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En son T~lgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

İlinlannı SON TELGRAF'a verenleı 
çok okunan bir vasıtadan hak1dle 

istifade etmiş oluriaı. 

------------------------' 
İDARE - tı.AN: Tel: 20872 

Telpaf : İat. Son Telpaf 

italya Akdeniz Mes'eleleri Uzerindeki iddialarını 
Resme·n Ortaya Atmıya Hazırlanıyor 
ltalya, Fransız Soma[isinin T amamile Kendine Veri!mesini, Tunus Üzerindeki iddialarının 

Kabulünü. Bu işlere Sulh an Muvafakat Edildiği Takdirde Nis, Savua Gibi AsıJ 
F r a n s ı z T o p r a k la r ı n d a n V a z G e ç e c e ğ i n i B i 1 d i r e c e k m i ş 

Roma, Bu Taleblerini Kabul Ettirebilmek Aksi Halde Fiili Müdahale Dediğini 
Yaptırabilm~k İçin Trablus'ta Ve Habeşistan'da Hazırlığa Başladı 

Afri~adaki Kuvvetler Yerli As~e~l~rle Seçim 1 ŞehirMeclisiAzalarıTo tan 
1 akvıye Olunuyor ve Seferber Hale Getırılıyor Hazırlığı 1 t"f O t Ed"I" Pi • • s ı aya ave ı ıyor ar 
~em~erlay'nin Nutku Nasıl Nüfus Ce~velleri Bu Sa~ahtan 

Karşılan~ı ? İti~aren Teftiş Heyetince Bu Teklifin Leh Ve 
Aleyhinde bulunanlar 

Ne Diyorlar? 

Sovyet R~yadaki Macar Te~kike Başlan~ı 
Menafiini Japonlar 

Deruhde Etti 

L ondra 7 (Hususi) - İtalya 
Trablusgarbda ve Habeşis -
tanda geniş ölçüde askeri 

ha?~rlığa ba~lamıştır. Llbyaya mü
teınadıyen motörlü kıt•aıar, harb 
levazımı sevkedilm~kte, yerli 
halktan askere alınanlar sür'atle 
talinı ve terbiye edilmektedir. 
İtalya erkiınıharbiyF. reisi Lib

Ya,Ya hareket ~tmlştir. 
Italya donanması emre mühey

ya ~aziyettedir. 

t Diğer taraftan Habeşistandaki 
talyan ordusu yeniden seferber 
~aziyete getirilmekte, yeril kıtaat 

e takviye olunmakta, cephane, 
~rzak mevcudu tamamlanmakta
dır. Bu kıtaat da Fransız Somalısı 
~Ududuna tahşid olunmıya baş -
aınıştır. 

Bertin 
7 

(A.A) s· 
1 

h Afrikadaki İtalyan kıtnatmı takviye eylemesi mevzuu bahsolan Alma n askerleri bir ~eçid resmi esnasında 
f' . - ıyas me a-
ti, Çemberlayn'in A.-am kamara
~~ndüi beyanatının yrni bir şey 

hva etmemekte yalnız Fransa
Ya •.eıninat vermek.te olduğu mü
lal~asındadırlar. 

\7 aşington 7 (A.A.) - - Diplomasi 
nıchafiJi, Çember layn'in beyanatı
nın, İngiltere hükumeti erkanın -
dan herhangi bir zat tarahndan 
Yapılabilecek beyanatın en kat'isi 
Olduğu ve Fransaya karşı yapıla
lalt herhangi bir tecavüz halinde 

1 
n!iilterenin hattı hareketi ne o
acağı hakkında hiçbir şüpheye 
nıahaJ bırakmamakta bulunduğu 
nıütaleasını scrdetmei<tedirler. 

L ondra 7 (Hususi)- Avrupa vaziyeti İspanya 
ve Akdeniz meselelerinden dolayı yeniden 
çok nazik bir safhaya girmektedir. 

İspanya meselesinde Fransanın daha ileri git
memesi, İtalyanın İngiltereyi kaybetmemek kor

kusıı işin en nazik zamanlarında feci akıbetler do
ğuracak imkanları ortadan kaldırmıştı. 

Fakat Avrupa işleri ve dört devlet arasındaki 

muallak meseleler bununla bitmiş olmamakta, bi
lakis yeniden başlamaktadır. 

Çünkü İtalya, Akdeniz işlerinin halli için is -
panya mescle!!ıinin neticelenınesini beklemekte idi. 

Bu mesele bugünlerde bitmi~ sayılabilecek bir hale 

gçldiğindeıı Komada diğer muallak meseleler hak
londaki talcblcrini resmen ortaya ko)·ınağa ,.e bü-f" ~Oskova 7 (AA.) - Japon se

.;:ı, Macar sefaretiniıı hareketin- tiin pürüzlii i~leri evvela sulh yolile, olamadığı lak
e n sonra, Sovyet Rusyadaki Ma- dirde ffü miidahalckrle hallcylemeğe tcşebbiis 
bar menafii ile meşguı olmağ1 ka- edecektir. 

U\ etmiştir. Bn işlerin daha ziyade sürüncemede kalmasına 

asla razı olmıyan Musolininin Akdeniz ve diğer pü
rüzlü meselelerdeki İtalyan noktai nazarını bugiin

lerde resmen ilan edecektir. Hatta bazı mehafil Ro
ma hüküınetinin bu hususta devletlere bn hafta 
içinde bir nota vereceğini söylemektedirler. 

Teraşşüh eden haberlere göre, R-Onıa Fransız 
Soınalisinin taınanıile kendisine tcrkedi1ıne!'.ini, Ci

buti - Adisababa şimendifer yolile Fransanın ala
kasını kcsmc~ini, Tunus üzerindeki hak ve iddiala-

rının kayıtsız ve şartsız kabul olnnma~ını istiyecck, 
hıma mukabil, iş sulhan halledildiği takdirde Savoa, 

Nis gibi şimdiki Fransız ana vatan hudndlnrı iize .. 
rindeki iddialarından sarfı nazar edecektir. 

Maahaza nota muhteviyatı hakkındaki bu söz
ler şimdilik bir tahminden ibarettir. 

Berlinlc Romanın bir nota ile resmen ortaya 
· atılacak İtah·an talebleri hakkında istişarelerde bu-

lnndukları, Bitlerin JUusolinİ) i itidale se\kettiği 
de rivayet edilmektedir. 

1 FRANKO SON sözüNü SÖYLEDi 1 Arab 

''HükUmetçiler KCıyıdsız, ~~~!rı~:i 
art sız T esli 111 Ol nıa l ıdır,, . ~~~n~:~:~~ı~r~:~~:~,~71~~ı~~d: 

Şinıdire Kadar Fransa'ya 140 Bin Asker, 300 Bin 
Sivil# İltica Etti - Bir Miralayın Kumandasındaki 

·- Kıt'a İrtibatı Kay betti 
Yazısı 6 ıncı 
"•vlamızda 

cek ola~ kongre bugun burada 
toplanmakt.ıdır. 

Kongryei Çemberlayn açm1>tır. 

Tayyare 
Kaçakçılığı 

(Yazısı 6 ıucı ıahifede) 

Parti Kurultayı .Mayısta 
Toplanacak 

•ı ntihab teftiş heyeti dün ku
rulmuştur Bu heyet ka -
nun icabı daimi encümen

den mürekkebtir. 
Tef · heyeti dün akşem vali

nln rlYa>ı*tlndc Uk lçtınımru· y p- l 
mıştır. 

(Dcvanıı 6 ınu sahifrde) 

Yolsuz 
• 
işler 

Tahkikat Devam 
Ediyor 

Denizhanktaki Kadro 
Tcdkik Ediliyor 

Denizbank Umum Müdürü Yu-
suf Ziya Erzin tetkiklerine devam 
etmektedir. 

Mumaileyh dün gazetecilere 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

1====================! 
YugOtJlavya'da: 

Kabi.ne Bugün 
Programını 

Okuyor 

B 
u girnkü .Ye111 Subııh• g~zete•i lstanbul şehır meclisı azala-

. rım toptan tst!faya davet eden bir talebname ncş-retmlştir 
RejiJci iz btı talebinde, eski valir.in hakkında tal: kik;ıtı icab 

e:•ITen u se elenie Şiirasınca muhakeme td,l-
ın.•tini bile icab eyliyen blf- takım 4lerine bu meclisin iştirak eyle
mcs:ini seb•b gôçt mektedir. 

Bu hu.•u..•ta bu sabah bazı sal<ihiyettar kimselerle ve bir kısım 
meclis azalarile temas ettik. Buı,lar meclisin geçen birmcite~ndtı 

st:çildiğini, eski valile zamanında ancak ikincite~n ayında olmak 
;ız,•re otuz fıünlük biT iş birliği yapm'{ olduklarını, bu müddet zar
fında da mahkemeyi ve tahkikatı icab ettiren bir hadise ile al<ikadar 
hıç bir me&eleyi müzaket"e etmediklerini iddia etmİ§lerdir: 

Ancak, bazı kimseler de merlisteki azanın eksemimn eski uali 
za.,:ıanında da §ehir meclisi a.uıst bulunduklarını ve yeni •eçlm e•nıı
sınıla Partı ba.şk·anı sıfatile Muhiddin Üstündağın ruım;;edlet' liste
sini tetkik ve tasvib eyledığ!ni, binaenaleyh Yeni Sabah Gazetesinin 
bu noktai nazardan haklı olabileceğini ileri sürmiişlet'dir. 

Vali, dlln Şehir Meclisinde m ühlm mesai programını okurken 

Temizlik, Et, Su, Lağım, 
Bahçe ve Sıhhat işleri 

Yeni kabineyi kuran fuııoılav 

'Başvekili Zvatkovlç 
(Yazısı 1 mcı ıüılle4e) 

Vali Dün Şehir Meclisinde Bu 
Hususda İzahat Verdi 

• • • • • 
Yeniden Dört Beyaz Zehir 
Kaçakçısı Daha Yaka/andı 
Suçlular Bu Sabah Adliyeye Verildi 

(Yazıları altıncı •ahifede) 



L-•o• İ'&LG•Al'-1 ıu•AT ... 

!HADiSELER KARŞISINDAI Talebenin 
Kıyafeti 
Bildirildi 

p o L IS Bir Kısım 
Pullar 

/(a ldı r ıldı 
İSTANBULDA HER İŞ 

· Son Telgraf .-. --

j 
DOKTORLARIN TOPLANTILARI 

VE SİNİR HASTALIKLARI 

Ve .. Ma h kemeler Sovyet - W ac ır 
Münasebetlerınin 

İnkıtaı BİR MESELE HALİNDEDİR. 

Ş u İs ta nbulda her şey bir 
meseledir. Hangi işe el at

sanız altından bir mesele çıkar. 

Sebebi basittir: Çünkü öyle şehir 
ve halk işleri vardır ki, uzun yıl

lar ıslah edilmemiş, haDedilme -

rniştir. Arızi tedbirlerle arasıra 

ted:ı. vi cihetine gidilmiştir. Bina
enaleyh, şimdi bir işi düzeltmek 

istiyorsunuz, değil mi?. Bir de ba
kıyorsunuz ki, öyle kolay kolay 

düzelecek gibi değil. Çünkü binbir 

teferrüatı var. Adeta müzmin ha

le gelmiş bir hastalık gibi.. İşte, 
karşınıza böylece bir me:;ele çı -

kıyor. En son mesele: Et mese -

lesi.. Halledebilmek için nelere, 

nelere baş vurulmuyor ki.. Bir 

türlü düzelmiyor .. 

Türlü türlü hastalıklara bakan 
doktorlar aralarında cemiyetler 
kuruyorlar .. Toplanıp görüşüyor

lar .. Neler gi>rüşürler, orasını bil
mem? .. Bu toplananlar ekseriya 
meşhur hekimler olduğuna göre, 

muayene ücretlerini çıkaralım mı, 
günde 40 mı, yoksa 50 hasta mi 
muayene edelim? .. Muayenehane

ye öğleden sonra, saat 16 da mı, 
yoksa 17 de mi gelelim. Bu seferki 
apartımanı Taksimde mL Ayaspa
şada mı yaptıralım?. Diye göriış
tüklerini tahmin ediyorum .. 

Talebe Saçlarını 
Fazla Uzatmıyacak 

Gaz Vapurundaki! 

Pek~ şimdi ne olacak?. Fazla 
karmakarışık bir iş diye, yüzüstü 
bıra.lulacalı: mı?. Alın size bu da 
bir mesele.. 

İSTATİSTİKLER VE EYFEL 

KULESİN1N 50 İNCİ YAŞI 

Parisin meşhur Eyfel kulesi, bu 
sene elli Yll§Ula basacakmış .. Az 

değil .. Allah yaşını arttırsın .. Fa
kat, Eyfel kulesi, bilirsiniz ki, Pa

risin değil, bütün dünyanın en 

meşhur kulesidir. Paris diyiııce, 

hatıra Eyfel gelir. Bu kuleyi, ya
pıldığı giinden bugüne kadar zi

yaret edenlerin sayısı 16, 777,913 

imiş .. Şu istatistiği gördüniız mü? 
Asıl mühim ve meraklı olan taraf.ı 

bu.. Medeni memleketlerde ista

tistiltlere, rakama çok ehemmi -

yet verirler. Bizde en meşhur ha

diselere aid rakamlar, tarihler bi
fo birer münakaşa mevzuudur. 

Geçen gün gazetelerde oku -
dum. Sinir hastalıkları hekim
leri de bir toplantı yapmışlar .. Si

nir hekimleri malüm ya, delılere 
bakan hekimler .. Aklıma şöyle bir 

şey geldı: Sinir hekimlerınin bir 
de hastaları bir toplantı yapsa • 
!ar, acaba neler görüşürler, der
siniz! .. 

MEB'USLUK İÇİN l\IÜRACAM' 

EDENLERİN SAYISI ---------
Gazeteler haber veriyor: Yeni 

meb'us seçimi münasebetile, parti
ye müracaat ederek namzedliğini 
koymak istiyenlerin sayısı daha 
şimdiden hayli kabarık bir yekfuı 
tutuyormuş. İntihab zamanına ka
dar, bu yekün birkaç misli ola -
cak .. 

Bu havadisi okuyan bir arkadaş 
dedi ki: 

- Neden bu kadar fazla müra
caat yapılıyor, anlamıyorum Bi
zim bildiğimiz, bir vazifede veka
let değil, asalet tercih edilir. Meb
usluk vatandaşlığın vekfileti ma
nasına olduğuna göre, bu müra -
caat edenler, neden mutlaka bi
zim vekilimiz olmak istiyorlar?. 

AHMET RAUF 

Maarif Vekaleti bütün maarif 
müdürlüklerıne talebelerin kıya
feti ve tuvaleti hakkında yeni bir 
tamim göndermiştir 

Bu tamimle, mekteblerin erkek 
talebelerin saç uzatmaları kat'! 
surette yasak edildiği gibi, kız ta
lebelerin de saçlarını ondüle yap
tırmaları ve dudaklarını velev ki 
cüz'i de olsa boyamaları ayni kat'i
yetle menolunmuştur. 

-o--

Recai Zade 
Ekrem 
İhtifali 

Dün akşam Recaizade Ekrem i
çin Üniversite konferans salo -
nunda bir ihtifal yapılmıştır. 

Toplantıyı Edebiyat fakültesi 
profesörlerinden Nihad açmış, kısa 
bir hitabede bulunmuş, Ekremin 
edebiyattaki rolünü anlatmış, son
ra doçent Sabri Esad söz almış, 

Ekrmein münakkidliği hakkında 
izahat vermiş, müteakiben edebi
yat talebelerinden Behice Meh
ıned Durul, Adviye, ve Gündüz 
tarafından merhumun şiirlerin -
den bazı parçalar okunmuştur. --Erzurum Tahvilleri 

Maliye Vekaleti Sıvas - Erzu
rum tahvilleri hakkında dün ala
kadarlara bir emir göndermiştir. 

Bu emir mucibince yüzde 7 ge
lirli mezkur tahvillerin kupon be
delleri; Cumhuriyet Mcıkez Ban
kasile İş Bankası bulunmıyan yer
lerde mal sandıkları tarafından 

ödenecektir. 

*~~h~~u~A) ~p:~~:.~:,L .. 1_~_~_5a_AE_P_R_~-~-~_ı _
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niden müsademeler olmuş. Çek va, dün gene bozmuş, akşama ka- * Mehmedpaşa yokuşunda otu-
askerlerine hudud muhafızları a- dar yağışlı geçmiştir. Suhunet de- ran Osman kızı Ayşe çamaşır • 
leş ı.çmışlardır. Macar kumandan- recesi de d~müştür. lıkta yaktığı kömürden zehirlen -
lığı keyfiyeti Çek ku..ınandanlığı * Maliye Vekaleti varidat u • miş Haseki hastanesine kaldırıla-
nezdinde şiddetle protesto etmiş- mu'TI müdürü İsmail Hakkı şeh- rak tedavi altına alınmıştır. 
tir. rimize gelmiştir. Umumi müdür, * Nureddin adında birinin bin-* Slovakların Çeklerden tama- Maliyenin varidat işleri etrafında diği motosiklet Beyazıdda Hüs • 
mib ayrılarak bütün bütün müs- da meşgul olmuştur. nü adında birine çarparak her iki 

tak:l bir hüklımet kurmaları hak- * Ereğli limanınd~ !<araya otu- bacağından yaralamıştır. 
kınd• Slovakyada yeni bir cere- ran ve sonradan kurtarılan şileb- * Fani isminde bir kadın Tünel 
yan başlamıştır. !erden •Şadan. da dün limanımı- meydanında tramvaydan atlamak * Çemberlayn yeni bir beya • za ielmiştir. isterken düşerek muhtelif yerle -
naµ& bulunmU§ ve F.ansız hari- * Jandarma umum kumandanı rinden yaralanmışlır. Fani hasta-
ciy" Nazırının bir harb vukuunda General Cemil Cahid, dün valili- neye kaldırılarak tedavi altına a-
İngiltere ile Fransa kuvvetlerinin ğe giderek Vali muavini Hüdai lınmıştır. 
mülekabilen yekdığerinin emrineı Karatabanı ziyaret etmıştir. (rl,- * Şoför Mehmedin idaresindeki 
amade bulunduracağı hakkındaki neral, dün akşamki trenle Anka- 1463 numar;ı lı otomobil Şişlide 
beyanatının doğru olduğunu söy- ray..ı gitmiştir. Mehmed isminde birine çarparak 
!emiştir. * Memleketin muhtelif yerle- muhtelif yerlerinden yaralamış -* Romanya ile aramızda yeni rinde yeniden silolar inşa oluna- tır. Mehmed tedavi altına alınmış, 
bir ticaret anlaşması akdi için ya- caktır. şoför Mehmed yakalanarak tah-
kında Ankarada müzakerelere * Atina sefirimiz Yunan Baş- kikata başlanmıştır. 
baıılaruıcaktır. Bu müzakerelerde vekili şerefine bir ziyafet vermiş-

Romanyayı temsil edecek heyet, tir. 
bir iki giin zarfında şehrimize ge- * Bükreşte toplanacak olan 
lecektir. Balkan Matbuat kongresine işti-* Çatalya kaymakamlığına ta- rak edecek Türk heyeti şu ze -
yinı ıniill iradeye iktiran etmiş o- vattan müteşekkildir. 

lan eski Keşan kaymakamı Hik - . Falih Rıfkı Atay, Hüseyin Ca-
me •• yeni vazifesine başlamıştır hid Yalçın, Reşad Nuri, Muvaffak 

GÔKYÜZÜ~DE 
AŞK YARIŞLARI 

No. 109 

Reşad, bu ateşli k•ıdının hususi 
!şk rıııe n:sıl kaırşabilirdi? 

Tahir onun dengi değilmiş .. 
Ona tatmin ctmiyorrnuş.. Ayrıl

m•ğ" karar verm4 .. Bütün bunlar 
beni hiç de alakadar etmiyen şey
lerdır. 

diy rdu 

O akşam eve geldiği zaman, 
bab;ı:;ının o gece yemeğe gelmıye
ceğinı öğrendi. 

Nesrin sor 1
1u: 

- Bugün babamı görmedin mi, 
ağabey? 

Yazan: lskeoder I'. SERTKLIJ 

Bu gece yemeğe beklemesinler, 
demiş. 

Reşad omzunu silkerek bir kol
tuğa oturdu: 

- Olabilir ya.. Belki bir arka -
daşile biraz içeceklerdir. 

Nesrin düsiinceli bir tavırla ma
·anın üstündeki mec:nuaları ka
rıştırıyordu. 

Reşad: 

- Annem nerde? dedi. Yine 
mutfakta mı? 

- Evet.. Yemek hazırlıyor .. 

- Ne var bu akşam yiyecek! 

Menemencioğlu. * Almanya talebe müfettişli -
liğine Maarif Vekaleti kalemi 
mahsus mij.dürü Niharl tayin edil
miştır. * Maarif Vekaleti hususi mek
tebler müdürlüğüne müfettiş -
ler:ien Nureddin tayin edilmiştir. 

- Ekşili bir şey yok mu, N es- 1 
rin? 

- Sana bir salata yapayım mı, 
ağabey? 

- Fena olmaz. Hiç iştiham yok. 
Nesrin gider gıtmez, Reşad bü-

feyi açtı.. Büyük bir şarab şişesi 
çıkardı .. Bardağını doldurdu. 

- Keşke ben de meyhaneye git
&eydim bu gece. Ah şu içki. Mel'un 
arkadaş .. Onu hiç sevmezken, şim
di nasıl arıyorum .. 

Nesrin çok çabuk döndü. 
Elindeki yeşil salata tabağını 

kardeşinin önüne koydu. Ve Re
şadın şarab içtiğini görünce gül
mekten kendini alamadı: 

- Şu İzmir ne garib bir mem
leket.. İnsanların huyunu ne ça
buk değiştiriyor. 

- Memleketin ne kabahati var, 
Nesrin! Kabahat bizde değil mi? 

- Vallahi ne derseniz deyin! 

Kaçakçılık 
Suçlular Üsküdar 
Adliyesine Teslim 

Edildiler 
Sokoni Vakum gaz kumpanyası 

vapurunda vukua gelen kaçakçı -
\ık tahkikatı sür'atle inkişaf et -

mektedir. 
Bu tahkikatın kaçakçılık ve 

rüşvete taalluk eden kısımları 
Beykoz müddeiumumiliği tarafın
dan tarnamile ikmal edilmiştir. 
Dün yeniden Beykoz müddeiumu
misi Şekibin nezareti altında So
koni Vakum Oil'in Serviburnun· 
daki deposunda bir araştırma ya
pılmıştır. Bu araştırmada bu de
po müdürü Mactemaranın bu 
mevaddı müştaile depolarını bir 
kaçak eşya deposu haline getir
diğini teyid eden birçok delillere 
tesadüf edilmiştir. Bu meyanda 
kaçak iskambil kağıtları, kaçak 
çakmaktaşları, kaçak sigara kii -
ğıtları ve sair eşya da bulunmuş

tur. 
Bundan başka dün vapurda da 

tekrar bir araştırma yapılmış, ye
ni sandıklar bulunmuştur. Bun
ların iç ilikör, cin ve viski ile do
ludur. Bunların karaya çıkarıl -
masına meydan verilmediği an
laşılmıştır. 

Evvelce yapılan araşt•;malar 

sonunda mühürlenmiş olan bazı 

sandıkların mühürlerinin bozul
duğu görülmüş, bunun için de ay
rıca zabıt tutulmuştur. 

Beykoz müddeiumumiliği tara
wından Üsküdar adliyesine tes
lim edilen suçlular şunlardır: 

Direktör Maktemara, Casen -
Hongkong süvarisi, ikinci ve üçün
cü kaptanlarile tayfadan Angeles
ko ve depo bekçisi İskender. 

--<>---

Trakya da 
Şeker 

Fabrikası 
Hazine, asliye ikinci ticaret 

mahkemesine müracaat ederek 
şimdi infisah etmiş olan İstanbul 
ve 'l'rakya şeker fabr :kaalrı aley
hin·! 806 bin 531 lira G7 kuruşluk 

bir alacak davası açmıstı. 
Bu para hazinenin şirkete ikraz 

etmiş oldıığu avans ile şirketin 
vermekle mükellef olduğu beher 
kiloda sekiz kuruş inhisar resmi 
ve rvans bedellerinin ıaizlerinden 
toplanmıştır. 

Mahkeme ehli vukuf tayin e
dilmesi için başka güne bırakıl -
mıştır. 

Yangın Başlangıcı 
Yeniköyde Simidci sokağında İs

mail isminde birinin simidci fırı
nından yangın çıkmış ise de si
rayetine meydan verilmeden sön
dürlümüştür. 

yıl yaşasam göremezdim. 

- Kimleri kasdediyorsun? 

- En başta siz! Dün içkiden 
nefret ederken, bugün içki içme -
den yemek yiyemiyorsunuz! 

- Çok sıkılıyorum, Nesrin! İş· 
!er yorucu. Birkaç gündür de yal
nızım. 

- Arkadaşınız yok mu? 
- Cemil işde. Bütün yük benim 

üstümde kaldı. Akşama kadar bu
nalıyorum. 

- Hakkınız var ... 
Nesrin ince bir istihza ile gü -

lerek önüne baktı. Bu sırada Re
şadın annesi odaya girdi: 

- Reşadcığım et kızartmasını 
sever diye o kadar özenerek yap
tım ki ... 

Ve Reşadın şarııb içtığini görün
ce hayretle gözlerini açtı ... Elin
deki yemek tabağını masanın üs
tüne bıraktı: 

Hayır .. - Patatesli et kızartması .. Pi-
- Odacı ile haber göndermış .. , lav .. Elma komposto,u .. 

Burada tanıdığım insanların bir ay 
içinde kösterdiği değişiklik~eri yüz 

-Avol, geçenki rahatsızlığını 

ne çabJk un.ıttun? Haniya bu zık-

Madam 
Ati na 
Davası 

Dün Bir Kaç Daha 
Şahid Dinlendi 

Randevuculuk ve genç kızlan 
fuhşa teşvik etmekten suçlu olan 

Yenileri İle de 
Değiştirilmiyecek 

Harf inkılabı münasebetile te

davüle çıkarılan pullarla Cum -

huriyetin 15 inci yıldönümü mü

nasebetile çıkarılan pul serileri 

tedavülden kaldırılmıştır. 

Bu pulların yenilerile değişti -

rilmesi için yapılan müracaatların 

kabul olururuyacağı. a!Akadarlara 

bildirilmiştir. 

Yuan: Ahmed Şükrü ESME' 

Madam Atina ile muavini Madam --------------! 
Katinanın muhakemesi devam e- O tomobil Kazası 

Macaristanın birkaç hafta ev 
ve!, antikomıntern pakta girrn 
üzerine Sovyet hükümeti, bu d 
!etle siyasi münasebetlerini ke5 
meğe karar vermiştir. Sovyet bİI 
kümetinin bu kararı Budapeşt 
hayretle karşılandı. Çünkü anti 
komintern paktı ilk defa olarsl 
imza eden Almanya ve JaponY 
ile Sovyetler arasındaki müna~ 
betler inkıtaa ıığramadığı g· 
Moskova, İtalyanın da pakta işt 
rakini, sıyasi münasebetlerin k 
silmesi içın sebeb addetmemij 
Fakat Sovyet hükumeti, diyeb~ 
ki, Japonya ve İt~lya bu pak' 
gir:nekle istik!allerinı kaybet 
memişlerdir. Halbuki Macaristl 
Litvinof'un Moskovadaki Mac• 
elç;sine söy !ediği gibi, bazı deV 
Jetlerin kuvvetli tazyiki a!tınd 
girdiğinden, Sovyetleı in nazarıl' 
da müstakil olmaktaıı çıkmıştır 

derken bazı kimselerin şahidlerl Şoför Vartanın idaresindeki 1834 
tehdid veya onlara tesir ika ede-
rek yalan şehadete teşvik ettik • 

numaralı otomobil Haydarpaşa 

!erini ve bu yüzden tevkif olun • caddesinden geçmekte iken bira 
duklarını yazmıştık. fabrikası kontrolu Ali Volkan a-

Eleni, Marika, Katina ve Di • dında birine çarparak muhtelif 
mitri ismindeki bu 4 kişinin mu- yerlerinden yaralamıştır. Yaralı 
hak.emesine dün akşam saat 18,30 Haydarpaşa nümune hastanesine 

da asliye birinci ceza mahkeme- kaldırılarak tedavi altına alınmış Antikomiııtcrn pakt, maliım ıf 
duğu üzere, ilk defa 0larak, 19· 
senesinde Japonya ile Almanı 

arasınra imzalanmıştı. Bu iki d 
let, o zaman, böyle bir paktı i 
zalamaktaki maksadl"rını, ente 
na;yonal bir ihtilfil teşkilatı ad 
dettıkleri antikominterne karşı ı 
lın:nış tedbir şeklinde izah etrıı~ 
lerdi. Pakta ertesi seıı" İtalya 
girdi· 

sinde başlanmıştır. şaför yakalanarak tahkikata baş-
Evvelii iddianame okunmuş ve lanmıştır. 

bundan bu 4 kişinin; Fatma, Ha
sibe, Şükran, Servet, Selman ve 
Ülker ismindeki genç şahid kız -
!arı yalan şehadete teşvik ettik
leri mezkur teşvika da, Misak, 
Mahmud, İzzet Muhiddin Apak, 
Şinorik, Süleyman ve İsmail Sa
rıcanın şahid oldukları anlaş•lmış

tır. 

Suçlular; bu iddiayı tamamile 
reddetmişler ve Eleni: 

•- Bana iftira ediyorlar. Esa
sen ben Atinanın aleyhindeyim. 
Ben bir kere muhakemeye vekilim 
Suad Ziyayı görmeğe geldim. Çün
kü 3 üncü cezada randevuculuk
tan bir davam vardır. Kendisine 
onu soracaktım ve bu gelişimde 
koridorda hiçbir şahidle görüş -
medim!• 

Demiştir. 

Suçlulardan Marika da Yuna -
nistanda olup yeni geldiğini söy
lemiş, Katina ise şahidlerden hiç 
birini tanımadığını beyan etmiştir. 
Atinanın kunduracısı olduğunu 

beyan eden Dimitri de: 

- Ben yalnız Atina ile kızına ve 
hizmetçisine her sene müteaddid 
ayakkabılar yapardım. Şahidler -
den kimseyi tanımam ve bilmem!. 
Demiştir. 

Bundan sonra dosya arasında 

bulunan biı •Haber. gazetesi o
kunmuştur. 

Mezkiır gazelede; Madam Ati • 
nanın muhakemesi münasebctile 
yazılan bir fıkrada ezcümle, •bazı 
ihtiyar kadınlar mahkeme kori -
dorunda şahidlcri kandırmağa ça
lışıyor ve genç şahid bay anlar da 
bundan şikuyet ediyorlardı!• şek

lindeki ibare üzerine maznunlar 
bunda isim tasrih olunmadığını 

yazının hikaye kabilinden bir şey 
olduğunu iddia etmişlerdir. Ele -
ninin avukatı Suad Ziya da: 

- Yazıda bizden bahis yok .. Bir 
delil teşkil etmez• demiş ve mü
ekkilinin tahliyesini istemiştir. 

Diğer suçlular da bu isteğe işti
rak etmişlerdir. 

Müddeiumumi Bay İhsan Fikret 

kımı bir daha ağzına almıy acak -
tın?. 

- Bu da içkiden sayılır mı an
ne? Çocuk bile içse sarhoş olmaz 
bu şarabla. O kadar hafif ki. 
Reşadın annesi çok müşfik bir 

kadındı. 

- Üç yıl hasr,1tini çekmekten, 
ömrüm on yıl geri gitti. .. Beni sen 
kocattın, Reşad! Gel içme şu şa
rabı! Yine hastalanırsan, bu sefer 
ben de seninle. yatağa düşerim, 

yavrucuğum! 

Reşad, önce babasının yemeğe 
gelmemesinden istifade ederek, 
önünde şarab bardağını bir yu • 
dumda midesine boşalttı: 

- Korkma, anne! Acı patlıcana 
kırağı yağmaz. Bir şey olmam. 

- A yavrum! Sen kendini acı 
patlıcan sanıyorsan aidaruyorsun! 
Ben seni on beş yaşma kadar di
zimin dibinden ayırmamıştım. Sen 
zayıf, nahif bir çocukstın! Çabı•k 
3arsıhrsın 1 

Şaka Yaparken 
Cibalide oturan Kazım isminde 

bir genç şaka yüzünden çıkan 

kavga neticesinde arkadaşı Sadıkı 

çakı ile kolundan yaralamıştır. Sa

dık tedavi altına alınmış Kazım 

yakalanarak tahkikata başlanmış

tır. 

Başından Yaraladı 
Arab camiinde Mahmudiye cad

desinde 81 numaralı fırında çalı

şan Ahmed fırını temizlemek yü

zünden çıkan kavga neticesinde 

ayni fırında çalışan Hakkıyı sopa 

ile başından yaralamıştır. 

Bir Alacak Meselesi 
Ahmed oğlu Yakub adında biri 

bir alacak meselesinden çıkan kav
ga neticesinde Fatihde oturan mo
törcü Osman isminde birini yü
zünden yaralamıştır. 

Garibdir ki komünistliğe kat.' 
cephe birliği yaptıklarını bildi 
İtalya ile Almanya, büyük de' 
Jetler arasında komüıııst Rus)'~ 
ilkönce tanıyan iki devletti. irıl 
teri! ve Fransa Sovyet Rusya al 
hine bir Avrupa bloku teşkil el 
meğe çalıştıkları "ıradadır ki /,. 
manya, nisan 1922 Rapallo mu 
hedesile Rusyayı tanıyarak gaf 
Avrupada büyük heyEcan uyan 
dırmıştır. Gerçi Almunyada reJ' 
değ •miştir. Fa!<at birkaç sene' 
velsıne kadar faşist İtalyanın S· 
yet Rusya ile münasebetleri d8 
ima korekt, hatta denilebilir ~ 
samimi olmuştu. Bu itibar!adır 
İtalyanın antikomintern pakta ı; 
tiraki, o zaman, komünistlik J<O 

tahliye taleblerinin şiddetle aley- kusundan ziyade Almanya ile 
hinde bulunmuş ve: iş ortaklığına girmesi şeklinde 

•- Bunlar; henüz dinlenmiyen sir edilmişti. 
şahidlere tesir ika etmemek için Japonyaya gelince; bu devlet 
tevkif olunmuşlardır. Muhakeme- antikomintern pakta girmekle v 

zerine terettüp eden vazifeyi dl 
mizin Madam Atina ve arkadaşla- d 

ha aykırı bir şekilde yaptı: Çin 
rına aı.d davası ıs' e·, şahidlerin " 

komünistliğin yayılmasına tn•' 
çağırılması için talik olunmuştur. olabilecek olan yegane kuvvc1 

Binaenaleyh sulh hakiminin tev- Ça':lkayşeki imha etnıeğe çalıl 
kifde gösterdiği sebeb; bugün de Bu sebebledir ki antikomintef

1 
vardır. Tahliye taleblerinin red - pakt kombinezonu birçok mahfv 
dini isterim• demiştir. !erde şüphe ve hatta Endinşe u 

Bundan sonra muhakeme heyeti yandırmıştır. Bu vazıyeti end 
uzun bir müzakereye çekilmiş ve ile telakki eden devlet yalnız S 
biUUıare kararını tebliğ etmiştir. yet Rusya değildir. Fransa ve ~· 

Bu karara göre Eleni, Marika ve ta İngiltere de hazan antikofJl 
Dimitrinin gayri mevkuf olarak tem pakt kombinezonunun )<e 

muhakemeleri tensib olunmuştur. dil~rini istihdaf ettiğinden şilP~ 
Katina esasen diğer işten mev- etmişlerdir. 

kuf olduğundan yine tevkifhaneye ___ ...:,<De_ v_am __ • _&_ın_c_ı_s_•h_i_ı_ed""'.:') 
gönderilmiştir. 

Diğer taraftan dün Sultanah -
med birinci sulh ceza mahkemesi 
de Madam Atina davasında şa -
hidleri tehdid etmek suçile Mikail 
isminde bir adamı tevkif etmiştir. 

.. 
- Merak etme, anne! Ben çe

lilc gibi sağlamım. Sen babama 
bak. 

- Babana mı bakayım? O kos
kocaman adam ayol. Kozunu oy
nam~.. Bu yaşa kadar da hiçbir 
hastalık çekmemiş. O sizin gibi 
gençleri cebinden gıkarır vallahi. 

Gülüştüler. 

Yemek yedıler. 

Reşad: 

- Biraz ça;ışacağım 

Diyerek odasına çekildi. 
Reşadın annesi kızına döndu: 
- Çok değişmiş, değil mi? 
- Evet, anne! O kadar değiş-

miş ki.. Aradan sanki bir asır geç
miş sanıyorum. 

- Avrupa ınsanı b;ıyle üç sene 
içinde değiştiriyor galiba! 

Nesrin güldü: 
- Ağabeyim Avrupada değiş -

memiş, anne! O İzmirde değişti. 
ıneua.""• v e r \ 

..... ,- - ~· .. ....... . ~R-.., ...... . < 'F 1 lf ... A- _, • . . .c • ~ 

. ; ~~ .... .. _,.::· : 
- ).1 ... ~ , .• 

f' . ;;., ... ~ - . ' • · ,: '~ .• • . . 

Yahudi Pazarlığı 
Yabodlnlıı biri cam ve ,ışe 1°' 

bir paketi &'Ötürmek tlure ktırect1l ~ 
fınr, l'i>lıirme karşılıtı olarak ,.....- I 
yoksa iıç otiıt mü ıstedlflnl sorar· ~ır 
feci de ötüdö iyi bulur ve öğul 1' pi 
ıllilnl söyler. Bu uç ötütıen birini " 

,.,~ 

keU arkasına ald.Jlmda, iklnclsl ti 
vardıfında, üçüncüsü de itin son• , 
dilinde söylenecektir. Küfeci P•# 
yüklenir ve Yabudl birinci ölüdu 

Jer: ~ 
«Açlık tokluktan iyi derlerse .... •. 
Küfeci bursa eh öbürlerini el 

•erek aldırmaz. 1 f 
Yan yo1a vanrlar. YabudJ fkJJtıC 

i'ildü söyler: d" 
cYaya rttmek, ath kltmekten iti 

terse inanma•. ,.ı~ 
Küfeel isi çakar ve blr kurıt 

d U.uilr. bulur. 
Yahndlnln yPrlne vanrtar. "f'~ 

sonunu <la M.iyler. 4,r 
•Pau.rh.k.s111ık patarlılıkian ıyl 

terse lnanma». _ il' 
t.ın ldn kızmakta olan kufecl P p

ti hıü& yere vurur ve YahudlYC 

D•r•k: ~· 
«Bunun f(:inde de saflam bfl'Şf"~· 

da df'tlene sen de inanma•. _ • .JI 
Fe- ·--- G~ 
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HARiCi TiCARETiMiZ 1 1 ı KoMşu vE KARoEş MEMLEKETTE ı Ef Neden 
A 1 O 

- H ata y'da Bi r Çok B lmanya le lan Yeniden vergi F b .k I K I qyuna 
T. t• . A t İstemiyoruz a rı a ar uru ması y .. k ~· 

ıcare ımız . r ıyor B !:~:;:ü~!:::i:.~~: i in Harekete Geçildi su~ş•s;:·~~~ 
A 1 d k • ı d h , ,.. t olacak ki, her yıl ödediğimiz ver- ç ~ manya a 1 a a gy0i11erunduentubtuiry01<ır.smını hafifletmek • Çare Bulunamaz mı ? 

Halaydan lhrac Edilecek Mallar Et meselesi bir türlü henüz e-

Kontrolu Kaldırıldı ı.l1Eha;ş;=~A::::~.· ::: ::~ Nasıl Muamele Görecek? ;;~ıe~irzir~:~il~:r:~~:~e:ı~~ 
yetine rağmen bazı sebepler dola-

A lmanyad;ın şehrimizdeki a· 
lakadar !ara bildWldiğine 

göre, Almanyadaki idhalat 
kontrol daireleri lağvolunm~ • 
tur. 

Bu haber, memleketimiz ihra

catçıları tarafından iyi karşılan • 
ııuştır, 

Alakadarlar; bu yeni vaziyetin, 
iki memleket ticaretinın daha sür· 

atıe inkişafına hMim olacağım 
söylem ektedir leı. 

Kontrol dairelerinin lağvile bü· 
tün hak ve vecibeleri Reichss • 
tellye denilen bir teşkilata dev· 
rolunmuştur. 

Bu teşkilat; muhtelif hariç mem
leketlerden; kendi memurları va
sıtasile doğrudan doğruya müba
yaat yaptıracaktır. 

Ezcümle incir, üzüm ve fındık 
gibi; bilhassa memleketimizden 
temin olunan maddelerin de yeni 
teşkilat vasıtasile tücarlarıınız • 
dan alınacağı anlaşılmaktadır. 

İtalya ile Yeni 
Klering Anlaşması 

Dün Gümrüklere Bu Hususda 
Yeni Bir Tebligat Yapıldı 

Y eni İtalyan ticaret ve kle -
ring anlaşması hakkında 

dün Gümrük w İnhisarlar 
Vekaletinden aliikadarlara bir ta
mim gönderilmiştir. 

B-ı tamim ınucibinte; 1 numa
ralı listede yazılan İtalyan men
şeli mallar, tesbit olunan konten
janlar miktarınca memleketimi· 
2e ithal olunacaktır. 

Fabrikalarda 
İğ Sayısı 

Arttırılacak 
Memleketin her gün artan bez 

ihtiyacını daha iyi ve tam olarak 

karşılayabilmek için bez fabrika
larındaki iğ adetlerinin arttırıl
masına lüzum görülmüştür. Çün
kü şimdiki iğ mevcut ihtiyacı te· 

min edeıniyecek kada~ noksan ve 
ltifayetsizdir, 

Bu itibarla Sümerbank Bakır
köy ve Ereğli bez fabrikalarında
ki ığ adedini arttırmaga karar ver

ıniştir. Bu cümleden olarak Ba • 
kırköy bez fabrikasına 18 bin iğ 
ilavesile 27496 ya ve Ereğli bez 
fabrikasına da 7 bin iğ ilavesile 

: adedi 22,200 ze çıkarılacaktır. 
U suretle dokuma işine büyük 

bir sürat verilmiş ve bez ihtiya
cı karşılanmış olacaktır. 

--o--

Ormanların Sahası 
Tutulan hesaplara nazaran, 

Yangına maruz kalmış orman sa
~ası 937 de 13504 hektar, 938 de 
lı~951 hektardır. Orman kaçakçı-
9t VUk;uatının sayısı 937 de 10129, 

t
. 8 de 12726 olarak tesbit edil111iş
ır. 

Ayni zamanda memleketimize 

ithal zamanında mer'1 bulunan 
genel ithalat rejimi kararname· 

si hükümlerinden istifade ettiri
lecektir. 

Bu kontenjanlar 12 aylık bir za

man için tayin edilmiş olup her 
6 aylık devre zarfında bunfarın 

ancak % ellisi kullanılacaktır. 

Bekçilerden 
Şikayet 
Ediliyor 

Mahalle bekçilerinin 

değiştirilmeleri ve asıl 

•ık sık 

bekçilik 

vazifelerine inzimamen zabıta iş

lerinde kullanılmaları hasebile 

bekçiliğe müteallik işlerin geri 

kaldJğı şikayet edilmiştir. 

Mesele Vali tarafından tetkik 

olunmaktadır. 

Meşhur Bir Mimarımızın 
Mezarı Yapılıyor 

lnebahti hezimetinden sonra 117 

parça kadirgayi birden tersanede 

kızağa koyarak kısa bir zamanda 

hazırılyan meşhur mimar Musta

fanın Kasımpaşada Türabibaba 

dergahı içinde Hicri 1007 tarihli 

mezarı bulunmuştu. Müzeler ida

resi, bu tarihi eserin tamir ve ih

yasına karar vermiştir. Müzeler 

ıniman Kemal Altan lazım gelen 

tetkikatı yaparak keşif raporları

nı vermiştir. Tamire yakında baş

lanacaktır. 

JzoRBALAR 
SALTANATI 

.. o. 64 

l
. Bu Pliını cariyeye sezdirmeme
ıya · 

n 1
· Ne yapıp yapıp cariyeyi ya-

r~~a alarak bir yere gitmeli ... Su
di! 1 mahsusada hazırladığı güzel 
k berı de oğluna çatır.ak üzere 
cznakta bırakmalı idi. Geceyarısı 

rıye ile eve döndüğü zaman me
sele k 
b

.ü endi k<>ndine pı:tlak vere • 
ı rdi. 
Car· k . ıye, oğlunun koynunda haş-

a bıri . ld k . sı o uğunu haber alırsa iş 
•ndıliğinden çözülür ve kopardı. 

b ~aşarı ve cinsiyeti çok müte -
arız b. d 1. v ır e ıkanlı olan oğlu yeni 
e değ· .. ' 
. ışen guzel cariye karşısında 

uzan: 111 • .,ıınıl KABAYEL 

!unun cariyeye olan aşkı herhalde 
fiziyolojik bir ihtiyacın ve itiya • 
dm mahsulü idi. Yoksa; düpedüz 
herkesin bildiği bir aşk değildi. 

Gençlik heyecanının verdiği kim
sesizliğin ve yokluğun hızı idi. 

Planlarını hazırlıyan esirci ha
nım el çırptı. Karşısına gelen ca
riysine şu emri verdi: 

- Gülfidan kalfayı çağır bana .. 
Gülfidan kalfa, ihtiyar, sıska bir 

Çerkes halayığı yetişmesi idi. E
sirci han1mın en yakın mahremi 
esrarı olan bir kadındı. 

Kalfa geldL Herhalde yeni bir iş 

tuklarmda, vergi bahisleri üze • t h 

1 

1 yısı·le et fı·yatlarının yükselmesi-

H a ay udutları i~inde çıkan Bu şahadetname er, li' tay Ve-
rinde ehemmiyetle durarak, bir · ne man· ı· olunamamaktadır. Mez-menşeleri nebati, hayvan killer Heyeti kararıle Antakya ve 
kısım vergilerin peyderpey halli- b h d lı h · ·· ve madeni olup doğrudan İskenderunun hususi komisyon - a a a can ayvan pıyasası mu-
letilmesi için, direktif ve işaretler- d - J t d. ··k 1 k · ı·d dını ogru. ya. istihsal olunan veya her- !arı tarafından verilecektir. ema 1yen yu se me ıs 1 a 
de bulunmuşlardı. h ·· t kt lın b··t·· t d angı bır surette manipülasyon gos erme e ve a an u un e -

Hal böyle iken, İstanbul Şehir gören iptidai maddele« ve eşya- Nizamnameye muhalli hareket birlere rağmen yükselmektedir. 
Meclisinin dünkii toplantısında, 

1 
H edenler 100 - 1000 lira arasında pa- .. arın atay hudutlarından hariç Oğrendiğimize göre, mezba -

İstanbul ba1kı omuzlarına yeni • 1 k ra cezası vereceklerdir. . . b. mem e etlere ihracı bazı kayıt • hada toptan et pıyasası yıne ır 
den vergi yükletilmek istenen bir !ara tabi tutulmuştur. Diğer taraftan Halayda 3700 miktar yükselmiştir; karaman top-
havanın uyandığını görüyoruz. Ezcümle bütün maddeler mut- sterlin sermayeli bir sabun ve yağ tan 43 kuruşa satılmakta ve pe -

Şehir imar mı edilecek?. Güzel.. laka menşe şahadetnamesi ile ih- fabrikası tesis olunmı.ştur. Bu su- rakendeciler de bunu ancak 50 ku-
İstanhulda ·d t ı· k 1 H ak f varı a ge ll'cce raç olunacaktır. ret e atayd i abrikaların a - ruşa satışa arzetmektedirler. Bu 

birçok işler vardır. Belediye bu iş- Menşe şahadetnamo;,lerini ka • dedi gün geçtikçe artmaktadır. vaziyete nazaran ucuzlaması bek-

~:!ı!:.apsın, kazansın ve şehri imar zalar
1 

da kaymakamlar ve belediye Bu sabun ve yağ fabrikasını lenilen et nihayet 50 kuruşa ka-

Vatandaştan yeniden vergi ala
rak varidat bulmak, çok kolay ve 
basit bir iştir. 

Marifet zor işi yapmaktadll'. 
B'L'RHAN CEVAD 

Eski 
Vali 

Martta Muhakeme 
Edilecek 

Otobüs yolsuzluğundan dolayı 
eski İstanbul valisi Muhiddin Üs
tündağın muhakemesine, temyiz 
mahkemesi dördüncü ceza daire
sinde 2 mart perşembe günü baş
lanacaktır. Asrl mezarlık yolsuz
luğundan temyiz dördüncü ceza 
dairesinin Muhiddin Üstündağ ve 
belediye encümeni azaları hak -
kındaki beraet kararı temyiz u
mumi heyetince nelu:edildiğinden 
davaya 3 mart cuma günü yine 
temyiz dördüncü ceza dairesinde 
tekrar bakılacaktır. 

--<>----

Baro İntihabı 
Baro intihabının esami okuna

rak avukatlar tarafından birer bi
rer rey verilmesi suretile yapıl • 
ması lazım iken hu usule riayet 
edilmediği ve madeni bir vazo do
laştırıldığı, avukatların rasgele 
bu vazoya rey attıkları hakkın -
daki şikayetler Adliye Vekaletin
ce kabul edilmiştir. 

Bu itibarla baro intihabının pek 
yakında yenilenmesine karar ve
rilmiştir. 

Ha lif enin 
Sarayında 

1 

ı Bir ispanya! 
Güzeli 
Çok Yakıocla 

dinlerneğe başladı. 

Esirci hanım, kalfasına Mısırlı 
kahyadan, Canandan ve cariyenin 
vaziyetinden ba~setli ve yapacağı 
şeyleri birer birer not ettirdi. 

Kalfa; pişkin ve kurnaz bir karı 
idi. Bu gibi işleri neresinden tutup 
nereye götürebileceğini bilirdi . 

Talimat alan kalfa; usuletle ha
nımının yanından sanki; bir§"!Y 

yokmuş gibi ayrıldı. 
İlk işi; hanımının tenhih ettiği 

dilberi yanına çağırıp talimat ver
mek, akşam için süsleyip püsleyip 
delikanlının yaI!ına sokmaktı. 

Esirci hanım çok geçmeden el 
çırptı. Güzel cariyesi içeri gir -
di. Emir bekliyordu. 

Esirci gülerek şunları söyledi: 
- Kız; çoktandır Sadrıanadolu 

Hamit efendi hazretlerini ve ka
dın hazretlerini görmedim. Alem
dar Mustafa Paşa meselesinden 

il r. 

reis eri imza ve tasdi kedecekler- yakında yeni fabrikalar takip e - dar yükselmiş bulunmaktadır. 
dir. decektir. 

Şehrin Saat ihtiyacı 

Şu yukarıda rcsinılerini gördüği.ınüz saatler Yenicami muvak
kithanesine aiddir. Birbirini tutuyor mu?. Hayır .. İstanhulda en 
liiüboli bir hareket orananız, o da şehrin muhtelif semtlerindeki 
saatlerdir. Her biri bir parça telden çalar. Bunu gören yabancılar, 
va.kitle ne kadar az alakadar olduğumuz m:ınasım çıkarmazlar mı?. 

Halbuki, saat modern şehirlerde, modern insanların en çok ihtiyaç 
duydukları bir vasıtadır. Her işi saatle yapmak meselesi mühimdir. 
Beş on dakika evvel, beş on dakika sonra yapılan işlere alaturka 
işler denir .. İstanbulun saat ihtiyacını ve bilhassa doğru giden saat 
ihtiyacını da düşünelim!. 

Berberlerin de 
ihtilafı 

Bitmedi, Gitti 
Berberler Cemiyeti heyeti ida

resile, vaktile faaliyette olup ha
len kapalı olan berberler kursu 
heyeti idaresi arasında, kursun 
demirbaş eşyasının cemiyete ait 
olu;> olmadığı ve ait ise cemiyete 
verilmesi hakkında b;r ihtilaf ol
duğu evvelce yazılmıştı. Bu ihti
laf, öğrendiğimize gore, her iki 
tar Jf arasında barış yolile halle
dilmek üzeredir. 

Berberler Cemiyeti kurs eşya -
sını devir ve teslim aldıktan son
ra, cemiyet idaresinde bir kurs 
açmak veya mevcut kursu ihya 
etmek tasavvurunda bulunmak • . 
tadır. 

retleri gözü açık kişilerdendir. 
Hani, benim ona sattıgım bir ca
riy~ vardı. İsmi cKamertab. idi.. 
Bu güzel ve nadide gozdesini A
lemdar Mustafa Paşaya takdim 
ederek yakasını kurtarmış ... Şim
di ; selamete ermiş hulunuyor ... 
Düşün bir kere, bu talihli cariye
nin yüzünden hem kellesini ve 
hem de ailesini kurta~dı. Doğrusu 
bu iş kollarımızı kabartacak ha
reketlerdendir. Efendi hazretle • 
rine gidip hem geçmiş olsun di
lemek ve hem de bu sebebden do
layı biraz dünyalık dilemek hak
kım değil mi? Sen ne dersin bu 
hareketime?. 

- Çok yerinde bir harekettir 
derim... Gitmek lazımdır. 

- Eh!. .. Haydi Öyle ise hazır
lan da hu akşam gidelim ... 

Cariye bu sözler üzerine biraz 
yadırgamıştı. Çünkü; esirci ha -

1 ra a giderse muhakkak ge-

Gaziantep 
Fıstığı 

Maili mahsullerimizden birini 
teşkil eden Gaz.ianteb fıstıkları 

gitgide hariç piyasalarda büyük 

rağbet görmekte ve bilhassa İn
gilizlerle Amerikalıla• cTürk fıs
tığı• ismini verdiklerı bu yemi • 
şimizi çok beğenmeklfdirler. 

Ziraat Vekaleti bu rağbet kar
şısında Gaziantep fıstıklarını 

sür'atle ıslaha koyulrr.uş ve fıstık 
ağaçlarının her sene mahsul ver
mesı için fenni tetkiklerde bu • 
lunmak üzere mahallınde bir fıs
tık ıstasyonu tesis etmiştir. 

Ayrıca bu fıstıklarm memle -
ketiınizin başka mwtakalarında 

da dikilmesini temin için bu sene 
Egenin muhtehf yerl2rinde tec -
rübelere başlanılmıştır. 

den bir gece uzakta kalmak o -
nun için bir azap idi. 

Cariye esirci hanımın haydi öy
le ise gidelim, sözü üzerine mu -
kabele etti: 

- Gece kalacaksak ona göre 
hazırlanayım hanımcıgım ... 

- Yo ... döneriz ... kalamam ..• 
- Her vakit böyle diye gidiyo-

ruz da biliyorsunuz ki, efendi haz
retleri ısrar ediyor ve bırakmıyor. 
Kalmağa mecbur oluyoruz ... Ha· 
zırlıklı gitsek daha iyi olur zan
nederim hanımcığım .. 

Kurnaz cariye hanımınnı kalıp, 
kalmamak hakkındaki fikirlerini 
kat'ileştirmek için binbir liıf dö
nerıle tesbite çalışıyordu. 

Fakat; esirci hanım kat'i ceva
bını şu suretle vermişti: 

- Hayır, kalamayız ... İşleri • 
miz çok... Muhakkak döneceğiz .. 
Binaenaleyh; hazırlıklı gitmeğe 

lüzum yok ... 

---o--

Mümessllik mi 
Muhtarlık mı ? 

Vaki Bu Hususda 
Şikayetler Üzerine 
Tetkikler Yapılıyor 

Bazı yerlerde mahalle mümes -
sille:inin liıyıkile iş görmedıkleri 
gerek halkm, gerek hükümetin 
bir kısım ı•lerinin zamanında ve 
layık olduğu ehemmiyetle takib 
olunmadığı hakkında şiliayetler 

yapılmıştır. Bunun üzerine Dahi
liye Vrkiı e!i bu hususu bütün vi
lfıyellerdcn tahk;k etmiştir. 

Verilen cevablardan bu yoldaki 
ıhbar ve şikayetlerin yerinde ol
duğu anlaşılmıştır. 

Mümessillerin daha verimli bir 
hale getirilm si için kendilerine 
ücret verilmesi, ve yahut muhtar
lığın yeniden ihyası için tetkikleı 
yapılmaktadır. 

---0-

Tramvay ve 
Tünel Şirketleri 

Tramvay ve tünel şirketlerinin 
devir ve teslim muamelesi sür'atle 
devam ediyor. Vekiılet tarafından 
tebliğ edilen emre göre, hazırlan
ması icab eden dveir listeleri tan
zim olunmuş, tesellüme memur 
heyete verilmiştir. Şirketlerin 

muhtelif servislere aid kayıd ve 
defterleri gözden g~irilerek tes
lim alınmıştır. -·Istanbul İcra Dairesi 

Faaliyeti 
İstanbul icra dairesi 938 senesine 

32 bin 808 iş devretmiş ve 38 sene
sinde 26 bin 641 iş de yeni gel -
miştir. 

Bu suretle 59 bin 449 işten 1939 
sinesine 30 bin 292 iş devrolun -
muştur. Diğerleri neticelenmiş • 
tir. 

kapalı bir kupa arabasına bin<>rek 
efendi hazretlerinin konağına gel
diler ... 

Hamit efendi; esirci hanımı gö
rünce sevinçle karşıl<tmış hele, 
yanında beraber getfrdiği güzel 
cariyesinin sırtını okşıyarak büs
bütün neşelenmişti. Şaka değil; 

efendi yalnız kalmıştı. Canı ka -
dar sevdiği cKamertab> ını elin
den kaçırmıştı. 

* İhtiyar Çerkes kalfası esirci ha-
nım gider gitmez esir kızlardan 
gayet güzel ve genç bir dilberi 
seçti. Yanına çağırarak şu tali -
matı verdi: 

- Kızım; seni hanımefendi haz
retlerinin oğlunun yanına verece
ğim... Seni göreyim, hizmetine 
dikkat eyle ... Biliyorsun ya kü -
çük bey çok titizdir ... Çok alış -
tığı ve küçüktenberi yanında bu
hınan gözdesini aratrı:amağa ça-

ırEW 
Aradaki Fark 

B 
ayranı günlerinde, eski iti· 
yadlanınızı, bir müzede eş
ya seyreder gibi, görmek 

fırsatı bulunabiliyor. Hala bazı -
!arımız, konuşma dilinde, eski 
terbiyenin tesiri a1tındadn. 

Bizde bayramlaşmalar, eski ter
biyede, iki elin iştirakile, karşı • 
nızdakinin elini sıkmak suretile 
ve yere beraber eğilerek yapılırdL 
Bu manzaraya sokaklarda, bayr 
günleri epeyce teı;adüf ettim. Ku 
lak misafiri olduğum hazı sözleri 
de şuraya yazıyorum: 

- Allah nice nice senelere ye 
tiştirsin .. 

- Arzı tebrikat ederim. 
- İydiniz said olsun elenc!iın. 
- Mübarek olunuz efendim. 
- ~lalı ömürler versiıı, rfon 

elim •• 
- Duanız berakatile bu giinh· 

re de yetiştik efendim .. 
- Klunuz, hamdolsuu i\·iviı 

efendim. Zatıaliniz. Nasılsınız e 
fendim .• 

- Dün sabah dı:dethanede tas 
di ettin1, ef ... n~nn .. 

- Bendenizc iltifat bu; urmuş 
sunuz, efendim .. 

Şimdi hatıra bunlar geldi. ll 
ha bir bayii sır-dlıyabilirsiniz. E 
ki Osmanh dilinde, nezaket v 
hürmet mnkammd:ı kı•llanılan b 
tün bu cümleler görüyorsunuz 
dalkavukluk ifade ed~r. Tı neti 
de dalkavukluk olmıyan bir ço 
kimseler de. bu eümleleri kull 
mak mecb~uiyetini duY::..rlar 
Aksi halde: 

- Terbiyesiz, adabı ınuaşcr 

bilmiyor .. 
Damgasını alırlardı .. 

Bugünkii hayatın,ızda ve di 
mizde bunlara yer yoktur. Fak 
nezaket ve büyiiklere sa~:gı şü 
hesiz yine vardır. 

Dalkavukluğa saygı, nezake 
miirailik, serbestlikle kü•t:ıhlık 
rasındaki farkı g~n~lt:riu1ize i 
öğretelim. 

REŞAD Fl·YZ 

Ayaspaşa13~İ Şehidlik 
M&se!esi 

Belediye, 3li dönüm kadar 
genişliğe malik olan Ayazağa 
zarlığmı bir çoouk bahçesi haf 
getirecekti. Fakat Müzeler idar 
işe müdahale ederek mezarlı 

tarihi kıymeti haiz olduğunu, 
rada (Yunan harbi - 313) şc' 

!erinin medfun bnllllldtığtl\u iı 
siltmüş, mezarlığın bozulniam 
nı istemiştir. Bahçenin Beşikt 
taki Ilılamur ve Vişnezade sa 
!arından birinde tesisi düşün·· 
mektedir. 

B!rimizin Derdi 
Hep im izin Oerd 

Bu Aceleye Lüzu 
Var mı? 

Na.kil vasıtala.rmm :ı.a.man z 
man hayat söncliİl'en korkunç bir 
başbelisı olmunası lç:ln vatma 
Jara~ bHetçUere, şoförlere hlta 
ben gazete siıtuolarmda yazı 

yaz.ılır. vakit vakit nasihaUe.r v 
rtlir, evvelce v·uJtııı bulan ba.d· 
lerden ibrriamız. misaller 2:ik: 
dillr. 

Bot, bunlara ne lüzum var. 
insan çiğnemek, bir bayat sön 
diirmek bir n~1dl v.a.sıta.smı s 
ve idare eden i(in blr ne:Yi ke 
hayahnın d a. !inüşü demektir 

ba herkesten dy&de onları, ke 
dJJerini alikadar etmclidjr, 

B ir okuyucumuz, geçen 6ün, 
lelide, bir kaza vuk.uuna ra 
kalan blr hlidfseyi an1atarak t 
vaylarm inenler inmeden, bin 
Jer. binmeden dJ eekme.leri 
bar.1 vatmanların da r.il çekilm 

hareket etmeleri hususunun 
şeye rafmen h3li. devam ede 
diğini yana yakıla anlatıyor. 

Yeni bir kaunm olmasını b 
lememf"ll. Şoförlerin ve va\m 

larm ıözlerlnJ dört açmaları 

• 'lımdır, BiJct('ilerln daima ih 
yatlı ve basiretli olmaları ger 
tir ve biz bu vaı:ifelerint iJı 
veya lft.ka3 di He yapmıyanlar 
alakadar makamlarm şiddetle 
reltete l'<'ÇD)M>lni umumnn sel 



1 Demokratlar Arasında .. - ı· · f Mer&klı Şeyleri 

Anlaşmanın Mahiyeti Nedir? = .. ;-:=,:~:.::=:: 
Bunan için, dün1anm dört bir tar&· 

Ba_yram Hediyesi 
Amerika, Fransa' ya Niçin Ve Ne 

Gibi yardımlarda Bulunacak 7 .. 
Bu, Amerikan Fabrikalarının Boş 
Kalmamaları İçin Manevra mı? . 
S 

u.lhun muhafazası için A· 
merika devlet adamları şim
diye kadar pek çok şeyl~r 

söylemişlerdir. Fa.kat bütün 'bu 
.,özler daha ziyade manevi ve ah
laki sahada kalmıştı. Çünkü Ame
rikanın Avrupada bir harb çık

tığı takdirde buna filer. karışac;a
ğını açıktan açığa salahiyetli b;r 
lisan. ile söyliyecek Amerikada 
mes'ul bir devlet adamı görüle
mi ·ordu. Fakat Avrupada bir harb 
çıkarsa Amerikanın hududu Fnn
.sada olduğu tarzında söylenen bir 
söz sulhun muhafazası için en kes-

tirme bir çare mahiyetini almış -
tıı. Bu sCz her tarafı düşündür
müştür. Ortalığa bir vüzuh ve 
kat'iyet getirmiştir. Amerikanın 

haricinde olan işlere Amerikanın 

kaı ışmıyarak seykci kalması va
zi\ ti yirmi senedenberi tecrübe 
edilmiş oldu. Her gün geçtikçe 

dünya hadisatı ise Amerikanın 

böyle çekilmiş olarak kalmasını 
değil, milletlerin bugün birbir -
lerlne her vakitkinden ziyade bağ
lı olması dolayısile başka yerler
de olan biten işlere de alakasını 
göstermesini lcab ettirmektedir. 

Reis Ruzveltin, Avrupada böy
le bir harb ihtimali karşısında A
merikanın filen karışacağını kat'i 
bir lL..anla anlatmış olması ise öy-

Dünya Maliyesine Hakim Bir Adam: 

f ngi ltere Bankası 
Müdürü Garib 
Bir Adamdı r 
Şahbıı Azline Yahudiler mi Seheh Oldu 

Solda İngiltere bankası. 

S
ör Montag Norman ç:ok ga
rib, esrarengiz bir adamdır. 
Hiçbir hareketi diğerine uy-

mal. 
Dünyanın en büyük bir banka

sını idare eden bu zat bir mali • 
yccıden ziyade bir artıste benzer. 
Uzun beyaz saçları, sivrice bir sa
knlı vardır. Kıyafeti çok sadediı:_. 
Kı ın bir Makferlan, yazın da Al· 
p .1:ı'dan bir ko.stüm giyinir. 

Öyle şey olur mu hiç? 

Ortada: Londra borsası 

Geçenlerde, sabık Rayihşbank 

müdürü doktor Şahtı ziyaret için 
Berline gitmiştL Orada bir muha
vere esnasında kendisine iyi bir 
otomobil tavsiy~ edilfrken demiş
tir ki: 

- Beni. evımden ''ankaya gö
türen araba çok rahat ve lükstür. 
Sonra elli k~l alır ... 

Çünkü İngiltere baııkasının mü
(Devamı 1 inci sahifede) 

le birdenbire olan şeylerden de • 
ğildir. 

Amerikahlar istikbalde Avrupa
da çıkacak bir harbin ihtimalleri 
karşısında şimdiden kendilerine 
kat'i bir vaziyet tayi? etmek is
tiyorlarsa bu Amerika efkarı u
mumiyesinin uzun zamandanberi 
hazır !andığını gös termeştir. 

İngiliz kabinesinden Hariciye 
Nazırı Eden çekilmeden evvel A
merika ve İngiliz donanmalarının 
icabında teşı-iki mesai edecekleri 
sözleri ortaya çıkmıştı. Öyle ki 
Amerika ile İngiltere arasında ka
ğıd üzerinde yazılı bir ittifak ol
mamakla beraber filiyat sahasında 
böyle bir teşriki mesai hazırlan ~ 
ml§tır. 

Buna göre, Bahrimuhitiatlaside 
İngiliz donanması çalışacak, Ame
rikaya Avrupadan bir hücum ya
pılmasına mani olacak, Bahrimu
hitikebırde de Amerika donanma
sı serbest kalarak o taraftan ge
rek Amerika kıt'asına ve gerek 
Avustralya, Yeni Zeland gibi İn
giliz dominyonlarına taarruz ih· 
timallerinin önüne geçecek. 

İngilizlerin Amerikada tayyare 
yaptırmak suretile hava kuvvet
lerinin artmasına Amerikalılar 

yardım edeceklerdir. Bugün bir 
İngiliz dominyonu olan Kanadayı 
elde etmek için şimali Amerika -
nın hiçbir emel beslemediği ilan 
edilmiştir. 

Diğer taraftan Fransanın Ame
rikadan en son sistem 700 tayyare 
satın almasına reis Ruzvelt tara • 
fından müsaade edilmiştir. 

Çünkü Ruzvelt Avrupada sul
hun devamı için Fransanın kuv • 
vetli olarak silahlanma programı
nı yerine getirmesini elzem say
mıştır. 

Reis Ruzvelte muhalif ol.anlar 
Fransanın ta~·yare siparişlerini al
makla Amerikanın kendi isleri . -
geri kalacağını iddia etmişlerse 

de bu dinlenmemiştir. 
Amerikanın yeniden silahlan. -

mak için yaptığı büyük bir prog-

(Devamı 6 ıncı sahüc::f e) 

fana mahremlerini cöncler17or, k17 • 
meUl ve anılka eşJalar, a adlr haJnD• 
lar satın aldırıyor, bu suretle kendin
den babsolwıacak vesileler ihdas edl· 
Jordu. 

Plesls şatosunu blrook hayvanlarla 
lloldurmuttu. Polonya sillünlerl, İsvet 
ronları, Afrika kaplanlan, ınrUanlan, 
ilah~ bahçede dolaşıp duru1orlanlı. 

Meseli, balyanın uzak bir şehrinde 
rüzel bir lusrak vera at bulunduiunu 
haber aldı, defll mlf. Hemen blriııl 

rönderlyor, istenilen parayı veriJ'or, 
allyordu. 

Kralın en bü:vük merakı kilı;-Uk k6-
peklerle şatoda bulunan sıeanları av
lamaklL Sürü sürü köpekleri varda. 
Bunlan İspanyadan, Bretanyadao, in
rllteredeıı l'etlrfmlştl. 

lUEVERLİNG FACiASININ 

50 İNCi SENESİ 

18~9 ı:c:nesl son klnunun !9 uncu 
cwnartesl ıünil Almanyaıım Viyana se
fareti parlak bir surette donatılmıştL 

Prens Röus, süfera heyeti ıterefine 

bir süvare Vl'rlyordu. Davetliler, Vl
yananın en 7üksek ve kibar aU{'lerlne 
mensub 1dL 

Veliahdın zevoesl /ı'renses Stefanl, 
Bütün Arı;ldükler ve Arşldüscsler da· 
vett kabul ebnişlerdL 
Orkestrayı bizzat, meşhur b!!:ıkk.lir 

Straus idare ediyordu. 
Biıtün nazarlar, Veltahd Pren~ llu -

dolfe çevrllmlştL Preııs çok neş'eU ır!J· 
riinüyordu. Fakat. karısı ile blo m~
pl olmuyordu. 

Davetliler arasında, kibıır sosvdı •• 

sine ilk g"lren bir k:ıdın vardı: M:ırl 

Vetsera. .• Üzerinde koyu mavi bir rob, 
başında ay şeklinde pırlanta bir iğne 
bulunan bu ka.dın cidden güzel ve se
vimli ldl. 
~ldük Rodolf, bir aralık yanından 

geçerken eğildl, yavaşca ta sözleri 
r;öyledi: 

- Salı pnü a\•laıunak için Meyer
Un~e gideceğimizi unutmayın!. 

Mari Vetsera, salı günü, PreWlin söy
led1ğl yere gıttl. Küçük bir av köş
künde kendisini buldu. Rodoltten baş
ka Prens FUip dö Koburg, Kont Hoyos 
da v-ardı. 

Gülerek, !jakalaşarak yemeklerini 
yediler , eğlendiler. P rens \7e Marl t;ok 

neş'ell görUnürorlardL 
Erte .. ı ı:-ünü avlandılar. Ve akşam 

yemeğini yer yemez yattılar. 
Ertesi günü l\farl uyandL Prens ya

nında idi. O gün ava çıkm.ıyaeağuu 
söyledi. 

Öğledeu sonra rıktılar, civardaki 
ormanda dolaştılar. Sonra kö~ke dön
düler. Prens, annesine kısa bir mektub 
ya:rdı. Habersiz ve kendisini l'Örmeden 
ayrıldığı için af dntyordu. 

Akpm il'Zerl Prens Koburır Vlyaua
ya dönmüştü. Marl; Prens ve nedlmi 
Kont Jloyosla yalnız kalmı'}ta. Yemek 
yerken avdan, sundan ve buııdan bab
seUUer, ııonra kalktılar, ya.tak odalan
ııa çekildiler. 

Oda hlımetdsl Lo,ek, seyyar kar
yol:ı.smı kapıııın yanına koydu, U'Zan
dı. Köşkte derin bir !lükfınet biiküm 
ııürtiyordn. 

~k. uykusu arasında bir s ilah se
si işlttl, yatafmda doğnıldn, dinledi. 
ikinci bir sllih patladı. Hemen , P ren
ı;Jn bulunduğu odanın kapısına koştu. 

Kapı içer iden kllltll ldl. Konı da u 
yanmı.ıı, l'elmlştt. İkisi birden dayan 
dııJar, kapıyı actılar, lçerl glrdUer. Ma· 
rl yatakta yatıyordu. Yastıtınm üze
rinde, elinde kırmızı &1.lller vardL Be~ 
yaz ipek gömlefl lupkımıızı olmuştu. 

Prens yerde yatıyordu. Sal llllka.ğı
ııa sıkhfı bir kurşun b eynini paroa
lamıstı. 30 son kanun 1889 •.• 

Prens Rodolfun Jı:endlnJ ve sevı-ın
sinl öldünnl'sJnbı sebebi ne! 

Aradsn tam 50 sene g-eçtltf halde bu 
sır bir tilrlü anıa,ılamadı ve anlaşı
lamıyıu;ak ... 

T uhaf değil mi, bir defa in
sana uğursuzluk geldi mi 
kolay kolay Y,akanızı kur-

taramzsınız. Fakat bunun günü, 
saati, yeri, şekli belli olmuyor. 

Canınız çıkarcasına sıkılırken 

birdenbire neş'clenirsiniz, kah -
kahalarmız etrafı çınçın öttürür, 
dünyanın sahibi sizmişsiniz gibi 
yaptığınızı hesab edemezsiniz. 

Bilmem bana böyle geliyor am 
ma sizin için de öyle mi?. Eğer 
size de öyle geliyorsa o zaman me· 
sele yok. 

Bakınız bir iki tekerleme Ue 
anlatmak istediğim malum keyfi
yetin başıma getirdiği büyük ma
ceraya (!) ... 
Eğer hikaye ettiğim hadisenin 

doğruluğuna inanmıyacağını tah
min etsem şahitlerimi sıralamak
tan kaçınmıyacağım. 

Asıl maceraya geçmeden evvel 
ilave edilecek bir noktayı ihmal 
etmezsem belki başımdan geçen
lerin kıymetini takdirde güçlük 
çekersiniz. 

Bir: zamanlar ben semtin gü • 
zellerinden birine aşık olmuş -
tum. Hem de nasıl? .. Uzun zaman 
büyük aşkım platonik tuvaleti i
çinde muhteşem bir köşede yaşa- · 

dı. Fakat sevgili!il bana hiç yüz 
vermiyordu. Yapmadığım hokka
bazlık kalmamıştı. Amma neye ya
rar. Yüzünü görebilmek için gün
lerce kapısında dolaştığım kadın 
daha uzaktan görünür görünmez 
içimde müthiş blr korku belirir. 
onun bakıştan altında ezilmemek 
için kaçacak yer arardım. 

Bilmem ki makara gözlü kadın 
da ne sihir vardı?. 

Hala, onu hatırladıkça tatlı bir 
korku geçiririm. Fakat o kadar za
man geçtiği halde onun eşine ras
lamak bana nasib olmadı. Kim
bilir belki o zaman ben çocuktum 
da ondan tesir büyüdü. Yalnız o 
hala bana çocuk gibi geliyor ... 
Anladınız mı? Ben, bana hfil 

çocuk gibi gelen kadından kor -
kuyorken etrafta da onun eşini 
aramak cesaretini gösteriyorum. 

İşte bu bayram bana bir iki ay 
evvel ve yine bayram gününde 
gesen bir hadiseyi hatırlattı. 

Geçen bayram yo.ui şeker bay
ramı içime hüzün çökmüştü. Ken
di kendime: 

- Ne olurdu ben de herkes gibi 
sevgilimi koluma taksam, bir bay
ram gezmesi yapabilseydim diye 
düşündüm. Gözlerim yaşard~ ak
lım başımdan gitti. 

O teessürle soluğu bir sıra mey
hanesinde almışım. Geoe olmuştu. 
Aklıma yine eski sevgilim gel • 
mişti. Sallana sallana Beyoğluna 
çıktım, tünele doğru yürüyordum. 
Daha yolu yarılamadan beni ar
kadaşlarım karşıladılar. Gözleri
min yaşı, bukilk boynumun hüznü 
onlara tesir etmiş olacak ki etra· 
fiım sardılar: · 

- Nen var? 
- Anlatsana yahu ... 
- SöylE:sene bireder ... 
- Yine eski aşk mı?. 
- Yazık ... 
- Bugün bayram. Böyle keder-

lenmek olur mu? 
Ve buna benzer bir sürü sözle 

büsbütün sarhoş olmuştum. 
Biri kulağıma iğildi. 
- Bak .şimdi seni bir yere gö-

- E dünya bu. Herşey olur! 
- Kah ... Kah ... Kah!. .. 
- Yam:ınsm be Cingöz! 
- Ne sandın ya Marmara·~. 

Fakat, bu voli her vakit çıkmaz. Kırk yılda os A 
Desem bile sen sakın kanma. inanma. Gözka

paklarımın içinde ve benliğimin özünde yaşıyan o 
varlıkla ben hep beraberim. Böyle olmasaydı deli· 
rirdinı, yaşıyıııuazdun, bunnrdım. 

O gün Maslak yolu iizerind eki küçük korunun· 
dibinde de sana söyledim: 

b ı. 

- Beş on gün bize yeter. 

Bunlar konuş:ı konuşa asfaltlan karanlık ~
kaklara saparken Suadle Selma da otel ?<fasmda ıki 
yüz voltluk bir elektrik çarpmasından kurtulm~
laı gibi geniş soluklar alıyor : 

- Amma büyük bela savuşturduk. 
- Sabah olur olmaz ilk vapurla gidelım. 

- Ömrümde böyle şey başıma gelmedi! 
- Ya karakola düşseydik ııe olacaktı? 
- Yedi yüz değil, bin yedi yüz de verirdim. 
- Neyse ikimi.zede gcçmi~ olsun .. 
Diyerek karşılıklı derd yanıyor, biribirlerin.e 

söz v<!rlyor, aııd içıyorlardı.: 

- Bir dalıa mı.. Allah göstermeısin. 
Hele Suad: 

- Vay canına. Evim, barkım, ünüm. Her şeyim 
sıfır olacaktı. Bir daha tövbe .. Kan mın Gizinin di· 
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binden ayrılmam. .. 
Diyordu. Selma: 
- Sen öyle. Fakat. ya ben ne yapav1m? Bu 

yüzden geçiniyorum. Mecburum •. 
Diyor, gözlerinden birer damla yaş yanaklarına 

iniyor ve içli içli mınldanıyordu: 
- Hiç bir gün istiyerek bir erkeğin koynuna 

girmedim. Her vakit bir ödev yapar gibi, her vakit 
satılık etlerimi vermek için!. 

GÖZ YAŞLARI 

Gramofon durmadan çalıyordu: 
cÖmrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır!.• 
Bel.ki üstüste yl.rını kere bu pla ğı çaldı. Sonra: 
•Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm böy-

le ... • 
Şarkı.sııuı. başladı. Münir Nurettinin doldurdu-

Yuaıı: ETEM iZZET BENICI: ---•ll"ll--l:i•• 
Gözlerınden yanaklarını ıslata ıslata çenesine 

akan yaşlar arasında o boyuna elindeki uzun mek
tuptan şu satırları okuyordu: 

.. Feritçiğim. 

Umut •. Her vakit umut. Bu bizim sevdamızın 
desteği olacak. Ve .. en sonunda ik imizi biribi.riınize 

v~recektir. Aşk alevinden kavrulan kalbleriınizi 

ancak bu sonsuz umul bcsliyebilir. 
Biribirimizi seviyoruz. Bibirinıi'z için çıldm.yo

ruz. Bu sevginin gücüne inanmak gerek. Aramıza 
konan ve bizi çarçabuk biribirimizın olmaktan alı
koyan zorlukları yenınek için daha çok biribirimizi 
sevmeliyiz. Ferit, benim için gözkapaklarımw için· 
de yaşıyan bir varlıktır. Günler. haftalar, aylar ge
çiyor da seni görmüyorum. Sanır mısm ki, bu ger-
1,'ektea görmemektir?. Ben: 

- Ölürken bile gitzkapaklanm seııiu urhğını 
içine alarak ;t•umulacaktır. J\lczarda bile en son ka
lan kemik parçam: Yine Ferit.. Ferit .. di)·e inliye
cektir. 

Fakat ölmi~·eceğiz, yaşayacağız. Bütün zorluk
lara karşı koyarak, bütün giiçlükleri yenerek bir
leşecek, öyle yaşıyacağız. 

Sen hiç tasalanma ve buuu bana bırak!.• 

Sonra yine kadehini kaldırıyor, obur gibi, küp
leri midesine indirecekmiş gibi içiyor, plağı tareli
yordu: 

•Öksüz sanırım kendimi ben sensiz içerkne ..• 
Bu şarkıyı ağzile de mJrıldanıyordu. 

o. bu akşam posta kutusundan mektubu alır 
almaz doğru odasına gelmiş, ı:rıektubu okudukça 
hem gönül bağlarını sonuna kadar bütün bütün çöz
rtUş, hem de binbir d~ünce içinde n.e yapacağını, 
neye karar vereceğini şa~ırmıştı. 

Yazan: MUR AT KAYAHAN 

türeyim de keder, gözyaşı para 
der mi gör? 

Dedi. Ben: 
- Vallahi eve gidıyurum. 

maz. Beklerler deyıncıye ka 
soluğu bir kapının önünde ald 
Sordum: 
-Burası ne? 
- Şen! ... 
- Ne şeni canım~ 

- Gir d-c görürsün. Ne~~uın 
nısu burada. İsmi üstünde Şe 

İtiraz faydasızdı. Girdik. M 
zik, kadın. içki hepsı bir ar 
toplanmıştı. Bır ara masamıza 
kadın geldl. Makara gözlü bir 
dm. 

İşte ondan sonrasını bilmıy 
dum. Yalnız bildiğim bir tek 
var: Tesadüfün bayram bedi 

Ha lif enin 
Sar ayrnd a 

ı Bir ispanya 

1 
Güzeli 
Ç.Ok Yakında 

Radyo 
Pro ram 

Ankara Radı o 
BUGttN 

18.3& Program. 

18,35 Müzik (soll \ 'e llederler -

19 Konuşma (Türkiye posWıı) 

19,16 Tür mllzlft (İncesaı faslı 

caıkar). Safiye Toka:vm lşUrakil 

20 Ajans, meteoroloji haberleri, 

raat borsası (flat). 

%0,15 Tilrk müzliL 
Okuyanlar: Radife Neydik, 

Uoşscs. 

Calanlar: Vecibe, Reşad Erer, 
del Kozan. K. N. SeJhun. 

ı- Osman Beyin Seba peşrev 

2- Dedenin: GCL, eJle rlll bül 

1- Hüsnü Efendi: Çok sürmeıclL 

f- Aşık Mus&afa: Bir e;;mer 
nül nnll.oı. 

6- 'Reşad Erer: KemAn &ab 

G- Sadeddin Kaynak: Dunı 

bir bakışın. 

'1- Said F.lendi: Şevkefu s~ 

isi. 

8- Sad.cd.diD KaJ'nalı:: Eli l'ösl 

lı:urbaa eldufwn. 
8- Batan l'ÜD kana bem17er. 
.ıo- Refllı: Fttsan: Kuı .. . 

p.lına. 

!l l\lemle"et saat &Tarı. 
. Z~ K.onQflO& (Hııkak ilmi J 

rumu). 

!l,15 Esham, tabviliı, lı:amb17• 
lı:at borsaa (flat). 

!UO Mti.ılk (radyo orkestrası 

Praetorlos>. 
ıı.ıs ~imik (SaksafQQ sololan 

had Ese~ln tarafuıdan). 

22,45 Millik (Daııs plçklan). 

t3,4S - 24 Son aJam haberi~ 
)'atınk.t program. 

lZ,30 Procrıım. 

l!,l5 Türk mi.i::dfi - Pi. 
13 Memleket saal ayan, aJaıaS• 

troroloji haberleri. 

lS,10 - 14 BJ,.asetl Camhvr 

Şef: (İhsan Künoer). 

1357 Hicri 1 1354 Ru 
ZİLHİCCE İkinci.kan 

17 25 --
1939, Ay 2, Gün 38. Kasım 
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Akpın 17 33 
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1 Bu Şehrin Derdlerinde.n 1 
Tiyatro Seyircileri 
Bizde Niçin Azdır ? 

Halk Kendi Tiyatrosuna Gidiyor 
Münevver Böyle Bir ihtiyaç Duymuyor 
[ Yazan: REŞAD FEYZİ l 

S 
!nema tiyatroyu öldürmedi 
Fakat,. mıiliakkak ki, ihmal 
ettirdi, unutturdu. Sinema· 

da, tıyatro gibi güzel san'atlara 
girer mi?. Bu son senelerde este
tikçiler arasında uzayıp giden bir 
san'at w fikir münakaşasıdır. E
Vet diyenler var, hayır diyenler 
Var. Bir kısmı sinema için: 

- Birkaç güzel san'atın birleş
ıne•inden meydana gelmiş mürek· 
keb bir san'at eseri de diyorlar. 
• Istanbulda, takribi bir istati'91-
ge göre, senede 011 milyon insan 
•in~ınaya gitmektedir. Bu rakam, 
başka memleketlere nazaran fazla 
değildir. Fakat, bizim İstanl:ıulu· 
muza göre azdır, denemez. Halk
ta, si nema ı:nı!rakı, luıttiı, lüzu • 
ınundan fazla vardır, denebilir. 
Sinı·maya gitmeden duramıyan· 
lar. hiçbir filmi kaçırmıyanlar, bo
Jd7.ından, diğer ihtiyaçlarından 
ke,ip sinemaya gidenler az mı?. 
n h l. sinema hastalığına tutul
" ' ı olanlar yok mu?. 

i ın bu tarafı böyle iken, tiyat· 
ro ·ı!~mi ne halde?-. Bu tarafı hiç 
sormayın .. Halkın tiyatroya karşı 
alakası artmıştır. İnkar edilemez. 
Fakat, muhakkak ki "5tenildiği, 

•zumu kadar değil. Yıllarca ti
vatroya gitmek ihtiyacını duymı· 
'an 

1 
r var. H ,ıt ta, böyle bir mev-

"=<· kı llarından geçirmezler. Böy-

o 

j 

Bir piyes temsil edillrken.M 

le tlpierln mühim bir kısmının da 
münevver olmak lddiıısında bu ; 
lunduklarını söylemek !az;m .. 

S 0 1-elerce, tiyatro işle•ıleo yakın
dan alakadar olm~ bir zat, bu 
mesele etrafında sunları söylil -
yordu: 

- İyi tiyatroyu halk meydana 
getirir .. Halkın rağbeti giırülün
ce maddi fedakiıdık yapma'.ı. ım
kAnı bulunur. Maale:;ef bızdc ti • 
yatı-o seyircisi çok azdır. İstanbul
da şehir tiyatrosu var. İki ayrı 
sahne halinde faaliyett·~ bulunu
yor. Fakat, zannetmeyin ki, her 
gece dolup taşıyor. Hayır .. Bu se
ne şehir tiyatrosu da zarardadır. 
Fakat, burası belediye~· ·! bağlı ,.e 
muayyen bir bütçesi olan bir mü
essese olduğu içın işin bu t;ırafı 
haizi ehemmiyet değildir 

Şehir tiyatrosuna fena bır ti • 
yatro denemez. Bir çok beynel • 
milel eserleri, klasik piyesleri, bir 
kısım Avrupa sahneleri ile boy 
ölçüşecek tarzda pekala çıkarıyor. 
Hatta, bazı Avrupa memleketle -
rinden daha muvaffakiyetli çıka
rılan piyesler vardır. Artist, sah
ne, dekor, kostüm itibarile de her 
maddi fedakarlık yapılıyor. Hlç
blr şeyden çekinilmiyor. Öyle ol
duğu halde, şehir tiyatrosu, her
hangi bir küçük sinemanın bula
bildiği seyirci kütlesini bulabill -
yor mu?. 

Vakıa, bugün Avrupada da öy
ledir. Tiyatro gittikçe, seyircisini 
kaybediyor. Sinema çekiyor. He
le A\TUpadakı en meşhur opera
lar, milli tiyatrolar daha az seyir-

(Dcvnıw 6 ıncı sahifede) 

BuzDolabındaki Cengel/ere Asılan 
' . 

Parca Pa rca i nsan Etleri! - ' . ~~~~~~~~~~~~ 

Cinayetin Meydana Çıkmasına Sebeb, Haşlama 
İçinde Çıkan Bir Altın Diş Oldu 

. Zavallı Yuvokiıil ·Ksantopulo, 
bıtS{> 
J ııe evvel çok bahtıyar bir a-
«ınıdı. Güzel bir ·karısı, güzel bir 
l\•kıı . l · k ' okantası vard<. Müşterisi 
~~. lıı. İşi yolunda, kazancı ye -
k ·•tl" ldı. Keııclisi yemek pişiriyor, 

ar.'"' hizmet ediyordu. 
b \"\'akimin Selanikte, rıhtım 
~Ytındaki bu küçiık ıçkili lokan-ı t·:' gıttikçe ~ühnıt aldı, müşte -
' r arttıkça arttı 1 

1\a" . . ıı ve koca hızmete yetışe 
:'.'" · lıldular' Yuvakim düşündü. 
O]J· 
1) l:•rak almıya· Jr.arar verd.L 
, .""Uarı, Ars:•n adlı ve yakı•ıklı 
•>ıı· l . ~ 

' ~lıkanlıyı tavsiy<? ettiler. 
fJ • . . • 

gı , ~ euıel Ermeninin lokantaya 
oı~ ~ı Yuvakimin sebebi felaketi 

~. 

o .. 
81 

llUnden sonra mU:jteriler, ara-
ı·~ k it arı ve kocanın mutfakta 

Q a~ga ettiğinı işitmiye başladılar. 
"u .uY•ırlar, biribirlcrinc bakışı • 
' 0»ıar: 

lıu- l Yuvakimın hakkı var. Diyor· 
; '· Arseni kıskanıyor ... 

11 ~akikaten, oütün kavgaların ba
sı; ıdJ. Yuvakim karısını çıldıra· 
' ~ seviyor ve kuıkanıyordu. 
ltu ~kanmada da haklı idi. Çün
~or arısı, Arsene iş gördtirmü • 
ona' Ycınekterin en iyi parçalarım 
ka YCdırıyor, yanından bir dakl• 
deq~·ırı;nıyordu. Arsen, ustasının 
gil[ü lerıne aldırmıyor, yüzüne 
1t

110
;:r· ense yapıyor, rahatına ba· 

u. 
'Yuv••-'-· ~ -un bırkaç kete kendisinı 
\ltn~k istedi t -

lerl kopardı, bırakmadı. Zavallı 
adam! Yesinden işi ve gücü bı
raktı. Kendini içkiye verdL Sa • 
bahtan akşama kadar ıçiyor, der· 
dini unutmıya çalışıyordu. 

Günün birinde - dört ay evvel -
ortadan kayboluverdi. Karısı, za
bıtaya müracaat etti: 

- Dün gece biraz fazla kaçır -
mıştı. Hiç yoktan bir kavga çıkar-

dı, bağırdı, çağırdı. Sonra başını 
aldı, gitti. Hala gelmedi· Fakat, 
uzak bir yere gittiğini zannetmi· 
yorum. Zira, yanına ı:şya ve para 
almadı. Rica ederim arattırıruz. 

Belki bir yeroo sızıp kalmıştır .. 
Dedi. Kadının büyük bir safi • 

yetle, gözleri ~ulana sulana söy • 
le<ilği bu sözler, zabıta memurla

(Devamı 6 ıncı sahlfecıtı) 

1 ş A K A 1 Yarı Çıplaklar 
._ ___ _. Diyarında .. 

Oradaki insanlar Ne Don,Ne Panf alon 
Ne Papuç, Hiç Bir Şey Giymiyorlar!, 

KIR!\IIZI BALIKLAR 

- Karı ve koca mı 7 İyi geçi • 
niyorlar mı bari? .. 

- Pek iyi bılmiyorum. Çünkü 
konuştuklarını hiç gormedim ... 

PAPA(';AN VE FiLLER 

- Ah, ne olurdu bir papağan 
olsaydım! Yüz sene yaşardım. 

- Müsterih olunuz. . Filler da
ha ziyade yaşarlar ... 

NİÇİN TERS İMİŞ?. 

- Niçin böyle çarpık yürüyor
sun• Ayağın ~akat m; oldu? Bir 
kaza mı geçirdin? ... 

- Yok canım, sabahleyin ayak
kablarımı ters giymişım da ondan .. 
Görenler farkında olmasın diye 
böyle yürüyorum. 

y 1 i 
ihtiya r ı n 
Parası 

lH1 
iç böyle münasebetsiz, nıan· 
tıksız ve cansıkıc• bir rüya 
gördüğünüz ol.ı.lu mu?. 

Uykudan uyandığınızı zenne • 
diyorsunuz, gerini)orsunuz, vü· 

cudüniiz dinlenmiş. Sıhhatiniz, 
neş'eniz yerinde. Hava güzel, bir 
sabah gezintisi yapayım, diyorsu
nuz. Kalkıyorsunuz, giyiniyorsu
nuz. Mantonuzu, bastonunuzu, el
divenlerinizi alıyorsunuz, sokağa 
çıkıyorsunuz. 

Otomobiller, tramvaylar gidip 
geliyor. Yaya kaldırunlan üzerin· 
de büyük bir kalabalık var. Mağa
zalardan birinin hapısının yanın· 
daki boy aynasına gözünüz ilişi • 
yor: 

- E)·vah! diyoı·~unu~ panta • 
lonuıııu giymeyi unutmuşum-

Ve uyanıyorsunuz. Bunun bir 
r!iya olduğunu anlamakla beraber 
soğuk bir ter döküyorsunuz. 

Fakat, bu rüyanın hakikat ol
duf:u bir memleket vBT. 

, 1 

İçtimaiyatçılar, filozoflar, ah • 
lak \'e b...şeriyat mütehassısları; 

medeniyetle barbarlığın iltisak 
nokta>1 olan bu yeri öğrenmek İs· 
tre nıisiniz?. 

Baldırıçıplaklar dıınsediyor 

İKİNCİ GECE 
Haritaya bakınız. !Uaniliinın 700 

k.ifometro ilerisinde, sarp kayalar 
üzerinde, sık çamlıır arasında al
tın madenleri merkezi: Boguio.-

sadüf etseniz ayağında ne panta- \ 
lon, ne de don görürsünüz. Hepsi 
baldırı çıplak._ ı Büyük çamlık oteli 

Medeniyet, bura ahalisine yal- Asri konfor 

llleşhur bir röportaj muharriri: 
•Filipin adalarının İgoro ahalisi 
yamyamdır!.• diyor. Halbuki uzun 
müddet burada yaşıyan Nevyork
lu birisi! 

nız bunu kabul ettirememiş. Ne 1 200 oda 
kızgın demirle dağlamak, ne (ih- Tenis ve golf mahalli 1 
rakı bilnar cezasl), ne misyoner • _ ____ caz....;._d_a_ns ____ _;ı 
papasların viız ve nasihatleri, teh
didlerl bir fayda vermiş. Bu adet 
devam edegelmiş. Nihayet Avru· 
palılar da bunu tabii görmiye alış
mışlar. 

- Onlar mı yam~·nmT. Yok ca
nıın, bir yanlışlık var. İgorolar 
dünyanın en sevimli ve en güzel 
dıınseden adamlarıdır. Fİi.İPİN GECELERİ 

Diyor. l'ılahalliııde tetkikat ya. İlk gece: Sarp dağlarla çe\'ril-
pao diğer maruf bir röportaj mu- mcy bir \•adide İgorolular arasın· 
harrirl vaziyeti şöyle aPlatıyor. da yalnız bir beyaz olarak ben va-

Maniladan buraya iki vasıta ile run. Etrafımı sardılar, yamyam 
gidilir: Avrupanın yollarından dişleri gibi sıvri dışlerıni gösteri-
farksız, geniş, asfalt bir yoldan o- yorlar, gülüyorlar. Şarkı söylü • 
tomobil ile ve yahud trenle ... Ba- yorlar, dönüyorlar, sıçrıyorlar. İç-
na, bu ikincisini tavsiye ettiler... !erinden biri arasıra bağırıyor. Ne 

Caz çalıyor. Çiftler dansedıyo 
Hepsi de yarı çıplak' Pantalonla 
yok. Siyah kollarını, dekolte ro 
lu güzel Amerikan ıruıdamların 
bellerine sarmışlar, dönüp duru 
yorlar. 

Duvarda büyük bir afit göz 
çarpıyor• 

1 

Baguioyu ziyaret edinız. 

Havası, suyu güzel 
eğlence yerı 

Yalnız, Nevyorklıi dostum bir • de bed sesi var. 
inı;!liz gazetelerinde okunduğu- şey so-ylemeyı· unutmuştu. Nih ı o ayet sustu ar muzuma bir 

na göre Nevkastelde senelerce ev- Zira, Baguı·oda tı·ende, sokak- 1 d k d B ·ro· Ç t 

Bu güzel ve sarışın Amerika 
kızlar, acaba yamyamların toru 
larile dansettiklerinl biliyorlar 
mıydı?. 

e o un u. aşımı çevı ım. a -
ve! ufaktan işe başlıyarak sonra ta, berber dükkanında, mağaza - lak bir ses: 
borsacılık suretile zengin olan To- !arda, lokantada, otelde kime te- - Haydi, git artık!. 
mas Bric ismınde bir adam geçen !============================ 
gün hapishanede olmüştür. Tomas 
70 yaşında idi. Kazanç vergisinde 
hükOmeti aldattığı için üç >ene 
hapse mahküm olmuştu. Hapis -
haneden ç• kınasına birkaç ay kal
mış olan Tomas mirasçılarına tam 
50,000 İngiliz lirası bırakmıştır. 

Yirmi 
Saattir 
Uyuyor 

in.-.:an ya~lar:ınta uykusu ü.Za 

lır. Fakat Londrn gar.t:tclerinin ha
ber verdığine göre Con Maçan is· 
mindc köıürüm bir ihtiyar tam 
93 yaşında olduğu halele günde 20 
saat muntazam uyku uyuyabil _ 
nıektc'C!ir. Bu kötürüm adam on 
sekiz sencdenberi darüEi.cerPde 
bakılmakta imiş. 

Yangın Çıkaran 
İtfaiye Neferi 

Fransada Hend<!kur beledıyesi, ıt
faiye takımına, yangınlarda kul
lanılmak üzere son sis'ı•m bır mer
diven hediye eder. 

İtfaiye neferlerinden biri, ay
lardanberi depoda duran bu mer
diveni tecrübe etmek fılmne dü
şer ve civar evlerden birini kun
daklar. Tabii az sonra yangın çı
kar. İtfaiyeye haber verı:r. Ko
şarlar, merdiveni kurarlar. :Cv • 
dekileri kurtarırlar. 

İtfaiye neferi memnuniyetle: 
- Hele şükllr, der. Merdiveni 

tecrübe edebildik. 
Bu vazifeşınas (!) neferın tev· 

k!f olunduğunu ~öyle~e lüzum 
var ıru!. 

Nihayet Kıymetli Mücevherler de 
Meydana Çıkarıldı 

irkaç ay e\'vel İngiliz gag zctclerinı. ve İngiliz adli -
yesıni pek meşgul eden bir 

mr;de vardı. •Son Telgraf. o za
man bunu takib ederek yazmt~tı. 
Londra gazeteleri yine bah~i ta· 
zelemiş oldular. 

Bır zamanlar Londranın parıı 

piya.asıııda pek sözü geçer aıfa.n
lıır sıı :tsında iken sonradan rnal .. 
kiım ol.ırak hapse giren TarfPdin 
alacaklıları çoktu. Fakat hileli 
müf[;s bunlardan birçok şeyleri 

kaçırmış \'e •gizli hazınesi• olarak 
da birçok mücevheratı karı;ile 

Parise göndermiş deniyordu. Ala
caklıların iddiası böyle idL 

• 
Yedi sene hapse mahkum olar. 

Tanfildin bu mücevheratı mey -
dana çıkmamış, fakat dedik.odu -
lar da bitmemişti. Çünkü m!iflls 
bangerin' karuıı Pariste yaşıyordu. 

Fakat Tanfildin daha tevki~ e
dilmeden evvel birçok mücevherat 
sattığı söyleniyordu. Bu da g'zlı 

kalmıştı. Şimdi bu kıymetli n.ü
cevherat da meydana çıkmıştır. 

Tanfild Londra piyasasında blrç,,k 
işler çevirmiş ve birçok şirketler 
teşkıl etmek suretile hisse senet
leri çıkarını,, pek çok kimselı:. n 
parasını alarak iflas etmlıjti. Alı-

caklılar birşey kurtaramamıştır. 

Fakat Tanfildin diğer bir rakibi 
vardır: Spiro. Bu adam da ayn! 

suretle Londra piyasasında işler 

çevirmiştir. Hemen hemen ayni 
tarihlerde bundan birkaç ay evvel 

Spiro da mahkOm olmuştur. Şim· 
di her iki raktb ayııl hapishanede 
bulunmaktadır. 

Barda bulunanlatdan birine b 
nu söyledim. 

Tebessümle mukabele ettim. 
- Nasıl buluyorsunuz!. 
- Neyi!. 
- Çıplaklıklarını. 

Tabii bır tavırla cevab ~-erdi: 
- Biraz fazlaca serbest ve la -

bati. .. 
Caz, bir rumba çalıyordu. Ha 

zır bulunanlardan birisi: 
- Kadınlar, hayatlarında b 

defa olsun barbarlarla dansetm 
yi tahayyül ederler. Haydi dans 

kadar yapılacağından kayLtlı aza 

Spiro geçenlerde a!Akadarla 
haber ver~ek Tanfild mücevh 

ratı kimlere sattığını ve terh 
edildiğini söylemiştir. Bunun uz 

rine gizlice yapılan araştırma! 
da birçok kıymetli eşya çıkm4t 
Bu suretle alacaklılara 1,500 l 
liz lirası temin edilmiw oluyor 
mllj). 
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Temizlik, Et, Su, Lağım, Tiyatro Seyircileri E'izde 
Bahçe ve Sıhhat işleri Niçin Azdır? 
Ş 

eh r.ı eclisinin dünkü top- hayvanlardan alınan tali hasıla- Sovyet - Macar 
Münasebetlerinin 

İnkıtaı 
lantısında Vali ve Belediye tın bugünkü bedellerine nazaran 
Reisi Lıitfi Kırdar bir nu- daha iyi şartlar altında satılması 

tuk söylemıştir. da temin olunacaktır 
Lıitfi Kırdar nutkunda evvela HALDE BİR •IlORC VER:\IE• 

su işınden bahsetmiş ve terkooun ~IÜESSESESİ KURULACAK 
ıslah ve teoviyesi zımnında şim· Toptan meyva ve sebze halinin 
diye kadar 3 miiyon lira sarfo - tevsı ve takviyesile burada asri 
lunduğunu, Adalar ve Bakırkö - tesisat vücude getirilmesini düşü-
yüne de su verilmesi için 10 mil- nüyoruz. 
yon lira lazım olduğunu sö:ıli - Ayni suretle merkez halinde 
yerek Adalara bu sene k5fi milli bankalarımızdan birinin de-
miktarda su verebilecek ter - liiletile bir cborc verme• müesse-
tibat ve teşkilatın alınmak üzere sesi kurmağa çalışacağız. 
olduğunu ilave etmiştir. EKMEK MESELESİ 

Mumaileyh bundan sonra te - Ekmek meseksı üzer,nde ayrıca 
mizlik işine geçerek en evvel dü- durmuş bulunuyorum. Halkımı-

şünülmcsi lazım gelen bu esaslı zın bu en mühım gıda maddesıni 
mevzuu ehemmiyetle tetkik etti- en ucuz ve en sıhhi şartlar dahi-
ğini bildirdikten sonra: !inde temin etmesi bilhassa mat-

•- Temizlik işlerinin arzu edil- liib ve müstelzimdir. Bu hususta 
diği dereceye çıkarılması ve takib devlet ziraat kurumunun da çok 
olunabilmesi için belediye zabı- kıymetli yardımlarını bekl.yoruz. 
tası talimatnamesine bazı madde- SÜT işi 
ler iliivesini muvafık buluyorum. Süt işi; merkezi bir teşkilata 

Fakat iş bununla bitmiyor. Hal- bağlanarak sütün hazırlanması ve 
kın ve matbuatın da bu işte be- şehir içinde satış ve tevzii serbest 
lediyeye yardım etmesi lazımdır• piyasa ve rekabet mevzuu olmak-
demiş ve bilahare tenvirat işleri- tan çıkarıldıktan sonradır ki bu 
ni mevzuu bahsedip belediyenin iş memnuniyeti mucib bir şekilde 
bu işde, değeri olduğunu, 260 bin hal yoluna doğru götürülmüş o-
lira masrafa mukabil 210 bin lira labilir. 
resim alındığını beyan etmiştir. SffiHAT VE MAARİF İŞLERİ 

Bunu takiben istimlak işlerinin Şehır için ayrı bir sanatoryom 
pek ağır gittiğini ve İstanbulun yapmak, Cerrahpaşa hastahanesi-
umran itibarile pek geri kalmış ne de veremliler için ayrılan yere 
bir şehir olduğunu söyliyen Lfıtfi yatak ilave etmek en büyük e-
Kırdar, şehirde kaldırımsız kalan mellerimizden biridir. Hükiime • 
8 milyon 720 bin metre murabbaı tin bu hususta bu sene de yüksek 
sahayı parkeye tahvil için 43 mil- yardımlarını temine çalışacağız. 
yon 600 bin liraya ve İstanbulun İlk okullarımızın esaslı bir prog-
tekmil sokaklarını asfaltlamak i- ram dahilinde yeniden inşasına 

çin de 43 milyon liraya ihtiyaç bu- başlamak lazımdır. 

lunduğunu bildirmiş ve diğer me- BELEDİYE VARİDATI BU 
seleler hakkında sırasile şu izahatı SENE AZALIYOR 
vcrmıştir; 

KANALİZASYON İŞLERİ 
Lağımların tamiri ve yeniden 

fenni, sıhhi kanalizasyon yapıl -
masına gelince bunun da daha e. 
!im bir halde olduğunu görüyo
rum. 

Küçük bir sahanın kanalizas -
yonu için 10 milyon lira sarfo -
lunmuştur. En aşağı bir tahmin 
ile; Beyoğlu ve Anadolu cihetleri 
de hesaba katılırsa bütün şehirde 
bu işin ikmali için 200 milyon Ji. 
raya ihtiyaç vardır. 

ÇOCUK BAHÇELERİ VE 
PARKLAR 

Şehrin muhtelıf yerlerinde park 
ve çocuk bahçeleri sür'atle yapı
lataktır. •Taksim• ve •Tepebaş» 
bahçelerinin daha iyi bir surette 
ıslah ve imarı için de çalışılmak
tadır. 

BELEDİYE BİNASI 
Mevcud belediye binası dar ve 

sıkışık bir vaziyettedir. 
Belediye makinesinin iyi işle

mesi için imar p!iinında gösteri
len yere sür'atle bir •şehir binası• 
yapılması icab eder. 

UMUMA MAHSUS BİNALAR 
İstanbul şehri kendi şerefile 

mütenasib tiyatro ve Halkevleri, 
otel, şehir klübü, matbuat salonu 
ve buna mümasil büyük ve umu
mi binalardan mahrum olduğu gi
bi yüzlerce halkı alabilecek kon
forlu gazinolara blle malik deği
liz. Beyazıd ve Beyoğlunda şim
dilik 2 tane şehir gazinosu yapıl
ması çok faydalı olacaktır. Bunu 
yukarıdaki diğer umumi yerlerin 
takib etmesi de içtimai ve harsi 
bir ihtiyaçtır. 

ŞEHİR TİYATROSU 
VE KONSERVATUAR 

Tiyatro; şüphe yok ki ŞC'hir için 
bir varidat kaynağı değil, masraf 
membaıdır. İyi bir şehir tiyatrosu 
yapılabilirse masrafını koruduk
tan başka küçük bir gelir membaı 
da olabilir. 

Konservatuar da bir masraf kay
nağıdır. Bununla beraber İstanbul 
g.ııı büyük şehirlerin bu fedakar
lığa katlanmaları lazımdır ve za
ruridir. 

STADYOJ\I 
Şehrin imar planında yerleri 

gösler imiş olan sahalarda stad
yomlar inşa etmek de gözönünde 
tutul;ıcak esaslı ı~lerimizdendir. 

Bu sene bunlardan 1 ini mutlaka 
yaptırmağa baş.ıyacağız. 

ET UCUZLATILACAK! 
El fiatlarının ucuzlatılmasına 

çalışıyoruz. Bunun için şehir da
hilinde et nakıl ve tevzi işinin ıs-

Mezbaha resmi ve temaşa yer
lerinden alınan lübiyat resminin 
indirilmesi dolayısile bu seneki 
tahsıliitın 6 milyon lirayı da bul
mıyacağı anlaşılmaktadır. 

PARA NASIL TEMİN 
OLUNACAK? 

İstanbul şehri Balkan hükumet 
merkezlerinde en az vergi veren 
bir şehirdir. Belediye gelirini art
tırmak şu suretle kabil olabilir: 

- Vergileri iyi tahakkuk ve 
tahsil etmek. 

- Uzun vadeli ve nisbeten az 
faizli bir istikraz yapmak. 

- Halka ağır gelmiyecek bazı 
varidat bulmak. 

- Hükumetten yardım iste -
mek. 

Bunlar yapılır ve belediyenin 
varidatı 10 milyon liraya çıkarı
lırsa burada iş görmek imkanı el
de edilmiş olur.• 

Validen sonra Refik Ahmed, A
dalı Avni, Galib Bahtiyar, Selami 
Sedes ve diğer hatibler mütalea
larını söylemişler ve ruznamedeki 
bazı maddeler ait ol~ukları encü
menlere havale olunup intihab 
teftiş heyeti vazifesinin daimi en
cümen azaları tarafından yapıl -
ması ve icabında bu heyete 2 kişi 
ilave olunması için Valiye sa!ii
hi:vet verilmesi kararlaştırılm1ştır. 

Yugoslav 
Kabinesi 

B elgrad 7 (HusLsi) - Yeni 
Yugosl•v kabıncsi eski na
zırlardan Dragış~ Zvetko

viç tarafından kurulmuştur. Ha
riciye nazırlığına Berlin seıiri 

Tzintzor Morkoviç tayin edilmiş
tir. Yeni kabinede 11 Sırb, 2 müs
lüman, 2 Hırvat ve iki sloven na
zır vardır. 

Mevcud 17 azadan yalnız yedisi 
eski kabinede bulunr.ıılar arasın

dan seçilmiş olup digerleri hep 
yenıdir. Başvekil. gazetecilere be
yanatta bulunarak Yugoslavya • 
nın harici siyasetind< herhangi 
bir değişiklik yapılmı;ıacağını söy
lemiş ve kabine buhranına sebeb 
olan Hırvat meselesinin kat'i su
reti~ halline ve bunuıı için Maçek 
ile bir anlaşma yapmağa çalış -
makla milli birHğı daha sağlam
laştıracağını ilave etıııiştir. 

Yeni kabine Hırvatlarla biran 
evvel anlaşmak üzere elinden ge
len herş~yi mümkün olan sür'atle 
yapacaktır. 

Yeni kabine bugün Yugoslav 
meclisi huzuruna çıkarak beyan
namfsini okuyacak v~ itimad is-

(5 inci sahifeden deva"'j 
ci buluyor. Fakat, oralardaki sah
neler bizimkilerle mukayese ka
bul etmez .Onların az dediğimiz 

seyirci miktarı, yine bizim fazla 
dediğimiz günlerdeki seyircı sa
yısından üstündür. 

İstanbulda münevver zümreye 
hitab etmeğe çalışan şı>hir tiyatro
sundan başka iki t~ckkül daha 
var. Biri Halk opereti, dığ< ri Er
tuğrul Sadi Tek tiyatrosu .. Bu iki 
teşekkül de eJlerinden gelen fe
dakarlığı yapıyorlar. Fakat, ma
alesef tutunamıyc rlar .. Zararda -
!ardır. Çünkü, tiyatro çok mas
lı bir san'al ~ubes.dır. Az seyırcı 
tiyatroyu besliyemez .. İstanbulda 
bu iki müesseseye henüz gitme -
m ş. merak etmemış birçok mü· 
nevver geçinen insan vardır. Git
se, alışsa belk, alışacaktır. Fakat, 
gitmez, görmek istemez. 

Böyle bir ihtiyaç duymaz. 
yatro seyretmek aklından 

geçmez. 

Ti -
bile 

Bir zamanlar, halk, opereti tu
tuyordu, seviyordu. Bu heves ve 
merakı da geçti. İşte Halk opereti.. 
Her akşam operet oynanıyor. Ka
pıdan yer bulamayıp dönenler ol
malı değil mi?. Hayır ... Hem de 
rakibsiz bir operet tiyatrosu. Çün
kü, biliyorsunuz ki şehir tiyat -
rosu bir iki yıldır operet temsil
lerinden vazgeçti. Bir sahnesinde 
trajedi, birinde de komedi ve vod
viller oynuyor. 

Demek ki, İstanbul, bir tek o
peret müessesesini dahi kaldıra • 
mıyor. Bu hal, bir şehir için esef 
edilecek bir hadisedir. 

Fakat, gidiniz halk tiyatroları -
nı, iddiası olmıyan sahneleri gö-

Karadeniz 
Limanları 

Bu Sabah BirToplantı 
Yapıldı 

Karadenide inşası kararlaştırı

lan modern limanların sür'atle 
yaptırılması için Nafıa ve İktısad 
Vekaletleri mütehassıslarından 

mürekkeb bir kumisyon teşkil 

olunmuştur. Bu komisyonun bazı 
azaları şehrimize gelerek dün de
niz ticaret müdürlüğı.inde liman
lar umum müdürü Müfid Necdet 
Denızin de iştirakile ihzari bir top
lan:ı yapmışlardır. 

Komisyondaki diğer azalar da 
bu ıabah şehrimize E;elmişler ve 
doğruca deniz ticaret müdürlü -
ğüne giderek esas içtimalara baş· 
lamışlardır. 

içtimada ilk görüşülen meseleyi 
büyük limanın Ereğlide mi veya 
Çatalağzında mı yapılması teşkil 

etmektedir. 
Bu hususta mütehassısların da 

fikirleri alınmıştır. Maamafih Ka
radenizde modern limanlar inşıı.sı 
için 17 milyon lira ayrılmış oldu
ğundan bu para ile hem Ereğli ve 
hem de Çatalağzı limmunın ya • 
pılmasına çalışılacaktır. 

Limanların inşaatına ilkbahar
da başlanılacaktır. 

Yolsuz işler 
(1 inci sabif~en devanı) 

henüz tetkiklerini bitirmediğini 

ve halen yeni kadronun tanzimi 
ile meşgul olduğunu ve hafta so
nunda Ankaraya gideceğini söy
lemiştir. 

Diğer taraftan Satie binasının 
satın alınması ve vapur işleri üze
rinde meşgul olan müfettişlerin 

bugünlerde ıuesailerini bitirecek
leri anlaşılmaktadır. 

İıİıpeks şirketi meselesi dola • 
yısile ismi geçen İngilizlerden 
Krep dün sabah şehrımize gelmiş
tir. Mumaileyhin Ankaraya gide
ceği söylenmektedir. 

--<>---
Tayyare Kaçakçılığı 

Ekrem Köniğin yaptığı tayyare 
kaçakçılığı meselesinde alakası gö
rülerek tevkif edilmiş olan hari
ciye memurlarından Ruhinin ve
kili dün Ankara adliy~sine mü • 
racaat ederek müekkilinin muha
kemesinin biran evvel yapılması-

runuz. Tıklım tıklım doluyor. 
Demek ki, bizde, halk kendi ti -
yatrosuna gidiyor. Buna alışmış
tır. Onda, tiyatro ihtiyacı vardır. 
Fakat, asıl alışamıyan, hala tiyat
ro ihtiyacı duymıyan yarım mü
nevverlerdir. 
Kaşidin muvaffakıyetin! hangi 

sahne artistimiz toplıyabilmiştir?. 
En sevilen artistlerden bile, Naşi
dı kıskananlar çoktur. Naşid bir 
san'a< diihisıdir. Bu, muhakkak
tır, O, bir halk san'atk:irı olduğu 
kadar, beynelmilel san'at mikya
sında da bir büyük kıymettır. Kaç 
defa, onu şehir tiyatrosuna almak 
istedıler, gitmedi. .. Naşidın kud
retinde, Türkiyede kaç sahne ar -
tisti çıkarabilirsiniz?. Korkarım, 

hiç gösteremezsiniz. 
Tiyatro zevkim, ihtiyacını ya

ratmak, yaymak için bırı;ok ted
birler sayılabilir. Evvela, tiyatro
nun bır şaklabanlık, bir oyuncu
luk, hafif bir eğlence olduğu tar
zındaki zihniyetle mücadele et -
mek lazımdı". Sonra, tiyatro bir 
lüks de d~~ıldir. Tiyatro, güzel 
san'atların en asilidir. Bu kanaat 
memleketle yayıldığı gün, sahne
lerimiz seyirci bulabilecek, o za
man bittabi sahnenin kalitesi de, 
her bakımdan yükselecek ve ti -
yatro sayısı fazlalaşacaktır. 

700 bin nüfuslu İstanbul şehri
nin bir iki sahneyi yaşatamaması 
çok ayıbdır. Başka memleketler
de en küçük şehirlerde dahi bir 
kaç sahne vardır. Hepsi hıncahınç 
dolar, hepsi yaşar. Bunlar öyle 
meselelerdir ki birbirine bağlıdır. 
O zaman, sahnelerimiz için erkek 
ve kadın, yeni artist bulmak, ye
tiştirmek de çok kolay olacaktır. 

(2 inci sayfadan devam) 
Bir müddettenberi Polonyanın 

ve C'ekoslovakyanın bu pakta gir
mesinden bahsediliyordu. Belki de 
Çekoslovakya eninde sonunda gir
miye mecbur kalacaktır. Esasen 
bugün filen totaliter devletlerin 
nüfuzu altındadır. Fakat Polon
ya, komünistliğin yayılmasına kar
şı ulınmış tedbird•n ziyade, mak
sad ve hedefleri muayyen olmı -
yan fakat mahiyeti itıbarile siyasi 
ittifaktan da daha derin ve şümul
lü elan bir ideoloji b:okuna gir -
mekten çekinmiştir. Binaenaleyh 
Macaristan antikomintern bloku
nu" dördüncüsü oluyor. 

Sovyet Rusya, bu blok hakkın
dakı görüşünü ötedenberi gizle -
memiştir. Bu defa M~caristanın 

bloka iltihakile bu noktai nazarı 
daha şiddetli bir surette göster -
mişse, bunun sebebi, böyle bir ce· 
reyanın küçük devletler arasına 

yayılmasına mani olmak düşün -
cesi olsa gerektir. Sovyet Rusya 
demek istiyor ki bu bloka girecek 
ı;ılan devlet bizimle siyasi müna
sebetlerinin inkıata uğrıyacağını 

hesablamalı ve karaıını ondan 
sonra vermelidir. 

Vekiller 
Hey' eti 
İctimaı 

Vekiller Heyeti, Başvekil Refik 
Saydamın riyasetinde dün öğleden 
sonra mutat toplantısını yapmış
tır. 

Kadıköyünde: 

Üsküdar Asliye Hukttk Hiikım • 
liğinden: 

Kadıköyünde Moda caddesinde 

Franko Son 
Sözünü Söyledi 

2 numarada oturan Doktor Ali Liit
oma 7 (Hususi) - Franko flnin Mehmet Melektckı vefaen fe
bütün İspanyaya hükim ol· rağlı ve adi alacaklarının temini ı
mak üzere tertibat almak • çin l>0rçlu mumaileyh Meleğin ve

tadır. Hükiimetçilerin bila kayıd fatına binaen varisleri aleyhine üs
ve şı.rt teslim olmalarından başka küdar İcrasının 937 /3912 numaralı 
hiçbir taleb kabul etmiyecektir. dosyasile yaptığı icra! takip neti _ 

Bu itibarla hükfunetçiler tara- cesi mahcuz ve feraen mefru bulu
fından vuku bulan ve bulacak o- nan Üsküdar Altunizade Nişantaşı 
lan bütün mütareke ve sulh tek - sokağında 13 numaralı arsa üzerin
liflerini reddedeecktir. de İstanbul İcrasının 21 İkincika -
Yalnız Franko, Fransa ile İs - nun !126 tarih ve 337/1607 ve 1962 

panya arasında herhangi vahim ıillmaralı iş'arile Hacı Ali aı,ı~ağın
bir hadiseye meydan vermemek dan dolayı haciz mevzu bulunduğu 
üzere Fransız· İspan~a hududun- cihetle işbu haczin mumaileyh Lfıt
daki Frankist kıtaat a:asında bu- fi alacaklarına müessir bulunmasın 
lunan yabancı gönüllüleri geri da ve mezkur haczin tarihi mezkiir
ç~kmiştir. danberi takip edilmediği cihetle 

Fakat buna mukabi 1 Fransanın 2004 numaralı İsra ve İfllıs kanu -
da kendi topraklarına kaçan İs - nunun muvakkat maddeleri muci
panyollann ayn bir hükı'.imet kur· hince hükümsüz bulunduğu ve an
mamalarını, orada yeniden kuv- cak İstanbul adliye yaııgını üzerine 
vetler teşkil edib Madrid - Va - intişar eden 2367 numaralı kanun 
liinsiya cephesine sevketmemele- mucibince bu gibi hacizlerin kal -
rini şart koşmuştur. dırılmasının umumi ahkama tabi 
Fransanın, akıbeti meçhul va· bulunduğundan bahisle mumaileyh 

ziyetlere imkan verecek olan böy- Doktor Ali Lfıtfi tarafından gerek 
le bi;: teşebbüse girişmiyeceği te- borçlu Melek varislerı ve gerekse 
min olunmaktadır. Esasen Fransa hacizi mumaileyh Hacı Ali aleyh· 
bunların yabancı toprağa iltica ]erine mahkememizde 937 /1822 nu
etmelerile nazırlık sıfatlarının mara ile açtığı fekki haciz davasın-
kaybolduğu kanaatindedir. da :nüddealeyhlerden lıacizi mu -

FRANSAYA KAÇ KİŞİ maileyh Hacı Alinin ikametgahının 
İLTİCA ET!'İ meçhuliyeti hasebile bı.. baptaki da-ı 

Perthus 7 - İspany&dan Fran- va arzuhalinin 20 gün müddetle i • 
say.ı muhaceret akını durmadan liinen tebliğine ve bu baptaki mah
devam ediyor. Şin1diye kadar 140 kemenin de 23/2/939 &aat 14 de ta
hin asker ve 300,000 •ivil Fransız likine karar verilmiş olduğundan 
topraklarına iltica etmışlerdir. Ön- keyfiyet gazete ile de ilan olunur. 
!erinde 1250 yaralı bı;iunan 25,000 (1473,) 

kişilik askeri bir kuv·;et de Tur- Cumhuriyetçi lataatın lruvvei kül-
lakaroldan Fransa.ya geçmeğe baş- !iyesi, Figuerasın birkaç kilometre 
lamışlardır. Cumhuriyet hükfı - cenubunda cephe tutmuş olup fi. 
metine aid 98 tayyar~ de Fransız rar halinde bulunan dümdarlan 
hav~ meydanlarına inmiştir. 

MÜTAREKE ŞARTLARI 
Perpinyan 7 - İspanyol Baş -

vekili Negrin burada bulunan İn
l''b ve Fransız sefirlerile uzun 
bir ) onferans aktederek General 
Frankoya teklif edilecek müta • 
reke ve sulh şartlarır.ı teshil et
miştir. Bu şartlar, Burgosa bildi
rilmek üzere Frankomm Londra
daki mümessili Don Dalba gön • 
derilmiştir. 

İRTIBATINI KAYBEDEN 
ALAYLAR 

Figueras 7 (AA.)- Dün Fran
sız hududunu ancak 5,000 ask~r 

geçmiştir. Albay Modcsto ile y•r-

ile ittisalini kaybetmiştir. Figue. 
ras ile junkuera arasındaki yol, 
serbesttir. Bizzat Figueras şehri 

birkaç gün evvel çok kalabalık i
ken, şimdi hemen hemen boştur. 
REİSİCUMHUR FRANSADA 

Paris 7 (A.A.)- İspanya Reisi
cumhuru Azana, kayınının ika • 
met etmekte olduğu Savoienin 
Collonges - Sous - Saleve adın
daki kasabaya gelmiştir. 

BİR FRANSIZ ROMORKÖRÜ 
YARALI 

Alicante 7 (A.A.)- Üç motörlü 
beş tayyare limanı bomba<rdıman 
etmiştir. Anthrope adındaki Fran
sız romorkörüne isabet vaki ve 

Koc!m• Uyurke 
Oldürdüm 

(5 inci sahifeden deva"') 

rını müteessir etti 

Yuvakımin fotografını aldılar, 
teksir ettiler. Yakın ve uzak ka -
sabalar zabıtasına gör.derdiler. l 
Kadın, resimlerden birini bü -

yülttü, lokantanın en göze çarpa

cak bir yerine astı. Bdki, diyordu, 
müşerilerden kendisiı:.i gören biri 
çıkar. Nerede olduğunu söyler ... 

Yuvakim, lıu ıesmi çıkardığı 

zaman gülmüştü. Ağzındaki tak
ma ı.lt.n dişi görünüyordu. 

Katerin, lokantayı işletmekte 

devam ediyordu. Bazan müşteri • 
!erle görüşürken: 

- Ne çare, çalışma'.< lazım. Ben 
Yuvakimimin tabiati!ıi bilirim. 
Günün birinde hiddeti geçecek ve 

gelecektir. Geldiği zaman dük kam 
yine eskisi gibi gört·:ek olursa 
memnun olur. 

Diyor, gözlerinin ya~ını siliyor
du. Arsene gelince: O; artık iyi
den iyiye kendini rahata vermişti. 

Bütün işleri madamın üzerine bı
rakmıştı. Yiyor, içiy-Jr, yatıyor, 

keyfine bakıyordu. Müşterilerle 

meşgul olmuyordu, Tabii servis 

bozuldu, yemekler de keza ... Ni· 
hayet müşteriler, birer birer a • 
yaklarını k<>smeğe mecbur oldu

lar. Yalnız, arasıra, Yuvakirnin 
hatırı için lokantaya uğruyorlar, 

tezgiıh başında bir iki tek atıp gi
diyorlardı. 

Bir gece - geçen ay sonunda -
yabancı bir müşteri geldi. Ma • 

s~çim 
(Birinci sayfadan devam) 

Kazalardaki nüfus cetvelleri ha
zırlanmıştır. Bu cetveller bu sa
bah kamilen belediyeye verilmiş
tir. 

Bu defterlerin teftiş heyeti ta
rafından bu sabah an i ibaren tet
kikine başladı, Bunların tetkikini 
müteakib birer sureti nihayet a
yın 10 uncu günü akşamına kadar 
mahallelere gönderilmiş olacak 
ve ayın 11 inci sabahı şehrin her 
tarafında birden asılmış olacak
tır. 

PARTİ KURULTAYI 

Cumhuriyet Halk Partisi büyük 
kurultayı mayısta toplanacaktır. 

Kurultayda Parti işleri etraıfında 
mühim müzakereler cereyan ede. 
cektir. 

Bu arada Parti işlerile hükii -
met işlerinin gerek merkezde, ge. 
rek viliiyetlerde ayrılıp ayrılmı

yacağı noktası da ka1'i surette 
halledilecektir. 

Bu hususta valilerin mütalea -
]arı sorulmuştu. Nüfusu az olan 
vilayet valileri ayrıhğın ikiliği in· 
taç edeceğini ileri, sürmüşlerdir. 

---<>---

Beyaz Zehir 
Kaçakçıları 

Zabıta dün de 4 beyaz zehir ka-1 
çakçısını yakalamış ve suçluları 1 
bu sabah adliyeye teslim etmiştir. 
Beyazıdda Ç11dırcılar cadde -

sinde oturan topal Hüseynin eroin 
kaçakçılığı yaptığını haber alan 
Beyazıd polis komiserliği dün Hü·' 
seyni eroin satarken suç üstünde ! 
yakalamıştır. Hüseynin üzerinde 
yapılan arama neticesinde 2 paket 
eroin ile eroin bulaşıklı kağıdlar 
bulunmnştur. 

Osman ve Hayim isminde iki 
kişi bir arsada eroin çekerlerken 
memurlar tarafından görülerek 
yakalanmışlardır. Yapılan tahki
kat neticesinde bunlaro. eroini Ah· 
med adında bir sabıkalı tarafın-
dan satıldığı tesbit edilmiş bunun 
üzerine yakalanan Ahmedin üs - 1 
tünde de bir miktar eroin bulun-
muştur. 

damın getirdiği haşlamayı yerr.e~ 
başladı. Üçüncu kaşıkta dışiııl 
sert bir ey dokundu. Çıkardı 
baktı: Altın bir dış! 

Yuvakim r kaybohlL~unu bİ' 
liyordu. Duvardaki !'''Smc bakV 

altın dışini gördü. Birdenbırc şut 
helendi. Yemeği bıra"tı doğı'' 

karakola gitti, anlattı. 

Polisler, ilk evvel ~kıl muva' 
zenesinin bozukluğun:. ha~11cıtr 

!er. Fakat, ısrarı üzerıne lok -ıt 
araştırma yapmağa kr.rar verdi · 
ler. 

Mutfaktaki buz dobbını açıncl 
çengellerde parça p3rça ınsan et· 
!eri asılı okluğunu gordii!e•. ş" 

şırdılar. 

Katerin ve dostu Arsen te\•1'" 
olundu, Kadın cürmüı·ıi itiraf el 

- Kocamı, uyurken öldilrdiiJ!lo 

Ce;edini nasıl yok edeceğimi bil 

mıyordum. Lonkantanın içindi 
gömecek bir yer yoktu. Dışarıl'1 

çıkarmak da tehlikeli idi. ArseD 
düşündük, parı,)ı!ıyarak müşte · 
rilere yedirmeğe karar verdiJ<. 

suretle hem cesedi ottadan ıısf 
dıracak, hem de et roasrafınd• 
kurtulacaktık ... 

Dedi. Katerın ile Arsen Seı
hapishanesinde, başlarını bel~\ 
sokan altın dişe lanetle meşr, 

Yakında muhakemelen görül 

Lokantanın müşterilerine ge 
lince: Hemen hepsi et yemek d 
ğil, etin yüzünü görmek isteııı 

yorlar ... 

İngiltere - Amerika Arasınr 
Anla manın Mahiyeti Ne( 

(4 üncü aalıifeden deva 
ram vardır. Fakat bu program i• 
milyarlarca dolar sarfı !azını i 

liyor. Bu tahsisat ise daha par 
merıto tarafından tamamile 
bul edilmemiştir. Ukin daha 
başlanmamıştır. Bu itibarla ;. · 
merika fabrikaları yarı tatil etP 
bir haldedir. Şimdi Fransanın 
merikaya böyle büyük büyü!<~ 
parişlerde bulunması yeni diinl 
ıun tayyare fabrikalarını hare~ 
te getirmiştir. 

1 SINEMALARJ 
İPEK - Bir kavuk devrildi .• l 
SARAY - Bir kavuk deVfll" 
MELEK - Büyük vals 
ALKAZAR - Denızaltı esr 
TAKSİM - Şeyhin oğlu 
FERAH - İlkbahar geceıer• 

Son savaş 
SUAD PARK - Üç alıbab t 

vuşlar eğleniyor ,1 
AYSU- Beyaz melek, şeı 

Ahmed. 
Şllt - A§lun gözya§!arı 
AZAK - Nuhun gemisi 
SUMER - Paris Çiçeği 
SAKARYA - Manuella. ( 

•' YILDIZ - Kadın oyunlıırı. 

tan İskarpiyoe , jl 
ASRİ - Ninanın yalanı, LÇ 

l&hşorlar. 

ŞARK - A§k oyunları .... 
MİLLİ - Markopolonun ııı~· 

hiş maceraları. ar) 
HİLAL - Hazreti Süleyrrı 

hazineleri, Esirler gemisi. 

NÖBETÇİ 
ECZANELER 

'---------:";1eıJ Bu gece şehrimizin nııılı 1.r e' 
semtlerindeki nöbetçi tczon 
şunlardır: 

İstanbul ciheti: /> 
Eminönünde (Minasyaıı). F1 • 

lemdarda (Ali Rıza), Kull'll<9 
f 

da (Asadoryan), Küçükpaı"~l" 
(Necati Ahrn•d), Eytibde (P~j() 
sultan), F'atihde (Husamcd 

1 
Bakırköyde (Celal) ~czanel•r, 
Beyoğlu ciheti: ııti' 
İstiklal caddesinde tDclı9s ji 

Karaköyde (Hüseyin Hu.ııiıl~ı'I· 
tiklal caddesinde (Lıınoncı~e' 

lstanbul Leblebicile~ Cemiyetin-: Pangaltıda (;'largileciyarı). ı;ı 
den: , şiktaşta (Süleyman Receb), vl 

1938 senesine ait hesapların tetki-1 sımpaş:ıda (Müeyyed), 1I9s, 

1 

ı r 
ki il~ idare heyeti ~zalar:nw nısfı- (Sadık Akduman) eczane • .. 
nın yeniden seçilmesı için 10 Şu - Üsküdarda (İmrahor) 5

311., 
bat 939 Cuma g'önü -.aat 14 le umu- de ıO.~an), K clıköv M<1d3·~ 
mi heyetimizin toplanacağını bildi-1 desmde (Sıhhat}, Pazaı 0~/ 
ıir, kayıtlı azanın cemiyet merke-! (füfat Muhtar), HPvbelı 

lmelerini dileriz. (Halk) eczaneleri. 
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Ya v uz' un BÜ y Ü k T o p l a r ı 
Salvolarına Başladılar 

Limoıı Ve Limonun 
Fayda/arı Nelerdir? 

Ü ç 
Renki 

Kumaştan 
Yapılan 
Roblar 

Havva; cennetten çıktığı za
man elinde, rengi altın gibi 
sarı bir meyva vardı. Bu da 

güzel kokulu, lezzetli bir elma idi. 
Derler. 

ilk Mermi 
Islıklar ile 

Donanmanın Üzerinden 
.. ' 

Olüm 
Bu küçük mitolojik hikAye ni· 

ce yüz yıllardanberi dünya ilim
lerini işgal etmiştir. Ve daha nice 
yüz yıllar işgal ed~ktir. 

Uçtu , Sivastopol Kalesinin Bunların bazıları: Hayır! der -
!er. Havvanın elindeki elma de
ğil, portakal idi.. .• bazıları da: cNe 
elma idi, ne de portakal, bu limon 

Burcunu Yerlere Serdi •.• 
Komodor Somotof'un gözleri yu

V'alarmda fıldır fıldır dönüyordu, 
aUs donanmasının Eayılı deniz 
kıırdlarından olan ve Kolçağın 
Sağ eli sayılan vis An.iral bu kara 
haberden fazlasile ürkmüş, ne ya
pacağını şaşırmıştı. Yavuz liman 
ağzına gelmişse artık her iş bitmiş 
demekti. Ne hücuma hazır bulu
nan filo dışarı çıkabilir ne de li
n:ı.anda mahfuz bir nokta kalırdı. 

Amiral yaverine donanmanın 
den:ı.ir almasını söyledi, yaver ora
dan ayrılırken Yarbay Toşef'e çı
~tı.: 

- Yavuzu haber vermek için 
lelsizinizden niçin istifade etme
diniz! 

- Şey ... Kaçmaktı.n bunu ha
tırhy amadım amiral! 

- Bir süvari için küçüklük sa
Yılabiiecek bu hareketinizin he -
sabını divanıharbde vereceksiniz 
Yarbay!. .. 

. , Toşef olduğu yerde sarsıldı, hii-

- Donanma ateş altına alına -
cak! 

- Başüstüne amiralım! 

Yavuzun biiyük topları salvo -
!arına başladılar .. İlk menni sa -
hile kadar aştı, donanmanın üze
rinden ölüm ıslıklarile uçtu, Si -
vastopol kalesinin ön sol bürcünü 
yerlere serdi .. Sonraki salvolar ta
mamen düşman deniz fırkasının 
Üzerinde tekasüf etti. 

Vi& amiral Somotof daha kale
nin burcunda tesirini gösteren ilk 
mermiyi görür görmez işin fecaa
tini anlamış, Türk zırblısının mer
milerile tarumar olm:ı.dan bu de
lice hareketinden, yavuza hücum
dan vaz geçmek kararını vermişti. 

Sahil tabyalarının gelişi güzel 
savurduğu mermiler Yavuzun ci
varında denize sap!&ııırken Rus 
filotillası şehrin şimal tarafında, 

limana hakim iki sırtın arkasın
daki ölü zaviyeye doğru savuştu. 
Yavuzun salvoları Si\'astopolu ha-

Sivastopoldan aldı.. Yağan gülle- idi... iddiasında bulunurlar. Han-
ler Sivastopo!un üzerinde siyah gisi doğru? ... 
dümanlar biriktiriyor, şehrin baş- Bunun tayinini sayın ilimlere 
ka başka taraflarında yükselen a- bırakalım. Bence bu kıymetli 
!evler, yangın başlangıçları, top meyva limondur. Rengi altın gi -
sesleri arasında tıtbyalarla Yavu- bidir, kokusu güzeldir. Sonra bir 
zun düellosu sürüp gidiyordu. <devayı kül) dür. 
Akşamdan kırlara kaçanlar sıgın- Buna mübaLiğa demeyiniz. Zira, 
dıkları yerlerde kork.ıdan haç çı- limonun faydalarını, hususiyet -
karıyor, ağlaşan çocukların kadın- !erini bilmiyorsunuz. Bilmiş olsa
Iarın hıçkırıkları top-;u düello - ruz böyle söylemezsiniz. Limon 
sunun dehşetli temposu ile ür - cidden faydalı bir meyvadır. Ba-
künç bir ölüm marşını andırıyor- kınız nelere yarar. 

du. LİMON VE BIÇAKLAR: 
Yavuzun .muzaffer topları yarım ----..;;.~;;;;;,;;;;;,;;.;.;.; 

saat fasılasız çalıştılar. Savrular Limo kesilen ve silinmeden bı
mermiler Sivastopolu ikinci bir rakı.lan bıçaklar paslanır. Fakat, 
defa harabeye çevirdikten sonra kullanması bilinirse, bıçakların 

biraz hırsını yatıştıran, şu kadar- üzerindeki lekeleri, pasları çı.ka
cık olsun intikamını aldığını zan- rır. 

neden Suşon: 

-Ateş kes! 
Emrini verdi... Sır\ın arkasında 

bir gülle atmadan titreyip duran 
Rus filosuna ~ehri bcmbardıman 
etmek hakarelini de f.ııvurduktan l k rabeye çevirmekle meşgul oluyor, 

a albinde lıiıkim olan Yavuz k k düşman deniz kuvvetleri de bura- J sonra Yavuz, ağır ağı• yerinde ma-
or usile telsizi duş·· ünemediği için d ·· ·· ·· ·· "k ı tt• l· d da atıl duruyor, vakit geçiriyordu. nevra yaptı, onuşuntı ı ma e ı, 

,:en i kendini muahr.zc ede ede ·· 1 k "a Soşon düşman dunanmasının 1 Geldiği istikamette sıizu ere ar-
marasının yolunu tuttu. 

. Vis amiral Somotof istimbota böyle göz açıp kapayacak kadar kasındaki bayrağı dalgalandıra 
bınerken or d az bır zamanda ortadan kaybo - ı dal;.:alandıra Sivostopoldan uzak-
T f a an uzaklaşan yarbay luşuna fena halde içerledi. Hırsını laş•ı - Devamı t•ıır -
oşe e bağırdı: • · 

<laki ~a: ~:~~~z:k~~~ı:!ırka- 'ı: 1ngi1 tere 8ank.=:;s1 I' 1 Ü d Ü r Ü 
Beş dakika sonra demir alan 

tlus donanması limandan denize . G •' E • Ad d 
~Çılmak üzere hareket e_derıken a : 1 ) 1 r a m 1 r 

0 rkunç bir salvo Sivastopol gök
lerınde derin uğultular meydana 
rl etırdi .. Uzakta, sahitt hiikim ka
en · 

b ın burclarından en Herdeki 
urcu bir moloz yığını halinde 

Yerlere serdi.. Yavuz Iıman ağzına 
l.elnıiş · · · d d.. • ıçerısın e sıkışıp kalan 
Ll§ınan donanması ile birlikte 

şehri cehennem yağmuruna tut
tııuştu. 

lıki\ıniral Suşon Dub~ovnik bat -
tan sonra oradan r.ynlmış A-

l'al' · ' ı .. ın gıttiği istikamette şehrin ö-
1'Une kadar gelmişti. Yavuz. top
L lrını Şehre çevirdiği sırada yanı
.1\~lllda limanı seyreden süvari 

kerman amirale limanı ışaret 
ll!i· 

· - Amiral! 
- Ne var! 

~ - Bakın Rus donaiıması 
01da çıkışa hazırlamyor! 
- Nerede? 

- Bakın işte limanda! .• 

çift 

- Ala• 
~ Ve .. dö~~ü. yanında ihtiram du
• uşıl 
" e bekleyen yaverine emir 
erdi: 

~--

No. 62 

- 'Ne talihsizim! 
biye " 1 . tıı · soy endı. Dışar: çıktı. Bel-
anın e . .d. ·' O • ev vıne gı ıyor-.ı.;. turdugu 

<hh~enct·sine yabancı değildi. Bir, 

nus a onu~la karşıl~~mamağa, ko-ı 
Sef.ınaınaga ahdetmı~ti. Fakat bu 
d er zaruri, vazife icaııı gidiyor -
g~jdi\klına. yolda ~öy!e bir şey de 
Ya '· Ş<'kıb Sinana bir mektub 

zınak . 
le • vazıyetı anlatarak, af di-
ınek · · .. 

llıek!..' ıstıfasını buradan gonder-

Bİ,ul nu da doğru bulmadı. 
~er · . 

de ını tesvıye etmek evrakı 
vr t ' ııa ., e ınek, izahat vermek için 

. s,, ~Isa ( ) 
ıd · ··· · · e giımcsi zaruri 

ı. 

1' 

(4 üncü sahifeden de•ıam) 
.düri.ı, vazifesi başına yeraltı şi -
mendiferile v~ halk urasına karı-
şarak gider. Bazan gazete okur, 
dalar. İneceği istasyonu geçer ve 
geri dönmek mecburiyetinde kalır. 

Sör Montag, çok sükiıtidir. Ma
iyetmde bulunanlar da çok konuş
mazlar. Ne zaman yanına girilirse, 
önündeki rakamları tetkik eder 
görülür. 

Birdenbire telefonu alır: 

- Hello? ... Bana Maliye Nazı -
nnı veriniz ... 

Sör Montag, Maliye Nazırını sık 
sık görmez. Fakat her an kendi
sile temastadır., 

- Sterlini tutmak, fazla düş -
mesine mani olmak lazım. Bunun 
için emrinize 350 milyon altın a -
yırdım. 

Şu kısa cümlelerle ve bir kalem 
darbesile 350 milyon <ıltın İngiliz 
lirası inide yerini değiştirir. İn
giliz lirası k:ıymelini muhafaza 
eder. Hatta _vükselir. Ecnebi spe -
kü!asyoncular şaşırırlhr, dudak -
!arını ısırırlar, aciz içınde çırpı -

Yazan: Nusret Safa COŞKUN 

cadele edecekti. Bu k~dar kor -
kuya ne lüzum vardı? 

Adımlarını sıkla~tırdı. Kalbi 
şiddetle çarpıyordu. 

Belmaya çok sert, resmi dav -
ranmağa karar verdi. 

Yaya yürüyemiyecegini anla -
dı. Arabaya bindi. Acabanın için
de onunla nasıl karşılacağını, na
sıl konuşacağını düşünüyor, ger
~in asabı üzerinde ç,;şidli ihti -
ma)ler birbirlerini yuvarhyarak 
cambazlık ediyorlardı 

Arabadan köşebaşında indi. 
Belmanın evine doğru halsiz a -
dımlarla ilerliyor, a;akları çok 

rurlar. Sör Montag sivri sakalının 
ucunu okşıyarak hafü,;e gülüm -
ser. 

Ve işten başka bir şey düşün -
mez. Londraya gelen doktor Şahta: 

- Konuşalını, dedi. Bir tekli -
fiııiz var mı? ... 

- Şüphesiz... Size Yahudileri 
verelim, buna mukabil siz de bize 
döviz veriniz ... 

İngiltere bankası müdürü yü
zünü ekşitti, ızahat istedi: 

- Yahudilerin, servetlerinin 
% 30 unu çıkarmalarına müsaade 
ed~ceğiz. Tabıi para olarak değil. 
Ellerine birer eşya bonosu verece
ğiz. Siz bunları onlardıın alacak -

_ sınız. Bilahare bize, !ngiliz lirası 

olarak vereceksiniz. Mukabilinde 
arzu ettiğiniz şeyleri alacaksınız. 
Bu suretle Yahudilere yardım et
miş olacaksınız 

Tabii, Sör Mon tag bu tekilli 
kabul etmedL Doktor Şaht da eli 
boş Berline döndü. İhtimal, azli
ne sebeb de bu muva!fakiyetsiz
liği oldu. 

çin çiğnediği sokağm taşlarına 

takılıyordu. 

Geceleri onunla şu kö~ebaşına 
kadar gelirlerdi. Birbırlerine doy
mıyarak, beraber geçen saatlere 
kanmıyarak, zorla ayrılırlardı. 

Belma kollarını Sermedin boy -
nuna dolar, Sermed Belmayı be
linden kavrar, dudaklı.rı dakika
larca uzaktan göz kırpan havaga
zı lambasının dunuk ;şığında bir
birine kilitli kalırlardı. Sonra Bel
ma koşarak evine gider, Sermed 
tatlı bir sarhoşluk içinde Erenkö
yün~ dönerdi. Ayni eokak, ayni 
adam. 

Fakat bu sefer o sokağı geçiş ve 
bu sokağın yolcusu o kadar baş
ka ki.. 

Sermed yürürken, buyuna unu
tulmıyan günler, bacaklarını yer
den keserek asılıyorbr. sırtına a
ğır bir yük almış gibi sendel:yor

du. 

Bir şişe mantarını limon suyu
na J;a tırmalı, bıçaklaı ın lekeli, 

paslı yerlerine kuvvellıce sürmeli. 
Leke ve pas tamaıni!~ kaybolun

cıya kadar devam etmeli, sonra 

İngiliz tuğlası tozu ile parlatmalı. 

LİMON VE TENCERELER: 

Limon kabuklarını saklamalı. 
Tencerelerden birini temizlemek

te güçlük çekildi mi, kabukları 

ufa;c parçalara ayırmalı, tencere

nin içerisine atmalı, az .miktarda 

su ılave etmeü. harlı b:r ateşin ü
zerinde kaynatmalı. Nekadar kir 

varsa çıkarır. 

LiMON VE SÜNGERLER: 

Kirli süngerleri temizlemek için 
kaynar suyun içerisiı..P. yarım li

mon sıkmalı. süngeri batırıp çı -

kardıktan sonra ılık, daha sonra 

soğuk su ile güzelce yıkamalL 

Sünger yeni gibi olur. 

sız bahçeden geçti. Dikleşmeğe, 

kendim toplamağa çalışıyordu. 
Kapıyı çaldı. 

Çıngırağın içerde kopardığı gü
rültünün akisleri daha kaybol _ 
madan bir se.s: 

-Kim o! 
Diye haykırmış, kapının ipi çe

kilmişti. 

Bu sesin sahibi, Sermedin ara
tlığı insanın ta kendisi idi. ür • 
perdı. 

Onun sesıni duymuştu. 
Ahenktar. şuh, kendisi kadar 

kıvrak sesini .. 
O olduğunu anlamamış gibi: 
- Belma hanım evdeler mi? 
Diye sordu. 

Bunu iki adım ilerde olan bir 
insan bile duyamazdı. Ağzı kuru
mu•, dilı dönmez, sesi çıkmaz ol
muştu. 

Kapı açıktı. 

Fakat girmeğe teredcfüt edi -
yordu. 

LİMON VE PAS I.EKEI.FRt 

Yatak çarşa.flarının, beyaz iç 
çamaşırlarının üzerind<:ki pas le
keleri kadar çirkin görünen bir 
şey var mıdır? Bunlar, gözünü
ze batar, çıkarrnıya çalışır&ınız, 

fakat muvaffak olamazsınız. 

Bunları çıkarmak kolaydır. Ne 
ile mi? Limonla ... Pas lekelerini .. 
limon suyu ile ıslatınız, üzerine 
biraz tuz serpıniz, güneşe seriniz, 
kurutunuz, sonra güzelce yıkayı
nız .. . 

LİMON VE MÜREKKI --------
LEKELERİ: 

Bır tencereye su koymalı, ıyıce 
kaynatmalı. Sonra kumaşın lekeli 
yerini buğusuna tutmalı. Leke 
iyice ıslandı mı, üzerine biraz li
mon sıkmalı ... 

LİMON VE MOBİLYELER: 

Bilhassa parlak meşe mobilye
leri temizlemek için şu tertibi kul
lanmalı: Ketenyağı 6M gram, pa
tates ezmesi 82 gram, limon suyu 
105 gram. 

Kullanmazdan evvel iyice çal
kalamalı. Bir fanila parçasile sür
meli, sonra kuru bir paçavra ile sil-

meli. Bu tertib, kapa!; bir şişeye 
konulursa uzun müddet muha -

faza olunur. 

LİMON VE HASffi ŞAPKALAR 

Panama ve buna benzer erkek 
ve iradın şapkalarıçok çobuk kir
lenır, saranır. Husus1le yazın sı -
cak, tozlu günlerinde... Bunları 
_temizlemek de zannettiğimiz ka
dar güç değildir. 

Bir süngeri limon suyuna batı
rınız, şapkanın üzerine gü -
zelcc sürünüz. Sonra kükürd to -
zu serpiniz, kurutunuz ve fırça • 
!ayınız. 

LİMON (DEVAYİ KÜL) DÜR. 

Bir bardak suya sıkılan bir li
mon harareti keser, ferahlık ve • 
rir. Limon, çok müth4 bir (mikrob 
cellAdı) dır. 

Ilık ve limonlu bir su ile yapı
lan gargaralar boğaz hastalıkları 
için iyidir. 

Kanı tasfiye için bir hafta, günde 

ıl:v sahibesinin rehherliğini bek
ledi. Kapı aralığından gözüken 
merdivene bakıyordu. Bir sMiye 
sonra Belma görünm~tü. Koşa
rak iniyordu. 

Genç kadın k~pıyı çekince bir 
feryat kopardı: 

- Sermed! ... 

Sonra birdenbire boşanmış bir 
yağmur gibi gözlerinden yaşlar 
akarak haykırdı: 

1 

l 

3 
• 

Muhtelif Renk
li Koponlarla 
Kışlık Roblar 
Nasıl Yapılır? 

1 

f 
1 
işte Size Beş 

4 Çeşit 

_ i 

Model Ve 
izahı 

ı.- Kahve renkli düz bir rob. Eteklik, muhtelif genişlikte mavi 
ve pas rengi bandlarla yapılmıştır. Bu renkler -resimde şu suretle gö>· 
terilıniştir: Düz beyaz bandlar pas, açık kül rengi de mavi rengi. .• 

2.- Kahve rengi kumaştan bir kostüm. Bu bolero şeklinde band
larla süslenir. Bandların rengi kahve rengi ve beyazdır. 

3.- Siyah marokenden şık bir rob. Ziyafetlerde ve kabul resim
lerinde gi~·mek için. Kollar, beyaz turuncu ve menekşe rengi Muslin
dendir. Kollarda ve göğüste beyaz yerler turuncu rengi göstermektedir. 

4.- Siyah yünlüden rob. Kırmızı ve yeşil bandlarla süslü bir ye
lek. Beyaz yerler, yeşil rengi gösterir. Düğmeler ve yaka siyahtır. 

5.- Siyah yünlü bir rob. Yaka ufak ve devrik. Korsajın göğsü tu· 
runcu bir galonla süslüdür. 

birkaç limon yemeli. Sonra bir 
l:ıafta ara vermeli, yine tekrar et
meli. Bu, ro:natizma, felç, ciğer 

hast&lıkları için de çok faydalıdır. 
Kurumuş limon kabukları, kız

gın b;r kürrk ıizerır.c konulur, ya
kılırsa odalarda pis havaya karşı, 
fen» kokuları defedici bir tütsü ye-ı 
rıne geçer. 

LİMON VE GÜZELLİK: 

Her sekiz günde bir, bir limon 
suyunu yüze sürmeli; sonra ılık 

su ile yıkamalı.cildin rengi güzel
leşir, çizgilere de mam olur. 

S:cak ve spor insanı terletir. 
cildin mesamatını kapatır. Buna 
mani olmka için şu tertibi kullan
malı: Bir b~rdağın içH·isine ke -
pek ve su koyunuz - k<>yuca olsun
sonra yarım iimon suyu ilave e
diniz. Bununla yüzünüze friksiyon 
yapınız. Yarım saat kadar hıra -
kını~. kurur. Sonra ~ğuk su ile 
yıkayınız. Çehrenizin güzelliği 

kar~ısında hayrette ıcalacaksınız. 
Tuvalet masanızın üzerende da

ima sıkılmış bir limon kabuğu bu
lundurunuz. He~ ellerınizi yıkadı

ğınız zaman bunu eliuize sürünüz. 
Tırnaklarınızı da içerisine batıra
rak uğuşturunuz. Ellerinizin ren
gi beyaz, tırnaklarınızınki da pem
be olur .. 
Şişmanlıktan korkuyor veya za-

0;ıflanıak istiyorsanız, biraz ı -
lık suyun içerisine üç limon sıkı
nız, içiniz. Şeker koymayınız. Bu-

na arasıra devam ediniz. Çok fay
dasını göreceksiniz. 

LİMON NASIL MUHAFAZA 

OLUNUR! 

Lomanların muhafazası da bir 
işt;r. Fakat o kadar güc değil. Bun
ları ipek kağıdına sarmalı ,sonra 
kum dolu bır tahta s~ndığın içe
risine koyma:ı. Limonlar, soğuk 
su içerisinde de muhafaza olunur. 
Fakat suyu her giin değiştirmek 
şartile ... 

1 Faydalı Bilgiler j 
Pöti Fur 

İki yumurta akını lcopuri.ıp ko
yulaşıncıya kadar ça!kalayınız. 4 

kaşık tozşeker, biraz cıöğülmüş lı
mon kabuğu ilave edıııız. Yine çal
kalayınız. 

Sonra, yağlı bir kiıgıcı.uı uzerıne 
yarımşar c~viz kadar damlalar 
dökunüz. Her damla arasında bı
raz ayrılık bulunmalı. Hafif fırın
da 20 dakika kadar pışirıniz 

Bu kurabiyeler, te. eke kutular
da uzun müddet muhalaza ediltr. * Eğer tırnaklarınız kırıiıyor, 
ÜZe!i soyuluyorsa her .ık om uzer
lerine ardiç katraru sc.rünüz. * Göz kapaklarınızın etrafın -
daki kırıruzılıkları izale ıçın gün
de iki defa şu tertibı k ullanmız 

1 kahve kaşığı glis~rın nötr ve 
bin fincan gül suyu. 

- Sermed .. Sermed .. Sermedim iiiiil-İİİİİİİİİİİİ--imİİİİİİİilİiiİrniii"ljij~~(i!i(i"~il 
benim! ... 

Genç adamın boynuna sarılmış
tı. Yüzünü. gözünü muttasıl ö -
püyor, öpüyordu. 

Sermed neye uğradığını şaşır
mı ;u. Elile Belmayı ıtiyor, uzak
laştırmağa , metin olmağa çalışı
yordu. Llkin gözleri Belmanın 

gözkrinl taklit etmekte pek geç 
kabıadılar. Kendini tutamamış

tı; 

(Arkası var) 

. . 

:N EVROZi:N,: 
• < • "' ·~ .- • 

l:Jaş, U ş, 1Vezle,tirıp l<.oıııui. .ı. 
nevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal k::s 
,• • icabında günde Uç kaee alınabllir. 1 

i 



Bir Grlpin almadım evvel 

ıztırabm ve airmm en ıld
detllıini an kolay ve çabuk 
ve en ueuz g~lnnenln ça
resi bir lıa,e GRİPİN almalt
m. MWeyi bozmu, böbrek
leri ve kalbi yonnaz. 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

icabında günde 3 kaşe alınabi lir 
İsmine dikkat, taklidlerinden sakınınız ve Gripin yerine 

bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

. ·~' •. n 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
işletme u. idaresi ilanları ............................................................ ______________ ___ 

Muhammen bedeli 17400 lira olan 300 adet mahruti çadır 14/2/1939 
_ salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1305 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağ1tılacaktır. (590) 

SÜMER BA N K.._ ___ _ 

Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: 

Pamuk İpli ğ i 
, Sat 1 ŞI 

Kayııeri Bez_ Fahri.kası malı 12 No Paketi 415 Kuruş 
16 )) )) 480 )) 

Nazilli Bez Fabrikası malı 24 >) )) 58 0 » 
Ereğli Bez Fabrika81 malı 24 » )) 580 )) 

Yar nız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 Balyalık sipari§ler için » » 575 » 
15 » )) )) )) )) 570 )) 
25 )) )) )) )) )) 565 )) 
50 )) )) )) )) )) 560 )) 

Fiatlarla fabrikada teslim şartile satılmaktadır. 

İplik müstehliklerlnin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçtan n.isbetinde iplik siparişi verecekleri 
ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara yarayabilecek pamuk 
ipliği müstehliklerinin de ihtiyaçlarını gene ayn i şartlarla yalnız 

Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan olun ur. 
11ım ..... --............................. __ 

i·ürk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Dördüncü Keşide 11 - Şubat 

939 dadır. 
Büyük İkramiye 50.000 lira~ır. 

Bundan t aşka: 15.000, 12.000 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) Liralık iki 

adet Mükafat vardır .. 
Yeni ' tertıpten bir bilet alarak iştirak 

etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piynng0. 
mes'ud ve bahtiyarları ar~sına gir
e lursunuz ... 

PASTiL KATRAN HAKKI Ö ksürükleri kökünde :ı 
keser t ecrübe lidir. 

T, C. ZiRAAT BANKASI 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbanız tasarruf hesablarpıda en az 50 lirası bulunanlara HllM• 

4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana cöı:e ikramiye dağıtılncaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 50Cı )) 2,000 J) 

4 J) 250 » 1,000 • 
40 J) 100 /) 4,000 1 

100 ll 50 /) 5,000 • 
120 .. 40 fi 4,800 • 
160 )) 20 J) 3,200 " DİKKAT: Hesoblarındaki paralar bir sen" içinde 500 liradan aşağı düşınlyenlere ikramiye çıktılı 

takdirde % 20, fazla,iJe verilecektir. 

&oQu k elgınlıO•ı nezle ve lenef
fU• yollarlle geçen h••lahklar• 
dan korur, grip ve boOaz r•hal• 
•ızlaklar1nda, ••• kı•ıklaQında 
pak feydelıdır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Silivri kazası köy okullarına lüzumu olan ve hepsine 1699 lira 20 

kuruş bedel tahmin edilen 13850 tane Marsilya nevi yerli kiremit ile 310 
tane mahya açık eksiltmeye konul muştur. Şartnamesi Levazım Mü· 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sızyılı kanunda yazılı vesika v• 
127 lira 44 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 9/2/ 
939 perşembe günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdır-

lar. (600) 

Tepe başında 

Şehir Tiyatrosu 
DRAM KISMI 

Ruakş•m ~Cl.JfJ Ja 
IUİSAFİR GELDİ 

* Halk <i>pereti 
Bu akşam 9 da 
Modern Kızlar 

Büyük operet 3 perde 
Yazan: Mahmud Yesari 

• TURAN 
Tiyatrosu 

Bu akşam 

Ertuğrul Sadi Tek 
ve arkadaşlan 

İlk defa 
ÇAMURDA BİR ZAMBAK 

Vodvil 3 P. 
8 Şubat Çuşamba akşamı 

Hamiyet Yüceses ve arkad~ları 

~----------, .............. lor. A l i Riza Sağlar 
Birinci aın:1 dahiliye 

mütehassı sı 

Muayenehane: Beyoğlu Paı 
makka,pı, tramvay duraP. 
KabuJ saati: 16 dan sonra 

BI RAK INIZ 
İsraf ettikleri paralarının, 
heder eyledikleri ömürlerinin 

faydasız olduğunu ve 
uğrıyacaklan 

Sukutu Hayalin 
azami elbet bir gün 

anlıyacaklardır 

MUCiZE 
d~vri geçmiştir. Kat'iyeti fen

niye dururken hayalfıtla 
uğraşılmaz. 

Krem Pertev 
Hiç bir zaman sizlere 

muhali vadetmedi. 

FA KAT 
her daim sözünü ispat eyledi. 

lstanbııl 3 iincii lem Memıırllı • 
ğıından: 

İstanbul Yedikule İmrahor cad • 
desi 112 numarada mukim iken Be· 
yoğlu Kalyoncu kulluğu civarındB 
Aya Kostantin kilisesi yanındaJ<İ 
sıra evlere nakleden ve oradan çı· 

kıp halen ikametgahı meçhul SO • 

FOKLU ZİZYADİS'e : 

İstanbul asliye mahkemesi biriP' 
ci Ticaret Dairesinden sadır olan 30 
Mart 1936 tarih ve 1935/124 sayılı 
ilama müsteniden Türk Ticare1 

Bankası A. Ş. nin zimmetinizde s· 
lacağı olan 400.- liranın 14/2/19:).! 

------------•!tarih ve 585.75 liranın Z/6/932 ta · 

Akba Kitabevi 
Her lisanda kitab, gazete 

ve mecmualarını, mekteb k i
tablarıru, kırtasiyenizi temln 

eder. Refik Fenmen'in elektrik-

ellik kitabını, Mii.mtaz'ın art-
tırma, eksiltme kitabının An-

karada satış yeridir. 

rihinden itibaren mahi) e yüzde al1 

mış para, ve 420.50 liraı:ın 31/5/1932 
tarihinden itibaren bermucibi ta • 

! ahhüt mahiye yözde :Jd, ve 487 70 
liran•JJ 15/2/1932 tarihinden ;tibB' 

r' ren •~nevi. yüzde beş faiz ve 28· • 

protesto masrafı ile m: nkeme nııı5' 
rab ve yüzde be~ hesabile avul<al• 
!ık ücreti ve icra maor·flar;!e b.' · 

--------- ---- likte tahsili hakkındn alacaklı blW 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri : Pazar hariç 
hergün 2,5 - 6, Salı, Cumartesi 

ı:ı - 2,5 fıkara.Ya. Tel: 22398 

Sayın Halka ve 
Fotoğrafcllara 

ka tarafından takip taitbinde tul~· 
nularak tarafınıza tcbligi ıc~p ' · 

den icra emri mahallı ikamet~Alı1' 
nızın meçhul olduğu müba~ir•~ 
meşruhatından anlasılıı,akla ıeb • 

ligatın 30 gün müddetle ilanen iC" 
rasına İcra H~kimliğince km·ar ,.,,. 

rilmiştir. 

Sözü geçen müdet zarfında da• • 
remizın 1937 /322 ııuınarasilc ·' ., • 
nın tehiri hakkında tetkik n.crci 
inden veya temyiz mahkem"si~ • 
den ve yahut iadei muhakeme yır 

Her nevi beyzi, oval resim çer- ·r 
çevelerile son moda perde kor _ liyle ait oldugu mahkemeden b'. 
neşleri ve bilcümle e<ya üzerine karar getirmediğiniz '"~ yine nıeı 

• k" .. dd f d bo nııZ~ 
lake işleri fenni surette renkli pis- ur mu . '.'t zar_ ın a :cu ;;J· 
tol~ boyaları yapılmaktadır, vermedığınız takdırdc mezkur Jll • 

Adres: Sirkeci Salkımsöğüd detin hitamını müteakip halı: 
k d b 

. . c•ıJe 
tramvay caddesi 18 numarada ınız a ce rı ıcra sur , 

1• 1 k • 1 ... ti" 
Ö · · J b l E k k Ô Halil Bnrutçu azım ge en anunı mu.ıme ey · • 

G z HEKli\-~l stan u r e . ğretmen Okulu Satınalma ı~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!,,.... ........... .....::!!!!!!! vessül kılınacağı malumunuz 
01 

ty 

Dr. Murad Ramı Aydın Komisyonu Başkanlığından: Sahibi ve neşriyatı idare eden mak ve icra emrinin taıafınız• ıe 
Taksim - Talimhane, Tarlabaşı BB§ muharriri !iği makamına kaim bulunmsJı: iİ • 

caddesi No. 10 Urfa aprt. Okulumuzun elbiselik kumaş ve iskarpin ihtiy~ına ait illin bu- ETEM tzzET BENİCE zere ilanen tebliğ olunur. 
Tel: 415fi3 günkü Cumhuriyet gazetesindedir. •505• S.n Telırraf Matbaası (1937/322) 


