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Büyük 
Parti 

Kurultayı . 
1 

lialk Partisi, mayıs ayında top
k•nrnaaı mukarrer büyük Parti 
uruıtayı için hazırlıklara başla

:ıştır. Kurultayın, mayıs ayının :ligi gününde toplıınacağı he
nuz belli olmamıştır. 
k Paru, vilayet, kaza ve nahiye 
~l\greler:ince tesbit edilmiş olan 
h .. ekler Parti umumi merkezince 
b uk~ete Verilmiştir. Hükfunet 
~ u dilekleri tetkike devam etmek
. ve neticelerini peyderpey P&l'• 

tiy; bildirmektedir. 
lilı:.ı IIAyet ve kaza Parti ba§kan· 
Uh arının vali ve kaymakamlar 
lıia desinden alınması, mevzuu ba-

kararın kurultayca tasvibini 
müteaklb tatbik edilecektir. 

1 ta ly aya Harp 
Malzemesi 
eriliyor 

.._ 

Ber!Jıı 7- Alman ve İtal • 
J'&n erk&ıuharb reislerinin 
mü Zakereleriııden sonra, Sko-
da fabrikaiannda mevcud bir 
çok harb malzemesinin İtal • ı 
>'a)'a &önderilmesi takanilr 
etınıştır. 

Bltler'in her emrtııi ierhal ;ruine ıethmeie uıuıde Alman .Nıwıen v e Alman onıaı,m llaş'kumandanı 
Generaı Keytel 

Bek Bu Sabah Londradan 
Varşovaya Hareket Etti 

il. 
ondra 7 (Hususi) - Polonya ile İngiltere 
arasında dün imza edilen pakt, bugün bü
tün dünya gazetelerini me§gul ediyor. Si -

yasi mehafll, Polonyanm nazik vaziyetini takdir 
eden İngiliz hlil<ümeti ile Polonya arasında en mü
aald formülün bulunmu§ olduğu kanM&tindedir. 

İmza edilen pakt §U esaslara lııtlnad etmek • 
tedlr: 

1 - Karşılıklı bir müdafaa paktı imza edil -
miş, Çemberlayn bu hususta avam kamarasına iza
hat vermiştir. İngiltere Bu pakta şimdiki halde 
Polonyaya bir taraflı ve muvakkat teminat ver -
miştir. 

2 - Polonya hüki'ımeti de muvakkat teminat 

mucibince, İngiltereye yardıma söz vermi,tır. Mu
vakkat teminat hiçbir devlet aleyhine değildir. 

3 - Bu pakt Fransanın Polonya ile olan itti
fakına benzemektedir. İngiltere diğer hükfunet -
!erle lsti,arelerine devam edecktlr. 

4 - Polonya, Romanya ve Sovyetlerin de lştl
rakile ıtmdilik umuınt bir anlaşma yapılamıyaca
ğı anla§tlınıştır. 

5 - Polonya Sovyetlere yanaşmak istememek
le beraber antikomintern pakta da girmiyor. Ma
caristanla dostluğu gözeterek Romany aya da te
minat vermiyor. 

6 - İngiltere bu münferid paktı Sovyd Rus
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Almanya ve İtalya Askeri 
Ittif akı Genişletecekler 

Yugoslavyalı 
Misafiri erimiz 

Bugün Gittiler 
Dört gündenberi şehrlmlzde bu

lunan dost Yugoslavyanın mimari 
mektebi talebesinden bir grup, 
Türk Üniversitesinin sıcak mih
mandarlığı ile aramızda tatlı ha
tıralar bıraktıktan sonra bugün 
saat 10 da Galata rıhtımın -
dan hareket eden vapurla mem-

Macaristanla ispanyanın da lttif aka 
Alınması için Müzakerelere Başlandı 
Bir Harb Halinde Alman ve İtalyan Orduları 

Tek Kumanda Altında Birlesecekler • 
L ondra 7 (Hususi) - Berlin- yeteri arasındaki müzakereler cak hava, kara ve .deniz işlerinde 

de .İtalyan Erkanıharbiye hakkında sıkı bir ketumiyet mu· İtalyan askeri müşavırleri de bu-
k · re!~ Pariani ile Alman er- halaza edilmesine rağmen, esasda lunacaktır. 
ki . bıye reisi Keitel arasında- anlaşıldığı zannediliyor. Bir harb l Almanya ile İtalya arasındaki 
i)ci~Uzakerelerin, ~ir harb halinde halinde iki memleket erkamhar- bu askeri ittifaka İspanya ve Ma· 

.,··tml-;ket ordularıınn bir ku- biyeleri ve orduları t•,şriki mesai caristanın da sokulması teşebbüs
' n. t'haltında toplanması gaye- ~deceklerdir. Ilu tak~ırde müşte- leri vardır, 

•. gı eeyyud etmek- rek ordu kumanda:1Iığını hır Al- Paris 7 - Alman Hava Nazırı Sldafettı"t .. 1 • 
~ ı memleket erkanıharbi- rnan ııeneral deruhde edecek, an- (Devamı 6 ınJ ıolıifede) 

' 

(Devamı 6 ıncı Mhifede) 
.~---~ 

İran 
Veliahdine 

Düğün Hediyesi 
Cumhurreisi İsmet İnönü, İran 

Veliahdine düğün hediyes! olarak 
gayet kıymettar altın bir tuvalet 
takımı takdim edecektir. Bu he
diyeyi Tahrana gidecek olan he -
yetimiz beraberinde götürecektir. 

Arnavudluk, Çeklerin 
Akibetine mi Uğruyor? 

Hukuku Hükümraninin Muhafaza 
Edileceği Galiba Lifızda Kalıyor 
Arnavudluk Mukavemet Ediyor 

Lon ra 7- G len haberlere na
zaran, Tiran ve civarında çeteler 
tedhiş hareketine başlamışlardır. 
Arnavudluğun bazı yerlerinde i§· 
gale mukavemet edecekleri zan
nedilmektedir. Çeteleri tenkil 
maksadile birçok İtalyan tayya -
releri Arnavudluğa gönderilmiş-

tir. Çetelerin tehdidinden kor
kan Arnavudluktaki İtalyanlann 
mühim bir kısmı İtalyaya kaçmış
lardır. 

İtalyan filosu seferber edilınlf
tir. 

Tirandan gelen ha her !ere na -
zaran, 29 İtalyan tayyaresi Tiran 
üzerinde nümayişler yapmışlar -
dır. Bu nümayiş yüzünden Tiran
da galeyan büsbütün artml§tır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Açıkgöz 
Bir Kapıcı 

ün Cihangirde bir hadise 

D olmuş, açıkgöz bir kapıcı 
ile arkadaşı teminat ola -

rak mal sahibine vermiş olduğu 

para ile makbuzunu kapıp kaçar
larken tutulmuşlardır. 

Hiidise şöyle olmuştur: 
Cihangirde Rus apartımanı ka· 

pıcısı Kasım Ali'nin son zaman -
larda aldığı vaziyet ve hallerini 

beğenmlyen apartıman sahibi Di

mitrinln vekili Manok tarafın • 
dan işine nihayet verilmiştir. 

Manok dün apartımana giderek 
kapıcı Kasım'a bu işe girerken te

minat olarak kendisinden alın -
mış olan 200 lirayı iade etmiş ve 
parayı aldığına dair KaS1m'dan 

bir makbuz almıştır. Manok mak· 

buzu alarak dışarı çıkacağı sırada 
Kasım'ın arkadaşlarından Şerif 

Manok'un elindeki makbuzu ka

parak kaçmağa başlamış, kaçar
ken de makbuzu yırtarak atmış

tır. Manok'un feryadı üzerine ye
tişen memurlar tarafından yaka· 
lanan Şerif ile Kasım makbuzu 

yok ederek ikinci defa para almak 
jstediklerini itiraf etmişlerdir. 

Cenubi Arııawdlnktan bir mallUl'a 

1 YENi KABiNE VE YENi MECLiS f 

Encümenlerin 
Ruzııameleri 

!A 
nkara 7 (HU\usi muhabiri· 
mizden)- Meclis pazartesi 
günü saat 15 de Abdülhalik \ 

Renda'nın riyasetinde toplancak-
tır. İhtisas encümenleri seçimi ya

pıldıktan sonra yeni kabine proı
ramını okuyacaktır. 

Meclise yeni layihalar henüz 
verilmeğe başlandığı cihetle Mec
lis pazartesinden sonrll tl'krar 

Abdillhailk Renda 

per~cmbc \'eya cumaya toplana • 
caktır. 

1\-feclisin encün1enler ruznnınesJ 
de hazırlanmıştır. Bilhassa adli· 
ye, dahiliye, teşkilatı esasiye ve 
arzuhal encümenlerinde göriiŞil· 

lccck lôyihalnr vardır. Bu arada 
24 ki inin ölüm ceza.ına çarptı • 
rılmaları hakkındaki kararlar ü 
mevcuddur. 

Bundan ba~ka adliye ve tcşlô
liıtı esasiye encümenlerinden mtl· 
rekkeb mııhlelit encümende itt 
on 1n~b'11,tunuzuun 1;ıuhteli~ se

heblerdcn teşrii ma,unlyetkdnin 
kaldırılmalarını istiyen euaklar 
vardır. 

Boğazlardan 
Geçen Sovyet 
Torpidoları 

Dört Sovyet torp.tc muhrıbı, bu 
sabah saat dokuzda i ınanıı:- '1!da 
durmaks.z ı. Boı; Llaı d ~n g~o.'.J'el 
1'.aradeniz..kn Akdenize gitmJitir 



2- SO'N TELGKAF - 1 Nl•AK U. 

1 HADiSELER . KARŞ!SINDAI 
"--------Son Telgraf-• --

KADINLARIN ÇORAP 

HİKAYESİ BİTMİYECEK Mİ? 

K 
adın çorablannın çürüklüğü 

hikayesi bitmedı, gittL Al
manyadan gelen mütehassıs 

çorabları tetkik etmiş, bir rapor 
hazırlamış .. Bu raporda neler var, 

bilmiyoruz. t'akat, kadın çorab - • 
!arının çürüklüğü devam ediyor
muş .. 

Bereket versin, artık, yaza çıkı
yoruz. Yazın, sayın bayanlar çorab 

giymiyeceklerinden. çorab çürük
lüğü hikayesi de tabiatile unutu
lacakbr. Sonbahar gelince, tek,>. 

rar çorab meselesi başlıyacak, ev
de, yolda, işte, gazete sütunlarda, 
kadınların çorab derdinden bık

tık, usandık .. Hiç olmazsa, altı ay 
yaz başımızı dinliyellm .. 

KASA TESLİM 

EDİLEN BAYAN 

Refik Halid, bir eczaneye gitmiş. 
Veznede, yani kasa başında otu
ran genç bayana adeta vurulmuş. l 
Bakın, bu bayanı qasıl tarif edi -
yor: 

... . Sarı bal saçlı, mor menekşe 
gözlü, top yasemin elli, türbe eriği 

tırnaklı ve olgun çilek dudaklı 

kasadar ... 

yu ve kese kağıdının al tındaki çi
mento ile karışarak, ala bir beton 
olur. 

Artık, apartıman yaptırmadık 

diye, herkese. imrenmez, hayıflan· 
mszsınız .. 

ARNA VUDLUK KRALİÇESİ 

VE DO(;AN ÇOCUK 

Arnavudluk Kraliçesi güzel Ma
car Kraliçesi nurtopu gibi bir oğ
lan çocuğu doğurdu. Allah uzun 
ömür ve anasına babasına da saa
detler versin. Fakat, zavallı 

çocuk mu, diyelim, ne diyelim, 
veliahd dünyaya gelir gelmez, ga
rib bir hava ile karşılaştı. Bütün 
Avrupa gazeteleri Arnavudluğun 
İtalya tarafından ilhak edileceği 
haberlerini neşrediyorlar. İnşallah 
bu son haber tahakkuk etmez. 

"':ADYO MAKİNELERİ 

vE PARİSTEKİ İCAD 

Parisde, radyo mühendisleri, ye
ni bir radyo makinesınin keşfile 
meşgul oluyorlarmış.. Fransada 
binlerce sağır varmış .. Sağırların 

da istifade edecekleri bir radyo 
makinesi bulmağa çalışıyorlarmış . 

Şu radyoyu bir dinleyen, bir de 
dinlemeyen pişman .. Gelsinler de, 
bir de radyoyu dinleyenlere sor
sunlar .. 

EVLENMEK İSTE!\IİYEN 

Yalova 
Yarın 

Açılıyor 
Bu Sene Kaplıcalara 
Bir Çok Yenilikler 

ilave Edildi 
Her sene 15 mayısd3 açılmakta 

olan Yalova kaplıcaları bu sene; 
- havaların müsaid bulurımasın -
dan - önümüzdeki cumartesi günü 
açılacaktır. Geçen sene bu kaplı
calardan hayli zarar eden Deniz 
Bank idaresi bu sene yeni tedbir
ler almış, burada büyük değişik
likler ve yenilikler yapmıştır. 

Büyük otelin arkasma bir açık 
hava sıneması ilave olunmuştur. 
Ayrıca, Avrupadan elektrikli ma
saj makineleri de getirilmiştir. 

Bülbül deresinden akmakta olan 
suyun üstü beton olarak kapatıl
mış ve kaplıcalara civar bütün te
peler de elektriklerle süslenmiştir. 
Etrafta gezmek için de yeni yol
lar açılmıştır. 

Mudanya hattına giden sür'atli 
vapurlardan dolayı geçen sene bir 
kısım halk Yalova yerine Bursayı 
tercih etmişlerdi. Bu münasebetle 
idare, Yalova seyahatinin asgari 
müddete indirilmesi ve tenzilat 
imkanları için de tedbirler ala -
caktır. 

Belediye 
Bu kadar güzel bir kadına, de

mek ki, eczane sahibi kasasını fe
da ve teslim etmiş.. Siz olsaııız, 

teslim etmez misiniz?. İster suiis

timal, ister hüsnü istimal etsin .. 
Bir kasa değil,bin kasa !eda olsun .. 

GENÇ Kız~N AKIBETİ. İşlerinin T edkiki 
Bır delikanlı, kendısıle evlen- B 1 eli l"t k'k . e e ye muame a ını tel ı e-

mek istemiyen 17 yaşmrla hır genç 

KESE KA(HDI 

NASIL YAPILIYORMUŞ? 

İstanbulda, bütün ba!Gkal, çak
kal ve sair dükkanlarda, bir hafta-j 
da 7 milyon kese kağıd• sarfedili

yormuş .. Bunu haber veren gazete, 
hazan, ağır çeksin, diye kese ka· 
ğıdlarının dibine çimento dahi 
koyduklarını yazıyor. Demek ki, 

bir şey alırken, her kese kağıdı -
nın dibini. şöyle bir yoklamalı .. 
Önümüz yaz.. Su akıtan bir mey

va, bir sebze alıp da böyle bir kese 
kağıdına koydurdunuz mu, meyva
nın üzerindeki tozu, meyvanın su-

kızın suratım jiletle kesmiş .. Za

vallı kız kan revan içinde hasta
neye koşmuş .. Evlenseydi ne olur
du, sanki? .. Başına, bö~ıle bir iş de 
gelmezdi .. Şimdi. bütün bütün ü

midi, kısmeti kesildi. Suratı, nasıl 
kesilmiş acaba?. Bari tedavi, ame
liyatla geçebilecek şekilde mi? .. 
Allah vere de, öyle olsa.. Fakat, 

bazı yaralar vardır kL iyi olsa da 
iz bırakır .. Genç kız, her aynaya 
bakışta, bu delikanlıyı anacak .. 
Öyle bir hatıra ki .. Sormayın .. 

Birçok kızlar da var ki, koca a· 
rıyorlar, bulamıyorlar. Düny._ bu .. 

AHMED RAUF 

IKüÇüK HABERLE~I 
* Uyuşturucu maddeler kaçak-! 

çılığı ile mücadele genişletilecek
tir. Bu hususta yeni bir teşkilat 

vücude getiı\i.lmesi' düşünülmek· 

tedir. 

* Sadıkzade vapurunun Fin! • 
kede nasıl karaya oturduğu hak
kındaki keşif orada hukuk hakim

lerinden birinin naibliği altında 

yerine getirilecek ve rapor hazır
lanacaktır. 

* Dün ıehrlmizde tetkiklerde 

bulunan Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili Rana Tarhan Ankaraya 
dönmllftUr. 

* İnhisarlar memurlarına her 
yıl olduğu gibi bu sene de yarım 
maaş nlsbetinde ikramiye veril • 
mi§tlr. 

* Sirkecide Suzan•n kol saa • 
tini çalan yankesici K" emal iki ay 
hapse mahkCım edilmiştir. 

* Harbiyedeki ha11 yıktın! • 
mıştır. Karşı sokakta yeni bir ha
la yaptırılacaktır. 

* Toprak mahsuU~ri ofisi pi -
yasaya düşük fiatla buğday arze
dince, buğday tacirler; de fiatları 
düşürmüşlerdir. Ofisin bu müda
halesile ekmek fiatla•ının yüksel
mesinin önüne geçilmiştir. * Belediye imar miidürlüğünün 
vazifeleri tesbit edllnı!ştir. İnşaa
tın muvafık bir şekilde yapılıp 

yapılmadığı kontrol altında bu • 
lunacakttr. 

* Floryada evvelce dikilen a
ğaçlardan maada bu SE-tıe de çam, 
sedir ve selvi ağaçları dikilecektir. 

Halifenin Sarayında 
l,_B_ir_i_s~a,_n_y_o_ı _G_D_z_e_ıi __ 

Tarihi Roman: No. 44 Yazan: CELAL CENGiZ 

ler ve kapısına nöbetçiler dike -
rek bütün odaları tekrar birer bi
rer araştırmağa başlamışlardı. 

Selım, yatakta yatan ve bir tür
lü uyanmıyan güze! kadını ayılt,. 

makla meşguldü. 

Şato ~akinleri kaçtıkları halde 
bu guzel kadını burada neden va 
nasıl bırakmışlardı? 

Selım merakından çıldıracaktı. 

K:ıd:n 'l kollarını, şakaklarını O· 

ğuşturarak: 

- Korkma 1 • diye bağırıyordu -
sana bir fenalık yapacak değılız .. 1 
Gözlerini aç ve bize Fernando'nun 

nereye kaçtığını söyle! 
Uyuyan insan konuşur mu hiç? 

Güzel kadın gözlerini bile kırp -
mıyordu. 

Selim, genç karlını kucakladt .. 
Başını, kollannı sarstı ... Nefesini 
dinledi: 

- Yaşıyor .. Fakat baygın ... dı
ye mırıldandı. 

Güzel kadının korkudan ba
yıldığı anlaşılıyordu. Fakat, pa
pas Fernando'nun kadın düşmanı 
olduğunu herkes bilirdi. Böyle gü
zel bir kadının burada ne i§i o
labilirdi? 

den müfettişler vazifelerini müm
kün olduğu kadar kısa bir za • 
manda ikmal edebilmek için ye
niden yardımcı müfettişler gön
derilmesini istemişlerdir. 

Belediye işlerni tetkik eden mü
fettişlere yardımcı verilmediği 

takdirde bütün muamelatın tef
tişi yıllarca devam edecektir. 
Yardımcı verildiği takdirde bile 
bütün yolsuzlukların tamamile 
tesbiti iki, üç yıldan önce bitemi· 
yecektir. 

* Belediye şehrimizdeki büyük 
bahçelerin tanzimi içi bütçeye 
tahsisat koymuştur. 

* Şehir tiyatrosu ve koserva • 
tuar bütçelerinin tetkiki bitmiştir. 
Şehir tiyatrosunun sahne kısmı ge
çen sene betona çevrilınişti. 

Bu sene de diğer kısımlar betona 
çevrilecektir. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Ortaköyde oturan 18 yaşında 
Semiha adında genç bir kız 89 nu· 
maralı tramvay ile Ortaköye git
mekte iken Beşiktaş tramvay de
posu önünde tramvayın ani ola
rak sarsılmasından düşerek başın
dan yaralanmıştır. 

* Beşiktaşda Demirciler soka
ğında Mahmud bey apartımamn
da oturan Said.in beş yaşındaki oğ
lu Şükrü sokakta oynarken düşe
rek başından yaralanmıştır. 

* Feriköyde oturan İsmail a
dında biri hen lz anlasılamıyan bir 

Akıncılardan biri: 
- Bu da bir tuzak olsa gerek ... 
Diyordu. 

Selim, baygın kadınla fazla uğ
raşarak vakit kaybetmek isteme
di.. Oda kapısının önüne iki nö
betçi dikerek tekrar alt kata indi. 

Selim ve arkadaşları, şatonun 
zemin katından papasın ve adam
larının nereye ve nasıl kaçtıkla -
rını anlamak için, gizli yol ve 
kapıları aramağa koyuldular. 

Zemin katında yatan müslü -
man esirler birer ikişer canlanıp 
kalkıyordu. Herkese yeni bir gay
ret gelmişti. Günlerdenberi bin 
türlü işkence ve ıztırab içinde 
ve yarı ölü bir halde yaşıyan e
sirler, dindaşlarının şatoya hakim 
olduklarını görünce daha çok se
vinerek birbirlerine aayana da -
yana şatodan dışarıya çıkınağa 

başladılar. 

Mücahidler şatonun zemin ka
tını araştınrloen, yeraltında bir 

Kalay 
• • 

için iyi 
Bir Ecza 

ishak Bu Eczadan Elr 
Kısmını Bir Eczac.ya 

Sattı mı? 

N 
eş'et isminde bır zatın atöl· 
yesinde çalıştığı sırada, a
tölyeden bir miktar ecza 

ile bazı aletleri çalarak, bunları 

Peşembe pazarında madeni ecza 
fabrikası sahibi Alber Zaraya sa
tan İshekın muhakemesine dün 
Sultanahmed ikinci sulh cezada 
başlandı. 

Dün dinlenen şahidlerden Alek
sandr, hadiseyi şöyle &nlattı: 

•- İshak benim arkadaşımdır. 
Bir gün kendisile konuşuyorduk 

İshak patronu Neş'etin kalay işin· 
de çok değerli olduğunu tecrübe 
ile sabit olan bir ecza keşfetti -
ğinden bahsetmişti. 

Birkaç gün sonra, bir makineyi 
tamir etmek için Zaranın atölye
sine gitmiştim. Ben tamir işi ile 
meşgul iken İshak geldi ve bera
berinde getirdiği eczayı Albere 
verdi.• 

Aleksandr'dan sonra Alber Za
ra sorguya çekildi. Bıı şahid; A -
leksandr'ın hiliı.fı hakikat beyanat
ta bulunduğıınu söyledikten sonra 
sözüne şöyle devam etti: 

•- Gerçi, Aleksandr atölyemde 
çalışırken İshak geldL Fakat kat
iyyen bana bir şeyvermedi. İshak, 

fabrikamda çalışacağını söyle - 1 
mişti. O gün işe bıışlıyacağı günu 
tesbit etmek için gelmişti. Ken -
disile bu ciheti konuştuk.• 
Bazı şahidlerin de sorguya çe

kilmesi için duruşma bıışka bir 
güne bırakıldı. 

--<>-

Bir Ev Daha Yıkıldı 
Edirnekapıda Çakır sokağında 

11 numaralı eski ve ahşab boş bir 
ev dün ani olarak yıkılmıştır. Ev
de kimse bulunmadığından insan-

1 ca zayiat olmamıştır. 

sebebden ayni semtte oturan İsmet 
adında bir kadını diıvdüğünden 

mahkemeye verilmiştir. * Arab cami!nde Antalya am
ban şubesinde bekçi Osnıan oğlu 
Mevlud ikinci kat balkonundan 
yere düşerek başın<ial' ydralan -
mıştır. * Fenerde Yıldırım caddesinde 
sütçü Hıristonun dükkanından 

yangın çıkmış ise de sirayetine 
meydan verilmeden sôndürülmüş
tür. 

* Bebekde Dereboyu sokağında 
bir yapıda çalışan Andon oğlu Ya
ni adında biri ayni yr•·de çalışan 
Alinin 10 lirl\sır.ı ça~dı;~•ndan adli
yeyeverilm·şfü. 

kapak bulmuşlardı. Muharibler 
den birkaçı taşa sarılarak kapa -
ğı açtılar. 

İşte bir küçük taş merdiven. 
Arab mücahidleri ilkönce bura

sını büyük bir mahzen sanmışlar
dı. 

Belki de Fernando ve arkadaş
ları buraya saklanmışlordı. 

Fakat, nıerdivenden içeriıre 

meş'ale yakarak girdikleri zaman 
yeraltında kazılmış derin ve uzun 
bir yol ile karşılaştılar. 

Selime haber verdil 0 r. 
Selim hala üst katta baygın ~·a

tan genç kadını ayıltmağa çalışı
yordu. 

Mücahidlerden biri: 
- Yeraltında gizli bir yol bul

duk. Ne yapalım, Seyyid?. 

Diye sorunca, Selım şaşırdı: 

- Yola bakın, dedi, hangı is
tikamete doğru gidiyor?, 

Mücalrnl cevab \•erili; 

• 
1 s 
Bize 

Yanbakatı 
Var mı ? 

iki Fethiler Kafaları 
Çekince Polise Karşı 

Geldiler 

Bakırk~y 
Suiistimali 
Suçlular dün Adliyeye 

Teslim Edildiler 
Belediye muhasebe müdürlüğil 

tarafından yapılan tahkikatla mey
dana çıkarılan suiistimal; !etki -
katı nihayet bulmuştur. Bunun ü
zerine, Bakırköy Belediye tahak
kuk başmemuru Salih ve tahak -
kuk memuru Osmana ı~ten el çek
tirilmişti. Suçlular; dün Adliyeye 
verilmişlerdir. 

Diğer taraftan Bakırköy şube
sindeki tahkikatın büyültülme -
sine lüzum görülmüştür. Bu mü
nasebetle mezkür şubede elyevm 
murakıblar tahkikatla meşgul bu-
lunmaktadırlar. 

B 
ir kaç sene evvel tanışmış- _ ---·-__ 
!ardı. İkisinin de adı Fethi 

idi. Genç ve yakışıklı deliı- Gece Çalıyor 
kanlılardı. Birbirlerini pek çok 
seviyorlardı. İki genç sık sık gö-

rüşüyorlar ve boş zamanlarını da- Gu .. ndu .. z Satıyor 
ima beraber geçiriyorlar, gezip 
eğleniyorlardı ... 

Bundan on beş yirmi gün evvel, ' 
bir akşam. iki dost g<'ne buluştu
lar. Büyük Fethi, küçük Fethiye; 

- Bu gece biraz atalım, dedi. 
Küçük Fethi arkadıışının tekli· 

fini kabul etti. 
İki arkadaş bir meyhanenin ka

pısından içeriye girdiler. Ta geç 
vakitlere kadar içtiler. Kafalar 
iyice tütsülendikte sonra meyba • 
neden sallana sallana Çtktılar ve 
karanlık bir sokağa daldılar. Bir 
a•a, karşıdan kendilerine doğru 

iki gölgenin geldiğini gördüler. 
İki sarhoşun kabadayılık damar -
!arı tuttu ve her ikis; de birden 
bağırmağa başladılar. 

- Hey ... Bize yan bakan var 
mı? .. Bize kafa tutanın kafasını 

patlatırız ha!. .. 
Fakat biraz sonra kendilerine 

yaklaşan iki gölgenin zabıta me
murları olduğunu anlayınca, de
likanlılar tabanları yağlayıp kaç

1 
. Dün, emniyet ıkinci şubt. üçiın-ı 
cü kısım memurları, cür'etkir bir 

' hırsızı suç üstünde yakalamışlar· ! 

mağa başladılar. 

Polisler onları takib ettiler, fa
kat yakalamağa muvaffak olama· 
dılar .. 

Aradan bir saat geçtikten sonra 
iki polis Adem isminde bir zatın 
kahvesine girerler ve biraz evvel 
kendilerinden kaçaniki sarhoşu da 
orada görürler. Delikanlıları mer
keze götürmek üzere dışarıya çı

karırlar. 

Kahvenin önünde, karakola git
tikten sonra sonlarının iyi olmı
yacağını, mahkemelerde sürüne
ceklerini anlıyan Fethiler, polis -
le re yal varmağa başladılar: 

- Rica ederim ağabey. bizi yak
mayın! .. 

- Yazık olur bize ... 
- Çoluk çocuk sahibiyiz; onlara 

merhamet edin! 

dır. Hadise şiiy le olmuştur: 
Kazlıçeşmede mensucat limited 

şirketinde 20 gündenberi hergün 
birer top ipekli kumıış çalınmakta 
idi. Fakat. bunun kimm tarafın -

dan ve nasıl çalındığı bir türlü 
belli olmamakta idi. Fabrika mü-
diriyeti, meseleyi kendi kendine 
halledeceğine kani olduğundan 

keyfiyetten zabıtayı haberdar et-
memiştir . Memurlar, dün, elinde 
bir top kumaşla karşdıa gezen bi
risini görünce vaziyetinden şüp

helenmişler ve kendisini müdiri
yete götürmüşlerdir. 

Y orgi isminde olan bu genç, 
mezkur fabrikadaki hırsızlıkları 

kenditinin yaptığını fabrikanın 

elektrikçisi olduğıınu, her gece çal
dığı ipeklileri mezarlıkta saklı -
yarak gündüz sattığım itiraf et
miştir. Yorglnin başkn hırsızlık -
!arı olup olmadığı tahkik edil -

- Bir cahillik yaptık amma, bin mektedir. 
defa pişman olduk. ============== 

Fakat bu sözlerle onları kandı- Nihayet iki sarhoş yakayı ele 
ramıyacaklarını anlıyıuı sarhoş- verdiler. adliyeye teslim edildiler. 
lar, birdenbire, polislerin önlerin- Dün Fethilerin muhakemesine 
den kaçtılar, caddenin karşı tara- asi.iye ikinci cezada bı.şlandı. Maz
fına geçtiler ve kendilerine doğru nunların her ikisi de suçlarını in
gelen polislere: kar ederek, polislere hakaret et-

- Yaklaşmayın. üz~rimize gel- mediklerini iddia ettiler. 
meyin, yakarız canınızı!. Evrak tetkik için iddıa maka -

Diye tehdid etmeğe ve küfürler 
savurarak, hakaret etmeğe baş

ladılar. 

- İşbiliye istikametine ue.o -
nıyor. 

-Yazık. Alçaklan kaçl!'( '· ı )e. • 
mek ki, burada askersiz otL.r' -~la

rınm sebebi bu imiş'. 

Selim genç kadının bıışucunda 
düşünürken birkaç mücahid da
ha geldi .. Ve hepsi birden. 

- Bize · müsaade et, Seyyid! 
Meş'alelerle bu gizli yola inece
ğiz. 

Selim itiraz etmedi. 

- Peki, dedi, fena olmaz. La -
kin, bu tehlikeli bir yoldu!'. Şım
dilik on ki~i girsin. Dif;er on kişi de 
yolun ağzında gözcü olarak kal· 
sın. 

Mücah:.:ıler gizli yolda tertibat 
alarak fasılalı gözcülerin tecessü
sü altında yola düzüldüler. Bura
sı hır insc..nın serbestçe yüriiye • 
bileceği şekılde kazılnıı~ bir yol
du. Yürüdükçe genişledıgine ba
kılıı sıı, bı. yol İşbilıyedcn kazıl • 

mına verildi ve duruşma nisanın 
yirmisine bırakıldı. 

M. HİCRET 

" 
mağa başlanarak, buraya gelinci
ye kadar daralm~tı. 

Acaba yeraltı yolu kalenin için
de mi nihayet buluyordu? Şüp -
hesiz ki, böyle olacaktı. Başka 

türlü düşünmek manasız olurdu. 
Fernandonun o güne kadar bu 

şatoda serbestçç nasıl ve neye gü
venerek oturduğu anlaşılınca, Se
lim, mücahidlerden üç yüzünü 
- Elhiıris'e bir mektub yazarak -
karargaha gönderdi. 

Şatonun etrafını ve içini saran 
yüz muharib şimdilik burasını mu
hafaza etmek için çoktu bile. An
cak bu işin sonu neriye varaca
ğını düşünen Selim: 

- Belki bir taraftan ani bir hü
cuma uğrarız. 

Endişesile ihtiyatlı hareket et
meğe mecbur olmuştu. 

O gün, bır m~ddet sonra, gizli 
yoldan giden gözcüler geri dön
düler; 

Dev 

Polonya - İngiltere 
Y-.: Ahmet! Ştikrü F.Sblıl 

Polonya Hariciye Vekili Beıı' 
İngiltere seyahati, Almanya ıı· 

rafından Çekoslovakya'ya kııı1 
yapılan darbeden evvel kararlı.' 
mıştı. Fakat bu ziyaretin kararlll 
tığı gündenberi Avrupa müva" 

nesi değişmiştiı. Almanya Çe!tol 
lovakya'yı parçalamış. Ve ÇI' 
olan Bohemya ve Muravya'yı i 
hak etmi§tir. Slovak olan k~ 

sözı;le müstakil olmuş. Fakat b~ 
kikatte Alınanya'nın himayesi " 
tına ah ımıştır. Rütenya da r.fı 
caristan'a ilhak edilmiştir. B~~ 
da.Q başka Almanya, Polonya'nı 
müttefiki olan Romanya ile keU 
diaine bu memleket üzerinde b' 

yük iktısadi nüfuz temin eden bÜ 
ticaret muahedesi imzaiamıştı1 

Ve Memel'i de Litvanya'dan ge~ 
almıştır. Bu taarruzun muvaff• 

lı:iyetli inkişafı, Polonya'nm .,ı· 
ziyetini zayıflatmıştır. Bilindit 
gibi, Polonya ile Almanya ara 
sındaki münasebetlerin nazıJll' 
19M muahedesidir. Bu muahedt 
nin imzasından evvel, Polo'!ya ili 
Almanya arasındaki münasebeti 
gergindi. Alınanya silfı.hlanıııa1 

ve orta Avrupa'd~ genişlerııel 
programını tatbik etmek için PO' 
lonya ile 1934 itilafını imzaladı· 
Ve bu cepheden emniyetini sağ· 
lamlaştırdıktan sonra, silahland' 
Ren nehrinin boylarını askerilef 
tirdi. Avusturya'yı ilhak ett (' · 

!'I koslovakya'yr parçaladı. Meme 
geri aldı. Ve Avrupa'da büyiık " 

kuvvet olarak belirdi. Bu progra· 
ıını tattik ederken Almanya, i~' 
devletin pasif yardıı.1ına güvcf>' 
miştir: Polonya'nm ve İtalya'ı:ın 

Orta Avrupa'da Alman genış!e' 
mesinin ergeç bu iki devletin ı-ı11· 

niyetini tehlikeye düşüreceği ırı>' 
lfundu. Fakat gerek Musolini ,., 

gerek Bek, oportünist siyaset ta' 

kib ederek günlerini geçirmı~ e 
çalıştılar. Nihayet şimdi o tehli~c 
ıgünü gelip çatmıştır. AlmanY8 

cenuba doğru bir adım atarsa, ktl; 

disine yardımcı olan İtalya'yı çı~· 
niyecek. Şarka doğru bir adım a· 
tarsa, 1934 senesindenberi ili'Jf 

halinde bulunduğu Polonvo.'yı ıc· 

peliyecek. Almanya, herhalde ~.nı 

dilik İtalya ile bir mesele çıkar· 
roak istemiyor. Fakat Poıcaya ,ıe 
hesaplaşmak istediğine c' 0lfı.ll'l c· 

decek bazı emareler görülmüstiJI· 
ıAimanya, Polonya'daki ekallıyct

ler hakkında yakın alaka göotcr• 

miye başladı. Dançig şelır;'lin va· 
ziyetini aykırı buluyor. Polon)'8 

yı bu vazyet telaşa düşi.ırmü~tiil· 

Esasen orta Avrupadaki Ab1aıt 
genişlemesi ve bilhassa Alman:·a· 

nın Karadenize çıkmak için attıA1 

adım İngiltere'y i de teliışo düşüt' 

düğünden İngiliz hük(ımet., Po· 
lonya'ya bazı tekliflerde bu!t.n • 

muştur. İlk teklif, Alrrianya'ya 
karşı müşterek bir deklarasyon· 

du. Polonya bunu kafi görmedi· 

ğinden reddetti. İngiltere yeni 

baştan teklif yapmayı düşünür • 
ken, Alınanya, İngiltere ile elbir· 

llği yapmamak için Polonya')'' 
tazyik etmeğe başladı. Bu tazyik 

neticesinde PolClllya'nın Alman· 
ya'ya teslim olacağından korka!I 

İngiliz'ler, müzakereler devam et• 
tiği müddetçe mer'i olmak üzere 

Polonya'ya teminat vermişlerdir· 
İşte bu şartlar altındadır ki Polon· 

ya Hariciye Vekili Bek Londra'Y1 

ziyaret etmiştir. 
İngiltere'nin Polonya ve bu a· 

rada diğer şarki Avrupa devletle· 

rine teminat vermek için pek ileri 

gitmiye hazır olduğu anlaşılmak• 
tadır. İngiltere Başvekili Çember· 

layn'in Avam kamarasındakı be
yanatından sonra artık buna şüp• 
he yoktur. 

~"""""'~~=-----~~ 
iRTİHAL 

Bahrıye tekaüdlerinden bin baŞ1 

Servet ölmüştür. Cenaze"1 8/4/939 

kak 80 numaralı hanes 

ır 

1 50" 

kal• 



GiJnün Meselesi: 

ZOhrevt Hastalıklafla 
Mücadeleyi Artırmalı 
Fren g il il eri n Nisbeti Çok 
Azalmışbr, Bunda Ahlaki 
Zabıtanın Tesiri Olmuştur 

B lr maharririmb ctila .. 
.U. faciaaile karp kar
pya ıelmiftir. 

Divıuayolwuta lıw (s.hllat 
•ibeM) -vardır. Banıda her 
llevl zührevi lıHt•bklana -
ZI, ıalitebariz hatlarla "Ve talı • 
lııalas, muklar, crafilderle ııı.
terilmektedir. Buraya ciriP de 
İll:l8Jıbiımız.ın h~iyct ta
rafından iframemlze lmUa 
>'oktu. 
~e buradan, dün, bir çift 

ıencin ağlıyarak çıktıfuıı ıı>
ren muJıarririmb, kendileriııl 

takib etmiştir. 
Ba çiftler bir kadm J.utaJık. 

lan mliteh_..ımn Jı:Jiniifne 
Iİnııifelrdi. Muharririaıh de 
içeriye cirmit ve erJı:elıle ıtö • 
rilfmiittür. Ba ımç adam ni
tanlwınm •frmcill• oldağnını 
IÖylerJıen Adeta 8iJıyııcak ci
blydi. 

Bu fadanm yftrekler para • 
lıyan tarım şudur: Genr kız, bu 
illete inen konmllf. Babau 
frengili imi" tecrld etnıl§ler • 
nıit anıma mel'un milırob za 
"Vall.ıcağızın temiz sinesine gir· 
mlş. tahribata b•şlamıt 

Delikanlı, nişanlı göüle bak· 
tığı kızla evlenmek niyetinde
Evlenmek için ise 11hhat ra • 
poru lWm. Kendi kendini a
teşe atmağa razı oha da kim 
bu raporu verebilir?. 

Bw benzer aile faci•hn, 
her ctia göriilen işitilen nk'• 
lar ur asına girmiştir. 

Batıra ıelen ilk sual pdm: 

- Peki, zührevi haı••••k'.._ 
la mile.dele eclilml)'or mn?. 

Bililtlıı! 8.ı.lıat ve lçthıuıl 
Muavenet VelıiJeti, mllnbriz 
Oun•h lmparatorluiımun 

(sılı.bat mildiriyeti -umiye.. 
ııhMlen) mlidev-ver içtimai i

fetlerle uğraşa uiraJa ı.tlytik 
ppta feliketleriıı önilnii al • 
mıştır. Lakin kifi deiildir. 

Miieadeleyi kav-vetlendlnnek 
lizımdır. 

Tapa.tan f"Ue ıelen lıöylti
leri, İatanbnl cilıi Sdılıat mil • 
:ıesi olan yerleri gelip gönnele 
t"fVilı; etmek ve buramu Jı:eD. 
dilerine göstererek tenvir et
mek Jizımdır. Bu -vuifeyi fren. 
ci ile mücadele tqltilitmm -
-ve aeve yapaeajına emhıls. Di
ğer taraftan zabıtai alılildye 

kadrolanı11 da tem etmeliyiz. 
Nllfua kanununa göre, ahlild 
zabıta, (öldürmek) değil (km

tamıaJı:) e'811 ilzerlııe çalıpnak
tadır. Y ainız lstanbnlda, her 
ı;ene yakalanıp tedaviye aevke
dilen hastalıklı umumi kadın· 
ların miktan beş binden aşağı 
değildir. Bu kadınlar arasınd:ı 
icrayi san'at maJı:sadile Anado
luya kaçanlar da çoktur. 

BU DA BiR MESELE: 

Berberlerin Pazar 
Tatilleri Ne Olacak? 
Berberler cemiyeti, bu ayın 

11 inde yeniden idare heyeti ııe
çlını yapacaktır. Nlznmnameye 

göre, bu intibabm bir ay aonra ay· 
111 tarilıde yapılması icab etmekte
dir. Cemiyet, berber it'!" esnafının 
Wlt mübrem bazı ihtiyaçlarını te
ıni.ı:ı için faaliyete geçmek kararını 
•ldığı bir ııınıda ife yeni bir idare 
heyeti ile başlamağı münasib gör

llıiiştür. Bir ay evvel yapılacalı o
lan oeçimin mahiyeti budur. Lü

ZUnı görülürse nizamnamede de 
bazı tadilat yapılacaktır. Berber
leri işgal eden mühim meseleler
den jilet rekabeti ve pazar taüli 
lfi de görüşülecektir. 

Bilhassa mağaza sahibı olan 
berberler, pazar tatilinden mem
nun değillerdir. İş giıç sahibi a· 
damların tıraş olmak için - ekse

riya - bir pazardan ba§ka müsaid 
Vakitleri olmadığı tecrube ile sa
b.Ltir. Halbuki pazar gilna her • 
berter tatil olduğuna göre tıraş 
olmak ihtiyacında olar. birisi, ya 

jilete baş vuracak, yabud da cu· 
martesi günü öğleden sonra ber
bere gidecektir. Bu yüzden, CU· 

martesi günü öğleden onsra bazı 
berberlere tehacüm vaki olmak • 
tadır. Olmazsa, eczanelerin yap -
tığı pazar günleri (nCi>Ptçi berber) 
usülu ihdası düşünülmektedir. 

Mektebliler 
Arasında Spor 

Temasları 
Yarın, hususi talimatnamesine 

tevfikan mektebliler arasında res· 
men spor temasları yapılacaktır. 
Yannki müsabakalar, futbol, vo
leybol olmak uz en ikiye ayn! -
mıştır. 

FUTBOL MÜSABAKALARI 

Taksim stamyomunda 14 de baş
Jıyacaktır. İlk maç, Kabataş - Ti
caret, İkincı maç: Iş-ık • Şişli Te
rakki, üçüncü maç: Yüce ülkü -

ZORBALAR 
SALTANATI 

No. 123 

- Ümmeti Muhammed'i koru -
ıacak kalrn:-·ı mı?. Dağdan bir 
alay haydud geldi. önüne geleni 
lı:ırar dunır_ 

Nihayet; yeniçeriler fırsatı ka
çırmadı. Derhal dokuzuncu bö • 
lükte toplandılar ve evvele~ ver· 
diki ri lıaran talbike geçliler •• 
Ahar · · ı ıçıne adamlar salarak si • 
liihlanınaga koyuldular._ 

Softalar; dın elden gittl Bir a
lay haydud elinde kaldık diye • 
feryad ediyorlardı. 

Ahali de §Öyle bağınyordıı · 
9ld - EhU ırz evluinden çıkamaz 

u. Malunıa, canımız haydud • 

Yazan: M. Saml KARAYEL 

ların elinde Jı:aldı.. 

Yeniçeriler de: 
- Ocak, din ve devletin bına • 

mdır.. Sekbanlar da kim oluyor· 
muş ... Din ve devleti himaye ve 
vikaya gerektir... Dı babam! ... 
Ha, din ve ct,vletln etten kaleleri .. 

Hall<, softalar, ulema, yeniçeri 
bir olmuştu. Herkes evlerine .Jı:o. 

şuyor, silahlanıyordu. Silahını ka
pan Etmeydaııında toplanıyordu. 
Ortalık hercümerc olmuştu. 
Yeniçeri ağası Mustafa ağa; vu

kuatı önlemek için harekete geç
ti. Fakat; doknzunc:u bölükte ka· 
rargab kuran yeniçeri serdengeç-

·.. u 
'" . ~ . , 

Şoförlerin İstedikleri 

Ş 
oförler cemiyeti murahhas
ları valiyi ziyaret ederek 
lıan temennilerde bultm • 

dalar. Biz, İstanbul şoförlerinin 
ba sefer valiye söyledikleri derd· 
lerlni yıllardanberi dinleriz. Yıl· 
lardaııberi devam eden mesele 
demek. Jıalledilmemiş mesele dc
mel.tir. Şoförlerin bu arz1d11rı 

makul ve kabul edilebilecek gibi 
iıle, derhal yerine getirilmelidir • 

Yok, kabal edllemiyecek nevi
den f97Jene, en lıat'i ve kestirme 
red cevabı verilmelidir. Bu suret
le, toförler ıle, flUyet dinllyen 
m•kamı ...... &zlbltiiden ve tbnid
den Jı:mtnlurlar. eerı- itile cll· 
dle uinfar. 

İ!<tt.aaus, 1ı8t8n vata•d-.Jara 
miimlriln olu Jıer nevi kolaylık· 
Jar 7aptJmalıdır. JlllmJı:tin olmı· 

7aıılar lıalılmula da en kat'l eevab 
-verilmelidir. Dfier bir tabirle, iş
ler drllııc:emede bınlıılmamalı, 

.ldarei -·••hatplıJı:, vlıdetmek, 

tbnW -vermek yollan hınkılma -
bdır. 

BUB.BAN CEVAD 

Eti bankın 
Çimento 
Fabrikası 

ıYeni Fabrika Kurulacağı 
için Eskilerin Satın 

Alınmasından Vazgeçildi 
Çimento fiatlarının indirilmesi 

işi ile ehemnuyetle meşgul olan 
hük\ımet geçenlerde bu hususta 
tedbirler alırken; hususi serma • 
yeler tarafındaır işletilen çimento 
fabrikalarının da satın alınmasını 

kararlaştırmıştı! .. 
Öğrendiğimize göre bu karar 

şimdılik geri kalmıştır! .. 
Çünkü cEtibank., keşfedilen 

zengin bir maden sah:ısmda yeni 
ve büyük çimento fabrikalan kur· 
mağl kararlaştırmıştır. 

Bu çok mühim yeni maden is
tihsal olunacak cham çimento taşu 
memleket dahilindeki ihtiyacı kar
şıladıktan maada; rakibslz olarak 
da bütiln Avrupaya lhrac oluna
bilecektir. 

Bu sebeble; husust çimento fab
r!kalannın satın alınmasına 1ü -
zum kalmamıştır. 

Fabrikalar faaliyete geçtikten 
sonra da çimento fiatlan ehem -

• ~4- f i c·nrcttP UCUZltyacaktır! •. 

~ ... .1. .. ı..... 1ı::ıcleri arasındadır. 

İkinci maç 15,10, üçüncü maç da 
16,10 dadır. 

VOLEYBOL MAÇLARI 
Maçlar, Kabataş lisesi voleybol 

sahasında yapılacaktır. 

İlk maç Boğaziçi · Vefa, ikinci 
maç İstiklal - Yüce ülkü, üçüncü 
maç Darüşşafaka - Ticaret, dör<in· 
cü maç da Pertevniyal • Galata
saray liseleri arasındadır. 

Taksim stad•ndaki maçlarda dü
huliye 10, balkon 25 kuruştur. O
kul maçlannda davetiye verilmi
yecektir. 

tileri, Ağakapısına bir alay yeni
çeri göndererek zavallı Mustafa 
ağayı katlettiler ve öliisünü mey
danda .sürükl,edilet. 

Yeniçeri 'l$asın~n katli ile büs
bütün isyan bayrağını açanlar i

§Jn çığrından çıktığını görünce 
bağırtılarının tonunu değiştirdiler. 

- :lstemezük!. Dağdan gelip pa
di§Bh hal'eden, zorla mührü hü
mayunu alıp veziriazam olan he
rifi istemezüJt ! . 

Cesaret ve cür' etkar lıkları u
tan yeniçeriler ellerinde balta ve 
palalar bağırıyorlardı. 

-:- Ulemayı, ocaklıyı kaldırmalı, 
fıkarayı ayak altına aldırmak is
tiyorlar. Bundan sonra bize ya

ıamak ne lazım?. Hem niçin kork
malıyız? Elhamdülilliilı bizler, A
lemdar zorbaları yanındaki bir 

avuç hayta güruhundan kat, kat 
ziyadeyiz .. Anlarla başa çıkamu 
mıyız?. Biz bunlara muslümanlı-
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Kazanç Vergisi Tarh 
İşi Nihayete Erdi 

Hukuk 
Fakültesi 
imtihanları 

Mükelleflere Verginin Mikdarı 
Bildirildi Vergi Hazirandan 

İtibaren Tahsil Edilecek 

Ossümizan Ve Tahsil 
Müddetinin İndirilmesi 

Meseleleri 
İmtihanları mayıs sonunda baş

lıyacalrtır. İmtihanların bilhassa 
!>ııkuk fakültesinde çok ilin ya -
pılacağı. anlaşılmaktadır. Y eni Kazanç vergisi umıım1 1 

yoklama ve tarhıyat işi bü-
tün tubelerde nihayete er- I 

mi§tir. 
Şimdi, mükellefine tebligat ya

pılarak vergilerinin mlktan bil • 
dirlimektedir. İtiraz edenlerlfı ev
rakı da komisyonlarda tetkilı o • 
lunmalıtadır. Hazirandan itibaren 
bu ırergı1erin ı.hsiline başlanılıı
caJı:tır. 

Diğer taraftan hayvanlar vergi
si kayıd muamelesine de her ta
rafta 1 nlsanda başlanılmıştır. 

Muamele, önümüzdeki haftalar
da bitirilecektir. Hayvanlar, bele
diye teşkilatı olan yerlerde Bele-

Hukuklu 
Talebe 
Arasında 

Hukuk ilmini Yayma 
Cemiyeti Bir 

Müsabaka Açtı 
Hukuk ilmini yayma cemiyeti, 

hukuklu talebe arasında bir mü
sabaka açmıştır. Müsabaka müd
deti 1/4/939 dan 1/1/940 a kadar 
devam edecektir. MüsJbakaya iş

tirak edecek talebe şu üç dersten 
etiıd hazırlıyacaktır.: 

1) Esasiye hukuku, 
2) Ceza hukuku, 
3) DevleUer hususi hukuku. 
Bir musabık isterse her üç mev-

zudan da müsabakaya iştirak ede
bilir. Bu mevzuların her birinde 
birincilik kazanana 50 lira para 
mükafatı verilecektir. İkinciden 
beşinciye kadar olanlara da bir 
(en iyi eser vücude getiren) mü
kMatı verilecektir. Bu müsabaka· 
ya iştirak için, Türk ve hukuklu 
olmak kilidir. Müsabıklann ade· 
di, hayli kabarık olacağı zannedil· 
mektedir. 

diyeler tarafından, köylerde de 
muhtarlar tarafından kaydolucı • 
maktadırlar. 

Nakil vasıtası olarak kullanılan 
hayvanlar, kazanç -vergisine tibi 
olduklarından bunların kayıdlan 

esnasında sahibleri tarafından 

haber verilerek kayıdlarma işaret 
konmaktadır. 

Kayıd olunan hayvanların sahil> 
Ierine birer ilmühaber verilmek
tedir. Bütün hayvanlann kaydo
lunup olunmadığı hakkında ayınJ 
25 inde umumi bir yoklamaya bat-J 
!anacaktır. 

Kayıdsız hayvanlar hakkında 
kaçak muamelesi yapılacaktır. 

Avrupada 
Türk 

Rakıları 
Fransa ve lngiltere ile 

Hukuk talebesinin en fazla mağ
duriyetlerine sebeb iddia edilen 
llsaümizan usulü bu sene de ca
rlidr. Geçen sene bilhassa hukuk 
fakültesi talebesinin bu yüzden 
bu sene de büyük mikyasta müş
lrillAt çekmemeleri için talebe, de
kanlık nezdinde tetebbüslerde bu· 
lunacaktır. Gelecek &<!ne hukuk 
fakültesinin eskisi gibi üç seneye 
indirileceği etrafında bir rıv ayet 
varsa da Rektörlük ademi malu· 
mat byan etmiştir. Talebe birliği 
teşkil edildlAJ takdirde, hukuk 
fakültesinin imtihan tekilleri, de
vam mecburiyeti ve tahsil müd -
delinin üç eeneye indirilmesi et
rabnda Vekilet nezdinde te§eb
büslerde bulunulacaktır, 

İzmirde 
Tabancalı 
Bir Deli 

Şimal Memleketlerinde Evvelce Bakırköy hastanesin • 

lçkilerimize Rag"bet de bir müddet tedavı edilmiş olan 
İzmir maliye tahsil memurlann • 

Artıyor dan Sakızlı Kemal İzmire gittik-
İnhisarlar idaresinin likör ve ten sonra, asabi raha!~ızlğıının ye

emsali gibi az alkollü içkilerin niden artması üzerine bir hadise 
satışı; A vrupanın şimal memle- çıkarmıştır. Kemal t<-darik ettiği 
ketlerinde gündengüne artmakta· bir tabanca ile Karataş orta okulu 
dır. hademesi Salih oğlu Hasanı ya • 

Eski inhisarlar umum müdürü raladıktan sonra evine gitmiştir. 

Milhat Yene) Londra seyahatin- Hadıseyi haber alan zabıta Hasa
den dönerken şimal memleketle- nın evine gittikleri zaman, pusu
rine de uğramış ve buraya yapı • da duran Hasan bu sefer de taban
lan ihracatın fazlalaştınlması için cası ile zabıtayı tehdid etmiştir. 

bazı anlaşmalar akdetmiştir. Bunun üzerine zabıta evi muha· 
İsveç ve Norveçle Danimarka- sara altına almağa vr komşu ev 

ya bu sene. yapılan ihracat geçen halkını tahliyeye mecbur kalmış
seneye nazaran iki misli fazladır. tır. 

Geçen ay zarfında Danimarkaya Kemalin Karataş orta okulunda 
gönderilen şarab partisinden son- okuyan V ahld isminde 14 yapnda 
ra da bugünlerde İsveçe yeniden bir oğlu vardır. Çocuğun tramvay 
büyük bir likör ve içki partisi da- altında kalacağını vehmeden deli 
ha gönderilmiştir. onu mektebe gitmekten menet • 

·Diğer taraftan Fransa ve İngil· mlştir. Bunun üzerine koın§Ular 
terede Türk crakl> larına karp çocuğun hademe vasıtasile mek· 
gösterilen rağbe't eartmaJı:tadır. tebe götilrülilp getirılmeaini tek· 

Tah İnhisarın lüks ralı:ıl:ınndan, aon lif etmişler, Kemal bu telı:llfi ka-
rana zamanlarda ecnebi phsiyetler hu· bul etmiştir. Hademe geçen gün 

G•d k aust siparişler de vermi§lerdir. çocuğu almağa geldiği zaman, Ke-
l ece mal hiçbir fl!Y söylemeden taban-

lrak'ın Büyük Matemi 

S 
ııdibad paktı azasından o
lan doet ve komşu Irak dev· 
Jetinin genç Kralı birinci 

Gaal, feci lılr otomobil kaza•• ne
ticesinde vefat etti. 

KOlllfll dnletin derin ve acı te
es•ilriine lftlrak ederiz. Şimdi, 

lralı tahtma henlbı dört yaşında 
bnllDUID merlı- birinci Gazi'nhl 
oihı Faysal, ilıinci Faysal ismile 
geçtL 

lralı pıırlimentosu toplandı. Ni
yalıet -llslııl intibah etti. 

Dost meaıleketiıı tam bir süldln 
lçiııde teraJı:lıi ve tenli yolunda 
U~meslııi istemekten başka bir 
temmnimh yoktur. Anadolu a • 
ja•ınm da tebliği veçhile, dOBt 
memleJı:etı. matemine, Türkiye 
en ııanıimi hislerile iftirak etmek· 
tedlr. 

1raJı:ta, niyalıet meeliainin icla
resindeJı:i yeni başlıyacak devrin, 
lın genç devlet için hayırlı olma· 
IUDI temenni ederiz. 

Sadibad paktına dahil memle
ketler llıırtclye Nazırluı bu ayın 
ııonralanııda Talmında toplana -
caJı:Jardır. Kon,.,yin bu yeni gl>
riİ§JDelerhıde Saclibad palıtı dev· 
letleri arHmclalri doııtlulı ve hai· 
lılıtm bir bt daha Jı:nvvet bula • 
cağına fliphe yoktur. 
Dilnyanın bu karışık anlannda 

mevcad dostlaJı:Jarı, bağlazı kuv· 
vetlendirmek en iyi şeydir. Bir 

, sulh içinde yapmak ve memle -
ketlerini imar etmekten batka bir 
gayeleri olmıyan Sadiıhlld paktı 

devletleri şarkta, sarsılmaz bir 
kuvvet topluluğu halindedir. 

REŞAD FEYZİ 

Adaların 
Suyu 

Adalara su vermek için beledi
ye ile Denizbank arasındaki gö • 
rüşmeler bitmiştir. Denlzbank 
her gün Adalara beheri üç yüz to • 
au taşıyacak iki tank tahsis ede
cektir. Su işi için Adada tesisat 
yapilacak, su tankların yanaşacağ• 
bir iskele kıuulacaktır. Adalıla

ra suyun kaç kuruşa veril~egı 

sonradan tesbit edilecektir. 

~ 

Gıla•••ra) hJann Aile 
7Jyafed 

Galataaaraylıliirm senelik aile 
yemeği 8 nlaaıı cumartesi akşamı 
Tokatllyan aalonlarmda verile • 
cektir. 

Davetiyeler Oalatasıı.ray spot 
kulübü lokalinden alılırılmalı ve 
masalar da evvelden tutulm~lı • 
dır. 

Hey'etı•mı•z Da~akaMezonlanSenelik casını çekerek, hademeyi üç ye-
Kongresi rlnden yaralamıştır. ı-------------

Tahrandaki muhteşem düğüne Evi saran zabıta suç • 
Darüşşafaka mezunları kuru • 

l•tirak edecek olan heyetimiz ou lunun ölü olarak yakalan • 
.,, • mundan: 
zevattan mürekkep ola(!aktır: ması için müddei ınnumi -

Kurumumuzun senelili kongre Hariciye Vekili Şükrü Sarac • ilkten müsaade istemişse de bu 
toplantısında ekseriyet hasıl ola- ı b reddedilm" ı· Ak oğlu, Meclis reis vekili Refet Ca- ta e ış ır. şama doğ-
madığından 8/4/939 cumartesi saat l" k k k K nıtez, General Kazım Urbay, Ha- ru po ıs apıyı ırara • emali ye-
15 de Eminönü Halkt>vinde tekrar riciye umumi katib muavini Nebil, nl bir cinayet yapmasına meydan 

hususi kalem müdürü Abdullah 1 _t0_P_1_•n_ı_ıa_c,_ak_tı_r_. ---·----ı bırakmadan yakalaıru~tır. Kemal 
Zeki, elçilik ba katibi Receb Yaz- gidecektir. Ayın onunda hareket yakalandıktan sonra şıınları söy -
gandan. edecek olan heyetin takib edece- lemiştir: 

Bir askeri müfrezemizden ma· ği yol: Musul, Kerkük ve Hanik - Ben İngilız Kraiının akraba-
ada yedi tayyaremiz de Tahrana yolile Tahrandır. sıyıın, bana bir şey yapamazsınız. 

ğlmızı, yeniçeriliğimizi anlatma -
Jıyız ... 

Dokuzuncu bölük kışlasında bir 
kaç odabaşı toplanarak isyanın 

karargahı umumi.sini teşkil et • 
mişlerdi. 

Bütün bu gürültüler hükmünil 
alıruş yürürken Alemdar Mustafa 
Paşa .k-y lei kadir alayından son
ra Babıaliye dönmüş, harem tara
fına geçerek cümbüşe dalmıştı. 

Tarihler, Alemdar'ın harem ta
rafında !çel meselesile uğraştığını 
yazıyorlarsa da bilikis Kamertiib, 
ve gözdeleri tarafından etrafı alı
narak ıaz ve aöz ilemine dal.ınış
tı. Saz alemi o derece coşkun idi 
ki, dışarıda vaki gürültülerden 
tamamile bihaberdi. 

Hafid Efendi; isyanın başladı· 

ğını haber alır almaz faaliyete geç
mişti. Derhal dokuzunou bölük 
kışlasına adamlarını göndermiş, 

odabaşıları teıvik ve tergibe baş
lamıştı.. 

Hafıd Efendi; derhal kahyası -
nı çağırarak: 

- Kahya; işlerimiz yolunda is
yan başladı. Şimdi Kamertiib'a 
bir haber isal etmek .liizım ... Sıkı 
bir talimat verelim ... Çünkü; ga· 
leyan birdenbire husul bulduğu 
için tertibden haberi yok kızın ... 
Alemdar Paşayı dizginlemek ve 
istediğimiz şekilde harekete sevk 
için Kamertab'a direktif vermek 
icab eder ... Fakat, vakit geç ve 
gece, nasıl yapsak da bir haber yol· 
Jasak ... 

KAJıya, düşündü. Aklına biçimli 
bir kurnazlık gelmişti. Çok geç
meden üzüntülü bir halde duran 
efendisini ferahlandırıcı fU söz -
leri söyledi 

- Efendimiz, gayet basit. Şiın
di ramazandır, muhakkak ki A
lemdar yatınamıstır. Sahuru bek· 
liyordur ... Kilerden en nadide ye
meklerden tir ikisini bir tabla do
natarak Babıaliye yollarız. Leyle! 

-• 
Kadir münasebetile P;ışa Efendi· 
mize bir cemile olmak üzere sa -
hurluk takdim ederiz. Bu meyan
da yazacağımız bir kağıdla Ka • 
mertab"ı işden ve tertibden haber
dar kılarız. 

Dedi. Kahyanın bu sözleri Ha· 
fid Efendinin yüzünü güldürmüş
tü. Çok yginde ve münasib bir 
tertibdi. LAkln mektubu Kamer· 
tAb'a kim verecekti? Sordu: 

- Güzel.. Teşekkilr ederim ... 
Fakat, mektubu Kamertab'a kim 
verecek!. 

- twıı efendimiz; af buyuru • 
nuz ... Zatı devletlerinizi biraz şa
§ll'mJŞ görüyorum. Metin olma • 
nızı tavsiye ederim .. Harem ağa
mız vasıtasile ... 

- Haa ... Unuttum du... Zaten, 
tabla ile de sen gideceksin ya!. 

- Evet; bendenizin gitmem la-
zım .•• 

- Tamam. Haydı durma bu işi 
bır an evvel becer bakalım .. 

(Devamı -var) 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

KASIMPAŞADA 
BEDBAHT BİR 

SOKAK 
Kaampaı·d•n btr okuyu.cumu.a 

«Kuwıpapmı,ın Bu) u.lc.t.-a.m.i~ 

Hocaahmed &okaj:ında.ki 01ua li
tımm 6n .kl&IDJ on b~• g-ündf"nbl'rf 

kapah bulıuıduiu lı in liimı tı
kaDllUI e &af~hr. Bu sokak ve 
elvan kolE:ada.a. D' ilkten oturul
mas bir hale &Tlı•dJllr. Bu &0kak· ı 
ta oturanlar Bıeyojlu kal' ma.ka:rn
bima miinıcaat ellll.r. ikı uç ı.;.,,ı 
seldJ. Faka& onlar da birkaç ka
palı ııetııar. Fakat ön tanım ka
pab olc!uimıu ıı6yHyerek ı.ı 7Ü•· 
11sı11 bırakarak çekUlp 1ıııuor. 
Şimdi PL.ilk evlerin !çerisinde 
taşhk!ara kadar 1aJ1)ma!ı.ıadır 

llaUl bau nlff •- lwıanbtm: 
daa lııUfadqe -bar lıa1ara!l 
Plııllklert IObia ılökmekledlrler. 
Kasım- blaııbalun bolll -

b&f)ı ve 8Q'oilmoaa I& dibinde 
balanan en lıalabalık -tl•nl•n 
blrlc!lr. Ne 7uık !ı.1. bu oemle imar 
ell bir parça olsun dok•nnıafa te
nnzBI etmiyor. Halbuki ookak· 
lanmm onarmak l('ln tılraşhiı -
awı birle bir umanda. med•nl 
bir .. bir haline retırmek • t•dl
tımı. blaıılıalun bo en kalabalık 
semUnln neden bu kam r Uımal 
f"dlldlilne hay"'! ed!yonı•. Onlar 
da bu şehrin he-rlltrl d•fll ml-
4lrterh 
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1 Günün Siyasi Meselesi 1 

giltere Teahhüde 
Giriyor-mu? 

Varşova Ve Berlin: Birbirlerine Zıd Fikirler 
Yürütüyorlar Ve Vaziyet Alıyorlar 

Bek Londrada Ne Yapabilecek? 
lL 

onc.ra gitgide ehemıniye • 
ti artan bir faaliyete sahne 
oluyor. Şimdiye kadar or· 

ta Avrupa i.şlerine an<:ak ikinci 
derecede ehemmiyet verdiği &ÖY· 
lenen İngılterenin ıu son aylar· 
da Avrupannı bu kısmında olup 
biten \'e daha da olacak i.şlere a· 
likası günden güne artıyor. 

Bek geçenlerde Berline de ça• 
ğırılımış ve yeni bir anlaşma için 
göruşmek arzusu gösterılmıştL 

Leh Harciiye Nazırı bu davet ka
bul etmemıştir. Bek Londraya ça· 
ıtmldığı içın oraya gıdiyor. 

Yeni ~ei~n Avrupa gazetele • 
rindeki tafsilat gözden geçirilir • 
ken anlaşılıyor ki Leh ve Alman 
munasebalı bundan sonra dıizel· 

mesi lhtımallerı pek .uzak olan 
bir hale gırmıştır. 

1 Meraklı Şeyler 1 

llltinbr BiR TİCAllET 

Ş 
Uphesla p:içaYra Ucaretldlr. Pa· 

ria ookal<larmdan her elin l,IH 

bin kilo -""' ı.plamr, Seaedo 
•3U50,000 kilo. 

Parlsle p-vra .., Ufld parplan 
llcarell ~•P&D 180 licu.r vardır. Pa
çavneılara rellnce: 

501 erkek, 5000 kıulınclaD lbareUlr. 
Bunlar her sabah apartımanların lı..apc .. 
lannclald çöp lenekelerlnl lr.arıııtırır -
lar, paçavraluı, kifıd parçalarını &• 

lırJac. ba Ucaret aymlııde 10,0ot k1tl 
reı:lnlr. 

sfGAJlA VE TAPKAX sfGAJlASI 

BolanclaWar en ook yaprak slı"arasl 
içerler. Adam batma ae.nede vuati ar
fiyal ne dlr. 

l,ile ve detlrmenler dl7anncla eün• 
de Z J'&Prak ılıarası Ye 5 ı.tcara lçlltr. 
Almanyada 1 :raprak Ye 1 O adi sil'ara, 
klçikada ! yaprak ve U adi ılı:na: 
A.merlkacla ! yaprak O ıuli slpra.... 

Fransızlar yaprak &~arasana pek 
pok lçmnler. İnhisar idaresi ıeçen ..,_ 
ne SOO mll:ron yaprak ılcarası ve JI 
milJar adi •icara salmıııiır. 80 ılıa· 

ral'& mukabil 1 yaprak ılcan.11-

HAYVANLARIN iAŞESf 

Parls haıvanat bahçesinde l,ltt cins 
h&J'V&D vardır. Bunların '150 si kuştur. 

Bu hayv&nları beslemek lçln seıı,.de 
170,000 kilo ol, 80,000 kilo el, 38.000 
kilo darı, 20,000 kilo patates, 20.000 ki
lo şa.lıam. ha.vur, 10,000 kilo salata, 
lihnJ. yaprafı ve ıel>ze. 2,000 kilo el· 
ma. armut, üzüm, 1,000 kllo portaka.t. 
303 sandık muz. J,000 kilo kuru mey
va. 5,000 kllo balık, karides, midye ve 
l.strldye, 7.0ot kilo ekmek. z.ooo kilo 
kepek, 5.000 litre ıül. 7 - 8,000 kilo 
taze yumurta. 1.000 kilo tetel, baJ, 
bisküvi, ıaıı.. aarfolunmakladır. 
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1 Yazan· REŞAD FEYZi ] 

dar enteresan olan hayatının eD 

mahrem noktalarına kadar vlkı.I 
olmak, onun hususiyetlerine gir
mekle de mılmkün değildir. Bu me
raklı kadın hayatını bilmek, dun· 
yanın en güzel romanını yazmak 
için bir mev..:u hazlnesıdir. Fal<J.~ 

bu hazineyi keifedebilecek bah· 
tiyar nerede?. 

Bakiye hanımefendiyi tanırım.. 
Size, şunu itiraf edey;m ki, onuP 
asıl ismi, Bakiye hanımefendi de· 
ğlldir. Fakat, takdir edersiniz k~ 
doğru ismini ifşa etmeğe hakkım t 
yok .. ·Bakiye. y! ben koydum. Sd lcı 
müstear isim hatırıma şöyle gel· •ı· 
di. Düşündüm. Bu kadın: Ölünci· ~ 

ye kadar kadın ve genç kalacak- in 
Şair Baki kadar heyecanlı bir ki' t' 

dın .. Onun için ona bu ismi tak • 
dım .. 

Geçen gün bir arkadaşın evlnd• 
ona tesadüf etmiştim. Salonun 
bir köşesinde Bakiye Hanıme{eır 
di ile konuşuyordum. Az evvel, si
nema meraklısı ve meşin top de
lisi bir delikanlı bugün artık yer 
yüzünde a~kın bulunmadığını id· 
dia etm~t: .. 

Salonda herkes pokere dalmıt' 
kcn, biz. Bakiye hanımefendi i)e 

başbaşa kamlıştık. Bu fırsattan iJ" 
tifade ederek, delikınlının az e<1· 
velki iddıa !arını mevzuıı bahset· C 

Her iki taraf da birbiı-.nden kuş· 
kulanıyor. Avruparıın ortasında 

ve şarkında çıkan her yeni me • 
sele de Acaba Le'ııs:an ile Al • 
nıanyanın arası açılacak mı, açıl

mıya,·a k mı?. diye merak edıp sor
mak tabii olmuştur. 

Çekrıslovakyamn JI imanlar tarafı ndan işga!ı «zenne l'o!onya ve 
R01tıanyaya iltica Pden Çekoslt> vakyalı Rumen ve Potonyalılar 

D&.\'YADA NE KADAR 

GAZETE VAR?. 
( Devatrıı 7 inci sayfada) 

ı- ------" 
I!M ı1t•~: 

Daha geçen aylara kada: Le
hıstan Hariciye Nazırının besle -
diği büyiık bır tasavvur vardı: 
Baltık denızinden Karadeniz~ ka-

da: olan sahadaki irili ufaklı dev· 
letıerın bir •bitaraf• zıimre teşkil 
ederek Almanyaya karşı durma
ları ve Almanya ile Rusya ara • 
sında bir harp çıkarsa bu devlet
lerın bitaraf kalarak kendilerini 
korumaları düşünülüyordu. Le • 

Meselesi .. 

histan da bu zümrenin başında 

bulunacaktı. Fakat bugün Lehis· 
tanın endi~esi yukarıdan aşağıdan 

kendisinin çevrildiğidir. Birer su
retle Almanyanın nüfuz ve tesiri 
altında bulunacak olan devletle
rin komşusu olan Lehistan ica • 
bında kendini müdafaa çarelerini 
düşünüyor. 

Diğer taraftan Lehistanda bır 

En çok razetesl olan memleket Al
manyadır. Berllnde ve büyük t~hlrlt>r .. 
de ç~~an ıazeteJerln aayvn 3,953 tür. 

En az razetesl olan da İngilteredir. 
%55._ A.merikada 1.9t2, Fran!ılada 1,500, 
isvlerede 501, Danhnarkada da 272 ra· 
&ete ve rlsale vardır. 

i.viçr<de 8,000 kl~b'• bir ruele I· 
oabel etmektedir. 

Sonra Danlmlarka rellr. 17,000 klşl-
7e bir, Almaıı7acla 18.700 kişiye bir 
p.zele dU...r. 

Alman akalliyetf vardır. Bu yüz- AMERİKA.DA KEDİ BOLLUGU 
den de ikı tarafın münasebatı ger· ı-------------

aklye hanımcrı'ndi!.. Onu 
Şişlide tanımıyan var mıdır? 
Herkes tanır .. Güzel, alımlı 

dınlaşan bir ıştiha ve hırs mabu· 
desi halindedir. 

Zengin kadın .. Parası, neş'esl ve 
sıhhati -var. Böyle insan ihtiyar -
!ar mı?. 

ugoslavya ile İtalya ara • 
'ında bundan iki esen ev • 
ve! aktedilmiş olan anlaş

manın yıldönumunün gelmiş ol • 
masıdır. BU.tün Belgrad gazeteleri 
bü münasebetle hararetli neşri • 
yata girişmışler ve Roma ile Bel· 
grad arasındaki dostluktan !;ah • 
ıetmi.şlerdır. Mesela Samuprava 
grzetesi şöyle diyor: 

Yugoslavya ile İtalya arasında· 
.d dostluk Adriyatik sahillerinde 
ko-~u olan bu iki memleketin 
menfaali için siyasi ve iktısadi sa
hada kalmış olmaktadır. Ayni za· 
manda Tuna havzasında ve Bal· 
kanlarda da sükt'.ın ve terakki için 
bir Amil olmaktadır. 

Belgradlı gnetentn bu yazı • 
ıından sonra bir de Landvart Is· 
mlndeki iktısadi Alman gazete • 
sinin de şöyle bir yazısını huliisa 
etmek lazımdır: 

Slovakya mü.stakil bir devlet ol· 
1u. Bunun herhalde Yugoslav • 
yanın dahili ıslahatında müessir 
bir keyfiyet olduğu şüphesizdir. 

Yugınlavya Kralı ikinci Piyer 

Yakın bir istikbal mühim değ! • 
şiklikler gösterecektir. Yugoslav· 
yadaki Hırvatların, Slovenlerin 
muhtariyet emelleri varclır. On· 

(Devamı 7 inct sayfada) 

. 

ginleşmiştir. Fakat Berlin ile Var
şovanın arası gitgide açılmasında 
yalnız sebeb olarak bunlar göste
rilmiyor. Daha başka noktalar a· 
ramak lazım geliyor. 

Şöyle kt: Almanya şimdiye ka· 
dar yani şu son bir senedir orta 
Avrupada gittikçe nüfuzunu art
tırdı. Yayıldıkça yayıldı. Hele Çek
lerin memleketi Almanyanın •hi
maye. sine alındıktan sonra bu 
yayılmanın daha nerelere kadar 
varacağı endişesi her tarafta baş
gösterdi. Lehistanın vaziyeti ise 
Almanyanın bundan sonrası için 
beslediği emellerinin birer haki
kat olmasına miıni teşkil ediyor. 
O halde Almanyanın istediğı Le
histanın müzaheretini temin et· 
mek kabil olmazsa hiç olmazsa 
onun bitaraf kalmasını elde et· 

mektir. Eğer istikbalde Avrupada 
bir harb çıkarsa Lehistan bitaraf 
kalırsa Almanyanın işi kolaylaş -
mış olur diye düşünülüyor. Bu 
takdirde ise Lehistanın kuvvetli 
olması hiç istenir birşey değildir. 
Berlinin dedğinden çıkmıyacak bir 
Lehistan lazım geliyor. Çeko-310-
vakyanın taksimi üzerine Lehis • 

(Devamı 7 !nM 11<1yfada) 

F•hrettin K~rim, gülerek, sözü şakaya boğdu: 
- Galiba yine acısı içine çökmüş ki, bu sızıy. 

la apartıManlıır .n lakırdısını ediy12rsun. 
Ve o: 

- Yo .. yoo .. Hiç acı duymadım. 
y 

Son Ltallsllklero nazaran Amerika
da 120,000,000 kedi var<lır. Yalnu 
Nevyorkta b~lunan kedılerln cayuı 

7,000,000 dur. 

EN UZUN BOYLU ADA)l 

Mısırda, Said MabmuJ ,;il"ıl afth bir 
adam vardır. Boya,.1J1kt.ı Ct"çinlr. Dir
etin naı.;ıJsa, blr evln dı1ını bfJ)'J.rken 
iskeleden dli1er. O c-üudı~n sonra lıo~·u. 

müU:madi3·en uzanuy.a ba.-,lar. ! met· 
ro 95 'Ul11tlml buiur. 

Zavallı adam! Cat1'Ama" oha·. }"a

tacak yer de bulaoı.u.. ~llı.ı.yet, kfn
dinl doktorların eline bıro1.1ur. 

Kral Maje.'-ıte Faru!l, bu n.vı.lhoın 

haline acır. llaatahatıclct'ln t.irınde ~e
davl alına ahnmasuu, rna .. rarıuın da 
hazineden wrllmt.~tnl trade eder. 

Bastatıane mudurtl, Said Mahmud 
Gazi için 3 metro bo7unda bir ulak 
hazırlabr, 

Müte-madlyen boyu a:ınyan adam tfm· 
dl hususi bir odada 7atıyor, hlzme -
tındo iki haslabalacı var. Krala dua 
edip duru7or. 

Anadolu Sigorta Şirketi idare 
.Meclisi Rf'isliği 

Anadolu Anonim Türk sigorta 
şirketinin yeni idare meclisi dün 
içtima etmi.ş ve idare meclisi re
isliğine emekli General Şefik Tur· 
san'ı intihab etmiştir. 

bir kadındır. Bilhassa onda, yı:..> 

moda olan cinsi cazibenin bulun
duğu bir darbı mesel halinde söy
lenir, durur. Harikulfıde güzel, ye
şil gözleri vardır. Yüzıinün inc:e, 
manalı hatları. kalkık, soluyan bu
run delikleri, nemli ve kalınca du
dakları.. Sivrice çenesi,. 

Bakiye hanımefendi.. Şişli mu
hitinin ralonlArında olur olmaz 
genç kızlara taş çıkartan bir ha
nımefcnd idir. Yaşı, kendi ifadP 
sile yıllardanberı 30 dur Fakat, 
hakikat böyle değildir. Onun yaşı 
36 dır. Fakat, bilhasse on, on beş 
yıl evvel, ne ele avuca sığmaz bor 
mahluk imiş .. Bütün Şişlinin es • 
kileri bilir. O, anlı, şanlı bir ha
nımefendidir. Gençliği, Kleopatra 
kadar meraklı, heyecanlı ve hatta 
zalimce geçmiştir. Az gen~in ca
nını mı yakmıstı?. Az yuva mı 
bozmuştu? Az zengin;n servetini 
mi mahvetmem işti' 

Şişlinin eski kibarl•nna soru • 
nuz.. Size, Bakiye hanımefendinin 
menkibelerlnl anlatırlıır. Bir ef
sane kahramanının destanı gibi .. 

Fakat. onu, şimdi artık ihtiyar
lamış, çökmüş zannetmeyiniz. As· 
la, hayır! O gittikçe daha çok ka· 

Bilakis o, salonların, toplantı • 
!arın, çayların dalma en şık tuva
letleri altında parlıyan ebedi yıl· 
dızıdır. Onu, böyle bir mecliste 
gördüğünüz vakit. emin olunuz ki j 
bütün o kadın ve gene kız kala -
balığı içinde, ilk evvel nazarı dik· 
katinizl çekecek olan, bizzat Ba -
kiye hanımefendidir. Giyinmesini 
fevkalade iyi bilir. 

Muhterem hanımefendinin ha· 
yatı şaşaalı bir •Ömı il nuranur. 
dur. Harıcden bakışı pek esrarlı ı 
ve mahrem bir his uyandırmaz. 

Dul ve zengin bir kadının, daima 
genç olmak hırsını besliyen bir 
kadının nasıl bir hayat sürdüğünü 
tahmin eder gibi olursunuz. Hal
buki, aldanırsınız .. O, çok zekidir. 
Hususiyetlerinin daima gizli kal· 
masını ister. Ve buna da muvaffak 
olur. Asıl onun hayatnnn bir iç 

.yüzü fardır ki, hakikaten merak 
edilmeğe değer. Bu hayatın hika· 
yesini dinleseniz, blnbır gece ma· 
salı okuyor gibi, gö7.lerlnizl bir 
lahza kırpmadan, nef~s almadan, 
saatlerce dikkat kesil •rsinlz .. 

_ Bakiye Hanımefendinin, bu ka· 

A 
doyumsuz güzel kadının üzerine birden atıldı ve 
onu yanaklarından öptü. 

Güçlü, azgın atılışla yanaklarının ısırılarak Ö· 
püldüğünü duyan kadın hemencecik: 

- Ah.. ne oluyor? 
Derken, ötekiler hep birden gülüşüyorlardı: 
- Belli, bellı_ Acısı söy1etiyor! 

------• No. 123 ---1-Yazan: ETEM İZZET BENİCE -------· 

Diye uyandı: 

- Ne yapıyorsun Fazıl?. 

Sen misin. GÜNAYDIN 

tik yataklarını ve odalarını ayırdıklan gecenin 
ıabahı idL Fazıl •mirli, rüyalı, arad1 bir kesilen, 
çırpıntılı bir gece geçirdikten sonra tanyı>ri ağa· 
rırken uyandı, yataktan fırladı, gözkapakları şiş 

şıştı. Kafası kurşun doldurulmlli gibi ağırlll§IIl.l§tı. 

Kendı kcndisıne soylendL 

- Ayrı yatmak da boş şey! 
Daha iyi olacağıma daha kötü oldum. 
Hiç uyuyamadım. 
Kof•nı yerıııılcn kalkmıyor! 

,.,. ı~lı içlı duştinüyorclu: 

E\' 1crmemck varmış ilkinden amma. yapa· 
aındılc. 

Acaba Güney uyu)abıldi mı? 
!~ ns.z r hat edebil:yor mu? 

Ve kendi kendisine bu soruların cevabını ve
rerek yatak odasından çıktı: 

- Sevgili karıcığım. O da uyuyamamıştır! 
Muhakkak ki, benden ayrı yattığına çok üzül-

müştür. ' 

Güneyin yattığı odanın kapısına geldiği vakit, 
elfn! kapının tokmağına attı, fakat, birden açama· 
dı, düşündü: 

- Acaba uykusunu aldı mı T 
Ya §imdi uyuyabildiyse? 
Belki de hiç uyuyr;namıştır!. 
Ve: 
- Ne olurs~ olsun karıcığım görmeden ede

mem! 

Dedi, içine birdenbire doi\an bir rhodgilm• 
duyguylıı: 

- Uyumuşsa bıle uyansın ne olacak'I Ben tle 

onun hastasıyım. O, bir saat, iki saat, üç saat uy· 
kusuz kalacak. Ben yaşadıkça artık uykusuzum. 

Diye kapıyı açtı. Güney, en yüksek bir re

sim artistinin elinden çıkmış öğme bir tablo gibi 
yatağın içinde uzanmıştı. Mışıl mışıl uyuyordu Fa· 

zıl ayaklarının ucuna basa basa onun başucuna ka

dar gitti İçinde ayaklanan bir aşk deprenmesi var
dı. Kalbi damarlarını çatlatacakQlış gibi atıyor, 

elleri, blcakları zangır zangı rittriyordu. Bu bir 

odadan çıkıp öteki odada uyuyan karısını görme

ğe giden bir kocanın gidişinden. dUl'U§Undan çok, 

geceleyin sevgi!is!nln odasına kaçak giren kara 

sevdalı bir aşığtl' durumunu andırıyordu. 

Boyle titreye titreye, kendinden geçe geçe 

genç kadını seyretti, sonra dayanamadı, hekimin 

koyd!ığu zincirkrdeıı ~anan bir hızla bu güzel. 

Korkuttun beni! .. 
DiyP., söylendi. Fazıl, sadece homurdanır glbt: 
- Günaydın. 

Dedi, yine bu çılgın öpüşlerini sürdürmek için 
genç kadının dudaklarını dudaklarına çekmek Is· 
tedl. Güney birden yatakda doğruldu. kendisine 
uzanan, dudaklarını dudaklarının içine alma&a ha· 
zırlanan bu başı itti: 

- Ne yapıyorsun delirdin mi1 
Doktor sordu: 

- Nıç!n delireyim? 

Güney birden sertelmlş, dikleşmlştlı 

..,. Doktorlar sana ne söylediler?, 
Fazıl, bir saniye düşündü, sonra: 
- Doktor .. doktor!. 

Ankara Radyosu ~ 
81!0tlıt 

17,30 Konuşma (inkılib tarihi ~rt· 
Jcrl - llalkevluden naklen), 

18,30 rrocram. 
18,35 nliızlk (X .. 'ell mtizık - Pi)• 
l!t f{ODU.'}nta.. 

19,15 Turk müziit (Fasıl he7•11l. 
Calanıar: llakkı llrrman, E.tret ~-

rl, IIasaıı Gur. Hamdi Toku. .uutl 
tlııer. 
Okuy~n: Celil Tokaes. 
ZO Alan.-. meleorvloJI baberlerl, ııl• 

raat bor, • ., (flal), 
20.15 Tiırk miiıltl. 

Çalanlar; Vecibe, E,ref Kadri. tie • 
mal Niyazi Se7huu. CeYdel Catla. 

Okuyanlar: Necmi Rlza Alusba ~• 
il.adile l\ofdlk. 

1- Nihavent pefre\'L 
t- İsınail D~klu - Nlhnenl ~üril* 

semai • Fer7adtle 7adeylcrken.. 
S- llacı Arif ll<yln - Nihavent p1" 

lu • Şarab lo K.:ııtenunde. 
4- Rahmi kyhı - NUıavenl prkl • 

Süzüp süxüpte eT meJ.·k.. 
i- Fahire Fersan • T.nım. 
G- NUıavent l&tlu • bo1ıo nedir b.

bl ahın. 
7- Nlhaveııl prlu • Bak1D17or çet• 

mi •b'ah. 
8- Refik Fenanın • Uwıeynl prkl • 

Bakqı blrl ... rck, 
9- Sad~Uln :; ·~J uak • Muh&TJtıf 

prkı - Batan r:Un kana bett:r.bor. 
10- Halk liırkıuil • A3 dotdt& bal· 

tnadı mı!. 

21 Memlekol eaal IQ'&n. 

Zl Konw,ma (Haftalık aper oenifl)o 
U,15 E ham, tabvllAI, lr.ambb'• • 

nukut bonaııı (flal). 
u.zs N.,.'ell 11lilklar • a. 
%1,30 Müzik (Senfonik pliltlar). 
ı2,30 (Melodiler - Pi), 
U Mu.zlk (C&zband • Pi). 
!J ,45 - H Son aJa111 babetlerl ye 

~arınkl proırram. 

YARIN 

13,33 '\liizlk (Sollsller - Pi.) 
14 l\.Iemlekeıt saat ayarı. aJam ,. • 

mett'oroloJt haberleri. 
14.10 Türk müzlil (Halk lilrkUlorl 

ve oyun 1.&a.vaları). 
!]atanlar: Hııt'.ıkı Derman, Efrel Kad· 

rl. Haaan Glir, Ha.mdl Toka7, 
Okuyan: Mahmud Karındat. 
14.40 - 15,30 Müzik (Cazband • Pi)• 

1357 Hicri 
Sefer 
17 I 

1355 Rumi 1 
Mart 

25 
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7 Nisnn CU!UA 

Vakitler Vautı Ezani 

--- ••· da. ·~· rf. 

Gil.ııet 5 34 10 54 

oıı. 12 16 5 37 

fkindl 15 55 9 16 

Aqam 18 40 12 40 

Yatlı 20 13 ı 34 
ıınaaı. 3 50 9 10 



1 Şehrin içinden Röportajlar 

Yavaş Yavaş Göçôp 
Giden San'atlar 

j__;ş;..._A_K _A_j 
YALANCI SENİ!. 

li - Düşün bir kere azizim-

Punlardan Biri de T esbihciliktir 

A Karım Adada, annesinin yır 
nında. Ben yalnızım... Dün 

gece, geç vakit eve geldim. Kapı

yı açtım, yukarı çıktım Sofada bi

ziın hizmetçi kızı görmiyeyiın mL. 

Tanıyorsun değil mi!. 18 inde, çıtı 

pıtı, minyon bir kız .• Köşe min • 

derine uzanmış, yatıyor. Doğrusu 

uyandırmağa kıyamadım. Ayak -

!arımın ucuna basarak odama git

tim. yattım. Sen, ben'.m yerimde 

olsaydın ne yapardın?. 

I? mliddet 
!Vvel yazdı
iıın bir ya_ 

,' b~e güzel 
atlara rağbet 
adıiından, e • 
'."iYet veril • 
kinden hah • 

ın11 bir t•• l" dl uru 
. bir •meslek. 
~e getirilme -
lçın hiç kim-

ttaa kendinde 
b cesaretini 

lnıadığını ya -

/'kıla ıtnlat • 
derd Yanmış-

mıl' f 

~~e bir türlil Şehrimizin tanınmıJ tesbihçilerine Atatürlcün 
e.ti ~enişliye- gör.derdiği bir te!ıifname 

1 
1 it ıçln ardından yanıp ya - üzere muhtelıf şekil ve cinslerde 
e;~•iıınız yalnız güzel san'atlar san'atkarane işlenmiş tesbihlerden 

1 . 1d~. Dahası vardır. Bugün, mıiteşekkil kolleksiyon tertib et-
e 1§ erı ve küçük san'atlar içinde mek merakında olan ve cidden de
lğ~avaş Yavaş göçüp gidenler. ğerli kolleksiyonlara malik bulu-
l etten düşenler, en kıymetli nan kıymet bilir scıı'at meraklı -
e Uvlarını kaybedenler ve zaman !arımız, zarafet ehillerimiz oldu
~tıkÇe bıisbütün ortadan kay - ğunu biliriz. Fakat ekseriyet ol • 
up, bılı ardlarından düşündü- mayıp ancak bir cazlık• dan ibaret 

ti k, •ah•. çektirecek Türk san- olan bu zevk ve san'at ehilleri tes-ı 
1arı vardır. bihçiliği sönüp gitmekten kurta-
§le meraksızlık, kıymet bilmez- ramazdı ve kurtaramamıştır. 1 

k lakaıdlık, ehemmyet vermez- Bu işlerle uğraşan tanınmış bir 
tii Ve binnetice hımayesizlik yü- dükkancı ile konuştum. Muhata

. lldeıı günd.en güne kaybolan el bımbazı sorgulara cevablar vere
ı :e küçuk st.n'atlarımızdan biri: rek işin acıkh vaziyetini anlat -

ihçilik... mağa başladı. Önce kendisinde bir 
._ t

1
vet tesbihcilik artık son gün- durgunluk göze çarpıyordu. Adeta 

'Ct ıı. 
'1 1 değılse de son senelerini ya- konuşmak ve söylemek istemiyor 
b:~r denilebilir ve bu hiç de mü- gibi bir hali vardı. SJnraları bu 

h olmaz. hali değişerek, gitgide coşarak, ta-
leGeçen gün, sahaflar çar~sından şarak, derdleri deprenerek derd 
lı:üÇ~rken, bir tesbihçi dükkanının yanmağa koyuldu. 
li Ç\il( Vitrininde gözüme ilişen bir San'atkar anlatıyor: 
ı~'~• ağızlığını almak maksadile - Ah .. bayım keşke teşrif edip nn . . . 
t..b· lllrıp de bugünüı• en meşhur de derdlerimizi depreştırmesey -
cliıı Uıçılerile görüşüp kendilerini diniz... San'atımızın neresinden 
bu ~nıeseydim, bugün benim de bahsedelim size? Elle tutulur ta- , 
lıtk &kikaten guzel ve ince san'at tarafı kalmadı ki.. İşte şurad.~ topu 
bu kın~a hiçbir fikrinı olmıyacak topu iki san'atkar kaldık; bırçok 
bt Baıı atın göçüp gittığinden biha- sıra işi, piyasa malı tesbih yapan-
~ kalacaktım. !ar var. Fakat bilh~a tesbihçilik 

ltlt~ınleketimizde gerek iyi san- sahasında san'at eseri yapacak, in
'Yıı. •ne yapılmış tesbih, gerekse ce iş ortaya koyacak bu iki kişi -
to1ı: ı e~a(ta ağızlık meraklıları den başka kimse kalmadı. 
.... değildir. Bu cümleden olmak - Piyas adasatılan renk renk a-

OKKABAZLARIN 
SIRLARI 

Kaybolan Kadın Hilesinde 
Tutuldu? Nasıl 

'eı-cıe llııe 1ct dü§meye b~ 
t a, llar.dalya ve a,,.. 
ı:ıftde oturan kız 

lllıolııverıyordu 

lr zamanlar elçaltukluta, 
hokltabazbkl arile yalım 

illi Pııris halkını değil, blltila 
llh:n h n,. ' · ııyrette bırakan Dııvid 
'aıı h t ıı11ıı b a D'alarıru neşrediyor. Bu-

di ,~1 kısıınıaruu aynen nakle-

8ü. Kaybolan Kadın 
un arz b 

ille eli. F um u numarayı yap-

• 
Galeride, seyfrcllef' cmısında O• 

turan kız cevab veriyordu: 
- Buradayım. möıyöl ... 

vilcudde ve çehreleri birlblrlne 
benziyen iki kız veya kadın la -
zımdı. Bunu bulmakta müşküllta 
uğradım. 

•Bir gün, tesadüf yardım ettL 
Sokakta iki kız gördüm. Tam ara
dığım gibi ... Bütün cesaretimi top-

1 Yazan: Beeai Suay 1 
ltzlık ve tesbihleri klmler yapar. 

- Bu işin üç büyük tüccan var-ı 
• -ı dır. Bunlar ucuz ve harcı a em o- , Veli - Senin gibi yapardım. 

- Yalancı! ... lan iptidai maddeleri haricden . u- ı 
cuz ve külliyetli miktarda getı -
rirler. Sonra onları bu hakikati iyi 1 _s_E_R_ç_E_'L_ı:R_._ARA __ s_IN_D_A:_· 

Birinci serçe - Bir saattenberl 
bu hayvanın kuyruğu üzerinde 

oturuyorsun. Bir şey mi bekliyor
sun? ... 

İkinci serçe - Evet, öyle yeme-
ğ . '? 
ımı .... 

MÜV AZENEYİ TEMİN İÇİN: 

kötü biraz kavramış olan, evlerin
de veya şurda hurda çalı.,<an işçi
lere çok ucuz işçilikle, mesela bir 
tesbihe 8 kuruş işçilik vermek su
retile yaptırırlar. Bu bir san'at -
kara. ne temin eder! Bunun için 
biz bu türlü işçiliğe el uzatn:ııyo~uı,I 
işte böyle dükkanımızın koşesın
de zevk ehillerin! ve san'at se- ·------------
vcrleri bekliyoruz. Fakat bu vazi
yet de çok acıklıdır; işte ... 

San'atkar elini çckır.ecesine at
tı. İçinden bir beş kucuşluk \ıkar
dı: 

- Sabahtanberı y3ptı!j1IT' a!ış ve
riş! ... Bu hal böyle gunlerce de -
vam edebilir. Düşüniın halimizL. 

Nüfus müdürü - Blıyük bir ha
ta yapmışsınız. Vefiyat hanesine 

bir düzine kadar tevellüd ve izdi

vac kaydetmişsiniz. 

- Nüfus memuru - Muvazene
yi temın için yaptım? .•. 

BERNAR ŞAV'IN BİR SÖZÜ 
Şu camekanımda gördü{:ünüz tes- -----------
bih ve ağızlıkların hiç bırisi benim 
kendi elimden çıkmamıştır. Hepsi 
ucuz mal ve adi işlerdir. Fildişi, 
kehribar, amber gibi şeylerden tes
bih yapar da satarsak eh .. Birkaç 
kuruş kalır. Fakat on liraya. yirmi. 
otuz liraya tesbih, ağızlık ve saire 
alacak kim kaldı. Zengın olmak 

(Devamı 7 inci sayfada) 

Bernav Şav, Edgar Valsın öldü

ğü zaman, henüz basılmamış kırk 

zabıta romanı bıraktığını işitince: 

- Fena muharrirler daima çok 
yazarlar ..• 

Demiş. Ve biraz sonra ilave et
mış: 

- Hoş iyıleri de öyle ya ... 

VoOOaır 
Geçülf11C<e 
Birbirlerile 

Ana 

r 

Buluşan 
Kız 

Il nglllz gazetıelertnde şöyle ı 
hakiki bir hikayenin taf -

sili.tı vardır. Amerikanın Fila • 
delfiya şehrinde Doris isminde do
kuz yaşlarında bir kızcağız bun
dan senelerce evvel annesile ba
bası arasında acı acı bir takım 
sözler geçtiğini duyunca mütees
sir olmuş, hele annesinin evi bı
rakarak gittiğini de görünce büs
bütün ıztırabı artmı~tır. Kadın 

bir daha evine dönmemiştir. Ba
basile yalnız kalarak büyüyen 
Doris nihayet genç bir kız olarak 
kendi yaşında bir delikanlıyı sev
miştir. 

Robert ismındeki bu delikanlı· 
yı kızın babası beğenmemiş, kızı

nın ona varmasına razı olmamıştır. 
Ve: 

- Sen benim lnt!hab edece • 
ğim kocaya varacaksın!. 

Dl e tazyik etmiştir. 

Bunun üzerine Doriıı babasın -
dan ayrılmış, hastabakıcı olmak 
üzere Filidelfiyadan kalkarak 
Nevyorka gitmiştir. Fakat genç 
kız çok çalışkan olduğu için daha 
başka işlere de girmiş, çok para 
ka.zanmağ1a başlamıştır. Bundan 
sonra sevdiği delikanlı Robert ile 

buluşarak evlenmişler, pek mes
ud bir hayat sürmeğe başlamış -
lardır. Aradan seneler geçmiş, ka
rı koca Amerikada seyahata çık
mışlar, Teksasda mükellef bir o
tele inmişler, orada bir Fransız 
kadınile tanışmışlardır. Yaşlı o
lan bu Fransız kadını Amerikalı 
bir kadınla beraber seyahat etti
ğini söylemiş ve onları birbirile 
tanıştırmak istemiştir. 

Fakat Doriıı t.ir müddet sonra 
aksaçlı bir Amerikalı kadınla kar
şı karşıya gelince bu yaşlı kadının 

(Devam• 1 hıci 111111/a.da) 

5- SOK TELGBAJ' 71ClSAN tm 

En Cazüb ve 
ira'li:Do 8C§lkoş O a ır 

ZARAH LEANDER 

cKadmlar hapishanesi, Habanera, Magda tıe 

mavi tilki. fi!im!erinde alkışladığımız ıevimli yıl
dız Jarah Leaııder bugünün en cazib, en sevilen 
ve herkes tarafından her yerde aranan bir artisti 
olmuştur. 

teri titreten tatlı balc1flan ı:ardır. 
Zarah lsveçlidir. Fakat Gretıı Garl>oya ben.ze

m.ek istemez. 
Resmimiz Zanın'ın en aon fillmlerinden lr.-mi 

bitirdikten sonra gezm.eğe giderken ıılınmıı gii.ıel 
bir pozudur. Zarah'ın insanı teshir eden bir çehresi, kalb-

• 
ınsan Kasabı 

Vaydmanla Arkadaşı Hükümden 
Sonra Ne Yaptılar? 

W ersay cinayet mahkemesi, 
on dördüncü celsesinde şu 
kararı tebliğ etmiştir: 

cVaydman ve Milyon, umumi 
bir meydanda kafanızın kesilme
sine karar verlldLı 

Geçen cuma gecesi saat on ikide 
hakimin dudaklarından dökülen 
bu kelimeler, dinleyicileri derin 
bir sevinç içinde bırakmıştır. 

Vaydman, karan işitince sarsıl
mış, düşecek gibi olmuştur. Fakat, 
Milyon. sanki üç ay hapse mahkum 
oluyormut gibi kayıdsız görün -
müştür. 

fmıın kasabı Vaydman 

iskambil 
Oynayabilirsiniz! 

Gece yarısına doğru cinsan ka
sab,lan· Sen Plyer hapishanesine 

naklolunmuşlar. İlk evvel elbise- ı 
!eri soyulmuş, idam mahkümlarına 

mahsus gömlek ve pan talon giy -
dirilmiş. Sonra ayaklarına kalın 

bir zincir vurulmuş ve gardiyan

larla iskambil oynanıalanna mü
saade olunmuştur. 

Vaydman, vaktile Landro'nun 
işgal ettiği 3 numaralı höcereye 
konulmuştur. Milyon da l numa· 
ralı höcereye ... 

Vaydman höcereye girince: 

- Oh! demiş, nihayet o iki ser
seri ile bir arada yatmaktan kur
tuldum. 

Çünkü evvelce bulunduğu oda
da iki mahküm varını;. 

Vaydman, gardiyanlarla iskam• 
bil oynamak için verilen müsaa -
deden istifade etmemi§. okumak 
için birkaç Iritab !stemif. 

Mllyon'a gelince: Höcereslne gi
rince babasına rnektub ya.zmak 
için kAğıd ve kalem istemiş. Vayd
man ve bilhassa metresi Kolet a
leyhinde söylenmeğe başlamış ve 
bilhassa : 

- Alçak karı! Yalanlarile mah
vime sebeb oldu!_ demiştir. 

Milyon, cezasının tahfif! ilmi • 
dile temyiz istiduıııı fmplamı• 

Vaydman ise: 

- Ne Unum varT ... 
Cevablle ıoeddetmiftlr. 

Jan Blanın Vaziyeti 
Mahk(Unlara paraca yardımda 

bulunan ve bu itibarla yirmi ay
hapse mahkum edilen Jan blln 
bu tehlikeli vaz;yetten kendini bu 
suretle kurtardığına ııevinmlşttr. 

Yalnız mahkeme masrafı ile A 
rnerikalı dansözün ailesine 120.000 
frank tazminat vermek mecburiye
ti canını çok sıkmıştır. Çünkü onun 
güzel dansözün katlinde bir a!A
kası yoksa da kanun, tazminatın 

cllrüm ortaklarından hail vakti 
(Devamı T irıd •illa.da) 
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Başı ağrıdan 
çatlıyacak gibi 

T-SON TJı.:LG&AF - 7 NİSAN ıtıt 

Yavaş Yavaş Göçüp 
Giden Sanatlar 

(5 inci sayfadan devam) 
para etmez bu işin kıymetini bil
mek liizım. San'at gündengüne ö
lüyor ... 

- Niçin ölüyor? 

nasıl olsa böyle sürüklenip gide • 
ceğiz bari onlar açlığa mahktlm 
olmasın ... 
Diğer bir usta sözüne şöyle de

vam etti: 

GRiPiN 
Vücudunuzda ağrı, sancı, sızı 

k:trgınlık. ürperme hisseder 
etmez hemen bir kaşe 

GRiPiN 
hemen 

Yav~er Sol Elinde Tuttuğu Evrak ~l::('A:l•)ti~I 
Yıgınını Cemal Paşaya Verdi E:~:::~::şa~~r.diş 

- Kıymetli mevaddı iptidaiye 
getiremiyoruz. Mesela fildişi, keh
ribar ve saire gibi.. Getirsek de 
satacak mahrecimiz yok. Hiç bir 
yere gönderemiyoruz. 

- Benim kendi oğlum olduk
ça yetişmiştir. Çarşıda koltuk -
çuluk yaptırıyorum. Çiinldi ancak 
bu suretle evimizin iaşesini temiı) 
edebiliyoruz. Biz öldük mü bu 
san'at da ölüb gideceh. .. 

alınız, rahatsızlığınız 

geçer. 

Paşa Emretti: Şurada 
Birer Aç, 

Dur, 
Oku 

Onları Bi,er ı:ı :CA :t•>D: '. 
- Kullandığınız mevaddı ipti -

daiye nelerdir? 
Bu sözüme Nuri usta cevab 

verdi: 
- Kehribar, som, Nakka, zer -

gerdan. fildişi, amber, ödağacı, 

güveydari, sandal, yılan ağacı, gül 
ağacı, Fethipaşa ağacı (Rodosta 
çıkar) harçın, kuka ve saire ... 

San'atkar duvarda asılı takdir
nameleri işaret ederek: 

- İşte kazandığım en büyük 
mükafatlar. Bu manevi kazancım
dan dolayı çok memnun ve müte
şekkirim doğrusu. 

Yaver sesini çıkarmadı, sakallı [ 
ıı:unı.andanı se!Amladı, odadan çık
tı, eşiği atlarken Paşa seslendi: 

- Gelirken İstanbul postasını 
da beraber getir... Dıin a«Şam 
bakınatnı§tunl. 

- Başüstüne efendim ..• 
Genç yüzbaşı iki dakika sonra 

elinde bir yığın evrakla ıckrar ku· 
lnandanın yanına girdi. Esas vazi
Yetini aldı, askerce anlattı: 

- Şeyh Numan Elkıtfi fürar et
miş Paşam... Çölde, bedeviler!n 
Yanındaymış, bir müfreze izi ü
zerinde hareket ediyormuş... An
zenin şimdilıik aşiret merkezi olan 
'I'elebyadda iki oğlunu ele geçir
rnişler .. Onlar burada, nezaretha
llede emri devletinize in1ıizardalar. 

- Şeyh kaçınış demek? 
- Öyle imiş paşam! 
- Oğullarını birazdan görece -

ğirn.. İstanbul postasını getirdin 
mi? 

Yaver sol elinde tuttuğu evrak 
Yığınını Cemal Paşaya uzattı: 

- Getir,:-im Paşam .. Fakat da
ha açmadmı. 

Kumandan parmağile kendi ma
sasının ucunu işaret etti, yavere 
Yer gösterdi: 

- Şurada dur, onları birer bi
rer aç, oku! 

- Başüstüne paşam! 

Genç yü~ba§ı hürmet duru.şile 
gösterilen noktada mevkıi aldı, 
Masanın kenarına yığdığı zarfla
rı birer birer açarak göz gezdir -
ıneğe, sonra huliisatan Paşaya bil
dirrneğe başladı: 

- Umumi karargahın istihba -
rat şubesi raporları paşam! 

- Bize dair mi? 
- Evet Paşam! 
- Yeni blrşeyler var mı? 
Yaver, üstüste iğnelenmiş bir 

Sii.rü kağıdı şimşek hızile gözden 
geçirdi, son yaprakta rasladığı bir 
bendi dikkatle okudu, cevab ver
di: 

- Bundan evvelki raporlarda 
bildirilen şayiaların tahakkuk et
tiği, General Tavshend'in kuman
dasında 34 bin kişilik yeni bir 
kolordunun Süveyşe ihraç edil • 
diği, iki Hindli süvari fırkası ile 
Peneob piyade fırkasının da mü
retteb yeri olan Filistine sevke -
dildikleri yazılıyor. Yalnız şura
da mühim bir nokta var. 
Yaslandığı koltukta kabadayı

ca bir tavırla yaveri dinliyen Ce
tnal Paşanın sakalı kıpırdadı: 

- Ne noktası o? 
- İngiliz istihbarat şubesinin 

en faal memurlarından miralay 
Lavrens Suriye topraklarına gir
llliş! 

No.97 

~ademki evlenmişti. Artık onu 
Yeniden o günlere sürüklemem~· 
liydi. Bir başkasına aid olan ka
dına mektub yazmak, onu bir an 

da olsa kocasından başka erkeğ". 
düşünmesine sebeb olacak wsı· 
leler icad etmemek lazımdı. 

Yılların biriktirdiği hadiseleri 
birkaç ay tasfiyeye kili gelmişti. 
Şimdi o, elindeki küçük hatıra 
def• rinde kırık bir hayatın masa
lını, kendi kendisini okuyordu. Bu 
masal burada bitmiş değildi. 

Defterin yazılı son yaprağı niha
yet ermiş, gözleri son satırlar Ü· 

- Mühim havadis bu mu? 

Yaver, kumandanın mühim -
semediği ve haddizatında en mü
him bir nokta olan bu bildirişe 
alay edişine sükutla karşılık ver
di, Cemal Paşa ayni kabadayı tav
rını muhafaza ede ede ve (r) lan 
çatlatarak cakalı bir dille ilive 
etti: 

l 
1 

ertesi günü darağacında alır ... De
vam et! 

Yaver yeni bir zarfı açtı, okudu, 
anlattı: 

- Sultanhisar gambotu Mar -
marada bir İngiliz tahtelbahirini 
batırmış, süvarisile mürettebatİ -
nı esir etmiş, donanma kuman -
danlığından nezarete bildirilen 
raporun sureti paşam!. 

Cemal Paşa homurdandı: - Bu çok meşhur tanılan İn -
giliz casusu Suriye topraklarına 
girmiş ha!. Öyle mi?. Hani o gün
ler ... Burada, şu Suriye toprak -
larında değil bir casus bir yaban· 
cı böcek bile barınamaz. Ben bu
rada iken bu topraklara ayak bas
mak cür'etini gösterecek Lavrens 
değil ya, kim olursa olsun, soluğu 

- Hele şükür Soşun bir iş gör
. müş demek, onu da geç, başka?. 

Yaver üçüncü bir zarf açtı: 
- Başkumandan vekili ve Har

biye Nazırı Enver Paşa hazretle· 
rinin birinci .ferikliğe terfiini bil
diren bir tezkere ... 

(Devamı var) 

İngiltere Taahhüde Giriyor mu? 
(4 iincü sayfadan devam) 

tanla Macaristan arasında müş -
terek hudud için bir zamanlar çok 
uğraşıldı. Altı ay evvel buna razı 
olmıyan Almanya şu son zaman
da bunu kabul etmiş oldu. Çünkü 
Almanya için artık Macaristan • 
dan çekinecek bir cihet kalmaıruş 
oldu. Onun için Macarların Leh
lilerle birlikte müşterek bir hu
duda sahih olmaları bundan son
ra Almanyanın önünde bir mani 
teşkil edecek değildir. 

Lehistan daima Rusya ile Al
manya arasında bitaraf kalmak 
istediğini söylüyor. Halbuki Al
manya Polonyanın Antikomintern 
pakta girmeyi kabul edecek olur
sa bitaraflıktan çıkmış ve Rusya 
aleyhine vaziyet almış olacak. 

Bu teklif Berlin ile Varşova a
rasında hararetli münakaşalara 
yol açtı. Bu münakaşalarda iki 
taraf arasındaki gerginliği daha 
ziyade gösteriyor. 

Almanya Hariciye Nezaretinin 
çıkardığı Korrespondenz'de neş -
redilen her yazı Berlinin takib et
tiği politikayı anlatmak itibarile 
Avrupa matbuat ve mehaflince 
daima manalı sayılıyor. Onun i
çin son günlerde Lehistan mesele
sine dair yazdığı yazı da ehem -
miyetle karşılanmıştır. 

Korrespondenz diyor ki: 934 de 
Mareşal Pilsüdski ile Hitler ara
sında kararla§tırılmış olan poli
tikanın artık bugün bazı Leh me
hafili tarafından bırakıldığını son 
zam.andaki hadiseler gösteriyor. 
Lehistanın mes'ul mehafili hiç 

şüphesiz Lehistanın coğrafi vazi
yetini gözönünden ayırıruyacak -
!ardır. Bu vaziyet şimdiye kadar 

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

diyordu. Mabadi hafızasındaydı. 

Bu akşam her göı üşünde ürper· 
diği defterile başbaşa kalmak, bu 
sefer kendisini kavuran ıztırab a

teşini büsbütün alevlendirmek, 
hazan acı, hazan mes'ud, sonra da 
çok karanlık geçen günlere dön

mek istemişti. İstanbula geldiği 

gündenberi defterinden bir düş

man gibi kaçmıştı. Onu masası -

nın bir gözüne fırlatmış, atmıştı. 

Bazan bir şeyi aramak icab ettiği 

zaman, eline değer değmez ürpe

riyor, sanki kendisini tekrar o ka
buslu günlere defterin sırtında si-

~ .. nüvere· 

Lehlilere hep Almanya ile ıyı 

komşu olmak lazım geldiğini gös
terdi. 

Bu yazıda nasıl bir tehdid ma· 
nası olduğu anlaşılıyor. Diğer ta
raftan Varşova mehafilinin fikir
lerine tercüman olan yarı resmf 

Dobri Viçzor gazetesi ise Alman 
Hariciye 11ezaretinln wısıtasına 

cevab verirken diyor ki: Lehis • 
tan şimdiye kadar Almanyanın 

takib ettiği emelleri görmüyor de
ğild\r. Avrupada müvazeneyi boz
mak için Almanya faaliyete ge -
çince Lehistan da dahili ve ha . 
rici kuvvetini göstermekten geri 
kalmamıştır. Lehistan bundan son· 

ra da ittifaklarına ve ade miteca· 
vüz misaklarına sadık kalmak is
ter. Hiçbir zümre ile beraber slı· 
rüklenmek arzusunda değildir. Fa

kat lazım oldukça harekete geçe
cektir. Yalnız başkalarını tahrik 
etmeyi de istemiyor. 

Acaba bütün bunlar maksada 
varmak için politika manevrası 

ıru dır, yoksa hakikaten Berlin ta· 

rafından V arşova üzerinde mü -
essir bir tazyik ve tehdid m: ya· 
pılmak isteniyor?. 

İnsan Kasabı 
(5 inci sayfadan ::!evam) 

müsaid olanlardan tahsilini em -
rettiği için bu ikıbete uğramış -
tır. 

Suçluların iki ümidleri var: 
Temyizin nakzı ve Cumhur reisi
nin idam cezasını küreğe tahvil 
etmesi ... 

ni tutuşuyor, gözünün önünde bir 
takım hayaller ve hadiseler bir -
birini koğalıyordu. 

Bu defa, eH değmeden, gözü i
lişmeden defteri karıştırmağı arzu 
etti. Evde yalnızdı. Hızmetçiden 

başka kimse yoktu. Kardeşi, ko
casile tekrar İstanbuldan uzaklaş
mış, giderken annesini de beraber 
götürmüştü. Babası da bir iş pe· 
şinde seyahatteydi. 

İşte, defterin bittiği yerden, 
sonraki hadiselerin, kafa tasma 
not edilmiş kısmı burada başlı

yor. 

Janet Parise dönmüştü. 
Hatırlıyordu ki. Meral ile evlen

me kararını verdiği aksam, daha 
Janete bunu bildirmeden o, has

talanmış, kendisini end~eye dü
şüren buhranlı birkaç gün geçir
mişti. Bu birkaç gün sonunda ya
taktan bitab kalkan Janet. eski 

Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

Nezle, Grip ve Romatizmaya 
karşı çok müessirdir. 

Yugoslavya 
Birliği 

Meselesi 
(4 iineü sayfadan devam) 

!arın bu emellerini yerine getir -
mek liizım olduğunu da kimse 
inkar edemez. Bu hadiseler yü
zünden Yugoslavyada zahire pi

yasası bozulmuştur. Yugoslav -
yanın ihraç ettiği zahirenin asıl bü

yük müşterileri Almanya ile İtal
yadır. 

. Bu Alman gazetesi sözüne niha
yet verirken bugün Yugoslavya -
nın zahire fiatları yüksek oldu -

ğunu, onun için bunların indiri
lerek Almanyaya satılmasını tav
siye etmektedir. 

İtalya Başvekilinin geçen gün 
söylediği nutukta Adriyatik denizi 
dolayısile geçen sözler Yugoslav 

mehafilinde iyi karşılanmıştır. 

Bundan çıkan mana İtalyanın Hır-

vat meselesine karışmıyacağı, bu
nu Yugoslavyanın danili bir işi o
larak teliıkki ettiğidir. 

Yıllar Geçince .• 
(5 inci sayfadan devam) 

kollarını açarak: 

- Kızım Doris sen burada mı
sın?. diye kendini kucakladığını 

görünce şaşırmıştır. Fakat çok 
geçmeden o da bu aksaçlı kadının 

kendi annesi olduğunu anlamış • 

tır. Annesi o zaman herşeyi söy
lemiştir: 

- Ben babandan ayrıld1m. Se
ni bıraktım. O zamandanberi on 
beş sene geçti. Başka bir kocaya 
vardım. İki çocuğum oldu. Onlar 
da büyüdü. Seni senelerdenberi 
aradım, bulamadım. Ben çok zen
gin bir kadınım. 

Ana ile kız bu suretle birbir -
!erini bulmuşlar, sonra ayrılmış
lar, o zamandanberi de on beş ay 
geçmiştir. 

Yaşlı kadın İngiltereyp gel -
miş, geçenlerde vefat etmiştir. Ka
dının vasiyetnamesi açılınca Ame
rikadaki kızına 600,000 İngiliz li
rası bıraktığı anlaşılmıştır. 

şünceli ve mağmumdu. 
Çok az konuşuyor, konuşurken 

birdenbire dalıyordu. Sermed on
daki bu değişikliğe hiçbir mana 
verememişti. Zaten mana vermek 

' sebebini öğrenmek için de imkan 

bulamamıştı. Güzin Hanımın çe
virdiği dolab araya girmiş, muh

temel bir saadette bu dolab içinde 
kaybolup gitmişti. 

Hemen o gece J an etle yola çık
mışlardı. J an etin bu iini harekete 
hiç aklı ermemişti. Fakat ilk defa 
memnuniyet izhar etmiş, neş'eli 

ve sevinçli göürnmüştü. 

Lakin bu da uzun sürmemişti. 

Zira Sermed İstanbul& iner inmez 
odasına kapanmış münzevi bir ha
yat yaşamağa başlamıştı. Otur -
duğu yerden bazı mali davaları.. 

arkadaşları vasıtasile ve beraber 
üzerine alarak, bu kabil işlerin 

dışarı çıkmadan yapı!acak taraf-

- ,Belli başlı tesbihçi ustaları 

kimlerdir? 
- 10 !la 25 sene evveline kadar 

vefat etmiş olanlardar. şu isimleri 
sayabiliriz! Beşiktaşlı Rifat usta, 
Kasımpaşalı Salih usta, Su! • 
tanhamamlı Ali bey (benli Ali) 
Mevlevihanekapılı Mahmud usta, 
Topkapılı Sadık usta, Erzurumlu 
Mehmed usta... Bu Mehmed us
tanın siyah kehribar üzerine altın 

işlemeli bir tesbihi İngiltere mü
zesindedir. Bu saydığım ustaların 
tesbihleri bugün piyasada 5 lira
dan 30 liraya kadar biz alın? Ilem 
de hamuru nekadar adi olursa ol
sun yalnız san'at değer'. için ... 

- Yerinize kalia yetiştiriyor 

musunuz? 
- Maalesef hayır ... Çünkü biz 

HİKAYE: 

Bunlardan biri 1936 yılında ya· 
pılan el işleri ve küçük san'atlar 
sergisinde İktısad Vekaleti tara· 
fından verilen bir takdirname idi, 
diğeri de ebedi Şef Atatürkün ken
di el yazılarile yazdıklım bir tak· 
dir ve tebrik cümlesi idi. 

San'atkar ilave etti: 
- Bunlar şüphesiz ki benim en 

büyük kazancımdır. Fakat san'a
tımızın ölüb gitmesi ayrıca çok a
çıkıldı. Bugün ne çırak yetiştire
biliyoruz ne de kendimiz doğru dü
rüst geçinebiliyoruz. Halbuki Av
rupanın gıpta ile takdir ettiği bu 
özbeöz Türk san'atı eiıemmiyetle 
himayeye layıktır. 

Bir iki san'atkarla beraber üzül
memek ve onlara hak vernoemek 
elimden gelmedi. Ben de tekrar 
ediyorum. Bu Türk san'atı hima
yeye layık ve muhtacdır. 

DİŞi K ~N 
(4 üncü sayfada" devam) ı den beraberce çıktık. Çamlıkta yü

tim. Bakiye hanımefc-ııdi, masa- rüyo, uz. Dile duğru geliyoruz. Bu 
mm başında mütemadiyen kaybe- güzel yürüyüş. gezinti ve konuşma 
den ve kaybettiği için de renkten bir saatten fazla sürdü. Nizam ka
renge giren o delikarılıya istih • rakoluna yaklaşırken ayrıldık .. 
famla, istihza ile baktı. Sonra, ba- Ertesi gün gece için, Lüneparkta 
na döndü: sözleştik. Ve buluştuk.. Üç dört 

- Bu çocuk budala, dedi.. gün beraberdik. Bir giın ondan bir 
Birdj!n şaşaladım. Llkayd bir mektub aldım. Ne yazsa beğenir

gülümseme ile, fikrin! tekrar etti: siniz?. Hayretten donakaldım .. A-
- Sahih söylüyorum .. İnanınız sabiyetten mektubu yırtıp atmış

ki bu, böyledir. Ve hükmümde tım. Hulasa olarak şöyle diyordu: 
kat'iyyen yanılmıyorum .. Bakınız .Sizden ayrılmak mecburiye • 
size onun bir macerasını anlata - tindeyim .. Çünkü kall:tim bir ll§Tt 
yım.. Fakat, sizden bilhassa rica ateşile yanıyor. Beni affediniz. 
ederim. Bu macera aramızda gizli Genç lıiT kızı seviyorum .. Sizinle, 
ve bir sır olarak kalsın ... Söz ve· ona ihanet etmeği vicdanım kabul 
riyorsunuz değil mi? ... 
Başımı salladım: 

- Hay hay hanımefendi.. 
O, ağır ağır anlattı: 
- Bu delikanlı şimdi yirmi beş 

yaşındadır. Herkesin yaşını siz ba
na sorun .. (Kendi yaşt müstesna) 
Evvelki yazdı. Yani iki sene olu
yor. Onu ilk defa Büyükadada, 
Yürükali plajında görmüştüm. Bir 
sabahtı. Pazar değildi. Plıi.j tenha 
ve güzeldi. Bu delikanlı da deniz
de idi. Sağlam, mütenasib vücudil, 
kuvvetli adaleleri, uzun boyu var. 
Yüzünün hatları da fena değildir. 
Ne yalan söyliyeyim. hoşuma gitti. 
Bu çocukla konuşmalıyım, diye 
karar verdim. Denizde konuşmak 
için fırsat ve vesile bulmak, bilir· 
sin.iz, kolay ve basit şeydir. Uzat
mıyalım birkaç dakika sonra, o, 
yanmıda idi. Öğleye doğru, deniz-

etmedi.. Gilnlerdenberi kararsız -
lık ve mii.cad.ele içinde idim .. Alla
ha ısmarladık .. 16 yaşındaki mız,. 

sum sevgilime ihanet edemem.• 
Mektub aşağı yukarı budur. Bu 

budala deliKanlının k..ıstahlığını, 

terbiyesizliğini görüyor m'.s-muz? 
Çocuk, toy, abdal.. Mektubunda 
tuhaf bir gurur ve y-..ıbrıdan ko· 
nuşan bir eda var. Hu1ise nedir, 
biliyor musunuz?. Zavallı buda
la, beni, sevgilisine nqzaran çok 
yaşlı buldu .. Adeta, buııu mektu -
bunda ima etmeğe kalkışacak ka
dar küstahlık ediyor. Zavallı ço
cuk.. Kadın nedir?. Bilmiyor!. l{a
dın kime derler?. Bilmiyor Şimdi 
de kalkmış, aşk yoktur, diyor .. Ka
dını tanımıyan, kadını bilrniyen 
aşkı bilir mi?. Soruyorum size .. 
Kuzum, rica ederim, cevab ve -
rin .. 

Aradan on beş gün geçmişti. Bir 

geçirmek yolunu tutmuştu. Dos • akşam küçük tura çıkm1ştım.. Za
vallı delikanlının. 16 yaşındaki 

yalar arasında sabahtan a~ama 
kadar çalışıyordu. sevgilisi ile omuz omuza, başbaşa 

çamlarda dolaştıklarını görmüş -
Janet, onun yeni ıztırablar içe- tüm. Delikanlı beni tanır tanunaz 

risinde bunaldığını, fakat ken - şaşırdı .. Ben, ona değil. yanındaki, 
disini aramadığını açıkça görü - çok sevdiği genç kıza baktım. Aşk 
yordu. yaptığı genç kıza .. Güldüm .. De-

Bu sırada beklenilmiyen bir hA- llkanlıya güldüm.. Kızcağız iyi, 

dise olmuştu: Bir gün Fransız se- terbiyeli bir çocuktu. O kadar .. 
RESAD FEYZt 

farethanesinden Janeti aramışlar,I=============== 
Devredilecek İhtira . Beratı 

G RiP iN 
Baş ve diş ağrılarına, gripe, 
soğuk algınlığına, romatiz -
maya karşı en tesirli ve hiç 

zararsız iliı.çtır. 

Aldanmayınız. Rağbet gören 
her şeyin taklidi ve benzeri 
vardır. GRiPlN yerine bll§ka 
bir marka verilirse şiddetle 

reddediniz. 

Hokkabazların 
Sırları 

(5 inci sayfadan devam) 
!adım, yanlarına yaklaştım, ve: 

- Affedersiniz, matmazeller ... 
Dedim. Maksadımı anlattım, ka

bul ettiler, beraber çalışmağa ra· 
zı oldular. 

Bu numara büyük bir rağbet 

gördü. Tı.ratroyu dolduran halk 
meraktan çatlıyordu. Halbuki bun
da bir fevkaladelik yoktu: Kız

lardan biri, seyirciler arasında do
l.aşıyor, sonra sahneye çıkıyor, or
tadaki sandalyanın üzerine oturu
yordu. Üstüııe beyaz bir örtü Ör· 
tüyer, yerdeki diiğmeye basınca 
sandalya, sandalya ile beraber 
kızda sahnenin altına iniyor, kay
boluyordu. Örtüyü kaldırıyor, ba
ğırıyordum: 

- Neredesin, matmazel?. 
Galeride, seyirciler arasında o

turan hemşiresi kalkıyor, cevab 
veriyordu: 

- Buradayım, Mösyö?. 
Herkeste hir hayret. Sahnedeki 

kızın nasıl olup da galeriye gi" i
ğine bir türlü akıl erdiremiyor 
!ardı. 

Fakat, bir gece foyam meyda 
na çıktı. Ayni numarayı tekrar 
diyordum. Düğmeye bastım. Ör 
tüyü kaldırdım. Felaket... San 
dalya yerinde duruyor, kız da Ü 

ııerinde oturuyor. Bunun far 
kında olmıyan öteki kız da gal 
riden: 

- Buradayım, Mösyö!. 
Diye bağırınca halk gülmiy 

başladL Hileyi anlamışlardı.. 

Sihirli ibrik 
cSeyireilerin hoşuna giden n 

maralanmdan biri de (Sihirli i 
rik) dir. Bu, emzikli bir tenek 
ibriktL Bununla., seyircilere · 

!edikleri içkileri veriyordum. İ 
yarlar, memnun oluyorlardı. 

İbrik beş kısma ayrılmıştı. İç 
risinde şarab, viski, konyak gi 
beş türlü içki vardı. Sapında 

gizli bir düğmeye basınca iste 
diğim içkiyi kadehe dolduruyo 
dum.> 

bu davete hiçbir mana veremiyen 

J anet sefarethaneden avdetinde 
yüzünde hiçbir mübalağalı sevinç 

izleri taşımıyarak şu haberi ver
mişti: 

Süt makinosı 
demek sütten 
mmayı ayı-

Madenlerin Mordanlanması• ran demektir. 

- Parisde öleıı amcamın blitün 
servetine ben varis olmuşum. Bu

nun için çağırmışlar!. 

Janete, çoktan unutulan amca
nın bıraktığı servet yarım milyon 

frank kadar tutuyordu. 

hakkındaki ihtira için alınmış 0 • I I 
lan 21 mart 1935 tarih ve 1998 nu· V K N G 
maralı ihtira beratının ihtiva et- m a r k a 1 ı 
tiği hukuk bu kerre ba~kasına de· Makine kremay1 yüzde yüz ay 
vir veyahud ihtiram mevkii fiile dığı için emsaline faik olarak 
konması için icara dahi verilebile- bul edilmiştir. 
ceği teklif edilmekte olmakla bu Galata Perşembe Pazar 61 
hususta fazla malUınat edinmek is- - Sahibi ve neşriYatı idare •d• 
tiyenlerin Galatada Aslan han 5 Baş muharri-i 
inci kat l - 3 numaralara müracaat E'fRM İZZET BENİCE 
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Tane Kuruş Tane Kuruş 

Samsun 25 (Madeni kutu) 45 Sipahi 2Ş (Madeni kutu) 50 
Samsun 20 30 Sipahi 20 • 35 
Salon 20 35 · Yaka · 20 30 
Çeşit 100 145 Çeşit 50 72,5 ... ... ..... 


