışıyor. 

Almanya bu konfransa iştirak 
edecek olur.sa ve konfrans müsbct 
neticelere varabilirse, o zaman, 
bir müddet için olsun dünyada 
sağlam bir sulh havası esmeıi 
mümkündür. 

Akşam 

Başmakalesi y~ktur. 

ni tahkir ed~.ı Hamit yak11 

tır. 

EVE TAARRUZ J>li 
Pnşnbahçe<le Şehitlik 50 .1e t 

1 numarada oturan Fatırıa ~ ~ 
seyinin evine taarruz eder 1~ı 1 nıll > 
sını kıran Ahmet yaka a z r 

VAPURDA HIRSI ııll 
Fııtihte Dcbbağ Yunus t1I Dft 

sinde 5 numaralı evde otur µe 
yar elektrikçi Fua~ dü~ jı~ı>f" 
rekct edecek olan lzınır "• t)P 
varisi Bay A:dzin odasırı9101 
girerek süvarıyc ait 2 p~flt:ııP ~ 
caket, ve bir de pardcsu ç 
çarkcn yakalanmıştır. ?.fl)·ofı, 

HAFTA TADİLİ YA1'1ı;çe~ )' 
Mahmutpnşada Hacı J{ jpl~ ti 

ka~ında 2'> numaralı saP~8 1ıı • ö - • n• 
hanesi sahibi Yani h~ği 
line muhalif hareket ettı 
lerek yakalanmıştır. c1 ol 

YANKESİ ·ııde 
Sabıkalı Zülfü, Şchrcn;5 ıv1 

ran Muhsinin cebindetl aJdıP 
yankesicilik suretile ç 
yakalanmıştır. y.,{~ , 

TAŞLA YARALA bllJı~ 
Zincirlikuyuda oturan fSıııJ , 

Yorgi 8 yaşındaki Celfıl ııd~ 
bir çocuğa taş atarak bllşı 
ralamıştır. ·t.J1rfµı ıı' 

KAHVEDE ~ ·rtf'e j 
Haydarpaşada Yeldeği r'ı1 

d oıı.ı ı1 
Urun Hafız sokağın ıı ı1'11 
hak ile Yusuf Ziya, n:artıı-efl f 
\"esinde kumar oynarlar 

.. 1 l ı...rdıf· 
muş ye ya ~a anmışı..ı 

t 

k 
l 
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Ün Ün mesel.esi: ·v 1 t · · · · Banyolar 
~--------.- ı apur arımızın . amırı ıçın Yaptırılıyor 
hkara radyo ıstasyonunun 250 bin liraya lüzum var\ Kömür .-~;:;nin sıh· 

lll~as na yakında başlanıyor D . ll - .-..;- · -lkı· t '' ~:!~ i!~~e:~:~!~!~ic~~nul 
y 1 enı:yo . arı ıuares~ . ısa . v e-

1 
~~11~:~1;~a~~c~;e:ı~~~e~~~~;\:~: 

B ık 1 
o b•• •• k d kaletınden tahSlSQf lSiedl miştir. Bunun için bilhassa Kur"ı· a an arın en uyu r a yosu D cnizyolları İdaresinin geçen sc- 1 Bu suretle idare bütcesindcn bu çcşmedt'ki kömiir .depolarınd:ı.c_:ı~ı-

ne zarar etmesi yüzünden ıdrı- J :ol gemi tamıratına para sarf edil - san tahmil ve tahlıye amelelerı wın 
rede bazı tasarruflar yapılması lü- miyecektir. Denızyolları İdarc::;i bu- ~ıhhi tedbirler alınacaktır. Limon 

4rıkara radyosu gece gündüz çalışacak, muhtelif zumu hasıl olmuştu. İktısat Veka- günkü gemilerin tamiri için ne ka- idaresi anıclcleri iş sonunda iykc 
leti yeni ·sene tarı(clerindc bir cok dar para sarfcdilmek lfızım geldi- yıkıınabılmckri için Kuruçcsmede 

lisanlarla bütün dünyaya hitap edecek 
Q ir Vapur §iıketi direktörü olan nun iyi çahşıp çalışmadığı belH o- muhtchf heyetler de muntaz:ımaı1 

tenzıliıtJar yaptığından idare vari- ğini tetkik etmektedir. İzmir, An- , l>i.ıyıik bir banyo salonu ve dus m:ı-
' datının daha ziyade azalacağı mı • kara, Ege gibi büyük gemiler ıçin halleri yaptırmaktadır. Aynca n-

laşılmış ve yeniden bazı tedbirler 250 bin liraya ihtiyaç görülmüş - mcleler için yatakhaneler ve ucuz. 

tiuhDok!or Mühendis Barko~· ile lacak ve şirket hiç bir karşılık ve bu stüdyoda mılH şarkılar SOYlıye-
tnuh etıd~ Küviller ve diğer bir mnsrar istemeksizin daima kendi ceklerdır. 
llıüh::d~sten mürekkep bir radyo ı mütehassıs ve muhcndıslerini de Neşriyat sabah sekizde b.~"l:ya-
tnıı.e dıs heyeti Ankaradan şehri- Ankarada bı.ılundurarak bunların rak gunduz ve gece olmak yzer( 
Mti~elerek Londraya gitmiştir. nezaretlerini temin edecektir. i.ıç kısma ayrılacak, köylü, tüccar, 

1 Cek b:n~~l:r; Ank.arada inşa edi- Firma, hariçten getirmiye rnec- çocuk, kadın, sanatkar gıbi her sı- ı 
lııtlar Yük radyo ıstasyonu hazır- bur olduğu mühendıslcrden baş- nıf halkı alakadar eden ayrı ve muh-

alınması kararlaşmıştır. Bu arada tür. Digcr gemiler için de tctkık- yc>ınek vcr<-cek bir lokanta dn m-

idare eldeki gemilerin fazla tamire ler devam etmektedir. Denizyolla- şa edilmek~-_ 
ihtiyaç gösterdiğini ,.e zMarların rı masrafları karıırlaştıktan sona 

da bu yüzden ileri geldiğini bil - bunları bir raporla lktısat Vckiı -
dirdiğindcn İktısat Vekaleti gemi- leline verecektir. Alınacak tahsi-
lerin hükumetten aJmacak talı i - . at ile bütün gemiler sıra ile ve 

tırmıştır. rılccektir. 

Elektrik fabrikala
rından kazanç 

Vergisi ahnacak 
İ.la..: ~te .. trafında yapılacak bütün ka dığcr bütün işçi, fen memuru 1 k b .. 
· "·• "Ud ve sair memurlarını Türklerden te- telıf naşriyat yapı aca ve uti.in 
Şirket d" e::işlerdir. d:ırık etmiyc mecbur tutulmuş - beynelmılcl havadısleL' köylüye 

at ıçın 
1
• ır ·törü; Londrada in~:t- bıldirıleccktir. Studyotla muntaza -

ll(tcn azun olan şeyleri temin et- tu~tüdyo 120 ve 20 kilovat Uıkatın- man Yugoslav, Yunan, Rumen, A-

sat ıle temir edilmt>sini kararlaş- baştan boşa sıkı bir tamirden geçi- , 

"'ii~;;ı;····b·~·t~·~ ............. i···p~·;·;;;k .. ·~·~·ı;;· ................. 1 

Elektrik fabrikalarının kazanç 
vergisi hakkında defterdarlıklara 
yeni bir emir ''erilmiştir. Bu emir
de: .elektrik f .. brikası jşletmcsi Be· 
lediyclerin mecburi hizmctlC'ri a
ıasında bulunmaktadır. Ancak ti-~ııı. A. sonra stüdyonun ses tesisatı de uzun ve kısa olmak üzere ıki rapça ve saır hsanları uzcrinde de 

len b· llıetikı:ı.uan bilhassa celbcdı- 1 ı ı ktır ır nı.. dalga üzerinde ça ışabi ecek ve rıe~rıyat yapı accı · 
kıtıd utehassıs mühendisle ya- Balkanların en büyük radyo mer - Bu stüdyodnn sonra ikinci ve mu-
li•~ku~ekrar şehrimize gelecektir. 

1ta\';le nıetlınizle akdolunan mu _ kezlerınden biri olacaktır. azzllm radyo inşaatına şehrimizde 
&ı.ııı so'Ye göre, şirket imzadan otuz Neşriyata başlanacağı zaman, de lıaşlanacuklır. (Yeni İstanbul 
>'ıp " nra bir iş programı hazırl.ı- şehrimizin en maruf musıkı sanat- Stüdyosu) da Iennin en son tcrak-

~osta kiırlarile hanende heyetleri buraya ·· pıla.caktır Bil; tec .. ı;· ve Telgraf idaresine ve- kıyatına gorc ycı · · -
""ınd yüksek ücretle ı:ıngajc edılccck ve 1 · Ed d d ~ad en bu ·k· ·· hare şarkta ve zmır, ırnc c e 
ar l - programın ı ı gune tı·yatro, opcı et ve opera. Halkevi t le ~ndrad muhteJif yeni radyo is asyon!arı 

llllıekt an gönderilmesi bek- sanatkarlraının da iştırakiJe her 
1 edir. 
n§aat hafta temsiller, konserler verile -

~a ın 16 ay .. d b·ı· ·1 . 
tatla t ıçın e 1 m mesı ceği gibi kısa fasılalarla bır çok ta-

lçillde !t~r~hnıştır. Önümüzdeki yıl nmrnış profesör, edip ve doktorl.ı· 
lll% h u Yo ve teforruatı işle - rın, meşhur simaların sık sık kon-
~ tes]i:ır b.ir halde hükumetimi- icransları tcmın cdılcceklir. 
\ıç Yıl Cdılccek ve bu tarihten Ayrıca Anadolunun muhtelif şe-

ya pılac:ı.ık tır. 
Yakında yenı kanunla radyo fıat

Iao flOk ucuzlıyacağı \'e hukCımetı

mız her köye radyo makineleri gbn-

der eccğı içın bu zengın ıstasyonla
rın da ilavesıle her vatandac::ın e
vındc radyo gormek kaoıl olacak ~arıııa SOnra kat'i kabul muamelesi hirlerinden mahalli havaları en iyi 

• caıuı B 1 r. u üç yılda stüdyo- terennüm eden zeybek, Lfız gibi demektır. 

t
dare yakında afyon sa- Avrupadaki 
lll almagv a başlayacak Talebenin para 

Sıkıntısı 
111his l :--d -· · · h ı ·· . ar ar z aresı genı ma su un 
/\. {.~~t~arını şimdiden teshil etti 

kında n~ı~ı:ır ldaıesi pek ya - rak::ın müstahsili çok memnun et-
afy<ıtı aı butun yurttan yeni sene miştir. Uyuşturucu maddeler İnhi-
dttsullı ınıına başlıyacııktır. Duy- sarı bu seneki rekolte Hatlarını da 
t Uza{(' · . . 
t!ltoıt. . ore lnhısaı· ldaresi 937 ~imdiden tesbit etmiştir. 
~ı eı.ıni z· ~ 
ı e Ü ıraat Bankası vasıta • Temiz ve noksansız toplanmış af-

t tetnıed • 
ur "'errn· en satın almıya ka -

lll.ı.ıhırn ~~ ve bu münasebetle yeni 
.\fYon ~rarlar tesbit edilmiştir. 

lll.eıı t ınhisarı verdiği ve he -
ı. atbik· 
'( afy ınc geçtiği bu kararlar-
lı;~ on ckic· .. 
"'l end· ı ve tuccarlarının bü-
~e ~lerin· k illtlll ı aldırmış ve hima-
a· a alnı t 
'ltıa k ış ır: Geçen yıl satın 

~tr ~1 }'qlnız 15 .. kald ~ şubeye munha -
hıttun ıgı halde bu yıl bankanın 
l>abil iUbe V 

ecekı : sandıkları alım ya-
" erdır '-'eç • 

k& en lene . 
61 afy Jdarc elli kilodan a· 

yonların beher morfin derecesine, 

cinsine göre 32, 35, 40, 45 kuruş Ci

at verilecektir. Bu hesaba göre Tiir-

kiye afyonlnnnın vasati derecesi 

sayılan yi.izde 12 morfinli ince af

yonların beher kilosu 420 kuruşa 

satın. alınacak demektir. Kusursı ı~ 

alınan afyonlarda bu füıt 560 ku
ruşu bulacaktır. 

Bu :mrctle tcsbit edilen fiatlar 
geçen senelerde tüccar ve ınuta -

vassıtların verdiği fiatlardan yüzde 
elli yüksek olduğundan bu karar

dan tüccar ve müstahsilin son de-~iği ,,0nbsandtltlarını kabul et-
lh, • e urad rece memnun olacağı şiiphcsiz -
·~ığı h 

1 
an az mal satın al-

;ag~i h-~ide bu sene bir kilo gibi dir. 
11ab '""ti erd Ayrıca geçen yıl \'erilen nvanslar 

lll ect·ı e bile yapılan arzlar 
~ilha. 1 tcektir. bu sene 3-4 misli arttırılmış, yüz-
~. ita bu so k de seksene kadar çıkarılmıştır. Ay-

ıtihar·ı n arar, afyon mik-
Çeıı ı e rıek ni zamanda geçen sene stok toplan-
d sene eıı· az çıktığından ge-
~durınak i ı. kiloluk bir sandığı 

tla O:taklı~n lO, 15 kişi ile arala
Yaprnıya mecbur bı-

~Clebt 

madan evvel fiat verilemctken bu 
yıl satın alma !ialları derhal ve 
stoklar toplanmadan fiat verile -
cektir. 

~n- roman: 51 
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Etem izzet Benice 

nu bana öyle alıştırdı. Ve tanıttı 

ki, biribirimizc karşı duyguları -

mızda aldanmanın imkanı yok -

tur. Lutfiye, bana bu yolda en kü
çük bir şey bile ihsas etmiş değil
dir. O ihsas etmediği gibi ben de 

his etmiş değllim. 

Firde\·sin sesi daha çok titriyor
du: 

- Hem onun kuvvetli teessürü 

olmasaydı, ben buraya kadar ge • 
lir miydim? O sizi merak eder, ü-

zülür, bir lokma ekmek bile yeme
den bekler, Zelihayı kışlaya gön • 
derir miydi? Bütün bunlar, Lut -
fiyenin sz.ie karşı olan bağlılığı • 

n~n ifadesinden başka şeyler dcğil
d1r. Hele, sizin Ze1ihayı kışladan 

Alakadarlar• baz1 
tiklyetter yapıldı 

Ecnebı gemılerde staj görmekte 
olan bir çok genç denızcılerımiz a
lakadarlara bazı şikayetlerde bu -
ıunmuşlardır. Bu gençler ecnebi r,r-ı 
mılerlc gittıklerı yerlerde par.ıl ı

rmın üstünde bulunmasına ınusa

ade edılmcmcsı )'lizünden muş >ül 
vaziyette kalmaktadırl.tr Meseifı 

Almanyada dışaı ı çıkaı ken üstleı ı 
aıanmakta "e bulunan paralar Z!.lp· 

t'.:dilmektedir. Bu yüzden gençler 
kendilerine lazım olan elbise, a
yakkabı ve diğer levazımı tedarik 
edememektedirler. Bu hususun te
mini için Dcnızyolları a

0

lakadar -
larla temasa girmiştir. Almanya hü
kumetinden bu iş için mü.saade a
lınacaktır ve bundan sonra bu ~'?nç
lcrin paraları Alman markt olarak 
kendilerine verılecektir. 

Soyadı için mühlet 
iki ay sonra bitiyor 

Dün Dahiliye Vekaletinden vila-
yete gönderı1cn yeni bir emirle; 
soyadı almak için tayin edilen son 
müddetin 2-7-937 tarihinde bite -
ceği ve her Türk öz adından başka 
aldığı bu soyadını da taşımağa, söy
Jcmiyc ve yazmıya mecbur bulun
duğu halde el5n buna riayet edil
mediğinin gCirüldüğü bildirilmiş ve 
bunların muhakkak temini bildi -
rilmistir. 

geri çevirmeniz, bana gücenmeyin 

amma, pek kaba. Hiç bir koca. ka-

rasını temsil eden, onun elçiliJini 
yapan birine karşı böyle muamele 

yapnuya kıyamaz. Böyle bir mua-

meleyi insan yedi köyün yabancısı

na dahi yapmaz. Lutfiyc ki, çok 

has::;as, alıngan, her şeye dikkat e

den bir ruha sahiptir. Her halde, 

en çok ağırına giden şey de mu -

hakkak ki bu hareketiniz olmuş -
tur. 

Firdevs, belki daha çok uzun 
söyliyecektir. Fakat, Salih: 

- İnanınız ki çok asabi idim. 

Bu noktada kusurlu olduğumu iti
ra! etmeliyim .. 

Diyerek Firdevsin sözünü kc.sti 
ve devam etti: 

- İlk söylediğime itimad buyu
run. Lütfiyenin beni sevmediği bir 

hakikattir. Bunu anladığım gün -
denberi benim de kendisine kar~ı 
soğuk kaldığımı kabul etmek la-

Gemiler Kooperatifi 
Çıkarılacak Kuruluyor 
Demir fiatları yUksek, 

Bunlardan iatllade 
edilecek 

1 
NUtehassıslar Karadeniz 

sahillerine gidiyorlar 
Memleketimize her yıl milyon-

Gerek limanımızda ve gerek Ça
nakkale ve dığer Türkiye lımanla
rında batmış bulunan gemilerin çı
katılması lıakında kart knrar ve -
rilmi~tir. Bu gemıler hükumNh 
malı olduğundan bu hususta Md
liye Vekaletinden )azını gelen mu
saade alınmıştır. Mayıs ayı ıçı•ı'.ie 

çıkarma amdiyclerine başlanac:ık
tır. Bunun içın bir çok ~rmaye -
darlar çalışacaktır. Yalnız bu gc
milcrın bütün olarak denızdcn çı

karılmaları imkansız görülmekte
dir. Bundan dolayı denıze inerf"k 
dalgıçlar vosıtasilC' gemıler dina
mıtle p:ırçal.rnacak ve boylelıklc cı
karılacaktır. Bılhcı:.5a son zaman
larda dcmır \'E.' bakır fıatlarının y•iv
sclmesi bu karara sebep olmu~ · 
tur. Çanakkal<>de Umumi Harp es
nasında batan ecnebi zırhlı ve ~e
mıkn de bu suretle çıkarılacak -
t ıı. Bundan haşka llciliçte ve İst.ın
bul limanında batnııı; ol.ın cllıyc 

yakın gemı vardır. 

lar getiren fındığın değerini iç ve 
dış pazarlarda arttırmak, ihracat 
işlcrir.i yurda faydalı şekilde a
yarlamak ve bilhassa köylü ile müs
tahsili mutavassıtların elinden kur
tırmak için İktısat Vekfıletince ya
pılan teftişler bitirilmiştir. 

Bu maksatla, fındık istihsal mer
kezimiz olnn Karadeniz bolgesin
de mahalli tetkikler yaparak her 
merkezde bu· (fındık satış koopc
rntifı) teşkili için vckal<'lçe müte
hassıs hır heyet teşkil edılm~tir. 
Öğı endiğimizc göre İktısal Ve

k.ileti ihracatı Teskilutlandırma Bi.i
rosu Müdürü Buy Scn·etin Baş -
kanlık edeceği bu heyet, Üçüncü 
Umumi Miifottişlık 1ktısat Mü-;a
viri Bay Saffet, Ziraat Bankası ko
c,pcratif servisinden Şükrü Ulay ile 
ıki Alman mütehassıstan mürek
keptir. 

Heyet nzal. rı bu hafta içinde An
k.:ıradan şehrimize gelerek doğruca 
Ordu veya Ünycyc gideceklerdir. 

Fransa ya 
Kontenjan 
Verilmedi 

1 Tapu işleri 
Daha çabuk 
Görülecek 

iki taraf ar•aında 
takas yapllacak 

Memleketimizle Fransa arasın
da müddeti yeni biten klcring an -
laşmasile modüs vıvendi 13 Ni -

san 1937 tarihinden ıtıbaren ıki ay 
müddetlf! uzatılmış ve bu karar ... 
dün alakadarlara bildirilmıştır. Bu 
anlaşmaya göre huk(ımctımizce 

Fransaya kontenjan verılmemiştir. 
Fransa münhasıran umumi ıthaHit 

rejimimizden istifade edecektir. 
Fransa ise bize zirai ve sınai olmak 

üzer\! iki sınıf kontenjan ayırmış
tır. 

Bundan maada Türk menşeli mnl
larla Fransız menşeli mallar ara
sında hususi takas muamelelcı:i va
pılabileccği de anla~mada tasrih o
lıınmu<:tur. 

zımdır. Nihayet bu soğukluk ve 
karşılıklı münasebetteki durgun -

luk böyle bir hndiscyi ortaya çı -

karabilircü. Nitekim de ondan baş
ka bir şey olmu~ değildir. 

Firdevs: 

- Bu kadar soğuk kanlı 
nıza hayret ederim. 

Dedi, yine sözüne ekledi: 

olma-

- Anlıyorum ki, siz çok geniş 

bir vehme düşmüşsünüz. Bu ve
him zihninizi kurcalıyr. kurclaıya 
nihayet sizi böyle asabi bir buh-

rnnn sevketmiş bulunuyor. Bıı buh

ranı gidermek, slnirlerinizdcki gJr
ginlıği gidermek benim vazif;m 
olmalıdır. 

Salih, bakışlarını dznıclcrinin 
burnuna dike dike: • 

- Çok nikbinsiniz hanımefendi .. 

Diyerek boğazından güç çıkt ığı 
belli olan bir ses tonilc: 

- Çok nazik davamıyMsunuz. 
.İki tarafın da hareketini iyiye yo
ruyor, telifibcyn imkünını temine 

Umumi MUdUr yakında 
buraya ge:iyor 

Kazalara ait tapu işlerinin daha 

süratle görülebilmesi için tapu si -

cil muhafızlıklarınııı da kazalara 

nakline bugünlerde başlanacakltr. 

Bunlardan nakledilmiş olanlur için 

de daha müsait ve müstakil bina

lar aranmaktadır. 

Diğer taraftan tapu ve Kadas -

lro Mmum Müdürü Cemal bu iş -

lcr üzerinde teftiş ve tetkikler yap

mak üzere yakında bazı vilayetlere 

gidecek. bu meyanda cehrimize de 

gelecektir. 

Umum Müdür bu maksatla ev

velki gün Ankaradan İzrnire git -

miştir. 

çah~ıyorsunuz. Eğer bu benim i -
çin mümkün olabilseydi, emrinizi 

memnuniyetle ifa ederdim. Her 

hııldc, ayrılığımız Lutfiyc için de 
benim i<:in de hayırlı o1ncakhr. Bu
na emin olun. 

Firdevs ~kınlık ve hayretinden 
dona kolmıştı. 

- A .. a .. o nasıl söz? .• 
Dedi, de\'am etti: 

-Teessüf ederim . Bilhnssa ben 
buraya kadar g~ldikteıı sonra, siz

den böyle bir süz i;;ilmemcliydim. 
Hakikaten hayret ettim. Hakikaten 
teessüf ettim. Nihayet saygınız bu
na mani olmalıydı. 

Salih. sıkılıyordu: 
- Affedin. Sizin yüksek şahsı -

nızı asla rencide edecek bir hare -
kette bulunmak istemem. Eğer bil-

miyerck böyle bir şey yaptımsa 
tekrar tekrar affınızı dilerim. 

Dedi ve.. sinirden donuklasan 
~ 

bir .sesle sözlerini sündürdü: 
(Devamı tıar) 

cari muamelelerden ~yılun elek -
trik fabrikası \'e tesisatı, belediye -

lcrin ticari g:ı) e t. kip ed n mü s-

ı.eselerinden olduğu için bunlar ka
zanç vergisi beyannamesine tabi 
tutulacaklardır.• denilmekte ve bu 

kabil müesseselerden behemehal 
kozanç vergisi alınması icı:ıbettiği 

bildirilmektedir. 

Sov yet /erle 
Ticari 
Müzakereler 
Evvelki anlaşma bir ay 

uzatıldı 
Sov) et hükiim<'tilc aramızd.I ) a

pılmaktı:ı olan yeni ticaret müza
kereleri henüz ikmal edilmemişEr. 

Bu münasebetle 1 nisnn 937 tari
hine kadar uzatılmış olan 21 hazi-

ran ~34 tarihli Turkiye - Sovyet 

tcaret anlaşmasının bir ay daha 
mcrıyette bırakılması kararlaştı -

rılmıştır. Bu müddet esnasında 

So,•yct Rus) adan memlekC'tinıize 

ithal olunacak emtca; umumi itha

liıt rejiminden de istifade e<lt:cek -
tir. 

- ·-
Keçi bornuzu istiyorlar 

Son zamanlarda memleketımiz -

den keçi boynuzu satın almak üze

re dış pazarlardan bir ·çok müı ::ı -

caaLhu· yapılmıştır. 

Bu yıl, İtalya ve Yunanıstanda 
mahsul az olduğu için memleketi -
mizden pek çok keçi boynuzu sa
tın alınacağı anlaşılmaktadır. 

r -, 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Tathların üzerine 
etiketler konmah 

Dün matbaamıza bir oku)'U· 
cumuı srcldi ve aynen ~unları 
söyledi: 

- Biru evvel Eminönündc 
Balık pazarından rcçlyordurn. 
Bir tatlıcı dükklnı ca•cklnında 
lokma var-fı. Üzerinde de (25 
kuruş) diye bir etiket bulunu. 
yordu. 

Hayret ettim. Çünkü şcker·n 
kiJosu 29 • 30 kuru~tur. Lokma
nın unu, pişirmes~ z~ylin }'lğı, 
dükk!n kiras.ı, kazancı bir ara· 
} a ıre1ecek olursa bunun en az 
50 kuruşa satılması icabcder. 
Nitekim oturmakta otdutum 
semtle bir tatlıcıda da 40 kuruş 
fiyat vardır. 

Fakat bunun da ikinci bir 
tuhafh~ var. Orda 40 kuru~a 
lokmayı satan tathcımn beş on 
adım ilerisindcKi dükkanda da 
ayna lokma 60 kuruştur. 

Bu fiyatlar; tatlıların arasında 
maliyet f ıyatında fark oldufunu 
isbat ediyor. 

Benim aklımda kaldı~ına gö-
re evvelce bu kabil talhlann 
üzerinde (a-likozdan veya şeker
den imal edilmiştir) diye kayıt· 
lar vardı. Şimdi yok. Bu kabil 
dükkancılar tski~i gibi bu eti .. 
keti koysalar da biı de rahatça 
aldığımızı ycdi2imlzi bil.ek .. ., 
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400 mılyon ·ııra dunya 
sUlhUn· kurtaracak 

Tahsildarlar. yüzünde~ 

INapolyonşöyledemiŞlli Harp için üç şey lazım:Para,para,para 

j1937şöyle diyor: Sulh için üç.şey lazın1: Para, parat para 
lngiltere 00 milyon li· ı 
rayı silih ara ha cıyor 
r ~ 
Beş senelik proğramla, lngilte-

Jngilizlcrin geçeli gün deniz• indirl.ilcleri A rk Rogal taggı,re gemisr 
(merasim gopılırken) 

T ahdıdi tcslihattan şimdiye kadar 
çok bahsedildi. Sulhü kuvvet -

lendirmek, hem de devletlerin sır
tında ağır bir yük olan silah mas
raflarını hafifletmek her tnrafça 
arzu edilir şeylerdendi. Fakat sul -
hu kuvveUcndirmek için yine si -
Hıhlı bulunmaktan başka çare ol -
madığı görülüyor. 

Silahlnn azaltmak için bir taraf 
ne kadar arzu gösterirse göster -
sin başka biri çıkıyor, kendini mü
dafaa cdemiyen bir devlete hü -
cum ediveriyor. Bunun misallerini 
unutacak kadar zaman geçmedi 
daha. 
Şimdiye kadar İngilterenin ileri 

sürdüğü şey., devletler arasında em
niyeti arttırmak, bunun için de si
lfıhları azaltmaktı. Londradaki 
devlet adamlan diyorlardı ki: 

- Eğer silahlar azaltılırsa dev
letler arasında emniyet artar. Si
Hi.hlanmakta her taraf biribirile re
kabet ederse emniyet kalkıyoı·. Bu
nun neticesi yine silaha kuvvet ve
riliyor. En iyisi silahları a7.altma
lı ki herkese emniyet gelsın. 

Buna karşı Fransızların noktai 
nazarı aksine idi: 

_ Hayır, diyorlardı, biz silah
lanıyoruz. Daha da silahlanırız. 
Çünkü Almanya boş durmuyor. 
Boş durmıyacak. Almanya bizim 
kaışımızda bir tehdıt vaziyetinde 
durdukça, bizim için bir kat daha 
silahlanmaktan başka çare yoktur. 

Kaç sene bu münakaşalar oldu. 
Fakat bir taraftan da tahdidi tcs
lihat için müzakereler cereyan edi
yordu. Fakat Almanyada Hitler iş 
başına gelince, Almanyayı bağlı

ynn Versay muahedesi de parçalan- \ 
dı. Fransızlnr daha ziyade kuşku -
landılar. Artık Almanya lstediği j 
gibi silahlanıyordu. Devletler a • 
rasında emniyetsizlik bir kat daha 
arttı. Emniyetsizlik arttıkça silah • 
lanma rekabeti de şiddetlendi. 

İngilizler bu işleri dikkatle takip 
ediyorla~, Avrupada bir harp çı -
karsa bunun nerelere sirayet ede
ceğini, hele Britanya adalarına ha
vadan bomba atılırsa iş nereye va
racağını dü~ünüyorlardı. İngiltere 
biı: taraftan yeni yeni harp ve !llÜ
dafaa vasıtaları yaparken diğer ta
raftan da Cemiyeti Akvama kuv -
vct vererek devletler arasında müş
~crek bir sulh vücude getirmek i
çin uğraşmıya başladılar. 

Cemiyeti Akvamı kuvvetlendir
mek suretile devletler arasında em
niyeti tesis etmek cereyanı bir a
ralık çok almış, yürümüştü. 

Fakat bir gün bir de bakıldı ki, 
bir Habeşistan meselesi çıkıverdi. 
Daha doğrusu dünyada kuvvetli -
lcr ve zayıflar bulundukça her va
kıt mevcut olan mesele bir kere 
daha başka bir şekilde tazelenmiş 
oldu. Habeşistan Cemiyeti Akva -
ma dahil bir devlet olduğu halde 
o cemiyetin az=lsından baska bir 

üy··k Harpte 
Türk Bahriye ileri 

as 1 döv •a ı··ıer 
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Tefrika No. 23 Yazan: Zeki Ce mal 
onlar da biraz daha gayretle ikin
ci postaya iş bırakmamıya sava -
şıyordu .. 

Saat tam 11.. 
Bütün nöbetçi çavuşları nöbetçi 

zabitlerine tekmil haberini verdi -
ler .. 

- Her yer temizlenmiştir efen
dim. 

- Mükemmel .. 
- Askerler temizce giyisinler 

ve akşama kadar çıksınlar.. izin 
kağıtlarını da dolduruver çavuş e
fendi .. 

Nöbetçi çavuşundan itibaren zn
bite kadar herkes memnun .. 

Saat Uım 12.. istinye camiindc 
müezzinin yanık sesi Boğazın ye -

şil tepelerinde akisler yaparken bü
tün askerler gü\'erte üzerinde top
lanmışlar. Arkadaşlarile dışarıya 
çıkmak için bekleşiyorlardı. İşte bu 
dakikalarda birdenbire iskele ba -
şındaki nöbetçi takviye edildi. Bir 
nöbetçi zabitile bir nöbetçi pos -
tası daha ilave edildi. Bundan kim
senin haberi yoktu. Dışarı çıkmak 

için iskeleye doğru giden herkes 
şu sözle karşılaşıyordu: 

- Yasak!.. 
- Hayır ola .. yahu.. ne yasağı . 

l:ıiz izinliğiz .. 
Neferler böyle konuşurken işle

rini bitirip dışarıya çıknuya hazır
lanan genç zabitler de iskele ba-

re silahlanmağa başlama~an 
evvel, dünyayı ateşe boğacağını 
haykıran sesler, şimdi susuyor. 1 
Silahların tahdidi ile mi, yoksa 1 

silahlanma ile mi sulh temin 
~dilebilir? Mesele burada .. 

devlet, İtalya ona taarruz ediyor
du. Bu Cemiyeti Akvnma dahil 
olan diğ.,r küçük devletleri de çok 
düşündurdü. Eğer Cemiyeti Ak
vam. küçükler ı koruyacak bir kuv· 
vf'te malik değılse. onlar tecavu
ze uğradığı zaman ııe olacaktı? Gaz 
bombalarile oynanan Habeşıstan 

faciasının sonu ne olduğunu hep 
biliyoruz. Fakat İngiltcrenin şark
taki yolu üzcıınde şimdi yerleşen 
bir İtalya var. İngilizler buna se· 
yırci mi kalacak? 

Bir iki ay evveline kadar harp • 
ten. kuvvetten bahsederek • şu bi
zim tabirimizle . atıp tutanlar var
dı. Fakat Londrn hükumeti fevka -
lfıde olarak (400) mılyon İngiliz 
lirasını ortaya çıknrarak fevkalade 
sU~hlanma programını göstcrive -
rince bu, o zamana kadar meyda
nı boş bulanları duşundürdü. Far
kırıdasınız ya: Artık söz söyleme
den, her tarafa meydan okumadan 
evvel düşünmek devri geldi. 

Bir elde dolu bir kese olduktan 
.sonra insanın öbür elinde de pek a-

Hi bir tesliha t programı buluııabı
lır Fakat para olmadan l<:"ilıhat 

programı derlerse iıuna birimız i
nanmayız. 

İngılızl<?r paraları nereye sarfct
tiklerinı gösterıyorlar. Mesela 
şu resım, geçen hafta İngilteıc 

Bahriye Nazırının refikası tora -
fından riyaset cdılcn merasim ile 
denize indirilen büyük bir tay -
yare gemisidır. Buna (3.000.000) 
fngil!z lirası sarfedilm!ştir. Artık 
hep buna göre. 

Bu gemiye Ark Royal adı v<.? -
rilmiştir. Geçen sene inşasına baş
lanmıştı. 22 bin ton. hacmindedir. 
685 kadem uzunluğu, 91 kadem gc
nişliğ ivardır. 30 fersah süratindedır 
Bundan 7 - 8 sene evvel 1stanbula 
gclmis olan cesim tayynre gemisi 
Courageousdcn yirmi üç tane daha 
fazla yani 70 tane tayynre alabile
cektir. Bundan başka dığe-r cesim 
tayyare gemileri daha yapılmakta
dır. 

İngilizler bu 400 milyon liryı bP.Ş 
senede sarfedeccklerdir . 

lngı/iz donanmn<;ı AkJenizde son monwra esnasında 
(Hııc-ol zırhluınrfnn lir J(irfi•Pİ"I) 

şında ayni sözle karşıla~tılar .. 
- Yasa11 .. 
-Aman ... 
- Yasak.. 
Biraz sonra iş anlaşıldı: 

- 19 Rus gemisi Trabzonu bom
bardıman etmiştir. Yavuz ile Mi -
c!illi gemilerin dönüş yolunu kes
mek için emir almıştır. 
Öğleden sonra saat tam 2 .. 
İki gündür tertemiz yıkanan, si-

linen Midilli dışarıdan pırıl pırıl 

parlıyor.. içerisi ise daha nefis .. 
kamaraların içine kadar her yer te
mizlendi. Yataklar bile havalandı, 
yastıklar bile kabartıldı. 

- Oooh .. haydi bakalım .. 
Hareket emri verildi. Önde Ya-

vuz .. büyük ve koca gövdeli ağabey 
gemi.. arkasında sülün gibi uzun 
güzel ve şık .. dört ince bacalı Mi
dilli.. 
Boğazın durgun suları arasında 

muazzam_ beyaz köpükler yaparak 
Boğaza doğru yollandılar. 

Karadcnize çıktığımız zaman va
ziyeti daha iyi anlamıştık. 

Bir gün evvel Rusların beş zırh-

!ısı, iki krU\'azörü ve on iki torpi
tosu Amiral Ebevhavd'ın kuman -

dasında Trabzona gclmiıler ve şeh
re birdenbirebaskın yaparak kış-

laları, camileri ve mektepleri to
pa tutmuşlar .. halka fevkalade kor-

ku vererek büyük bir kahranman
lık yapmışlar gibi garba doğru ha-

reket edip gitmişlerdi. 
Şimdi biz; Sivastopoldan hareket 

etmiş olan bu gemileri yine Si -

vastopola dönerken yolda yakalı -
yacak ve hesap soracaktık. 
_ Fakat bi aksilik de vardı. Bir gün 

evvel Akdeniz, Mahmut Şevket 

paşa ve Elli ismindeki nakliye ge

mileri dolu olarak Karadenize çık
mışlardı. Manmafih yanlarında Ha-

midiye ile Peyki Şevket .bulunu -
yordu. Bu iki gem.inin de gece ya
risı bize iltihak edeceği bildirildi. 
Artık neş'eli idik. Demek nih-ı-

yet düşmanla karşı karşıya gele -
bilecektik. Fakat bu evvela kımE-
nasip olacaktı. 

Yavuz ağabeyimize mi? Yoksa 
bize mi? .. 

1 ) 

\ 
1 

\ 
l. 

-~ 

K upı sen sert çalındı. Biraz son
ra hizmetçi Şermin geldi... ı 

- Bay!. dedi.. tahsildar .. mühen
disler C<:miyrti için 2 lira aidat is
tiyor. 

Ccın'i, cüzdnnıııdnn çıkardığı bir 
on liralığı veroi. Hizmetçi, 8 lira 
ile 2 liralık bir makbuz getirdi. 

- Buyt·run bayım! dedi. 

* Kapı sert sert çalındı .. Biraz 'iOn

ra hızmetçi ~rmin geldi ... 
- Bay! dedi.. tnhsildar ... 1350 

kuruş terkos parası ist:yor .. . 
Cem'i cüzdanında iki on liralık • • 

çıkarıp uzattı. Hizmetçi 1:-;o kuru~-
la 1850 kuru luk bir makbuz geti
ı ip nırdı. 

- Buyur.un 1layım! dedi. 

* Kapı sert sert çalındı.. biraz son-
ra hizmetçi Şermin geldi... 
. - Bay!, dedi .. tahsildar ... 'Elek -

trik parası istiyor. 21 Jira 75 ku -
ruş ... 
. Cem'i cüzdanından iki on lira -
Jıkla iki tek lira çı!qırdı.. uzattı. 

Hizmetçi, 25 kuruşkı 2175 ku 
ruşluk bir makbuz getirip 'verd'ı. 
· - Bµyurun bayım! dedi. 

* Kapı sert sert çalındı .. biraz son-
ta hizmetçi Şermin ~idi... 

- Bay! dedi.. Tahsildar ... Sin -
ger makinesinin ta.ks!tıni istiyor. 
50 lira... 1 

Cem'i, cüzdanından bir elJilik r.e- ı 
kip U7~ttı. 

Hizmetçi bir 50 liralık fatura g.:-- ı 
tjridi.. verdi. 

- Buyurun bayım! dedi. j 

* Nadire yatak odr.sının kapısını 

açtı .. seslendi: 
- Cem'i, bıırada mısın?! 
- Evet knrıcığım! 
Nadire, İŞ\'Cli edalı bir yürüyüş

],. "aıımn geldi. 

Boğa~ın ac;ıklaı ına gcldığimız 

zaman bize şu emir verildi. 
- Hamidiye Anadolu snhıllerini 

müdafoa ederek ilerl:yccektir. Tor
pitobeıtl:ır da Hamidiyc ıle bizim a-

ramızda il~rliVLC-..'k, Yavuz d 1 biz

den biraz geride ve dört yüz met
re kadar açıkta takip cdc~1:ktir. 

Ortalık epeyce karardı. Teşri -

nin 17 inci günü de tarihin say -

faları arasma karıştı. 
15 mille ilerliyoruz .. çok iyi ve 

çok rahat bir yolculuk .• Karadeniz 
nadir tesadüf edilen sessizli:Ji i
çinde .. Dalgalar uyumuş gibi .. 

Karadenizin koyu gölgeli ak -
şamı içinde yalnız makine s"~'<'ri 

duyuluyor .. muntazam hareketler
le meydana gelen gürliltü de su-

ların arasında kaybolup gidiyor .. 
İleri .. 

Birdenbire amiral gemisind~n 

emir verildi: 

- Midilli şimale doğru giderek ve 
Sivas~pol açıklarında Yavuzı. tek-

liyec~k.. 'Tlaamafih irtibat hiç ke
silmiyecck .. 

\ 

\ 

\ 

J 

n • ·~· d d' B nbitı - •-cm ıı.:ıgım.. e ı.. e t 

dolabı alacağım. Dün pazarltlt 
fün. 180 lıraya veriyor Pnnı:ı)0 

dis ... 
P:ır:ııı' - Aman karıcığım .. 

yok. 
- Daha avlığı dün aldın. 
- Aldığır~ ncdfr ki? ıop!.1 to4 

kesildikten sonra elime gcçcrı 
füa ... 

- Amma taksitle :!lacrığıı· 

- Taksitle, maksitle.. al~ rı• 
divonıın karıcıg~ ım. . • r 

- Y;ız geldi. Bak, ıırtık suıiljt 
çilmiyor .. h:ımam suyu gibı .. · 
yomuz var .. her şeyimiz ısff. 
bir buz dolabımız yok. 
Kapı sert sert çalındı .. biraz 

..x~ lli7.ro~çl Şe ·min geleli . 
- - Bay!. cfucU •• :thhsıldtır.':.: ~~ 
tnksiti için 25 lirn istiyor. 
~iizd~nından iki on, bir lı~ 1 

!ık çıkarıp uzattı. 

- Hizmetçi, 23 liralrk ·bir fııl 
getirdi.. verdi., 

- BU\ urun bnyınl~ dedi. 
Nadire tekrar ı;rizc başla<ll· 
- Ah güzel kocacığım .. ne 0 

B:ık. 1.crk~sin buz do1:ıbı ,,:ır· 

safirlert- karsı. mahcup oltıY~ 
Koca .. apartman in .ant ~1 

mühendisinin evfodc s~ğuk pır 
lıct, soğuk bir ıneyva ikr:>:ll c 
mcsin ... \'allnhi : utancımdııfl 

1 
IC'rc geçiyorum. Ilk taksit ~ 
ne o!u•?. alalım. 

- Alamayız .. canım karıc' 
Srıbahtanberi 120 !im taks.t ' 
<lik Daha Snticnin tahsildrıı 1 

mcdi. Kasabın, sebzecinin. t 
terzinin. kunduracının fntll 
gelmedi. Ap~rtıman kira 1 ~ 
Vallahi bunlara }'(."tmh·cceİ{. ·, 
r:ı ay başına kadar ne ~aparı" 

. l 
drı!abtnı da gel<:"ek va7a ahi' 

Nadire. gayet şuh bir hgt~ 
kocasının boynuna sıırıldı. ) 

hrını yanaklarına sü:.-dü. ,_f!!ı•t') 
( nevomr 6 l'ICl Sfl•~ı 

• • 

Midılli iımalc doğru j}erl 
deniz o kadar sessiz ki.. [ıdetıı 1 

na korku ,·eriyor .. 

Sessizlik içinde vakit 

çabuk gec:iyor.. \ 
Arkamızda gel<'n muazzıııT' 

vuz.'un karanlık ara~ında )(O) 

yah gölgesini görüyoruz.. J)· 

büyüklüğü içinde ne kadar !'· 
knlmış. , 

"!• 
Bir aralık bize yaklaştı. V0 

. ' metre kadar yakınımızdo sC·~ 
Sonra yine uzaklaştı.. fak~~ 
nun siluetini gayet iyi bilı) ı 

Tel<ıiz makinesinde a111if!I 

misinin son emri duyuldu. 1 
- Mıdilli do~ruca Sı\'ııs 

gitsin .. yarın Öğleyin Ynv~t ~ 
lantı yedne gelecek.. bnydı 
selamet versin.. • st 

Bu emre göre 15 mil ıl~ ,+ 
dilmez.. Midili canlandı.. .

1 c 
·oı) pota doğru 22 mille gı ~ 

sabahada çok bir şey kalıtlş 1 
Verilen emre göre tart' 

nında Kırım sahillerinde ~ ,1 

bayrağı dalgalanmalı.. dllfıl' 
( vcııtJ' 



vlilik 

Arabistandaki dar hı 
mesellere göre, külahı 
bnca korkmıyan kız, 

gelinlik 
-..... çağına gelmiştir 
J.t edeni kanunları kabul etıni;7 
18 delan memleketlerde evlenme ya
den n Y\lkarıdır. Fakat Türkiye -
ltfrtka daha ileri geçtiğimiz zaman 
~ da, Asyada hatta Amerikada 
'tıır iken evlenenler pek çok -
ikÜaa ~unun muhtelif içtimai ve 

a· eli lebebi yok değildir. 
~a köylüler çift sürmiye, 
~ k etıniye adam ararken on 
ao daki .erkek çocuğuna derhal 
~da bir kız bularak evlen -
~i.bir fırsat bilir. Çünkü aile 
Çlft kl..:.~Ç~e girecek bir insan bir 
~ idare edecek yaştadır. 

'-bii DıemleketimiDie de bu 
• ldetıer vardı. Hatta köylü • 

Am•,ikanın en g•nç annesi 11 goıındakl lc•iın lolırııa galafıncia 

ler gizli olarak yaptıkları düğün- geçen hafta Amerikada Tenesse 
lerde on yaşında çocuğa yitmi beş şehrinde 22 yaşında bir erkek ile 
yaşında kız alırlar. Onunla evlen - 9 yaşındaki bir kızın düğünleri hem 
dirırler. Erkek 25 yaşına glrince de mutantan merasimle icra edil-
kıı: kırk yaşına girer. Bunun ü - miştir. Amerikanın hemen her hü-
zerine erkek bir daha evlen - kumetinde başka başka kanunlar 
miye mecbur olur. Bu suretle her olduğu için Tenesse kanunları böy· 
köylü erkek, iki hatta üç karıya le evlenmiye müsaade ediyormuş. 
sahip bulunurdu. Fakat şimdi bun- Fakat bu evlenme hadisesi Nev-
lar Medeni Kanunları kabul etmi- york ve Şikagoda şayi olunca ga-
yen memleketlerde kaldı. zetel~r hemen buraya birer mu -

Maamafih bir çok medeni mem- harrir göndermişler ve karı koca 
leketlerde de bu küçük evlenmiye ile birer mülikat yapmışlardır. 
müsaade edildiğini son gelen Av- Buna göre dokuz yaşında bayan 
rupa ıezetlerinde okudum. kocasından çok memnunmuş. Ve 

Bu ıazetelerin yazdı~ma göre ölünciye kadar aynlmıyacağını da 
ilive ediyormUf. 

22 yaşındaki delikanlı da genç ka
rısından, daha doğrusu çocuk karı
sından ıneımıunfyetle blhsediyor-

· moş. 
Bu mevzuu parmaklarına dola

yan Amerikalı muharrirler nihayet 
bir anket çamışlar ve en genç kan 
ve kocayı aramışlardır. Nihayet 
en genç anneyi de bulmuşlardır. 

Bu da yine ayni şehirde imiş. 11 
yaşında anne olmuş. Anneliğin ver
diği büyük zevk içinde mest olu
yormUf. 

Çocuk iken böyle anne olan ka • 
dm (!) m ihtisasatı Amerikalıları 
hayrete dü§Ürmüştür. Bu genç an
ne diyormuş ki: 

- Kız arkadaşlarımın hepsine 
derhal evlenmelirin ve birer an -
ne olmalarını tavsiye ederim. O 
zaman hayatın hakiki mlnismı ve 
zevkini anlarlar. 

Çocuk iken evlenmek meselesi 
son zamanlarda Amerikayı çok meş
gul ettiğinden Amerikanın her ta
rafında bu halin önüne geçmek i
çin umumi bir kanun hazırlanacak, 
bu suretle 18 yaşından evvel ev
lenmek sureti kat'ıyede mennedi
lecektir. Yapılan hesaba göre bu -
gün Amerikada 6 bin genç aile var
mış. 

r-.. •••• " • •o/enen 9 gaııntlalct 

londrada 
Merasim 

~ızla 22 gaıındaJcl d•lilcanlı 

Bugün genç yaşta evlenmek a -
dedi daha fazla asyada vardır. He
le Borneo'da 10 yaşına basınca ev

( Devamı 7 inci ıagfada) 

12~ 
ıu.ın ta Yı~ Londrada İngiliz kra
~lt .. '8u.ç .:~~e merasimi yapıla
li liincıuıı .. Yük merasim için gece

l:>Gııyanuı u .~azıı-~ıkl~ yapılıyor. 
~ra..ı-_ dort bır koşesinden o 
l ..._&e b" 
i~' Preııale~ çok krallar, kraliçe-
,lll'lJc ed • batvekiller, .nazırlar ton ecec. 
,~, taç giyrne merasimi mü
>'tıy~ en kalabalık günlerini 
o ır. 

~1l~ndra caddelermde in-
-ı...... etınek ena h" 
~ ""Qlr. l.ondr . .-Jce ır me-'le 8 Polısteri timdide.ıı 
~tre ..:!.~. ö!1ünde tutarak ta
"ıao: ~ardır. l\l~rasim 

c:aclclelerde inzibatı 

temin edecek allı polisler gürültü
den, insan seslerinden, bağrışma
lardan, alkı§lamalardan hayvan -

Jarın ürkmemesi için talimler ya
pıyorlar. Yandaki resim bu talim
leri gösteriyor. 

-- -

u-

Artistler sahnede mü
zik hareketlerile soyu
nuyorlar. Nihayet mu
ayyen çıplakhğı iktisap 

ediyorlar .. 

.. 

A merikada yeni bulunan dans, 
epeyce dedikoduları mucip ol

muştur. Yeni dans, moda halini al· I 
mış, Amerikada bir çok tiyatro -
larda, revülerde, gazino ve kafe 

Glnıer Ro,.,, tici omqza rrplalc •l61ıtıil• 

şantanlarda tearnmüm etmiştir. 
Y.eni dansta, artistler, sahnede, 

müziğin hususi tonlarile soyunmak
ta ve nihayet üzerlerinde hiç el -

ni dans, iki gilzel artist tarafın - edilemez. Büsbütün kaJ>ıllı bir ka
dan İngiltereye· getirilmiş ve İn· dın da şüphe yok ki cazip değil:iir. 
giltere sahnelerinde oynanmıya baş- Bu iki nokta arasında asıl bekle-
lanmıştır. nen ve istenen seksapeli bulmak bir 

. İngilterede, hiç de müstehcen hayli güçtür. Yarı çıplak belki en 

Ba lıenç icadın Jo Sutiğ~nle göfsünil örtüyo, 

bise kalmamakta ve muayyen çıp- telakki edilmemekte ve çok büyük 
laklığı iktisap etmektedirler. Bu bir rağbet bulmakta imiş. Bu iş-
dans, çok rağbet bulmakla beraber, lerde~ Amerikalıların daha müla -
müstehcen telakki edilmiş, Ameri- yim düşündüğünü zannedenler, b~ 
ka ahlak zabıtası, işe müdahale e- sefer sukutu hayale kapılmışlar -
derek bazı revülerden bu dansı me- dır. 
netmek istemiştir. Dansı meydana İngilizler, bu dansı bir san'at e-
çıkaran müessisler ve artisUerı ise, seri olarak kabul etmişlerdir. Meı-
bunun bir san'at eseri olduğunu ve hur revü artistlerinden Tos Vins 
müstehcen olamıyacağını iddia et- .Kırmızı, parlak ve mavi:t adlı bir 
mektedirler. Ahlak zabıtası bilfiil revüde mütemadiyen soyunup dö-
ve derhal müspet şekilde harekete künmekte ve İngilizler tarafından 
geçememiş, ve teşebbüslerini bir seyredilmektedir. 
müddet icin tehir etmşitir. Soynuş tarzı gayet mahiranedir. 

Ahlak zabıtasının parmağını do- Bunun için hususi ~lbiseleı· yapıl-
ladığı bu. mesele, mahkemeye in- mıştır. Müzik başlam,kta ve de -
tikal etmiş bulunmaktadır. vam ederken, genç ve şuh artist -

12 ma)'ısta, bu iş için mahkeme ıer muhteli! fasılalarla ve kıvrak 
hususi bir celH akdedecek ve işi ba:-cketlerle, elbiselerinden bir par-
müzakere edecektir. çasını Üzerlerinden ptrraktadırlar. 

Verilen karara göre, muhakeme En nihayet genç kızların muayyen 
12 Mayıs~ yapılacaktı. O günü, yerlerini örten ince ipek tüller 
muhtelif revülerde çalışan artist- kalmaktadır. · 
ler mahkemeye gelecekler, ve ha- Çıplaklığın ne derecesi na!tt•h· 
kimlerin huzurunda soyunma dan- cendir? Bu mesele, vakit vakit mü-
sını tekrar edeceklerdir. Hakim - nakaşa edilmektedir. Artık bir l-
ler, dansı inceden inceye tetkik e- det hükmüne giren mayo kıyafeti 
decekler, ve müstehcen olup ol • şimdi Avrupada, Amerikada en ka-
madığını kararlaştıracaklardır. palı kostüm gibi telakki edilmek
Müstehcen kararı alındığı takdir- tedir. 
de bu dans, Amerika uhnelerin - Fakat muhakkak olan bir şey 
den kalkacaktır. varsa, güzellik, h:c; bir zaman ta-

İ§in bir ~ tarafı daha var - mamile çıplak olmak demek değil
dir. Ameritada lcad edilen bu ye- dir. Çıplak bir kadın gmel telikki 

çok sevilen bir vaziyettir. 
Bakalım Amerikan mahkemes~. 

soyunan artistleri seyrettikteu son. 
ra, ne karar verecek? Böy1e bir 
muhakemede karar vermek hay' i 
zor olsa gerek .. 

Amerika, garip memlekettir. O
-rada ıeçenlerde yapılan bir mu -
hakeme esnasında maznun, bari -
kiılade güzel ve çekici bir kadın 

. olduğu için hakimler, gözlerini mas
ke ile kapıyarak muhakeme et -
mişlerdi. Bu suretle kadının gü -
zelliğinin tesirı altında kalmaktan 
kendilerini kurtarmışlardı. Bu da 
gösteriyor ki, o vakit hakimler, ken .. 
dilerlne pek itimad etmemişler -
dir. 

Fakat bu sefer, gözleri kapamak 
mümkün değil, bilik is, dansın müs
tehcen olup olmadığını tayin için, 
belki gözleri dört açmak icap ede

"cek. 

Ann Ewrı'in ,,,, omanı flplalc 

•'"••"• .,,~ .... 
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=======ı I T A R i-H \\l======= 
Osmanh Sarayın:ı 
da - idam şeki!leril 

Yusuf paşa Han gagı fethetmiş
ti, bunu padişaha müjdelerken 
mükaf aten ( ! ) kellesini verdi 

Topkapı saragına hfr bakıı 

O manlı tarihinin hususiyetle • 
rindcn biri de çok kanlı safhalan 

ihtiva etmesidir. Dünya tahtları 
tetkik edilse aralarında kansızına 
tesadüf edilmez. Her taht muhak· 
kak bir kan lekesine sahiptir. Fa
kat bu leke bazılarında basamak -
ta bulaştığı halde bazılarında tah· 
tın her tarafını sarar, kanlı bir tac, 
korkunç bir saltanat yaldızla ka -
nın, zulüm ile ihtişamın birleş • 
mesinden hasıl olan bir renk ve ko· 
ku taşır. Tıpkı Osmanlı İmparator
luğu tacının tarihındc olduğu gibi! .. 

'l'am bir mutlakıyetle saltanat 
süren Osmanlı padişahlarının en bü· 
yük icra vasıtası ölüm cezası {i· 
dam) idi. Bu ceza padişahlarca o 
kadar basit, o kadar küçük görü· 
nürdü ki ufacık bir hiddetleri der· 
hal bu cezayı verdirirdi. Bazıların
ca zevk ve iptila halini aldığını 

görduğümüz bu ceza orta çağlar
da hemen hemen bütün Avrupada 
revaç bulmuştu. Mısli görül • 
memiş zehirler, akla gelmez, ha
yale sığmaz idam şekilleri, tijrlü 
işkenceler hep bu çağın icabların· 
dandır. 

İşte, Osmanlı devletinin en şev· 
ketli zamanında bu cezanın çok te· 
kamül ettıği hemen göze çarpar. 
İlk zamanlarda (kafa kesmek) ten 
ibaret olan Osmanlı cellatlığı za· 
mania öyle gelmiş, öyle ilerlemişti 
ki bu işte Oı.manlıl:ı.r muasır Av· 
rupa devlctlerilc pek iı.15 rekabet 
etnrişlcrdir. 

••• 
Padişahların hemen hiç yan -

!arından ayırmadıkları biriclk mc· 
murları (cellat) lardı. Huzurda 
kapı yanında bulunurlar, (rükabı 
hümayun) da sultanın ardınca gi. 
derler, ve padişahın bir iradesile 
adi bir iş görüyormuş gibi (başl 

alır, (kement) atarlardı! O zaman 
(ölüm cezası) da rnevkie, rütbeye, 
phsivete göre değişirdi. 

Mesela \'Üzeraya (kement) ah· 
lırdı. Onlara diğer adi suçlara tat. 
bik edilen (kazığa çakmak), (çen
gele asmak) cezaları verilmez ve 
verilt'mezdi. (denize atmak) yalnız 
Yeniçeri) lcr için idi. Ycniçcn ne -
!erlerine {denize .atmak) tan ba§
ka türlü ölüm cezası verilmezdi. 
Bir yeniçeri idam cdilc.:eği za'l.:an 
yeniçeri ağası, Kethuda efendi, 
bölük başısı, orta çavuşu onu bir 
sandala bindirirler, e-llerini arka -
sına zincirlerler, ayaklarına bir zin-

cire bağlı demir gülle takılır, ka -
y'k Kızkulesi açıklarına gelince U· 

zun dualar, tclılillcr ve tekbirler 
çekerler, sonra .denize fırlatılır. Bu 
anda Rumeli Hisarından bir toµ 
atılırdı. 

Kazığa vurulmak. şerirlere ve • 
rilcn ceza idi; ffZ düşmanları, mür
tedler, kazığa çakılırdı. Bu ceza, 
çok feci bir şeydi. Ucu sivrı bir ka· 
zığa oturtulan mahkum yavaş ya
va§ can verir. Iztırabından acı acı 
haylonrdt. (Riaya taifesi) ve mem
leket hainlerine, casulara tatbik e · 
dilen idam usulü de (çengele as -
mak) idi. Bazan namlı eşkiyalara 
da tatbik edilen bu ceza. da çog :fc· 
el, çok acıklı bir ceza idi. 

Dtvanyolunda (Parmak kapı) de
nilen mevki bu nevi ölüm ceza
larına tahsis d;lmişti. 

Çengele vurulacak mahkum, ya· 
rı belinden yukarı soyundurulur, 
elleri arkasına bağlanır; ve (çatal} 
fsml verilen dört iri dişilc bir bah· 
çıvan sakalını andıran çengele böğ· 
ründen saplanır, makara ile birden 
demir üstünde, mahkuf canhıı·aş 
çığlıklarla haykıra haykıra c:m :Vı.! • 
rirdi. 

Bunlardan başka işkenceli idam 
usulleri de vardı. Çeşidi yüzü ge
çen bu cezaların en meşhuru da (ka· 
rnış yürütme) idi. Çırçıplak soyu
nan mahkumun derisinde bir delik 
açılıp deri ile e t arasına uzun kamış 
çubukları sokmak ve bunu tazyik· 
le ileri götürmekten ibaret olan 
Kamış yürütme) çok defalar bır 
şe.}i sakhyan mahkfımu söyletmek 
için kullanılırdı. 
Osmanlı vezırelri arasında ece· 

Jile ölenler (siyaset) edilenlerden 
daha azdır. Sadrazamlar (huzur) 
da bulundukça her an ölüm lehli· 
kesinin kucağında sayılır; padişa
hın beklenmiyen bir anda ufacık 
bir hiddeti uğrunda (\•ezlri azam) 
m başı vücudundan ayrılıp (babı 

hümayun) önündeki çeşmenin tn
şı üstüne bırakılıvcrirdi. 

Huzurda sultanm: 
- Bre cellat. .. Narası, lahzada 

(devletlü) bir başın yuvarlanmaSl
nı, 

- Kaldırın ~l kiıf ıri. .. Cumlesi 
de hemen kapının dışında boğulma
yı emreden lradelcrdi.. İşte bu za
manJarda (huzuru hümayun) a çık
mak, muhtemel bir ahret yol -
culuğuna başlamak demekti. Kııç 

vezir, kaç devletlu ayaklarlle gir
dıği (arz odası) ndan başsız, vü • 
cudu sürüklenerek çıkarılmış, kaç 
talisiz kumandan; ieth müjdesi 
vermek içm etek öptüğü hünkarın 
kar§ısında lahzada cansız kalıver· 
mişti. 

Bazan padişah. ani bir tehevvür
le verdifi idam emrine pi~man o • 
)urdu, olurdu amma bir irade ile 
hny ına son çekilen zavallı mağ -
durların tekrar eSki hallerine ge· 
tirilmelerine imkan bulunmazdı. 

Bir hiç uğruna, boğdurulc:ın Yu -
-sut paşanın ölümü işte böyle ol· 
muştu. 

(Hanya) fatihi Yusuf paşa, İs • 
tanbula geldiği zaman yoksulluk 
ve güçlük içinde başarabildiği u-

facık fethden hünkara hediye o -
1arak kıymetli bir somaki sütun 
getircbilmiştL Yusuf paşanın düş· 
manian kızlarağas1 \"C Cinci hoca 
rnarifetile deli hünkara: 

- Yusuf paşa k-ulu11, süddei se
niyene koca Girit hazinesinden ge· 
tire gNire bir taş parçası getir -
miştir. Hünkanmızın nanü nime
tilc yetişen bu ıaliınin ettiği is, 
şevketli padişahımıza nankörlük- -
ten gayri iş değildir. Gerekdir ki 

' kendine aldığı hazineleri efendi· 
mize vere! .. 
Demişler, padişah deli İbrahimi 

Yusuf paşaya karşı hiddetten ates 
~ 

saçar bir hale getirmişlerdi. 

Yokluk, yoksulluk "çinde bin 
güçlükle başardığı ufacık bir fet
hin müjdesini vermek için huzura 
çıkan eski silahtar, Hanya fatihi 
Yusuf p.1ş.ı, daha padişahın eteğini 
öpmeye meydan bulmadan nl\rasını 
duymus: 

Okuvucufarta 
Baş başa 

Bayrak 
Hakkındaki 
Nizamname 

Aksarayda oturan Jiılmi 'fa1ısin 
imzalı bir okuyııcurmız yazıyor: 

«23 Ni~n bayramı münasebetilc 
şehrin her tarafı bayraklarla do
natı mıştı. Fakat, herkes gtbi ben 
de merak \'e hayretle bazı bay -
raklar gördüm. Bunların kıt'ası, 

deynekleri, rengi tamamen gayri 
nızami ıdı. Halbuki, hatırımda kal· 
dığma göre, bayraklar içın bir ni
zamname hazırlanmıştır. Ba.vrnc;a 
karşı hürmet ve saygı gôst<!rmck, 
yalnız selam vermekle o~ma•t. ·J·urk 
bayrağının muayyen bir ŞE'kli \·nr
dır. Evine, diıkkiinına, müesseı>e· 

sine bayrak asanlar buna dıkkat ct-
melidırler. Bayrak, açık havaya 
maruz olduğundan, bittabi çabuk 
rengini ntar. solar, eskir. 

Fakat, zannedıyorum 1d , b:.ıyrak 

bezi çok pahalı olmasa gerek. Bi
naenaleyh sık sık bayrağı değiş • 
tirmelıdır. Bizim bayrnğımtzın bi.ı· 

tün hususiyeti, güzellığ1 rcnP,in -
dedir. Kan rengı kırmm ba.,,ra ğ ı· 

mız pembe bir hal alınca, hatla kc· 
narları beyazlaşmıya yüz tutunca, 
ne kadar çirkin ve ayıp oluycr. 

Bayraklar gayet ciddi ve sıkt 
bir suretle kontrol edılmclıdU'. Ni
zamnameye mugayyir bayrak as~n
lar hakkında en ağır cc?.aları tat
bik etmelıdir. Aksi takdirci'e, bay. 
rağa karşı olan bu ıhnıal vaziye • 
tinin önüne geçllemez. • 
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ŞAKA 

Sagır adam - Galıba birısi (ıc· 

mm ismimi anıyor.. Kula/ tarını 
çınlıyor .. 

- Biraz miyop galiba .. 

..... ~..,_ 
~~~~~ °'::-

~ ')-...._ 
~~ 

Çocuk - Baba, ineceğimiz yer
den beş istasııon ileri gittik .. 

- Baka nanü nimet haini kafjr!. 

1 1 HiKAYE 
1 r: 1 

Eski lstanbul batakhaneleri: -

1 T ahsildar1ar 
Yüzünden 

( 4 iiueO sogfad'Jn Jevom) 
- Ne olur? dedi. 50 liracık bu ..• 
- Yapamayız, karıcığım .. vere -

meyiz .. ödiyemeyi?.. Yoksa, 1)ilir • 
sin ki senin arzunu yerine g tir -
mek islerim ... 

- Ben pandantifimi rehine ko· 
rum. 50 !ırayı veririm. 

- Vallııhl karısmam .. sonra ela 
sen ödersın ! 

Kapı, yine sert sert çalındı .. Di -
raz t-:onrn hızm<'lçi Şermin geldi .. 

- Bay!. dedı. l\'legalo Agoranın 
tahsHdaı ı ... 45 lını istıyor. 

Cem'i, cüzdanından bir 50 lira -
lık çıkardı . uzattı. 
Hızmetçi, 45 liralık bir fatura ile 

5 lıra gcı i getirdi. 

Kapının sert sert çalınması de -
vrım etti, tahsıldarlar birıbirmi ko
valadı, durdu. 

Nadire odaya girdi .. Ccm'iye de· 
di kı: 

- Şermin iki ha(tadır izin yap -
madı.. teyzesine gidecekmiş. Bu ge- ı 
ce izın istiyor. 

- Peki! .. 

Şermin, giyinmiş kuşanmıs, Cem· 
inin yanına geldi. 

- Bay! dedi. Gidiyorum. Bir 

emriniz ''ar mı? 

- Hayır! git ... 
Çıkıp giltı. 

..._ , ... 

Cem'i, içli içli düşünüyordu. E
linde, bir gün evvel aldığı 450 lira 

aylıktan 27 lira 93 kuruş kalmıştı. 
DLıluı, vapur abonemanı alacaktı. 

Piyago bileti bayiine beş Ura vere

cekti. Neler de neler. Bu ayı nasıl 

geçireceğini, düşünüyor, düşünü -

yor, bir türlü aklına sığdıramıyor -
du. Sinil'liycli .• sinirlendıkçe de si
nırleniyordu. 

Tam bu sırada sert sert kapı ı:a· 

Jındı .. İçeriki odadan Nadire ses -
lendı: 

- Cem'i! kapı çalınıyor. .. 
- ln açıver kuzum. 

- Ben çıplağım .. Sen ınıvH' 

Cem'i, içındcn söy lenerek kalk· 

lı . Zaten siniı lcri gayet bbzgundu. 
MC'rdi\'enlerden inı>rken, zangır 

zangır tıtriyordu. 1-;ınden söyleni • 
yordu: 

- Eğer bu sefer de tahsıldarsa , 

alima llah, yumruğu vurunca yı -
karım kapının onüne ... 

Kapıyı açtı .. Aralıktan, bir c;an· 

ta gördü. Gozleı i kararıp kulakla
rı uğuldrımağa ba~ladı. Hemen, he-

men, merdivenlerden inc:·ı ken dü
şUndüğu Ş<',Yi yapacak, tahs:!dara 
bir yumruk vurup yere yuvnrlıya· 

' caktı Fakat , sinirlılığı buna rrani 
oldu. Kf'ndisin<lc, yumruğu vuıa
cak kudreti bulamadı. K:ıpıyı, 

- Kut! dıye. şıddctıe, tahsilda -
rın yüzüne kapadı. 

Dondu .. yukarıya çık lı salonun 
ortasında, di.ı5üp bayıldı. 

Nadire şaşırmıştı . Ko..:ac;ının ! u 
haline bir türlü mana veremedi ... 
Ayıltmak içın, saatlerce uoraştı 

* Ertesi akşam Cem'i eve geldiği 

zaman eline hır mekt.up tut~tur· 
dular. Üzcrındc, eski çocukluk ar -
kadaşı avukat Zıyanın anteti \'tu· 

dı. Zarfı y1rttt.. içerisinden çıkan 
kağıttan şu cümleleri okudu: 

KUMAR ... 
------------Yazon: M. s. ÇAPAN-

ikinci kuum -52 -
(A .. ) arkadaşının kayb ttiği paraları 
kurtarmak ümldile oynadığı oyunlarda 

iki bin liradan fazla zarar etti 

Hilen bir klğıt karıttlrmak usuıu 
[ TriJôr, gudcn kağıtları fop/arktn, onları Juncliıine kazarıd1-

racak bir ı~kil vtrfr, -kumar •rgo!ilt• i$ltr, ıonra gukarc/aH r~siffl 
el• görclüğtTnü% gibi, lkig• agınr, birbirinin i~·ine geçirir. ZaMel
m~giniz ki, tıa ııır•tl• knjıtlar kanşmışiır. IHi, a/ltoki nıimdt 
ıörJülünür ilbi, kağıtları uçlar!ndan tutarak çıkarır, Sir, çıkarır• 
ken lccizıtları kor11mış farzcdersinir. Halbuki deste lıiç kanımamt1ı 
tanzim ~dilmiş kuanaırrcı malılgeUnf kagh.tmemiştir. .Poker 
o.ynarken, karcrıiule böyle k.ajıl karı$iu-an oyııncular görDrseniı, 

dei t~yi elin len alıp kart$1ırmogı unutmogınıılj 

(D. R.) bır taraftan bakara oy - - Sakın paranın hepsini harca • 
narken, bır taraftan da kendi a - ma!. İki şişe 45 derecelik Çavuş rıı· 
partımanında poker oynatıyordu. kısı al, içeride Bilecik şi~elcri vıır; 
Ahbaplaıı, tanıdıkları, dostları pek ona· aktarma ederiz. belli olnıtıı 
çok olduğu içın, bunları da\·et c - Zeytin, peynir de var tel dolaptıı·" 

·ı diyor, masası hiç bir gün boş kal - Bunlara biraz kırmızı turp, yc~ı 
mıyoı du. salata, turşu, bir kaç yumurta dll 

Kareler kuruluyrJr, bozulmadan, ilave edersek fıla bir rakı sofr:ıc:ı o· 
dağılmadan, bazan iki gün devam lur. Öyle uzun boylu işlere kalk 1~· 
ettıği otuyordu. ma, para arttır!. 

Pokercilerin bir kaçı istisna edi· Halbuki, (:M', S .) onu hiç din1c • 
lecek olursa, hepsi de kibar, zen - mez, Hlflarına kulak bHe asma1.d1

• 

gin, içtimai me,·ki sahibi insanlar- Havyarından midye dolmasına, ıııı· 
dı. Aralarında miralay mütekaitl~· çoezin~n dile, beyinden istako?.i.l' 
ri, valılcr, ticoret aleminde adlan na kadar, çeşit çeşit mezeler aıır, 
en önde gelen simalar, müfettişler oyunculara muazzam bir sofra n::ı· 
d vardı. zırlardı. 

Poked klüplerde, bir akşam biri· (D. R.) mezelerin tcnev\rüü11ii· 
nin, ertesi akşam başka birinin e- iştiha kabartan m..ınıaralarını gö • 
vinde oynadıkları halde, sırf; o rünce, oyunculardan evvel sofr:ı.· 
günlerde bakarada çok para kay - nm başına geçer, midye doJmaınrı· 
bettıği için biraz sıkıntı içinde olan nı, havyarları: 

(0. R) ya yardım etmek maksa - - Hapazlamıya! 
dilt> aparhmanında toplanıp poker Midesine: 
oynu.}'Orlardı. - Göçürmeğe! 

Her seansta, hic bir evde ve hat- Ba~lardı. Yalnız rakı içmezdi o' 
·ıı ta kumarhanelerde bile çıkarılnu- Başka yerlerde, her seans içı 

1 
yacak, verilmiyecck mikdarda: yeni kağıt açtıkları hald<.', (D. 11· 

- Ganyot! bunu yapmaz, bir çift kağıtla jl;l: 

Ayırıyorlar, bu ayrılan para as - hazan üç seans poker oynattığı ~ 
gari; 

-JO lira! 
dan başlıyarak, 

- 15, 18 lira! 

Yl buluyordu. 
Seanslarda hazan: 

-10! 

1;1' lurdu. Parayı bu kadar sevme 
ne, şahsına kendisi için öyle cheııı· · cıt mlyetli para harcamaktan çekll1 !' 

bir adam olmasına ragymen, kuoı!l 
ı (S 

da avuçla para. kaybeder, bir 1 
•• 

zarara düşünce, onu kurtarmak 1
• 

çin binlerce lira \•erdigyi cok olıır 
1 • bl 

.Dün evine geldiğim vakit mül- Baıan: 
du. Hastalık dert>cesini buları 11 
kumar manisi yüzünden, baZ4111 ts. 
ve tesadüfün yardımilc, bazaıı ~~ 
mar trişörlerilc kazandığı nıiih 1 • 
ve çok kabarık yekunlu paraları· 

hiş bir hak<lrete uğradım. En kaba - 15! 

insanlara yakışmıyacak bir ~kil • Ve çok def.a: 
de kapıyı yüzüme kapadın .. Hare - - 18! 
.keline miına veremedim. Teessüf lira ganyot alan ve aldığı para -
cdeıim!.• nm yekunu çok defa seksen, yfö: 

- Alaşans! 
Oyunlarda, 

Koca Girit hazinesinden, hazinei 
humayunumuzo bir taş parçasın -
dan g'1yri getirecek nesne bulama
dın mı? 

"""""'" ... "'""""""u"""""'''""""'"""".'"""''""-· lu ayı geçen ( D. R.) bu paralardıin 

1 - il ne kadarını sar( edivordu?. R A D y Q · Ne kadardı onun~ masrafı?. 
1 · Hemel) hemen hiç mesabesinde 

idi. 

- Harbi bakanı! 

larda kaybetmiştir. ısi 

Sakın, bu paraları, harp çe~~ 1' 
verilen, fakat sonunda hırsı ~
çıkan oyunlarda kaybettiğini ıs 

Sözlerine cevap vermiye kalma· 
dan padişahın ince ve acele sesi: 

- Bre cellat! .. 
İradesini kulaklarında· çınlat -

mıştı. 

Yusuf paşanın söz söylemesine 
meydan kalmadan cellat Kara Ali· 
nin attığı kementle hemen oracık
ta boğuluveren talisiz kumandan, 
gördüğü işe mukabil ölümle mü -
kifatlandmlmıştı ! .. 

Maamafih paşa boğulduktan son
ra dirisine yaklaşmıya cesaret e -
demiyen mecnun hünkar, yPkın -
dan seyretmek için yaklaştığı ce
sede bakarken, yanaklarını göste
rip: 

- Yazık oldu, şol nabekara! .. ne 
de kırmızı, elma gibi yanakları var
mış! .. diyerek ince, titrek ve delice 
kal].kahalarla gülmüş, gülmüştü!.. 

Ak,.anı neşriyatı: 

Saat 18.30 Plftkl:ı d~ns ınusİ· 
kisi, ı 9,30 Çocuk Esirgeme Kurmu 
namına konferans Ordu saylavı 
Selim Sırrı Tarcan, 20 Müzeyyen 
ve arkada~tan tarafından Türk mu· 
.sikiıi \"C halk .şarkıları, 20,30 Ömer 
Rıza tarafındın arapça •öylev, 
20,45 Muz.affer ve arkadıı~lıra ta. 
rafından Türk musikisi ve halk 
şar1o1an, saat ııynrı, 21,lS orkestra 
22,15 Ajans \'C borsa haberleri ve 
ertesi günün programı, 22,30 plakla 
sololar, opera ve operet parçaları, 
23,30 son. 

YARINKi PROGRAM 
Ôglc neşriyatı: 
Saat 12.30 Plakla Türk ınusiki~i. 

12,~ Havadi!, 13,5 muhte1if Plak 
neşriyatı 14 Son. 

Öyle önemli bir masrafı yoklu 
onun. 

Arada sırada -o da oyuncular is· 
tediği zaman· birer fincan kahve 
verir, başka poker oynatılan evler
de, şuralarda, buralarda olduğu gi· 
bi, çay, pasta, süt, limonata, lıatta 
rakı ve binı ikram etmek aklına 
bile gelmezdi. 

Oyuncular rakı \'eya bira içmek 
istedikleri znman, rakı, bira, me
ze vesaire almak içm, ganyottan 
başka, ortadan ayrıca para çıkarÜ-
lar, bu paranın mikdarı 10-12 lira 
arasında tahavvül ederdi. (D. R.) 
bu paranın hepsini içki ve mezeye 
sarfctmez, meze tertip ve tanzi -
minde titiz \'e bilgisi çok fazla olan 
arkadaşı (M. S.) ne, Balıkpazarına 
giderken tenbih ederdi: 

nelmeyln onun!.. ,. 
. ·tıtı' 

lluna imk:in v.c ihtimal yo~ ·ıe. 
Ç - k- h ı b' · a tıı· un u, o er yo u ılır, on 19• 
köprü, kapan, montaj, sirk:ıf, p:lc't• 
mut, iş\·oli gibi hileknrlık gccr11 
bunların hiç birisini: 

- Yutmaz?.. .e 
(D. R.) bütün bunları bilir ı', 

kendi yapar. Gerek bakarad9 °t.1 , 

sun, gerek pokerde olsun, het' s tıı' 
retle bir enayinin, gözü kapalı ı-t# 
oyuncunun parasını alır, alJ119 tııl 
güçlük çekmez. Fakat, butiııl r:ıı 
Jrnrnazlıklarına, her işi, her '''\eıt 
kumar hileleıini bilmesine rı:ığt'I 
kendisi: 

- Harbi oyun enayisi! 
Olmaktan kurtulamamıştıf· ,,a-1 

(Devam• 



> Süleyrnanın Saıraıyaınıda 

KUDCS KOZILA R R 
Tefrik a No : 36 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Hamo, kraliçenin izini bulduğu halde, Ef ray im 
onu kolayca atlatmıştı. Fakat, ertesi gün Sahra, 

bir gizli konuşma-
dan bahsederken lıer şeg meydana çıkıvermişti 

r--

lf 
Qttıo tnüthlı bir adamdı. saı~ım•na, kraliçe9l bulacafınt o4detmiıti 

Su~arna bulunursa, Süleymanın 
d ayı çabuk unutacağı umuluyoru. 

s··ı 
13.1 

u eyrruın, Samayı çok severdi. 
d 

1 
hassa Samanın Asüriye hüküm-

s arınu mensup oluşu, Süleyrnanın ev.g· . 
s~ ısıni bir kat daha arttırıyordu. 
~·~leyman günün birinde Sama vü
ı Unden Asüriye devlctile bir an -
a~rna &Y~pacağını da düşünüyordu 

ark enı Isrnil hükümdarı, S~anın 
l asından çok ağlamıştı. 

S'1 Iarno, Prenses Sama'yı bulursa, 
h taydaki kargaşalıklar nihayet 
Ulacaktı. 

~arno böyle dii i.inüyordu. 1 
1 araydakı ıztır. p •c lfargaşruık- l 
tı~n nihayete ermesi için kraliçe-

}- rneydana çıkması gerekti. 
le !a~o o gece şehir dışındaki cv
~ın önünden geçerken bir kücük 

~ın k ' · tJ apısında durdu. 
A. ~aktan bir ses geliyordu. 
~~·· boğuk, yalvarıcı bir ses. 
lI ır kadın sesi. . 

arno kulak verdi.. 
Ve kendi kendine söylendi: 
~ - Dayak yiyen bir kadının sc -
'teı,.' benziyor. Bir Arap evi olsa ge
li burası. 

ctaıı al~uki bu mahallede Araplar-
1\r Ziyade Yahudiler oturuyordu. 

gih· ap kadınları koca1arına esir ı 
ses ı l'lluti olurlar, dayak da yeseler, 

Çıkarmazlardı. 
lialbuki bu kadın: 

~:. Sen çok zalim bir erkeksin .. 
!'eJt 1 kocamın yanından iğfal cde
)aıı ayırdın; bırak beni.. yine onun 

l:>~na gideceğim. 

Yalnız Arap değil, bir yahudi ka· 
dım bile kocnsına bu kadar faila 
ağız açamazdı. Bahusus ki, bu ka
dın, kocasından zorla ayırtılarak 

buraya getirildiğinden ve iğfal e
dildiğinden bahscdiyvrdu. 

Hamo fazla dayanamadı .. 
Kapıyı çalıp bağıran kadını gör

mek istedi. Fako.t, bu kadar ihtiya
ta yaşayışı itibarile alışmamış olan 
bedevi gerci birdt!nbire palasını 

çekerek kapıya bir omuz vurmuş, 
bir hamlede içı:;riyc girmişti. 

O ne?! 
Hamo kuçuk bir sofada kendisi

ni karşılıyan adamı tanımıştı. 
lfomonun karşısında Efnıyiın 

duruyordu. 
Ve belliydi ki, burası Efrayiınin 

eviydi. 
Efrayim derin bir şaşkınlık için

de hocnladı .. Fakat bu şaşkınlık u
zun sürmedi.. Kendisini toplıya -
rak Hamoyn sordu: 

- Kapıyı neden çalmadan girdin 
içeriye? 

Hamo: 
- Bnşkasıııın evi sanmıştım, ku

sum bakma! dedi.. Bir kadın .->esi 
doymuştum da. 

Efrayim güldü: 
- Kocasından boşanmış bir hiz

metçi aldım. Fakat, kadın o kadar 
deli imiş ki .. elimi kaldırdığım za
man. kendisini dö\·müşilm gibi, n
vazı çıktığı kadar bağırıyor. Deli 
jlc uğraı;;mak ne zormuş. Komşu • 
larımız bile rahatsız oluyorlar. de
le bir onlara da sorun da benim ~l' 
deliden neler çektiğimi söylesinler 
size! 

Hamo bu sözlere inandı. 
Efrayiıni selamlıyarak sokağa 

çıktı. Komşulardan biri pencere • 
den bakıyordu. 

Hamo sordu: 
- Efrayimin hizmetçisi deli mi

dir? 
ihtiyar yahudl başını sallıyarak 

cevap verdi: 
- Hem de zincirle bağlanacak 

bir deli. Zavallı Efrayim neler çe
kiyor onun elinden. 

Bir diğer evden de orta yaşlı bir 
kadın başını uzattı: 

- O deliyi tanıyor musunuz? 
- Hayır .. sesini işittim de .. 
- Zavallı ECrayim .. evine bir hız-

metçi değil, aklını oynatmış bir 
mecnun aldı. 

Hamo fazla konuşmadı .. 
Hızla yürüdü .. 
Ve yahudi mahallesinden uzak-

laştı. 

* Hamo o gece sabaha kadar Ku-
düs sokaklarında dolaştıkt<.ın sQnra 
saraya dönmüştü. 

Çok yorgundu .. 
Ümıtsizdi. 
Kardeşinin odasına uğr .. dı: 
- Ben kraliçc~fı bulamıyacağım, 

dedi, bu kadın y~t olmüştur .. yahut 
Asüriyeyc kaçmıştır. 

Sahra yeni uyanmıştı. 
Gözlerini oğuşturarak kalktı: 
- Benim sana diyeceklerim var, 

Ilamo! Bu gece sen gittikten son -
ra, Silayı bir yabancı ile dış avlu
daki ha\•uz ba~ında gizlı gizli konu
şurken gördüm. 

Hamo hayretle gözleıini açmış, 
kız kardeşini dinliyordu. 

Snhra sözüne devam elti: 
- Silfının yanında bir ihtiyar ka-

dın vardı. 

- Yahudi karısı mı? 
- Şüphesız. 

- Ne konuştuklarmı jşitmedin 

mi? 
- Havuzun arkasına saklandım. 

Sila bu ihtiyar kadına bir deliden 
bahsediyordu. 

Hamo şaşaladı: 

- Ne diyorsun .. bir deliden mi? 
- Evet. Bir deli kadın hakkın • 

da ondan malumat istiyordu 

- Demek, deli olan bir kadın • 
dır, öyle mi? 

- Evet, bir kadınmış. Fakat, Si
lanın bu deli kadınla neden bu ka
dar çok alakadar olduğunu bir tür
lü anlıyamadım. 

(Devamı var) 

Son Te/gr.a/ın 
Müsabakası 
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I zmirdeki nıilli küme maçı 

Galatasaray lzmirde Doğan
. sporu 3 002 yendi ! 

-
Sırıkla yük sek atlamada dünya rekoru kırildı 

İzmir (Hususi) - . Galatasarav 1 da Hakkı bütün miıddileri atla - ı 
bugun ilk maçını Doğansporla yap-

1 
tarak Avni'nin solundan Doğun -

tı. Dün ve bugün öğleden sonra:ya sporun ıkinci golünü 2ttı. 29 uncu 
kınlar yağan yağmurlar maç saati d3kikada uzaktan atılan topu İz -
yakınlaştığı zaman durmuştu. Sa - mir kalecisi İbrahim bloke edcme-
hada şimdiye kadar cumartesi gün- eli. Haşım tam vaktinde yetışcrck 
lerı görülmemış bır kalabalık var- Galatasarayın beraberlik sayısını 
dı Her yer dolu idL tern;n cttı. 38 ıncı dokıkada Ha -
Takımlar maça şu kadroları ile şiın, Danyaldan aldığı bir pasla 

çıktılar: Galatasanıyın üçunci.i snyısını kay-
Galatasnray: Avni, Lütfi. Reşat, detti. Yan hak<:mlcr bu sayının of-

Salinı, Hayrullah, Ekrem, Danyal, s. yd olduğunu ıddia ettiler, hakem 
Hiışıın, Eşfak, Süleyman, Necdet. Adnan, bu mudahalcleri tanımıya-
Doğanspor Fuat ve Mahmut'tan rak opu ortava koydurdu. Biraz 

mahrum olarak şöyle çıktı: münakaşa cereyan ~ttikten sonra 
jbrahim, Adnan, Fethi, İsmaıl, oyun tekrar başladı ise de bundan 

Nurullah, İrfan, Sabri, Ali, Hak - sonı akı oyuna cfutboh ismi ver -
kı, Mehmet, Reşat. mck cok mü~kuldür. Maç bu suret-

Hakem; İstanbuldan Adnan A- Jc 3-2 Galatasarayııı galeb~siyle 
kın. nctıcelenmı~tir. 

Birinci devrede Galatasaray 15 Galatasaray, bugün ikinci maçı-
tncı dakikada Necdet'in nyağile ilk nı Üçok takımı ile yapacaktır. 
sayısını kaydetti. Buna Doğanspor Anadolu Aj.:rnsınm notu: 
35 ınci dakikada Hakkı vasıtasile fstihba.ratımıza nazaran maç es-
mukabelc etti. Bu devrede Doğan- nasında kendisine karşı hazı ha -
spor Galata::ıaraya nazaran ekseri karetlerde bulunulmuş olduğu için 
hakim oynadı. Fakat gol çıkarmıya Adnan yarınki oyunu idare etmek
muvaffak olamıyarak devre 1-1 be- ten ıstinkfıf etmiştir. Spor Kuru -
rabcrc bitti. munca bu maç için Harbiyeden 

lkınci devre: Oyun çok sert ve fa- B. Niyazi'nin hakem gösterilmesi 
vullü oynanıyordu. 25 inci dakıka- muhtemeldir. 

• • • 
Sırık ile y üksek atlamada dünya 

rekor u kır.Cdı 
Los Aııgelos'ta Amerikalı atlet 

Sefıon 4 metre 45 atlamak sureti
le smk ile yiiksek atlama dünya 
rekorunu kırmt§tır. Evvelki rekor 

4 metre 43 idi. Yukarıdaki resim 

Sefton'u yeni dünya rekorunu ya-

parken göstermektedir. .... 

..... -

l 
1 

4 metre 45 

Yunanlat a n apor prog
r amm1 her Jlldan f azla 

zenglnlettirdl r 
BALKAN KUPASI; 
Mnyısta Bükreşte toplanacak 

kongreye Bulgarların iştirnk etmek 
isicmcmcleri üzerine resmi meha
fi1de 937 futbol Balkan turnuva
sının tertibinin Türkiyeye bıra!nl
dığı söylenmektedir. 

T eni s 
Nisarıın 10 undanberi Atimıda 

bac;lamış olan Akdeniz kupasına 

dimynnın tanınmış raketleri iştirak 
etmektedir. Bu nrada İtalyan lste
fani, F'ransız Journu ve Lesu~ur 
ile Madam Mathicu, İngiliz Not ve 
Hopson, Çinli Co-Chin-Ki, ve A
merikalı kadın dünya şampiyonu 
Miss Helen Jacobs vardır. 
KEMBRİÇ - ATİNA 
MÜSABAKALARI 

İngiliz tenisçileri Not ve Hop • 
sonun Kembriç Ünfrersitesinc m~n
sup olmalarından istifade edile -
rck bunlarla Atina üniversitesi te
nisçileri arasında bir maç tertip e
dilmiştir. 

g_!!_r_!_t 
Macarlı Antrenör Peter tarafın

dan idare edilmekte olan güreş ant· 
renmanları ciddi şekilde devam et
mektedir. Pek çok genç ve yeni de
ırı.-ınlann gürc~c başladığı haber VP. 

rilmektedir. 
Yakında Zagrcpte Yugosla\·larla 

bir maç yapılacaktır. 

Eskrim 
Beynelmilel sergi münasebeti-;le 

Pariste 19 temmuzda yapılacak o
lan dünya eskrim şampiyonasına 
iştirak etmelerini Fransız eskrim 
F€derasyonu Yunanhlnıdan iltimas 
etmiştir. 

Atletizm 
Kros müsabakalarından baş'u 

henüz ciddi atletizm faaliyeti boş
lamış değildir. Kros müsabakasın
da maruf maratoncu Kıbrıslı Kir
yakidcs ile iki yem koşucu 9 kilo
metrede güzel bir koşu göstermi§· 
lerdir. Kiryakides 33 dakikada bi· 
rinci olmuştur. 

Son yapılan birinci ilkbahar mü· 
sabakalarında elde edilen neticeler 
arasında şu dereceler calibi dik • 
kattir: 

1500 metre 4.1'2,6/IO dakikada 
Velkopoulos; 5000 metre 15.50 de.· 
kikada Kiavakidcs; 5000 metre 15. 
504/10 dakikada Kosenko; 500t 
metre 15.56,2/10 dakikadn Arvan:
tis. 
Diğer neticeler şunlardır: Üç a

dım 13,68 metre Nafpliokis; sırıkla 
yüksek 3,80 metre Thanos; sırıkla 
yüksek 3,70 metre Trav1os. 

100 metre" koşuyu 11,3 saniycd@ 
atlayıcı Lambrakis kazanmıştır. 
Maruf sür'at koşucusu Sakelariou 
ll,7 saniye ile ikinci gelmiştir. ~ıyordu. 

EVLiLiK 
( s . . 

~tı : ıncı sayfadan devam) insanların 35-40 ya5 arasında tam 
manasile olgunlaşnğını gösteri -

yor. Binaenaleyh bütün büyük a
damlnra bakınız. Muhakkak en kü
ç.'Ük çocuklan en z~kidir. Sebebi, 
o yaşta babanın tam olgunlaşmış 
hali vardır. 

Bay~m 
Tamyor 

Racing Club musunuz? Bu sene şampiyon 
olamıyacak 

Don George 
Mağlup 

Meşhur Sprinter ve Balk~ sür
at koşuları şampyonu Fl'angoudisin 
yet deveran etmekte ise de he -
daha birkaç sene Balkanlardaki 
rnevkiini muhafaza edecek kuvvd
tedir. 

ih:! ll'lı;y·en hiç bir kadınn ve crkc-
tes0 ···f 'hl ou edilmez. Arabistanda, 

41 tıd' 
).ı ıstandn da ayni adet vardır. 

aarnar·h 
\raıi . ı bu işle uğraşanlnr iklim 
~t Y<.'tıne göre bu memlcketlerde

(!\·Jc 
&ıtı1 nrnenin 12 yaşında başlama-

lı gayet tabii bulurlar. 

d~~tta Arabistanda bunun için bir 
ırneseı de varmış: 

....... l(··ı 
~ıı .. C u. fı.~ını atınca korkmıyan 
ltı~. elınlık çağına gelmiş demek-

••• 
-A.rnerik 

~ll alılar ve Amerikadaki 
sencı · llllJt erın genç aile mesclesile 

e\ılt adar olan Avrupalı alimler genç 

di~0~1 enin aleyhinde bulunarak 
ar ki: 

)a.; "Yapılan tecrübelere göre genç 
\r a cvı e la (menlerin çocukları akıllı 
lar. rn rnanasile normal olamaz -

~ 1-ıe k ku baba, henüz tam mana -

~~\rve~~etlenmemiştir ki çoc~un 
!!~ bir ı ~lmasını temin edebilsin. 
~it ,_~s.ıyet lllEselrsidir. 

t...._ ~·el\ım . 
·"'"1'1ib 

1 
şımdiyc kadar yapılan 

e er ·· · • gorulcn hadiseler, hep 

Maamafih bunun da müstesnası 
yok değildir. amma .. vasati olnrak 
görülebilen hadise, erkeğin 35-40 
arasındaki en kuvvetli karakter sa
hibi oluşudur. 

Hatta Amerikalılarla Avrupalı 

nlimler böyle genç yaştaki evlen
melere mani olmak için beynelmi
lel bir de cemiyet kurmıya teşeb-
büs etmişlerdir. 

Amerikalı üç profesör de bu 
maksatla cemiyetin nizamnamesini 

bile hazırlamıştır. Yakında bütün 
dünyadaki medeni memleketlere 

bunu bildirecek, bilhassa hüku -

metlerden, ve doktorlardan yar -
dun istiyeceklerdir. 

Bu yazıyı, çocuk haftası münş

&ebetile yazdığımız bir çocuk eğ -
lencesi zannetmeyin. Hakikat böy-

ledir. Yukarıda bahsettiğimiz ço
cuklar, oyun oynamıyorlar, bizzat 
hakiki hayat yaşıyorlar. 

' ( "1 
1 Son Telgrafın Müsabaka 

Kuponu 

No.: 25. 
Bu Resım ___ _ _ _ 

nln foto~rafı 
bildiririm. 

ADRES ı 

oldug•Jnu 

. . . . . . . . . . . . . . . . .... 

. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 
iMZA 1 

~-----------------_) 

Geçen Pazar Fransız şampiyon· 
luğu maçlarına yine devam edil -
miştir. Racing Club ile Exelsior ku
lüpleri arasında yapılan maçı Ra
cing Club 3-6 kaybetmiştir. 

Bu suretle puanları çok düşmüş 
olan Racing Clup'tan şampiyon -
luk ümidi kalmamıştır. 
Şimdi şampiyonluk 4 puan ileri

de olan Marsilya takımına meylet
mektedir. 

Merkezi. Garbi Avrupa 
Futbol kartılatmaları 
Öğrendiğimize göre yakında mer

kezi ve garbi Avrupa futbol maç
ları tertibi kararlaştırılmıştır. 

Merkezi Avrupa takımında A -
vusturya, Macaristan, Çekoslovak
ya ve İtalyan oyuncular, garbi Av
rupa takımında ise Alınan, Hollan
da ve Belçikalı oyuncular yer ala
caklardır. 

İNGİLTERE - AVUSTURYA 
2 mayısta oynanması kararlaştı

rılan İngiltere - Avusturya maçı, 
Avusturya federasyonu tarafından 
gösterilen ve henüz malıim olmı -
yan bir sebepten dolayı 9 mayısa 
bırak.ı.l~ır. 

Bundan evvel Amerikalı boksör 
Don Geoge Portekizli boksör Per
reira ile yaptıığ maçı kazanmıştı. 

Pcrrcira, iııtiknnunı almak üze
re Don George'a yeni bir maç tek
Jü etmiş ve Amerikalı boksör ta-

rafından kabul edilmiş idi. Geçen 
pazar iki boksör .arasında yapılan 

çarpışmada Perreira rakibini mağ
lüp etmiştir, 
ORTA AVRUPA TENiS ŞAMPl

YONALARI 
Orta A\Tupa tenis şampiyonala

rına Napolide devam edilmektedir. 
Pazar günü çift erkekler araı:ında. 

yapılan karşılaşmalarda Borotra
Goldschmidt Fransız çifti İtalyan
ları 6-2, 6-3, 7-9, 2-6, 6-2 mağlup et
miştir. 

Drnma klübü, Dramada Türk, 
Yunan ve Bulgar şampiyonları a
rasında bir müsabaka tertibi için 
Yunan federasyonunun müsandesı
ni istemiştir. 

Bugün 
••ref Stadında 

Beşiktaş - Güneş 

HAKEM: Sait Selabattin 

SAAT: 16 da 

Tribün: SO Duhuliye: 25 kuru~ 

lzmirde: 

Geletesaray - Oco k 
TUNERO RiNGTE 

~ ----------------... ----...... ...ı Haber aldığımıza göre boksör ı~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kid Tunero Brükselde boksör Aıı
neet ile karşılaşmnk üzere bir mu-
kavele yapmıştır. · 

HOLDZER GALİP 
Avrupa boks tiiy siklet şampiyo

nu Holdzer ile Belçikalı Dolhem a
rasında v::ıpılan boks maçını Hold-
7.~r .J..a.,.A<tnmıştır. 

iti ur 
Y azımmn çoklutwıdan dolayı 

burün .. Karaııhkta bir ışık,. roman .. 

mız konarnamııbr. Okuyuculınauz. 
dan öıür dileriz. 
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,. HA ş ARAT - ' l:'U. ~ PJ~AN~·ıu·I 
Hasta!t_~_ ve ölüm getirir I R · ''1 • *~ G0N°0~A"RKEN 

' .... • ._' l, ~ ,. • • • ' .•. ,_. • • • '.• .. ' ... • • • '.: r • • • - '. \ • • ~~ .. • 

~. '"- . ' . . . . . ... 

İstanbul · BeiediyeSi·" iıani.atı 

y 
Haşaratı Yumurtalarile 

. ·., . . . . - .. - . .. . .. ,, _ .. • ......... ..:;~~·-,.' <·~ t 

. "i- .... ' 

Senelik muham• 1 k tı 
men k•ra""I ~ 

Kap1lıçarşıda divrik sokağında 20 N. 1ı dükkan 12 0,90 
Çemberlitaşta rnollafennri mahalle ve sokağında 74 
No. lı dükka01 
Galatada Fermeneciler sokağında 159, 1 N. 1ı üs
tünde bir odalı dükkan. 
Unkapanında papas zade mahallesinin zeyrek c ad
desinde 18 N. lı dükkan. 
Kapalı çarşıda di"·rik sokağında 45.47 N. lı dükkan 
Kapalı Çl'r§ıda hacı Hasan soka~ında 16 N.lı dükkan 
Eüyükç:ırşıda batpazarında eski 37 .39 yeni 190-192 
N. lı dükkan. 
Süleymaniycde elmarur mahallesinin şifahane sokağın. 
da l'ski 16 }-"eni 1 N. lı Süleyman.ye tıp medrese. 
ıinden müfrez oda. 
Sirkeci Hocapa~ada ebussuut sokağında 7,9 N. tı dükkan 
Nuriosmaniyede atikali paş:ı maha:Iesi melımet paşa 
sokağında 3 • 5 • 7 N. Jı ev ve dükkan 
Unkapanında hacı Halil aktar mahaJlesinin kuru çeş
me sokağında 24 N. lı üç odah ev. 
Emin önünde Hoca AlAettin nıahalicsinin saburhane 
leblebici hanının üst katında l7 N. h oda. 

• 

72 s,40 

336 25,20 

102 7,65 

36 2,70 

30 2125 

120 9 

60 4.50 
300 22,50 

180 13.50 

60 4,SO 

36 2.10 

Köprü altının Eminönü rnahalleıiode haliç taraf1 
sokağında 12. 33 N. lı oda 168 12,60 
Gibalide odun iskelesi sokağında yazı hane m3halli 18 ı,35 k 
I Yukarda selnti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yatlb 
olan mahaller teslim tarihinden itibaren 938 • 939 veya 940 '11 

mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verila.ek üzere açık arttırırı•Y' 
konulmu~lardır. Şartnameleri levazım Müdürlü~;ünde görülebilir. iste~· 
liler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile berabt' 
3 Mayıs 937 paıarıesi 2ünü saat 14 le Daimi Encümende bulunın•lı' 
dırlar. (i) (2101) 

* •• Beraber imha eder ı-Suıta~·-hme-l Be-şin-ci S-ulh-Hu--- ·---- ~ 
Uutün yaz b11 muz t lıa~arattan kurtulacak ve rahat edccr.ksiniz. . kuk Ha~ımliğfoden: Dr • Hafız Cemal Senelık muhaın- tık 
Bilnassa partımanlqrda. mutfaklarda yemeklerinizi, erzaklarınızı Alacaklı Hüdaverdinin talebi i~ men kiraSt t~i~ 

tdvis eden hamam böceklerini FAYDA ile ölı;lürünüz. Je tlıhtl mülkıyctındı~ bulunan ':.:.. (LvY..MAN HEKİM) Kapalı Çarşıda gelincik sokağında 27 N. • dükkan i2 0,90 
halen Galatadtı Kemankeş Kara Dahiliye ınUtahasaısı Ziodaııkapıda abı çelebi sokağında 46 N. lı dükkAn 60 4,50 

E:MiR e 9 e T~o.ş BLÇo.ğA. kuUonmaJda olur 

Tı . hu yud4 °'a. 
Y<ırh raşBıçagı r 9>~rQkend~ ao tan<ısi 1~ kurustur. 

!T~ .~~ tR.atiiam~ 

Akay İşletmesinden: 
Büvükada iskelesindeki 2,3,4,6,8,9,11 No.lu dükkanlar 
Moda iskele gazinosu 

Yalova kaplıcalan tuhafiye dükkanı 

Yalova kaplıcaları üç kardeşler gazinosu 

Yukarda yazılı mahallerden Büyükada iskelesindeki dükkanlar Moda 
iskele gazinosu, Yalova kaplıcaları tuhafiye dükkanı bir sene, üç 
kardeşler gazinosu da bir sezon için arttırma usulile kiraya vrile• 
cektir. 

Arttırma, 29.4.937 Perşembe günü saat 15 de Akay işletmesi Şerler 
Encumeninde yapılacaktır. 

isteklilerin teklif edecekleri s~nelik kira bedelinin % 7,5 ğu nisbe
tinde pey akçeleriyle Şefler encümenine gelmeleri 

Şertnameleri görmek ve malumat almak isteyenlerin de her gün idare 
Le\•azım bölümüne müracaatlara. "2268. 

\ 

Eminönünde Şeh Mehmet geylani mahallesinin reşa. 
Mustafa paşa mahallesind~ Demir- p d b • g · · d ·· ·ı azar an aşıca unıer e og e • di}'e sokağındaki eski kantar binuı 
ciler sokağında 12 No: lu mağaza- , den sonra saat (.!.5 tan 6 ya kadar Topkapıda ı arpa emin mahallesinin topkapt caddesin-
da mevcut ve büyük Polonya ve ma- İ d 1 de 95. 115 N. Jı beş odalı ev. stanbul a Dıvanyo unda ( 104) nu-
kap tezgahlarile demircil iğe mit - maralı hususi kabinesınde tıasta • Kapah çarşıda krılpakcılar sokağında 11 N. lı dükkan 
tcallik aJat ve edevat~an ıbaret c.ş - K ı d d" "k k ~ d 35 37 N ı d tarını kabul eder. Salı, cumartesi apa 1 çarşı a ıvrı so aısm a • · ı ükkan 
yası İstanbul 3 üncü icra memur • Gabtada Karaköy caddcsinne 20. 22· 24 N. Jı kagir 
luğunca haczedılerek Roma nyada günleri sabah c9.5 - ı2, saatleri ha· · lokanta ve birahane 

ölümü ve hemşircsı OJcni tarafın- kıki fıkaraya mahsustur. Muayene- Kadıköyünde ço~uk bahçesi karşısı sokağında tenis 
dan mirası red cdilmes ı ı.izcnne mal hane ve ev telefon : 22398. Kışlık mahalli 

ortada kalmış olması hasc~ıle kay- telefon : 21044. Yenibahçede mimar sinan sokağında 63°65-67 N. lı 
yım tayın edilmi.ş olan Marik:ıdan L- - --- ---------- bostan Kadıköy hal binasında 1 N.li dükkan 

alacaklı olanlarda borçlu bulunan- Dans ProfesÖrÜ Kapalı çarşıda sandal bedesteni kömürlük kapısı 
Jann bir ay ve mırasç ı olanların üç yanında 33-41 metre murabbaı arsa 

- --- - -- -
DAKTİLO ARANIYOR 

.f:n aşağı orla tc.ıh .. ılım ıkmal ct-

:ıy zarfında evrakı musbitclcrile Parisin 1937 senesinin Galatada Karaköy mahallesinin Karaköy· ca !desinde 
mahkememize müracaatları ilan yeni dana figUrlein1 11-ı8 N. lı dukkan 
olunur. 24/4/937. ögrenmek isteyenlere Beyoğlunda kamerhatun mahallesinin istiklal cadde-

müjde sinde 194 No lı dükkarı 
Beyoğlu htıktal caddesi Türkuaz Üsküdarda iskele meydanı sokağmda 1 N. lı dükkan 

dans dershanesinde Kemal Snmi Üsküdarda iskele meydanı !'Okttğında (üstündeki 
Bayerc müracaat. Hergün sabah odalar hariçtir.) 7 N. lı dükkan 
ondan a.cşam dokuza kadar ders- Beyazıtla \'eznecilcr mah'lllesinin tramvay caddesi 

120 

108 
96 
36 

1500 

60 
204 
120 

30 

900 

262 
60 

72 

9 

8,10 
7,20 
2,70 

337,50 

4,50 
15,:.iO 
9 

2,25 

67,50 

19,65 
4,50 

5,-tO mış olma k şartile serı yazar müs
tait (Boy vPya Bayan) bir d ak tilo· 
ya ihtiyaç vardır Taliplerin gaze
temızde D. O. Rumuzuna mürac.ıat 

hanesi laleLclerinc açıktır. sokağında 9. 84 N. lı dükkan. 120 9 
Be yazıtta kaşıkcılar soknğıllda 2 N.· lı di1kk5.n. 63 4, 73 

etmeleri. _ eoooooooooo~m~ooooooooe 

--•• Operatör ••·ıRJ• Akba müesseseleri 

Yukarda semti senelik muhamıntn kiralarile ilk teminatları yaı~ 
olan mahaller teslim tarihinden ilibartn 938-939 veya 940 yılı mayısı sJ1ıY 
na kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzre açık artırmara konulınuştııf• 

RIZA ÜNVER j Ankarada her dilden kitap, ga· Şartnameleri levazım Müdürlügünde görülebilir. istekliler hizatarı001 
zele, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz· gösterilen itp trminat makbuz veya meklubile beraber 30-4.937 cuııı' 

mutahassısı 

loğlu Nuruoı::ıarıiye caddesi 
No. 2ı Mavi yapı 1 

Telefon: 22683 

o 

BIRE, 
1000· 

olarak AKBA müessesesinde günü saat 14 de Daimi Encümende bnlunmalıdtrlar. (i)(2102) 
bulabilirsiniz. Her dilde kitap, * 

** mecmua siparişi kabul edilir. itfaiye efradına yaptırılacak 20 tane meşin caket açık eksiltıtıef' 
lstanbıl gazeteleri için ilan ka. konulmuştur. Bir cakete 22 lira bedel tahmin olunmuştıı'' 
bul, abone kaydedilir. Undervodd Şartnamesi levazım ve caketin örneği de itfaiye müdür!ü1'~ 
yazı ve hesap ml\kinelcrinin An- rinde göriilebilir. istekliler 2490 No.lu kanunda yaıılı vesika ve 
kara acen,esi. Parker dolma liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 26-4 .. 937 Pazartef 
kalemlf:rinin Ankarada satış ye• iÜOÜ saat 14 de . daimi Encümende bulunmalıdırlar.(8)(2036) 
ridır. Telefo:ı : 3:l77 • • * 

eooooooooıooooooooocoaaoe Sıhhat işleri Müdürlüğü için lüzumu olan defter ve matbu evt•; 
----- -----...... · _ ___;__:.._ _ açık eksiltweye konulm~tur. Listesiyle nümuoe ve şartnamesi )e\'azl ,ı 

Yeni neşriyat : müdürlüğünde görülebilir: Bunların hepsine 3324 lira 55 kuruş k•Y"' .f' 

AŞK MEKTEBİ 
tahmin olunmuştur. lstckliler 2490 No.lu kanunda yazılı \"esika ve 2f 
lira 34 kuruşluk ilk teminat makbuz veya meklubile beraber 26 4.9; 
Pazartesi günü saat 14 de Daimi Enciımende bulunmalıdırlıır.(i)(19°4 

'TARLADIR 
Yusuf Ziya tarafından yazılan 

-;c Muhlis Sabahattin tarafından 
bestelenen AŞK MEKTEBi opere· ı 
tinin en güzel musiki parçaları 

notaya alınmıştır. Nefis bir surette 
basılan bu nNaların tevzi merkezi: 
lstanbul Ankara caddesinde 95 
numurada Nümune Matbaasıdır. 

lstanbul Vakıflar DiraktörlüjlU ilAnl~ 

_...,,_ 

.- . 

• 

Okul kızı 
ÇIKTI 

-Lokman Hekim-
Mecmu••• 

Her muallime. her mek
tepliye, her aileye, her 
köylüye, her kese pek 
l~zımlıdff. 

Bundan · faydah : bir 
mecmua bulamazsınız. 

Tahtları De
viren Çocuk 

ÇOCUK ROMANI 

Yazan: ISKENDER FAHREDDlN 

BUtUn okuyucularımıza 
tavsiye editriz 

Kıymeti Pevp:ırası --Lira K. Lıra K. 

1720 00 12900 ·ıı' Aksaray'da Çakırağa mahallesinde mahallt,51 .e 
yeni Mesilıpaşa caddesinde 15-metrelik cadoe>~ 
18,37- metre yüzü olan 430 metre murabba111d• 
946 .. harita No: lı arsa 463. 

130 13 10 00 Gedikpa~a'da Çadırcı Ahüedçelebi mahallt5~ 
de Gedikpaşa fırını caddesinde halen kuncf utB/ ' 
nın iş2alinde bulunan 78 No: lı dükkanın 2 
hisesi. 5783 

Yukarda zazıJı mııllar satılmak üzke ıs.Gün müddetle açık" artı~~ 
ya çıkarılmıştır. ihalesi 3. S.937-Pazartesi scünü saat 15-de Ko 
yonda yapılacaktıı. isteklilerin mahlülat kalemine gelmeleri.(2140~ 

Sultanahmct Beşinci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden: 

İstanbul Nuruosmaniye cadde • 
sinde türbedar sokağında 4 No: lu 
h anede m ukim ölü General Nazım 
karısı İkbalin düçar olduğu hasta

lık ve ihtiyarlığı hasebile m ahke
memizce h acr<?dilerek k en disine 
nyni adreste mukim umumi veki
Jı: Hasan'nın vasi tayin edilmiş ol
duğu ila n olunur. 

T aksifle elbise!~ 
ıııtl 

lstanbul Bahçekapı Borsa yanı F 
Agopyan Han birinci katta 4 ·,~ 
numaralı odalarda aradıkınız yet' 

111ıı 
ve ecnebi kumaşlar hazır ve ıs 1 • ııfe 
lama elbiseler. Bir defa ı•'I 
~af dir. Telef on 22869 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden Başmuharrir 

E. izzet 
!!ıasıldığı yer : Matbaai Ebüıziya 


